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A diasend® magánszemélyek vagy egészségügyi szakszemélyzet otthoni vagy egészségügyi intézményi célú felhasználásra szánt, az otthoni monitoring eszközök, 
pl. glükózmérők és inzulinszivattyúk adatainak szerver-alapú adatbázisokba való áttöltésére szolgáló, a cukorbetegség kezelését támogató készülék.  A készülék 
professzionális felhasználásra szánt, orvosi felírás nélkül elérhető eszköz. 
 

Rövid útmutató - diasend® Food Database  
Útmutató a diasend® Food Database használatáról 
 
Jelen útmutató tartalma 
 Milyen eszközök szükségesek ezen eszköz használatához, 
 A szoftvereszközök fellelési helye, 
 Tájékoztató az élelmiszer-adatbázis letöltéséről és a készülékre való feltöltéséről, 
 Az élelmiszer-adatbázis online kezelése. 

 

Glosszárium 
 
Élelmiszer-adatbázis Élelmiszerek listája, amelyben különféle ételfajták valamint azok szénhidrát, 

fehérje és zsírtartalmának adatai is szerepelnek. Ezen élelmiszer-adatbázisok 
a készüléken használhatók, és segítségükkel egyszerűsíthető a 
szénhidráttartalom és a bólus mennyiségének kiszámítása. 

 

Az eszköz használatához szükséges feltételek 
 
 A felhasználónak rendelkeznie kell egy diasend®-fiókkal, amelyben az élelmiszer-adatbázis aktiválva 

van. Amennyiben az eszköz nincs aktiválva, vegye fel a kapcsolatot a diasend® cég 
ügyfélszolgálatával és a munkatársak gondoskodnak az eszköz aktiválásáról. 

 A diasend® Food Loader asztali alkalmazás. 
 Kompatibilis páciens-eszköz, amely jelenleg az Animas® 2020, az Animas® Vibe™ és az OneTouch® 

Ping™ eszközökkel távoli eléréssel elérhető. 
 USB csatlakozókábel a készülék csatlakoztatására. 

o Az Animas pumpákkal az ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2 vezetéknélküli letöltési kábelek 
használhatók. A tétel az Animas cégtől szerezhető be, amennyiben az Animas pumpa-
készletben nem található meg. 

 
o A OneTouch® Ping™ mérőhöz a normál USB minikábel használható. A termék a helyi 

villanyszerelvény-szaküzletben beszerezhető. 

 
 

 Számítógép, amelyen telepítve vannak a következő programok: 
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 Internetes hozzáférés, 
o Szabad USB-port. 

http://www.diasend.com/


www.diasend.com 
support@diasend.com                  

SWE +46 (0)31 762 0888 

A2027v14C QG_HU_fdb (2016-03-11)  Page 2 of 4 
A diasend® magánszemélyek vagy egészségügyi szakszemélyzet otthoni vagy egészségügyi intézményi célú felhasználásra szánt, az otthoni monitoring eszközök, 
pl. glükózmérők és inzulinszivattyúk adatainak szerver-alapú adatbázisokba való áttöltésére szolgáló, a cukorbetegség kezelését támogató készülék.  A készülék 
professzionális felhasználásra szánt, orvosi felírás nélkül elérhető eszköz. 
 

 
 

Az eszköz és annak fellelési helye 
 
1. Az élelmiszer-adatbázis online eszköz 
Az online eszköz ott található, ahonnan Ön 

• letöltheti a diasend® Food Loader programot, 
• Töltse át az élelmiszer-adatbázisokat a jelenlegi Animas inzulinpumpáról,  

szoftverrről vagy az Animas normál Szénhidrát és kalória-listáról, 
• Módosítsa az Ön élelmiszer-adatbázisait, 
• Exportálja fájlként az Ön élelmiszer-adatbázisait a számítógépe asztalára. 

 
Az online eszköz a következőképpen érhető el: 

1. Jelentkezzen be az Ön diasend®-fiókjába, 
2. Kattintson a Eszközök fülre, 
3. Kattintson a Élelmiszer-adatbázis fülre. 

 
2. diasend® Food Loader 
A diasend® Food Loader olyan asztali alkalmazás, amelyet a számítógépére kell telepítenie 
ahhoz, hogy az élelmiszer-adatbázis az Ön készülékére letölthető vagy feltölthető legyen. A 
diasend® Food Loader az a kapcsolat, amely összeköti az Ön fiókját a számítógépéhez 
csatlakoztatott készülékével. 
 
A diasend® Food Loader letöltése: 

1. Jelentkezzen be az Ön diasend®-fiókjába, 
2. Kattintson a Eszközök fülre, 
3. Kattintson a Élelmiszer-adatbázis fülre, 
4. Kattintson a diasend® Food Loader letöltési linkjére. 

 
 

Az élelmiszer-adatbázis feltöltése a készülékről a fiókomba 
 
Kövesse a következő eljárást a készülékén levő élelmiszer-adatbázis diasend®-fiókba történő 
feltöltéséhez. Mielőtt hozzákezdene a művelet elvégzéséhez, a pumpát válassza le a testéről és 
állítsa a pumpát felfüggesztett üzemmódba. 
 

1. Indítsa el a diasend® Food Loader alkalmazást, 
2. Adja meg a fiókadatait a fiókba való belépéshez, 
3. Jelölje meg az első műveleti opciót “élelmiszer-adatbázis feltöltése a készülékről a diasend®-

fiókba”, 
4. Adjon egy nevet az élelmiszer-adatbázisnak, 
5. Kattintson a "GO" gombra, 
6. Csatlakoztassa a megfelelő USB-kábelt a számítógéphez, 
7. Csatlakoztassa a készülékét és állítsa azt kommunikációs üzemmódba, 

a. Animas pumpa esetén: Függessze fel a pumpa múködését, válassza le a testéről és 
annak hátoldalára csatlakoztassa a vezetéknélküli letöltési kábelt (ACTiSYS), 

b. Ping mérő esetén: Csatlakoztassa a kábelt a mérőhöz és nyomja meg a mérő OK 
gombját, 

8. A diasend® Food Loader ekkor csatlakozik a készülékhez és feltöltődik a fiókhoz, 
A pumpának aktív állapotban kell lennie a csatlakozáshoz, 
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9. Ennek végeztével az éx online elérhetővé válik a fiókjában. 
 
 

Az élelmiszer-adatbázis letöltése a fiókomból a készülékre 
 
Az élelmiszer-adatbázis az Ön diasend® fiókjából a készülékre a következő módon tölthető le: 
 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezzel letörli és lecseréli a készüléken található élelmiszer-
adatbázist! A fiókjában automatikusan elmentésre kerül egy ideiglenes biztonsági másolat. 
Minden egyes alkalommal, amikor Ön belép a fiókjába az élelmiszer-adatbázis letöltése 
céljából, az ideiglenes biztonsági másolat felülíródik az új verzióval. További tájékoztatásért 
kérjk olvassa el a fiókjában található magyarázatot a “Az én élelmiszer-adatbázisom” fül alatt. 

 
Mielőtt hozzákezdene a művelet elvégzéséhez, a pumpát válassza le a testéről és állítsa a 
pumpát felfüggesztett üzemmódba. Gondoskodjon arról, hogy a pumpán a "Setup Advanced" 
képernyőn 2 be legyen kapcsolva a haladó bólus opció. 
 

1. Indítsa el a diasend® Food Loader alkalmazást, 
2. Adja meg a fiókadatait a fiókba való belépéshez, 
3. Jelölje meg a második műveleti opciót „az egyik élelmiszer-adatbázisom letöltése a 

diasend®-rendszerből”, 
4. Válassza ki a letölteni kívánt élelmiszer-adatbázist, 
5. Kattintson a "GO" gombra, 
6. Csatlakoztassa a megfelelő USB-kábelt a számítógéphez, 
7. Csatlakoztassa a készülékét és állítsa azt kommunikációs üzemmódba, 

a. Animas pumpa esetén: Függessze fel a pumpa múködését, válassza le a testéről és 
annak hátoldalára csatlakoztassa a vezetéknélküli letöltési kábelt (ACTiSYS), 

b. Ping mérő esetén: Csatlakoztassa a kábelt a mérőhöz és nyomja meg a mérő OK 
gombját, 

8. A diasend® Food Loader ekkor csatlakozik a készülékhez és az akkori élelmiszer-adatbázist 
biztonsági másolatként feltöltődik a fiókra. A pumpának aktív állapotban kell lennie a 
csatlakozáshoz, 

9. A diasend® Food Loader ezt követően letöltődik és felírja az Ön által kiválasztott élelmiszer-
adatbázist az Ön készülékére, 

10. Ennek végeztével az élelmiszer-adatbázis elérhetővé válik a készülékén. 
 
 

Az élelmiszer-adatbázis módosítása 
 
A fiókban levő élelmiszer-adatbázis minden módosítása a Élelmiszer-adatbázis fülre kattintva 
végezhető el, amely a Eszközök menüpont alatt található. 
 
Az élelmiszer-adatbázis módosításához 

1. Kattintson a módosítani kívánt élelmiszer-adatbázisra, 
2. Kattintson az Szerkesztés gombra, 
3. Végezze el a kívánt módosításokat, 
4. Amint elvégezte a kívánt módosításokat, görgesse le az oldalt a lap aljáig és kattintson az 

Változások megtétele gombra. 
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Fontos korlátozások az élelmiszer-tételekkel kapcsolatban 
 
1. Formátum 
Nem minden fajta készülék támogatja, hogy az adatbázisokban a karakterhosszak azonosak legyenek 
és az élelmiszer-tételek száma megegyezzen. Így kérjük, hogy tartsa be a készülékére beállított 
maximális karakterhosszra vonatkozó előírásokat. Amennyiben a korlátozást nem tartja be, értesítést 
kap ezen korlátozásról akkor, amikor az élelmiszer-adatbázist a készülékre fel kívánja tölteni. 
 
2. Kategória-támogatás 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem minden eszköz támogatja a kategóriákat. Ez azt jelenti, hogy 
előfordulhat: a kategória-beállítások elvesznek a készülékre való letöltés során. 
 
3. Duplán szereplő tételek 
A szerkesztő nem támogatja olyan élelmiszernevek elmentését, amelyek egynél több alkalommal 
szerepelnek az adatbázisban. Kérjük, hogy nevezze át az élelmiszer-tételeket, hogy könnyen 
megkülönböztethesse azokat a készülékén. 
 

Kapcsolat 
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