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Kvikguide – diasend® Food Database Tool 
Sådan kommer du i gang med diasend® Food Database Tool 

Denne kvikguide omfatter 
 Hvad du behøver for at bruger værktøjet
 Hvor du kan finde softwareredskaberne
 Sådan hentes og overføres FDB’er til din enhed.
 Sådan håndterer du FDB’er online.

Ordbog 

FDB Food DataBase. En liste med fødeemner der viser fødevarers indhold af kulhydrater, 
fibre, proteiner og fedtstoffer. En sådan FDB kan bruges i din patientenhed til at 
forenkle optælling af kulhydrater og bolus-beregning. 

Hvad kræves til brug af værktøjet? 

 En diasend® konto hvor Food Database tool er aktiveret. Er det ikke tilfældet kontaktes
support, så de kan aktivere det.

 Skrivebordsprogrammet diasend® Food Loader.
 En kompatibel patientenhed, som pt. er Animas® 2020, Animas® Vibe™ og OneTouch® Ping™

meter-remote
 USB overførselskabel -kabel til din enhed.

o Animas pumper bruger en ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2  overførselskabel. Fås fra Animas,
med mindre den allerede er inkluderet i dit Animas pumpesæt.

 En computer med
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 Internetadgang
o En tilgængelig USB-port

Hvad er værktøjerne og hvor findes de? 

1. Food Database online-værktøj
Online-værktøjet bruges til:

• Redigering af FDB'er.
• Import af FDB'er som er eksporterede fra ezManager Max eller ezManager Plus.
• Eksporterer dine FDB'er som filer til skrivebordet.
• Kan hente diasend® Food Loader
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Sådan får du adgang til online-værktøjet: 
1. Log ind på din diasend®-konto
2. Klik på fanen Værktøj
3. Klik på fanen Food Database

2. diasend® Food Loader
diasend® Food Loader er et skrivebordsprogram, som skal installeres på din computer, så du kan
hente eller overføre en FDB til din enhed. diasend® Food Loader er forbindelsesleddet mellem
din konto med den enhed du har sluttet til din computer.

Sådan får du adgang til diasend® Food Loader: 
1. Log ind på din diasend®-konto
2. Klik på fanen Værktøj
3. Klik på fanen Food Database
4. Klik på linket for at hente diasend® Food Loader

Hvordan overfører jeg en FDB fra min enhed til min konto? 

Brug følgende procedure så du overfører den aktuelle FDB som er lagret på din enhed til din 
diasend®-konto. 

1. Start programmet diasend® Food Loader.
2. Anfør din kontoinformation så du kan tilgå din konto.
3. Vælg den første mulighed ”Send mad-database fra enheten til diasend® website og gem

som”
4. Giv FDB'en et navn.
5. Klik på Start
6. Slut et passende USB-kabel til din computer.
7. Tilslut din enhed og sæt den i kommunikationsmodus:

a. Animas pumper: Afbryd pumpen og læg den med bagsiden vendt mod enden af det
trådløse overførselskabel (ACTiSYS).

8. diasend® Food Loader vil nu koble sig til enheden og overføre den til din konto.
9. Når det er gjort, er FDB'en tilgængeligt online på din konto.

Hvordan henter jeg en FDB fra min konto til min enhed? 

Benyt denne procedure for at hente en FDB fra din diasend®-konto til en enhed. 

Læg mærke til at det vil overskrive den FDB, der befinder sig på enheden! Der gemmes en 
midlertidig sikkerhedskopi på din konto, men denne sikkerhedskopi overskrives næste gang 
der hentes en FDB til kontoen. For yderligere oplysninger henvises til din konto under “Mine 
fødevaredatabaser”. 

1. Start programmet diasend® Food Loader.
2. Anfør din kontoinformation så du kan tilgå din konto.
3. Vælg den anden mulighed ”Download en af mine mad-databaser fra diasend® website til

enheden”
4. Vælg den FDB du ønsker at hente.
5. Klik på Start
6. Slut et passende USB-kabel til din computer.

http://www.diasend.com/


www.diasend.com 
danmark@diasend.com                         

   +46 (0)31 762 0888 
 

A2027v4B QG_dk_fdb (2016-03-11) 
diasend® er beregnet til brug af enkeltpersoner eller sundhedspersonale hjemme eller på sundhedsklinikker til overførsel af data fra hjemmeovervågningsenheden, 
som f.eks. glukosemåler og insolinpumper, til en serverdatabase som en støtte i styringen af diabetes. Enheden er beregnet til erhvervsmæssig brug og detailsalg. 

 

7. Tilslut din enhed og sæt den i kommunikationsmodus: 
a. Animas pumper: Afbryd pumpen og læg den med bagsiden vendt mod enden af det 

trådløse overførselskabel (ACTiSYS). 
8. diasend® Food Loader vil nu koble sig til enheden og overføre den aktuelle FDB som 

sikkerhedskopi til din konto. 
9. diasend® Food Loader vil dernæst hente og skrive den valgte FDB til din enhed. 
10. Når det er gjort bør FDB'en være tilgængelig online på din konto. 
11.  

Hvordan redigerer jeg en FDB? 
 
Al redigering af online FDB'er foretages på din konto under fanen Food Database som findes under 
fanen Værktøj. 
 
For at redigere en FDB 

1. Klik på den FDB du ønsker at redigere 
2. Klik på knappen Rediger. 
3. Udfør de ønskede ændringer. 
4. Når du er tilfreds med ændringerne rulles ned til bunden af siden og der klikkes på Anvend 

ændringer. 
 

Vigtige restriktioner og begrænsninger på fødeemner 
 
1. Format 
Ikke alle enheder understøtter det samme antal karakterer og antal fødeemner. Du skal overholde det 
maksimale antal karakterer, som gælder for din enhed. Hvis begrænsningerne ikke overholdes, vil du 
få en advarsel, når du forsøger at overføre FDB’en til en enhed. 
 
2. Kategoriunderstøttelse 
Ikke alle enheder understøtter kategorier. Det indebærer, at kategoriindstillingerne kan gå tabt, når du 
henter ned til din enhed. 
 
3. Dubletter 
Editoren understøtter ikke lagring af fødevarenavne der forekommer mere end én gang, selvom din 
enhed måske gør det. Omdøb fødeemnerne så man nemt kan skelne mellem dem på enheden. 
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