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Norsk

CareLink™ Pro er utviklet for å forenkle og forbedre administrasjonen og 
behandlingen av diabetespasienter. Programvaren gjør data fra insulin-
pumper, blodsukkermålere og glukosesensorer om til brukervennlig 
informasjon som presenteres i ulike rapporter. Ved hjelp av disse 
rapportene kan diabetesteamet foreta mer informerte behandlings-
avgjørelser for pasientene.

Systemkrav
• Dette programmet er validert og godkjent for bruk på amerikanske, 

britiske, tyske, franske, spanske, italienske, nederlandske og svenske 
versjoner av Windows XP Professional (minst Service Pack 2).

• Minst 512 MB RAM (1 GB eller mer anbefales).

• Minst 300 MB ledig harddiskplass til programinstallasjon.

• Det kreves mer diskplass for å opprette og utvide en pasientdatabase. 
Over tid kan databasen bruke opptil 2 GB med diskplass (4 GB inkludert 
sikkerhetskopier).

• Skjermoppløsning på minst 800 x 600 piksler (1024 x 768 anbefales).

• Ledig seriell kommunikasjonsport (for tilkobling til Paradigm Link®-
monitor*, Com-Station™, ComLink™ og blodsukkermålere som støttes).

• Ledig USB-port (for tilkobling til Paradigm Link®-monitor* og CareLink™ 
USB).

• Tastatur og pekeenhet (mus, berøringsmatte eller styrekule).

• CD-ROM-stasjon til programinstallasjon

• Programvaren Adobe Reader (minst versjon 5.0).

* Ikke tilgjengelig i alle land.

Utstyr og maskinvare som støttes
I brukerhåndboken for CareLink® Pro står det informasjon om utstyr og 
maskinvare som støttes. Se i “Tilgang til brukerhåndboken” på side 6 hvis du 
se brukerhåndboken.
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Håndtere CD-er
Ta aldri med fingrene på den siden av CD-en som ikke har noen etikett. Legg 
den heller ikke på en hard flate med denne siden vendt ned. Da vil du unngå 
å få riper, fingeravtrykk, støvpartikler og flekker på den. Unngå å utsette CD-
en for direkte sollys, høye temperaturer, fuktighet, støv eller smuss.

Oppgradere programvaren
Hvis du allerede bruker CareLink Pro, kan du bruke denne CD-en til å 
oppgradere programmet. Følg trinnene nedenfor. Hvis du installerer CareLink 
Pro for første gang, skal du se under “Installere programvaren.” 

MERK! Det anbefales at du sikkerhetskopierer databasen før du oppgraderer. 
Det står instruksjoner i administratorveiledningen for CareLink Pro, som 
befinner seg på CD-ROM-en med denne programvaren:

\programfiler\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation\
SystemAdminGuide7335.pdf

1. Lukk alle åpne programmer på datamaskinen.

2. Sett installasjons-CD-en for CareLink Pro i CD-stasjonen slik at etikettsiden 
vender opp. Følgende melding vises: 

3. Klikk på JA for å fortsette oppgraderingen av CareLink Pro.

4. Det vises en melding om at installasjonsveiviseren vil oppgradere databasen. 
Klikk på NESTE for å fortsette oppgraderingen.

5. Du ser fremdriften for oppgraderingen. Når den er fullført, vises det en 
melding om at CareLink Pro ble installert uten feil.

6. Klikk på FULLFØR for å avslutte veiviseren. 

Installere programvaren
Disse trinnene gjelder en vanlig installasjon. Les og følg alle instruksjoner 
etter hvert som de vises på skjermen. 

MERK! Du må ha administratorrettigheter på datamaskinen for å kunne 
installere denne programvaren. Hvis du ikke har det, må du se under 
“Feilsøking” på side 7.
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1. Før du begynner installasjonen, må du lukke alle åpne programmer på 
datamaskinen.

2. Sett installasjons-CD-en for CareLink Pro i CD-stasjonen slik at etikettsiden 
vender opp. 

Dialogboksen for valg av installasjonsspråk vises.

3. Hvis dialogboksen vises, går du til trinn 4. Hvis den ikke vises, skal du følge 
trinn a til c for å starte installasjonen av programvaren. 
a) Klikk på START-symbolet på skrivebordet i Windows, og velg Kjør.

Dialogboksen Kjør vises.
b) Klikk på BLA GJENNOM og velg CD-stasjonen.
c) Merk filen setup.exe, og klikk på OK. Dialogboksen for valg av 

installasjonsspråk vises. 
4. Velg ønsket språk, og klikk på OK.

Hvis velkomstskjermbildet vises, fortsetter du med trinn 5.. Hvis ikke kan ett 
av eller begge disse forholdene gjelde.
a) Hvis komponenter som CareLink Pro trenger, mangler på systemet, får du 

en melding om det. Klikk på NESTE og følg instruksjonene på skjermen slik 
at CareLink Pro kan installere de elementene som mangler.

b) Hvis du installerer CareLink Pro på et annet operativsystem enn det som er 
godkjent, vises meldingen nedenfor. Klikk på JA for å fortsette med 
installasjonen av CareLink Pro.

Når forholdene ovenfor er i orden, vises velkomstskjermbildet.

5. Klikk på NESTE.

6. Klikk på NESTE for å godta installasjonsstedet for CareLink Pro-filene. Hvis 
du vil velge et annet sted, klikker du på ENDRE, velger en ny plassering og 
klikker på NESTE.

Dette skjermbildet vises.
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7. Velg om du skal opprette en ny database eller koble til en eksisterende. Hvis 
du er den første eller eneste personen som har installert programvaren, vil 
du sannsynligvis opprette en ny database. 

Hvis du har tenkt til å installere programvaren på flere PC-er i et nettverk, 
vil du trolig at alle PC-ene skal kobles til én database. Dette kan gjøres ved 
at du oppretter en ny database under den første installasjonen av CareLink 
Pro (på et sted som de andre PC-ene har tilgang til, for eksempel en 
nettverksstasjon). Når du deretter installerer programvaren på andre PC-er i 
nettverket, skal du koble dem til den eksisterende databasen under 
installasjonen.

MERK! I administratorhåndboken for CareLink Pro på CD-ROM-en til 
denne programvaren står det informasjon som kan hjelpe ved valg 
angående databaseinstallasjon og andre avanserte installasjonsvalg.

\programfiler\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation\
SystemAdminGuide7335.pdf

Følg trinnene for det alternativet du har valgt.

Alternativ 1: Opprette en ny database
a) Klikk på Create a new Medtronic CareLink Pro database (Opprett en 

ny Medtronic CareLink Pro-database)
b) Klikk på NESTE for å godta standardplasseringen. Eller klikk på BLA 

GJENNOM for å angi et annet sted for den nye databasen (på PC-en eller 
på en nettverksstasjon), og klikk på NESTE. Dette skjermbildet vises:



CareLink™ Pro    Installasjonsveiledning             5

c) Skriv inn navnet på klinikken, og klikk på NESTE. Denne informasjonen 
vises hver gang du starter programvaren. Dette er også måten pasientene 
identifiserer deg på gjennom CareLink Personal-kontoen sin.

d) (Valgfritt) Hvis du vil beskytte bruken av programvaren med et passord, 
må det stå en hake ved siden av Password Protect Medtronic CareLink Pro 
(Beskytt Medtronic CareLink Pro med passord). Skriv deretter inn 
passordet i feltene Password (Passord) og Retype Password (Skriv inn 
passordet på nytt).
Hvis du ikke vil buke passord, skal du fjerne haken ved siden av Password 
Protect Medtronic CareLink Pro (Beskytt Medtronic CareLink Pro med 
passord).

Alternativ 2: Koble til en eksisterende database
a) Klikk på Connect to an existing Medtronic CareLink Pro database (Koble 

til en eksisterende Medtronic CareLink Pro-database).
b) Klikk på BLA GJENNOM og finn den databasen du vil koble til. CareLink 

Pro-databasefilen har filetternavnet .cldb. Den har en standardplassering, 
men kan lagres i en annen mappe:
C:\CareLink Data

8. Les lisensavtalen for programvaren. Klikk på Jeg godtar vilkårene i lisens-
avtalen, og klikk deretter på NESTE for å fortsette.

9. Klikk på NESTE for å fortsette installasjonen.

10. Du ser fremdriften for installsjonen. Når den er ferdig, vises CareLink Pro-
symbolet på skrivebordet.

Det legges også til symboler på Start-menyen, inkludert snarveier til 
brukerhåndboken og referanseveiledningen for rapporter.
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11. Merk av i boksen hvis du vil installere Adobe Reader. Klikk på NESTE.

MERK! Selv om det er problemer med installasjonen av Adobe Reader, 
fullføres likevel installasjonen av CareLink Pro-programvaren. Se 
“Installere Adobe Reader fra CD-en” på side 7.

12. Klikk på FULLFØR for å avslutte installasjonsveiviseren.

13. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

14. Kjør programvaren ved å dobbeltklikke på CareLink Pro-symbolet på 
skrivebordet på datamaskinen. Du kan også velge programvaren ved å gå til 
Start > Programmer.

Tilgang til brukerhåndboken
Når du har installert CareLink Pro, kan du se en PDF-versjon av bruker-
håndboken fra Hjelp-menyen i programvaren. Gjør følgende:

1. Klikk på Hjelp på menylinjen.

2. Klikk på View User Guide (PDF) (Se brukerhåndboken (PDF)) og velg 
ønsket språk.

Brukerhåndboken for CareLink Pro åpnes på ønsket språk. 

Åpne brukerhåndboken fra CD-en
Du kan åpne og se brukerhåndboken rett fra installasjons-CD-en for CareLink 
Pro. Gjør følgende:

1. Sett installasjons-CD-en for CareLink Pro i CD-stasjonen.

2. Åpne Min datamaskin fra skrivebordet eller Start-menyen, og dobbeltklikk på 
symbolet for CD-stasjonen.

3. Gå til mappen 
programfiler\Medtronic\CareLink\AppDir\Documentation.

4. Dobbeltklikk på mappen UserGuide (Brukerhåndbok).

5. Dobbeltklikk på filen med den språkversjonen av brukerhåndboken du ønsker.

MERK! Hvis du ikke får åpnet brukerhåndboken, kan det hende du må 
installere Adobe Reader. Se neste avsnitt.    
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Installere Adobe Reader fra CD-en
Du kan installere Adobe Reader rett fra CD-en for CareLink Pro. Gjør 
følgende:

1. Lukk CareLink Pro-programvaren.

2. Sett inn installasjons-CD-en for CareLink Pro i CD-stasjonen.

3. Åpne Min datamaskin fra skrivebordet eller Start-menyen, og dobbeltklikk på 
symbolet for CD-stasjonen.

4. Dobbeltklikk én av følgende Adobe Reader-filer:

• AdbeRdr80_en_US.exe (engelsk)

• AdbeRdr80_de_DE.exe (tysk)

• AdbeRdr80_fr_FR.exe (fransk)

5. Følg installasjonsinstruksjonene på skjermen.

6. Start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

MERK! Hvis du får problemer med å installere Adobe Reader, må du se på 
nettstedet til Adobe på www.adobe.com.

Feilsøking
Nedenfor står noen problemer du kan møte på når du installerer denne 
programvaren, sammen med mulige løsninger på problemene.

Ingen administratorrettigheter på datamaskinen
Hvis du får en feilmelding om at du ikke har administratorrettigheter på 
datamaskinen, kan du gjøre ett av følgende:

• Logg inn på datamaskinen med en annen brukerkonto som har 
administratorrettigheter, og installer deretter programvaren.

• Få dataavdelingen til å endre rettighetene dine eller installere 
programvaren for deg.

Kan ikke opprette en ny database
Du kan ikke opprette en ny database i en mappe der det allerede finnes en 
CareLink Pro-database. Du må gjøre ett av følgende:

• Opprett en ny database i en annen mappe som ikke inneholder en 
eksisterende database.

• Flytt den eksisterende databasen til et annet sted på datamaskinen, og 
installer deretter programvaren.
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Brukerstøtte
Hvis du trenger hjelp med installasjonen eller har programvareproblemer, ber 
vi deg kontakte én av følgende, avhengig av hvor du befinner deg:

USA og Canada
Medtronic MiniMed har et nummer du kan ringe for å få hjelp med 
installasjons- og programvareproblemer. Åpningstidene er mandag til fredag 
fra kl. 05.00 til 18.00, og lørdag kl. 08.00 til 17.00 stillehavstid.

Utenfor USA og Canada
Kontakt den lokale representanten hvis du trenger hjelp med programvare 
eller installasjon.

Avdeling Telefonnummer

Døgnåpen brukerstøtte i USA og 
Canada

(800) 646-4633
800-MiniMed

Døgnåpen brukerstøtte utenfor 
USA og Canada 818-576-5555   

MiniMeds internettadresse www.minimed.com


