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lékařského předpisu. 

 

Rychlý průvodce – nástroj diasend® Food Database 
Jak začít s nástrojem diasend® Food Database 
 
V tomto rychlém průvodci je uvedeno 
 Co potřebujete k použití tohoto nástroje. 
 Kde nalézt softwarové nástroje. 
 Jak stáhnout a nahrát databáze potravin pro Vaše zařízení. 
 Jak spravovat Vaše databáze potravin online. 

 

Slovník 
 
DBP Databáze potravin. Seznam položek potravin, obsahující různé potraviny a jejich obsah 

sacharidů, vlákniny, proteinů a tuků. Tyto DBP lze používat ve Vašem zařízení ke 
zjednodušení počítání sacharidů a výpočtu bolusu. 

 

Co je potřebné k použití tohoto nástroje? 
 
 Účet diasend® s aktivovaným nástrojem Databáze potravin. Není-li účet aktivován, obraťte se 

pro vyřešení na podporu diasend®. 
 Počítačová aplikace diasend® Food Loader. 
 Kompatibilní pacientské zařízení, což jsou v současné době Animas® 2020, Animas® Vibe™ a 

OneTouch® Ping™ glukometr s dálkovým ovládáním 
 Připojovací kabel USB pro Vaše zařízení. 

o Pumpy Animas používají kabel pro bezdrátové stahování ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2. Je 
dostupný u společnosti Animas, pokud již není součástí Vaší sady pumpy Animas. 

 
 

o Glukometr OneTouch® Ping™ používá běžný kabel USB mini. Lze si jej zakoupit v místní 
prodejně elektroniky. 

 
 

 Počítač s operačním systémem 
o PC: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.  

Mac: OS X 10.6.8 - OS X 10.11 (64-bit Intel). 
o Přístup k internetu 
o Dostupný port USB 
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Co jsou nástroje a kde jsou? 
 
1. Online nástroj Databáze potravin 
Online nástroj je tam, kam: 

• Můžete stáhnout diasend® Food Loader 
• Importujete DBP z aktuální inzulínové pumpy Animas,  

software nebo seznam standardních sacharidů a výpočtů. 
• Proveďte úpravy svých DBP. 
• Exportujte své DBP na počítač jako soubor. 

 
Takto se dostanete k online nástroji: 

1. Přihlaste se k Vašemu účtu diasend® 
2. Klepněte na záložku Nástroje 
3. Klepněte na záložku Databáze potravin 

 
2. diasend® Food Loader 
diasend® Food Loader je počítačová aplikace, která musí být nainstalovaná na Vašem počítači 
pro stažení nebo nahrání DBP pro Vaše zařízení. diasend® Food Loader je odkaz, který spojuje 
Váš účet s Vaším zařízením, které jste připojil/a ke svému počítači. 
 
Takto můžete získat diasend® Food Loader: 

1. Přihlaste se ke svému účtu diasend® 
2. Klepněte na záložku Nástroje 
3. Klepněte na záložku Databáze portravin 
4. Klepněte na odkaz ke stažení pro diasend® Food Loader 

 
 

Jak nahraji DBP ze zařízení na můj účet? 
 
Při nahrávání aktuální DBP, uložené na Vašem zařízení, na svůj účet diasend®, postupujte 
následovně. Než začnete, musíte odpojit pumpu od těla a uvést ji do pozastaveného režimu 
 

1. Spusťte aplikaci diasend® Food Loader. 
2. Pro přístup ke svému účtu zadejte informace o svém účtu. 
3. Zvolte první možnost akce “Nahrát databázi potravin ze zařízení na diasend®…” 
4. Zadejte název pro DBP. 
5. Klepněte na Spustit 
6. Připojte příslušný USB kabel k počítači. 
7. Připojte své zařízení a uveďte jej do komunikačního režimu: 

a. Pumpa Animas: Pumpu pozastavte, odpojte ji od těla a umístěte zpět tak, aby s přední 
stranou směřovala ke kabelu pro bezdrátové stahování (ACTiSYS). 

b. Glukometr Ping: Připojte kabel ke glukometru a stiskněte na glukometru tlačítko OK. 
8. diasend® Food Loader se nyní připojí k zařízení a nahraje ji na Váš účet. 

Vaše pumpa musí být nabuzená k připojení. 
9. Po dokončení je DBP k dispozici online na Vašem účtu. 
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Jak stáhnu DBP ze svého účtu na zařízení? 
 
Při stahování DBP ze svého účtu diasend® na zařízení postupujte následovně. 
 

Upozorňujeme Vás, že se tím přepíše stávající DBP, uložená na Vašem zařízení! Dočasná 
záloha se automaticky uloží na Váš účet. Vždy, když vstoupíte do svého účtu pro stažení DBP, 
Vaše dočasná záloha je přepsána. Další informace naleznete ve vysvětlení ve svém účtu pod 
položkou "Mé databáze potravin”. 

 
Než začnete, musíte odpojit pumpu od těla a uvést ji do pozastaveného režimu. Zkontrolujte, 
zda máte na pumpě zapnutou volbu pokročilého bolusu na obrazovce Pokročilé nastavení 2. 
 

1. Spusťte aplikaci diasend® Food Loader. 
2. Pro přístup ke svému účtu zadejte informace o svém účtu. 
3. Vyberte volbu druhé akce “Stáhnout jednu z mých databází potravin z diasend®…” 
4. Vyberte DBP, kterou chcete stáhnout. 
5. Klepněte na Spustit 
6. Připojte příslušný USB kabel k počítači. 
7. Připojte své zařízení a uveďte je do komunikačního režimu: 

a. Pumpa Animas: Pumpu pozastavte, odpojte ji od těla a umístěte zpět tak, aby s přední 
stranou směřovala ke kabelu pro bezdrátové stahování (ACTiSYS). 

b. Glukometr Ping: Připojte kabel ke glukometru a stiskněte na glukometru tlačítko OK. 
8. diasend® Food Loader se nyní připojí k zařízení a nahraje aktuální DBP jako zálohu na Váš 

účet. Vaše pumpa musí být nabuzená k připojení. 
9. diasend® Food Loader pak stáhne a zapíše Vámi zvolenou DBP na Vaše zařízení. 
10. Po dokončení by měla být DBP k dispozici online na Vašem zařízení. 

 
 

Jako mohu provádět úpravy databází potravin? 
 
Veškeré úpravy DBP provádíte online ve svém účtu pod záložkou Databáze potravin, dostupnou pod 
záložkou Nástroje. 
 
Postup úprav DBP 

1. Klepněte na DBP, kterou chcete upravovat. 
2. Klepněte na tlačítko Úpravy. 
3. Proveďte změny, které chcete provést. 
4. Pokud jste se svými změnami spokojen/a, přejděte dolů na stránku a klepněte na Použít 

změny. 
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Důležité zákazy a omezení položek potravin 
 
1. Formát 
Ne všechna zařízení podporují stejné délky ve znacích a počet položek potravin. Proto laskavě 
respektujte maximální délku řetězců v počtu znaků, která byla původně nastavena pro Vaše zařízení. 
Pokud překročíte některé omezení, budete upozorněni při pokusu o načtení DBP do zařízení. 
 
2. Podpora kategorie 
Mějte na paměti, že ne všechny zařízení podporují kategorie. To znamená, že nastavení kategorie 
může být ztraceno, když je načítáte do Vašeho zařízení. 
 
3. Duplicitní položky 
Editor nepodporuje ukládání názvů potravin, které se objeví více než jedenkrát. Přejmenujte laskavě 
položky potravin, abyste mohli rozlišit dvě položky ve svém zařízení. 
 

Kontaktní informace 
 

www.diasend.com 

 

Diasend AB 

Datavägen 14 A 

SE-436 32 ASKIM 

ŠVÉDSKO 

 

PODPORA VE ŠVÉDSKU: +46 (0) 31-762 08 88 

FAX: +46 (0) 31-315 38 86 
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