
www.diasend.com 
support@diasend.com                       

 0888   762 31(0)   46+ שבדיה 

)A2027v15C  QG_he_diasend-fdb  (2016-03-11   4מתוך  1עמוד 
diasend®  לין למסד נתונים בשרת,  ידי אנשים פרטיים או מטפלים רפואיים בבית או במתקנים רפואיים,  לשם העברת נתונים מהתקני ניטור ביתיים כגון מדי סוכר ומשאבות אינסו-מוש עלנועד לשי

 על מנת לתמוך בניהול הסוכרת. המכשיר נועד לשימוש מקצועי ולמכירה מעבר לדלפק.

 diasend® Food  Databaseכלי  –מדריך מהיר  
  diasend® Food  Databaseכך תתחיל לעבוד עם כלי  

 
 מדריך מהיר זה סוקר:

 .מה דרוש לך על מנת להשתמש בכלי זה 
 .היכן למצוא את כלי התוכנה 
 .כיצד להוריד ולהעלות מסדי נתוני מזון עבור המכשיר שברשותך 
 שלך באופן מקוון. כיצד לנהל את מסד נתוני המזון 

 
 

 מילון
 

FDB  מסד נתוני מזון. רשימה של פריטי מזון המכילה מזונות שונים וכמויות הפחמימות, הסיבים, החלבונים
והשומנים שהם מכילים. ניתן להשתמש במסדי נתוני מזון אלה במכשיר שלך כדי לפשט את ספירת 

 הפחמימות וחישוב הבולוס.
 
 

 י זה?מה נדרש על מנת להשתמש בכל
 
  חשבוןdiasend®   עם איפשור כליdiasend®  Food  Database אם הכלי אינו מתאפשר, התקשר אל התמיכה .

 והם יתנו אותו.  ®diasendשל  
 יישום שולחן העבודהdiasend®  Food  Loader. 
  מכשיר מטופל תואם.  נכון להיום המכשירים התואמים הםAnimas®  2020  , Animas®  Vibe™  לט המד וש

OneTouch®  Ping™  
  כבל לחיבורUSB  .עבור המכשיר שברשותך 

o משאבות Animas®   משתמשות בכבל ההורדה האלחוטיתACTiSYS  ACT-IR224UN-Li2זמין מ .-  
Animas®אלא אם כן הוא כלול כבר בערכת משאבת  , Animas®. 

 
 

o  המדOneTouch®  Ping™  משתמש בכבל מיני-USB  ויות האלקטרוניקה המקומיות.רגיל. זמין בחנ 

 
 

 מחשב עם 
o Windows  XP :PC  , Windows  Vista  , Windows  7,  Windows 10  ,Windows  8    
o Mac  :(64-bit Intel) OS X 10.11  - OS X 10.6.8 
o גישה לאינטרנט 
o יאת יצUSB זמינה 
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 מהם הכלים והיכן ניתן למצוא אותם?
 

 diasend® Food  Database. כלי  1
 בכלי המקוון:

 .diasend®  Food  Loaderתוכל להוריד את  •
סטנדרטית של   ®Animas עכשווית, מתוכנה או מרשימת   ®Animasממשאבת אינסולין  FDBsליבא  •

 פחמימות וקלוריות.
 המזון שלך. לערוך את מסדי נתוני •
 לייצא את מסדי נתוני המזון לשולחן העבודה כקובץ. •

 
 כך תיגש אל הכלי המקוון:

 שלך    ®diasendהתחבר לחשבון   .1
 )Tools(כלים  לחץ על לשונית   .2
 )FDB(מסד נתוני מזון  לחץ על לשונית  .3

 
2  .diasend®  Food  Loader 

diasend®  Food  Loader בה להתקינו במחשב כדי לטעון או להוריד הוא יישום שולחן העבודה שחוFDB  למכשיר
 .ולהיפך    ®diasend -מאפשר העברת נתונים מהמכשיר שלך ל  diasend®  Food  Loaderשלך.  

 
 :diasend®  Food  Loaderכך תקבל את  

 שלך    ®diasend התחבר לחשבון .1
 )Tools(כלים   לחץ על לשונית    .2
 )FDB(ן   מסד נתוני מזולחץ על לשונית  .3
 diasend® Food  Loaderלחץ על הקישור להורדת   .4

 
 

 כיצד ניתן להעלות מסד נתוני מזון ממכשיר לחשבון שלי?
 

שלך. לפני ®  diasendבצע את ההליך הבא כדי להעלות את מסד נתוני המזון הנוכחי השמור במכשיר לחשבון 
 שהיה.שתתחיל,  עליך לנתק את המשאבה מגופך ולהעביר אותה למצב ה

 
 .diasend®  Food  Loaderאתחל את יישום  .1
 לגישה לחשבונך, הזן את פרטיו. .2
"  (העלאת  …®Upload  food  database  from  device  to  diasendבחר באפשרות הפעולה הראשונה " .3

 ")®diasend-מסד נתוני מזון ממכשיר ל
 הזן שם עבור מסד נתוני המזון. .4
 (בצע)  Goלחץ על  .5
 המתאים למחשב.  USB-החבר את כבל  .6
 חבר את המכשיר שלך וקבע אותו במצב תקשורת: .7

a. Animas® השהה את המשאבה,  נתק אותה מגופך והנח אותה כשגבה פונה כלפי קצהו של כבל ההורדה :
 ).ACTiSYSהאלחוטית (

b. OneTouch®  Ping :™ חבר את הכבל למד ולחץ על הלחצןOK  .שעל המד 
8. diasend® Food Loader  כעת למכשיר ויטעין את המידע בחשבונך. יתחבר 

 המשאבה שלך חייבת להיות פעילה על מנת להתחבר.
 בסיום התהליך,  מסד נתוני המזון יהיה זמין באופן מקוון בחשבונך. .9
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 כיצד ניתן להוריד מסד נתוני מזון מהחשבון שלי למכשיר?

 
 שלך למכשיר.  ®diasendבצע את ההליך הבא כדי להוריד מסד נתוני מזון מחשבון 

 
גיבוי זמני נשמר אוטומטית בחשבונך. בכל שים לב שפעולה זו תחליף את מסד נתוני המזון הקיים השמור במכשיר!

פעם שתיגש לחשבונך כדי להוריד מסד נתוני מזון,  הגיבוי הזמני יוחלף. לקבלת מידע נוסף,  עיין בהסבר בחשבונך 
 המזון שלי). "  (מסדי נתוניMy  Food  Databasesתחת "

 
לפני שתתחיל,  עליך לנתק את המשאבה מגופך ולהעביר אותה למצב השהיה. ודא שהפעלת את אפשרות הבולוס 

 .2המתקדם במשאבה שלך בהגדרה מתקדמת מסך 
 

 .diasend®  Food   Loaderאתחל את יישום  .1
 לגישה לחשבונך,  הזן את פרטיו. .2
(הורד  ®Download  one  of  my  food  databases  from  diasend“בחר באפשרות הפעולה השנייה,   .3

 )…”®diasend-אחד ממסדי נתוני המזון שלי מ
 שברצונך להוריד בתפריט הנפתח. FDB-בחר את ה .4
 (בצע)     Goלחץ על  .5
 המתאים למחשב. USB-חבר את כבל ה .6
 חבר את המכשיר שלך וקבע אותו במצב תקשורת: .7

a. Animas®תה מגופך והנח אותה כשגבה פונה כלפי קצהו של כבל ההורדה : השהה את המשאבה,  נתק או
 ).ACTiSYSהאלחוטית (

b. OneTouch®     Ping :™ חבר את הכבל למד ולחץ על הלחצןOK  .שעל המד 
8. diasend®  Food  Loader   יתחבר כעת למכשיר ויעלה את מסד נתוני המזון הנוכחי כגיבוי לחשבונך. המשאבה

 על מנת להתחבר.שלך חייבת להיות פעילה 
9. diasend®  Food  Loader  יוריד כעת וירשום במכשיר את ה-FDB .הנבחר 

 בסיום התהליך,  מסד נתוני המזון יהיה זמין במכשיר שלך. .10
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 ?FDBאיך לערוך 
 

(מסד נתוני   Food  Databaseכל פעולות העריכה של מסדי נתוני מזון מתבצעות באופן מקוון בחשבונך תחת הלשוניתה 
 .(כלים)  Tools,  הזמינה תחת הלשונית זון)מ
 

 כדי לערוך מסד נתוני מזון:
 לחץ על מסד נתוני המזון שברצונך לערוך. .1
 .עריכה ”Edit“הקלק את כפתור   .2
 בצע את השינויים. .3
 (החל שינויים).  Apply  changesכאשר תהיה מרוצה מהשינויים,  גלול מטה אל תחתית הדף ולחץ על  .4

 
 

 ת חשובות על פריטי מזוןהגבלות ומגבלו
 

 תבנית .1
לא כל המכשירים תומכים באותו אורך תווים ובמספר של פריטי מזון. לכן,  כבד את מגבלת אורך התווים המרבי שהוגדרה 

 מראש עבור המכשיר שברשותך. אם תחרוג ממגבלה זו,  תוצג הודעה על כך כאשר תנסה לטעון את מסד נתוני המזון למכשיר.
 

 יותתמיכה בקטגור .2
שים לב שלא כל המכשירים תומכים בקטגוריות. פירוש הדבר הוא שקביעת קטגוריות עלולה ללכת לאיבוד כאשר תבצע הורדה 

 למכשיר שברשותך.
 

 כפל פריטים  .3
העורך לא תומך בשמירת שמות מזון המופיעים יותר מפעם אחת. שנה את שמות פריטי המזון כדי שתוכל להבדיל ביניהם 

 לך.בקלות במכשיר ש
 

 קשר
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