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Pikaopas – diasend® Food Database-työkalu 
Näin pääset alkuun diasend® Food Database-työkalun käytössä 
 
Tässä pikaoppaassa selitetään 

• mitä tarvitset tämän työkalun käyttöön, 
• mistä löydät ohjelmistotyökalut, 
• kuinka ladata Food Database -ruokatietokantoja laitteeseesi ja 
• kuinka hallita Food Database -ruokatietokantoja verkossa. 

 

Sanastoa 
 
FDB Food DataBase. Ruokaluettelo, joka sisältää eri ravintoaineita sekä niiden hiilihydraatti-, 

kuitu-, proteiini- ja rasvamäärät. Näitä FDB-tietoja voidaan käyttää potilaslaitteessasi 
hiilihydraatti- ja boluslaskelmien helpottamiseksi. 

 

Mitä tämän työkalun käyttöön vaaditaan? 
 

• diasend®-tili ja aktivoitu Food Database -työkalu. Jos työkalu ei ole aktiivinen, ota yhteys 
diasend®-tukeen ja he hoitavan asian. 

• diasend® Food Loader -työpöytäsovellus. 
• Yhteensopiva potilaslaite, joka voi tällä hetkellä olla Animas® 2020, Animas® Vibe™ tai 

OneTouch® Ping™ meter-remote. 
• Tietokoneen USB-johdon laitteesi yhdistämiseen. 

o Animas-pumpuissa käytetään ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2 langaton latauskaapeli. Se on 
saatavilla Animasilta, ellei se kuulu jo valmiiksi Animas-pumppusarjaasi. 

 
• Tietokone, jossa on 

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 Internet-yhteys 
o Vapaa USB-portti 

 
 

Mitä ja missä työkalut ovat? 
 
1. Food Database -verkkotyökalu 
Verkkotyökalun avulla: 
• Muokkaat FDB-tietojasi 
• Tuot ezManager Maxista tai ezManager Plusista siirtämäsi FDB-tiedot 
• Siirrät FDB-tietosi työpöydälle tiedostona 
• Voit ladata diasend® Food Loader -ohjelman 

http://www.diasend.com/
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Näin siirryt käyttämään verkkotyökalua: 

1. Kirjaudu sisään diasend®-tilillesi 
2. Napsauta Työkalut-välilehteä 
3. Napsauta Food Database -välilehteä 

 
2. diasend® Food Loader -latausohjelma 
diasend®in Food Loader on työpöytäsovellus, joka tulee olla asennettuna koneellasi voidaksesi 
ladata FDB-tietoja laitteeseesi. diasend® Food Loader on tilisi ja tietokoneeseesi liitetyn laitteen 
yhdistävä linkki. 
 
Saat diasend® Food Loaderin näin: 

1. Kirjaudu sisään diasend®-tilillesi 
2. Napsauta Työkalut -välilehteä 
3. Napsauta Food Database -välilehteä 
4. Napsauta diasend® Food Loader -latauslinkkiä 

 

Kuinka lataan FDB-tiedot laitteesta tililleni? 
 
Noudata seuraavia ohjeita ladataksesi laitteen tämänhetkiset FDB-tiedot diasend®-tilillesi. 
 

1. Aloita diasend® Food Loader -sovellus 
2. Syötä tilitietosi siirtyäksesi tilille 
3. Valitse ensimmäinen toimintovaihtoehto “Lataa ruokatietokanta laitteesta diasend®...” 
4. Syötä FDB:n nimi 
5. Napsauta Mene. 
6. Liitä asianmukainen USB-johto tietokoneeseen 
7. Liitä siihen laitteesi ja aseta se yhteystilaan: 

a. Animas-pumppu: Irrota pumppu ja aseta se takaosa langattoman latausjohdon 
(ACTiSYS) päätä kohti. 

8. diasend® Food Loader yhdistää nyt laitteeseen ja lataa sen tilillesi. 
9. Tämän jälkeen FDB-tiedot ovat saatavilla verkosta omalla tililläsi. 

 

Kuinka lataan FDB-tiedot tililtäni laitteeseen? 
 
Noudata seuraavia ohjeita ladataksesi FDB-tietoja diasend®-tilitäsi laitteeseen. 
 

Huomaa, että tämä korvaa aiemmat laitteeseesi tallennetut FDB-tiedot! Tilillesi tallentuu 
automaattisesti väliaikainen varmuuskopio, mutta se korvaantuu kun seuraavan kerran lataat 
FDB-tietoja tililläsi. Saat lisätietoja tililtäsi kohdasta “Omat ruokatietokannat”. 

 
1. Aloita diasend® Food Loader -sovellus 
2. Syötä tilitietosi siirtyäksesi tilille 
3. Valitse toinen toimintovaihtoehto, “Lataa joku ruokatietokannoistani diasend®...” 
4. Valitse ladattavat FDB-tiedot. 
5. Napsauta Mene. 
6. Liitä asianmukainen USB-johto tietokoneeseen. 
7. Liitä siihen laitteesi ja aseta se yhteystilaan: 

http://www.diasend.com/
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a. Animas-pumppu: Irrota pumppu ja aseta se takaosa langattoman latausjohdon 
(ACTiSYS) päätä kohti. 

8. diasend® Food Loader yhdistää nyt laitteeseen ja lataa sen hetkiset FDB-tiedot tilillesi 
varmuuskopiona. 

9. Tämän jälkeen diasend® Food Loader lataa ja kirjaa valitsemasi FDB-tiedot laitteeseesi. 
10. Nyt FDB-tietojen tulisi olla saatavilla laitteessasi. 

 

Kuinka muokkaan FDB-tietoja? 
 
Voit muokata kaikkia FDB-tietoja verkossa omalla tililläsi Työkalut -valikon Food Database -
välilehdellä. 
 
Muokataksesi FDB-tietoja 

1. Napsauta muokattavaa FDB:tä. 
2. Napsauta Muokkaa -painiketta. 
3. Tee haluamasi muutokset. 
4. Kun olet tyytyväinen muutoksiin, siirry sivun alaosaan ja napsauta Ota muutokset käyttöön. 

 

Ravintoaineita koskevia tärkeitä tietoja ja rajoituksia 
 
1. Tietomuodot 

Kaikki laitteet eivät tue samanpituisia merkkijonoja ja ruoka-ainemääriä. Siksi sinun tulisi huomioida 
laitteeseesi alun perin asetetut merkkijonojen enimmäismäärät. Jos ylität jonkun rajoituksista, saat 
siitä ilmoituksen yrittäessäsi ladata FDB-tietoja laitteeseen. 
 
2. Luokitukset 

Huomioithan, että kaikki laitteet eivät tue luokituksia. Tämän vuoksi luokitusasetukset saattavat 
kadota ladatessasi tietoja laitteeseen. 
 
3. Toistuvat kohteet 

Editori ei tue kahden saman ruokanimen tallentamista, vaikka laitteesi tukisikin tätä toimintoa. Muuta 
ruokanimiä niin, että erotat ne helposti toisistaan laitteessa. 
 

Yhteystiedot 
 

www.diasend.com 
Diasend AB 

Datavägen 14 A 
SE-436 32 ASKIM 

RUOTSI 
 

TUKI RUOTSISSA: +46 (0) 31-762 08 88 
FAKSI: +46 (0) 31-315 38 86 

support@diasend.com 
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