HANDLEIDING

DATAOVERDRACHT
VAN INSULINEPOMP OF
BLOEDGLUCOSEMETER

Het Accu-Chek SmartPix datamanagement systeem is bedoeld
om overzicht te creëren in jouw diabetestherapie. Accu-Chek
Smart Pix verzamelt de gegevens van de bloedglucosewaarden
en insuline afgifte van je Accu-Chek bloedglucosemeter en/
of insulinepomp en geeft ze vervolgens gestructureerd en
overzichtelijk weer in tabellen, grafieken of statistieken.
www.accu-chek.nl/accu-chek-smart-pix-software

Hoe activeer ik de gegevensoverdracht van
mijn bloedglucosemeter of insulinepomp?
Accu-Chek® Smart Pix is bedoeld om overzicht te creëren in je diabetestherapie.
‘Een snelle en makkelijke manier om trends en patronen te herkennen ten behoeve
van zelfmanagement en therapieoptimalisatie’.

Voordat je begint…
Stap 1	Download eenmalig Accu-Chek Smart Pix Software op accu-chek.nl/accu-chek-smart-pix-software
Stap 2 	Start Accu-Chek Smart Pix Software op en steek het Accu-Chek Smart Pix apparaat in een vrije USB poort
van je computer.
Stap 3 	Om je gegevens uit te lezen, zoek je hieronder de insulinepomp of bloedglucosemeter die je gebruikt en volg je
de aanwijzingen. Let op: start de gegevensoverdracht niet automatisch, klik dan op ‘apparaat uitlezen’ in het 
startscherm van Accu-Chek Smart Pix Software.
Niet alle Accu-Chek bloedglucosemeters en insulinepompen zijn op dezelfde manier te koppelen aan Accu-Chek Smart Pix.

Accu-Chek® Insulinepompsystemen
Accu-Chek® Aviva Insight diabetesmanager + Accu-Chek® Insight insulinepomp
Gebruik voor het uitlezen de diabetesmanager (Accu-Chek Aviva Insight bloedglucosemeter) en houd je insulinepomp
in de directe nabijheid. Steek de micro-stekker van de USB-kabel in de diabetesmanager. Steek de USB-stekker in een
USB-aansluiting van je computer. Selecteer in het hoofdmenu ‘Communicatie’ de optie ‘Verbinden met PC’ (deze optie
kun je als standaard instellen zodat deze stap vervalt). De gegevensoverdracht wordt automatisch gestart. Als
de overdracht is voltooid, wordt ‘Gegevensoverdracht voltooid’ weergegeven waarna de diabetesmanager wordt
uitgeschakeld. Je hebt geen Accu-Chek Smart Pix apparaat nodig!
Accu-Chek® Insight insulinepomp uitlezen met behulp van het Accu-Chek Smart Pix uitleesapparaat
Voor het uitlezen van de Accu-Chek Insight pomp met Accu-Chek Smart Pix volg je de volgende stappen:
1. Sluit het Accu-Chek Smart Pix uitleesapparaat via de USB kabel aan op de computer.
2. Leg de Accu-Chek Insight insulinepomp voor het apparaat.
3. Selecteer op de insulinepomp in het menu ‘Communicatie’ de optie ‘Verbinden met PC’. (Als je de
optie ‘Verbinden met PC’ op je insulinepomp al standaard hebt ingesteld, vervalt deze stap).
4. De gegevensoverdracht wordt automatisch gestart en op de display van de insulinepomp wordt de in bewerking
zijnde gegevensoverdracht weergegeven.
5. Als de gegevensoverdracht is voltooid, wordt korte tijd de melding ‘Gegevensoverdracht voltooid’ op de d
 isplay
weergegeven. Hierna schakelt de insulinepomp zichzelf automatisch uit (en gaat in de oplaadmodus). Je kan
de USB-kabel nu verwijderen.

Accu-Chek® Aviva Combo bloedglucosemeter + Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp
Voor een compleet beeld lees je zowel de Accu-Chek Aviva Combo bloedglucosemeter als de Accu-Chek Spirit 
Combo insulinepomp uit met een maximale tijdafstand van 5 minuten.
De bloedglucosemeter: selecteer in het hoofdmenu ‘Mijn gegevens’ en druk op de middelste knop (OK-knop). Selecteer ‘Gegevensoverdracht’ en
druk opnieuw op de OK-knop. Plaats vervolgens het infraroodvenster van de bloedglucosemeter voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat.
De gegevens worden uitgelezen. Als de overdracht is voltooid, wordt ‘Gegevensoverdracht’ voltooid weergegeven, waarna de bloedglucosemeter
wordt uitgeschakeld.
De insulinepomp: zet de insulinepomp in de STOP-modus. Druk 4 keer op de menu-knop (bovenste knop) om naar de displayweergave
‘Gegevensoverdracht’ te gaan. Druk 1 keer op de OK-knop (onderste ‘vinkje’-knop) om de keuze te selecteren. Druk nogmaals 1 keer op de
OK-knop om de gegevensoverdracht te starten. Plaats vervolgens het infraroodvenster van de insulinepomp voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat.
Als de gegevensoverdracht is voltooid, druk je nogmaals 1 keer op de OK-knop om naar de STOP-modus terug te keren. Plaats de insulinepomp na
de gegevensoverdracht weer in de RUN-modus.

Accu-Chek® bloedglucosemeters
Accu-Chek® Mobile / Accu-Chek® Instant
Open Accu-Chek Smart Pix Software en verbind je bloedglucosemeter met behulp van de bijgeleverde USB-kabel met je computer.
De b
 loedglucosemeter gaat automatisch aan en de gegevensoverdracht wordt gestart. Op de display van de bloedglucosemeter
verschijnt een afbeelding van een PC. Je hebt geen Accu-Chek Smart Pix apparaat nodig!
Accu-Chek® Performa / Accu-Chek® Aviva / Accu-Chek® Aviva Nano
Zorg dat de bloedglucosemeter is uitgeschakeld. Houd de 2 pijltjestoetsen van de bloedglucosemeter tegelijkertijd ingedrukt tot je op de display
afwisselend 2 pijlen ziet knipperen. Plaats vervolgens het infrarood venster van de meter voor het Accu-Chek Smart Pix apparaat.

Ondersteuning gewenst?
De medewerkers van de Roche Diabetes Service helpen je graag bij al je vragen rondom Accu-Chek Smart Pix Software. Of dit nu gaat
om downloaden en installatie of het eerste gebruik. Aarzel niet om ons te bellen op 0800 - 022 05 85. De Roche Diabetes Service is iedere
werkdag bereikbaar tussen 8:30-17:00 uur. Voor meer informatie: www.accu-chek.nl/databeheer/smart-pix
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Accu-Chek® Aviva Expert
Maak je gebruik van een Accu-Chek Aviva Expert bloedglucosemeter met boluscalculator? Volg dan de stappen van de Accu-Chek Aviva Combo
bloedglucosemeter (zie Accu-Chek insulinepompsystemen).
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