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Beknopte handleiding – diasend® Food Database Tool 
Aan de slag met diasend® Food Database Tool 
 
Deze beknopte handleiding omvat het volgende: 
 Wat u nodig hebt om deze tool te gebruiken. 
 Waar u de softwaretools kunt vinden. 
 Hoe u voedseldatabanken voor uw apparaat kunt downloaden en uploaden. 
 Hoe u uw voedseldatabanken online kunt beheren. 

 

Woordenboek 
 
FDB Food DataBase. Een lijst met voedsel-items van verschillende soorten voedsel en hun 

hoeveelheid koolhydraten, vezels, proteïnen en vetten. Deze “FDBs” kunnen in uw 
patiënt-apparaat worden gebruikt om het tellen van koolhydraten en bolusberekening 
te vereenvoudigen. 

 

Wat heeft u nodig om deze tool te gebruiken? 
 
 Een diasend® account met een geactiveerde Food Database tool. Als dit niet is geactiveerd, 

neem dan contact op met diasend® support en zij zullen het aanpassen. 
 diasend® Food Loader desktop applicatie. 
 Een kompatibel apparaat, welke vandaag zijn Animas® 2020, Animas® Vibe™ en OneTouch® 

Ping™ meter-remote. 
 USB verbindingskabel voor uw apparaat. 

o Animas pompen gebruiken de ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2 draadloze download-kabel 
o Verkrijgbaar bij Animas, tenzij reeds meegeleverd met uw Animas pomp-kit 

 
 

 Een computer met 
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 Internettoegang  
o Een beschikbare USB-poort 

 
 

Welke tools zijn beschikbaar? 
 
1. Food Database online tool 
De online tool is waar u: 

• Uw FDBs bewerkt. 
• FDBs importeert vanaf een Animas® insulinepomp, software of een standard-voedsellijst 

gelevered door een externe leverancier, zoals de Animas® standard Carbs & Cals list. 
• Uw FDBs exporteert als een bestand naar uw desktop. 
• diasend® Food Loader kunt downloaden 
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U krijgt toegang tot de online tool op deze manierU krijgt op deze manier toegang tot de nline 
tool 

1. Meld u aan bij uw diasend® account 
2. Klik op de tab Gereedschap 
3. Klik op de tab Food Database 

 
2. diasend® Food Loader 
diasend® Food Loader is een desktop applicatie die op uw computer geïnstalleerd moet zijn om 
een FDB naar uw apparaat te down- of uploaden. diasend® Food Loader is de koppeling die uw 
account met uw apparaat verbindt dat u hebt aangesloten op uw computer. 
 
diasend® Food Loader is als volgt te verkrijgen: 

1. Meld u aan bij uw diasend® account 
2. Klik op de tab Gereedschap 
3. Klik op de tab Food Database 
4. Klik op de downloadkoppeling voor diasend® Food Loader 

 

Hoe upload ik een FDB van een apparaat naar mijn account? 
 
Volg de volgende procedure om de huidige FDB die op uw apparaat staat opgeslagen te 
uploaden naar uw diasend® account. 
 

1. Start de diasend® Food Loader applicatie. 
2. Voer uw accountinformatie in om toegang tot uw account te krijgen. 
3. Selecteer de eerste optie voor actie, "Laad voedseldatabank op van apparat naar diasend® 

…" 
4. Voer een naam in voor de FDB. 
5. Klik op Ga. 
6. Verbind de juiste USB-kabel met de computer. 
7. Sluit uw apparaat aan en zet het in communicatiemodus: 

a. Animas pomp: onderbreek de pomp en plaats het met de achterkant in de richting van 
het uiteinde van de draadloze download-kabel (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader zal nu met het apparaat verbinding maken en het naar uw account 
uploaden. 

9. Zodra dit klaar is, is de FDB online beschikbaar in uw account. 
 

Hoe download ik een FDB van mijn account naar een apparaat? 
 
Volg de volgende procedure om een FDB van uw diasend® account naar een apparaat te 
downloaden. 

Merk op dat dit uw bestaande FDB, die op het apparaat staat opgeslagen, zal overschrijven! Een 
tijdelijke back-up wordt automatisch opgeslagen op uw account, maar deze back-up zal de eerst 
volgende keer dat u uw account gebruikt, om een FDB naar een account te downloaden worden 
overschreven.  Voor informatie, raadpleeg de verklaring in uw account onder “Mijn 
voedseldatabanken”. 

1. Start de diasend® Food Loader applicatie. 
2. Voer uw accountinformatie in om toegang tot uw account te krijgen. 
3. Selecteer de tweede optie voor actie, "Download één van mijn voedseldatabanken van de 

diasend®..." 
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4. Selecteer de FDB die u wilt downloaden. 
5. Klik op Ga 
6. Verbind de juiste USB-kabel met de computer. 
7. Sluit uw apparaat aan en zet het in communicatiemodus: 

a. Animas pomp: onderbreek de pomp en plaats het met de achterkant in de richting van het 
uiteinde van de draadloze download-kabel (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader zal nu met het apparaat verbinden maken en de huidige FDB als back-up 
naar uw account uploaden. 

9. diasend® Food Loader zal dan de door u geselecteerde FDB downloaden naar uw apparaat. 
10. Zodra dit klaar is, zou de FDB beschikbaar moeten zijn in uw apparaat. 

 

Hoe upload ik de standaard-voedsellijst? 
 
In sommige landen heeft U de mogelijkheid gebruik te maken van een standaard-voedsellijst die 
geleverd is door een  externe leverancier, zoals de Animas® standard Carbs & Cals list. Volg de 
onderstaande procedure om een upload mogelijk te maken van een standaard-voedsellijst geleverd 
door een externe leverancier: 
  

1. Ga naar de Voedsellijst tab en scroll naar 3. “Vul uw account met een voesdellijst geleverd door 
een externe leverancier” (3e partij). 

2. Klik op de pijltjes knop naast de voedsellijst. 
3. De voedsellijst zal daarna verschijnen als een link in uw lijst van FDB’s en kan worden aangepast 

indien noodzakelijk.  
4. Indien u de voedsellijst wil downloaden van uw account naar een apparaat, volg dan 

onderstaande stappen. 
 

Hoe bewerk ik een FDB? 
 
Voer alle bewerkingen van FDBs online uit in uw account onder de tab Food Database beschikbaar onder 
de tab Gereedschap. 
 
Het bewerken van een FDB 

1. Klik op de FDB die u wilt bewerken. 
2. Klik op de knop Bewerken. 
3. Breng de wijzigingen aan die u wilt maken. 
4. Wanneer u tevreden bent met uw wijzigingen, scrol dan naar de onderkant van de pagina en klik 

op Wijzigingen toepassen. 
 

Belangrijke restricties en beperkingen op voedsel-items 
 
1. Formaat 
Niet alle apparaten ondersteunen dezelfde tekenlengtes en aantal voedsel-items. Let daarom op de 
maximale tekenlengte van reeksen die aanvankelijk voor uw apparaat werd ingesteld. Indien u 
restricties overschrijdt, zult u worden geïnformeerd wanneer u de FDB naar een apparaat probeert te 
laden. 
 
2. Categorie-ondersteuning 
Merk op dat niet alle apparaten categorieën ondersteunen. Dit betekent dat categorie-instellingen 
verloren kunnen gaan wanneer u naar uw apparaat download. 
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3. Dubbele items 
De editor ondersteunt niet het opslaan van voedselnamen die meer dan één keer verschijnen, hoewel 
dit door uw apparaat ondersteund kan worden. Hernoem uw voedsel-items zodat u gemakkelijk 
onderscheid kunt maken tussen de twee in uw apparaat. 
 
 

Kontakt 
 

www.diasend.com 
 

Diasend AB 
Datavägen 14 A 

SE-436 32 ASKIM 
ZWEDEN 

 
SUPPORT ZWEDEN: +46 (0) 31-762 08 88 

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

nederland@diasend.com 
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