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Snabbguide – diasend® Food Database-verktyget 
Så här kommer du igång med diasend® Food Database-verktyget 
 
Den här snabbguiden täcker 
 Vad du behöver för att använda verktyget 
 Vart du hittar programverktygen 
 Hur du hämtar och laddar upp matdatabaser till din enhet 
 Hur du hanterar dina matdatabaser online 

 

Ordbok 
 

FDB  Food DataBase är en lista över livsmedel som innehåller olika mattyper och deras 
mängd av kolhydrater, fibrer, proteiner och fetter. Dessa FDB:s kan användas i din 
patientenhet för att hjälpa dig att hålla ordning på kolhydrater och insulindosering. 

 

Vad krävs för att använda verktyget? 
 
 Ett diasend®-konto med aktiverat diasend® Food Database-verktyg. Om det inte är aktiverat 

kan du kontakta diasend® support så löser de det. 
 Skrivbordsprogrammet diasend® Food Loader 
 En kompatibel patientenhet, vilka för närvarande är Animas® 2020, Animas® Vibe™ och 

OneTouch® Ping™ meter-remote 
 USB-kabel för att koppla din enhet till en dator. 

o Animas® pumpar använder överföringskabeln ACTiSYS ACT-IR224UN-Li2. Om den inte 
redan ingår i din Animas® pumpsats, finns den hos Animas. 

 
 

 En dator 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 Tillgång till Internet 
o En ledig USB-port 

 
 

Vad och var är verktygen? 
 
1. diasend® Food Database online-verktyg 
Med online-verktyget kan du: 

• Redigera dina FDB:s. 
• Importera FDB:s som du exporterat från ezManager Max eller ezManager Plus. 
• Exportera FDB:s till ditt skrivbord som en fil. 
• Hämta diasend® Food Loader 
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Så här kommer du åt online-verktyget: 
1. Logga in på ditt diasend®-konto 
2. Klicka på fliken Verktyg 
3. Klicka på fliken Matdatabas 

 
2. diasend® Food Loader 
diasend® Food Loader är ett skrivbordsprogram som måste installeras på din dator för att du ska 
kunna hämta eller ladda upp en FDB till din enhet. diasend® Food Loader är länken som ansluter 
ditt konto till den enhet som du har kopplat till din dator. 
 
Så här hämtar du diasend® Food Loader: 

1. Logga in på ditt diasend®-konto 
2. Klicka på fliken Verktyg 
3. Klicka på fliken Matdatabas 
4. Klicka på hämtningslänken för diasend® Food Loader 

 

Hur laddar jag upp en FDB från en enhet till mitt konto? 
 
Följ nedanstående procedur för att ladda upp den nuvarande FDB:n på din enhet till ditt 
diasend®-konto. 
 

1. Starta programmet diasend® Food Loader 
2. Ange dina kontouppgifter för att komma åt ditt konto 
3. Välj det första alternativet: “Ladda upp matdatabas från enheten till diasend®…” 
4. Namnge FDB:n 
5. Klicka på Kör 
6. Anslut lämplig USB-kabel till datorn. 
7. Anslut din enhet och sätt den i kommunikationsläge: 

a. Animas®-pumpen: Stoppa pumpen och placera den med baksidan mot änden på 
överföringskabeln (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader ansluter nu till enheten och laddar upp FDB:n till ditt konto. 
9. När det är klart finns FDB:n på ditt konto online. 

 

Hur hämtar jag en FDB till min enhet från mitt konto? 
 
Följ nedanstående procedur för att hämta en FDB till din enhet från ditt diasend®-konto. 
 

Observera att detta kommer att skriva över den FDB som redan finns på enheten! En 
temporär säkerhetskopia sparas automatiskt på ditt konto, men denna kommer att skrivas 
över nästa gång du använder ditt konto för att hämta en FDB till ett konto. För mer 
information kan du läsa förklaringen på ditt konto under ”Mina matdatabaser”. 

 
1. Starta programmet diasend® Food Loader. 
2. Ange dina kontouppgifter för att komma åt ditt konto. 
3. Välj det andra alternativet: “Ladda ner en av mina matdatabaser från diasend® till enheten 

…” 
4. Välj den FDB du vill hämta. 
5. Klicka på Kör 
6. Anslut lämplig USB-kabel till datorn. 
7. Anslut din enhet och sätt den i kommunikationsläge: 
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a. Animas®-pumpen: Häng pumpen och placera den med baksidan mot änden på 
överföringskabeln (ACTiSYS). 

8. diasend® Food Loader ansluter nu till enheten och laddar upp den aktuella FDB:n som 
säkerhetskopia till ditt konto. 

9. Därefter hämtar och sparar diasend® Food Loader den FDB du valt till din enhet. 
10. När det är klart ska FDB:n finnas på din enhet. 

 

Hur redigerar jag en FDB? 
 
All redigering av FDB:n utför du online på ditt konto under fliken Matdatabas som finns under fliken 
Verktyg. 
 
För att redigera en FDB 

1. Klicka på den FDB du vill redigera. 
2. Klicka på Redigera. 
3. Gör de ändringar du vill. 
4. När du är nöjd med dina ändringar scrollar du längst ned på sidan och klickar på Verkställ 

ändringar. 
 

Viktiga restriktioner och begränsningar för livsmedlen 
 
1. Format 
Alla enheter stödjer inte samma teckenlängd och antal livsmedel. Så var god och respektera den 
maximala teckenlängd som satts för din enhet. Om du överskrider någon begränsning får du ett 
meddelande när du försöker ladda en FDB till en enhet. 
 
2. Stöd för kategorier 
Observera att inte alla enheter stöder kategorier. Detta innebär att kategoriinställningar kan gå 
förlorade när du laddar ned till din enhet. 
 
3. Dubbletter 
Även om din enhet kanske stöder det, stöder inte editorn funktionen att spara matnamn som 
förekommer mer än en gång. Byt namn på dina livsmedel så att du enkelt kan skilja mellan de båda i 
din enhet. 
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