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Introducere 1
Con inutul acestui capitol
• Prezentare general : pagina 1
• Asisten : pagina 3
• Dispozitive acceptate: pagina 3 
• Modul de utilizare a acestui ghid: pagina 6
• Siguran a utilizatorului: pagina 6

Prezentare general

V  mul umim c  a i ales Medtronic Diabetes ca partener al dvs. i
al pacien ilor dvs. în gestionarea mai eficient  a terapiei diabetului. 
Suntem convin i c  tehnologia avansat  a software-ului CareLink™ Pro
i interfa a pentru utilizator simpl i bazat  pe meniuri a acestuia v

va ajuta în mod semnificativ.

Acest Ghid al utilizatorului descrie modul de utilizare a CareLink Pro 
în scopul ob inerii, stoc rii i raport rii datelor despre tratarea i
diagnosticarea pacien ilor. De asemenea, acesta descrie op iunea de 
accesare a datelor privind pompa, glucometrul i senzorul de glucoz
înc rcate de pacien ii dvs. în CareLink™ Personal, un sistem de 
gestionare a terapiei bazat pe Web care func ioneaz  împreun
cu CareLink Pro.
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Caracteristici     

CareLink Pro este un software de gestionare a terapiei diabetului 
pentru computere personale (PC). Acesta include urm toarele 
caracteristici:

• Posibilitatea cre rii de înregistr ri despre pacien i pentru a stoca date 
colectate din dispozitivul unui pacient, precum i date privind terapia 
din conturile CareLink Personal ale acestora. 

• Datele ob inute de la pompe de insulin , monitoare i aparate de m sur
a glicemiei pot fi trimise c tre sistem, stocate i apoi utilizate pentru 
a genera rapoarte.

• Op ional, acesta poate func iona ca interfa  pentru sistemul CareLink 
Personal, permi ând accesul la date stocate de pacien i în dispozitive. 
Acest lucru este ideal pentru crearea de rapoarte curente între 
consulta iile la cabinet i poate anula necesitatea interpret rii datelor 
din dispozitiv în decursul consulta iilor la cabinet. 

• Pe baza datelor din dispozitiv stocate în înregistrarea despre pacient 
pot fi create diferite rapoarte privind tratamentul. Rapoartele faciliteaz
ob inerea de r spunsuri cu privire la terapie, precum aderen a, datele 
cu caracter repetitiv i excep iile pacientului.

• Sistemul v  în tiin eaz  despre disponibilitatea actualiz rilor de 
software pentru desc rcare i instalare. Acest lucru asigur  accesul 
dvs. la cele mai recente caracteristici. 

• Exist  o caracteristic  Guide Me (Îndrumare) pentru ajutarea utilizatorilor 
nefamiliariza i cu CareLink Pro. Aceasta ofer  sugestii i sfaturi pentru 
activit ile pe care ace tia le efectueaz .

• În software este disponibil un sistem de ajutor integrat care furnizeaz
informa ii despre anumite domenii de interes.

Securitate     

• CareLink Pro poate fi protejat prin parol .
• Transmiterea de date privind pacien ii din CareLink Personal este 

criptat  utilizând tehnologia standard Secure Sockets Layer (SSL).
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Documente corelate     

Fiecare dintre aceste documente Medtronic MiniMed con ine informa ii
specifice dispozitivului respectiv, care nu sunt prezentat detaliat în 
acest Ghid al utilizatorului. 

NOT : În cazul
aparatelor de m sur

produse de alte
companii, consulta i

instruc iunile furnizate
de produc torul

respectiv împreun  cu
acestea.

• Ghidul utilizatorului pompei de insulin  Paradigm
• Ghidul utilizatorului monitorului Guardian REAL-Time
• Ghidul utilizatorului caracteristicilor senzorului
• Ghidul utilizatorului ComLink
• Ghidul utilizatorului CareLink USB

Asisten

Dac  ave i nevoie de ajutor suplimentar referitor la acest sistem, 
contacta i reprezentantul local din ara dvs. Accesa i urm toarea 
adres  URL pentru informa ii de contact la nivel interna ional:

http://www.medtronicdiabetes.com/help/contact/locations.html

NOT : Este posibil ca
unele dispozitive

acceptate de acest
software s  nu fie

disponibile în toate rile
în care utilizarea acestui
software este aprobat .

Dispozitive acceptate

CareLink Pro ob ine date de la urm toarele dispozitive.           

Pompe de insulin /Monitoare de glucoz

Pompe MiniMed Medtronic 508

Pompe MiniMed Paradigm Medtronic 

511, 512, 712, 515, 715, 522, 722, 
522K, 722K, Paradigm® REAL-Time 
Revel™ (523, 723, 523K, 723K),  
Paradigm® Veo™ (554, 754)  

Monitor Guardian REAL-Time CSS-7100
CSS-7100K

Produc tor Aparate de m sur  a glicemiei     

Dispozitive parteneri 
Medtronic Diabetes:

• Bayer CONTOUR® LINK
• LifeScan OneTouch® UltraLink™

• Monitor de glicemie BD Paradigm Link®
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LifeScan:

• OneTouch® UltraSmart®

• OneTouch® Profile®

• OneTouch® Ultra®

• OneTouch® Basic®

• OneTouch® FastTake®

• OneTouch® SureStep®

• OneTouch® Ultra® 2
• OneTouch® UltraMini™

• OneTouch® UltraEasy®

Bayer:

• BREEZE™

• BREEZE™ 2
• CONTOUR®

BD: • Logic®

Familia
Bayer's Ascensia® DEX®,
inclusiv urm toarele aparate 
de m sur :

• Ascensia® DEX®

• Ascensia® DEX® 2 
• Ascensia® DEXTER-Z® II
• Glucometer® DEXTER-Z®

• Ascensia® ESPRIT® 2 
• Glucometer® ESPRIT®

• Glucometer® ESPRIT® 2

Familia
Bayer's Ascensia ELITE™,
inclusiv urm toarele aparate 
de m sur :

• Ascensia ELITE™

• Glucometer ELITE® XL 

Abbott

• Precision Xtra™

• TheraSense FreeStyle®, FreeStyle Flash™

• FreeStyle Papillion™ Mini 
• FreeStyle Mini
• Optium Xceed™

• Precision Xceed™

Roche

• Accu-Chek® Aviva
• Accu-Chek® CompactPlus
• Accu-Chek® Compact
• Accu-Chek® Active

Dispozitive de comunica ii                 

 Com-Station

pentru utilizare împreun  cu pompa 
MiniMed 508. (Consulta i Ghidul 
utilizatorului Com-Station pentru 
detalii despre componentele hardware 
necesare.)

Produc tor Aparate de m sur  a glicemiei     
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Dispozitive echivalente       

Atunci când ad uga i un dispozitiv la sistem, selecta i produc torul 
i modelul acestuia într-o list . Dac  produc torul i modelul unui 

dispozitiv nu se afl  în list , consulta i tabelul urm tor pentru a g si
un dispozitiv echivalent de utilizat.

NOT : Aparatele de
m sur  pot fi

comandate de
la companiile

care le produc.

Comandarea                       

Pentru a comanda produse Medtronic Diabetes, contacta i reprezentantul 
local din ara dvs. Accesa i urm toarea adres  URL pentru a ob ine 
informa ii de contact la nivel interna ional a companiei Medtronic:

http://www.medtronicdiabetes.com/help/contact/locations.html

ComLink

pentru utilizare împreun  cu pompa 
MiniMed Paradigm i monitorul 
Guardian REAL-Time. (Consulta i Ghidul 
utilizatorului ComLink pentru detalii despre 
componentele hardware necesare.) 

Monitor de glicemie Paradigm Link®

pentru utilizare împreun  cu pompa 
MiniMed Paradigm i monitorul 
Guardian REAL-Time. (Consulta i
Ghidul utilizatorului monitorului de glicemie 
Paradigm Link® pentru detalii despre 
componentele hardware necesare.)

CareLink™ USB
pentru utilizare împreun  cu pompa 
MiniMed Paradigm i monitorul Guardian 
REAL-Time.

Cablu comunica ii date

pentru utilizare împreun  aparate de 
m sur  a glicemiei produse de ter i.
Fiecare produc tor de aparate de m sur
furnizeaz  câte un cablu de comunica ii de 
date.

Dispozitive de comunica ii                 

Dac  pacientul dvs. utilizeaz  unul dintre 
aceste dispozitive

Selecta i acest dispozitiv

• Bayer's Ascensia® DEX®

• Bayer’s Ascensia® DEX® 2
• Bayer’s Ascensia® DEXTER-Z® II
• Bayer’s Glucometer® DEXTER-Z®

• Bayer’s Ascensia® ESPRIT® 2 
• Bayer’s Glucometer® ESPRIT®

• Bayer’s Glucometer® ESPRIT® 2

Bayer’s Ascensia® DEX®

Bayer’s Glucometer ELITE® XL Bayer’s Ascensia ELITE™ XL 

Precision Xceed™ Optium Xceed™
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Modul de utilizare a acestui ghid   

Consulta i Glosarul pentru defini ii ale termenilor i func iilor. 
Conven iile utilizate în acest ghid sunt definite în urm torul tabel.

Acest Ghid al utilizatorului prezint  exemple de ecrane ale software-
ului. Acestea pot diferi într-o oarecare m sur  fa  de cele din 
software-ul real.

Siguran a utilizatorului

Instruc iuni de utilizare 

Sistemul CareLink Pro este destinat utiliz rii ca instrument pentru 
gestionarea diabetului. Scopul acestui sistem este de a prelua informa iile 
transmise de pompele de insulin , glucometrele i sistemele de monitorizare 
permanent  a glucozei i de a le transforma în rapoarte CareLink Pro. 
Rapoartele furnizeaz  informa ii care pot fi utilizate pentru identificarea 
tendin elor i pentru monitorizarea activit ilor zilnice – precum cantitatea 
de carbohidra i consumat , orele meselor, administrarea insulinei i
interpret rile valorilor glucozei. 

Termen/Stil Semnifica ie

Clic
ap sa i pe butonul din stânga al mouse-ului atunci când 
indicatorul acestuia se afl  deasupra unui obiect de pe 
ecran pentru a selecta obiectul 

Dublu clic
ap sa i de dou  ori pe butonul din stânga al mouse-ului 
atunci când indicatorul acestuia se afl  deasupra unui 
obiect de pe ecran pentru a deschide obiectul

Clic dreapta
ap sa i pe butonul din dreapta al mouse-ului atunci când 
cursorul acestuia se afl  deasupra unui obiect de pe ecran 
pentru a afi a alt  fereastr  sau alt meniu

Text aldin utilizat pentru o op iune sau cale de meniu. 
De exemplu: Patient (Pacient) > New Patient (Pacient nou)

Text cu MAJUSCULE indic  numele unui buton. De exemplu: SAVE (Salvare)

Text cursiv utilizat pentru nume de ecrane i de câmpuri. 
De exemplu: ecranul Reports (Rapoarte)

NOT : informa ii suplimentare

ATEN IE: avertizare asupra unui risc care, dac  nu este evitat, 
poate duce la deteriorarea minor  sau moderat
a programului software sau echipamentului.

AVERTISMENT: v  în tiin eaz  despre un risc poten ial care, dac  nu 
este evitat, poate duce la deces sau v t m ri grave. De 
asemenea, acesta descrie posibile reac ii adverse grave 
sau riscuri privind siguran a.
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Avertismente 

• Acest sistem este destinat utiliz rii de c tre un specialist în îngrijire 
medical  familiarizat cu gestionarea diabetului. 

• Rezultatele sistemului nu trebuie s  constituie un fundament pentru 
sfaturi medicale. 

• Acest produs trebuie utilizat numai împreun  cu dispozitivele listate în 
acest document. (Consulta i Dispozitive acceptate, de la pagina 3.)

• Pacien ii trebuie sf tui i s - i monitorizeze nivelurile glicemiei de cel 
pu in 4 – 6 ori pe zi.

• Pacien ii trebuie sf tui i s  nu- i modifice propriul tratament f r
a consulta specialistul personal în îngrijire medical .

• Pacien ii trebuie sf tui i s  ia decizii în ceea ce prive te tratamentul 
pe baza indica iilor specialistului personal în îngrijire medical i
a rezultatelor m surate ale glicemiei, nu pe baza rezultatelor indicate 
de senzorul de glicemie.

Contraindica ii 

Acest software nu trebuie utilizat împreun  cu dispozitive care nu sunt 
listate în Dispozitive acceptate, de la pagina 3. Acest produs nu trebuie 
utilizat pentru tratarea altor st ri medicale decât diabetul.

Înainte de deschiderea acestui software, închide i oricare dintre 
urm toarele software-uri care se execut  curent pe computerul dvs.:

• Software-ul System Solutions™ CGMS®

• Software-ul pentru pompe i aparate de m sur  Solutions®

• Software-ul Solutions® Guardian®

• ParadigmPAL™

• CareLink™ Personal 
• Software-ul Solutions® pentru CGMS® iPro
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Navigarea în sistem 2
Con inutul acestui capitol
• Prezentare general : pagina 8
• Deschiderea CareLink Pro: pagina 8
• Spa ii de lucru: pagina 10
• Bara meniului principal: pagina 12
• Bara de instrumente: pagina 12
• Caracteristica Îndrumare: pagina 13
• Linkuri de tip Afla i mai multe: pagina 14
• Sistemul de ajutor: pagina 15

Prezentare general

Citi i acest capitol pentru a v  familiariza cu interfa a grafic  pentru 

utilizator (GUI) a CareLink™ Pro. Interfa a pentru utilizator include 
meniuri, o bar  de instrumente, o bar  de navigare, spa ii de lucru 
i o fereastr  Guide Me (Îndrumare). 

Deschiderea CareLink Pro                  

1 Face i dublu clic pe pictograma CareLink Pro de pe desktopul 
computerului.

 Pictograma
CareLink Pro de pe

desktop



Ghidul utilizatorului CareLink Pro™    Navigarea în sistem      9

Dac  în clinica dvs. se solicit  introducerea unei parole, se va afi a
ecranul de conectare.

a. Tasta i parola dvs. în câmpul Password (Parol ).

NOT : Solicitarea unei
parole este

o caracteristic
op ional  care se
seteaz  în timpul

procesului de instalare.

b. Face i clic pe LOGIN (Conectare).

Se afi eaz  ecranul de pornire.

2 Pentru a ini ia o înregistrare pentru un pacient nou, face i clic pe NEW 
PATIENT (Pacient nou). Pentru a deschide o înregistrare pentru un pacient 
dintr-o list  de pacien i din sistem, face i clic pe OPEN PATIENT 
(Deschidere pacient).

        

meniuri principale

spa iu de 
lucru activ

accesare list  de pacien iad ugare pacient nou

bar  de navigare

bar  de stare

buton spa iu de
lucru rapoarte

buton spa iu de
lucru dispozitive

buton spa iu de
lucru profil

afi are/ascundere fereastr
Guide Me (Îndrumare)
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Spa ii de lucru
NOT : Consulta i

celelalte capitole ale
acestui Ghid al

utilizatorului pentru
detalii despre spa iile

de lucru i
modul de utilizare

a acestora.

Dac  deschide i înregistrarea pentru un pacient, pute i face clic pe unul 
dintre butoanele din bara de navigare pentru a afi a spa iul de lucru 
corespunz tor acestora. Utiliza i aceste spa ii de lucru pentru a introduce 
sau selecta informa ii în scopul efectu rii de activit i ale CareLink Pro 
pentru pacientul respectiv.

• Profile (Profil): V  permite s  gestiona i informa ii despre pacien i
precum nume i zile de na tere. De asemenea, acest spa iu de lucru 
v  permite s  v  conecta i la contul CareLink Personal al unui pacient.

• Devices (Dispozitive): V  permite s  stoca i informa ii necesare 
pentru citirea dispozitivelor unui pacient.

• Reports (Rapoarte): V  permite s  selecta i parametri i s  alege i
rapoarte de generat pentru pacient.

Pân  la ad ugarea i salvarea unui profil pentru un pacient, numai 
spa iul de lucru Profile (Profil) destinat pacientului respectiv va putea 
fi accesat. Pân  la ad ugarea de dispozitive pentru un pacient, numai 
spa iile de lucru Profile (Profil) i Devices (Dispozitive) destinate 
pacientului respectiv vor putea fi accesate.
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Spa ii de lucru

Spa iu de lucru Devices (Dispozitive)

Spa iu de lucru Profile (Profil)

Spa iu de lucru Reports (Rapoarte)

Profile 
(Profil)

Devices
(Dispozitive)

Reports 
(Rapoarte)
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Bara meniului principal

În continuare sunt afi ate op iunile disponibile în meniul principal. 
Unele dintre aceste op iuni de meniu pot fi accesate, de asemenea, 
utilizând comenzile rapide de la tastatur  listate în dreptul op iunilor
de meniu (de exemplu Ctrl+N pentru New Patient (Pacient nou)). De 
asemenea, pute i utiliza bara de navigare sau bara de instrumente 
pentru a accesa unele op iuni de meniu.

Bara de instrumente

Bara de instrumente CareLink Pro ofer  acces rapid la caracteristicile 
utilizate frecvent. Bara de instrumente con ine urm toarele butoane.

Buton Nume Func ionalitate

Ad ugare pacient
Deschide un spa iu de lucru Profile (Profil)
pentru a putea ad uga o înregistrare pentru 
un pacient nou la sistem.

Deschidere 
pacient

Deschide tabelul Patient Lookup (C utare 
pacient) în care pute i alege pentru vizualizare 
înregistrarea pentru un pacient existent.

Îndrumare
Afi eaz  sau ascunde fereastra Guide Me 
(Îndrumare). Face i clic pe acesta pentru 
a ob ine sugestii contextuale. 
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Filele pentru pacien i

Dup  ce deschide i o înregistrare pentru un pacient, de-a lungul 
barei de instrumente se afi eaz  o fil  care con ine numele pacientului 
respectiv. Dac  o fil  este activ , înseamn  c  înregistrarea i spa iul
de lucru pentru pacientul respectiv sunt active i c  pute i efectua 
activit i CareLink Pro pentru pacient.

Înregistrarea pentru un pacient poate fi activat  f când clic pe fila 
corespunz toare pacientului. Pentru a închide înregistrarea, face i
clic pe butonul pentru închidere de pe fil .

Caracteristica Îndrumare

Programul CareLink Pro prezint  caracteristica Îndrumare. Acesta 
deschide o fereastr  cu sugestii i sfaturi contextuale pentru ac iuni
pe care este posibil s  le efectua i din zona activ  a sistemului. 
De asemenea, fereastra Guide Me (Îndrumare) poate include linkuri 
>> learn more (afla i mai multe). Dac  face i clic pe aceste linkuri, ve i
fi direc ionat c tre sec iuni relevante din ajutorul online pentru detalii 
suplimentare. Caracteristica Îndrumare este activat  în mod implicit. 
Totu i, aceasta poate fi activat  oricând dori i.

Buton pentru 
închidere

fil  inactiv fil  activ

Buton pentru
închidere
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Activarea i dezactivarea caracteristicii Îndrumare 

Op iune de buton

• Face i clic pe butonul Îndrumare pentru a activa sau dezactiva caracteristica 
Guide Me (Îndrumare).

Op iune de meniu

• Selecta i Help (Ajutor) > Guide Me (Îndrumare) pentru a selecta sau 
deselecta caracteristica.

Linkuri de tip Afla i mai multe

Linkurile de tip Afla i mai multe v  direc ioneaz  c tre un subiect corelat 
din sistemul de ajutor online. Acestea apar în întreg sistemul, în cadrul 
ferestrei Guide Me (Îndrumare) sau în software. Face i clic pe >> learn 
more (afla i mai multe) dac  nu sunte i sigur în privin a modului de 
continuare sau a valorilor de introdus.

Buton Îndrumare

link de tip Afla i mai multe
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Sistemul de ajutor

Sistemul de ajutor este disponibil pentru a v  asista în utilizarea 
CareLink Pro. Acesta ofer  informa ii despre modul de efectuare 
a activit ilor în acest software. 

Pentru a accesa sistemul de ajutor, proceda i într-unul dintre 
urm toarele moduri:

• Selecta i Help (Ajutor) > CareLink Pro Help (Ajutor CareLink Pro).
• Ap sa i pe tasta F1.
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Ghid de ini iere 3
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 16
• Deschiderea i închiderea de înregistr ri pentru pacien i: pagina 18
• Setarea preferin elor pentru sistem: pagina 19 

Acest capitol v  îndrum  în pornirea software-ului CareLink™ Pro,
deschiderea i închiderea înregistr rilor pentru pacien i i setarea 
preferin elor care se aplic  tuturor pacien ilor din sistem. 

Note preliminare

Dac  aceasta este prima dat  când utiliza i CareLink Pro, trebuie s
v asigura i c  seta i preferin ele generale (consulta i Preferin e generale, 
de la pagina 19). Aceste preferin e stabilesc modul de afi are a anumitor 
elemente în software i în rapoarte i modul în care dori i ca sistemul 
s  comunice cu Internetul.

Preferin ele pot fi setate în orice moment. Pute i a tepta s  v
familiariza i cu software-ul CareLink Pro pentru a seta celelalte 
preferin e.



Ghidul utilizatorului CareLink Pro™    Ghid de ini iere      17

Activit ile principale ale sistemului

Urm torul tabel schi eaz  principalele activit i pe care le pute i
efectua la prima configurare i utilizare a CareLink Pro. De asemenea, 
acesta v  informeaz  despre sec iunile din acest Ghid al utilizatorului 
care prezint  fiecare activitate în parte.

Pas Loca ie

Familiarizarea cu interfa a grafic  pentru 
utilizator (GUI) a CareLink Pro. Capitolul 2, Navigarea în sistem

Definirea op iunilor globale pentru sistem 
pe care le va utiliza clinica dvs.

Setarea preferin elor pentru sistem, 
de la pagina 19

Crearea de profiluri pentru fiecare dintre 
pacien ii dvs.

Ad ugarea de profiluri noi, de la 
pagina 26

Conectarea la conturile CareLink 
Personal ale pacien ilor dvs.

Stabilirea unei conexiuni la CareLink 
Personal (op ional), de la pagina 27

Ad ugarea pompei i aparatelor de 
m sur  ale pacientului dvs. la profilul 
acestuia.

Ad ugarea unui dispozitiv, de la 
pagina 37

Interpretarea datelor transmise de 
pompa i aparatele de m sur  ale 
pacientului.

Citirea datelor de pe dispozitive, de la 
pagina 44

Configurarea i generarea de raporturi 
pentru fiecare dintre pacien ii dvs.

Crearea de rapoarte, de la pagina 47

Crearea în mod regulat de copii de 
rezerv  ale bazei de date CareLink Pro.

Crearea unei copii de rezerv  a unei 
baze de date, de la pagina 61

Actualizarea software-ului CareLink Pro.
Aplicarea actualiz rilor pentru 
software, de la pagina 60
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Deschiderea i închiderea de înregistr ri pentru 
pacien i

Deschiderea de înregistr ri pentru pacien i         

Pot fi deschise simultan pân  la ase înregistr ri pentru pacien i
Dac nu a i creat niciun profil pentru pacien i, consulta i Ad ugarea 
de profiluri noi, de la pagina 26.

1 Selecta i File (Fi ier) > Open Patient (Deschidere pacient) sau 
face i clic pe butonul Deschidere pacient. Se afi eaz  o list  de 
pacien i asem n toare cu urm toarea.

NOT : Dac  primi i un
mesaj în care se

precizeaz  c  ave i
deschide prea multe

înregistr ri pentru
pacien i, face i clic pe

OK, închide i
o înregistrare i

continua i.

2 Localiza i listarea pacientului tastând par ial sau în întregime numele 
acestuia în câmpul Find a Patient (G sire pacient). Atunci când 
listarea pacientului se eviden iaz , face i clic pe OPEN (Deschidere) 
i apoi face i dublu clic pe listare sau ap sa i pe tasta ENTER. De 

asemenea, pute i naviga în list  utilizând tastele S geat  sus i
S geat  jos de la tastatur .

Se afi eaz  spa iul de lucru Devices (Dispozitive) (dac  dispozitivele 
nu au fost înc  ad ugate) sau Reports (Rapoarte) destinat pacientului 
respectiv.

3 Pentru a vedea spa iul de lucru Profile (Profil) pentru pacient, face i
clic pe butonul PROFILE (Profil) din bara de navigare.

Buton
Deschidere pacient

Butonul Profil
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Închiderea de înregistr ri pentru pacien i        

1 Asigura i-v  c  înregistrarea pentru pacient pe care dori i s  o închide i
este activ  (fila este eviden iat ).

2 Proceda i într-unul dintre urm toarele moduri:

a. Selecta i File (Fi ier) > Close Patient (Închidere pacient).
b. Face i clic pe butonul pentru închidere de pe fila pentru pacient.
c. Ap sa i Ctrl+F4.

Setarea preferin elor pentru sistem

Aceste preferin e se aplic  tuturor pacien ilor din sistem. Pentru preferin e
valabile numai pentru anumi i pacien i, consulta i Verificarea set rilor
raportului, de la pagina 52.

Preferin ele sunt afi ate în urm toarele grupuri:

• General

– Unit i de glucoz
– Unit i de carbohidra i
– Comunica ii
– Depanare

• Profil pacient

– Selecta i i aranja i câmpuri de date în profiluri pentru pacien i.
• C utare pacient

– Modifica i i schimba i ordinea câmpurilor afi ate atunci când 
alege i Deschidere pacient pentru a vizualiza o list  de pacien i.

• Generare raport

– Alege i câmpurile de date care dori i s  se afi eze atunci când 
selecta i introducerea de date pentru raportul zilnic detaliat în 
tabelul de date.

Preferin e generale  

1 Selecta i Tools (Instrumente) > Options (Op iuni). Se afi eaz
urm toarea fereastr .

Buton pentru închidere
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2 Face i clic pentru a selecta butonul de op iune pentru valoarea dorit :

– Glucose Units (Unit i de glucoz ): mg/dL (mg/dl) sau mmol/L 
(mmol/l)

– Carbohydrate Units (Unit i de carbohidra i): grams (grame) 
sau Exchanges (Unit i particularizate)

a. Dac  selecta i Exchanges (Unit i particularizate) pentru 
Carbohydrate Units (Unit i de carbohidra i), tasta i num rul
corespunz tor în câmpul grams are equal to 1 Exchange 
(grame echivaleaz  cu o unitate particularizat ).

3 În sec iunea Communications (Comunica ii), face i clic pentru a bifa 
caseta de selectare (activare) sau pentru a o debifa (dezactivare):

NOT : Asigura i-v  c
urma i indica iile clinicii
sau departamentului IT
la setarea preferin elor

pentru comunica ii.

– Automatically check for software updates (Verificare 
automat  existen  actualiz ri software): dac  se selecteaz
aceast  op iune, va fi trimis  o în tiin are c tre toate sistemele 
care execut  CareLink Pro ori de câte ori este disponibil
o actualizare pentru software. Utilizatorul conectat va avea apoi 
posibilitatea s  descarce i s  instaleze actualiz ri. Pentru 
a împiedica acest lucru în vederea stabilirii unei distribuiri 
controlate a actualiz rilor pentru software, pute i debifa aceast
caset  de selectare.

– Synchronize with CareLink™ Personal (Sincronizare cu 
CareLink™ Personal): dac  dori i ca sistemul s  se sincronizeze 
automat cu datele software-ului CareLink Personal al pacien ilor la 
fiecare deschidere a profilurilor acestora, bifa i caseta de selectare 
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Synchronize with CareLink Personal (Sincronizare cu CareLink 
Personal). Dac  debifa i aceast  caset  de selectare, va trebuie s
sincroniza i manual datele CareLink Personal pentru fiecare 
pacient în parte.

4 Face i clic pentru a bifa sau debifa caseta de selectare din sec iunea 
Troubleshooting (Depanare). În cazul în care caseta de selectare este 
bifat , aplica ia va salva o înregistrare a interpret rilor datelor de pe 
dispozitiv în scopul depan rii.

5 Face i clic pe OK pentru a slava preferin ele generale. 

Preferin e pentru profilurile pacien ilor         

1 Selecta i Tools (Instrumente) > Options (Op iuni).

2 Face i clic pe fila Patient profile (Profil pacient). Se afi eaz
urm toarea fereastr .

Alegerea câmpurilor de date  

1 Utiliza i casetele de selectare pentru a ad uga câmpurile dorite.

NOT : Câmpurile First
name (Prenume) i Last

Name (Nume) nu pot fi
eliminate.

2 Pentru a elimina un câmp din profil, debifa i caseta de selectare 
corespunz toare acestuia.

3 Pentru a impune obligativitatea prezen ei unui câmp, bifa i caseta 
de selectare din coloana Required (Obligatoriu). Toate câmpurile 
obligatorii trebuie completate pentru ca un profil s  poat  fi creat.

Utiliza i casetele de selectare pentru a alege câmpurile care dori i s  apar  în profil. 
Utiliza i tastele c  s geat  în sus i s geat  în jos pentru a ordona câmpurile.
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Ad ugarea unui câmp particularizat         

1 Bifa i caseta de selectare din stânga unui câmp particularizat nedenumit.

2 Introduce i text pentru a denumi câmpul (de exemplu Emergency 
Contact (Contactare de urgen )). Acesta este numele câmpului care 
va fi afi at în profilul pacientului.

3 Pentru a impune obligativitatea prezen ei unui câmp, bifa i caseta 
de selectare din coloana Required (Obligatoriu).

NOT : Pentru a elimina
un câmp particularizat

din profil, debifa i
caseta de selectare

corespunz toare
acestuia.

Schimbarea ordinii câmpurilor de date         

• Selecta i câmpul pe care dori i s -l muta i i face i clic pe s ge ile în 
sus i în jos pentru a-l muta. (S ge ile din partea superioar i cea 
inferioar  mut  un câmp pe prima, respectiv ultima pozi ie a listei.) 

Finalizarea preferin elor pentru profilurile pacien ilor

• Atunci când ordinea tuturor câmpurilor din lista Field Order 
(Ordonare câmpuri) este cea dorit  de dvs., face i clic pe OK.

În acest moment profilurile pentru pacien i vor avea câmpurile i
ordinea câmpurilor selectate de dvs.

Preferin e pentru c utarea pacien ilor         

1 Selecta i Tools (Instrumente) > Options (Op iuni).
2 Face i clic pe fila Patient Lookup (C utare pacient). Se afi eaz

urm toarea fereastr .

S ge i
 în sus i în jos

Utiliza i casetele de selectare pentru a alege datele de afi at în tabelul Patient Lookup 
(C utare pacient). Utiliza i tastele c  s geat  în sus i s geat  în jos pentru a ordona 
coloanele.
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Alegerea datelor de afi at

• Utiliza i casetele de selectare pentru a bifa tipurile de date pe care 
dori i s  le afi a i sau tipurile de date pe care nu dori i s  le afi a i în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

NOT : Câmpurile First
name (Prenume) i Last

Name (Nume) nu pot fi
eliminate.

Schimbarea ordinii coloanelor  

• Pentru a schimba ordinea coloanelor din tabelul Patient Lookup 
(C utare pacient), selecta i coloana de mutat i face i clic pe s geata 
în sus sau pe s geata în jos. (S ge ile din partea superioar i cea 
inferioar  mut  o coloan  de date pe prima, respectiv ultima pozi ie
a listei.)

NOT : Coloana de date
de prima pozi ie a listei
Column Display Order

(Ordine afi are coloane)
se va afi a în prima
coloan  a tabelului

Patient Lookup (C utare
pacient). Coloana de

date de pe ultima pozi ie
se va afi a în ultima
coloan  a tabelului.

Finalizarea preferin elor pentru c utarea pacien ilor         

• Atunci când ordinea tuturor datelor din lista Column Display Order 
(Ordine afi are coloane) este cea dorit  de dvs., face i clic pe OK.

În acest moment, tabelul Patient Lookup (C utare pacient) va avea 
datele i ordinea datelor selectate de dvs.

Preferin e pentru generarea rapoartelor  

Tabelul de date se afi eaz  în timpul opera iei de selectare din cadrul 
procesului de generare a rapoartelor. Acest tabel trebuie s  includ
datele cele mai utile pentru speciali tii în îngrijire medical  pentru care 
ace tia s  vizualizeze rapoarte zilnice detaliate.

NOT : Pentru a vedea
modul de aplicare

a acestor preferin e
asupra tabelului de date

în timpul cre rii de
rapoarte, consulta i

Selectarea tipurilor de
rapoarte i a datelor de

includere, de la
pagina 54.

1 Selecta i Tools (Instrumente) > Options (Op iuni).

2 Face i clic pe fila Report Generation (Generare raport). Se afi eaz
urm toarea fereastr .

S ge i
 în sus i în jos
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Alegerea datelor de afi at        

• Utiliza i casetele de selectare pentru a bifa tipurile de date pe care 
dori i s  le afi a i sau tipurile de date pe care nu dori i s  le afi a i în 
tabelul de date.

Schimbarea ordinii coloanelor         

• Pentru a schimba ordinea coloanelor din tabelul de date, selecta i
coloana de mutat i face i clic pe s geata în sus sau pe s geata în jos. 
(S ge ile din partea superioar i cea inferioar  mut  o coloan  de 
date pe prima, respectiv ultima pozi ie a listei.)

NOT : Elementele de pe
prima pozi ie a listei

Column Order (Ordine
coloane) se vor afi a în

prima coloan
a tabelului de date.

Elementele de pe ultima
pozi ie se va afi a în

ultima coloan
a tabelului de date.

Finalizarea preferin elor pentru generarea rapoartelor      

• Atunci când ordinea tuturor datelor din lista Column Order 
(Ordine coloane) este cea dorit  de dvs., face i clic pe OK. 

În acest moment, tabelul de date va avea datele i ordinea datelor 
selectate de dvs.

Utiliza i casetele de selectare pentru a alege tipul de date de afi at în tabelul de date. 
Utiliza i tastele c  s geat  în sus i s geat  în jos pentru a ordona coloanele.

S ge i
 în sus i în jos
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Spa iu de lucru Profile 
(Profil) 4
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 25
• Ad ugarea de profiluri noi: pagina 26
• Editarea profilurilor pentru pacien i: pagina 26
• tergerea datelor despre pacien i din sistem: pagina 26
• Stabilirea unei conexiuni la CareLink Personal (op ional): pagina 27

Un profil este similar cu coperta unei fi e medicale. Acesta stocheaz
date despre pacient precum numele i data de na tere ale acestuia. 
Profilul este necesar pentru ca datele de pe dispozitiv s  poat  fi colectate 
i utilizate pentru rapoartele de terapie.

De asemenea, spa iul de lucru Profile (Profil) v  permite s  stabili i
conexiuni la conturile CareLink Personal ale pacien ilor. Dup  stabilirea 
leg turii, pute i ob ine oricând datele despre pacient stocate în 
CareLink Personal, f r  fi necesar  prezen a a pacientului.

Note preliminare

este posibil s  dori i s  particulariza i profilurile pacien ilor dvs., astfel 
încât acestea s  con in  numai tipul de informa ii pe care dori i s  le 
colecta i. Pentru a afla mai multe, consulta i Preferin e pentru profilurile 
pacien ilor, de la pagina 21.

De asemenea, atunci când configura i conexiunea la contul CareLink 
Personal al unui pacient, sunt necesare un nume de utilizator i o parol .
Este necesar  prezen a a pacientului pentru furnizarea acestor date.
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Ad ugarea de profiluri noi        

Fiecare ad ugare a unui pacient la sistemul CareLink Pro trebuie 
înso it  de începerea complet rii unui profil pentru pacientul respectiv. 

1 Selecta i File (Fi ier) > New Patient (Pacient nou) sau face i clic pe 
butonul Ad ugare pacient. 
Se afi eaz  spa iul de lucru Profile (Profil) (consulta i exemplul de la 
pagina 11).

NOT : Pentru a ad uga
câmpuri la profilul

pacientului sau pentru
a le schimba, face i

clic pe >> customize
fields (particularizare
câmpuri). Consulta i

Preferin e pentru
profilurile pacien ilor, de

la pagina 21.

2 Completa i câmpurile din sec iunea Patient Profile (Profil pacient).
3 Face i clic pe SAVE (Salvare).

Profilul pacientului nou este ad ugat la baza de date CareLink Pro. 
Se afi eaz  un mesaj în care se confirm  salvarea profilului.
Dac  unul dintre câmpurile obligatorii nu este completat atunci când 
salva i profilul unui pacient, în dreptul acestuia se va afi a un mesaj. 
Nu vi se va permite s  salva i profilul pân  când nu ve i efectua o intrare 
în câmpul respectiv.

Editarea profilurilor pentru pacien i

1 Asigura i-v  c  spa iul de lucru Profile (Profil) corespunz tor pacientului 
este deschis.

2 Face i clic pe EDIT (Editare).
3 Edita i datele în sec iunea Patient Profile (Profil pacient) în func ie de 

cerin ele dvs.
4 Face i clic pe SAVE (Salvare).

Se afi eaz  un mesaj în care se confirm  salvarea profilului.

tergerea datelor despre pacien i din sistem

1 Asigura i-v  c  spa iul de lucru Profile (Profil) corespunz tor pacientului 
este deschis. 

2 Verifica i dac  pacientul respectiv coincide cu cel pe care vre i s  îl 
terge i. tergerea profilului unui pacient implic  eliminarea tuturor 

datelor despre acesta din baza de date CareLink Pro i nu poate fi 
anulat .

3 Face i clic pe >> delete patient record ( tergere înregistrare 
pacient) deasupra sec iunii de sincronizare din profil.
Se afi eaz  un mesaj în care sunte i avertizat despre tergerea 
definitiv  a tuturor datelor despre pacient la tergerea înregistr rii. 

4 Face i clic pe YES (Da) pentru a terge înregistrarea despre pacient.

Buton
Ad ugare pacient
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Stabilirea unei conexiuni la CareLink Personal 
(op ional)

Dac  pacientul dvs. permite acest lucru, pute i configura o conexiune 
la contul CareLink Personal al acestuia. Acest instrument bazat pe 
Web permite pacien ilor s  încarce i s  stocheze date din dispozitiv 
i s  genereze diverse rapoarte de terapie. 

Dup  ce stabili i o conexiune la contul CareLink Personal al pacientului, 
pute i ob ine datele pe care ace tia le stocheaz  pe dispozitiv pentru 
utilizare în generarea de rapoarte CareLink Pro. Rapoartele pot fi 
generate oricând, chiar i între consulta iile la cabinet. De asemenea, 
se reduce necesitatea citirii dispozitivului la cabinet.

Dac  un pacient nu are deja un cont CareLink Personal, îi pute i trimite 
un mesaj de e-mail în care s  îl invita i s  î i creeze un astfel de cont. 

Stabilirea conexiunii la un cont existent  

NOT : Este necesar
prezen a a pacientului

pentru finalizarea
acestor pa i.

1 Asigura i-v  c  sunte i conectat la Internet.

2 Deschide i spa iul de lucru Profile (Profil) corespunz tor pacientului. 

3 Asigura i-v  c  toate câmpurile obligatorii din sec iunea Patient Profile 
(Profil pacient) sunt completate.

4 Face i clic pe LINK TO EXISTING ACCOUNT (Stabilire conexiune 
la cont existent). 

Se afi eaz  ecranul de conectare la CareLink Personal.
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5 Solicita i-i pacientului:

a. S - i tasteze numele de utilizator i parola.
b. S  fac  clic pe SIGN IN (Conectare). 

Se afi eaz  o pagin  de acordare a accesului, în func ie de set rile
de înregistrare ale pacientului pentru limb i regiune.

6 Solicita i-i pacientului:

a. S  citeasc  termenii de utilizare.
b. S  bifeze caseta de lâng I agree to the Terms of Use above 

(Sunt de acord cu Termenii de utilizare de mai sus)…
c. S  fac  clic pe GRANT ACCESS (Acordare acces).
d. S  v  în tiin eze în momentul afi rii paginii Thank You 

(V mul umim).
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Pute i tip ri Termenii de utilizare pentru pacient f când clic pe butonul 
PRINT (Imprimare).

În acest moment, conexiunea la contul CareLink Personal al pacientului 
este stabilit . Consulta i Ob inerea de date dintr-un cont cu conexiune 
stabilit , de la pagina 31.

Trimiterea unei invita ii prin e-mail           

Pentru a trimite un e-mail de invitare a unui pacient la crearea unui 
cont CareLink Personal, urma i ace ti pa i:

1 Deschide i spa iul de lucru Profile (Profil) corespunz tor pacientului. 

2 Asigura i-v  toate câmpurile obligatorii din sec iunea Patient Profile 
(Profil pacient) sunt completate.

3 Face i clic pe SEND E-MAIL INVITATION TO PATIENT 
(Trimitere e-mail invitare pacient).
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4 Asigura i-v  c  sunt completate corect urm toarele câmpuri: 
Patient Name (Nume pacient), Email (E-mail) i Language (Limb )…

5 Face i clic pe SEND (Trimitere). 

În zona st rii profilului pacientului se va confirma trimiterea e-mailului.

Anularea stabilirii unei conexiuni la contul CareLink Personal 
al unui utilizator din CareLink Pro

Pute i anula stabilirea unei conexiuni la contul CareLink Personal 
al unui utilizator din CareLink Pro. Op iunea este disponibil  numai 
dac  a fost stabilit  o conexiune la contul pacientului respectiv. 
Aceasta împiedic  CareLink Pro s  ob in  în continuare date din 
contul CareLink Personal al pacientului. Op iunea respectiv  nu 
afecteaz  utilizarea de c tre pacient a contului CareLink Personal.

1 Deschide i înregistrarea pentru pacient i accesa i spa iul de lucru 
Profile (Profil).

2 Face i clic pe UNLINK ACCOUNT (Anulare stabilire conexiune la cont).

3 Face i clic pe Yes (Da) în mesajul de confirmare. Pentru profilul 
pacientului nu va mai exista o conexiune la CareLink Pro.

Starea va comuta la „Not linked” (F r  conexiune stabilit ) i se vor 
afi a butoanele LINK TO EXISTING ACCOUNT (Stabilire conexiune 
la cont existent) i SEND E-MAIL INVITATION TO PATIENT (Trimitere 
e-mail invitare pacient).
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Ob inerea de date dintr-un cont cu conexiune stabilit             

Dac  sunte i conectat la contul CareLink Personal al unui pacient, toate 
datele noi din acesta vor fi trimise automat la fiecare deschidere a profilului 
pacientului respectiv din CareLink Pro. 

NOT : Pentru a asigura
acest lucru, accesa i
Tools (Instrumente) >

Options (Op iuni) >
General i asigura i-v

c  op iunea Synchronize
with Medtronic CareLink

Personal (Sincronizare
cu Medtronic CareLink

Personal) este bifat .

Urma i ace ti pa i pentru a ob ine datele CareLink Personal despre un 
pacient la fiecare deschidere a profilului acestuia:

1 Asigura i-v  c  spa iul de lucru Profile (Profil) corespunz tor
pacientului respectiv este deschis i c  sunte i conectat la Internet.

2 Selecta i Tools (Instrument) > Synchronize Patient Data 
(Sincronizare date pacient).

Pictograma pentru sincronizare din fila pacientului se va roti. Oprirea 
rotirii pictogramei va coincide cu finalizarea procesului.

NOT : Dac  pacientul
nu mai dore te s

partajeze datele
CareLink Personal
proprii, acesta are

posibilitatea s
dezactiveze aceast

caracteristic  din
meniul OPTIONS

(Op iuni). Se va afi a un
mesaj care v  va

în tiin a despre acest
lucru.

3 Toate datele suplimentare ob inute din CareLink Personal vor ap rea
în rapoartele despre pacien i.

Pictograma pentru
sincronizare
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Configurarea
componentelor hardware 5
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 32
• Conectarea dispozitivelor: pagina 33

Acest capitol ofer  diagrame care prezint  modul de configurare 
a dispozitivului unui pacient, astfel încât computerul dvs. s  poat
citi date de pe acesta.

Trebuie s  dispune i de dispozitivul pacientului pentru a citi date 
de pe acesta. Oricum, pute i ob ine date de pe dispozitiv din contul 

CareLink™ Personal al unui pacient f r  a fi nevoit s  le citi i de pe 
dispozitiv.   

Note preliminare

Pentru a citi date direct de pe un dispozitiv, trebuie s  ave i la 
dispozi ie dispozitivul pacientului i toate cablurile i dispozitivele de 
comunica ii necesare pentru transferarea datelor pe computerul dvs.
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Conectarea dispozitivelor

NOT : Pentru detalii
suplimentare, urma i

instruc iunile pe care le
afi eaz  CareLink™ Pro
în timp ce citi i date de

pe dispozitive.

Examina i diagrama de prezentare general  pentru a v  face o idee 
de ansamblu asupra modului de configurare a dispozitivelor pentru 
a comunica cu computerul. Diagramele care prezint  aspecte ilustrate 
specifice ale comunica iei dispozitivelor. 

NOT : Acest exemplu
prezint  dispozitivul

USB CareLink utilizat
pentru stabilirea

comunica iei între
pomp i computer.

Prezentare general  a configur rii componentelor hardware               

TM

CareLinkUSB

USB CareLink

PC

Pomp  Paradigm
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Diagrame cu conectarea componentelor hardware                                    

                      

Conexiuni PC

Port
USB

Port
serial
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se conecteaz  la portul
serial de pe PC

Dispozitiv ComLink de utilizat împreun  cu pompe din seria Paradigm

Componente op ionale

Dispozitiv Com-Station de utilizat împreun  cu pompe din seria 508 MiniMed 
i pentru conectarea aparatelor de m sur
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Spa iu de lucru Devices 
(Dispozitive) 6
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 37
• Ad ugarea unui dispozitiv: pagina 37
• Activarea sau dezactivarea unui dispozitiv: pagina 42 
• Citirea datelor de pe dispozitive: pagina 44

Informa iile necesare citirii unui dispozitiv al unui pacient (produc tor, 
model, num r de serie etc.) sunt stocate în spa iul de lucru Devices 
(Dispozitive). În acest fel, nu ve i mai fi nevoit s  furniza i aceste 
informa ii la fiecare citire a datelor de pe dispozitiv. 

Dispozitivele din spa iul de lucru Devices (Dispozitive) sunt stocate 
într-una din cele dou  liste – Active Devices (Dispozitive active) sau 
Inactive Devices (Dispozitive inactive). La ad ugarea unui dispozitiv, 
acesta este plasat automat în lista Active Devices (Dispozitive active).
Pute i citi date numai de pe dispozitive afi ate în lista Active Devices 
(Dispozitive active). Cel mai probabil, acestea vor coincide cu dispozitivele 
pe care pacientul dvs. le utilizeaz  în prezent. 

Celelalte dispozitive care apar in pacientului, dar care nu sunt utilizate 
în prezent, pot fi stocate în lista Inactive Devices (Dispozitive inactive).
Aceasta p streaz  informa iile într-un fi ier. Aceste dispozitive pot fi 
activate oricând.
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Note preliminare

Pentru a putea deschide spa iul de lucru Devices (Dispozitive)
corespunz tor unui pacient, în sistem trebuie s  existe un profil salvat 
pentru pacientul respectiv. Consulta i Capitolul 4, Spa iu de lucru 
Profile (Profil).

Pentru a ad uga un dispozitiv sau pentru a citi date direct de pe 
acesta,dispozitivul trebuie s  comunice cu computerul. Consulta i
Capitolul 5, Configurarea componentelor hardware pentru a afla modul 
de configurare a dispozitivelor pentru a comunica cu computerul.

Ad ugarea unui dispozitiv

Pute i ob ine date din contul CareLink Personal al pacientului 
corespunz toare unui dispozitiv care nu a fost înc  ad ugat. Astfel 
de dispozitive vor fi ad ugate automat la sincronizarea datelor între 
CareLink Personal i CareLink Pro.

NOT : Nu poate exista
decât o singur  pomp

activ  per pacient.
Ad ugarea unei pompe

noi va determina
mutarea celei existente

în lista de dispozitive
inactive.

Ad ugarea unei pompe Medtronic sau a unui monitor Guardian          

1 Asigura i-v  c  dispozitivul pe care îl ad uga i este configurat pentru 
a comunica cu computerul. (Consulta i Capitolul 5, Configurarea 
componentelor hardware pentru pa ii de stabilire a conexiunii.)

2 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

3 Face i clic pe butonul DEVICES (Dispozitive) pentru a accesa spa iul 
de lucru Devices (Dispozitive) (consulta i exemplul de la pagina 11).

4 Face i clic pe ADD DEVICE (Ad ugare dispozitiv).

5 Selecta i Medtronic Pump/Guardian (Pomp /Monitor Guardian 
Medtronic). Se afi eaz  asistentul Add Medtronic Pump/Guardian 
(Ad ugare pomp /monitor Guardian Medtronic).

Butonul Dispozitive
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NOT : Modelul pompei
este listat pe partea

posterioar  a pompei
sau în ecranul de stare

a acesteia.

6 Selecta i butonul de op iune pentru a specifica dispozitivul pe care îl 
ad uga i.

Dac  selecta i MiniMed 508 pump (Pomp  508 MiniMed), trece i la 
pasul 9.

7 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  pagina Serial Number 
(Num r de serie).

NOT : Dac  nu
introduce i num rul de

serie corect, se afi eaz
un mesaj de eroare.

Consulta i exemplele
din aceast  pagin i

asigura i-v  c
introduce i în mod

corect caracterele de pe
partea posterioar

a pompei. Dac  este
necesar, tasta i din nou

cele ase caractere.

8 Utiliza i exemplele din aceast  pagin  pentru a repera mai u or
num rul de serie compus din ase caractere de pe dispozitivul pe 
care îl ad uga i. (Dac  ave i nevoie de ajutor suplimentar pentru 
reperarea acestuia, face i clic pe >> learn more (afla i mai multe).)
Tasta i cele ase caractere în câmpul Device Serial Number (Num r
de serie dispozitiv).

9 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  o pagin
Communication Options (Op iuni comunica ii) similar  cu urm toarea.
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10 Face i clic pe meniul vertical Choose Port (Alegere port) i selecta i

portul prin care dispozitivele ComLink, Paradigm Link®, CareLink USB 
sau Com-Station se conecteaz  la computerul dvs. Dac  nu sunte i
sigur în privin a portului de ales, selecta i Auto Detect (or USB) 
(Detectare automat  (sau USB)).

11 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  o pagin Test 
Connection (Testare conexiune) similar  cu urm toarea.

12 Urma i toate instruc iunile afi ate pe dispozitiv i face i clic 
pe TEST (Testare).

Se afi eaz  un mesaj care v  în tiin eaz  dac  stabilirea conexiunii 
a fost efectuat  cu succes. În caz afirmativ, trece i la pasul urm tor.
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NOT : Prin aceast
testare nu se citesc date

de la pomp , ci se
verific  dac  între

pomp i computer
exist  o comunica ie

corect .

În caz contrar, asigura i-v  c  respectiva component  hardware dintre 
dispozitiv i computer este conectat  corespunz tor. De asemenea, 
face i clic pe BACK (Înapoi) pentru a reveni la paginile anterioare ale 
asistentului pentru a v  asigura c  datele despre dispozitiv introduse 
sunt corecte.

13 Face i clic pe DONE (Efectuat).

Pompa va fi ad ugat  la lista Active Devices (Dispozitive active)
corespunz toare pacientului.

Ad ugarea unui aparat de m sur             

1 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

2 Asigura i-v  c  aparatul de m sur  pe care îl ad uga i comunic  cu 
computerul. (Consulta i Capitolul 5, Configurarea componentelor 
hardware pentru pa ii de stabilire a conexiunii.)

3 Face i clic pe butonul DEVICES (Dispozitive) pentru a accesa spa iul 
de lucru Devices (Dispozitive) (consulta i exemplul de la pagina 11).

4 Face i clic pe butonul ADD DEVICE (Ad ugare dispozitiv).

5 Selecta i Blood Glucose Meter (Aparat de m sur  glicemie). Se 
afi eaz  asistentul Add Blood Glucose Meter (Ad ugare aparat de 
m sur  glicemie).

6 Face i clic pe butonul de op iune pentru a selecta marca de aparat de 
m sur  corespunz toare.

7 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  pagina Meter Model 
(Model aparat de m sur ) (aceast  pagin  difer  în func ie de 
produc torul aparatului de m sur ).
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8 Face i clic pentru a selecta modelul de aparat de m sur  pe care 
îl ad uga i.

9 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  pagina Communication 
Options (Op iuni comunica ii).

NOT : Vor fi disponibile
pentru selec ie numai
acele op iuni valabile

pentru aparatul de
m sur  pe care îl

ad uga i.

10 Face i clic pe meniul vertical Choose Port (Alegere port) i selecta i

portul prin care dispozitivele ComLink, Paradigm Link® sau CareLink 
USB se conecteaz  la computerul dvs. Dac  nu sunte i sigur în 
privin a portului de ales, selecta i Auto Detect (Detectare automat ).

11 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  pagina Test Connection 
(Testare conexiune).
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12 Urma i instruc iunile primite pentru aparatul de m sur i face i clic pe 
TEST (Testare).

Se afi eaz  un mesaj care v  în tiin eaz  dac  stabilirea conexiunii 
a fost efectuat  cu succes. În caz afirmativ, trece i la pasul urm tor.

În caz contrar, asigura i-v  c  respectiva component  hardware dintre 
dispozitiv i computer este conectat  corespunz tor. De asemenea, 
face i clic pe BACK (Înapoi) pentru a reveni la paginile anterioare ale 
asistentului pentru a v  asigura c  datele introduse sunt corecte.

13 Face i clic pe DONE (Efectuat).

Aparatul de m sur  va fi ad ugat la lista Active Devices (Dispozitive 
active) corespunz toare pacientului.

Activarea sau dezactivarea unui dispozitiv

Dispozitivele pacien ilor pot fi mutate din lista Active Devices 
(Dispozitive active) în lista Inactive Devices (Dispozitive inactive) i
invers, în func ie de necesit i. Un dispozitiv trebuie s  fie activ pentru 
a se putea citi date de pe acesta. 

În lista Active Devices (Dispozitive active) pot exista oricâte aparate de 
m sur  dori i, dar numai o singur  pomp . Asigura i-v  c  dezactiva i
pompa activ  în prezent înainte de a ad uga una nou .

Dezactivarea unui dispozitiv              

1 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia 
în tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

2 Face i clic pe butonul Dispozitive pentru a activa spa iul de lucru 
Devices (Dispozitive) corespunz tor pacientului.
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NOT : Este posibil ca
dispozitivele s  fie

listate cu numele unui
dispozitiv echivalent.
Consulta i Dispozitive

echivalente, de la
pagina 5.

3 Face i clic pe >> make this device inactive (dezactiveaz  acest 
dispozitiv) sub numele dispozitivului pe care dori i s  îl dezactiva i.

Dispozitivul se mut  în lista Inactive Devices (Dispozitive inactive).

Reactivarea unui dispozitiv               

1 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

2 Face i clic pe butonul DEVICES (Dispozitive). Se afi eaz  spa iul de 
lucru Devices (Dispozitive) corespunz tor pacientului.

3 Face i clic pe >> activate this device (activeaz  acest dispozitiv)
sub numele dispozitivului pe care dori i s  îl activa i.

Dispozitivul se mut  în lista Active Devices (Dispozitive active).

tergerea unui dispozitiv             

Parcurgere acestor pa i va avea drept rezultat tergerea unui 
dispozitiv i a datelor de pe acesta din spa iul de lucru Devices 
(Dispozitive) i din sistemul CareLink Pro:

1 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

2 Face i clic pe butonul DEVICES (Dispozitive) pentru a activa spa iul 
de lucru Devices (Dispozitive) corespunz tor pacientului.

3 Asigura i-v  c  dispozitivul se afl  în lista Inactive Devices 
(Dispozitive inactive). În caz contrar, face i clic pe >> Inactivate this 
device (Dezactiveaz  acest dispozitiv) sub listarea sa curent .

4 Face i clic pe >> delete this device ( terge acest dispozitiv) sub 
numele dispozitivului pe care dori i s  îl terge i.

Se afi eaz  un mesaj în care sunte i alertat în privin a elimin rii
din înregistrarea pacientului a dispozitivului i a tuturor datelor de 
pe acesta.

5 Face i clic pe YES (Da) pentru a terge dispozitivul. 

Dispozitivul i datele de pe acesta sunt eliminate din spa iul de lucru 
Devices (Dispozitive) i din sistemul CareLink Pro. Datele de pe acest 
dispozitiv nu vor mai fi disponibile pentru utilizare în rapoarte.
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Citirea datelor de pe dispozitive

Unul dintre modurile de ob inere a datelor de pe un dispozitiv îl 
reprezint  stabilirea unei conexiuni la contul CareLink Personal 
existent al pacientului. (Consulta i Stabilirea unei conexiuni la CareLink 
Personal (op ional), de la pagina 27.) Alt mod îl reprezint  citirea 
direct  a acestora de pe dispozitiv, a c rei efectuare este descris  în 
acest capitol. 

Datele de pe dispozitivul pacientului dvs. pot fi citite de CareLink Pro 
dac  dispozitivul respectiv se afl  în lista Active Devices (Dispozitive 
active) i comunic  cu computerul. Odat  ce ob ine i aceste date, le 
pute i utiliza pentru a crea rapoarte care ajut  la evaluarea gestion rii
terapiei pacientului. (Consulta i Capitolul 7, Spa iu de lucru Reports 
(Rapoarte) pentru a afla mai multe despre rapoarte.)

În continuare sunt prezentate câteva tipuri de informa ii colectate de 
sistemul CareLink Pro de la o pomp  de insulin  în timpul unei 
înc rc ri:  

• Diverse set ri ale pompei, precum modul de alertare, volumul 
avertiz rii sonore i afi area orei

• Cantit ile de insulin  bazal  administrate
• Evenimentele de bolus i cantit ile administrate
• Intr rile din Bolus Wizard
• Cantit ile de amorsare
• Perioadele de suspendare
• Interpret rile valorilor de glicemie furnizate de senzor într-o perioad

de timp la pompele cu capabilit i de senzor

De asemenea, sistemul poate colecta date de la un sistem Guardian 
REAL-Time, inclusiv:

• Indica ii ale senzorului de glicemie (SG)
• Valori ale coeficien ilor senzorului
• Factori de calibrare a senzorului
• Marcaje de mese
• Inject ri de insulin

În plus, în timpul interpret rii datelor furnizate de dispozitiv se pot înc rca
în sistem diverse informa ii stocate într-un aparat de m surare a glicemiei. 
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AVERTISMENT: Anula i sau finaliza i toate bolusurile bazale sau active temporare i
terge i toate alarmele active. Citirea pompei va fi suspendat . Dup  finalizarea citirii, 

verifica i dac  pompa i-a reluat activitatea.

ATEN IE: Nu utiliza i telecomanda pompei în timp ce se efectueaz  citirea acesteia. 

Dac  bateria pompei are un nivel redus de energie, pompa nu va trimite date c tre PC. 
Înlocui i bateria dac  starea acesteia indic  un nivel redus de energie.    

1 Face i clic pe fila pacientului sau dublu clic pe numele acestuia în 
tabelul Patient Lookup (C utare pacient).

2 Asigura i-v  c  dispozitivul pacientului comunic  cu computerul. 
(Consulta i Capitolul 5, Configurarea componentelor hardware.)

3 Face i clic pe butonul Dispozitive pentru a activa spa iul de lucru 
Devices (Dispozitive) corespunz tor pacientului.

NOT : Este posibil ca
dispozitivele s  fie

listate cu numele unui
dispozitiv echivalent.
Consulta i Dispozitive

echivalente, de la
pagina 5.

4 Repera i dispozitivul de pe care dori i s  ob ine i date în lista Active
Devices (Dispozitive active) i asigura i-v  c  datele Choose port 
(Alegere port) sunt corecte.

– În cazul pompelor, face i clic pe meniul vertical Amount of Data 
(Cantitate date) i selecta i cantitatea de date care dori i s  fie citite 
de CareLink Pro.

5 Face i clic pe butonul READ DEVICE (Citire dispozitiv) asociat.

6 Urma i instruc iunile specifice dispozitivului i face i clic pe OK.

7 CareLink Pro afi eaz  o bar  de progres a c rei actualizare prezint
volumul de date citite finalizat.

8 Dac  face i clic pe CANCEL (Revocare) în timp citirii dispozitivului, 
se afi eaz  un mesaj în care sunte i avertizat cu privire la pierderea 
tuturor datelor citite pân  în prezent în cazul anul rii ac iunii. Pentru 
a reporni înc rcarea, va trebui s  face i clic pe butonul READ DEVICE 
(Citire dispozitiv) (etap  5).

– Pentru a anula, face i clic pe YES (Da). 
– Pentru a continua citirea datelor de pe dispozitiv, face i clic 

pe NO (Nu).

Dup  ce sistemul finalizeaz  citirea datelor de pe dispozitiv, ve i
vedea un mesaj în care se confirm  finalizarea citirii de pe dispozitiv.

9 Face i clic pe OK. 

– În cazul pompelor, citi i instruc iunile referitoare scoaterea acestora 
din modul de suspendare.

Dac  CareLink Pro nu poate ob ine date de pe dispozitiv, consulta i
Capitolul 9, Depanare pentru îndrumare suplimentar .
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Spa iu de lucru Reports 
(Rapoarte) 7
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 46
• Crearea de rapoarte: pagina 47
• Despre rapoarte: pagina 56
• Exportul datelor: pagina 58

Spa iul de lucru Reports (Rapoarte) din CareLink™ Pro v  permite s
transforma i date de pe dispozitiv în informa ii utile din punct de vedere 
clinic. Pentru tipurile de rapoarte pe care le pute i crea, consulta i
Despre rapoarte, de la pagina 56.

Rapoartele pot fi generate pe ecran, trimise direct c tre o imprimant
sau salvate ca fi ier TIFF sau PDF pe care le pute i ata a la înregistrare 
medical  electronic . Pute i genera mai multe tipuri de rapoarte în 
decursul unei singure opera ii.

Datele afi ate prin intermediul acestor rapoarte sunt capturate din 
dispozitivele pacien ilor, din conturile CareLink Personal ale acestora 
sau din ambele surse. 

Note preliminare

Dac  dori i ca o anumit  perioad  de timp s  fie reflectat  în raport, 
trebuie s  dispune i de date de pe dispozitivul pacientului înregistrate 
în perioada respectiv . De asemenea, este posibil ca dispozitivul 
pacientului s  trebuiasc  s  fie conectat la computer pentru a ob ine 
date curente în vederea gener rii de rapoarte.
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Asigura i-v  c  examina i cu aten ie pasul Verify Report Settings 
(Verificare set ri raport) înainte de a genera un raport. Acesta este 
locul în care pute i efectua set ri precise în vederea captur rii datelor 
despre pacient dorite.

Crearea de rapoarte

Urm toarele sec iuni descriu pa ii care trebuie parcur i pentru crearea 
unuia sau multor rapoarte.

Deschiderea spa iului de lucru Reports (Rapoarte)      

1 Face i clic pe fila pacientului sau face i clic pe butonul OPEN PATIENT 
(Deschidere pacient) i face i dublu clic pe numele pacientului.

Se afi eaz  spa iul de lucru Reports (Rapoarte) (consulta i exemplul 
de la pagina 11).

NOT : Pentru a v
asigura c  dispune i de

cele mai recente date
din contul CareLink

Personal al pacientului,
face i clic pe SYNC

DATA (Sincronizare
date).

Selectarea perioadei de raportare        

1 Pentru a modifica perioada de timp reflectat  în rapoarte, face i clic pe 
meniul vertical Duration (Durat ) i selecta i perioada de timp. (Durata 
maxim  este 12 s pt mâni.)

2 Datele ini iale i finale se seteaz  automat numai dac  nu selecta i
op iunea custom date range (interval de date particularizat).

NOT : Dac  selecta i un
interval de date mai

lung decât cel permis,
se va afi a un mesaj de

eroare. Modifica i
durata sau datele.

Dac  dori i un interval de date particularizat, face i clic pe meniurile 
verticale From (Dat  ini ial ) sau Through (Dat  final ) i selecta i
luna, ziua i anul dorite. 

Buton
Deschidere pacient
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Calendar de date

Zona calendarului de date din spa iul de lucru Reports (Rapoarte)
afi eaz  o fereastr  ce cuprinde un interval de trei luni pe parcursul 
c rora sunt raportate informa ii. Aceasta listeaz  dispozitive i afi eaz
volumul de date de pe dispozitive existent în cele trei luni selectate. 
De asemenea, aceasta afi eaz  durata perioadei de raportare pentru 
cele trei luni selectate. 

Suprapunerea de date de pe dispozitiv cu perioada de raportare 
semnific  faptul c  au fost înregistrate date în unele sau în toate 
perioadele de raportare afi ate.

Ini ial, zona calendarului de date afi eaz  ultimele trei luni. Pentru 
a vedea alte luni, face i clic pe butoanele s geat  aflate în 
extremit ile barei de afi are a lunilor.

date dispozitiv
perioad  de raportare

calendar de date
luni

Suprapunere a datelor de pe 
dispozitiv cu perioada de raportare

Butoane s geat
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Selectarea datelor surs  de inclus       

1 Dac  pacientul utilizeaz  un aparat de m sur  a glicemiei care este 
conectat la pompa sa, face i clic pentru a alege una dintre op iunile
urm toare pentru raportarea de date ale aparatului de m sur
a glicemiei: 

– in the pump (în pomp ): Unele dintre avantajele efectu rii acestei 
selec ii sunt urm toarele: va trebui s  citi i numai datele de pe 
pompa pacientului, interpret rile valorilor glicemiei sunt marcate 
temporal de c tre pomp i interpret rile sunt corelate direct cu 
toate calculele efectuate de Bolus Wizard utilizate. Un dezavantaj 
este acela c  dac  exist  dificult i în comunicarea dintre pomp i
aparatul de m sur  conectat, este posibil ca interpret rile valorilor 
glicemiei transmise în acea perioad  s  nu fie raportate. De 
asemenea, în cazul modelelor de pompe Paradigm MiniMed 
anterioare seriilor 522/722, toate interpret rile valorilor glicemiei 
bazate pe calculele efectuate de Bolus Wizard asupra c rora nu se 
efectueaz  nicio ac iune nu vor fi raportate.

– in the link meter(s) (în aparatele de m sur  conectate): Avantajul 
acestei selec ii este acela c  toate interpret rile stocate în aparatul 
de m sur  conectat sunt raportate. Dezavantajul este acela c
pentru a corela datele de pe aparatul de m sur  cu cele din 
pomp , trebuie s  v  fi asigurat c  ceasurile pompei i cel al 
aparatului de m sur  au fost sincronizate. De asemenea, va trebui 
s  citi i separat datele din pomp i de pe aparatul de m sur
conectat.

2 Pentru a ad uga date de pe dispozitive la rapoarte, bifa i caseta de 
selectare corespunz toare dispozitivului relevant. 

Nu pute i ad uga dispozitive care au fost excluse în urma selec iei 
dvs. de la pasul 1. Pentru a modifica acest lucru, selecta i cealalt
op iune pentru aparatul de m sur  conectat.

3 Pentru a exclude date de pe dispozitive din rapoarte, debifa i caseta 
de selectare corespunz toare dispozitivului relevant. 

Nu pute i debifa op iuni selectate la pasul 1. Pentru a modifica acest 
lucru, selecta i cealalt  op iune pentru aparatul de m sur  conectat.

Verificarea existen ei datelor de pe dispozitive        

1 Privi i zona calendarului de date din spa iul de lucru Reports
(Rapoarte) pentru a constata dac  perioada de raportare se 
suprapune cu date de pe dispozitiv (consulta i exemplul de la 
pagina 48).
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2 Dac  barele se suprapun pe întreaga perioad  de raportare, 
înseamn  c  dispune i de date pentru rapoarte. Pute i face clic 
pe NEXT (Urm torul) i apoi pute i trece la Verificarea set rilor
raportului, de la pagina 52.

3 Dac  barele nu se suprapun sau dac  suprapunerea nu este 
semnificativ , ave i câteva op iuni:

– Modifica i perioada de raportare (consulta i Selectarea perioadei 
de raportare, de la pagina 47).

– Ob ine i date suplimentare de pe dispozitiv (consulta i Ob inerea 
de date suplimentar de la dispozitive, de la pagina 50).

Ob inerea de date suplimentar de la dispozitive         

1 Pentru a ob ine mai multe date de pe un dispozitiv, face i clic pe 
butonul READ DEVICE (Citire dispozitiv) asociat cu dispozitivul.

Se afi eaz  bara Read Device (Citire dispozitiv).

AVERTISMENT: Anula i sau finaliza i toate bolusurile bazale sau active temporare i
terge i toate alarmele active. Citirea pompei va fi suspendat . Dup  finalizarea citirii, 

verifica i dac  pompa i-a reluat activitatea.

ATEN IE: Nu utiliza i telecomanda pompei în timp ce se efectueaz  citirea acesteia. 

Dac  bateria pompei are un nivel redus de energie, pompa nu va trimite date c tre PC. 
Înlocui i bateria dac  ecranul de stare a dispozitivului indic  un nivel redus de energie.    

2 Verifica i dac  datele din câmpul Choose port (Alegere port) sunt 
introduse corect pentru acest dispozitiv. 

Pentru a modifica aceast  setare, face i clic pe meniul vertical 
corespunz tor câmpului i selecta i alt  setare.

3 Asigura i-v  c  dispozitivul este conectat la computer. 

4 Dac  dispozitivul este o pomp , pute i specifica cantitatea de date 
de ob inut din aceasta. Face i clic pe meniul vertical Amount of Data 
(Cantitate date) i selecta i o cantitate.

Bara READ DEVICE (Citire dispozitiv)

Butonul READ DEVICE 
(Citire dispozitiv)
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NOT : Dac  selecta i All
available data (Toate

datele disponibile),
sistemul va citi toate

datele din pomp .
Acest lucru duce la

suprascrierea oric ror
date duplicate existente

în sistem.

5 Face i clic pe READ DEVICE (Citire dispozitiv). Asigura i-v  c  citi i
cu aten ia mesajul afi at, deoarece acesta ofer  instruc iuni specifice 
pentru citirea pompei.

6 Urma i instruc iunile i face i clic pe OK. 

Se afi eaz  bara de progres al citirii dispozitivului.

Pute i alege în orice moment anularea citirii f când clic 
pe CANCEL (Anulare).

Se afi eaz  un mesaj de confirmare a finaliz rii citirii.

7 Face i clic pe OK.

În acest moment, datele de la dispozitiv sunt vizibile în calendarul 
de date.

8 Face i clic pe NEXT (Urm torul) în partea superioar  a spa iului 
de lucru Reports (Rapoarte).

Se afi eaz  pasul Verify Report Settings (Verificare set ri raport).
Acesta v  permite s  v  asigura i c  set rile pentru acest pacient sunt 
corecte înainte de a genera rapoartele.

bar
de timp

perioad  de mas

câmpuri pentru editarea perioadelor de mas

perioade de somn i de trezire
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Verificarea set rilor raportului           

1 Asigura i-v  c  set rile pentru Glucose Target ( int  glucoz ) au 
valorile dorite. Tasta i aceste valori sau face i clic pe s geata în 
sus sau în jos din câmpurile Low (Sc zut) i High (Ridicat) pentru 
a majora sau mic ora valorile.

NOT : Pute i avea
maxim cinci perioade de

mas . Cele implicite
sunt breakfast (mic

dejun), lunch (prânz) i
dinner (cin ).

2 Pentru a ad uga o perioad  de mas  nou , face i clic pe ADD MEAL 
(Ad ugare mas ). Pentru a edita o perioad  existent  de mas , face i
clic oriunde în cadrul uneia din perioadele de mas  afi ate de-a lungul 
barei de timp.

Editorul de perioade de mas , amplasat sub bara de timp, se activeaz .

3 Introduce i text sau face i clic pe s ge i pentru a selecta set rile dorite.

NOT : Dac  dori i s
utiliza i aceste set ri

numai pentru aceast
mas , debifa i caseta de

selectare
corespunz toare

op iunii Use these
parameters for all of this

patient’s meals (Se
utilizeaz  ace ti

parametri pentru toate
mesele acestui pacient).

– Meal Name (Nume mas ): numele pe care dori i s  îl asocia i cu 
perioada de mas .

– Meal Time Period (Perioad  or  de mas ): orele între care se 
ia masa.

– Pre-Meal BG Target (mg/dL or mmol/L) ( int  glicemie înainte 
de mas  (mg/dl sau mmol/l)): extremit ile inferioar i superioar
ale intervalului pentru inta de glucoz  înainte de mas .

– Pre-Meal Analysis Period (Perioad  analiz  înainte de mas ):
perioad  de timp când glicemia se va analiza înainte de începerea 
unei mese. Valorile glicemiei m surate în decursul acestui interval 
sunt utilizate în analizele detaliate ale raportului.

– Post-Meal BG Target (mg/dL or mmol/L) ( int  glicemie dup
mas  (mg/dl sau mmol/l)): extremit ile inferioar i superioar
ale intervalului pentru inta de glucoz  dup  mas .

– Post-Meal Analysis Period (Perioad  analiz  dup  mas ):
perioad  de timp când glicemia se va analiza dup  o mas .
Valorile glicemiei m surate în decursul acestui interval sunt 
utilizate în analizele detaliate ale raportului.

NOT : Perioadele de
mas  nu se pot

suprapune, dar capetele
intervalelor acestora se
pot învecina. Perioadele
de mas  trebuie s  aib

o durat  minim  de
60 de minute.

Pute i modifica durata unei perioade de mas  sau de trezire i de 
somn existente f când clic pe ghidajul ini ial sau final, apoi glisându-l 
i fixându-l de-a lungul barei de timp. 
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4 Pentru a utiliza set rile pentru aceast  mas  pentru toate celelalte 
mese ale pacientului, asigura i-v  c  bifa i caseta de selectare 
corespunz toare op iunii Use these parameters for all of this patient’s 
meals (Se utilizeaz  ace ti parametri pentru toate mesele acestui pacient).

5 Dup  ce termina i crearea sau editarea unei perioade de mas , face i
clic pe SAVE (Salvare).

6 Pentru a elimina o perioad  de mas , face i clic pe DELETE MEAL 
( tergere mas ). Face i clic pe DELETE ( tergere) atunci când vi 
se cere confirmarea.

7 CareLink Pro poate memora aceste set ri pentru acest pacient pentru 
urm toarea generare a unui raport pentru acest pacient. Pentru 
a salva set rile pentru acest pacient, face i clic pe SAVE SETTINGS 
(Salvare pacient).

8 Face i clic pe NEXT (Urm torul) în partea superioar  a spa iului de 
lucru Reports (Rapoarte).

Acesta este pasul Select and Generate Reports (Selectare i
generare rapoarte) al procesului. Acest pas ofer  o list  de tipuri 
de rapoarte, precum i tabelul de date care v  ajut  opta i între 
includerea i excluderea anumitor zile sau date din rapoartele zilnice 
detaliate.

9 Pentru a imprima ecranul, face i clic pe pictograma PRINT (Imprimare).

selecta i ghidajul ini ial sau final, apoi glisa i-l i fixa i-l de-a lungul 
barei de timp

bar  de timp

marcaje ale valorilor m surate
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NOT : Pentru
a modifica afi area

tabelului de date, face i
clic pe >> customize

columns (particularizare
coloane). Consulta i

Preferin e pentru
generarea rapoartelor, de

la pagina 23.

Selectarea tipurilor de rapoarte i a datelor de includere           

1 Bifa i casetele de selectare corespunz toare rapoartelor pe care dori i
s  le include i în setul de rapoarte.

2 Dac  datele au fost citite dintr-o pomp  sau dintr-un monitor Guardian 
de mai multe ori în decursul acestei perioade raportare, este posibil s
existe mai multe capturi de ecran cu acestea: 

a. Asigura i-v  c  este bifat  caseta de selectare corespunz toare
op iunii Device Settings Snapshot (Captur  de ecran set ri dispozitiv).

b. Face i clic pe s geata derulant i selecta i o dat i o or  pentru 
captura de ecran. 

– Pumps (Pompe): Selecta i o captur  de ecran cu date din pompa 
pacientului.

– Guardian: Selecta i o captur  de ecran cu date din monitorul 
Guardian al pacientului. 

Dac  oricare dintre aceste câmpuri este dezactivat, înseamn  c
nu exist  capturi de ecran disponibile pentru aceast  perioad  de 
raportare.

3 Parcurge i tabelul de date pentru a examina informa iile din raportul 
zilnic detaliat disponibil. 

– Pute i sorta datele în fiecare coloan . Face i clic pe antetul unei 
coloane pentru a sorta datele în ordine cresc toare. Face i clic 
din nou pe antetul unei coloane pentru a sorta datele în ordine 
descresc toare.

Tabelul de date

pictograma
Imprimare
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NOT : Dac  nu exist
date pentru o anumit

dat  calendaristic ,
selec ia nu poate fi

efectuat .

4 Bifa i casetele de selectare din tabelul de date corespunz toare
datelor pentru care dori i în raportul Daily Detail (Zilnic detaliat).

– Pentru a include sau exclude toate datele pentru care au fost 
efectuate rapoarte zilnice detaliate, bifa i sau debifa i caseta din 
antetul coloanei de casete de selectare.

Generarea rapoartelor                                  

1 Dup  ce verifica i selec iile efectuate pentru raportul dvs., face i clic 
pe GENERATE REPORTS (Generare rapoarte) în partea superioar
a spa iului de lucru Reports (Rapoarte).

Se afi eaz  o list  de op iuni.

2 Selecta i op iunea de a previzualiza, tip ri sau salva rapoarte.

Dac  selecta i Preview (Previzualizare), se afi eaz  fereastra Report 
Preview (Previzualizare rapoarte).

3 Face i clic pe butoanele s ge i pentru a naviga în rapoarte cu mai 
multe pagini.

4 Face i clic pe unul dintre celelalte dou  butoane din partea superioar
a ferestrei Report Preview (Previzualizare rapoarte) pentru a salva 
sau tip ri rapoartele.

5 Pentru a închide aceast  fereastr , face i clic pe butonul de închidere 
din col ul din dreapta sus al ferestrei.Buton

închidere
previzualizare
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Despre rapoarte         

Aceast  sec iune ofer  o descriere pentru fiecare raport. Detalii 
suplimentare despre componentele rapoartelor, precum i rapoarte 
mostr  g si i în Ghidul de referin  pentru rapoarte. Pute i accesa 
Ghidul de referin  pentru rapoarte prin intermediul software-ului 
CareLink Pro:

1 Help (Ajutor) > View Report Reference Guide (PDF) 
(Vizualizare Ghid de referin  pentru rapoarte (PDF)).

2 Selecta i o limb  pentru Ghidul de referin  pentru rapoarte.

Rapoartele CareLink Pro partajeaz  aceste elemente comune: 

• Antet de raport – acesta con ine informa ii de identificare, precum 
numele raportului, numele pacientului i sursa datelor.

• Niveluri ale carbohidra ilor i glicemiei – în tabele i grafice, 
unit ile de carbohidra i sunt afi ate cu caractere cursive, iar 
nivelurile de glicemie sunt afi ate cu caractere aldine.

• Date din weekend – zilele de weekend sunt afi ate cu caractere 
aldine, pe a le putea identifica u or.

• Legende – în partea inferioar  a fiec rui raport apare o legend
a simbolurilor. În timp ce un simbol poate fi utilizat în mai multe 
rapoarte, legendele sunt unice pentru fiecare raport.

Raport de aderare        
Acest raport prezint  date care descriu modul de utilizare a pompelor 
i senzorilor de insulin i comportamentul pacientului în ceea ce 

prive te terapia. Acesta ofer  r spunsuri la urm toarele întreb ri:
„Au existat suficiente date pentru a oferi o imagine clar  a modului 
în care pacientul utilizeaz  pompa i senzorul de insulin  (dac  este 
cazul)?” i „Pacien ii ader  la terapie în conformitate cu indica iile 
primite?”. De asemenea, acest raport indic  dac  este necesar s
vorbi i cu pacientul dvs. despre modul în care î i gestioneaz  diabetul.

Raport general privind senzorii i aparatele de m sur         
Raportul general privind senzorii i aparatele de m sur  ofer
o reprezentare grafic  a nivelurilor i valorilor medii zilnice ale glucozei 
m surate de aparatul de m sur  al pacientului, inclusiv întreruperile 
din or  în or  pe parcursul a 24 de ore i modul în care pacientul se 
raporteaz  la tiparele privind mesele i somnul. De asemenea, sunt 
incluse statistici despre interpret rile valorilor de glucoz i utilizarea 
insulinei de c tre pacient. 
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O analiz  similar  a datelor provenite de la senzor este generat  ca 
prima pagin  a acestui raport, dac  sunt disponibile date provenite de 
la senzor. Dac  nu sunt disponibile date provenite de la senzor, pagina 
cu analiza datelor din aparatul de m sur  va fi generat  ca prima pagin .

Paginile finale ale raportului afi eaz  nivelul i calitatea zilnice ale 
controlului glicemiei, carbohidra ilor i insulinei al pacientului. Fiecare 
pagin  afi eaz  modul de varia ie zilnic  a controlului în decursul întregii 
perioade de raportare (maxim 14 zile per pagin ).

Raport de parcurs        

Raportul de parcurs ofer  date despre glucoz , carbohidra i i insulin
din aparatul de m sur  pentru fiecare zi din perioada de raportare. 
De asemenea, raportul ofer  un jurnal al evenimentelor înregistrate 
în fiecare or , precum i valori medii zilnice i totaluri. Fiecare pagin
con ine pân  la 14 zile. Dac  perioada de raportare dep e te 14 zile, 
sunt generate pagini suplimentare.

Captur  de ecran pentru set rile dispozitivului        

Acest raport prezint  o captur  de ecran cu set rile pentru pompa 
sau monitorul Guardian REAL-Time al pacientului pentru o dat i
or anumite. Acesta v  poate ajuta s  în elege i alte rapoarte sau 
s v documenta i în privin a set rilor utilizate de pacien ii dvs. 

Set rile pentru pomp  sau monitor sunt înregistrate numai la citirea 
dispozitivului. Dac  dispozitivul nu a fost citit în decursul perioade de 
raportare, nu va fi disponibil  nicio setare.

Raport zilnic detaliat        

Raportul zilnic detaliat afi eaz  date despre glucoz , cantit i
de carbohidra i i utilizarea insulinei de c tre pacient pentru ziua 
selectat . Se genereaz  un raport separat pentru fiecare zi pe care 
o selecta i în tabelul de date.

Raportul zilnic detaliat ofer  o imagine detaliat  a fiec rei zile selectate. 
Acesta v  permite s  v  îndrepta i aten ia c tre o anumit  zi, în cazul 
în care considera i c  a survenit ceva important în terapia pacientului 
în ziua respectiv .
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Exportul datelor

Pute i exporta date de pe dispozitiv ob inute i stocate de CareLink Pro. 
Acest lucru v  ofer  toate datele de pe dispozitivul unui pacient în scopul 
utiliz rii lor pentru statistici sau pentru crearea de rapoarte sau tabele 
specializate. Fi ierul .csv poate fi importat în Microsoft Excel sau în anumite 
programe de statistici clinice în care pute i trata suplimentar datele.

Fi ierul .csv con ine date despre ac iunile dispozitivului. De exemplu, 
acesta listeaz  înregistrarea interpret rilor valorilor m surate, pompa care 
prime te valorile interpretate m surate sau modific ri ale ratei bazale.

NOT : Aceasta este
o func ie complex i

necesit  faptul ca dvs.
s  fi i familiarizat cu

datele neprelucrate de
pe dispozitive. De

asemenea, aceasta
necesit  experien  în

utilizarea software-
urilor în care importa i

fi ierul .csv.

Urma i ace ti pa i pentru a utiliza caracteristica de export a CareLink Pro:

1 Face i clic pe fila pacientului sau face i clic pe butonul Deschidere 
pacient i face i dublu clic pe numele pacientului.

2 Asigura i-v  c  spa iul de lucru Reports (Rapoarte) este afi at.

3 Utiliza i câmpul Duration (Durat ) sau From/Through (Dat
ini ial /Dat  final ) pentru a seta datele i dimensiunea raportului.

Durata maxim  pe care o pute i selecta este 12 s pt mâni.

4 Face i clic pe linkul export selected data (export date selectate).

Se afi eaz  caseta de dialog Export Data to CSV File (Export date în 
fi ier CSV).

5 Pentru a schimba loca ia de stocare a fi ierului .csv pe computer, face i clic 
pe s geata din dreapta câmpului Save in (Salvare în) i selecta i o loca ie.

6 Dac  dori i s  schimba i numele fi ierului, tasta i numele nou în caseta 
File name (Nume fi ier).

7 Face i clic pe SAVE (Salvare).

NOT : Pentru informa ii
suplimentare despre

datele afi ate în fi iere
CSV, consulta i Date
CSV, de la pagina 69.

Acum, fi ierul .csv este salvat pe computerul dvs. în loca ia pe care a i
selectat-o. În acest moment pute i alege importul acestuia în orice 
program care accept  acest tip de fi ier.

link export selected 
data (export date 
selectate)
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Administrarea sistemului 8
Con inutul acestui capitol
• Note preliminare: pagina 59
• Aplicarea actualiz rilor pentru software: pagina 60
• Crearea unei copii de rezerv  a bazei de date i restaurarea acesteia: 

pagina 61

Este important s  crea i în mod regulat copii de rezerv  a bazei 

de date CareLink™ Pro. Baza de date stocheaz  toate datele din 
sistem acumulate în înregistr rile pentru pacien ii dvs., inclusiv 
informa ii despre profiluri, date din dispozitive i set ri pentru rapoarte. 

CareLink Pro v  permite s  salva i copii ale bazei de date i s  le 
stoca i.

De asemenea, este important s  dispune i de cea mai recent  versiune 
a CareLink Pro. Periodic sunt disponibile versiuni actualizate ce pot 
con ine îmbun t iri semnificative. Pute i alege s  c uta i actualiz ri 
sau s  fi i în tiin at despre disponibilitatea acestora.

Note preliminare

Se recomand  s  stabili i o planificare a efectu rii copiilor de rezerv  ale 
bazei de date. Aceasta v  va ajuta s  v  asigura i de efectuarea în mod 
regulat a copiilor de rezerv i va minimiza riscul pierderii de date. 

În timpul cre rii copiei de rezerv i a restaur rii, CareLink Pro 
detecteaz  al i utilizatori care ar putea utiliza software-ul pe alte 
computere, oferindu-le astfel ansa de a- i salva lucrul. Oricum, 
se recomand  s  verifica i dac  al i utilizatori utilizeaz  software-ul 
înainte de a începe procesul.
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Aplicarea actualiz rilor pentru software

Primirea automat  a actualiz rilor

Vor exista actualiz ri ocazionale ale software-ului CareLink Pro. 
La afi area unei în tiin ri despre existen a unei actualiz ri, parcurge i
pa ii urm tori pentru a desc rca cea mai recent  edi ie a software-ului.

NOT : Trebuie
efectuat  o copie de

rezerv  a bazei de date
înainte de aplicarea

unei actualiz ri
a software-ului.

Consulta i Crearea unei
copii de rezerv  a unei

baze de date, de
la pagina 61.

1 Asigura i-v  c  pe computerul dvs. este disponibil  o conexiune 
la Internet i c  aceasta este activ .

2 Atunci când este disponibil  o actualizare pentru CareLink Pro, 
se afi eaz  mesajul Update (Actualizare CareLink Pro). Acesta v
ofer op iunea de a desc rca actualizarea.

3 Face i clic pe DOWNLOAD (Desc rcare). (Dac  face i clic pe 
CANCEL (Anulare), în tiin area despre actualizare se va închide. 
Pute i desc rca actualizarea ulterior.)

Se afi eaz  un mesaj de avertizare în care se recomand  s  crea i
o copie de rezerv  a bazei de date.

4 Face i clic pe YES (Da) pentru a crea o copie de rezerv  a bazei de 
date (consulta i Crearea unei copii de rezerv  a unei baze de date, 
de la pagina 61 pentru aceast  procedur ). Face i clic pe NO (Nu) 
dac  nu dori i s  crea i o copie de rezerv  a datelor.

Se va afi a un mesaj de confirmare a desc rc rii celei mi recente 
versiuni a CareLink Pro.

5 Pentru a începe utilizarea celei mai recente versiuni a CareLink Pro, 
face i clic pe YES (Da) pentru a închide i deschide din nou aplica ia
software. Face i clic pe NO (Nu) dac  prefera i s  amâna i repornirea 
aplica iei CareLink Pro.

Dezactivarea actualiz rilor automate

Dac  nu dori i s  primi i automat în tiin ri despre actualiz ri pentru 
CareLink Pro, urma i ace ti pa i:

1 Selecta i Tools (Instrumente) > Options (Op iuni).

2 Face i clic pe fila General.

3 În sec iunea Communications (Comunica ii), debifa i caseta de 
selectare corespunz toare op iunii Automatically check for software 
updates (Verificare automat  existen  actualiz ri software).
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Verificarea manual  e existen ei actualiz rilor

Pute i verifica oricând existen a actualiz rilor pentru CareLink Pro.

NOT : Trebuie
efectuat  o copie de

rezerv  a bazei de date
înainte de aplicarea

unei actualiz ri
a software-ului.

Consulta i Crearea unei
copii de rezerv  a unei

baze de date, de
la pagina 61.

1 Asigura i-v  c  pe computerul dvs. este disponibil  o conexiune 
la Internet i c  aceasta este activ .

2 Selecta i Tools (Instrumente) > Check for Software Updates 
(Verificare existen  actualiz ri software).

3 Dac  în prezent nu exist  actualiz ri disponibile, se va afi a un mesaj 
în acest sens. Dac  o actualizare este disponibil , se afi eaz
mesajul CareLink Pro Update (Actualizare CareLink Pro). 

4 Urma i procedura din sec iunea Primirea automat  a actualiz rilor, 
de la pagina 60.

Crearea unei copii de rezerv  a bazei de date 
i restaurarea acesteia

Crearea unei copii de rezerv  a unei baze de date     

Urm torii pa i v  permit s  crea i o copie de rezerv  a bazei de date 
curente în loca ia pe care o selecta i.

1 Asigura i-v  c  toate înregistr rile pentru pacien i sunt închise.

2 Selecta i Tools (Instrumente) > Backup Database 
(Crearea copie de rezerv  baz  de date).

NOT : Copiile de
rezerv  ale bazei de

date pot fi salvate pe
o unitate de re ea sau

pe un mediu de stocare
amovibil (DVD, CD,

unitate USB etc.).

3 Pentru a salva copia de rezerv  într-o alt  loca ie de pe computer, 
face i clic pe s geata din dreapta câmpului Save in (Salvare în) i
selecta i o loca ie nou .

4 Dac  dori i s  schimba i numele fi ierului de rezerv , tasta i numele 
nou al acestuia în caseta File name (Nume fi ier).

5 Face i clic pe SAVE (Salvare). La salvarea bazei de date se afi eaz
o bar  de progres.

La finalizarea cre rii copiei de rezerv  se afi eaz  un mesaj.

6 Face i clic pe OK pentru a închide mesajul.
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Restaurarea unei baze de date         

Este posibil ca baza de date curent  s  trebuiasc  s  fie înlocuit
în cazul în care nu mai poate fi accesat  sau utilizat .

ATEN IE: Atunci când efectua i restaurarea utilizând o copie de rezerv , ve i pierde i toate 
datele noi create dup  efectuarea copiei de rezerv  selectate.

Urm torii pa i v  permit s  selecta i o copie de rezerv  pentru 
înlocuirea bazei de date curente.

1 Asigura i-v  c  toate înregistr rile pentru pacien i sunt închise.

2 Selecta i Tools (Instrumente) > Restore Database (Restaurare 
baz  de date).

3 Selecta i fi ierul de rezerv  pe care dori i s  îl utiliza i pentru a înlocui 
baza de date curent  (de obicei cel mai recent creat).

4 Face i clic pe OPEN (Deschidere). Se afi eaz  un mesaj de 
avertizare. Face i clic pe OK.

5 La restaurarea bazei de date se afi eaz  o bar  de progres.

La finalizarea restaur rii bazei de date se afi eaz  un mesaj.

6 Face i clic pe OK pentru a închide mesajul.

Situa ia în care sistemul nu este disponibil                

Dac  încerca i s  porni i sistemul în timp ce alt utilizator efectueaz
o copiere de rezerv  sau o restaurare, ve i primi un mesaj în care 
sunte i în tiin at despre faptul c  sistemul nu este disponibil. Nu ve i
putea accesa sistemul pân  la finalizarea acestei activit i.

Proceda i într-unul dintre urm toarele moduri:

• A tepta i pân  când procesul se finalizeaz i sistemul devine 
disponibil.

• Face i clic pe CANCEL (Revocare) pentru a ie i i încerca din nou 
mai târziu.
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Depanare 9
Con inutul acestui capitol
• Erori generale la utilizarea aplica iei: pagina 63
• Erori la citirea dispozitivelor: pagina 64
• Erori la crearea rapoartelor: pagina 66
• Erori la crearea de copii de rezerv  sau la restaurare: pagina 66
• Dezinstalarea software-ului: pagina 67

Acest capitol este conceput pentru a v  ajuta s  rezolva i problemele 

care ar putea ap rea la utilizarea software-ului CareLink™ Pro. De 
asemenea, acesta con ine instruc iuni pentru dezinstalarea software-ului 
CareLink Pro, pentru situa ia în care este necesar acest lucru.

Erori generale la utilizarea aplica iei

Privilegii pentru desc rcarea de upgrade-uri pentru software din Internet

Dac  încerca i s  desc rca i un upgrade pentru software din Internet, 
este posibil s  primi i un mesaj în care se precizeaz  c  nu ave i
privilegii suficiente pentru aceast  ac iune. Trebuie s  ave i privilegii 
de administrator pentru a desc rca upgrade-uri pentru software-ul 
CareLink Pro.

1 Închide i aplica ia software CareLink Pro i reporni i sistemul 
computerului. 

2 Solicita i unei persoane cu drepturi de administrator s  se conecteze 
pe computer.

3 Urma i instruc iunile din Aplicarea actualiz rilor pentru software, 
de la pagina 60.
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Nu exist  conexiune la baza de date

Mesajul de eroare în care se precizeaz  c  nu sunte i conectat la baza 
de date indic  una dintre urm toarele situa ii:

• Baza de date a fost mutat . Baza de date trebuie s  fie amplasat
în loca ia care a fost selectat  în cursul instal rii software-ului 
CareLink Pro. Dac  aceasta a fost mutat , trebuie amplasat  din 
nou în loca ia selectat  în cursul instal rii.

• Nu sunte i conectat la unitatea de re ea în care este amplasat  baza 
de date. Dac  baza de date este amplasat  într-o unitate de re ea, este 
posibil ca, ocazional, re eaua s  întâmpine probleme care s  v
împiedice s  accesa i unitatea. Contacta i departamentul de asisten
pentru computerul dvs. pentru a primi ajutor în vederea reconect rii la 
unitatea de re ea în care este amplasat  baza de date. 

A i uitat parola clinicii pentru CareLink Pro

Dac  nicio persoan  nu î i reaminte te parola utilizat  în clinica dvs. 
pentru conectare la CareLink Pro, trebuie s  reinstala i software-ul 
CareLink Pro i s  crea i o baz  de date nou . Dup  reinstalarea 
software-ului, nu ve i putea accesa informa ii despre pacien i existente 
în baza de date anterioar . Stoca i parola pe care o crea i la instalarea 
nou  într-un loc de unde o pute i recupera pentru a nu mai pierde date. 

Erori la citirea dispozitivelor

Erori la citirea dispozitivelor Explica ie

The selected serial port could 
not be opened. Another 
operation might be in progress 
on that port. Please wait until 
the port is available, or select 
another port. (Portul serial 
selectat nu a putut fi deschis. 
Este posibil ca o alt  opera ie 
s  se efectueze în prezent 
prin portul respectiv. A tepta i
pân  când portul devine 
disponibil sau selecta i alt port.)

Verifica i dac  portul COM selectat nu este utilizat 
de c tre alt program sau selecta i un alt port. 
Încerca i s  reporni i computerul pe care îl utiliza i
i încerca i din nou citirea dispozitivului. Este 

posibil s  fi ap rut o defec iune la componentele 
hardware (cablu etc.) conectate la port. Conecta i
componentele hardware la alt port i încerca i din 
nou citirea dispozitivului pentru a facilita stabilirea 
cauzei problemei. 

Auto Detect could not find the 
device on any available port. 
Please check the cable 
connection, device battery 
& status and try again, or 
try specifying a serial port. 
(Func ia Auto Detect (Detectare 
automat ) nu a g sit 
dispozitivul conectat la niciun 
port disponibil. Fie verifica i
conexiunea cablului, bateria 
i starea dispozitivului i

încerca i din nou, fie încerca i
s  specifica i alt port serial.)

Verifica i conexiunea între cablu i PC i verifica i
dac  starea bateriei dispozitivului este bun . În 
caz afirmativ, încerca i s  specifica i portul serial 
al PC-ului la care este conectat cablul, f r  a mai 
selecta Auto Detect (Detectare automat ).
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Device not found at selected 
serial port. Please check the 
cable connection, device 
battery & status and try 
again, try selecting a different 
port, or try to Auto Detect the 
device. (Dispozitivul nu a fost 
g sit conectat la portul serial 
selectat. Fie verifica i
conexiunea cablului, bateria 
i starea dispozitivului i

încerca i din nou, fie încerca i
s  selecta i alt port, fie încerca i
s  g si i dispozitivul cu 
ajutorul func iei Auto Detect 
(Detectare automat ).)

Verifica i conexiunea între cablu i PC i verifica i
dac  starea bateriei dispozitivului este bun . În 
caz afirmativ, încerca i fie s  selecta i un alt num r
de port serial al PC-ului, fie s  alege i op iunea 
Auto Detect (Detectare automat ).

Unable to communicate with 
the device. Please ensure 
you’ve attached and selected 
the correct device, check the 
cable connection, device 
battery and status, and try 
again. (Nu se poate comunica 
cu dispozitivul. Asigura i-v
c  a i ata at i selectat 
dispozitivul corespunz tor,
verifica i conexiunea cablului, 
bateria i starea dispozitivului 
i încerca i din nou.)

Verifica i dac  toate set rile selectate pentru 
citirea dispozitivului, inclusiv numele, num rul
de serie i tipul de conexiune ale acestuia. De 
asemenea, asigura i-v  c  dispozitivul, cablul i
PC-ul sunt interconectate corespunz tor. Verifica i
dac  starea bateriei i a alarmei dispozitivului este 
corespunz toare. Încerca i din nou citirea.

Unexpected response… 
retrying (n%) 
(R spuns nea teptat... 
se reîncearc  (n%))

O valoare nea teptat  a fost citit  de pe dispozitiv. 
Sistemul încearc  în mod repetat s  stabileasc
din nou conexiunea pân  când dvs. anula i acest 
ciclu sau pân  când conexiunea se stabile te cu 
succes.

The communication device 
was found, but the pump 
(<serial #>) is not responding. 
Please verify the pump’s 
serial number, place 
the pump closer to the 
communication device to 
minimize interference, check 
pump battery and status. 
(Dispozitivul de comunica ie 
a fost g sit, dar pompa 
(<nr. de serie #>) nu r spunde. 
Verifica i num rul de serie al 
pompei, apropia i pompa de 
dispozitivul de comunica ie 
pentru a minimiza interferen a
i verifica i bateria i starea 

pompei.)

Verifica i dac  a fost introdus num rul de serie 
corect al pompei. În caz contrar, introduce i din 
nou num rul de serie. Dac  num rul de serie este 
corect, încerca i s  muta i pompa mai aproape de 
dispozitivul de comunica ie, îndep rta i dispozitivul 
de comunica ie i pompa de posibilele interferen e
(precum alte dispozitive RF) sau verifica i starea 
bateriei i func iei de administrare ale pompei.

This pump is delivering 
a temp basal. Please cancel 
the temp basal or wait until it 
completes, and then try again. 
(Aceast  pomp  administreaz
o cantitate bazal  temporar .
Anula i cantitatea bazal
temporar  sau a tepta i
finalizarea administr rii acesteia 
i apoi încerca i din nou.)

Pompa pe care încerca i s  o citi i administreaz
o cantitate bazal  temporar . Fie a tepta i
finalizarea administr rii cantit ii bazale temporare 
pentru a citi pompa, fie anula i administrarea 
cantit ii bazale temporare i apoi citi i pompa.

Erori la citirea dispozitivelor Explica ie



Ghidul utilizatorului CareLink Pro™    Depanare      66

Erori la crearea rapoartelor

Mai multe intr ri de date pentru aceea i dat  calendaristic

Dac  pentru aceea i dat i or  exist  mai multe intr ri de date pentru 
acela i dispozitiv, sistemul consider  acest lucru un conflict pe care nu 
îl poate rezolva. Rapoartele create utilizând aceste date de pe dispozitiv 
vor omite por iunea cu suprapunere de date. 

Pute i încerca s  modifica i perioada de raportare pentru a elimina 
suprapunerea de date. Alternativ, pute i elimina dispozitivul din sistem 
i încerca apoi ad ugarea din nou a acestuia pentru a elimina interpret rile 

anterioare.

Sistemul ignor  date

Dac  ora de pe un dispozitiv a fost modificat  cauzând suprapuneri de 
date sau decalaje între date mai mari de trei ore, sistemul nu va include 
aceast  por iune de date la crearea de rapoarte.

Erori la crearea de copii de rezerv  sau la restaurare

Baza de date nu poate fi blocat

Acest lucru este cauzat de faptul c  utiliza i sistemul într-un mediu 
cu mai mul i utilizatori i c  ceilal i utilizatori sunt conecta i la sistem. 
Acesta nu va permite crearea unei copii de rezerv  a bazei de date 
în timp ce este posibil ca al i utilizatori s  efectueze activit i care ar putea 
duce la modificarea bazei de date. Dup  ce to i utilizatorii p r sesc
aplica ia CareLink Pro, pute i efectua copia de rezerv  a bazei de date.

This pump has active errors 
or alarms. Please clear the 
alarms and try again. (În 
aceast  pomp  exist  erori 
sau alarme active. Elimina i
alarmele i încerca i din nou.)

În pomp  exist  alarme active care împiedic
citirea. Citi i instruc iunile alarmei pentru 
a o elimina. Elimina i alarma i încerca i
din nou citirea pompei.

This pump is delivering a bolus. 
Please cancel the bolus or 
wait until it completes, and 
then try again. (Aceast  pomp
administreaz  un bolus. Anula i
administrarea bolusului sau 
a tepta i finalizarea administr rii
acestuia i apoi încerca i
din nou.)

Pompa pe care încerca i s  o citi i administreaz
un bolus. Fie a tepta i finalizarea administr rii
bolusului pentru a citi pompa, fie anula i
administrarea bolusului i apoi citi i pompa.

The device returned invalid 
entries; all data read will be 
discarded. (Dispozitivul 
a returnat intr ri nevalide; 
se va renun a la toate citirile 
de date.)

Contacta i reprezentantul local din ara dvs. 
(a se vedea Asisten , de la pagina 3). 

Erori la citirea dispozitivelor Explica ie
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O copiere de rezerv  a bazei de date sau o restaurare a acesteia 
nu se finalizeaz

Ceilal i utilizatori nu se pot conecta i crearea copiei de rezerv  sau 
restaurarea nu se pot finaliza. Apela i num rul de telefon al liniei telefonice 
pentru asisten  sau contacta i reprezentan a local  din ara dvs. 
(consulta i Asisten , de la pagina 3).

O restaurare a unei baze de date e ueaz

Fi ierul de rezerv  pentru baza de date pe care încerca i s  îl utiliza i
în procesul de restaurare este corupt. Încerca i s  restaura i utilizând 
alt fi ier de rezerv .

Dezinstalarea software-ului

Dac  dori i s  dezinstala i CareLink Pro, parcurge i urm torii pa i:

1 Deschide i Control Panel (Panoul de control) din meniul Start
Windows.

2 Selecta i Add or Remove Programs (Ad ugare sau eliminare 
programe). Se afi eaz  fereastra Add or Remove Programs 
(Ad ugare sau eliminare programe) din Windows.

3 Derula i pân  la listarea Medtronic Carelink Pro i face i clic pe ea.

4 Face i clic pe REMOVE (Eliminare). Se afi eaz  asistentul InstallShield.

5 Face i clic pe NEXT (Urm torul). Se afi eaz  un mesaj în care vi se 
solicit  s  confirma i c  dori i s  elimina i aplica ia.

6 Face i clic pe YES (Da). Programul de dezinstalare se va executa 
i va elimina aplica ia i toate componentele acesteia din computerul 

dvs. La finalizarea acestui proces, se va afi a un mesaj în fereastra 
asistentului în care se va confirma dezinstalarea.

7 Face i clic pe FINISH (Terminare).
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Semnifica ia pictogramelor
Pictogramele i simbolurile de pe etichetele ambalajului i de pe 
echipament sunt descrise în urm torul tabel:

Descriere Pictogram

O bucat  per recipient/pachet (1x)

Aten ie: A se vedea instruc iunile 
de utilizare

Con ine CD

Con ine documente importante

Num r de catalog REF

Marcaj CE autorizat pentru dispozitive 
medicale
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A
ne

xa
 A

Date CSV A

Aceast  anex  descrie coloanele cu datele din CareLink™ Pro pe care 
le vede i atunci când exporta i în format CSV. 

Defini iile coloanelor de date

Antet coloan Defini ie

Index Ordinea în care datele au fost înregistrate în 
dispozitiv.

Date (Dat ) Data calendaristic  la care datele au fost 
înregistrate în dispozitiv.

Time (Or ) Ora la care datele au fost înregistrate în dispozitiv.

New Device Time 
(Or  nou  dispozitiv)

Data i ora noi care apar pe dispozitiv în cazul 
modific rii acestora.

BG Reading 
(mg/dL or mmol/L) 
(Interpretare nivel glucoz
(mg/dl sau mmol/l))

Interpretarea nivelului glucozei înregistrat de 
aparatul de m sur , de monitorul Guardian sau 
de pomp . Dac  datele provin de la o pomp  sau 
de la monitorul Guardian, aceast  coloan  reflect
valorile glucozei ob inute manual i valorile 
glucozei primite de la un aparat de m sur
conectat.

Linked BG Meter ID 
(ID aparat de m sur
glucoz conectat)

Num rul de serie al aparatului de m sur  care 
a trimis o anumit  interpretare a valorii glicemiei 
c tre dispozitiv.

Basal Rate (U/h)
(Rat  bazal  (U/h))

Rata de administrare a insulinei bazale active 
exprimat  în unit i per or .

Temp Basal Amount 
(Cantitate bazal  temporar )

Dac  se aplic  în pomp  o valoare bazal
temporar , aceasta va coincide cu Temp Basal 
Amount (Cantitate bazal  temporar ).

Temp Basal Type 
(Tip cantitate bazal
temporar )

Tipul de administrare bazal  temporar  (rat
a insulinei sau procentaj din cantitatea bazal ).
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Temp Basal Duration (m) 
(Durat  administrare 
cantitate bazal  temporar
(minute))

Perioada, exprimat  în minute, pentru 
administrarea insulinei bazale temporare 
(consulta i tipul de mai sus).

Bolus Type 
(Tip de bolus)

Tipul de administrare a insulinei din bolus [Normal, 
Square, Dual (por ie normal ) sau Dual (por ie 
Square)].

Bolus Volume Selected (U) 
(Volum bolus selectat (U))

Num rul de unit i de insulin  selectate pentru a fi 
administrate la furnizarea insulinei din bolus.

Bolus Volume Delivered (U) 
(Volum bolus administrat (U))

Num rul de unit i de insulin  administrare efectiv 
în timpul furniz rii insulinei din bolus.

Programmed Bolus 
Duration (h) 
(Durat  programat  bolus (h))

Durata de administrare a por iei Square a unui 
bolus Square sau a unui bolus Dual Wave.

Prime Type 
(Tip de amorsare)

Manual sau fix. Tipul de amorsare manual  este 
utilizat numai dup  o golire i are scopul de a a 
umple tubulatura setului de perfuzie cu insulin
înainte de a-l introduce. Tipul de amorsare fix
este utilizat dup  introducerea setului de perfuzie 
în scopul umplerii cu insulin  a canulei flexibile 
dup  îndep rtarea acului intubator. 

Prime Volume Delivered (U) 
(Volum amorsare 
administrat (U))

Num rul de unit i de insulin  administrare efectiv 
pentru amorsare.

Alarm (Alarm ) Numele alarmei declan ate.

Suspend (Suspendat ) Identific  starea Suspend (Suspendat ) a pompei.

Rewind (Golire) Data i ora când s-a golit dispozitivul.

BWZ Estimate (U) 
(Estimare Bolus Wizard (U))

Estimare a insulinei din bolus în cazul în care se 
calculeaz  cu ajutorul caracteristicii Bolus Wizard 
a pompei Paradigm.

BWZ Target High BG 
(mg/dL or mmol/L) 
(Limit  superioar  interval 
int  glicemie Bolus Wizard 

(mg/dl or mmol/l)

Setarea pentru limita superioar  a intervalului int
pentru glicemie utilizat  de caracteristica Bolus 
Wizard.

BWZ Target Low BG 
(mg/dL or mmol/L) 
(Limit  inferioar  interval 
int  glicemie Bolus Wizard 

(mg/dl or mmol/l)

Setarea pentru limita inferioar  a intervalului int
pentru glicemie utilizat  de caracteristica Bolus 
Wizard.

BWZ Carb Ratio (Raport 
carbohidra i Bolus Wizard)

Setarea pentru raportul insulin /carbohidra i. Dac
se utilizeaz  gramul ca unitate de m sur , raportul 
va fi num rul de grame echivalent cu o unitate de 
insulin . Dac  se utilizeaz  unit i de m sur
particularizate, raportul va fi num rul de unit i
de insulin  utilizate cu o unitate particularizat .

BWZ Insulin Sensitivity 
(Sensibilitate insulin  Bolus 
Wizard)

Setarea pentru sensibilitate la insulin .
Sensibilitatea la insulin  este reprezentat  de 
cantitatea pentru care nivelul glicemiei este redus 
cu o unitate de insulin . Acestea setare este 
utilizat  de caracteristica Bolus Wizard.

Antet coloan Defini ie
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Informa ii suplimentare despre fi ierele CSV 
exportate de CareLink Pro

Titlul din partea superioar  a fi ierului CSV include urm toarele:

• numele pacientului
• o list  de dispozitive selectate i numerele de serie ale acestora
• intervalul de date selectat

Fiecare bloc de coloane are un titlu care include urm toarele:

• numele dispozitivului pentru care este valabil blocul de date
• num rul de serie al dispozitivului respectiv 

BWZ Carb Input 
(Intrare carbohidra i Bolus 
Wizard)

Cantitatea de carbohidra i introdus  în Bolus 
Wizard i utilizat  pentru estimarea bolusului.

BWZ BG Input 
(mg/dL or mmol/L) 
(Intrare glucoz  Bolus Wizard 
(mg/dl or mmol/l))

Valoarea glicemiei introdus  în Bolus Wizard 
i utilizat  pentru estimarea bolusului.

BWZ Correction Estimate (U) 
(Estimare corectare Bolus 
Wizard (U))

Unit ile de insulin  din bolus de administrat 
pentru corectarea nivelului de glicemie calculate 
de caracteristica Bolus Wizard.

BWZ Food Estimate (U) 
(Estimare alimenta ie Bolus 
Wizard (U))

Unit ile de insulin  din bolus pentru administrare 
în vederea acoperirii cantit ii vizate a consumului 
de carbohidra i calculate cu ajutorul caracteristicii 
Bolus Wizard.

BWZ Active Insulin (U) 
(Insulin  activ
Bolus Wizard (U))

Cantitatea de insulin  activ  de administrat în corp 
calculat  pe baza administr rilor de insulin  din 
bolus anterioare la stabilirea cantit ii de bolus 
estimate cu ajutorul caracteristicii Bolus Wizard.

Sensor Calibration BG 
(mg/dL or mmol/L) 
(Valoare glicemie calibrare 
senzor (mg/dl sau mmol/l))

Valoarea glicemiei utilizate pentru calibrarea 
senzorului exprimat  în mg/dl sau în mmol/l.

Sensor Glucose 
(mg/dL or mmol/L) 
(Glucoz  senzor 
(mg/dl sau mmol/l))

Valoarea glucozei pentru senzor.

ISIG value (Valoare ISIG) Semnale de intrare (ISIG) citite de la senzor i
m surate în nanoamperi (nA).

Antet coloan Defini ie
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Dac  datele nu se afi eaz  conform a tept rilor

Exist  mai mul i factori care pot cauza afi area datelor CSV în alt mod 
decât cel scontat.

• Este posibil ca modificarea datei sau a orei dispozitivului s  schimbe 
secven a de date sau s  cauzeze afi area de înregistr ri din afara 
intervalului de date de afi at.

• Dac  exist  un decalaj mare între citirile dispozitivului, este posibil ca 
datele de pe respectivul dispozitiv s  se afi eze în mai multe blocuri.
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G
lo

sa
rGlosar

A
A1c  Hemoglobin  glicozilat
Aparat de m sur un dispozitiv medical destinat stabilirii concentra iei 
aproximative a glicemiei. O pic tur  de sânge se a eaz  pe o band
reactiv  de unic  folosin , care ulterior este citit i utilizat  de aparatul 
de m sur  pentru a calcula nivelul glicemiei. Apoi aparatul de m sur
afi eaz  nivelul acesteia exprimat în mg/dl sau mmol/l. 
Arie medie sub curb  (AUC)  Este valoarea medie de expunere la 
hiperglicemie sau hipoglicemie pentru durata cât a transmis senzorul.
Avertisment pentru volum sc zut în rezervor  Avertisment programabil 
care v  în tiin eaz  prin intermediul unei alerte fie despre faptul c  în 
rezervorul pompei a r mas un num r de unit i specificate, fie despre 
intervalul de timp specificat r mas pân  la golirea rezervorului.

B
BG  Blood Glucose (Glicemie)
Bolus alimenta ie  O doz  de insulin  administrat  pentru 
a contracara cre terea a teptat  a nivelului de glicemie care apare 
dup  consumul de alimente.
Bolus cu avertizare sonor Pompa poate fi programat  astfel încât 
utilizatorul s  aud  un sunet atunci când selecteaz  o cantitate de insulin
în bolus (de exemplu 0,5 sau 1,0 unit i) de administrat. Acest lucru 
este util în situa ii în care este dificil s  vede i butoanele de pe pomp .
Bolus de corectare  Cantitatea de insulin  necesar  readucerii 
nivelului ridicat al glicemiei în intervalul int .

Bolus Dual Wave® Combina ie între un bolus normal cu administrare 
imediat i un bolus Square Wave care se administreaz  ulterior. 
Por ia Square Wave se administreaz  la intervale regulate într-o 
anumit  perioad  de timp.
Bolus expres  Metod  de administrare a oric rui tip de bolus utilizând 
butonul pentru bolus expres de pe pomp .
Bolus manual  Element op ional disponibil în BOLUS MENU (Meniu 
bolus) atunci când Bolus Wizard este activ. Acesta reprezint  o metod
de programare a unui bolus f r  a utiliza Bolus Wizard. 
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Bolus normal  O administrare imediat  a unei cantit i de unit i
specificate de insulin .

Bolus Square Wave® Bolus administrat la intervale regulate în decursul 
unei perioade de timp specificate de utilizator (între 30 de minute i 8 ore). 

C
Cantitate bazal  temporar Cantitate de insulin  bazal  temporar
cu administrare unic  cu valoare i durat  specificate. Aceasta este 
utilizat  pentru a suplini nevoile de insulin  în cazul activit ilor sau 
condi iilor care nu fac parte din rutina zilnic  obi nuit .
Cantitate maxim  bolus  Cantitatea maxim  de insulin  în bolus pe care 
pompa o va administra la un moment dat. (Se seteaz  de c tre utilizator).
Cantitate maxim  insulin  bazal Cantitatea maxim  de insulin
bazal  pe care pompa o va administra la un moment dat. (Se seteaz
de c tre utilizator).

CareLink™ Personal Un serviciu online care permite gestionarea 
datelor despre diabet prin intermediul Internetului.

CareLink™ USB Dispozitiv utilizat pentru înc rcarea datelor stocate 
într-o pomp  de insulin  Medtronic Diabetes Paradigm sau într-un 
monitor Guardian REAL-Time în software-ul CareLink™ utilizând un 
port USB de pe computerul dvs.
CH  Carbohidra i
Com-Station  Un dispozitiv utilizat pentru desc rcarea de date de pe 
pompa 508 MiniMed i pentru transmiterea de date de pe aparate de 
m sur  produse de ter i c tre computer.
ComLink  Un transmi tor în radiofrecven  (RF) utilizat pentru 
a desc rca date de la pompa Paradigm sau de la Guardian REAL-Time 
CGM System.
Concentra ie a insulinei  Concentra ia sau tipul de insulin  prescris  de 
medic pentru utilizator. Aceasta afecteaz  rata de insulin  administrat
de pomp . În cazul în care concentra ia insulinei utilizatorului se modific ,
tiparele bazale i ratele maxime bazale i pentru bolus trebuie reprogramate 
în pomp .

E
Easy Bolus™  Metod  de administrare a unui bolus normal utilizând 
butonul Easy Bolus de pe pomp .



Ghidul utilizatorului CareLink Pro™          75

F
Factor de bolus de corectare (factor de sensibilitate)  Valoarea cu 
care glicemia va fi redus  de c tre o unitate de insulin . Acest factor 
este utilizat pentru a calcula o cantitate pentru bolusul de corectare 
atunci când glicemia este ridicat .
(Nivel glicemie) – ( int  glicemie) = X. 
X ÷ (factor de bolus de corectare) = 
cantitatea bolusului de corectare

H
HbA1c  Hemoglobin  glicozilat
Hiperglicemie  Glicemie ridicat  indicat  de nivelurile de monitorizare 
a glicemiei care prezint  (sau nu) simptomele urm toare: grea ,
vom , vedere înce o at , dureri de cap, disconfort gastric, urin ri
frecvent sau în cantit i mari i letargie. 
Hipoglicemie  Glicemie sc zut  indicat  de nivelurile de monitorizare 
a glicemiei care prezint  (sau nu) cel pu in unul dintre urm toarele 
simptome: senza ie acut  de foame, friguri sau tremor, transpira ie,
halucina ii, delir, dureri de cap, vorbire greoaie, schimb ri bru te de 
dispozi ie sau de personalitate.

I
ID transmi tor  Num rul de serie al transmi torului utilizat curent.
Insulin  bazal O perfuzie cu insulin  efectuat  la fiecare or i
administrat  automat de c tre o pomp  de insulin ; aceasta este 
bazat  pe profiluri preprogramate i pe rate personalizate setate în 
pomp . Pompa administreaz  o perfuzie zilnic  cu insulin  care acoper
nevoile suplimentare de insulin  din timpul perioadelor în care pacientul 
nu se hr ne te (de exemplu în cursul nop ii i între mese).
Insulin  în bolus  O doz  de insulin  administrat  pentru a contracara 
o eventual  cre tere a nivelului glicemiei (precum cre terile înregistrate 
dup  mese sau gust ri) sau pentru a aduce nivelul ridicat al glicemiei 
în intervalul int .

Î
Înc rcare  Procesul de transferare a datelor de pe pomp  sau aparatul 
de m sur  pe serverul CareLink™ Personal.
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L
Link (Stabilire conexiune/Link)  Activarea i configurarea op iunii
unui aparat de m sur  care permite pompei s  primeasc  interpret ri 
ale valorilor glicemiei de la aparate de m sur  CONTOUR® LINK, 
OneTouch® UltraLink™ sau Paradigm Link®.
Termenul link este utilizat în acest sistem pentru linkurile cu hipertext. 
Dac  face i clic pe linkurile cu hipertext, ve i fi direc ionat c tre alt loc 
din sistem sau c tre un alt site Web.

M
Memento calibrare  Valoarea mementoului de calibrare este intervalul de 
timp anterior expir rii valorii calibr rii curente atunci când utilizatorul 
dore te s  i se reaminteasc  necesitatea efectu rii calibr rii prin 
generarea de c tre pomp  a unei alarme METER BG BY (Valoare 
m surat  glicemie la). De exemplu, dac  mementoul de calibrare este 
setat la 2 ore, alarma METER BG BY HH:MM (Valoare m surat
glicemie la HH: MM) va fi declan at  cu 2 ore înainte de momentul 
în care calibrarea va fi necesar .
μl microlitru

N
Nivel ridicat de glucoz Pompa v  va avertiza dac  senzorul indic
faptul c  nivelul de glucoz  al utilizatorului se afl  la acest nivel sau 
deasupra lui. Pute i opta pentru activarea sau dezactivarea acestei 
caracteristici.

O
Op iune pentru aparatul de m sur Caracteristic  care permite 
pompei s  primeasc  interpret ri ale valorilor glucozei de la un aparat 
de m sur  a glucozei conectat.

P
Pas  Increment al insulinei pe care îl seta i i utiliza i pentru administrarea 
Easy Bolus.
Por ie Square Wave  (Sq) Cea de-a doua parte a unui bolus Dual 
Wave. Por ia Square Wave se administreaz  la interval regulate în 
decursul unei perioade de timp specificate, imediat dup  administrarea 
por iilor imediate.
Profil bazal  O rat  bazal  cu or  de începere i or  de încheiere. 
Utilizatorul poate programa mai multe profiluri diferite în pomp , fiecare 
cu o alt  rat  bazal , în decursul unui interval de timp de 24 de ore 
pentru a ob ine un control mai bun asupra nivelului de glucoz .
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R
Raport de carbohidra i Cantitatea de carbohidra i echivalent  cu 
o unitate de insulin . (Consulta i i Raport unit i particularizate)
Raport unit i particularizate  Cantitatea de insulin  echivalent
cu o unitate particularizat  de carbohidra i. (Consulta i i Raport de 
carbohidra i)
Rat  bazal Setarea din pomp  care ofer  o perfuzie continu  cu 
insulin  pentru a men ine stabil nivelul glicemiei între mese i în cursul 
nop ii. Insulina bazal  simuleaz  furnizarea insulinei pancreatice, ceea 
ce îndepline te toate cerin ele de insulin  ale corpului care nu sunt 
corelate cu alimenta ia.
RF  Radiofrecven  (RF) 

S
Sensibilitate la insulin Cantitatea exprimat  în mg/dl (sau mmol/L) 
cu care nivelul glicemiei este redus pentru o unitate de insulin . (Date 
Bolus Wizard.)
Set de perfuzie  Aparat utilizat pentru introducerea i fixarea unei 
canule sub piele i transportul insulinei c tre locul introducerii prin 
intermediul tubulaturii pompei.
Suspendare  Func ie a pompei care opre te administrarea insulinei. 
Toate administr rile curente de bolus i/sau amorsare sunt anulate. 
Administrarea cantit ii bazale este întrerupt  temporar. 

T
Temp  Temporar
Test A1c  Test pentru hemoglobina A1c utilizat pentru a interpreta 
nivelul glicemiei pe o perioad  de timp.
Test de ceton Cetona este un produs rezidual rezultat în urma 
for rii organismului de a arde gr simi din compozi ia sa în loc de 
glucoz  în scopul producerii de energie. Aceasta poate fi un semn 
al lipsei insulinei din organism. Testul de ceton  m soar  cantitatea 
de ceton  concentrat  în sânge sau urin .
Test HbA1c  Test pentru hemoglobina A1c utilizat pentru a interpreta 
controlul asupra nivelului de glicemie sau media nivelurilor acesteia 
calculat  pe o perioad  de timp de la 2 la 3 luni.
Tipar A/B  Tipar bazal care asist  nivelurile de activitate care nu fac 
parte din rutina dvs. zilnic , îns  sunt normale în stilul dvs. de via .
Astfel de activit i ar putea fi un sport pe care îl practica i o dat  pe 
s pt mân , o modificare în programul de somn în decursul weekendului, 
perioade prelungite de activitate intens  sau redus  sau modific ri
hormonale în timpul ciclului menstrual.
Tipar standard  Cantitatea normal  bazal  compatibil  cu activit ile
de zi cu zi. În cazul în care caracteristica Patterns (Tipare) este 
dezactivat , pompa utilizeaz  tiparul standard (bazal).
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Tipare bazale  Utilizatorul poate programa pân  la trei tipare de rate 
bazale în pomp  pentru administrarea insulinei bazale: Standard, A i B. 
Pentru fiecare tipar exist  op iunea set rii a maxim 48 de rate bazale.

U
Unit i de carbohidra i Intrarea pentru alimenta ie la utilizarea Bolus 
Wizard. Valorile introduse (carbohidra ii) sunt exprimat în grame sau 
unit i particularizate.

V
Valoare sc zut  glucoz Pompa v  va avertiza dac  senzorul indic
faptul c  nivelul de glucoz  al utilizatorului se afl  la acest nivel sau 
dedesubtul lui. Pute i opta pentru activarea sau dezactivarea acestei 
caracteristici.
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In
de

xIndex

A
Activare dispozitive 43
Activit i de baz  CareLink Pro 17
Activit i principale CareLink Pro 17
Actualizare software 60
Actualiz ri pentru software 60

desc rcare 60
în tiin are 60

Ad ugare a unei pompe la sistem 37
Ad ugare a unui aparat de m sur  la 

sistem 40
nume de aparate de m sur

echivalente de ales 5
Ad ugare a unui dispozitiv al unui pacient 

la sistem
aparate de m sur 40
Monitor Guardian 37
pompe 37

Ad ugare a unui dispozitiv la sistem 37
Ad ugare a unui monitor Guardian la 

sistem 37
Ad ugare pacient la CareLink Pro 26
Aparate de m sur

acceptate 3
activare 43
ad ugare la sistem 40
comandare 5
conectare la computer 33

cabluri
seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer
seriale 34
USB 34

op iuni aparate de m sur 35
dezactivare 42
ob inere date 44
op iuni pentru comunicare cu 

computerul 35
tergere 43

Aparate de m sur  acceptate 3

Asisten 3
numere de telefon i adrese de 

site-uri Web 3
Asisten  produs 3
Avertismente 7
B
Bar  de instrumente pentru CareLink Pro

butoane 12
Bar  de meniu pentru CareLink Pro 12
Bar  de navigare

spa ii de lucru 10
Bar  de stare pentru CareLink Pro 9
Baz  de date

creare copie de rezerv 61
sistem indisponibil 62

restaurare copie de rezerv 62
sistem indisponibil 62

Butoane din bara de instrumente 12
C
Cablu aparat de m sur 4
Cablu comunica ii date 4
Cablu comunica ii date acceptat 5
Cablu comunica ii date aparat de m sur

acceptat 4, 5
Cabluri pentru conectarea dispozitivelor 

la computer
seriale 34
USB 34

Captur  de ecran pentru set rile 
dispozitivului

despre 57
Caracteristica Îndrumare pentru 

CareLink Pro 13
Caracteristic  Îndrumare pentru 

CareLink Pro
activare 14

Caracteristici ale CareLink Pro 2
securitate 2

Caracteristici cheie ale CareLink Pro 2
Caracteristici de securitate ale 

CareLink Pro 2
CareLink Personal

ob inere date 31
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stabilire conexiune la un cont 27
cont existent 27
invita ie prin e-mail 29

CareLink Pro
bar  de stare 9
Caracteristic  Îndrumare 13

activare 14
caracteristici cheie 2
caracteristici de securitate 2
Linkuri de tip Afla i mai multe 14
op iuni meniu principal 12
Prezentare general 1
sistem de ajutor online 15

Comandare
aparate de m sur 5
dispozitive 5
pompe 5
Produse MiniMed Medtronic 5

ComLink 4, 35
Com-Station 4, 35
Conectare

la CareLink Pro 8
Conectare dispozitive la computer 33

cabluri
seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer
seriale 34
USB 34

op iuni aparate de m sur 35
prezentare general 33

Conexiuni hardware 33
cabluri

seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer 34
seriale 34
USB 34

op iuni aparate de m sur 35
prezentare general 33

Conexiuni seriale 34
Conexiuni USB 34
Cont CareLink Personal existent

stabilire conexiune la 27
Contraindica ii 7
Creare a unei copii de rezerv  a unei 

baze de date 61
sistem indisponibil 62

Creare copie de rezerv  a bazei de 
date 61

sistem indisponibil 62
Creare profiluri pacien i 26
Creare rapoarte 47

deschidere spa iu de lucru Reports 
(Rapoarte) 47

generare raport propriu 58

ob inere date noi de la 
dispozitive 50

previzualizare 55
salvare 55
selectare dispozitive 49
selectare perioad  de raportare 47
selectare tipuri de rapoarte i date 

de includere 54
tip rire 55
verificare existen  date de pe 

dispozitive 49
verificare set ri raport 52

D
Date de includere

selectare pentru rapoarte 54
Date dispozitiv

ob inere a acestora din dispozitivul 
unui pacient 44

ob inere date din CareLink 
Personal 31

stabilire conexiune la CareLink 
Personal 27

cont existent 27
invita ie prin e-mail 29

Date online dispozitiv
ob inere date 31
stabilire conexiune la CareLink 

Personal 27
cont existent 27
invita ie prin e-mail 29

Desc rcare actualiz ri pentru 
software 60

Deschidere
Spa iu de lucru Reports 

(Rapoarte) 47
Deschidere CareLink Pro 8

conectare 8
introducere parol 8

Deschidere înregistr ri pentru pacien i 18
Deschidere preferin e pacient

setare
alegere date 23

Despre rapoarte 56
Captur  de ecran pentru set rile

dispozitivului 57
Raport de aderare 56
Raport de parcurs 57
Raport general privind senzorii i

aparatele de m sur 56
Raport zilnic detaliat 57

Dezactivare dispozitive 42
Dispozitive

acceptate 3
cablu comunica ii date aparat 

de m sur 4, 5
ComLink 4
Com-Station 4
glucometre 3
pompe de insulin 3

acceptate de CareLink Pro 3
activare 43
ad ugare la sistem 37
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aparate de m sur 40
Monitor Guardian 37
pompe 37

comandare 5
conectare la computer 33

cabluri
seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer
seriale 34
USB 34

op iuni aparate de m sur 35
prezentare general 33

dezactivare 42
export date 58
ob inere date 44

date noi pentru rapoarte 50
selectare pentru rapoarte 49
stocare în sistem 42

activare 43
dezactivare 42

tergere 43
tergere din sistem 43

verificare existen  date pentru 
rapoarte 49

Dispozitive acceptate 3
cablu comunica ii aparat de 

m sur 4
ComLink 4
Com-Station 4
dispozitive de comunica ii 4
glucometre 3

dispozitive echivalente 5
pompe de insulin 3

Dispozitive de comunica ii acceptate 3
Dispozitive de comunica ii acceptate de 

CareLink Pro 4
Dispozitive echivalente

nume de aparate de m sur
alternative de ales 5

Dispozitive op ionale pentru comunicare 
cu computerul

ComLink 35
Com-Station 35

Documente corelate 3
Documente corelate cu acest Ghid al 

utilizatorului 3
E
Ecranul Reports (Rapoarte)

prezentare general 46
Editare profiluri pentru pacien i 26
Export date dispozitiv 58
F
Fi iere CSV

export date dispozitiv în 58
G
Generare rapoarte 55

previzualizare 55

salvare 55
tip rire 55

Ghid al utilizatorului
conven ii 6
documente corelate 3

Glosar 73
Glucometre acceptate 3
Glucometre acceptate de CareLink Pro 3
I
Instruc iuni de utilizare 6
Interfa  pentru utilizator

bar  de instrumente
butoane 12

bar  de meniu 12
bar  de stare 9
Îndrumare 13

activare 14
Linkuri de tip Afla i mai multe 14
navigare 9
sistem de ajutor online 15

Invita ie prin e-mail pentru configurare 
cont CareLink Personal 29

Î
Închidere profiluri pacien i 19
În tiin are despre actualiz ri pentru 

software 60
În elegere rapoarte 56

Captur  de ecran pentru set rile
dispozitivului 57

Raport de aderare 56
Raport de parcurs 57
Raport general privind senzorii i

aparatele de m sur 56
Raport zilnic detaliat 57

L
Linie telefonic  pentru asisten 3

numere de telefon 3
Linkuri de tip Afla i mai multe pentru 

CareLink Pro 14
M
Mod de utilizare a acestui ghid al 

utilizatorului 6
Monitoare Guardian

dezactivare 42
Monitor Guardian

ad ugare la sistem 37
N
Navigare

spa ii de lucru 10
Navigare în CareLink Pro GUI 9
Nume aparat de m sur

dispozitive echivalente 5
Numere de telefon linie telefonic  pentru 

asisten 3
O
Ob inere a datelor de pe dispozitivul unui 

pacient 44
Ob inere date dispozitiv

date noi pentru rapoarte 50
din CareLink Personal 31
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stabilire conexiune la CareLink 
Personal 27

cont existent 27
invita ie prin e-mail 29

Op iuni meniu principal 12
P
Parol

introducere pentru CareLink Pro 8
PC

conectare dispozitive la acesta 33
cabluri

seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer
seriale 34
USB 34

op iuni aparate de m sur 35
prezentare general 33

Perioad  de raportare
selectare 47

Pompe
acceptate 3
activare 43
ad ugare la sistem 37
comandare 5
comunicare cu computerul

indica ii 45, 50
conectare la computer 33

cabluri
seriale 34
USB 34

componente op ionale
ComLink 35
Com-Station 35

conexiuni computer
seriale 34
USB 34

exemplu 33
op iuni aparate de m sur 35

dezactivare 42
ob inere date 44
tergere 43

Pompe acceptate 3
Pompe de insulin  acceptate 3
Pompe de insulin  acceptate de 

CareLink Pro 3
Pornire software 8

conectare 8
introducere parol 8

Preferin e
sistem

în elegere 19
setare 19

deschidere preferin e
pacient

alegere date 23
preferin e generale 19
preferin e pentru c utarea 

pacien ilor 22

schimbare ordine 
coloane 23

preferin e pentru 
generarea 
rapoartelor 23

alegere date 24
schimbare ordine 

coloane 24
preferin e profil pacient 21

ad ugare câmp 
particularizat
22

alegere câmpuri de 
date 21

schimbare ordine 
câmpuri 22

preferin e generale
setare 19

Preferin e globale pentru sistem
în elegere 19
setare 19

deschidere preferin e pacient
alegere date 23

preferin e generale 19
preferin e pentru c utarea 

pacien ilor 22
schimbare ordine 

coloane 23
preferin e pentru generarea 

rapoartelor
alegere date 24
schimbare ordine 

coloane 24
preferin e profil pacient 21

ad ugare câmp 
particularizat 22

alegere câmpuri de 
date 21

schimbare ordine 
câmpuri 22

Preferin e pentru c utarea pacien ilor
setare 22

schimbare ordine coloane 23
Preferin e pentru generarea rapoartelor

setare 23
alegere date 24
schimbare ordine coloane 24

Preferin e pentru sistem
în elegere 19
setare 19

deschidere preferin e pacient
alegere date 23

preferin e generale 19
preferin e pentru c utarea 

pacien ilor 22
schimbare ordine 

coloane 23
preferin e pentru generarea 

rapoartelor 23
alegere date 24
schimbare ordine 

coloane 24
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preferin e profil pacient 21
ad ugare câmp 

particularizat 22
alegere câmpuri de 

date 21
schimbare ordine 

câmpuri 22
Preferin e profil pacient

setare 21
ad ugare câmp 

particularizat 22
alegere câmpuri de date 21
schimbare ordine câmpuri 22

Previzualizare
rapoarte 55

Prezentare general  a CareLink Pro 1
Produs

prezentare general 1
Produse MiniMed Medtronic

comandare 5
Profiluri

creare 26
deschidere 18
editare 26
închidere 19

Profiluri pacien i
creare 26
deschidere 18
editare 26
închidere 19

R
Raport de aderare

despre 56
Raport de parcurs

despre 57
Raport general privind senzorii i

aparatele de m sur
despre 56

Raport zilnic detaliat
despre 57

Reports (Rapoarte)
creare 47

deschidere spa iu de lucru 
Reports (Rapoarte) 47

ob inere date noi de la 
dispozitive 50

previzualizare 55
salvare 55
selectare dispozitive 49
selectare perioad  de 

raportare 47
selectare tipuri de rapoarte i

date de includere 54
tip rire 55
verificare existen  date de pe 

dispozitive 49
verificare set ri 52

creare raport propriu 58
despre

Captur  de ecran pentru 
set rile
dispozitivului 57

Raport de aderare 56
Raport de parcurs 57
Raport general privind senzorii 

i aparatele de 
m sur 56

Raport zilnic detaliat 57
în elegere 56
previzualizare 55
salvare 55
tip rire 55

Restaurare a unei baze de date 62
sistem indisponibil 62

S
Salvare

rapoarte 55
Selectare

dispozitive pentru rapoarte 49
perioad  de raportare 47
tipuri de rapoarte i date de 

includere 54
Set ri

verificare pentru rapoarte 52
Set ri raport

verificare 52
Siguran 6
Siguran  utilizator

avertismente 6
contraindica ii 6
instruc iuni de utilizare 6

Sistem de ajutor pentru CareLink Pro 15
Sistem indisponibil

în timpul cre rii unei copii de 
rezerv  a acesteia sau a 
restaur rii ei 62

Site Web Medtronic MiniMed 3
Site Web MiniMed 3
Spa ii de lucru 10
Spa iu de lucru Devices (Dispozitive)

ad ugare dispozitive 37
aparate de m sur 40
Monitor Guardian 37
pompe 37

ob inere date dispozitiv 44
stocare dispozitive 42

activare 43
dezactivare 42

tergere dispozitive 43
Stabilire conexiune la conturi CareLink 

Personal 27
cont existent 27
invita ie prin e-mail 29
ob inere date 31

Stocare a unui dispozitiv al unui pacient 
în sistem 42

activare 43
dezactivare 42

tergere a unui dispozitiv al unui pacient 
din sistem 43

T
Tip rire
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rapoarte 55
Tipuri de rapoarte

selectare pentru rapoarte 54
V
Verificare

existen  date de pe dispozitive 
pentru rapoarte 49

Verificare set ri raport 52


