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Advarsler

 vis instruksjonene i brukerveiledningen for mylife™ App eller advarslene ikke følges,
H
kan det føre til alvorlig hypoglykemi eller økte blodsukkernivåer (les advarslene nøye).
Du må aldri bruke boluskalkulatoren i mylife™ App uten at du først har fått opplæring
av legen eller diabetessykepleieren din. Hvis boluskalkulatoren brukes uten opplæring
av fagfolk, kan det føre til at den foreslåtte bolusdosen blir feiltolket og derfor føre til
feildosering av insulin i mylife™ YpsoPump® eller via insulinpennen din.
Boluskalkulatoren i mylife™ App gir bare forslag til insulindosering. Du har det hele og
fulle ansvaret for å tolke forslagene og å avgjøre den reelle insulindosen som skal tilføres,
avhengig av situasjonen din på tidspunktet for beregningen og doseringen. Ta hensyn
til IOB og bolusforslaget før du administrerer store eller flere boluser. Hvis du er usikker
på hvordan du skal bruke boluskalkulatoren, må du kontakte legen eller diabetessykepleieren.
For pumper som ikke er kompatible med “mylife™ Dose”-funksjonen for ekstern bolus
tilførsel: mylife™ App er designet for å hente og vise data fra mylife™ YpsoPump®.
mylife™ App er ikke designet for å programmere mylife™ YpsoPump®. mylife™ App kan
ikke sette i gang insulindosering på mylife™ YpsoPump®. Kontroll av insulintilførselen
må utføres direkte på mylife™ YpsoPump® eller via insulinpennen din.
Når du endrer klokkeslettet eller tidssonen manuelt eller automatisk på smarttelefonen,
og dermed skaper en tidsforskjell mellom smarttelefonen og mylife™ YpsoPump®, kan
ikke mylife™ App beregne aktivt insulin. I et slikt tilfelle må du beregne aktivt insulin
manuelt og ta dette med i betraktningen for bolusdosen inntil du endrer klokkeslettet
på mylife™ YpsoPump®.

ADVARSEL indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til
død eller alvorlig personskade.
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Ikke
glem at det er steder der generell bruk av smarttelefoner ikke er tillatt, og at
mylife™ App derfor ikke kan brukes til synkronisering eller bolusberegning (for eksempel
i enkelte områder på sykehus eller på fly). Pass på at du alltid er i stand til å beregne
bolusdosen din manuelt.

FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til
små eller moderate personskader.
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1 Generell introduksjon av mylife™ App
1.1 Tiltenkt formål
Denne terapiløsningen er en frittstående programvare for styring av diabetesbehandling.
Programvaren kan lese data fra behandlingsutstyr, men det er også mulig å angi
data manuelt. Statistiske og grafiske evalueringer av programvaren støtter overvåkning
av diabetesbehandling, som legger til rette for bedre behandlingsbeslutninger. Det
medisinske utstyret er tiltenkt for bruk av diabetikere og/eller omsorgspersonene deres.

1.2 Tiltenkt formål og indikasjon
mylife™ App er en smarttelefonapp som lar deg logge behandlingsdata og beregne
bolusforslag for tilførsel. Dessuten kan data leses av fra mylife™ YpsoPump® samt
fra tilknyttede enheter slik som mylife™ Unio™ Neva- / mylife™ Unio™ Cara- / mylife Aveo™
-blodsukkerapparatet og Dexcom G6 CGM-systemet via Bluetooth®. mylife™ App kan
starte boluser på mylife™ YpsoPump® (enkelte pumpeversjoner). Lagrede behandlingsdata
slik som karbohydratestimater, blodsukkermålinger og sanntids Dexcom G6 CGMdata kan brukes til behandlingsavgjørelser støttet av mylife™ App. Hvis den brukes med
en tilkoblet Dexcom G6, kan mylife™ App brukes til å støtte behandlingsavgjørelser uten
blodsukkertesting med fingerstikk (iht. designen av Dexcom G6).1 Appen tilbyr alternativet
med manuell inndata for en loggbok, statistiske vurderinger, grafiske fremstillinger,
rapportfunksjoner og behandling av flere brukerprofiler. mylife™ App gjør det mulig å synkronisere dataene med mylife™ Cloud, forutsatt at det har blitt opprettet en nettkonto. Den
gir videre rom for opplasting av CGM-data til Dexcom Clarity hvis koblet til Dexcom G6.1
mylife™ App er indisert for all typer diabetes og de følgende behandlingsformene:
pumpebehandling (kontinuerlig subkutan insulininfusjon CSII) og pennbehandling med
flere daglige injeksjoner (intensifisert vanlig behandling ICT/MDI). Diabetikere eller
omsorgspersoner må kunne tolke informasjonen fra mylife™ App og være i stand til å
handle i henhold til det. Boluskalkulatoren skal kun brukes med hurtigvirkende insulin.

1 T ilkobling av Dexcom G6 kontinuerlig glukoseovervåkningssystem (CGM) og tilknyttede Dexcom-produkter: Gjelder bare
utvalgte land
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1.3 Kontraindikasjoner
Kontraindikasjoner beskriver medisinske situasjoner hvor bruken av mylife™ App som
et medisinsk apparat ikke er tillatt. Drøft disse situasjonene med helsepersonalet hvis
du føler deg usikker på dem.
Boluskalkulatoren må ikke brukes i forbindelse med:
enhver behandling med blandet insulin eller NPH-insulin
basalassistert oral behandling (BOT) med eller uten GLP-1-reseptoragonister
supplerende insulinbehandling med injeksjoner før middag uten basalinsulin
bruk av appen med et tilkoblet Dexcom G6 når du er på dialyse eller kritisk syk
samt hvis du tar hydroksyurea1
Det finnes ikke noen kontraindikasjon for loggen, dataoppføring, statistikk og
PDF-/CSV-rapporteringsfunksjonene i appen.

1.4 Brukere
mylife™ App er tiltenkt for bruk av diabetikere og/eller omsorgspersoner. Mindreårige fra
14 år og oppover bør drøfte uavhengig bruk av mylife™ App med sine foresatte og den
behandlende legen. Mindreårige under 14 år skal ha en omsorgsperson som hjelper dem
med å bruke mylife™ App. Det samme gjelder for pleiepasienter. Omsorgspersoner bør
være minst 18 år gamle.

1.5 Språkversjoner
mylife™ App er tilgjengelig på forskjellige språk.
Disse kan defineres på sidemenyen i Innstillinger

➔ Generelle innstillinger.

1 T ilkobling av Dexcom G6 kontinuerlig glukoseovervåkningssystem (CGM) og tilknyttede Dexcom-produkter:
Gjelder bare utvalgte land
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1.6 Anbefalinger
Brukere rådes til å passe på at mylife™ App-installasjonen alltid er oppdatert og samsvarer
med den siste tilgjengelige utgivelsen i Apple App Store eller Google Play Store. Appen
varsler brukeren med en pop-up-melding når en oppdatering er tilgjengelig. Brukere kan
deretter laste ned og installere oppdateringen fra den aktuelle app-butikken de bruker.
Ved tekniske feil anbefales det å avslutte appen og starte den på nytt og/eller starte
smarttelefonen på nytt. Når du fjerner appen fra smarttelefonen for så å installere den på
nytt, er det viktig at behandlingsdataene dine er sikkerhetskopiert (f.eks. i mylife™ Cloud).

1.7 Fremgangsmåte i tilfelle av en alvorlig hendelse
Viktig melding for bruk i forbindelse med helserelaterte formål
mylife™ App er en medisinsk enhet som ble utviklet i henhold til EUs rådsdirektiv 2017/745
om medisinsk utstyr. mylife™ App kan imidlertid på ingen måte erstatte medisinsk
rådgivning og behandling. Alle endringer i behandlingsfaktorene dine (f.eks. KI-forhold,
korreksjonsfaktor eller insulinhandlingens varighet) må avtales med legen din. SINOVO
health solutions GmbH er ikke ansvarlig for noen helsekomplikasjoner av noe slag, som
kan være et resultat av feilaktig behandling eller gale behandlingsinnstillinger i appen
(f.eks. feil insulindose). Hvis mylife™ App gir deg forslag i forbindelse med behandlingen din
(f.eks. bolusforslag), er disse uforpliktende og må alltid kontrolleres for egnethet.
Når den brukes til medisinske formål, spesielt til diagnostiske formål eller helseovervåkningsformål, anbefales det at det i tillegg til evaluering av appen skal det utføres ytterligere
dokumentasjon eller det skal tas skybaserte sikkerhetskopier av dataene i mylife™ Cloud
for å forhindre at data går tapt ved et uhell og for å sikre at overvåkningen kan lagres
på andre måter.
Informer SINOVO health solutions GmbH, den lokale Ypsomed-distributøren din og lokale
helsemyndigheter i tilfelle av alvorlige innvirkninger på helsen (f.eks. alvorlig personskade
eller sykehusinnleggelse) og/eller feil i mylife™ App.
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1.8 Ytelseskarakteristikker
Se avsnitt 2.5 Boluskalkulatorinnstillinger og avsnitt 4.1, 4.2. og 4.3 Introduksjon og bruk
av boluskalkulatoren, samt avsnitt 10 Merknader til helsepersonell for ytelseskarakteristikkene til boluskalkulatoren i mylife™ App.

1.9 Systemkrav / kompatible enheter
mylife™ App kan brukes på forskjellige smarttelefoner. Du kan finne støttede enheter
og operativsystemer i beskrivelsene gitt av Google Play Store og Apple App Store.
Kompatibilitet med operativsystemer:
Android versjon 7.1–11.0
Bluetooth® Low Energy (V4.0) for Android-enheter
iOS versjon 14.0–15.0
mylife™ App skal ikke brukes på smarttelefoner som er jailbreaket eller en rootet enhet.
Slike forhold kan sette den krypterte Bluetooth®-kommunikasjonen i fare.
Bluetooth®: Bluetooth®-forbindelse er nødvendig for sammenkobling og tilkobling med
mylife™ YpsoPump® eller noen annen av de kompatible mylife™ Diabetescare-blodsukkerapparatene mylife™ Unio™ Neva, mylife™ Unio™ Cara og mylife Aveo™. Én eller begge
mobilplattformene (Android eller iOS) krever kanskje enkelte generelle og/eller appspesifikke
tillatelser for å tillate Bluetooth®-kommunikasjon, f.eks. at “Posisjonstjenester” er aktivert.
For å bruke mylife™ Dose-funksjonen for ekstern bolustilførsel må du ha en kompatibel
versjon av mylife™ YpsoPump® og i alle fall versjon 2.0.0 av mylife™ App. Hør med din
lokale representant fra mylife™ Diabetescare hvis du har spørsmål om denne funksjonen.
Wi-Fi/GSM: Wi-Fi- eller GSM-forbindelse er nødvendig hvis synkronisering med mylife™
Cloud er ønskelig.

1.10 Personvern
Sikkerheten til dataene dine er svært viktig for oss. mylife™ App er en medisinsk enhet som
overholder høye krav til sikkerhet og pålitelighet. Lagring og overføring av alle medisinske data til og fra mylife™ Cloud er kryptert og lagres utelukkende på sertifiserte servere i
Irland.
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1.11 Potensielle kliniske fordeler
Dedikerte mobilapper, slik som mylife-appen, kan støtte personer med diabetes i deres
daglige håndtering av behandlingen. Studier av slike apper viser at de kan hjelpe brukerne i
å oppnå noen av eller alle fordelene angitt nedenfor dersom appene brukes i henhold
til tiltenkt bruk:
reduksjon av HbA1c
tidlig insulindoseforslag via boluskalkulator
forbedring av overholdelse av legemiddelregimer
forbedring av selvbehandling og overvåking av blodsukker
unngåelse av doseringsberegningsfeil
redusert frykt for hypoglykemi og forbedret velvære

1.12 Gjenværende farer
Som med alle medisinske enheter er det risikoer knyttet til bruken av mylife™ App. Mange
av risikoene er vanlige for insulinbehandling generelt. Det er avgjørende at du leser brukerhåndboken og følger bruksanvisningen for at du skal kunne bruke mylife™ App på en
trygg måte. Snakk med helsepersonellet som behandler deg, om hvordan disse risikoene
kan berøre deg.
Risikoer som kan være et resultat av bruken av mylife™ App og dens bolusforslagskalkulator, omfatter det følgende:
Lavt blodsukker (mulig alvorlig hypoglykemi) fra å bruke for mye insulin, f.eks. på
grunn av overestimering av karbohydratinnhold, på grunn av inntastingsfeil, feil innstillinger, ignorering av påvirkningsfaktorer (f.eks. sykdom) og fra bruksfeil
(feiltolking eller ignorering av bolusforslagsresultater).
Høyt blodsukker (mulig hyperglykemi) fra å bruke for lite insulin, f.eks. på grunn av
underestimering av karbohydratinnhold, på grunn av inntastingsfeil, feil innstillinger,
ignorering av påvirkningsfaktorer (f.eks. sykdom) og fra bruksfeil
(feiltolking eller ignorering av bolusforslagsresultater).
Snakk med helsepersonellet som behandler deg, før du setter opp og bruker boluskalkulatoren i mylife™ App. Bare helsepersonellet som behandler deg, kan fastslå og hjelpe deg
med å fastslå og/eller justere insulin-til-karbohydrat-forholdet/-forholdene, korreksjonsfaktor(er), blodsukkermål, CGM-trendinformasjon, håndtering av aktivt insulin og insulinets
virketid.
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2 Oppsett av mylife™ App
Når du starter mylife™ App, og når du oppretter en ny profil, blir du ledet gjennom innstillingene med en oppsettsveiviser. Hvis du ønsker å endre eller tilpasse disse innstillingene
senere, kan du gjøre det via sidemenyen under Innstillinger . Endringene oppdateres
bare når du bekrefter ved hjelp av Lagre-symbolet . Vær oppmerksom på at innstillinger
merket med en stjerne* er obligatoriske og må fylles inn.
For å lære hvordan enhetene som mylife™ YpsoPump® eller tilkoblingsbare blodsukkerapparater kobles sammen, se avsnitt 7 Enhetsbehandling.

2.1 Profilalternativer
Du må lage en profil for å bruke mylife™ App. En mylife™ App-profil kan settes opp med
eller uten en mylife™ Cloud-konto. mylife™ Cloud brukes til datalagring og datautveksling
og støtter ikke beregning av bolusforslag. Hvis du velger å koble til mylife™ Cloud-kontoen
din, blir dataene dine fra mylife™ App synkronisert med mylife™ Cloud-kontoen. Hvis du
velger å bruke mylife™ App uten å koble til en mylife™ Cloud-konto, lagres dataene dine
lokalt på smarttelefonen, og du vil ikke kunne ha tilgang til dataene dine noe annet sted.
	Fortsett uten konto
Følg oppsettsveiviseren for mylife™ App uten å opprette en mylife™ Cloud-konto.
Hvis du ombestemmer deg, kan du logge inn i en mylife™ Cloud-konto senere via
Innstillinger ➔ Personlig informasjon.
	Opprett konto
Opprett en ny mylife™ Cloud-konto og start mylife™ App med den nye
mylife™ Cloud-kontoen din.
	Logg inn på eksisterende konto
Konfigurer mylife™ App med den eksisterende mylife™ Cloud-kontoen din.
Du finner mer informasjon i kapittel 7 – Profiler og kontoer.
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2.2 Generelle innstillinger
Still inn ønsket språk. Du kan også konfigurere enheten til å vise blodsukkeret. Du kan
velge mellom enhetene mg/dl og mmol/l.

2.3 Personlig informasjon
Angi eller tilpass personlig informasjon: fornavn og etternavn, avatar (profilbilde),
e-postadresse, kjønn, fødselsdato, bostedsland og språk for brukerhåndboken.
Vær oppmerksom på at valg av land ikke kan endres lenger hvis du velger å koble
til en mylife™ Cloud-konto.
Du kan også opprette en ny mylife™ App-brukerprofil eller slette en eksisterende profil.
Du kan også koble til mylife™ Cloud-kontoen din eller opprette en ny mylife™ Cloud-konto.
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2.4 Behandlingsinnstillinger
Her konfigurer du behandlingsform (pumpe- eller pennmodus). Sett målområdet for blodsukkeret (“målområde”) og tersklene for hyperglykemi og hypoglykemi. Du kan også velge
å dele alle behandlingsdataene med valgte helseapper her.

	
Målområde og terskler for hyper-/hypoglykemi brukes til å etablere og tolke
blodsukker- og insulinstatistikken din. Vi anbefaler å fastslå og regelmessig
gjennomgå disse innstillingene med legen din.
Vær oppmerksom på at det finnes egne innstillinger for målblodsukkeret ditt
i boluskalkulatorinnstillingene (se avsnitt 2.5).

Standardverdier:
	Nedre grense av målområde:
	Øvre grense av målområde:
	Hyper over:
	Hypo under:

70 mg/dL (3,9 mmol/L)
180 mg/dL (10,0 mmol/L)
180 mg/dL (10,0 mmol/L)
70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Akseptable områder:
	Grenser for målområde:
	Hyper:
	Hypo:

60–300 mg/dL (3,3–16,6 mmol/L)
160–300 mg/dL (8,9–16,6 mmol/L)
50–90 mg/dL (2,8–5,0 mmol/L)

Under oppsettsveiviseren og etter å ha lagret behandlingsinnstillingene gir appen deg
beskjed om å sammenkoble med mylife™ YpsoPump® eller støttede blodsukkerapparater
via Bluetooth®. Du finner mer informasjon om Bluetooth®-sammenkobling med
kompatible enheter i kapittel 8 – Enhetsbehandling.
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2.5 Boluskalkulatorinnstillinger


Disse
innstillingene bestemmer hvordan boluskalkulatoren beregner foreslåtte boluser.
Det er derfor svært viktig at disse innstillingene er riktige. Ikke still inn noen av disse
innstillingene uten å snakke med helsepersonellet som behandler deg på forhånd. Sørg
for at utdannet helsepersonell med erfaring innen diabetesbehandling fører tilsyn med
oppstart og programmering av boluskalkulatoren. Pass på at du bare bruker boluskalkulatoren med hurtigvirkende insulin. Du må ikke under noen omstendigheter bruke
kalkulatoren til langtidsvirkende eller blandet insulin.
For pumpebrukere er det påkrevd at brukere har klart å sammenkoble mylife™ YpsoPump®
med mylife™ App for å kunne bruke boluskalkulatoren. Det er ingen slike restriksjoner for
pennbrukere.
Du kan aktivere og deaktivere boluskalkulatoren i innstillingene for boluskalkulatoren.
For å bruke boluskalkulatoren er det obligatoriske å angi alle innstillinger som beskrevet
under:
Minste blodsukkerverdi for beregning
Her kan du definere blodsukkerverdiens nedre grense for bolusberegning. Hvis du angir
en lavere gjeldende blodsukkerverdi, kommer boluskalkulatoren til å varsle deg om at det
gjeldende blodsukkeret er for lavt til å beregne et bolusforslag.
	Trinn:
1 mg/dl (0,1 mmol/l)
	Godtatt område: 50–80 mg/dl (2,8–4,4 mmol/l)
	Standardverdi: ingen
Maks. bolusforslag
Her kan du definere hvor høy det maksimale bolusforslaget for beregningen kan være
i insulinenheter. Når det beregnede forslaget er høyere enn denne innstillingen, varsles
brukeren og varselet må bekreftes ved å trykke på OK.
Trinn:
0,5 E
Godtatt område: 0,5–30,0 E
Standardverdi: 10,0 E
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Målverdi for blodsukker
Her kan du definere målverdien for blodsukkerkorreksjonen. Boluskalkulatoren korrigerer målinger av høyt eller lavt blodsukker til denne verdien. Målinger av blodsukker
over denne verdien fører til en (positiv) korreksjonsdose. En måling av blodsukker under
målverdien fører til en negativ korreksjonsdose som alltid brukes til å redusere den
foreslåtte dosen.
Hvis du har forskjellige målverdier i løpet av dagen, kan du definere dem i de korresponderende tidssegmentene i trinn på 30 min. Du kan sette opp maksimalt 8 forskjellige
målverdier for blodsukker.
Trinn:
1 mg/dL (0,1 mmol/L)
Godtatt område: 70–200 mg/dL (3,9–11,1 mmol/L)
Standardverdi: ingen
Etter at du har lagt til alle blodsukkermålene dine, kan du bekrefte målene ved å trykke
på Lagre-symbolet .
Korreksjonsfaktor
Angi korreksjonsfaktoren her (eksempel: Hvis 1 insulinenhet senker blodsukkeret ditt med
henholdsvis 36 mg/dl eller 2 mmol/l, er korreksjonsfaktoren din henholdsvis 36 eller 2).
Boluskalkulatoren kommer til å beregne en korreksjonsdose basert på blodsukkermålverdien og korreksjonsfaktoren.
Hvis du har forskjellige korreksjonsfaktorer i løpet av dagen, kan du definere dem i
de korresponderende tidssegmentene i trinn på 30 min. Du kan sette opp maksimalt
8 forskjellige korreksjonsfaktorer.
Trinn:
1 mg/dL/E (0,1 mmol/L/E)
Godtatt område: 2–400 mg/dL/E (0,1–22,2 mmol/L/E)
Standardverdi: ingen
Etter at du har lagt til alle korreksjonsfaktorene, kan du bekrefte korreksjonsfaktorene
ved å trykke på Lagre-symbolet .
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Insulin-til-karbohydrat-forhold
Insulin-til-karbohydrat-forholdet (IK-forhold) beskriver antallet gram med karbohydrater som
dekkes av én insulinenhet. Hvis du har forskjellige IK-forhold i løpet av dagen, kan du
definere dem i de korresponderende tidssegmentene i trinn på 30 min. Du kan sette opp
maksimalt 8 forskjellige IK-forhold.
Trinn:
– For 1–9,9 g karbohydrater/E:
– For 10–20 g karbohydrater/E:
– For 21–99 g karbohydrater/E:
– For 100–150 g karbohydrater/E:
Godtatt område:
Standardverdi:

trinn på 0,1 g
trinn på 0,5 g
trinn på 1 g
trinn på 10 g
1–150 g karbohydrater/E
ingen

Etter at du har lagt til alle insulin-til-karbohydrat-forholdene dine, kan du bekrefte
forholdene ved å trykke på Lagre-symbolet .
Bruk av aktivt insulin
Denne innstillingen bestemmer håndteringen av aktivt insulin ved beregning av bolusforslag. Det finnes to metoder for dette. Denne innstillingen har ingen standardverdi.
Les kapittel 10 – Merknader for helsepersonell for en detaljert beskrivelse av de to
metodene.
Metode 1: Aktivt insulin trekkes fra korreksjonsbolus og måltidsbolus
Aktivt insulin trekkes fra korreksjonsbolus og måltidsbolus.
Formel: Korreksjonsbolus + måltidsbolus – aktivt insulin = foreslått bolus


Denne
metoden har en tendens til å beregne en lavere foreslått bolus enn metode 2.
I utvalgte hverdagssituasjoner kan du muligens trenge mer insulin.
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Metode 2: Aktivt insulin trekkes bare fra korreksjonsbolus
Aktivt insulin trekkes bare fra korreksjonsbolusen. Det trekkes aldri fra måltidsbolusen.
Formel: [Korreksjonsinsulin – tilpasning til aktivt insulin] + måltidsbolus
= korreksjonsbolus + måltidsbolus
= foreslått bolus


Denne
metoden har en tendens til å beregne en høyere foreslått bolus enn metode 1.
Ekstra karbohydrater er helt dekket. I utvalgte hverdagssituasjoner er denne tilnærmingen
assosiert med en høyere risiko for hypoglykemiske hendelser.

Insulinets virketid
Denne innstillingen definerer hvor lenge det injiserte insulinet virker i kroppen din ved å
senke blodsukkeret. Denne innstillingen brukes til beregning av aktivt insulin.
Trinn:
30 min
Godtatt område: 2–8 t
Standardverdi: ingen
Sluttføring og lagring av alle boluskalkulatorinnstillinger
Etter at du har definert alle de ovennevnte boluskalkulatorinnstillingene, må du bekrefte
innstillingene dine ved å trykke på Lagre-symbolet i toppteksten i mylife™ App.
mylife™ App bekrefter lagringen av innstillinger.
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3 Meny og siste verdier (startskjerm)
3.1 Meny
Du kan åpne alle de tilgjengelige funksjonene til mylife™ App ved å klikke på sidemenyen .
Tabell 1 viser en oversikt over alle funksjonene i mylife™ App.

Figur 1: Meny i mylife™ App

Tabell 1: Oversikt over funksjoner
Ikoner

Beskrivelse
Siste verdier

Startskjermen viser deg de siste verdiene for blodsukker, bolus og basalinsulin
samt aktivt insulin.

Boluskalkulator

Her får du tilgang til boluskalkulatoren.

Bolustilførsel

Her kan du programmere bolusene dine for ekstern tilførsel på mylife™ YpsoPump®
(gjelder bare brukere med en kompatibel mylife™ YpsoPump®).

Dataoppføring

Det er her du manuelt oppgir verdiene som brukes til loggen eller
bolusberegning.

Loggbok

Det er her oppføringene dine lagres og kan hentes frem for gjennomgang.

Statistikk

Viser statistiske analyser av blodsukkerverdiene dine (blodsukkerstatistikk,
standard dag) og insulinforbruket ditt.

Rapporter

Opprett PDF- og CSV-rapporter her.

Innstillinger

Her kan du endre og tilpasse innstillingene for Generelle innstillinger,
Personlig informasjon, Behandling, Boluskalkulator og Enhetsbehandling.

Brukerhåndbok

Her finner du alle nødvendige forklaringer for å kunne bruke mylife™ App
på en god måte.

Om

Informasjon om produsenten og kontaktinformasjon. Du får også tilgang til
en kort veiledning herfra.
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3.2 Siste verdier (startskjerm)
Siste verdier-skjermbildet viser verdiene fra dataoppføringen din og fra boluskalkulatoren . Videre viser det den relevante insulininformasjonen slik den ble importert fra
mylife™ YpsoPump®.

13:34

Laura

Siste verdier
Siste blodsukker
22.06.2020 13:32

Siste bolus
22.06.20 11:47

9.5

mmol/L

6.0 U

Gjeldende
basaldosering
13:00 – 14:00

Aktivt insulin

0.90 U/h

4.1 U

mylife Cloud
22.06.2020 13:30
mylife YpsoPump
tilkoblet

Siste verdier-skjermbilde

Tabell 2: Siste verdier-skjermbildet – beskrivelse av behandlingsdata
Ikoner Beskrivelse
Siste verdier
Siste blodsukker: Dette viser deg den siste blodsukkerverdien.
Blodsukker (innenfor BS-målområdet)
Blodsukker (over BS-målområdet)
Blodsukker (under BS-målområdet)
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Tabell 2: Siste verdier-skjermbildet – beskrivelse av behandlingsdata (fortsettelse)
Ikoner Beskrivelse
Aktivt insulin: Dette viser det gjeldende aktive insulinet basert på de siste registrerte
bolustilførslene.
Siste bolus / bolus pågår for pumpebrukere: Dette viser den siste bolustilførselen etter
dataimport med dato og klokkeslett eller etter å ha oppført den manuelt i Dataoppføring.
Boluser som pågår visualiseres også hver for seg. Bolustypene vises på følgende måte:
Standardbolus
Forlenget bolus
Kombinasjonsbolus
Forlenget bolus (pågår), inkludert
den programmerte totale insulindosen
gjenværende insulindose som ikke har blitt tilført ennå
gjenværende løpetid
Kombinasjonsbolus (pågår), inkludert
den programmerte totale insulindosen
gjenværende insulindose som ikke har blitt tilført ennå
gjenværende løpetid
Trykk på denne knappen for å åpne skjermbildet for bolustilførsel der du kan programmere en
bolus for ekstern tilførsel på mylife™ YpsoPump® (kun tilgjengelig når en kompatibel pumpeversjon
er tilkoblet).
Bolus for pennbrukere eller for pumpebrukere med en ekstra insulinpenn eller- sprøyte,
basert på den siste dataoppføringen i loggen.
Basalinsulin (pennebrukere): Dette viser den siste basalinsulintilførselen fra loggen.
Gjeldende basaldose: Dette viser basaldosen din og den valgte basaldoseprofilen (A eller B)
på tidspunktet for siste mylife™ YpsoPump®-dataimport. Den gjeldende basaldosen vises i den
gjenværende tiden av en hel time. Når timen er utløpt, må dataene fra mylife™ YpsoPump®
importeres på nytt for å vise den gjeldende basaldosen. Etabler en forbindelse mellom
mylife™ YpsoPump® og mylife™ App for at dette skal utføres automatisk.
Gjeldende basaldose med midlertidig justering: Dette viser basaldosen din på tidspunktet for
siste mylife™ YpsoPump®-dataimport. Det viser den valgte basaldoseprofilen (A eller B), og
%-ikonet indikerer en midlertidig justering av basaldosen. Den gjeldende basaldosen vises i den
gjenværende tiden av en hel time. Når timen er utløpt, må dataene fra mylife™ YpsoPump®
importeres på nytt for å vise den gjeldende basaldosen. Etabler en forbindelse mellom mylife™
YpsoPump® og mylife™ App for at dette skal utføres automatisk.
–––

Ingen gjeldende verdi: Indikerer at mylife™ App på gjeldende tidspunkt ikke har noen verdi for
de aktuelle behandlingsdataene (f.eks. aktivt insulin).
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Nederst på Siste verdier-skjermbildet viser mylife™ App tilkoblingsstatusen til mylife™ Cloud
og til tilkoblede blodsukkerapparater.

Tabell 3: Siste verdier-skjermbildet – statusindikasjon for tilkoblede enheter
Ikoner Beskrivelse
Siste verdier
mylife™ Cloud
Dette viser tilkoblings- og synkroniseringsstatusen mellom mylife™ App og mylife™ Cloud.
Statustypene vises på følgende måte:
Hvis du har en tilkoblet skykonto, vises et grønt hakemerke. Den siste vellykkede
synkroniseringen vises med dato og klokkeslett.
Hvis du ikke har en tilkoblet skykonto, vises et oransje spørsmålstegn.
Denne knappen setter i gang synkronisering manuelt.
mylife™ YpsoPump®
Dette viser tilkoblings- og synkroniseringsstatusen mellom mylife™ App og mylife™ YpsoPump®.
Hvis du ikke har sammenkoblet en mylife™ YpsoPump® ennå, kommer du ikke til å se noen av
ikonene nedenfor. Statustypene vises på følgende måte:
Hvis mylife™ YpsoPump® har en aktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises det grønne hakemerket.
Hvis mylife™ YpsoPump® har en inaktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises det oransje spørsmålstegnet.
Ved en inaktiv forbindelse gjør denne knappen det mulig å starte et manuelt
Bluetooth®-søk etter mylife™ YpsoPump®. Hvis den blir funnet og tilkoblet, importerer
mylife™ App de siste dataene fra mylife™ YpsoPump®.
Hvis mylife™ YpsoPump® har en aktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises denne knappen som grå og nedtonet.
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Tabell 3: Siste verdier-skjermbildet – statusindikasjon for tilkoblede enheter
(fortsettelse)
Ikoner Beskrivelse
mylife™ Unio™ Neva / mylife™ Unio™ Cara / mylife Aveo™
Dette viser tilkoblings- og synkroniseringsstatusen mellom mylife™ App og de tilkoblede
blodsukkerapparatene. Hvis du ikke har sammenkoblet et blodsukkerapparat ennå, kommer
du ikke til å se noen av ikonene nedenfor. Statustypene vises på følgende måte:
Hvis blodsukkerapparatet ditt har en aktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises det grønne hakemerket.
Hvis blodsukkerapparatet ditt har en inaktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises det oransje spørsmålstegnet.
Ved en inaktiv forbindelse gjør denne knappen det mulig å starte et manuelt
Bluetooth®-søk etter blodsukkerapparatet. Hvis den blir funnet og tilkoblet, importerer
mylife™ App de siste dataene fra blodsukkerapparatet ditt.
Hvis blodsukkerapparatet ditt har en aktiv Bluetooth®-forbindelse med mylife™ App,
vises denne knappen som grå og nedtonet.
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4 Boluskalkulator
4.1 Introduksjon til boluskalkulatoren


Boluskalkulatoren
hjelper deg til å finne bolusen for et måltid eller en blodsukkerkorreksjon ved å utføre utregningene for deg. Boluskalkulatoren kan imidlertid ikke
hjelpe deg med å vurdere din personlige situasjon og for eksempel vurdere faktorer
som stress, aktivitet eller sykdom. Slike situasjoner kan også ha en innvirkning på den
korrekte insulindosen, og du må ta det i betraktning. Boluskalkulatoren kan ikke
kompensere for feilaktig definerte karbohydratmengder, feil i oppføringer eller feilaktig
angitte behandlingsfaktorer i boluskalkulatorinnstillingene. Hvis du er usikker
på hvordan du skal bruke boluskalkulatoren, må du kontakte legen eller diabetessykepleieren.

For pumpebrukere er det påkrevd at du har klart å sammenkoble mylife™ YpsoPump®
med mylife™ App via Bluetooth® før du vil kunne bruke boluskalkulatoren
(se avsnitt 8.1 Bluetooth®-sammenkobling med mylife™ YpsoPump®). Før de bruker
boluskalkulatoren må pumpe- og pennbrukere sette opp boluskalkulatoren
(se avsnitt 2.5 – Boluskalkulatorinnstillinger).
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Åpne boluskalkulatoren
Du åpner boluskalkulatoren ved å klikke på boluskalkulatorsymbolet på Siste
verdier-skjermbildet, øverst til høyre i toppteksten. Du kan også åpne boluskalkulatoren
via sidemenyen .

Figur 2: Åpne boluskalkulatoren
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4.2 Pumpebrukere: bruke boluskalkulatoren

 oluskalkulatoren kan bare beregne den foreslåtte insulindosen på grunnlag av informaB
sjonen som er angitt. Hvis denne informasjonen ikke stemmer eller er ufullstendig,
kan det hende at den foreslåtte mengden insulin ikke er riktig! Vær også oppmerksom
på at faktorer som stress, aktivitet, sykdom eller andre hendelser som kan påvirke hvor
mye insulin som er nødvendig, ikke tas med i beregningen.
Hvis de gjeldende dataene ikke er importert fra mylife™ YpsoPump®, tar ikke boluskalkulatoren aktivt insulin med i betraktningen. Dette kan føre til feilaktige bolusforslag.
Du har ansvaret for å sikre at aktivt insulin tas med i betraktningen i tilstrekkelig grad
før du doserer insulin på mylife™ YpsoPump®. Vi anbefaler at du importerer data fra
mylife™ YpsoPump® under alle omstendigheter.
Hvis det mangler en blodsukkerverdi eller mangler aktivt insulin, vises bolusforslaget
med en advarsel. Hvis dette skjer, må du påse at de angitte verdiene er tilstrekkelige for
beregning av bolusforslag.
For pumper som ikke er kompatible med mylife™ Dose-funksjonen for ekstern
bolustilførsel: Når du har beregnet den foreslåtte bolusen, må du programmere og
tilføre bolusen på mylife™ YpsoPump®. mylife™ App kan ikke sette i gang dosering på
mylife™ YpsoPump®.
Hvis det målte blodsukkeret ditt er under den angitte verdien for “Min. BS for beregning”, vil en melding hvor det står “Den angitte BS-verdien er for lav for en bolus
beregning.” dukke opp, og mylife™ App vil ikke beregne en foreslått bolus. Viktig: Hvis
det angitte blodsukkeret er for lavt for en bolusberegning, kan du stå i fare for å utvikle
hypoglykemi.
Kontroller alltid at oppføringene er korrekte på gjeldende tidspunkt. Du bør alltid bruke
boluskalkulatoren innen 15 minutter etter å ha målt blodsukkeret, og som regel rett før
et måltid.
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For å beregne en bolus må du angi en blodsukkerverdi og/eller en verdi for karbohydrater.
Når du har angitt én verdi, endres “Beregn”-knappen fra deaktivert (nedtonet) til aktivert
(grønn).
Karbohydratverdier som er oppført i Dataoppføring (se avsnitt 6.1), overføres automatisk til
inndatafeltet for karbohydrater i boluskalkulatoren hvis de er maksimalt 15 minutter gamle.
Blodsukkerverdier som er oppført i Dataoppføring (se avsnitt 6.1) eller importert fra et
tilkoblet blodsukkerapparat, overføres automatisk til inndatafeltene for blodsukker i boluskalkulatoren hvis de er maksimalt 15 minutter gamle.
Når du klikker på “Beregn”-knappen, bekrefter du at verdiene som er angitt, skal brukes i
beregningen.
For å ta aktivt insulin med i betraktningen etablerer mylife™ App en forbindelse med mylife™
YpsoPump®.
Når du trykker på “Beregn”, får du se følgende visning (figur 3). Resultatene vises forskjellig
avhengig av innstillingene dine for håndtering av aktivt insulin.
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Visning for pumpebrukere med boluskalkulatorinnstilling hvor aktivt insulin
trekkes fra korreksjonsbolus og måltidsbolus (metode 1):
1. Korreksjonsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for korreksjon av blodsukkeret ditt.
2. Måltidsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for å kompensere for
karbohydratene.
3. Aktivt insulin: Mengden insulin som virker i kroppen din på gjeldende tidspunkt,
basert på dataene fra mylife™ YpsoPump® og manuelt oppførte bolustilførsler i
loggen din.
4. Foreslått bolus: Basert på de tre ufullstendige resultatene
(korreksjonsbolus + måltidsbolus – aktivt insulin), vises det resulterende bolusforslaget.

Figur 3: Resultat for boluskalkulator for
pumpebrukere (metode 1: aktivt insulin trukket
fra korreksjonsbolus og måltidsbolus)
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Visning for pumpebrukere med boluskalkulatorinnstilling hvor aktivt insulin kun
trekkes fra korreksjonsbolus (metode 2):
1. Korreksjonsinsulin: Antallet insulinenheter som er nødvendig for å korrigere blodsukkeret
til målverdien og som fortsatt utelukker aktivt insulin. Aktivt insulin trekkes fra i trinn 2.
2. Tilpasning til aktivt insulin: Antallet insulinenheter av aktivt insulin som trekkes fra
korreksjonsinsulin. Hvis du har mer aktivt insulin enn det som kan trekkes fra korreksjonsinsulin, vises verdien som skal trekkes fra, her. Hvis det angitte blodsukkeret er
under målverdien, vises 0,0 E i denne ruten fordi det ikke er noe aktivt insulin som skal
trekkes fra i dette tilfellet.
3. Korreksjonsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for korreksjon av blodsukkeret ditt etter at aktivt insulin er tatt i betraktning.
4. Måltidsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for å kompensere for karbohydratene.
5. Foreslått bolus: Basert på de to ufullstendige resultatene
(korreksjonsbolus + måltidsbolus), vises det resulterende bolusforslaget.

Figur 4: Resultat for boluskalkulator for
pumpebrukere (metode 2: aktivt insulin kun
trukket fra korreksjonsbolus)
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Bolusberegning og avrunding av verdier:
Foreslått bolus, korreksjonsbolus og måltidsbolus rundes ned til neste 0,1 E (f.eks. 2,29 E
blir 2,2 E). Boluskalkulatoren bruker avrundede verdier til beregninger. Det beregnede aktive
insulinet rundes opp til neste 0,1 E (f.eks. blir 3,204 E til 3,3 E).
Hvis resultatet av bolusberegningen er under 0 E, blir den foreslåtte bolusen 0 E.
For å se mer informasjon om bolusberegningen (f.eks. den gjeldende korreksjonsfaktorinnstillingen eller BS-målverdien din) kan du klikke på informasjonssymbolet øverst
på boluskalkulatorskjermbildet.
Når du trykker på “Lagre” eller “Fortsett”, loggføres oppføringene for blodsukker og/eller
karbohydrater i loggen. I tillegg lagres resultatene fra bolusberegningen i bakgrunnen.
De blir matchet med disse dataene og lagret med bolustilførselsinformasjonen neste gang
du importerer data fra mylife™ YpsoPump®.
Bolusforslagsresultatene vises bare i loggen hvis du tilfører en bolus via mylife™ YpsoPump®
innen 30 minutter etter bolusforslaget. Hvis en bolusdose tilføres etter disse
30 minuttene, utelukkes bolusforslagsresultatet. Den tilførte bolusdosen vises uten bolusforslagsresultater fordi de resultatene blir behandlet som utløpt informasjon på
tidspunktet for bolusen.
Du kan tilbakestille beregningen ved å trykke på “Tilbakestill”-knappen. Tilbakestillingsknappen vises bare etter å ha beregnet et bolusforslag. Du kan forlate boluskalkulatoren når som helst via Avbryt-symbolet i overskriften.
Du finner informasjon om bolusdosehistorikk i delen om insulinstatistikk (se avsnitt 6.3)
og i delen om rapporter (se avsnitt 6.4) i mylife™ App.
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4.3 Pennbrukere: bruke boluskalkulatoren

 oluskalkulatoren kan bare beregne den foreslåtte insulindosen på grunnlag av informaB
sjonen som er angitt. Hvis denne informasjonen ikke stemmer eller er ufullstendig, kan
det hende at den foreslåtte mengden insulin ikke er riktig! Vær også oppmerksom
på at faktorer som stress, aktivitet, sykdom eller andre hendelser som kan påvirke hvor
mye insulin som er nødvendig, ikke tas med i beregningen.
For at det aktive insulinet ditt skal inkluderes på riktig måte i beregningen, må det
etableres en forespørsel med hensyn til den siste bolusoppføringen i loggen. Hvis den
viste bolusen ikke egentlig er den siste bolusen din, blir du bedt om å angi dette først
via dataoppføring. Hvis du ikke tar den siste bolusen din med i betraktningen, kan ikke
kalkulatoren inkludere det aktive insulinet. Bekreft bare at du ønsker å beregne uten
aktivt insulin hvis du er helt sikker på at du ikke har tilført en bolus i løpet av insulinets
virketid.
Hvis det mangler en blodsukkerverdi eller mangler informasjon om tidligere bolusdoser,
vises bolusforslaget med en advarsel. Hvis dette skjer, må du påse at de angitte verdiene
er tilstrekkelige for beregning av bolusforslag.
Når du har lagret den foreslåtte bolusdosen, må du tilføre nøyaktig den samme mengden
med insulinpennen eller -sprøyten for å sikre at loggoppføringen korresponderer med
den reelle insulinmengden som ble tilført.
Hvis det målte blodsukkeret ditt er under den angitte verdien for “Min. BS for beregning”,
vil en melding hvor det står “Den angitte BS-verdien er for lav for en bolusberegning.”
dukke opp, og mylife™ App vil ikke beregne en foreslått bolus. Viktig: Hvis det angitte
(blod)sukkeret er for lavt for en bolusberegning,
kan du stå i fare for å utvikle hypoglykemi.
Kontroller alltid at oppføringene er korrekte på gjeldende tidspunkt. Du bør alltid bruke
boluskalkulatoren innen 15 minutter etter å ha målt blodsukkeret, og som regel rett før
et måltid.
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For å beregne en bolus må du angi en blodsukkerverdi og/eller en verdi for karbohydrater.
Når du har angitt én verdi, endres “Beregn”-knappen fra deaktivert (nedtonet) til aktivert
(grønn).
Karbohydratverdier som er oppført i Dataoppføring (se avsnitt 6.1), overføres automatisk
til inndatafeltene for karbohydrater i boluskalkulatoren hvis de er maksimalt 15 minutter
gamle.
Blodsukkerverdier som er oppført i Dataoppføring (se avsnitt 6.1) eller importert fra et
tilkoblet blodsukkerapparat, overføres automatisk til inndatafeltene for blodsukker i
boluskalkulatoren hvis de er maksimalt 15 minutter gamle.
Når du klikker på “Beregn”-knappen, bekrefter du at verdiene som er angitt, skal brukes i
beregningen.
Når du trykker på “Beregn”, får du se følgende visning (figur 5). Resultatene vises forskjellig
avhengig av innstillingene dine for håndtering av aktivt insulin.
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Visning for pennbrukere med boluskalkulatorinnstilling hvor aktivt insulin trekkes
fra korreksjonsbolus og måltidsbolus (metode 1):
1.	Korreksjonsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for korreksjon av blodsukkeret
ditt.
2. Måltidsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for å kompensere for karbohydratene.
3. A
 ktivt insulin: Mengden insulin som fortsatt er aktiv basert på dataene i bolusoppføringene dine i loggen (her blir alle boluser med hurtigvirkende insulin innenfor den
angitte insulinvirketiden tatt med i betraktningen).
4.	Foreslått bolus: Basert på de tre ufullstendige resultatene
(korreksjonsbolus + måltidsbolus – aktivt insulin), vises det resulterende bolusforslaget.

Figur 5: Resultat for boluskalkulator for
pennbrukere (metode 1: aktivt insulin trukket
fra korreksjonsbolus og måltidsbolus)
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Når du trykker på “Beregn”, får du se følgende visning (figur 6). Resultatene vises forskjellig
avhengig av innstillingene dine for håndtering av aktivt insulin.
Visning for pennbrukere med boluskalkulatorinnstilling hvor aktivt insulin kun
trekkes fra korreksjonsbolus (metode 2):
1.	Korreksjonsinsulin: Antallet insulinenheter som er nødvendig for å korrigere blodsukkeret
til målverdien og som fortsatt utelukker aktivt insulin. Aktivt insulin trekkes fra i trinn 2.
2.	Tilpasning til aktivt insulin: Antallet insulinenheter av aktivt insulin som trekkes fra
korreksjonsinsulin. Hvis du har mer aktivt insulin enn det som kan trekkes fra korreksjonsinsulin, vises verdien som skal trekkes fra, her. Hvis det angitte blodsukkeret
er under målverdien, vises 0,0 E i denne ruten fordi det ikke er noe aktivt insulin som
skal trekkes fra i dette tilfellet.
3.	Korreksjonsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for korreksjon av blodsukkeret
ditt etter at aktivt insulin er tatt i betraktning.
4.	Måltidsbolus: Det nødvendige antallet insulinenheter for å kompensere for karbohydratene.
5.	Foreslått bolus: Basert på de to ufullstendige resultatene
(korreksjonsbolus + måltidsbolus), vises det resulterende bolusforslaget.

Figur 6: Resultat for boluskalkulator for
pennbrukere (metode 2: aktivt insulin kun
trukket fra korreksjonsbolus)
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Bolusberegning og avrunding av verdier:
Juster den foreslåtte dosen til nøyaktig den dosen du har tenkt til å tilføre, ved å trykke på
ned ( ) eller opp ( ). Dette er viktig for beregning av aktivt insulin og oppføring i loggen
din.
Foreslått bolus, korreksjonsbolus og måltidsbolus rundes ned til neste 0,1 E (f.eks. 2,29 E
blir 2,2 E). Boluskalkulatoren bruker avrundede verdier til beregninger. Det beregnede aktive
insulinet rundes opp til neste 0,1 E (f.eks. blir 3,204 E til 3,3 E).
Hvis resultatet av bolusberegningen er under 0 E, blir den foreslåtte bolusen 0 E.
For å se mer informasjon om bolusberegningen (f.eks. den gjeldende korreksjonsfaktorinnstillingen eller BS-målverdien din) kan du klikke på informasjonssymbolet øverst
på boluskalkulatorskjermbildet.
Når du lagrer, loggføres oppføringene for blodsukker og/eller karbohydrater i loggen. I
tillegg lagres resultatene fra bolusberegningen i bakgrunnen. Det er også mulig å bare
lagre blodsukker og/eller karbohydrater hvis det ikke skal administreres noen bolus på
gjeldende tidspunkt.
Du kan tilbakestille beregningen ved å trykke på “Tilbakestill”-knappen. Tilbakestillingsknappen vises bare etter å ha beregnet et bolusforslag. Du kan forlate boluskalkulatoren
når som helst via Avbryt-symbolet i overskriften.
Du finner informasjon om bolusdosehistorikk i delen om insulinstatistikk (se avsnitt 6.3) og
i delen om rapporter (se avsnitt 6.4) i mylife™ App.
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5 Ekstern bolustilførsel
mylife™ App har støtte for ekstern programmering av bolusdoser for tilførsel via mylife™
YpsoPump®-insulinpumpen din.

 n bolustilførsel er helt avhengig av informasjonen som blir angitt. Hvis denne
E
informasjonen ikke stemmer eller er ufullstendig, kan det hende at den tilførte
mengden insulin ikke er riktig for den nåværende og/eller fremtidige blodsukkersituasjonen din. Dette kan gjøre at du risikerer å få hyperglykemi eller hypoglykemi.

Hvis Bluetooth®-forbindelsen mellom pumpen og mylife™ App mangler når en bolus
skulle ha blitt tilført fra appen, må den aktuelle bolusdosen programmeres på selve
insulinpumpen.
Hvis Bluetooth®-forbindelsen mellom pumpen og mylife™ App mangler mens en bolus
pågår, må du:
– kontrollere bolustilførselens status på selve pumpen.
– avbryte den pågående bolusen på selve pumpen, om nødvendig.

Vær oppmerksom på at du trenger en kompatibel mylife™ YpsoPump® for å
bruke funksjonen for ekstern bolus, som heter “mylife™ Dose”. Snakk med
den lokale representanten fra mylife™ Diabetescare hvis du har noen spørsmål.
Les brukerhåndboken for mylife™ YpsoPump® for informasjon om de forskjellige
bolustypene og om insulintilførsel med mylife™ YpsoPump®.
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5.1 Tilgang
Tilgang via bolusforslag-kalkulatoren
Etter at du har beregnet et bolusforslag, får du opp en “Fortsett”-knapp i appen nederst i
boluskalkulatormenyen. “Fortsett”-knappen fører deg til skjermbildet for bolustilførsel, og
der kan du programmere insulintilførselen på mylife™ YpsoPump®.
Tilgang via startskjermbilde og appmeny
Du får også direkte tilgang til “Bolustilførsel”-skjermbildet ved å trykke på det grønne
-ikonet på “Siste bolus”-ruten på Siste verdier-skjermbildet. Du kan eventuelt
åpne appmenyen og trykke på “Bolustilførsel”. Når du har åpnet skjermbildet for bolustilførsel direkte, kan du programmere en bolus på mylife™ YpsoPump® uten å bruke
boluskalkulatoren først.
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5.2 Programmere en bolus
I den øvre delen av skjermbildet for bolustilførsel finner du en oversikt over relevant
behandlingsinformasjon på tidspunktet for bolusberegningen og bolusprogrammeringen
(se skjermbildet fra appen nedenfor):
	
Blodsukker
	
Siste bolus
	
Aktivt insulin
Rett under den informasjonen kan du velge ønsket bolustype fra én av de tre tilgjengelige
valgene (se appskjermbildet nedenfor):
	
Standardbolus
	
Forlenget bolus
	
Kombinasjonsbolus

13:34

Laura
Glukose

9.5

mmol/L

22.06.20 11:47

6.0

U

Aktivt insulin

1.5

U

22.06.20 13:32

Siste bolus

Bolustype
Standardbolus
Bolusmengde

U
U

Tilfør

Hvis en foreslått bolus ble overført fra boluskalkulatoren, er den automatisk fylt ut
i feltet hvor bolusmengden angis (hvis den ikke er eldre enn 15 minutter). Hvis du
imidlertid åpnet skjermbildet for bolustilførsel direkte, må du angi ønsket bolusmengde
manuelt. Du kan endre (den totale) bolusmengden når som helst før du tilfører den.
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Programmere en standardbolus
Følg den trinnvise anvisningen for å programmere bolusen din. Alle verdier som vises,
er eksempler og kun til demonstrasjonsformål.
13:34

13:34

Laura
Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

13:34

Laura

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

Bolustype

Laura

9.5

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

U
U

Tilfør

Trinn 1
Trykk på “Standardbolus”-ikonet
i menyen for bolustypen.

9.5

mmol/L

22.06.20 11:47

6.0

U

Aktivt insulin

1.5

U

22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

Bolustype

Bolustype

Standardbolus
Bolusmengde

Glukose

Standardbolus

5.5

Bolusmengde

U
U

Tilfør

Trinn 2
Angi den ønskede bolusmengden mellom 0,1 U og 30,0 U.
Hvis mengden allerede er ferdig
utfylt av boluskalkulatoren,
bekrefter du den ferdig utfylte
mengden.

Standardbolus

5.5

Bolusmengde

U
U

Tilfør

Trinn 3
Trykk på “Tilfør”. En popup-melding vises for å bekrefte
tilførselen.
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13:34

13:34

Laura
Glukose

Laura

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

6.0

22.06.20 11:47

Aktivt insulin

Bolusmengde:

mmol/L

Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus

U

22.06.20 11:47

1.5
U
5.5 U

Aktivt insulin

Bolusmengde:

Bekreft bolustilførselen

9.5

mmol/L

6.0

U

1.5
U
5.5 U

Bolus pågår

Bolustype

Bolustype
Standardbolus
Tilfør

Avbryt
Bolusmengde

5.5

U
U

Tilfør

Trinn 4
Trykk på “Tilfør” på pop-upmeldingen for å bekrefte
tilførselen av bolusen på
mylife™ YpsoPump®.

Standardbolus
Avbryt
Bolusmengde

5.5

U
U

Avbryt

Trinn 5
Etter å ha bekreftet viser
en relevant pop-up-melding
bolusen som pågår.

Etter en fullført tilførsel fører appen deg tilbake til Siste verdier-skjermbildet.
Du kan avbryte en bolus som pågår, når som helst, og det vil tre i kraft umiddelbart.
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Programmere en forlenget bolus
Følg den trinnvise anvisningen for å programmere bolusen din. Alle verdier som vises,
er eksempler og kun til demonstrasjonsformål.
13:34

13:34

Laura
Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

13:34

Laura

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

Bolustype

Laura

9.5

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

U
U

--- h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 1
Trykk på “Forlenget bolus”-ikonet
i menyen for bolustypen.

9.5

mmol/L

22.06.20 11:47

6.0

U

Aktivt insulin

1.5

U

22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

Bolustype

Bolustype

Forlenget bolus
Bolusmengde

Glukose

Forlenget bolus

5.5

Bolusmengde

U
U

--- h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 2
Angi den ønskede bolusmengden mellom 0,1 U og 30,0 U.
Hvis mengden allerede er ferdig
utfylt av boluskalkulatoren,
bekrefter du den ferdig utfylte
mengden.

Forlenget bolus

5.5

Bolusmengde

U
U

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 3
Velg den forlengelsestiden
som du ønsker å få tilført
bolusmengden over. Forlengelsestiden kan stilles inn
mellom 15 minutter og 12 timer
i trinn på 15 minutter.
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13:34

13:34

Laura
Glukose

Laura

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus
22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus

U

22.06.20 11:47

mmol/L

6.0

U

Bolusmengde:

1.5
U
5.5 U

Forlengelsestid:

1:30 h

Aktivt insulin

U

9.5

Bekreft bolustilførselen
Bolustype

Bolustype
Forlenget bolus

5.5

Bolusmengde

U
U

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 4
Trykk på “Tilfør”. En pop-upmelding vises for å bekrefte
tilførselen.

Forlenget bolus
Bolusmengde
Avbryt

Tilfør

5.5

U
U

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 5
Trykk på “Tilfør” på pop-upmeldingen for å bekrefte
tilførselen av bolusen på
mylife™ YpsoPump®.

Appen fører deg umiddelbart tilbake til Siste verdier-skjermbildet, og der får du se den
forlengede bolusen som pågår.
Du kan avbryte en bolus som pågår, når som helst, og det vil tre i kraft umiddelbart.
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Programmere en kombinasjonsbolus
Følg den trinnvise anvisningen for å programmere bolusen din. Alle verdier som vises,
er eksempler og kun til demonstrasjonsformål.
13:34

13:34

Laura

13:34

Laura

Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus
22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Laura

Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

Bolustype

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L
U

Umiddelbar mengde

U

Forlenget mengde

U

--- h
Tilfør

Trinn 1
Trykk på “Kombinasjonsbolus”ikonet i menyen for bolustypen.

22.06.20 11:47

6.0

U

Aktivt insulin

U

1.5

U

Bolustype

Total bolusmengde

Forlengelsestid

mmol/L

Kombinasjonsbolus

U
U

100%

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

Bolustype
Kombinasjonsbolus

Total bolusmengde

Glukose

5.5

Kombinasjonsbolus
100%

5.5

U
U

Umiddelbar mengde

27%

1.5

U

Forlenget mengde

73%

4.0

U

U
U

Total bolusmengde

Umiddelbar mengde

U

Forlenget mengde

U

100%

--- h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 2
Angi ønsket totale bolusmengde mellom 0,2 U og 30,0 U.
Hvis mengden allerede er ferdig
utfylt av boluskalkulatoren,
bekrefter du den ferdig utfylte
mengden.

--- h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 3
Angi bolusmengden som du
ønsker skal tilføres direkte
(den umiddelbare mengden).
Bolusmengden for den forlengede mengden beregnes
automatisk og vises under
den umiddelbare mengden.

42

13:34

13:34

Laura

13:34

Laura

Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus
22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Laura

Glukose

9.5

22.06.20 13:32

Siste bolus

U
U

22.06.20 11:47

6.0

Aktivt insulin

1.5

mmol/L

Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus

U

22.06.20 11:47

Bolusmengde:
Umiddelbar mengde:

Bolustype
Kombinasjonsbolus
100%

5.5

U
U

U

1.5 U

Forlenget mengde:
Bolustype
Forlengelsestid:

Bolustype

Total bolusmengde

mmol/L

6.0

1.5
U
5.5 U

Aktivt insulin

U

9.5

Kombinasjonsbolus
Total bolusmengde

100%

5.5

U
U

4.0 U
1:30 h
Kombinasjonsbolus
Bekreft bolustilførselen

Total bolusmengde

100%

Avbryt

5.5

U
U

Tilfør

Umiddelbar mengde

27%

1.5

U

Umiddelbar mengde

27%

1.5

U

Umiddelbar mengde

27%

1.5

U

Forlenget mengde

73%

4.0

U

Forlenget mengde

73%

4.0

U

Forlenget mengde

73%

4.0

U

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 4
Velg tiden for hvor lenge den
forlengede bolusen skal vare
(forlenget mengde). Forlengelsestiden kan stilles inn mellom
15 minutter og 12 timer i trinn
på 15 minutter.

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 5
Trykk på “Tilfør”. En pop-upmelding vises for å bekrefte
tilførselen.

1:30 h

Forlengelsestid

Tilfør

Trinn 6
Trykk på “Tilfør” på pop-upmeldingen for å bekrefte
tilførselen av bolusen på
mylife™ YpsoPump®.
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13:34

Laura
Glukose
22.06.20 13:32

Siste bolus
22.06.20 11:47

mmol/L

6.0

U

1.5
U
5.5 U

Aktivt insulin

Bolusmengde:
Umiddelbar mengde:

Bolustype

9.5

1.5 U

Bolus pågår

Kombinasjonsbolus
Total bolusmengde
100%
Avbryt

5.5

U
U

Umiddelbar mengde

27%

1.5

U

Forlenget mengde

73%

4.0

U

1:30 h

Forlengelsestid

Avbryt

Trinn 7
Etter å ha bekreftet vises en relevant
pop-up-melding vise tilførselen som
pågår av den umiddelbare mengden.

Etter tilførselen er fullført, fører appen deg tilbake til Siste verdier-skjermbildet der du får
se den forlengede mengden som en bolus som pågår.
Du kan avbryte en bolus som pågår, når som helst, og det vil tre i kraft umiddelbart.
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Avbryte en bolus som pågår
Du kan velge å avbryte en bolus som pågår. Det er mulig å avbryte en bolus for alle
bolustyper.
For en standardbolus og den umiddelbare mengden av en kombinasjonsbolus:
1.	Trykk på “Avbryt” på den aktuelle pop-up-meldingen som viser den pågående
bolustilførselen.
For en forlenget bolus og den forlengede mengden av en kombinasjonsbolus:
1.	Åpne skjermbildet for bolustilførsel på nytt, enten ved å trykke på -ikonet
på bolusruten i Siste verdier-skjermbildet, eller ved å trykke på “Bolustilførsel” i
appmenyen.
2.	Pass på at du har valgt riktig bolustype.
3.	Den pågående tilførselen vises. Trykk på “Avbryt” nederst på skjermen.
Bolusavbrudd må alltid bekreftes. Dette utføres med umiddelbar effekt.
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6 Dataoppføring og -gjennomgang
6.1 Dataoppføring
Du kan registrere manuelle oppføringer i loggen over behandlingshendelser. Klikk på
symbolet for dataoppføring øverst i mylife™ App for å åpne Dataoppføring. Du kan
også åpne Dataoppføring via sidemenyen.

18.02.20
14:55

Figur 7: Starte dataoppføring

Figur 8: Oppføringsmal for dataoppføring

Du vil nå få en beskrivelse av de individuelle oppføringsalternativene for dataoppføring.
Først må du kontrollere datoen og klokkeslettet. Hvis datoen og/eller klokkeslettet som
vises for oppføringen, ikke stemmer for ønsket oppføring, kan du redigere den ved å
trykke på datoen og klokkeslettet. Tabell 4 viser alternativene for manuell dataoppføring.

46

Tabell 4: Alternativer for dataoppføring
Ikoner Beskrivelse
Dato: Endre dato for hendelsen her.
Klokkeslett: Angi klokkeslettet for hendelsen her.
Blodsukker: Angi blodsukkerverdien du ønsker å registrere, her.
Karbohydrater: Angi antallet gram (g) karbohydrater du ønsker å registrere, her.
Mosjon: Angi fysisk aktivitet i minutter. Vær oppmerksom på at oppføringer om mosjon
ikke tas med i betraktningen i boluskalkulatoren.
Bolus for pennbrukere eller for pumpebrukere som bruker en ekstra insulinpenn
eller sprøyte. Denne insulindosen blir ansett som aktivt insulinberegning basert på
datoen og klokkeslettet angitt i feltene over.
Basal (bare for pennebrukere): Her kan du angi basalinsulintilførslene dine.
Merknader: Du kan skrive ytterligere merknader som fritekst for hver oppføring.
Markører: Du kan angi maksimalt 3 markører for hver blodsukkeroppføring som
tilleggsinformasjon (f.eks. før/etter måltid, mosjon, sykdom).
Bytte infusjonssett (kun pumpebrukere): Hvis du ønsker å registrere bytting av infusjonssett,
kan du velge denne oppføringen.

Når du klikker på Lagre-symbolet , kan du lagre oppføringene dine i loggen.
Hvis du skal lagre en oppføring, må du ha angitt minst én verdi. Du kan selvfølgelig
lagre flere oppføringer samtidig.
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6.2 Loggbok
Loggen viser alle registrerte hendelser i kronologisk rekkefølge. Den omfatter hendelser
som pumpe- og pennbrukere logger via feltene for manuell dataoppføring og hendelser
som mylife™ App importerer fra en mylife™ YpsoPump® og fra tilkoblede blodsukkermålere.

Tabell 5: Oversikt over loggen
Ikoner Beskrivelse
Blodsukker (innenfor målområdet)
Blodsukker (over målområdet)
Blodsukker (under målområdet)
Karbohydrater
Mosjon
Bolus for pennbrukere eller for pumpebrukere med en ekstra insulinpenn eller sprøyte
Basal (bare for pennebrukere): Her kan du angi basalinsulintilførslene dine.
Sletting av en oppføring (kun mulig for manuelle oppføringer)
Trykk for å vise tilleggsinformasjon om en gitt loggoppføring
Standardbolus
Forlenget bolus
Kombinasjonsbolus
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Tabell 5: Oversikt over loggen (fortsettelse)
Ikoner Beskrivelse
Bytte av infusjonssett
Priming av slange
Priming av kanyle
Kjør-modus på mylife™ YpsoPump®
Stopp-modus på mylife™ YpsoPump®
Total insulinmengde per dag (basal og bolus)
Endre dato på mylife™ YpsoPump®
Endring av klokkeslett på mylife™ YpsoPump®
Alarm på mylife™ YpsoPump®

For bolusoppføringer basert på loggførte bolusforslag viser loggen nedenfor, lettleste
data for en gitt beregning. Du kan få tilgang til denne informasjonen ved å klikke på informasjonsikonet ved siden av bolusoppføringen.
Inndataverdier (BS-verdi og/eller karbohydratinntak og aktivt insulin)
Bolusforslagsresultater
Underliggende innstillinger i boluskalkulatoren
Du kan slette en manuell oppføring i loggen. Du gjør det ved å sveipe til venstre på den
aktuelle oppføringen. Trykk på det røde søppelbøtteikonet, og bekreft ved å trykke på
“Slett”. Oppføringer importert fra en behandlingsenhet, kan ikke slettes.
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6.3 Statistikk
Blodsukkerstatistikk
Her kan du se blodsukkermålingene dine vist som prosentvis distribusjon i et ringdiagram
(innenfor målområdet, over målområdet eller under målområdet, som definert i innstillingene
til mylife™ App).
Insulinstatistikk
Dette viser mengden insulin du har tilført, med forskjellige fargekoder for Bolus (blå) og
Basal (lilla) som prosentvis distribusjon i et ringdiagram og i absolutte enheter for den
valgte tidsrammen.
Standarddag
Standarddagen viser løpet til blodsukkerverdiene som er målt i en 24-timersperiode, som
en graf. Med det for øyet er alle blodsukkerverdier fra den valgte tidsperioden plottet inn
på en 24-timers dag-akse. Det hvite området er målområdet for blodsukkeret.
Alle verdier innenfor målområdet, vises i grønt. Alle verdier som er høyere enn målområdet,
vises i oransje. Verdier som er lavere enn målområdet, vises i rødt. Verdier over den
stiplede linjen, er i det hyperglykemiske området. Verdier under den stiplede linjen, er i
det hypoglykemiske området.
All statistikk kan vises for følgende tidsrammer:
I dag
I går
Siste 7 dager
Siste måned
Siste 3 måneder
Siste 6 måneder
Tilpasset tidsramme
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6.4 Rapporter
PDF-rapport
mylife™ App lar deg opprette standardiserte rapporter i PDF-format.
Rapporteringsverktøyet dekker følgende:
Blodsukkerstatistikk
Insulinstatistikk
Boluskalkulatorinnstillinger. Tillegg for pumpebrukere:
Bolus- og basaldoseinnstillinger i mylife™ YpsoPump®
Daglig oversikt over loggførte hendelser
CSV-rapport
mylife™ App lar deg også eksportere en standardisert rapport i .csv-format. Rapporten
inneholder informasjon fra loggboken på en kronologisk måte for perioden du velger.
Når du skal lage en rapport, må du først velge ønsket tidsramme.
Følgende tidsrammer er tilgjengelige:
I dag
I går
Siste 7 dager
Siste måned
Siste 3 måneder
Siste 6 måneder
Tilpasset tidsramme
Trykk deretter på Eksport-knappen for å lage rapporten. Når den er opprettet, kan du
bruke standardfunksjoner i operativsystemet til smarttelefonen din for å lagre eller dele
rapporten.
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7 Profiler og kontoer
7.1 Opprette en innledende brukerprofil i mylife™ App
mylife™ App kan brukes med eller uten en mylife™ Cloud-konto. mylife™ Cloud brukes til
datalagring og datautveksling og støtter ikke beregning av bolusforslag. Hvis du velger
å koble til mylife™ Cloud-kontoen din, blir dataene dine fra mylife™ App synkronisert med
mylife™ Cloud-kontoen. Hvis du velger å bruke mylife™ App uten å koble til en mylife™
Cloud-konto, lagres dataene dine lokalt på smarttelefonen, og du vil ikke kunne ha tilgang
til dataene dine noe annet sted.
	Fortsett uten konto
Følg oppsettsveiviseren for mylife™ App uten å opprette en mylife™ Cloud-konto.
Hvis du ombestemmer deg, kan du logge inn i en mylife™ Cloud-konto senere via
Innstillinger ➔ Personlig informasjon.
Opprett konto
Opprett en ny mylife™ Cloud-konto og start mylife™ App med den nye
mylife™ Cloud-kontoen din.
Logg inn på eksisterende konto
Konfigurer mylife™ App med den eksisterende mylife™ Cloud-kontoen din.

7.2 Opprette en ekstra profil

 ass på at den ønskede brukerprofilen er aktiv for hver bruk. Utilsiktet bruk av feil
P
brukerprofil kan føre til feil behandlingsdata og et ukorrekt bolusforslag.
Hvis du skal opprette en ekstra profil, går du til Innstillinger
➔ Opprett ny profil
Du kan opprette maksimalt 10 profiler.

➔ Personlig informasjon
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7.3 Slette en profil
Hvis du skal slette en profil, går du til Innstillinger

➔ Personlig informasjon ➔ Slett profil.

Vær oppmerksom på at hvis du sletter en profil, fjernes all informasjon og behandlingsdata
lagret lokalt i mylife™ App på smarttelefonen. Hvis du har en mylife™ Cloud-konto som
du synkroniserer data til, kan du laste ned og synkronisere disse dataene på nytt senere
etter å ha installert mylife™ App på nytt. Hvis du også ønsker å slette kontoen din og
behandlingsdataene i mylife™ Cloud, må du slette skykontoen din separat der.

6.4 Logge inn i mylife™ Cloud
Hvis du vil logge inn på en mylife™ Cloud-konto, går du til Innstillinger
informasjon ➔ Logg inn.

➔ Personlig

E-postadresse:
E-postadressen tilknyttet mylife™ Cloud-kontoen din
Passord:
Passordet til mylife™ Cloud-kontoen din
Hold meg innlogget: Aktiver dette hvis du ønsker å forbli innlogget.
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8 Enhetsbehandling
Merk: Bluetooth®-sammenkobling med kompatible enheter må alltid gjøres på et privat,
ikke-offentlig sted for å minimere muligheten for at tredjeparter overvåker forbindelsens
Bluetooth®-kryptering.

8.1 Bluetooth®-sammenkobling av mylife™ YpsoPump®
Les brukerhåndboken for mylife™ YpsoPump® for informasjon om hvordan du slår på
Bluetooth®-funksjonen og hvordan du aktiverer Bluetooth®-sammenkoblingen i mylife™
YpsoPump®.
Du har følgende alternativer for sammenkobling av en mylife™ YpsoPump® med
mylife™ App:
	Du kan sammenkoble mylife™ YpsoPump® i oppsettsveiviseren etter å ha lagret behandlingsinnstillingene dine. Sørg for at Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen, og at
Bluetooth®-tilkoblingen og Bluetooth®-sammenkoblingen i mylife™ YpsoPump® er aktiv.
Du kan også sammenkoble med mylife™ YpsoPump® på et senere stadium via
Enhetsbehandling i innstillingene til mylife™ App. Her må også Bluetooth® være aktivert
i smarttelefonen, og Bluetooth®-tilkoblingen og Bluetooth®-sammenkoblingen i mylife™
YpsoPump® må være aktiv.
I løpet av denne prosessen kommer mylife™ App til å be deg om å velge din mylife™
YpsoPump® ved hjelp av serienummeret. Dette er angitt på undersiden av pumpen ved
siden av “SN”. Når du har valgt pumpen, viser pumpens skjerm en 6-sifret tallkombinasjon
(kode for Bluetooth®-sammenkobling). Du må angi og bekrefte denne kombinasjonen i
mylife™ App. Når du har bekreftet kombinasjonen, kommer pumpen til å vibrere én gang
for å indikere at pumpen er sammenkoblet med appen. Du får nå se din mylife™
YpsoPump® listet opp under Enhetsbehandling i mylife™ App.
mylife™ YpsoPump® og mylife™ App er nå sammenkoblet.

For brukere med en pumpe som er kompatibel med mylife™ Dose: Vær oppmerksom på at for å få tilgang til funksjonen for ekstern bolustilførsel må du gjennomgå
en veiledning i appen og svare riktig på noen få opplæringsspørsmål på slutten av
veiledningen.
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8.2 Bluetooth®-sammenkobling av kompatible mylife™-blodsukkerapparater
Les brukerhåndbøkene for mylife™ Unio™ Neva, mylife™ Unio™ Cara eller mylife Aveo™
for informasjon om hvordan du slår på Bluetooth®-funksjonen og hvordan du aktiverer
Bluetooth®-sammenkoblingen på de enhetene.
Du har følgende alternativer for sammenkobling av en mylife™-blodsukkerapparatet med mylife™ App:
	Du kan sette opp blodsukkermåleren i oppsettsveiviseren i mylife™ App. Sørg for at
Bluetooth® er aktivert på smarttelefonen, og at Bluetooth®-sammenkobling er
slått på i blodsukkerapparatet.
	Du kan også sammenkoble blodsukkerapparatet senere via Enhetsbehandling i
mylife™ App-innstillingene. Her må også Bluetooth® være aktivert på smarttelefonen,
og Bluetooth®-sammenkobling i blodsukkerapparatet må være slått på.
I løpet av denne prosessen kommer du til å bli bedt om å velge serienummeret til blodsukkerapparatet. Du finner det i apparatets batteriluke eller på enhetsmerkingen. Etter at du
har valgt apparatet, vises en 6-sifret tallkombinasjon på skjermen til blodsukkerapparatet.
Den må angis og bekreftes i mylife™ App.
Blodsukkerapparatet og mylife™ App er nå koblet sammen.
I det neste trinnet angis klokkeslettet og datoen i smarttelefonen din automatisk i blodsukkerapparatet. I tillegg synkroniseres målområdet for blodsukker mellom mylife™ App og
blodsukkerapparatet. Når det gjelder målområdet for blodsukker kan du velge om du vil
synkronisere fra blodsukkerapparatet til mylife™ App eller motsatt. Følg de korresponderende instruksjonene i mylife™ App.
Merknad om tilgjengelighet på markedet: Tilgjengeligheten til mylife™ Unio™ Neva,
mylife™ Unio™ Cara og mylife Aveo™ avhenger av landet man bor i. Hør med din lokale
mylife™ Diabetescare-kundeservice hvis du vil vite mer.
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9 Feilsøking
Hvis du har spørsmål om mylife™ App, hvis det oppstår en feil når du bruker mylife™ App,
eller hvis noe ikke fungerer, kan du kontakte din Ypsomed-distributør. Du kan også kontakte distributøren din for en trykt versjon av denne brukerhåndboken eller laste den ned
fra nettsiden vår. En trykt versjon blir levert innen 7 virkedager etter at forespørselen er
mottatt. Du finner kontaktinformasjonen i mylife™ App-menyen under “Om” og i kapittel 12 i
denne brukerhåndboken.
Hvis du opplever tekniske problemer med mylife™ App, kan du sende en anonymisert
loggrapport med et sammendrag av informasjon fra Om-menyen i mylife™ App til vår
støtteorganisasjon. For å gjøre det må du gå til Om-menyen og trykke på “Send support
info” nederst på siden. Systemet genererer og viser et kvitteringsnummer for forespørselen. Skriv ned kvitteringsnummeret, kontakt den lokale Ypsomed-distributøren og fortell
dem om problemet ditt og kvitteringsnummeret.
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10 Merknader til helsepersonell
10.1 Beregning av aktivt insulin
Dette er mengden bolusinsulin som fortsatt er aktiv i kroppen din fra tidligere boluser.
Det avhenger av:
insulinets virketid
antallet tidligere boluser
hvor lenge det faktisk har gått siden tidligere boluser
A)	Beregning av aktivt insulin basert på en standardbolus:
	
Aktivt insulin (IOB) beregnes ved å bruke en lineær modell. Etter at 25 % av tiden
siden forrige bolus har gått, antas det for eksempel at 75 % av det bolusinsulinet fortsatt
er aktivt. Etter at 50 % av tiden har gått, er 50 % av det insulinet fortsatt aktivt osv.

Beregning

U
10

Aktivt insulin =

4

Bolus* Î (varighet** – tid siden bolus)
Varighet**

h

* Dosen av forrige bolus
** Insulinets virketid
Figur 9: Lineær beregningsmodell for aktivt
insulin i mylife™ App (med eksempelverdier)

B)	Beregning av aktivt insulin basert på en forlenget bolus eller en kombinasjonsbolus (gjelder kun pumpebrukere):
	Den totale mengden aktivt insulin beregnes ved å tilføre den gjenværende dosen som
skal tilføres, til det aktive insulinet som har blitt beregnet basert på insulin som allerede
er tilført. Eksempel: Hvis det er snakk om en forlenget bolus med 10 enheter over 4
timer, vises aktivt insulin som 10 E helt i begynnelsen av bolustilførselen. Aktivt insulin
blir null etter at insulinets virketid fra forrige insulinpuls overskrides. Hvis insulinets virketid
er 4 timer og det er en forlengelse på 4 timer, blir aktivt insulin null 8 timer etter at den
forlengede bolusen ble startet.
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10.2 Boluskalkulatordetaljer for metode 1
Bolusberegningsmetode 1 i mylife™ App er basert på følgende boluskalkulatorinnstilling:
Aktivt insulin trukket fra korreksjonsbolus og måltidsbolus.
Tre komponenter kombineres aritmetisk for å oppnå et totalt bolusforslag (se figur 10).
Korreksjonsbolus + måltidsbolus – aktivt insulin = foreslått bolus

Korreksjonsbolus

Måltidsbolus

Aktivt insulin

Blodsukker

Figur 10: Bolusberegningsformel for metode 1
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Korreksjonsbolus
	Har til formål å korrigere den målte blodsukkerverdien
	Beregningen er basert på, og korrigerer til, den individuelt definerte blodsukkermålverdien
Blodsukkerverdier kan enten korrigeres ved tilførsel av insulin eller reduksjon av
måltidsbolus
– ved tilførsel av insulin hvis blodsukkeret ligger over blodsukkermålverdien
– ved reduksjon av måltidsbolus hvis blodsukkeret ligger under blodsukkermålverdien

Beregning
Korreksjonsbolus =

Målt blodsukker – blodsukkermålverdi
Korreksjonsfaktor

Blodsukker

Mål

Figur 11: Korreksjon til blodsukkermålverdi

Korreksjonsfaktoren er faktoren som indikerer hvor mye blodsukkerverdien endrer seg
ved tilførsel av én insulinenhet. Les avsnitt 2.5 for informasjon om hvordan du angir
korreksjonsfaktoren i mylife™ App.
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Måltidsbolus
	Kompenserer for matinntak
	Dekker karbohydratene i all mat som inntas

Beregning
Måltidsbolus =

Karbohydrater i mat
Insulin-til-karbohydrat-forhold (IK)

Figur 12: Korreksjon av
karbohydratinntak

Insulin-til-karbohydrat-forholdet er faktoren som indikerer hvor mange gram
karbohydrater som dekkes av én insulinenhet. Les avsnitt 2.5 for informasjon
om hvordan du angir insulin-til-karbohydrat-forholdet i mylife™ App.
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10.3 Boluskalkulatordetaljer for metode 2
Bolusberegningsmetode 2 i mylife™ App er basert på følgende boluskalkulatorinnstilling:
Aktivt insulin trekkes bare fra korreksjonsbolusen.
Tre komponenter kombineres aritmetisk for å oppnå et totalt bolusforslag (se figur 13).
(Korreksjonsinsulin - justering av aktivt insulin) + måltidsbolus = foreslått bolus

Korreksjonsbolus

Måltidsbolus

Blodsukker

Korreksjonsinsulin

Tilpasning av aktivt insulin

Figur 13: Bolusberegningsformel for metode 2
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Korreksjonsinsulin
	Har til formål å korrigere den målte blodsukkerverdien
	Beregningen er basert på, og korrigerer til, den individuelt definerte blodsukkermålverdien
	Merk: Beregningen av korreksjonsinsulin for metode 2 korresponderer til beregningen
av korreksjonsbolus for metode 1

Beregning
Korreksjonsinsulin =

Målt blodsukker – blodsukkermålverdi
Korreksjonsfaktor

Blodsukker

Mål

Figur 14: Korreksjon til blodsukkermålverdi

Korreksjonsfaktoren er faktoren som indikerer hvor mye blodsukkerverdien endrer
seg ved tilførsel av én insulinenhet. Les avsnitt 2.5 for informasjon om hvordan du angir
korreksjonsfaktoren i mylife™ App.
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Tilpasning av aktivt insulin
	Antallet insulinenheter av aktivt insulin som trekkes fra korreksjonsinsulin.
	Verdien av denne parameteren avhenger av hvor stor korreksjonsinsulindosen er relativt
til det aktive insulinet i pasientens kropp. Se reglene nedenfor.
	Hvis det ikke ble angitt noen blodsukkerverdi, ignorerer kalkulatoren aktivt insulin.
Den foreslåtte måltidsbolusen dekker de angitte karbohydratene i sin helhet.
	Det er tre regler som gjelder for hvordan denne parameteren brukes i beregningen av
bolusforslag:

Hvis korreksjonsinsulin ≥ aktivt insulin, tilpasning av aktivt insulin
= aktivt insulin

0
[E]

Korreksjonsinsulin

Aktivt insulin
(gitt verdi)

Tilpasning av aktivt
insulin
(beregnet verdi)
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Hvis korreksjonsinsulin < aktivt insulin og positiv, så er tilpaning av aktivt insulin
= korreksjonsinsulin

0
[E]

Korreksjonsinsulin

Aktivt insulin
(gitt verdi)

Tilpasning av aktivt
insulin
(beregnet verdi)

Hvis korreksjonsinsulin er < 0, så er tilpasning av aktivt insulin = 0,0 E

0
[E]

Korreksjonsinsulin
Aktivt insulin
(gitt verdi)

Tilpasning av aktivt
insulin
(beregnet verdi)

Merk: I det siste tilfellet blir enhver beregnet måltidsbolus redusert med korreksjonsinsulinet.
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Måltidsbolus
	Kompenserer for matinntak
	Dekker karbohydratene i all mat som inntas

Beregning

Måltidsbolus =

Karbohydrater i mat
Insulin-til-karbohydrat-forhold (IK)

Figur 15: Korreksjon av
karbohydratinntak

Insulin-til-karbohydrat-forholdet er faktoren som indikerer hvor mange gram karbohydrater
som dekkes av én insulinenhet. Les avsnitt 2.5 for informasjon om hvordan du angir
insulin-til-karbohydrat-forholdet i mylife™ App.

11 Om mylife™ App
I Om-delen i mylife™ App finner du informasjon om, og kontaktinformasjon til,
applikasjonens distributør og juridiske produsent. Du finner dessuten
informasjon om den installerte mylife™ App-utgivelsen samt tilgang til våre generelle
vilkår og betingelser og personvernretningslinjer.
Du får tilgang til Om-delen via mylife™ App-menyen .
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12 Customer service
Australia	Ypsomed Australia PTY Limited // 602/20 Bungan St //
Mona Vale NSW 2103 //
info@mylife-diabetescare.com.au // www.mylife-diabetescare.com.au //
Customer Care Free Call: 1800 447 042
België	Ypsomed BVBA // Researchdreef 12 // 1070 Brussel //
info@ypsomed.be // www.mylife-diabetescare.be //
Klantenservice: 0800 -294 15
Belgique	Ypsomed SPRL // Allée de la Recherche 12 // 1070 Bruxelles //
info@ypsomed.be // www.mylife-diabetescare.be //
Service clientèle: 0800 -294 15
България

Аргос-98 ООД - официален дистрибутор за България // гр.
София // 1619 ул.“Тис”1 // office@argos98.bg //
24/7 връзка с клиенти: +359 885645559 // +359 882364404

Bosna i
Hercegovina

Laboratorija DMC d.o.o. Beograd // Beogradska 186 // 11224 Vrčin //
Srbija // customercare@laboratorijadmc.rs // www.laboratorijadmc.rs //
Customer Care: +381 64 6688436

Czechia	Ypsomed s.r.o. // Vinohradská 1597/174 // 130 00 Praha 3 //
info@ypsomed.cz // www.mylife-diabetescare.cz //
Bezplatná zákaznická linka: 800 140 440
Danmark	Ypsomed ApS // Marielundvej 20 // 2730 Herlev. //
info@ypsomed.dk // www.mylife-diabetescare.dk // +45 48 24 00 45
Deutschland	Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de //
kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633
España	Ypsomed Diabetes, SLU // Avda. Madrid, 95, 5º 1ª //
08.028 Barcelona // info@ypsomed.es //
www.mylife-diabetescare.es //
Tlf +(34) 937077003 // Atención al Cliente: 900373955
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France	Ypsomed S.A.S // 44 rue Lafayette // 75009 Paris //
info@ypsomed.fr // http://gamme.mylife-diabetescare.fr //
Service clientèle: 0800 883058
Hrvatska	Salvus d.o.o. // Toplička cesta 100 // 49240 Donja Stubica //
info@salvushealth.com // www.salvushealth.com //
Korisnička podrška: 0800 1947
Hong Kong

Celki International Limited // 21/F., Tins Enterprises Centre,
777 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, HK. //
celkimed@celki.com // www.celki.com/zh-hant //
24/7 customer care phone number: +852 23323366

India	Ypsomed India Private Ltd. // 10/61/1-F, Kirti Nagar Industrial Area //
New Delhi-110015 // info@ypsomed.co.in //
www.mylife-diabetescare.co.in // Customer Care: 099999 75157
Ireland	Ypsomed Ltd. // 1 Park Court // Riccall Road // Escrick //
(Republic of)
North Yorkshire // YO19 6ED // United Kingdom //
info@ypsomed.co.uk // www.mylife-diabetescare.co.uk //
Customer Care: 1800 911 522
(Calls to this number are free of charge from mobile phones
and landlines, plus your phone company’s access charge.)
// 6097200  يكوم// A  مبنى، مركز األعمال غرينورك يكوم// أغنتك
099657000 : الهاتف// sukeret@agentek.co.il // www.agentek.co.il

إسرائيل

6097200  יקום// A  יקום בנייןGREENWORK  מרכז עסקים// אגנטק
09 965 700 : טלפון// sukeret@agentek.co.il // www.agentek.co.il

ישראל

Italia	Ypsomed Italia S.r.l. // Via Santa Croce, 7 // 21100 Varese (VA) //
info@ypsomed.it // www.mylife-diabetescare.it // +39 0332 189 0607
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Luxembourg	Ypsomed GmbH // Höchster Straße 70 // 65835 Liederbach //
Deutschland // info@ypsomed.de // www.mylife-diabetescare.de //
kostenlose Service-Hotline: 0800 9776633
Nederland	Ypsomed BV // Einsteinbaan 14 // 3439 NJ Nieuwegein //
info@ypsomed.nl // www.mylife-diabetescare.nl //
Klantenservice: 0800-9776633
New Zealand

Pharmaco (N.Z.) Ltd // 4 Fisher Crescent, Mt Wellington //
Auckland 1060 // support@pharmacodiabetes.co.nz //
www.PharmacoDiabetes.co.nz //
Customer Care: 0800 GLUCOSE (0800 45 82 67)

Norge	Ypsomed AS // Papirbredden // Grønland 58 // 3045 Drammen //
info@ypsomed.no // www.mylife-diabetescare.no //
+47 22 20 93 00 // Brukerstøtte: 800 74 750
Österreich	Ypsomed GmbH // Am Euro Platz 2 // 1120 Wien //
service@ypsomed.at // www.mylife-diabetescare.at //
kostenlose Service-Hotline: 00800 55 00 00 00
Polska

 psomed Polska Sp. z o.o. // Dziekońskiego 1 // 00-728 Warszawa //
Y
info@ypsomed.pl // www.mylife-diabetescare.pl //
Bezpłatna infolinia: 800101621

Schweiz	Ypsomed AG // Markt Schweiz // Weissensteinstrasse 26 //
4503 Solothurn // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
kostenlose Service-Hotline: 0800 44 11 44
Suisse	Ypsomed AG // Marché suisse // Weissensteinstrasse 26 //
4503 Soleure // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
Numéro gratuit: 0800 44 11 44
Svizzera	Ypsomed AG // Mercato svizzero // Weissensteinstrasse 26 //
4503 Soletta // info@ypsomed.ch // www.mylife-diabetescare.ch //
Numero verde: 0800 44 11 44
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Srbija
Laboratorija DMC d.o.o. Beograd // Beogradska 186 // 11224 Vrčin //
	customercare@laboratorijadmc.rs // www.laboratorijadmc.rs //
Customer Care: +381 64 6688436
Suomi	Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi //
Asiakaspalvelu: +358 (0)800 98889
Sverige	Ypsomed AB // Elektrogatan 10, 7 tr // 171 54 Solna //
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se //
Kundtjänst: 08 601 25 50
United	Ypsomed Ltd. // 1 Park Court // Riccall Road // Escrick //
Kingdom
North Yorkshire // YO19 6ED // info@ypsomed.co.uk //
www.mylife-diabetescare.co.uk // Customer Care: 0344 856 7820
(Calls to this number are free of charge from mobile phones
and landlines, plus your phone company’s access charge.)

Ansvarsfraskrivelse: Bluetooth®-merket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Ypsomed er
under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
Dexcom, Dexcom G6, Dexcom Follow, Dexcom CLARITY og Dexcom Share er registrerte varemerker som tilhører Dexcom, Inc. i USA og kan være registrert i
andre land.
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More freedom.
More conﬁdence.
With mylife™.

Blood glucose
monitoring systems

Therapy
management

Pen needles

With its mylife™ Diabetescare brand, Ypsomed offers a comprehensive portfolio
of products and services for people with diabetes. This allows users easy,
discreet and reliable self-treatment. With mylife™ Diabetescare, self-treatment
becomes simpler and easier.
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Infusion systems

