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A sua bomba de insulina

Nota

No ecrã de estado, se os botões o, x ou z não forem premidos durante 
mais de 10 segundos, serão bloqueados. O bloqueio dos botões não bloqueia 
os botões de bolus rápido. Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

 

q Botões de bolus rápido

l Botão de zoom

Visor (ecrã)
o Botão OK

z Botão para baixo

x Botão para cima

Pormenores e acessórios da bomba

Bomba
Pilha Tampa do 

compartimento da pilha
Adaptador e tubo

Cartucho
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Bomba de insulina ligada
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caro utilizador da bomba 
de insulina Accu-chek 
insight,

Este manual de utilização foi concebido 
para si, enquanto paciente, progenitor ou 
cuidador de pacientes e para profissionais 
de saúde. Contém as informações de que 
necessita para utilizar de forma segura e 
eficiente a sua nova bomba de insulina 
Accu-Chek Insight. Independentemente do 
seu nível de experiência com a terapêutica 
com bomba de insulina, recomendamos a 
leitura atenta deste manual antes de utilizar 
a bomba. Este manual deve ser a sua 
primeira fonte de informação para 
quaisquer questões ou problema que possa 
ter ao utilizar a bomba de insulina. Se não 
encontrar a resposta nestas páginas, 
recomendamos que contacte a Assistência 
a Clientes (consultar a parte interior da 
contracapa). Siga as instruções do presente 
manual exatamente como indicado. Caso 
contrário, pode originar uma administração 
insuficiente ou excessiva de insulina e 
provocar a morte ou consequências graves 
para a saúde. A bomba de insulina 
Accu-Chek® Insight destina-se à infusão 
contínua de insulina com insulina U100 
humana normal de ação curta ou análogos 
de insulina U100 de ação rápida no 
tratamento da diabetes mellitus que requer 
insulina.

cabe ao profissional de saúde que o 
assiste decidir se a terapêutica com 
bomba de insulina é a forma adequada 
de tratar a sua diabetes mellitus. 

Não deve iniciar a terapêutica com bomba 
de insulina antes de participar no curso de 
treino obrigatório. 

O tipo de insulina exato para tratar a sua 
diabetes será prescrito pelo profissional de 
saúde que o assiste. 

A sua bomba de insulina é contra-
indicada para administrar medicação 
que não seja a insulina humana normal 
U100 de ação curta ou o análogo de 
insulina de ação rápida.

Consulte também as instruções enviadas 
com o seu conjunto de insulina e de infusão.

 w AdVeRTÊNciA 

Não modifique a bomba de insulina 
Accu-Chek Insight ou os respetivos 
componentes. Utilize a bomba de insulina 
Accu-Chek Insight e os seus 
componentes apenas conforme descrito 
no manual de utilização. Caso contrário, 
pode provocar graves consequências para 
a sua saúde.

Acerca deste manual de utilização

Para garantir a utilização segura e 
conveniente da bomba de insulina 
Accu-Chek Insight, este manual de 
utilização inclui as seguintes caraterísticas 
para uma navegação rápida e fácil:

 w AdVeRTÊNciA 

Uma advertência contém informação de 
segurança que requer a sua atenção 
cuidadosa e que o informa sobre riscos 
para a sua saúde. Negligenciar esta 
informação pode originar situações que 
configurem perigo de vida.
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Nota

Uma nota contém informações 
importantes referentes ao funcionamento 
eficiente e sem problemas da bomba de 
insulina Accu-Chek Insight.

exemplo

Um exemplo mostra como é que uma 
característica pode ser utilizada em 
situações da vida diária. Tenha presente 
que os pormenores médicos ou 
relacionados com a terapêutica são 
fornecidos apenas para fins de ilustração, 
não se destinando a corresponder às suas 
necessidades médicas pessoais. Consulte 
sempre o profissional de saúde que o 
assiste sobre os requisitos da sua 
terapêutica.

As secções destacadas a azul referem-se a 
caraterísticas que fazem parte da lição de 
treino básica. Recomenda-se vivamente a 
leitura atenta destas secções antes de 
começar a utilizar a bomba. 

As secções destacadas a púrpura referem-
se a caraterísticas que fazem parte da lição 
de treino opcional. Recomenda-se 
vivamente a leitura atenta destas secções 
antes de começar a utilizar a função em 
causa.

Nota

As ilustrações deste manual de utilização 
podem apresentar ligeiras diferenças em 
relação ao design do seu aparelho.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

1 características da 
bomba

sequências de manuseamento 
orientadas (assistentes)

Por vezes, a terapêutica com bomba de 
insulina envolve passos complexos. Para 
diversas funções que necessitam de ser 
realizadas numa determinada ordem, a 
bomba possui assistentes pré-programados 
que o orientam neste processo.

Existem assistentes para:

 º Inserir um novo cartucho

 º Purgar o conjunto de infusão

 º Introduzir uma pilha nova

 º Emparelhamento

 º Tecnologia sem fios Bluetooth®

3 modos básicos

Modo eXecUTAR: Durante o seu trabalho 
normal, a bomba está no modo EXECUTAR. 
Neste modo a bomba administra insulina ao 
organismo por meio de doses basais, bolus 
e doses basais temporárias (DBT).

Modo PAUsA: Quando se retira a pilha ou o 
cartucho com a bomba no modo EXECUTAR, 
ou depois de serem apresentadas 
mensagens de manutenção, a bomba passa 
ao modo PAUSA. A administração de 
insulina é interrompida e reinicia 
automaticamente assim que as respetivas 
mensagens forem confirmadas e que seja 
inserida uma nova pilha ou cartucho, se for 
necessário. As doses basais temporárias e 
os bolus que estiverem programados 

continuam a ser executados. Além disso, a 
dose basal que deixa de ser administrada 
enquanto a bomba está no modo PAUSA é 
administrada ao mesmo tempo que a dose 
basal programada quando a bomba estiver 
novamente no modo EXECUTAR.

Modo sTOP: Se a bomba estiver no modo 
PAUSA durante mais de 15 minutos, passa 
ao modo STOP. É apresentado o ecrã Bomba 
parada e a bomba para completamente, 
cancelando todas as Doses basais 
temporárias e bolus. No modo STOP, é 
necessário reiniciar a bomba a partir do 
Menu principal e voltar a programar as 
doses basais temporárias e os bolus. 
Consultar o capítulo 3.2, página 34. Se, 
por algum motivo, for necessário parar a 
bomba, também é possível colocar a bomba 
no modo STOP utilizando o Menu principal.

Ajustar o visor de acordo com as 
necessidades

É possível ajustar o brilho do visor a cores 
da bomba, de acordo com as necessidades. 
Também é possível mudar a cor de fundo do 
visor para uma cor da sua preferência. 
Rodando o visor é possível lê-lo de qualquer 
ângulo mais difícil (por exemplo, quando a 
bomba estiver aplicada no cinto). Consultar 
o capítulo 8.3.5, página 74.

Ampliar os visores para uma melhor 
leitura

Utilizando o botão de zoom é possível 
aumentar o tamanho do texto do visor para 
uma melhor leitura. Consultar o 
capítulo 1.1.4, página 16.
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CaraCterístiCas da bomba

Perfis do utilizador para situações 
especiais

Com o perfil do utilizador Expressivo 
ativado, as funções de deslocamento são 
desativadas de modo que qualquer valor só 
pode ser programado com incrementos 
definidos. Além disso, os padrões de som 
vão ajudar a verificar se o valor foi 
programado corretamente. Isto pode ser útil 
se o utilizador apresentar deficiência visual. 
Para mais informações contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).

Com o perfil de utilizador Diminuído ativado, 
todos os sinais acústicos são reproduzidos 
uma oitava mais baixo. Isto pode ser útil se 
o utilizador apresentar deficiência auditiva. 
Consultar o capítulo 8.3.2, página 71.

bloqueio dos botões para evitar o seu 
uso acidental

O bloqueio dos botões desativa os botões da 
parte frontal da bomba, evitando a execução 
de comandos provocada pela pressão 
acidental dos mesmos, quando a bomba é 
utilizada debaixo da roupa. Por defeito, o 
bloqueio dos botões está ativado. O bloqueio 
dos botões não bloqueia os botões de bolus 
rápido q. Os botões de bolus rápido q 
continuam em funcionamento mesmo que o 
bloqueio dos botões frontais esteja ativo. 
Para desbloquear os botões frontais, premir 
os seguintes botões dentro de 1 segundo: 
Um dos botões q seguido de x e depois 
z, ou um dos botões q seguido de z e 
depois x. Consultar o capítulo 8.3.3, 
página 72.

definir doses basais horárias entre 0,02 
e 25 U/h

É possível programar doses basais horárias 
para cada hora do dia num máximo de 24 
blocos de tempo, de 15 minutos a 24 horas. 
É possível definir uma dose basal horária 
entre um mínimo de 0,02 e um máximo de 
25 U/h. Não esquecer que o perfil de dose 
basal deve ser sempre indicado ou discutido 
com o profissional de saúde que o assiste.

Programar até 5 perfis da dose basal 
diferentes

É possível definir até 5 perfis da dose basal, 
cada um deles alinhado com uma rotina 
diária diferente. Por exemplo, é possível 
criar um perfil para os dias úteis e outro 
para os fins-de-semana. Consultar o 
capítulo 5, página 47.

Utilizar cartuchos previamente cheios

Pode utilizar os seguintes cartuchos 
previamente cheios com a sua bomba de 
insulina Accu-Chek Insight:

 º NovoRapid® PumpCart® (cartucho 
previamente cheio com 1,6 ml de 
solução para injeção)

 º Fasp® PumpCart® (cartucho previamente 
cheio com 1,6 ml de solução para 
injeção)

Verificar a disponibilidade no seu país ou 
consultar a Assistência a Clientes.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

detetar oclusões

A bomba deteta qualquer bloqueio no 
conjunto de infusão, que possa impedir a 
administração de insulina. Se isso 
acontecer, será apresentada uma 
mensagem de manutenção. Contudo, a 
bomba não deteta se o conjunto de infusão 
estiver a derramar ou se a cânula sair do 
local de infusão.

2 opções para administrar um bolus 
padrão

Existem 2 opções para programar e 
administrar um bolus padrão: percorrer os 
menus ou utilizar a função Bolus rápido, que 
permite programar um bolus padrão em 
incrementos especificados sem ter de olhar 
para o visor. Consultar o capítulo 4.1, 
página 39. Consultar o capítulo 4.2, 
página 40.

Velocidade de bolus ajustável

A velocidade de administração dos bolus 
pode ser ajustada. Uma velocidade de 
administração do bolus inferior poderá ser 
útil para quantidades de bolus elevadas que 
originam fuga de insulina a partir da pele, 
após a administração, ou no caso de sentir 
dor durante a administração de bolus. 
Consultar o capítulo 8.4.2, página 78.

Utilização de um atraso (tempo de 
atraso) antes da administração do bolus

Em algumas situações (p. ex., 
gastroparesia), pode ser útil iniciar o bolus 
depois de iniciar a ingestão de alimentos. A 
definição do atraso permite especificar um 

atraso entre a programação do bolus e o 
início real da sua administração. Consultar 
equipa de cuidados de saúde que o assiste 
sobre a definição do atraso. Consultar o 
capítulo 8.4.2, página 78.

Bolus prolongado

Para situações que requerem a 
administração de insulina em bolus durante 
um determinado período de tempo e não de 
uma só vez, é possível utilizar um bolus 
prolongado. A quantidade do bolus 
prolongado é administrada durante um 
período de tempo ajustável de acordo com 
as necessidades. Esta possibilidade pode 
ser especialmente útil quando se ingerem 
alimentos de digestão lenta ou durante um 
buffet prolongado. Consultar o capítulo 4.4, 
página 43.

Bolus multionda

Nas situações em que são ingeridas 
refeições com hidratos de carbono de ação 
lenta e rápida, é possível administrar um 
bolus imediato e longo ao mesmo tempo. O 
bolus multionda combina um bolus padrão e 
um bolus prolongado, fornecendo uma parte 
imediata e outra de ação prolongada. Esta, 
também pode ser uma boa opção quando 
se considera a ingestão de hidratos de 
carbono de curta ação e se necessita de 
corrigir um nível de glicemia elevado ao 
mesmo tempo. Consultar o capítulo 4.5, 
página 44.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

Modos diferentes para situações de vida 
diferentes

A bomba oferece uma gama de modos que 
se adaptam a diversas situações de vida.

Por exemplo:

 º Durante uma reunião, a bomba pode ser 
colocada no modo Som baixo. À noite, as 
mensagens de aviso não críticas podem 
ser atrasadas para uma determinada 
hora de despertar.

 º No modo de voo, a comunicação da 
bomba via tecnologia sem fios Bluetooth 
é desligada.

Consultar o capítulo 7, página 57.

Lembretes personalizáveis

Muitos aspetos da gestão da diabetes 
requerem uma atenção e intervenções 
regulares. A bomba pode ajudar através de 
lembretes que o avisam para:

 º Administrar um bolus

 º Substituir o conjunto de infusão

 º Substituir a pilha

 º Verificar se não tem um bolus em falta

Pode até programar alarmes conforme lhe 
convier. Consultar o capítulo 8.1, 
página 59.

1.1 Navegação nos menus
q Botões de bolus rápido

l Botão de zoom

Visor (ecrã)
o  Botão 

OK

z  Botão para 
baixo

x  Botão para 
cima

man_07260636001_G_pt.indb   12 28.06.2019   10:38:41
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

Botão Função

q

Na maior parte das 
situações, os 2 botões q 
têm uma função idêntica e 
podem ser utilizados 
alternativamente:
 º Desloca para um campo 

de entrada anterior 
(volta atrás)

 º Cancela uma definição

 º Interrompe uma função

 º Inicia a programação do 
bolus rápido

 º Define a quantidade do 
bolus rápido

 º Cancela um bolus 

 º Passa ao ecrã de estado 
(duplo clique)

 º Para o aviso repetitivo 
do modo STOP

x

 º Desloca o cursor para 
cima num ecrã do menu

 º Aumenta uma definição

 º Função para aceder ao 
ecrã de informações 
rápidas

o

 º Passa ao nível seguinte 
do menu

 º Confirma uma definição

 º Inicia uma função

Botão Função

z

 º Desloca o cursor para 
baixo num ecrã do 
menu

 º Diminui uma definição

 º Função para aceder ao 
ecrã deinformações 
rápidas

l

 º Aumenta o tamanho dos 
carateres do visor

 º Reduz o tamanho de 
carateres aumentados 
no visor

Um botão 
q seguido 
de x e 
depois z,  
ou  
um botão 
q seguido 
de z e 
depois x

Desbloqueia o bloqueio dos 
botões quando premido em 
sucessão rápida dentro de 
1 segundo

1.1.1 Navegação nos ecrãs

Este capítulo descreve, genericamente, a 
navegação no ecrã e a utilização das 
funções da bomba.

1

No ecrã de estado, premir o.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir x ou z para avançar para o 
submenu pretendido. 

Premir o para entrar no menu 
destacado.

3

Os botões x e z deslocam a barra azul 
(cursor) para cima e para baixo no menu.

4

Quando a barra azul destacar o item 
pretendido do menu, premir o para 
entrar no nível seguinte do menu.

5

Quando um determinado valor está 
destacado e é exibido com pequenas 
setas para cima e para baixo, os botões 
x e z permitem aumentar e diminuir 
esse valor.

6

Para confirmar um valor, premir o botão 
o.

Depois de concluir a definição, premir 
novamente o para confirmar e iniciar a 
função.

7

Se for necessário voltar ao nível anterior e 
cancelar uma função, premir q. 
Contudo, quando se procede desta forma 
as definições efetuadas não serão 
guardadas.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

Nota

Premindo uma vez x ou z altera o valor 
por incrementos, enquanto quando se 
prime sem libertar x ou z altera o valor 
rapidamente.

1.1.2 compreender o ecrã

No Menu principal é possível encontrar as 
seguintes funções:

 Bolus

 Dose basal

 Parar a bomba

 Iniciar a bomba

 Dados da bomba

 Modos

 Definições

 Cartucho e conjunto de infusão

 Ecrã principal

Uma barra de deslocamento do lado direito 
indica quando existem mais itens 
disponíveis do que os atualmente visíveis no 
ecrã.

Em cada menu é possível utilizar a função 
Ecrã principal para voltar ao ecrã de estado:

Premir z para passar ao Ecrã principal.

Premir o para selecionar.

No caso de diversos passos fazerem parte 
de uma sequência (assistente), os números 
no canto superior direito do ecrã indicam o 
número de passos que falta efetuar.

1.1.3 ecrã de estado

O ecrã de estado indica o estado atual da 
bomba. Por exemplo, é possível ver se a 
bomba está no modo EXECUTAR, PAUSA ou 
STOP e se alguns bolus ou doses basais 
temporárias estão a ser executados.
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cARAcTeRÍsTicAs dA BOMBA

Hora atual

Ícone de estado

Perfil da dose 
basal ativo

Dose basal 
horária atual

Ícone da 
dose basal

Bloqueio dos 
botões ativo

Estado da pilha

Data atual

Modo de voo

É possível rever uma lista completa de 
ícones do visor em Anexo D: Ícones e 
símbolos, página 120.

1.1.4 O design do ecrã

É possível escolher designs diferentes para 
o ecrã da bomba. Por defeito, a bomba 
utiliza uma cor de fundo escura e um 
tamanho de letra normal.

É possível aprender a personalizar o design 
do ecrã no capítulo sobre definições. 
Consultar o capítulo 8.3.5, página 74.

cor de fundo escura

Com a cor de fundo escura, o ecrã 
apresenta carateres brancos sobre um 
fundo escuro.

cor de fundo clara

Com a cor de fundo clara, o ecrã apresenta 
carateres pretos sobre um fundo claro.

Modo zoom

Quando se prime l durante 1 segundo, os 
carateres do ecrã são ampliados.

Quando se prime l novamente durante 1 
segundo, os carateres voltam a ser 
apresentados no tamanho normal.

Nota

No modo zoom, poderá não estar visível 
todo o conteúdo do ecrã.

O l fica iluminado desde que o modo 
zoom esteja ligado.
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iNiciAR A BOMBA

2 iniciar a bomba

Este capítulo explica como preparar a 
bomba de insulina e iniciar a terapêutica 
com bomba de insulina.

Antes de se poder iniciar a bomba é 
necessário:

 º Introduzir a pilha

 º Definir a hora e a data

 º Programar, pelo menos, um perfil da 
dose basal

 º Inserir o cartucho

 º Ligar o cateter do conjunto de infusão 
com o adaptador à bomba e enchê-lo de 
insulina

 º Ligar o cateter à cânula de infusão do 
conjunto de infusão e enchê-lo de 
insulina (purgar o conjunto de insulina)

Não esquecer que uma terapêutica com 
bomba de insulina bem-sucedida requer a 
verificação frequente do nível de glicemia. 
Por esse motivo, recomenda-se a utilização 
de um aparelho de medição da glicemia 
com a frequência recomendada pelo médico 
ou a equipa de cuidados de saúde que o 
assiste (pelo menos 4 vezes ao dia).

 w AdVeRTÊNciA

Este produto contém peças pequenas. 
Existe o perigo de asfixia em caso de 
ingestão das peças pequenas (p. ex. 
rolhas, tampas ou similares).

2.1 escolher o tipo de pilha 
correto

A bomba de insulina Accu-Chek Insight 
utiliza uma pilha AAA de 1,5 V.

 w AdVeRTÊNciA 

Recomendamos as pilhas Energizer® 
Ultimate Lithium (FR03), pois este modelo 
foi testado com sucesso com a bomba de 
insulina Accu-Chek Insight. Consultar o 
Anexo A: Dados técnicos, página 102 
para mais informações sobre a vida útil 
da pilha.

 
 

Se pretender utilizar uma pilha de lítio 
diferente, esta tem de cumprir a norma 
IEC 60086-4. Nesse caso, consultar a 
Assistência a Clientes. 
Se pretender utilizar pilhas alcalinas, 
estas têm de ser adequadas para 
dispositivos de elevado consumo de 
energia, como, por exemplo, câmaras 
fotográficas com flash. 
Em relação às pilhas de lítio, as pilhas 
alcalinas têm uma vida útil 
significativamente menor. Utilize pilhas 
alcalinas apenas se não estiverem 
disponíveis pilhas de lítio.

Não utilizar outros tipos de pilhas, 
como pilhas de carbono-zinco, pilhas 
recarregáveis, pilhas usadas ou pilhas 
com data de validade ultrapassada. Estas 
pilhas têm uma vida útil 
significativamente reduzida e podem 
fazer com que a bomba de insulina se 
desligue repentinamente.
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Certificar-se de que escolhe o tipo de 
pilha correto na bomba de insulina. Caso 
contrário, não será possível calcular 
corretamente a vida útil restante da pilha.

Ecrã de seleção de pilhas

2.2 substituir a pilha
Certificar-se de que tem sempre uma pilha 
nova disponível. É fundamental substituir a 
pilha de lítio de 2 em 2 semanas, 
independentemente do estado do indicador 
da pilha.

Antes de substituir a pilha certificar-se de 
que esta não apresenta danos (p. ex. danos 
no revestimento de isolamento em plástico) 
ou fugas, em virtude de estas situações 
poderem danificar a bomba. Se a pilha cair 
ao chão, utilizar uma pilha nova.

Depois de substituir a pilha, verificar o ecrã 
de estado da bomba de insulina e certificar-
se de que a hora, data e dose basal estão 
corretamente definidas. Se não for esse o 
caso, colocar a bomba de insulina primeiro 
no modo STOP e depois no modo EXECUTAR 
ou contactar a Assistência a Clientes.

É possível otimizar a vida útil da pilha 
seguindo as seguintes recomendações:

 º No caso de não existir nenhum 
dispositivo emparelhado com a sua 
bomba de insulina, poderá desligar a 
comunicação por tecnologia sem fios 

Bluetooth para reduzir o consumo de 
energia.

 º Se a bomba de insulina estiver 
emparelhada com um dispositivo que a 
permita controlar, utilize o dispositivo 
para reduzir o uso frequente do visor da 
bomba.

 º É possível diminuir o brilho do visor.

 º Proteger a bomba de insulina da 
exposição direta ao vento frio e a 
temperaturas superiores a 40 °C e 
inferiores a 5 °C.

 º Substituir a tampa do compartimento da 
pilha quando esta parecer usada ou suja 
e pelo menos de 6 em 6 meses.

Retirar a pilha

Se a pilha for retirada quando a bomba 
estiver a administrar insulina (modo 
EXECUTAR), a administração de insulina é 
interrompida automaticamente (modo 
PAUSA). A bomba emite um bip a cada 8 
segundos desde que a pilha seja retirada 
quando a bomba está no modo de PAUSA.

Quando se retira a pilha, a bomba guarda a 
hora e a data durante cerca de 10 horas.

No caso de se introduzir uma pilha nova nos 
15 minutos seguintes, as doses basais 
temporárias e os bolus que estavam a ser 
administrados antes da bomba ser colocada 
no modo PAUSA são retomados. Além disso, 
a dose basal que deixa de ser administrada 
enquanto a bomba está no modo PAUSA é 
administrada ao mesmo tempo que a dose 
basal programada quando a bomba estiver 
novamente no modo EXECUTAR.
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A bomba para totalmente se estiver sem 
pilha durante mais de 15 minutos (modo 
STOP), cancelando as doses basais 
temporárias e os bolus. Depois de substituir 
a pilha é necessário reiniciar a bomba a 
partir do ecrã do Menu principal e voltar a 
programar quaisquer doses basais 
temporárias e bolus. Consultar o 
capítulo 3.2, página 34.

As definições da bomba de insulina (por ex., 
dose basal horária, conteúdo restante do 
cartucho, incrementos do bolus, perfil do 
utilizador ativo e definições de alarme) e o 
histórico de eventos (histórico de bolus e de 
alarmes, histórico de totais diários de 
insulina e doses basais temporárias) são 
sempre guardados, independentemente do 
estado da pilha e da quantidade de tempo 
que a bomba está sem corrente.

introduzir a pilha

Durante a substituição da pilha, certificar-se 
de que não entra sujidade nem pó no 
respetivo compartimento. Ao iniciar a 
bomba pela primeira vez, começar no 
passo 6.

1

Para evitar a administração acidental de 
insulina, certificar-se de que o conjunto 
de infusão não está conectado ao corpo. 

2

90°

Rodar o adaptador no sentido anti-horário 
para a posição de 90°.
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3

Empurrar a patilha da tampa do 
compartimento da pilha na direção da 
seta (para o compartimento do cartucho).

4

Para retirar facilmente a tampa do 
compartimento da pilha, utilizar a 
respetiva pega. 

5

Retirar a tampa do compartimento e a 
pilha antiga.

6

(—)

Inserir a pilha nova no compartimento, 
apontando o polo positivo (+) para o 
interior e mantendo o polo negativo (−) 
para fora.
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7

Colocar a tampa do compartimento sobre 
a pilha.

8

Empurrar a tampa do compartimento da 
pilha totalmente para dentro, até ouvir um 
estalido.

Depois de inserir a pilha, a bomba inicia o 
processo de arranque. Depois de inserir a 
pilha, se a bomba não iniciar o processo de 
arranque, certificar-se de que esta está 
corretamente inserida (com o polo positivo 
para dentro).

Quando se introduz uma pilha pela primeira 
vez ou depois de a bomba estar sem pilha 
durante mais de 10 horas, o assistente de 
configuração inicia-se para ajudar a 

programar as definições iniciais da bomba, 
como a hora e a data.

2.3 Processo de arranque 
e assistente de 
configuração

Depois de se inserir uma pilha nova, a 
bomba inicia imediatamente um autoteste. 
Verificar o visor, os bips e as vibrações para 
se certificar de que a bomba está a 
funcionar devidamente.

Se algo no autoteste parecer não estar a 
funcionar devidamente, contactar a 
Assistência a Clientes.

O processo de arranque é diferente quando 
se:

 º Liga a bomba pela primeira vez

 º Liga a bomba depois de esta estar 
desligada durante mais de 10 horas

 º Coloca uma pilha nova, com a bomba no 
modo PAUSA

No capítulo que se segue, estas situações 
são abordadas de forma mais aprofundada.

Nota

 º No ecrã de estado, se os botões o, x 
ou z não forem premidos 
durante mais de 10 
segundos, serão 
bloqueados. O bloqueio 
dos botões não bloqueia 

os botões de bolus rápido. Consultar o 
capítulo 8.3.3, página 72.
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 º Caso se suspeite que a bomba está 
danificada, por exemplo, depois de cair 
ao chão, retirar e voltar a colocar a 
pilha para iniciar o autoteste. Consultar 
o capítulo 9.4, página 88.

sequência de autoteste

Depois de se fechar a tampa do 
compartimento da pilha, o Auto-teste da 
bomba é iniciado automaticamente.

O visor fica vermelho. 

1

Certificar-se de que a zona está 
completamente vermelha.

O visor fica verde. 

2

Certificar-se de que a zona está 
completamente verde.

O visor fica azul. 

3

Certificar-se de que a zona está 
completamente azul.

O visor fica preto. 

4

Certificar-se de que a zona está 
completamente preta.

É apresentado o ecrã Teste de vibração e a 
bomba vibra. 

5

Certificar-se de que consegue sentir a 
vibração.

É apresentado o ecrã Teste de som e a 
bomba emite diversos bips. 

6

Certificar-se de que os consegue ouvir.
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Se a bomba estiver a ser ligada pela 
primeira vez, ou se esta tiver ficado sem 
corrente durante mais de 10 horas, o 
assistente de configuração guia-o através 
de passos para definir a hora e a data. Caso 
contrário, o processo de arranque continua 
com o passo 6, na página 23.

definir a hora, data e tipo de pilha

 w AdVeRTÊNciA

É muito importante definir a hora e a data 
correta na bomba, incluindo a indicação 
am e pm para o formato 12 horas. Caso 
contrário, pode não ser administrada a 
quantidade correta de insulina à hora 
certa.

É apresentado o ecrã Definir a hora.

1

Premir x ou z para definir a hora.

Premir o para ir para Definir os 
minutos.

É apresentado o ecrã Definir os minutos.

2

Premir x ou z para definir os minutos.

Premir o para ir para Definir o ano.

É apresentado o ecrã Definir o ano.

3

Premir x ou z para definir o ano.

Premir o para ir para Definir o mês.

É apresentado o ecrã Definir o mês.

4

Premir x ou z para definir o mês.

Premir o para ir para Definir o dia.

É apresentado o ecrã Definir o dia.

5

Premir x ou z para definir o dia.

Premir o para confirmar.

É apresentado o ecrã Tipo de pilha.
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6

Premir x ou z para passar ao tipo de 
pilha que está a utilizar.

Premir o para selecionar.

 w AdVeRTÊNciA

Certifique-se sempre que é selecionado o 
tipo de pilha correto após a mudança da 
pilha.

É apresentado o ecrã Iniciar a administração 
de insulina?.

7

Premir q para selecionar Não.

É apresentado o ecrã Bomba parada.

Antes de utilizar a bomba é necessário 
programar, pelo menos, um perfil da dose 
basal. Prosseguir com a programação do 
perfil da dose basal 1. Consultar o 
capítulo 2.4, página 24.

Se já existir um perfil da dose basal 
programado, basta selecionar Sim.

2.4 Programar Perfil 
basal 1

A bomba aplica um débito constante de 
insulina destinado a cobrir as necessidades 
básicas do paciente. Este débito é 
designado por perfil da dose basal. É 
possível programá-lo em blocos de tempo 
com doses basais horárias diferentes para 
cobrir as diferentes necessidades de 
insulina durante o dia. Por defeito, a bomba 
apresenta 24 blocos de tempo, um para 
cada hora do dia. Alterando a hora de fim é 
possível programar um número variável de 
blocos de tempo (1 a 24), com uma duração 
mínima de 15 minutos e máxima de 24 
horas, se necessário. 

O total de todos os blocos de tempo é 
designado por perfil da dose basal. 
Certifique-se de que programou uma dose 
basal horária para todas as 24 horas do dia.

As definições pessoais do perfil da dose 
basal devem ser indicadas pelo profissional 
de saúde que o assiste.
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1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dose basal.

3

Premir z para passar a Programar perfil 
da dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Programar perfil da 
dose basal.

4

Premir o para selecionar Perfil basal 1.

É apresentado o ecrã Perfil basal 1. A Hora 
de Início é sempre a meia-noite. A hora de 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

exemplo: Perfil da dose basal para 18 U/24 horas

Administração de insulina 
[U/h] Dose basal horária

Horas

man_07260636001_G_pt.indb   25 28.06.2019   10:38:57



2

26

iNiciAR A BOMBA

Fim do primeiro bloco de tempo é 
destacada.

5

Premir x ou z para definir a hora. 

Premir o.

A dose basal horária do primeiro bloco de 
tempo aparece destacada, sendo 
apresentado o bloco de tempo seguinte.

6

Premir x ou z para definir a dose basal 
horária. 

Premir o.

A hora de Fim do segundo bloco de tempo é 
destacada.

7

Continuar a programar a hora de Fim e a 
dose basal horária para o total das 24 
horas.

8

Depois de programar uma dose basal 
horária para todas as 24 horas, 
premir o.

É apresentado o ecrã Total diário do perfil 
basal para o Perfil basal 1.

9

Certificar-se de que o total diário 
corresponde aos requisitos terapêuticos.

Premir o para confirmar. 

É apresentado o ecrã Bomba parada. 

10

O passo seguinte é introduzir o cartucho. 
Consultar o capítulo 2.5, página 27.

Nota

Se necessário, premir q para voltar ao 
campo anterior.
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2.5 substituir o cartucho e 
o cateter

Substituir o cartucho e o cateter nas 
seguintes situações:

 º Quando o cartucho estiver vazio, a 
bomba apresentar a indicação 
Manutenção M21: Cartucho vazio

 º Se a bomba apresentar a indicação 
Manutenção M24: Oclusão

 º Em caso de suspeita de oclusão do tubo 
(mesmo sem sinal de alarme)

 º Quando o local de infusão apresentar 
sinais de irritação ou infeção

 º Se houver suspeita de perda de insulina 
por derrame através de componente

 w AdVeRTÊNciA

 º Inspecionar o local de infusão pelo 
menos duas vezes por dia, para detetar 
eventuais sinais de irritação ou de 
infeção. Os sinais de infeção podem 
incluir, entre outros: dor, inchaço, rubor, 
calor ou secreções no local de infusão. 
Se ocorrer rubor ou inchaço, substituir 
imediatamente a cânula de infusão, 
alterar o local de infusão e contactar o 
médico ou a equipa de cuidados de 
saúde que o assiste.

 º Substituir a cânula de infusão de 
acordo com as instruções do conjunto 
de infusão utilizado e com as 
recomendações do médico e da equipa 
de cuidados de saúde que o assiste.

substituir o cartucho

É necessário ter disponíveis os seguintes 
materiais:

 º Um cartucho novo

 º Um conjunto de infusão Accu-Chek 
Insight novo

Nota

Certifique-se de que o cartucho e a 
insulina estão à temperatura ambiente.

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Cartucho e 
conjunto de infusão.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Cartucho e conjunto 
de infusão.
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3

Premir o para selecionar Trocar o 
cartucho.

É apresentado o ecrã Trocar o cartucho.

4

Manter a bomba direita. Rodar o 
adaptador com o tubo no sentido 
anti-horário.

5

120°

Ao atingir um ângulo de 120°, retirar o 
adaptador com o cartucho. A bomba 
começa a recolher a haste do êmbolo.

6

Desconectar o conjunto de infusão do 
corpo.

Premir o para confirmar.

 w AdVeRTÊNciA

Desconectar sempre o conjunto de 
infusão do corpo quando substituir o 
cartucho.

Aguardar até a bomba acabar de recolher a 
haste do êmbolo. Se a haste do êmbolo já 
estiver totalmente recolhida, este ecrã não 
será apresentado. Se a haste do êmbolo não 
recolher, contactar a Assistência a Clientes.
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Inserir um cartucho apenas se o ecrã Inserir 
um cartucho novo e conectar adaptador for 
apresentado.

 w AdVeRTÊNciA

 º Antes de inserir o cartucho na bomba 
de insulina verificar cada cartucho para 
detetar eventuais fissuras ou danos.

 º Nunca utilizar um cartucho que tenha 
caído ao chão, mesmo que pareça não 
estar danificado.

7

Certificar-se de que a bomba está direita.

Introduzir o cartucho – êmbolo primeiro 
– no respetivo compartimento.

8

90°

Colocar um novo adaptador no encaixe 
de baioneta do compartimento do 
cartucho. Certificar-se de que insere a 
saliência do adaptador nos encaixes do 
corpo da bomba, num ângulo reto (90°). 
Caso contrário, a agulha pode dobrar.

cORReTO
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iNcORReTO

 w AdVeRTÊNciA

 º Utilizar sempre um adaptador novo 
quando substituir o cartucho.

 º No centro da saliência do adaptador 
existe uma agulha. A administração de 
insulina só é garantida se a agulha 
encaixar perpendicularmente na parte 
central do cartucho (ver passo 8).

Agulha

9

120°

Rodar totalmente o adaptador no sentido 
horário, até atingir o batente. O adaptador 
fica corretamente posicionado quando 
está alinhado com o corpo da bomba.

Depois, premir o para confirmar. 

É apresentado o ecrã Tipo de cartucho.

10

Premir o para confirmar. 

A bomba deteta a posição do êmbolo no 
interior do cartucho.

A bomba efetua um autoteste. Consultar o 
capítulo 2.3, página 21.
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Após o autoteste é apresentado o ecrã 
Purgar o tubo?.

11

Premir o para purgar o tubo do 
conjunto de infusão com insulina.

 w AdVeRTÊNciA

Se for inserido um cartucho vazio na 
bomba (por exemplo, para fins de treino), 
apesar não estar a ser administrada 
insulina, a bomba apresenta as 
administrações de insulina programadas 
(purga do conjunto de infusão, dose basal 
e administrações de bolus).

substituir o cateter (adaptador e tubo)

Depois de aplicar um novo adaptador é 
essencial encher o cateter e a cânula com 
insulina. A quantidade de insulina utilizada 
para a purga não é adicionada ao histórico 
de totais diários de insulina da bomba.

Mantenha a bomba direita durante a purga, 
de modo que o adaptador aponte para cima 
e ajude a libertar quaisquer bolhas de ar do 
cartucho e do tubo. Se não sair insulina do 
conector, ou se estiverem presentes bolhas 
de ar no tubo após a purga, repetir o 
processo de purga até o conjunto de infusão 
ficar livre de bolhas e estar totalmente cheio 
de insulina.

 w AdVeRTÊNciA

A presença de bolhas de ar no cartucho e 
no conjunto de infusão pode provocar a 
infusão com ar em vez de insulina. Se 
isso acontecer, o paciente não recebe a 
quantidade necessária de insulina. 
Eliminar as bolhas de ar ao encher o 
cartucho e o conjunto de infusão, com o 
tubo desconectado do corpo.

É apresentado o ecrã Purgar o tubo. 

12

Certificar-se de que o conjunto de infusão 
não está conectado ao seu corpo.

Premir o para confirmar.

 w AdVeRTÊNciA

Nunca purgar um tubo que esteja 
conectado ao seu corpo, devido ao risco 
de administração incontrolada de insulina. 
Seguir sempre as instruções de utilização 
do conjunto de infusão que se está a 
utilizar.

A bomba começa a purgar automaticamente 
o tubo.
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13
Em qualquer altura, é possível 
interromper o processo de purga 
premindo q.

A purga está concluída quando a bomba 
parar. Verificar se pinga insulina do tubo.

Se não pingar insulina do tubo, premir 
q para voltar atrás.

Iniciar um segundo processo de purga:

Premir x ou z para avançar para Purgar 
o tubo.

Premir o para selecionar.

Assim que a insulina começar a pingar do 
tubo, premir q para parar o processo de 
purga.

Quando a purga estiver concluída, será 
pedido para ligar o conjunto de infusão ao 
seu corpo.

14

Agora é possível inserir a cânula no seu 
corpo. Ler e seguir atentamente as 

instruções enviadas com o conjunto de 
infusão.

Aplicar o conector do tubo à cânula de 
infusão e premir o para confirmar.

É apresentado o ecrã Purgar a cânula?.

15

Premir o para purgar a cânula do 
conjunto de infusão com insulina.

A bomba começa a purgar a cânula 
automaticamente.

O volume de purga predefinido para a 
cânula é de 0,7 U. Consultar o 
capítulo 8.4.3, página 82.

Quando a purga estiver concluída, é 
apresentado o ecrã Reiniciar a 
administração de insulina?.

16

Premir o para selecionar Sim ou q 
para selecionar Não.
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3 Utilizar a bomba no 
dia-a-dia

3.1 colocar a bomba
Fixar a bomba ao corpo ou à roupa de forma 
segura para evitar danos. Para o efeito, 
utilizar um dos nossos sistemas de 
transporte especiais. No tempo frio usar a 
bomba debaixo da roupa ou diretamente no 
corpo.

 w AdVeRTÊNciA

Certificar-se de que nunca existem vincos 
no tubo do conjunto de infusão e que este 
nunca está comprimido. Caso contrário a 
insulina não pode fluir livremente, o que 
pode originar uma administração 
deficiente ou em excesso.

Nota

Ao usar a bomba, evitar qualquer 
contacto com objetos existentes nos 
bolsos, como correntes de chaves, chaves 
ou moedas. Estes objetos podem danificar 
a bomba ou premir acidentalmente um 
dos botões.

3.1.1 Quando colocar e não 
colocar a bomba

Existem diversas situações em que é 
recomendado retirar a bomba, tendo em 
conta possíveis danos na bomba ou a 
ocorrência de outros riscos. Retirar a bomba 
nestas situações e, se necessário, mudar 
para uma terapêutica alternativa. Nas 

páginas seguintes apresentam-se exemplos 
dessas situações.

campos eletromagnéticos e zonas 
perigosas

 w AdVeRTÊNciA

Não utilizar a bomba perto de campos 
eletromagnéticos, como instalações de 
radares ou antenas, fontes de alta-tensão, 
fontes de raios-X, sistemas de tomografia 
computadorizada, de TAC e de IRM. Estas 
e todas as outras fontes de corrente 
elétrica podem provocar falhas da bomba. 
A administração de insulina pode ser 
interrompida e a bomba apresenta o Erro 
E7: Erro eletrónico.

Parar sempre a bomba, retirá-la do corpo 
e deixá-la fora destas áreas. Consultar o 
Anexo A: Dados técnicos, página 102 
para mais informações sobre campos 
eletromagnéticos.

A bomba foi testada e está conforme à 
regulamentação sobre interferências 
eletromagnéticas. Os sistemas de 
segurança em aeroportos e os dispositivos 
de alarme antifurto, como os existentes em 
lojas, não devem afetar o funcionamento da 
bomba.

Existem muitos dispositivos que emitem 
radiação eletromagnética, por exemplo, 
telemóveis. Não é possível excluir 
totalmente a possibilidade de um desses 
dispositivos afetar a sua bomba. Por esses 
motivos, quando a bomba está ativa, 
recomenda-se a sua manutenção a uma 
distância mínima de 10 cm desses 
dispositivos.
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Pressão atmosférica

A sua bomba foi concebida para funcionar 
em condições atmosféricas normais (de 550 
a 1060 mbar).

Não utilizar a bomba em câmaras 
hiperbáricas, ou em zonas perigosas em 
que, por exemplo, possam existir gases ou 
vapores inflamáveis. Isso pode causar uma 
explosão.

Parar e separar sempre a bomba do seu 
corpo antes de entrar em áreas perigosas. 
Para mais informações contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).

Nota

As alterações abruptas e extremas da 
pressão atmosférica ou da temperatura 
podem influenciar a administração de 
insulina, especialmente no caso de 
existirem bolhas de ar no interior do 
cartucho ou do tubo. 

Essas alterações podem ocorrer quando 
se estiver, por exemplo:

 º num avião despressurizado, durante a 
descolagem

 º durante a prática de desportos como 
parapente

 º ao sair de um ambiente aquecido para 
o exterior, em tempo frio. 

Nestas situações, usar a bomba junto ao 
corpo, eliminar quaisquer bolhas de ar do 
cartucho e do tubo e medir a glicemia 
com mais frequência.

Em caso de dúvida, retirar a bomba e 
adotar um método terapêutico alternativo.

desporto e exercício físico

Pode utilizar a sua bomba ao desempenhar 
uma variedade de atividades desportivas. 
Contudo, é importante proteger a sua 
bomba antes de iniciar as referidas 
atividades. Não utilize a bomba ao praticar 
desportos que envolvam contacto físico 
intenso, tal como boxe, futebol ou hóquei. O 
contacto físico intenso pode danificar a sua 
bomba.

Consultar o nosso catálogo de acessórios 
para mais informações sobre sistemas de 
transporte, ou contactar a Assistência a 
Clientes (consultar a parte interior da 
contracapa).

Viajar com a sua bomba

Antes de viajar, questione o seu profissional 
de saúde ou a sua equipa de cuidados de 
saúde acerca de quaisquer medidas 
especiais necessárias. Leve consigo 
materiais extra para testes de glicemia e a 
bomba e descubra onde pode obter 
materiais adicionais no local para onde 
viajará.

Para mais informações contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).

3.2 Parar e iniciar a bomba
Recomenda-se a consulta do médico ou da 
equipa de cuidados de saúde que o assiste 
sobre quando e durante quanto tempo é que 
a administração de insulina pode ser 
interrompida.

Quando a administração de insulina for 
interrompida, verificar o nível de glicemia 
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regularmente. Se necessário, utilizar uma 
seringa de insulina ou uma caneta de 
insulina para injetar insulina de acordo com 
as instruções do médico ou da equipa de 
cuidados de saúde que o assiste.

 w AdVeRTÊNciA

Se, por qualquer motivo, a administração 
de insulina for interrompida, verificar o 
nível de glicemia e substituir a insulina 
em falta imediatamente, por exemplo:

 º Se a bomba for parada

 º Se houver um problema técnico com a 
bomba

 º Se o cartucho e/ou o conjunto de 
infusão estiver a derramar

 º Se houver uma oclusão no conjunto de 
infusão

 º Se a cânula tiver saído do local de 
infusão

Parar a bomba

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Parar a bomba.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Bomba parada. 

Agora é possível desconectar o conjunto de 
infusão do corpo e retirar a bomba.

Aviso sTOP

A partir do momento em que a bomba 
estiver em modo STOP, emitirá um beep por 
minuto para o lembrar de que não está a ser 
administrada insulina.

Nota

Para suprimir o aviso STOP, premir q 
sem libertar durante 3 segundos.

iniciar a bomba

Certificar-se de que o conjunto de infusão 
está totalmente cheio de insulina e livre de 
bolhas de ar. Conectar o conjunto de infusão 
ao corpo de acordo com as instruções 
enviadas com o mesmo.

1

No ecrã Bomba parada premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.
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2

Premir z para passar a Iniciar a bomba.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã EXECUTAR e a bomba 
começa a administrar insulina.

interrupções prolongadas

Se for necessário interromper a terapêutica 
com bomba de insulina durante mais de um 
dia, adotar o procedimento referido a seguir.

1

Colocar a bomba no modo STOP. 
Consultar o capítulo 3.2, página 34.

Desconectar o conjunto de infusão do 
corpo.

2

120°

Manter a bomba direita. Retirar o 
adaptador, o cartucho e a pilha da bomba. 
Consultar o capítulo 2, página 17.

Certificar-se de que a bomba é 
devidamente guardada. Consultar o 
capítulo 9.6, página 89.

3.3 A bomba de insulina e 
a água

A bomba é à prova de água de acordo com 
a norma IPX8. Contudo, dado que o 
adaptador do conjunto de infusão não é à 
prova de água, é possível que entre água no 
compartimento do cartucho. Se, de facto, 
entrar água na bomba, seguir as instruções 
neste capítulo.

Se a bomba tiver caído ao chão pode deixar 
de ser à prova de água devido a fissuras 
muito pequenas. Recomenda-se, por isso, 
que a bomba deixe de ser utilizada ao 
nadar, tomar banho ou duche. Consultar o 
capítulo 9.4, página 88.
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se a água penetrar no cartucho ou no 
compartimento da pilha

Se a bomba for mergulhada em água pode 
entrar água no compartimento do cartucho, 
através do adaptador. Se entrar água no 
compartimento do cartucho ou da pilha, 
colocar a bomba no modo STOP e 
desconectar a bomba do corpo. Utilizar um 
pano macio para secar o exterior da bomba, 
voltar a bomba ao contrário, deixar a água 
sair e deixar secar. Não utilizar ar quente 
como o proveniente de um secador de 
cabelo ou de um micro-ondas para secar a 
bomba, pois este procedimento pode 
danificar o corpo da bomba. Certificar-se de 
que os compartimentos do cartucho e da 
pilha estão completamente secos antes de 
voltar a introduzir o cartucho ou a pilha. 
Certificar-se de que utiliza uma tampa do 
compartimento da pilha nova.

contato com outros líquidos

O contacto entre a bomba e a transpiração 
ou a saliva não são motivos de 
preocupação. Contudo, é necessário 
verificar a bomba imediatamente após o 
contacto com outros líquidos ou químicos, 
como:

 º Soluções de limpeza

 º Bebidas

 º Óleos ou gorduras

Evitar qualquer contacto entre a bomba ou o 
conjunto de infusão e produtos de saúde ou 
de beleza (por exemplo: antissépticos, 
cremes antibióticos, sabões, perfumes, 
desodorizantes, loções corporais ou outros 
cosméticos). Estas substâncias podem 
descolorar a bomba ou embaciar o visor.

3.4 ecrãs de informações 
rápidas

Os ecrãs de informações rápidas permitem 
um acesso rápido a dados importantes 
sobre o estado da bomba e sobre eventos 
terapêuticos recentes.

A sequência de ecrãs de informações 
rápidas inclui informações sobre:

 º A quantidade de insulina no cartucho e a 
carga da pilha

 º O último bolus

 º A dose diária total de insulina

 º O último evento de segurança (erro, 
mensagem de manutenção ou 
mensagem de aviso)

 º A hora e data atuais

1

No ecrã de estado, premir z.

É apresentado o ecrã Cartucho e pilha.

2

Premir z.

Premir x para voltar atrás.

É apresentado o ecrã Último bolus.
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3

Premir z.

Premir x para voltar atrás.

É apresentado o ecrã Dose diária total.

4

Premir z.

Premir x para voltar atrás.

É apresentado o ecrã Última mensagem.

5

Premir z.

Premir x para voltar atrás.

É apresentado o ecrã Hora e data.

6

Premir z para voltar para o ecrã de 
estado.

Premir x para voltar atrás.
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4 Administrar um 
bolus

4.1 Bolus padrão
O bolus padrão administra a dose de 
insulina programada de uma só vez. Este 
bolus pode ser útil para alimentos de 
digestão rápida, como bolos ou pão. O bolus 
padrão também é a melhor opção para 
corrigir níveis de glicemia altos. Se 
necessário, é possível ajustar a velocidade 
da administração do bolus. Consultar o 
capítulo 8.4.2, página 78.

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir o para selecionar Bolus.

É apresentado o menu Bolus.

3

Premir o para selecionar Bolus padrão.

É apresentado o ecrã Bolus padrão com a 
quantidade imediata de bolus destacada.

4

Premir x ou z para definir a quantidade 
imediata do bolus.

Premir o para confirmar.

O ecrã Bolus a administrar é apresentado 
durante 5 segundos.

Se necessário, premir q e programar uma 
nova quantidade de bolus.
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A bomba volta ao ecrã de estado 
apresentando uma barra de evolução da 
quantidade do bolus restante.

Nota

Durante a administração, o bolus pode 
ser cancelado premindo q sem libertar 
durante 3 segundos.

4.2 Bolus rápido
Tal como acontece com o bolus padrão, o 
bolus rápido administra a dose de insulina 
programada de uma só vez. Contudo, não é 
necessário passar para o ecrã do Menu 
principal para definir um bolus rápido. Este 
tipo de bolus permite administrar um bolus 
discretamente enquanto a bomba está 
escondida na roupa.

Este bolus é adequado para refeições que 
contêm principalmente hidratos de carbono 
de digestão rápida, e para corrigir níveis de 
glicemia elevados.

Por defeito, a função de bolus rápido está 
desativada. É possível ativar ou desativar a 
função de bolus rápido com o software de 
configuração Accu-Chek 360° ou através do 
menu Definições de terapêutica da bomba. 
Consultar o capítulo 8.4.2, página 78. 
Contudo, só é possível programar a 
quantidade de bolus em incrementos 
especificados. A definição de base deste 
incremento é de 0,5 unidades, o que 
significa que é possível definir quantidades 

de bolus de 0,5, 1,0, 1,5 unidades, etc. Se 
necessário, é possível alterar os 
incrementos para 0,1, 0,2, 1,0 ou 2,0 
unidades nas Definições de terapêutica da 
bomba.

 w AdVeRTÊNciA

Certificar-se de que conhece e utiliza o 
incremento do bolus adequado. Um 
incremento do bolus incorreto origina 
uma dose de insulina errada.

Se necessário, é possível ajustar a 
velocidade da administração do bolus. 
Consultar o capítulo 8.4.2, página 78.

Programar um bolus rápido

1

No modo EXECUTAR, premir um dos 
botões q e libertar. imediatamente a 
seguir, premir e manter premido o mesmo 
botão durante pelo menos 3 segundos até 
ouvir um bip e sentir a bomba vibrar.
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É apresentado o ecrã Bolus rápido com a 
quantidade de bolus destacada.

2

Premir o outro botão q uma vez para 
cada incremento até atingir a quantidade 
de bolus pretendida.

Cada vez que se prime o botão, a bomba 
emite um bip e vibra ao mesmo tempo – 
uma vez para cada incremento de bolus 
programado.

Se necessário, premir o botão q utilizado 
no passo 1, para repor a quantidade em 0.

3

Para confirmar a quantidade de bolus, 
premir e manter premida o mesmo botão 
q durante pelo menos 3 segundos. A 
bomba emite um bip e vibra duas vezes.

A bomba confirma a quantidade de bolus 
com um bip e vibração para cada 
incremento de bolus programado.

Nota

É possível cancelar um bolus rápido 
enquanto o ecrã de confirmação é 
apresentado ou durante a administração, 
premindo e mantendo premido q 
durante 3 segundos.

A bomba apresenta o ecrã Bolus a 
administrar durante 5 segundos.

A bomba volta ao ecrã de estado 
apresentando uma barra de evolução da 
quantidade do bolus restante.
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4.3 cancelar um bolus

4.3.1 cancelar um bolus durante 
a programação

Bolus padrão, prolongado e multionda

Durante a programação do bolus premir q 
para voltar atrás e programar um novo valor.

q

Bolus rápido

É possível cancelar um bolus rápido 
enquanto o ecrã de confirmação é 
apresentado ou durante a administração, 
premindo e mantendo premido q durante 
3 segundos.

A administração do bolus para totalmente e 
a bomba apresenta o Aviso W38: Bolus 
cancelado.

4.3.2 cancelar um bolus durante 
a administração

Durante a administração de um bolus 
padrão ou rápido ou da parte imediata de 
um bolus multionda, premir q sem 
libertar durante 3 segundos para cancelar o 
bolus.

A administração do bolus para totalmente e 
a bomba apresenta o Aviso W38: Bolus 
cancelado.

4.3.3 cancelar um bolus 
utilizando o menu cancelar 
bolus

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir o para selecionar Bolus.

É apresentado o menu Bolus.

3

Premir z para passar a Cancelar bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Cancelar bolus.

man_07260636001_G_pt.indb   42 28.06.2019   10:39:06



43

4  AdMiNisTRAR UM BOLUs

4

Se estiverem a ser administrados mais de 
um bolus, premir x ou z para passar ao 
bolus que se pretende cancelar.

Premir o para confirmar.

A bomba apresenta o Aviso W38.

5

Premir o para silenciar o aviso.

Premir o novamente para confirmar.

4.4 Bolus prolongado
Um bolus prolongado administra a dose de 
insulina programada durante um 
determinado período de tempo. Este tipo de 
bolus pode ser útil para refeições que são 
digeridas lentamente, por exemplo, 
alimentos com hidratos de carbono 
complexos ou alimentos com elevado teor 
de gordura.

A duração da administração do bolus pode 
ser programada em intervalos de 15 
minutos em até 24 horas, e inicia-se 
imediatamente após a confirmação do 
bolus. Durante a administração do bolus, a 
bomba indica o tempo e quantidade 
restantes do bolus prolongado no ecrã 
EXECUTAR.

É possível adicionar um bolus padrão ou um 
bolus rápido a um bolus prolongado que 
esteja a ser administrado, bem como mais 
um bolus prolongado ou um bolus 
multionda.

exemplo

O João está a pensar comer pizza. Ele 
sabe que ela contém poucos hidratos de 
carbono de ação rápida e muita gordura e 
hidratos de carbono que são digeridos 
lentamente. Por isso, programa um bolus 
prolongado.

Programar um bolus prolongado

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir o para selecionar Bolus.

É apresentado o menu Bolus.
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3

Premir z para passar a Bolus prolongado.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Bolus prolongado com 
a quantidade imediata do bolus destacada.

4

Premir x ou z para definir a quantidade 
tardia do bolus.

Premir o.

A duração do bolus está destacada. A 
duração do último bolus prolongado é 
apresentada por defeito.

5

Premir x ou z para definir a duração.

Premir o para confirmar.

A bomba volta ao ecrã de estado, 
apresentando uma barra de evolução da 
quantidade e duração do bolus restante, 
para além da dose basal horária.

Nota

Para cancelar um bolus prolongado, 
utilizar o menu Cancelar bolus. Consultar 
o capítulo 4.3.1, página 42.

4.5 Bolus multionda
Um bolus multionda combina um bolus 
padrão com um bolus prolongado; uma 
parte da quantidade de bolus é 
administrada imediatamente enquanto a 
outra é administrada durante um 
determinado período de tempo.

Este bolus pode ser útil quando se fazem 
refeições que contêm hidratos de carbono 
que podem ser digeridos rápida e 
lentamente ou refeições extensas com 
vários pratos. Também é possível utilizar 
este tipo de bolus quando se considera a 
ingestão de hidratos de carbono que são 
digeridos lentamente mas se apresenta um 
nível de glicemia elevado antes da refeição. 
Programa-se a parte imediata do bolus para 
corrigir o nível de glicemia e a parte tardia 
para cobrir os hidratos de carbono.

A duração da administração do bolus pode 
ser programada em intervalos de 15 
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minutos em até 24 horas, e inicia-se 
imediatamente após a confirmação do 
bolus. Durante a administração do bolus, a 
bomba indica o tempo e quantidade 
restantes do bolus no ecrã de estado.

É possível adicionar um bolus padrão ou um 
bolus rápido a um bolus multionda que 
esteja a ser administrado, bem como mais 
um bolus prolongado ou um bolus 
multionda.

exemplo

O João foi convidado para jantar. Vai 
comer uma entrada confecionada com 
massa e um bife com batatas como 
refeição principal. Além disso, antes de 
refeição, o seu nível de glicemia está 
ligeiramente fora do intervalo-alvo. Ele 
programa um bolus multionda total de 15 
unidades: uma dose imediata de 5 
unidades para a entrada e para corrigir o 
seu elevado nível de glicemia, e 10 
unidades durante um período de 3 horas.

Programar um bolus multionda

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir o para selecionar Bolus.

É apresentado o menu Bolus.

3

Premir z para passar a Bolus multionda.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Bolus multionda com 
a quantidade imediata do bolus destacada.

4

Premir x ou z para definir a quantidade 
imediata do bolus.

Premir o.

A quantidade tardia do bolus está 
destacada.
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5

Premir x ou z para definir a quantidade 
tardia do bolus.

Premir o.

A duração do bolus tardio está destacada. A 
duração do último bolus multionda é 
apresentada por defeito.

6

Premir x ou z para definir a duração.

Premir o para confirmar.

É apresentado o ecrã com o bolus a 
administrar.

Se necessário, premir q e programar o 
bolus novamente.

A bomba apresenta o ecrã de estado, que 
exibe as unidades e uma barra de evolução 
da quantidade de bolus restante e a duração 

do bolus tardio, para além da dose basal 
horária.

Nota

Para cancelar um bolus multionda, premir 
q sem libertar durante 3 segundos 
durante a administração da parte 
imediata, ou utilizar o menu Cancelar 
bolus durante a administração da parte 
tardia. Consultar o capítulo 4.3.1, 
página 42.
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5 Opções do perfil da 
dose basal

Neste capítulo é possível aprender a ajustar 
a dose basal a diferentes situações:

 º As doses basais temporárias permitem 
ajustar a dose basal a alterações de 
curta duração dos requisitos de insulina 
basal, como situações de doença ou a 
prática de desportos.

 º Também é possível programar perfis 
adicionais da dose basal de modo a 
corresponderem às necessidades de 
insulina para diferentes rotinas diárias; 
por exemplo, dias de trabalho versus fins 
de semana.

 º Uma vez programados os diferentes 
perfis basais são ativados premindo 
alguns botões.

5.1 dose Basal Temporária 
(dBT)

A Dose Basal Temporária (DBT) permite 
aumentar ou diminuir o perfil da dose basal 
numa base percentual durante um 
determinado período de tempo. Este 
procedimento permite ajustar a dose de 
insulina basal em situações em que as 
necessidades de insulina estão 
temporariamente alteradas. Por exemplo, 
durante a prática de desportos poderá ser 
necessária menos insulina e em caso de 
doença poderá ser necessária mais insulina. 
Consultar o médico ou a equipa de cuidados 
de saúde que o assiste sobre as doses 
basais temporárias.

O perfil da dose basal atual representa 
100 %. Quando se aumenta ou diminui a 
dose basal com uma DBT, a configuração do 
perfil não é alterada, mas cada dose basal 
horária é aumentada ou diminuída na 
percentagem que programada. É possível 
ativar apenas 1 DBT de cada vez, entre 0 e 
250 %, em intervalos de 15 minutos a 24 
horas.

exemplo

O João está a pensar jogar ténis durante 
1 hora. Ele sabe que o seu organismo 
necessita de menos 40 % de insulina 
durante este tipo de atividade e durante 
mais 2 horas, no período de recuperação. 
Programa um DBT de 60 % para as 3 
horas seguintes.

Nota

A definição de uma DBT não afeta 
quaisquer bolus que possam estar 
definidos.

Programar uma dBT

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.
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2

Premir z para passar a Dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dose basal.

3

Premir o para selecionar Dose basal 
temporária.

É apresentado o menu Dose basal 
temporária.

4

Premir o para selecionar DBT básica.

É apresentado o ecrã DBT básica com a 
percentagem da DBT destacada.

5

Premir x ou z para definir a 
percentagem da DBT.

Premir o.

A duração da DBT é destacada.

6

Premir x ou z para definir a duração.

Premir o para confirmar.

O ecrã de estado é apresentado com a 
percentagem e a duração restante da DBT, 
para além da dose basal horária modificada.

Quando a duração da DBT terminar a 
bomba apresenta o Lembrete R7: DBT 
concluída.

cancelar uma dBT

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.
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2

Premir z para passar a Dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dose basal.

3

Premir o para selecionar Dose basal 
temporária.

É apresentado o menu Dose basal 
temporária.

4

Premir z para passar a Cancelar dose 
basal temporária.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Cancelar dose basal 
temporária.

5

Premir o para confirmar.

A bomba apresenta o Aviso W36: DBT 
cancelada para confirmar se o 
cancelamento é intencional.

6

Premir o duas vezes para silenciar e 
confirmar o aviso.

5.2 Perfis adicionais da 
dose basal

Para além do perfil da dose basal inicial 
pode pretender-se utilizar outros perfis da 
dose basal para rotinas diárias diferentes.

Podem ser programados até 5 perfis basais 
diferentes. Consultar o médico ou a equipa 
de cuidados de saúde que o assiste sobre a 
utilização de vários perfis da dose basal.

exemplo

O João trabalha na construção e passa o 
tempo de pé, de segunda a sexta-feira, 
desde muito cedo até ao final do dia. Ao 
fim de semana, gosta de dormir até tarde 
e de ler livros durante horas. Depois de 
falar com o médico sobre as suas rotinas 
diárias o João programou o Perfil basal 1 
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para os dias úteis. Também programou o 
Perfil basal 2, que administra mais 
insulina basal, aos sábados e aos 
domingos.

Programar Perfil basal 2 (3, 4 ou 5)

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dose basal.

3

Premir z para passar a Programar perfil 
da dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Programar perfil da 
dose basal.

4

Premir x ou z para passar a Perfil basal 
2 (3, 4, ou 5).

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Perfil basal 2 (3, 4, ou 
5). O Fim do primeiro bloco de tempo é 
destacado.

5

Premir x ou z para definir a hora.

Premir o.

A dose basal horária para o primeiro bloco 
de tempo é destacada.

6

Premir x ou z para definir a dose basal 
horária.

Premir o.

A hora de Fim do segundo bloco de tempo é 
destacada.
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7

Continuar a programar as horas de Fim e 
as doses basais horárias para todos os 
blocos de tempo. Depois de programar 
uma dose basal horária para todas as 24 
horas, premir o.

É apresentado o ecrã Total diário do perfil 
basal do Perfil basal 2 (3, 4, ou 5). 

8

Certificar-se de que o total diário 
corresponde aos requisitos terapêuticos.

Premir o para confirmar.

É apresentado o ecrã de estado.

Nota

Agora, é possível ativar este perfil basal 
utilizando o menu Ativar perfil da dose 
basal.

5.3 Ativar um perfil da 
dose basal

exemplo

O João está a planear um fim de semana 
repousante em que vai dormir até tarde e 
relaxar durante horas. Na sexta-feira à 
noite, quando voltar do trabalho, vai 
mudar do Perfil basal 1 destinado aos 
dias úteis, para o Perfil basal 2, que 
corresponde aos seus hábitos de fim de 
semana.

Ativar Perfil basal 2 (1, 3, 4, 5)

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dose basal.
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3

Premir z para passar a Ativar perfil da 
dose basal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Ativar perfil da dose 
basal.

4

Premir x ou z para passar ao Perfil basal 
2 (1, 3, 4, ou 5).

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã de resumo do Perfil 
basal 2 (1, 3, 4, ou 5).

5

Certificar-se de que está selecionado o 
perfil adequado.

Premir o.

É apresentado o ecrã de estado. O novo 
perfil da dose basal fica ativo 
imediatamente.
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6 Visualizar dados

A bomba de insulina guarda até 9000 
eventos da bomba (mensagens de 
manutenção, avisos e erros, operações de 
programação e registos de administração 
de insulina). Estes dados correspondem, 
aproximadamente, aos últimos 6 meses de 
utilização, podendo ser acedidos através de 
um computador pessoal com software 
Accu-Chek próprio.

Os dados apresentados a seguir podem ser 
revistos diretamente na bomba de insulina:

dados de 
eventos

Últimas 90 
mensagens de 
manutenção, avisos, 
e erros.

dados do bolus Últimos 90 bolus.

dados da dose 
basal 
temporária

Últimos 90 aumentos 
e diminuições da 
dose basal.

Totais diários 
de insulina

Últimos 90 totais 
diários de insulina 
administrada.

Temporizador 
da bomba

Tempo restante, em 
dias, para a garantia 
Roche expirar.

Temporizador 
da bomba
(bombas de 
empréstimo)

Tempo restante, em 
dias, até o 
temporizador da 
bomba expirar.

Versão
Versão do software da 
bomba.

Visualizar dados

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Dados da bomba.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Dados da bomba.

3

Premir x ou z para passar a Dados de 
eventos, Dados do bolus, Dados da dose 
basal temporária, Totais diários, 
Temporizador da bomba ou Versão 
consoante o necessário.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã de dados relevante, 
com a entrada mais recente.
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4

Premir z para visualizar entradas mais 
antigas.

Premir x para voltar a resultados mais 
recentes.

Premir q para voltar ao ecrã do menu 
Dados da bomba ou premir q duas 
vezes para voltar ao ecrã de estado.

6.1 dados de eventos
O ecrã Dados de eventos permite visualizar 
até às últimas 90 mensagens de 
manutenção, avisos, e erros, a começar 
pela entrada mais recente.

Cada ecrã de dados de eventos apresenta 
os seguintes dados:

 º Tipo e número da mensagem de 
manutenção, aviso ou erro (por exemplo, 
Aviso W32)

 º Texto da mensagem de manutenção, 
aviso ou erro (por exemplo, Pilha fraca)

 º Hora

 º Data

ecrã de dados de eventos

DataTexto do 
evento

Hora

Tipo e número do evento

6.2 dados do bolus
O ecrã Dados do bolus permite visualizar os 
últimos 90 bolus administrados, a começar 
pela entrada mais recente.

Cada ecrã de dados do bolus apresenta os 
seguintes dados:

 º Quantidade imediata do bolus (apenas 
bolus rápido, padrão ou multionda)

 º Quantidade tardia do bolus (apenas bolus 
prolongado ou multionda)

 º Duração do bolus (apenas bolus 
prolongado ou multionda)

 º Hora de fim

 º Data de fim

ecrã de dados do bolus

Data de fimHora de fim

Duração do bolus

Quantidade tardia do bolus

Quantidade imediata 
do bolus
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6.3 dados da dose basal 
temporária

O ecrã Dados DBT permite visualizar até aos 
últimos 90 doses basais temporárias (DBT), 
a começar pela entrada mais recente.

Cada ecrã de dados da DBT apresenta os 
seguintes dados:

 º DBT em percentagem

 º Duração da DBT

 º Hora de fim

 º Data de fim

ecrã de dados da dose basal temporária

Data de fimHora de fim

Duração da DBT

Percentagem DBT

6.4 Totais diários
O ecrã Totais diários permite visualizar até 
aos últimos 90 totais diários de insulina 
administrada (da meia-noite à meia-noite; 
incluindo a dose basal, mais bolus), a 
começar pela entrada mais recente.

Cada ecrã apresenta os seguintes dados:

 º Total diário de insulina administrada sob 
a forma de bolus

 º Total diário de insulina administrada sob 
a forma de dose basal

 º Total diário de insulina administrada

 º Data

ecrã de totais diários

Data

Total de insulina basal

Bolus totais

Total diário

6.5 Temporizador da 
bomba

O ecrã Temporizador da bomba apresenta o 
tempo que falta para a garantia da bomba 
expirar.

No caso de bombas de empréstimo, um 
temporizador da bomba limita o tempo de 
operação. Quando se começa a utilizar a 
bomba, o temporizador inicia a contagem 
decrescente do número de dias restantes. 
Antes do temporizador da bomba expirar, a 
bomba apresenta o Aviso W39: Aviso tempo 
emprést., para o lembrar que a vida 
operacional da bomba está a chegar ao fim, 
de modo a poder tomar as precauções 
adequadas atempadamente. Quando o 
temporizador da bomba expirar, a sua 
bomba apresenta a indicação Manutenção 
M25: Fim tempo empréstimo, e a bomba 
passa ao modo STOP. Deixa de poder ser 
colocada no modo EXECUTAR.
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6.6 Versão
Para fins de referência, é possível visualizar 
a versão do software que está ativa na 
bomba.
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7 Modos para 
diferentes situações 
de vida

Os diferentes modos da bomba ajudam a 
ajustar os sinais e outras funções em 
diferentes situações. Por defeito, a bomba 
está no modo Normal. Neste capítulo e 
possível aprender a mudar de um modo 
para outro. Consultar o capítulo 8.3.1, 
página 68.

No capítulo sobre definições vai aprender a 
programar o modo que melhor se adequa às 
necessidades pessoais do paciente.

Existem 4 modos do sinal diferentes:

Normal
Define o sinal preferido na 
maior parte das situações do 
dia-a-dia

Vibrar
Define o sinal apenas para 
vibrar

som 
baixo

Define o sinal para não 
perturbar, por exemplo, 
durante reuniões

som alto
Define o sinal para ser 
audível num ambiente de 
ruído

suspensão do sinal

Durante o sono, o sinal pode ser definido 
para não incomodar. (Os avisos podem ser 
suspensos até à hora que normalmente se 
acorda). Esta função está disponível nos 4 
modos de sinal.

Modo de voo

O modo de voo não altera o sinal mas 
desliga a tecnologia sem fios Bluetooth da 
bomba. Este modo é necessário quando se 
viaja de avião, sempre que não seja 
permitido utilizar a tecnologia sem fios 
Bluetooth.

Mudar o modo de sinal

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Modos.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Modos.

3

Premir o para selecionar Modo do sinal.

É apresentado o ecrã Modo do sinal.
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4

Premir x ou z para passar a Normal, 
Vibrar, Som baixo ou Som alto.

Premir o para selecionar.

A bomba volta ao ecrã de estado e o novo 
modo fica imediatamente ativo. 

No capítulo sobre definições vai aprender 
como ajustar os modos do sinal, de forma a 
adaptá-los às necessidades pessoais do 
paciente. Consultar o capítulo 8.3.1, 
página 68.

Ativar ou desativar o modo de voo

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Modos.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Modos.

3

Premir z para passar a Modo de voo.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Modo de voo.

4

Premir x ou z para passar a Ligado ou 
Desligado, consoante o necessário.

Premir o para selecionar.

A bomba volta ao ecrã de estado. O modo 
de voo fica ativo imediatamente e a 
comunicação através da tecnologia sem fios 
Bluetooth é desligada. No ecrã de estado, é 
apresentado o ícone do avião.
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8 Personalizar a 
bomba

A bomba possui uma vasta gama de opções 
que permitem regulá-la para a terapêutica 
individual e preferência pessoais.

É possível efetuar ajustes a:

Lembretes 
Ajudam a lembrar 
tarefas da gestão da 
diabetes.

comunicação

Através das definições 
de comunicação, é 
possível gerir a 
comunicação da 
bomba com outros 
aparelhos.

definições do 
aparelho

Existe uma vasta 
gama de opções que 
permite adaptar a 
bomba às preferências 
do utilizador, de modo 
a corresponder melhor 
às suas necessidades 
do dia-a-dia.

definições de 
terapêutica

Ajudam a ajustar a 
bomba aos requisitos 
da terapêutica 
individual.

Hora e data

Ajudam a garantir que 
a insulina é 
administrada à hora 
adequada.

selecionar o menu de definições

1

No ecrã de estado, premir o.

É apresentado o ecrã do Menu principal.

2

Premir z para passar a Definições.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições.

3

Premir x ou z para passar a Lembretes, 
Comunicação, Definições do aparelho, 
Definições de terapêutica ou Hora e data, 
conforme necessário.

8.1 Utilizar os lembretes
Para ajudar a lembrar todas as tarefas 
relacionadas com a gestão da diabetes, a 
bomba possui diversos lembretes.

Cada lembrete pode ser definido para 
Desligado, Único ou Repetir. Quando o 
lembrete for definido para Único, só toca no 
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dia indicado. Quando o lembrete for definido 
para Repetir, toca todos os dias à mesma 
hora.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Administração 
de bolus 

Lembra para 
administrar um bolus 
a uma determinada 
hora. É possível 
programar até 5 
lembretes de 
administração de 
bolus.

Bolus em falta

Este lembrete é 
apresentado se não 
tiver sido administrado 
nenhum bolus nas 2 
horas anteriores à 
hora programada. É 
possível programar até 
5 lembretes de bolus 
em falta.

Alarme

Toca a uma hora 
especificada. É 
possível programar até 
5 alarmes.

substituir 
conjunto 
infusão

Lembra para substituir 
o conjunto de infusão 
após um determinado 
número de dias.

definir um lembrete de administração de 
bolus, de bolus em falta ou um alarme

1

No menu Definições, premir o para 
selecionar Lembretes.

É apresentado o menu Lembretes.

2

Premir x ou z para passar a 
Administração de bolus, Bolus em falta ou 
Alarme, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Administração de 
bolus, Bolus em falta ou Alarme.

3

Premir x ou z para passar a Lembrete 1 
(2, 3, 4, ou 5).

Premir o para selecionar.

O ecrã Lembrete 1 (2, 3, 4, ou 5) é 
apresentado com as horas destacadas.
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4

Premir x ou z para definir a hora.

Premir o.

Os minutos são destacados.

5

Premir x ou z para definir os minutos.

Premir o.

É apresentado o Toque do Lembrete 1 (2, 3, 
4, ou 5).

6

Premir x ou z para passar a Toque 1 a 
10, conforme necessário.

Premir o.

É apresentado o ecrã de estado do 
Lembrete 1 (2, 3, 4, ou 5).

7

Premir x ou z para passar a Desligado, 
Único ou Repetir, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

Nota

Quando o lembrete ocorre, premir o 
duas vezes para silenciar e confirmar. Se 
o bloqueio dos botões estiver ativado, é 
necessário desbloquear os botões antes 
de se poder confirmar o lembrete. 
Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

definir o lembrete de substituir o 
conjunto de infusão

1

No menu Definições premir x ou z para 
passar a Lembretes.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Lembretes.

man_07260636001_G_pt.indb   61 28.06.2019   10:39:15



62

8   PeRsONALizAR A BOMBA

2

Premir z para passar a Substituir 
conjunto infusão.

Premir o para selecionar.

O ecrã Substituir conjunto infusão é 
apresentado com os dias destacados.

3

Premir x ou z para definir o número de 
dias após os quais o lembrete toca.

Premir o.

As horas ficam destacadas.

4

Premir x ou z para definir a hora.

Premir o.

Os minutos são destacados.

5

Premir x ou z para definir os minutos.

Premir o.

É apresentado o ecrã Toque de Substituir 
conjunto infusão.

6

Premir x ou z para passar a Toque 1 a 
10, conforme necessário.

Premir o.

É apresentado o ecrã Substituir conjunto 
infusão.

7

Premir x ou z para passar a Desligado, 
Único ou Repetir, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

8.2 comunicação com 
outros aparelhos

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, a 
bomba pode trocar dados, e mesmo 
comandos, com outros aparelhos 
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Accu-Chek como um aparelho de medição 
da glicemia, ou um computador pessoal, 
utilizando software Accu-Chek. Para obter 
uma lista dos aparelhos Accu-Chek que 
podem comunicar com a bomba, contactar 
a Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa) ou o site www.
accu-chek.com.

Antes de a bomba poder comunicar com 
outros aparelhos tem de ser emparelhada. 
Isto significa que os aparelhos devem ser 
ativados, para se reconhecerem um ao 
outro através de um código individual. 
Quando a bomba está emparelhada com 
outro aparelho, a bomba e o aparelho 
podem trocar dados entre si utilizando uma 
ligação estável e segura, via tecnologia sem 
fios Bluetooth.

A bomba pode ser emparelhada com um 
máximo de 5 outros aparelhos. No caso de 
se pretender emparelhar um outro aparelho 
quando já existirem 5 aparelhos 
emparelhados com a bomba, é necessário 
eliminar primeiro um dos dispositivos 
emparelhados.

Neste capítulo, pode aprender-se a:

 º Ligar e desligar a tecnologia sem fios 
Bluetooth

 º Tornar a bomba visível a outros 
aparelhos

 º Visualizar a lista de aparelhos 
emparelhados (Lista de aparelhos)

 º Emparelhar a bomba com outro aparelho 
(Adicionar aparelho)

 º Remover um dispositivo da lista de 
aparelhos emparelhados (Remover 
aparelho)

Nota

Só é possível controlar a bomba a partir 
de outro aparelho Accu-Chek utilizando a 
tecnologia sem fios Bluetooth se o ecrã 
da bomba estiver desligado. Quando a 
tecnologia sem fios Bluetooth está ativada 
e se desativam os botões da bomba é 
perguntado se pretende interromper a 
comunicação via tecnologia sem fios 
Bluetooth. 

Selecionar Sim para voltar a operar a 
bomba de insulina a partir do ecrã. 
Selecionar Não para continuar a operar a 
bomba a partir de outro aparelho 
Accu-Chek.

8.2.1 Ligar e desligar a 
tecnologia sem fios 
Bluetooth

Existem 2 formas de ligar e desligar a 
comunicação via tecnologia sem fios 
Bluetooth:

 º Utilizando o Modo de voo. Quando o 
Modo de voo está ligado, a tecnologia 
sem fios Bluetooth está desligada.

 º Ligando ou desligando a tecnologia sem 
fios Bluetooth no menu Comunicação.

Quando a tecnologia sem fios Bluetooth está 
ligada, o ícone do avião aparece no ecrã de 
estado.
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Nota

Desligar a tecnologia sem fios Bluetooth 
aumenta a vida útil da pilha

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Comunicação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Comunicação.

2

Premir o para selecionar Bluetooth.

É apresentado o ecrã Bluetooth.

3

Premir x ou z para passar a Desligado 
ou Ligado, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

8.2.2 Tornar a bomba visível a 
outros aparelhos

Para comunicar com determinados 
aparelhos, é necessário tornar a bomba 
visível. Isso significa que a bomba envia um 
sinal que o outro aparelho pode detetar para 
reparar na bomba.

Para mais explicações e instruções, 
consultar também os documentos enviados 
com o aparelho com o qual é suposto a 
bomba comunicar.

Certificar-se de que a tecnologia sem fios 
Bluetooth está ligada antes de ligar a 
visibilidade.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Comunicação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Comunicação.

2

Premir z para passar a Visibilidade.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Visibilidade.
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3

Premir o para confirmar.

O outro aparelho exibe o número de série da 
bomba. 

4

Prosseguir de acordo com as instruções 
do outro aparelho.

8.2.3 Visualizar a lista de 
aparelhos emparelhados

Nesta lista é possível visualizar todos os 
aparelhos presentemente emparelhados 
com a bomba. A bomba pode ser 
emparelhada com um máximo de 5 outros 
aparelhos.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Comunicação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Comunicação.

2

Premir z para passar a Lista de 
aparelhos.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Lista de aparelhos.

3

Premir z para ver a lista completa.

Premir o para voltar ao ecrã de estado.

8.2.4 emparelhar a bomba com 
outros aparelhos

Para emparelhar a bomba com outro 
aparelho, também é necessário saber ativar 
a comunicação nesse dispositivo. 
Recomenda-se a consulta das instruções de 
utilização do outro aparelho quando se 
iniciar o procedimento de emparelhamento. 
Antes de iniciar o procedimento de 
emparelhamento, certificar-se de que a 
tecnologia sem fios Bluetooth está ligada 
em ambos os aparelhos.

Colocar os aparelhos o mais perto possível 
um do outro. Recomenda-se o 
emparelhamento num ambiente privado, em 
que não existam outros aparelhos que 
estejam a enviar sinais da tecnologia sem 
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fios Bluetooth ou de rádio. Certificar-se 
também de que as pilhas estão carregadas.

Iniciar a função de emparelhamento no 
aparelho que se pretende emparelhar com a 
bomba seguindo as instruções de utilização 
ou as instruções do software utilizado.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Comunicação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Comunicação.

2

Premir z para passar a Adicionar 
aparelho.

Premir o para selecionar.

A bomba apresenta no ecrã a indicação 
Confirmar número de série.

3

Confirmar o número de série da bomba 
no outro aparelho assim que este 
aparecer no ecrã.

Enquanto o outro aparelho envia uma 
confirmação para a bomba, a bomba 
apresenta o ecrã Adicionar aparelho.

4

Aguarde ...

Ambos os aparelhos vão exibir um código.

5

Se os códigos em ambos os aparelho 
forem idênticos, premir o para 
confirmar.

A bomba apresenta o aparelho Adicionar 
aparelho enquanto continua a emparelhar. 

6

Aguarde ...

A bomba apresenta o ecrã Emparelhamento 
bem sucedido. 
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7

Premir o para confirmar.

Antes de os aparelhos poderem começar a 
comunicar, a bomba tem de ser desligada.

8

Premir o para confirmar.

Nota

Se, por algum motivo, o emparelhamento 
não for bem-sucedido, a bomba 
apresenta a indicação Falha na conexão. 

Voltar a tentar, de preferência num 
ambiente com menos pessoas.

Antes de iniciar o emparelhamento, 
certificar-se de que o dispositivo que 
pretende emparelhar ainda não está 
emparelhado. Se for esse o caso, primeiro 
necessita de remover o aparelho da lista 
de aparelhos emparelhados. Consultar o 
capítulo 8.2.5, página 67.

8.2.5 Remover um aparelho da 
lista

Quando se remove um aparelho da lista, o 
emparelhamento entre a bomba e esse 
dispositivo é eliminado. A bomba deixa de 
poder comunicar com esse aparelho através 
da tecnologia sem fios Bluetooth.

No caso de se pretender que a bomba 
possa comunicar com o aparelho é 
necessário voltar a emparelhar a bomba 
com o dispositivo, conforme descrito 
anteriormente neste capítulo. Consultar o 
capítulo 8.2.4, página 65. 

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Comunicação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Comunicação.

2

Premir z para passar a Remover 
aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Remover aparelho.

man_07260636001_G_pt.indb   67 28.06.2019   10:39:18



68

8   PeRsONALizAR A BOMBA

3

Premir x ou z para passar ao aparelho 
que pretende remover da lista.

Premir o para confirmar.

8.3 definições do aparelho
As definições do aparelho oferecem uma 
vasta gama de opções para adaptar a 
bomba às preferências pessoais do 
paciente, de forma a corresponder melhor 
às necessidades do seu dia-a-dia.

É possível ajustar as seguintes opções:

definições do 
modo

Personalizar as 
definições para 
Normal, Som baixo, 
Vibrar, e Som alto.

Perfil do 
utilizador

Selecionar Expressivo 
ou Diminuído.

Bloqueio dos 
botões

Quando se utiliza o 
bloqueio dos botões, 
os botões frontais da 
bomba estão 
desativados para não 
poderem ser premidos 
acidentalmente.
Selecionar o tempo 
limite excedido do 
bloqueio dos botões.

idioma
Selecionar o idioma 
preferido.

Visor
Personalizar o design 
do visor.

8.3.1 Personalizar as definições 
de modo

Para todos os modos do sinal é possível 
ajustar o volume de som e selecionar se 
pretender que a bomba emita um som, vibre 
ou ambos, quando ocorre um evento (aviso, 
lembrete, erro, mensagem de manutenção).

Também é possível suspender os sinais de 
aviso durante um determinado período de 
tempo.

Contudo, em virtude de as mensagens de 
erro e de manutenção requererem atenção 
imediata, não é possível suspender esses 
sinais de eventos. Do mesmo modo, os 
lembretes programados não serão 
silenciados.

Ajustar o volume de um modo

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.
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2

Premir o para selecionar Definições do 
modo.

É apresentado o menu Definições do modo.

3

Premir x ou z para passar a Normal, 
Som baixo, Vibrar ou Som alto, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Normal, Som baixo, 
Vibrar ou Som alto.

4

Premir o para selecionar Volume.

É apresentado o ecrã Volume.

5

Premir x ou z para selecionar o volume, 
conforme necessário.

Premir o para confirmar.

selecionar o sinal para lembrete, aviso, 
mensagem de manutenção ou erro

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir o para selecionar Definições do 
modo.

É apresentado o ecrã Definições do modo.

3

Premir x ou z para passar a Normal, 
Som baixo, Vibrar ou Som alto, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Normal, Som baixo, 
Vibrar ou Som alto.
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4

Premir z para passar a Sinal.

É apresentado o ecrã Sinal.

5

Premir x ou z para passar a Som, 
Vibração ou Som e vibração, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.

definir a suspensão do sinal

É possível suspender os sinais de aviso de 
todos os modos durante um determinado 
período de tempo.

Contudo, em virtude de os erro e as 
mensagens de manutenção requererem 
atenção imediata, não é possível suspender 
esses sinais de eventos.

Do mesmo modo, os lembretes 
programados não serão silenciados.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir o para selecionar Definições do 
modo.

É apresentado o ecrã Definições do modo.

3

Premir x ou z para passar a Normal, 
Som baixo, Vibrar ou Som alto, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Normal, Som baixo, 
Vibrar ou Som alto.

4

Premir z para passar a Suspensão do 
sinal.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Suspensão do sinal 
com a hora de início destacada.
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5

Premir x ou z para definir a hora de 
início.

Premir o.

A hora de fim fica destacada.

6

Premir x ou z para definir a hora de fim.

Premir o.

É apresentado o ecrã Suspensão do sinal.

7

Premir x ou z para passar a Desligado, 
Único ou Repetir, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

Quando a opção Único está selecionada, o 
sinal é interrompido apenas uma vez. 
Quando a opção Repetir está selecionada, o 
sinal é interrompido todos os dias durante o 
período especificado.

Quando o tempo de suspensão tiver 
expirado, são emitidos os avisos suspensos.

8.3.2 selecionar o perfil do 
utilizador

Cada perfil do utilizador define 
comportamentos e incrementos diferentes 
para a programação de valores. No perfil de 
utilizador Expressivo as funções de 
deslocamento da bomba estão desativadas, 
de modo que qualquer valor só pode ser 
programado com incrementos 
especificados. Além disso, os padrões de 
som vão ajudar a verificar se o valor foi 
programado corretamente. Isto pode ser útil 
se o utilizador apresentar deficiência visual. 
Para mais informações contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).

No perfil de utilizador Diminuído todos os 
sinais acústicos são reproduzidos uma 
oitava mais baixo. Isto pode ser útil se o 
utilizador apresentar deficiência auditiva.

Incrementos:

Padrão

incrementos de 0,05 
(0–2 U)
incrementos de 0,1 
(2–5 U)
incrementos de 0,2 
(5–10 U)
incrementos de 0,5 
(10–20 U)
incrementos de 1,0 (20 U)

expressivo incrementos de 0,5 

diminuído
os mesmos incrementos 
que o perfil Padrão
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selecionar o perfil do utilizador

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir z para passar a Perfil do 
utilizador.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Perfil do utilizador.

3

Premir x ou z para passar a Padrão, 
Expressivo ou Diminuído, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.

8.3.3 Bloqueio dos botões

A função de bloqueio dos botões bloqueia 
automaticamente os botões frontais o, x 
e z da bomba se estes não forem premidos 
durante um determinado período de tempo. 
Isto ajuda a evitar a operação acidental da 
bomba.

Por defeito, o bloqueio dos botões está 
ativado. O bloqueio dos botões não 
bloqueia os botões de bolus rápido q. 
Os botões de bolus rápido q continuam 
em funcionamento mesmo que o bloqueio 
dos botões frontais esteja ativo.

Certifique-se de que não existe a 
possibilidade de os botões frontais da 
bomba e de os botões de bolus rápido 
serem premidos acidentalmente, 
especialmente quando transportar a sua 
bomba no bolso ou a usar por baixo do 
vestuário. Pode transportar a bomba dentro 
de uma capa de proteção.

Os pais, tutores legais e prestadores de 
cuidados de saúde devem avisar as 
crianças aos seus cuidados para não 
brincarem com a bomba, para evitar uma 
operação não intencional da mesma.

desbloquear os botões

Para desbloquear os botões frontais, premir 
os seguintes botões, pela ordem indicada 
abaixo, dentro de 1 segundo:

1 Um dos botões q

2 O botão x

3 O botão z
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Ou:

1 Um dos botões q

2 O botão z

3 O botão x

 w AdVeRTÊNciA

A desativação inadvertida do bloqueio dos 
botões ou a ativação da função de bolus 
rápido pode levar a operação indesejada 
da bomba. Isso pode causar 
administração insuficiente ou excessiva 
de insulina e resultar em graves 
consequências para a sua saúde, tais 
como hiperglicemia ou hipoglicemia.

Ajustar o bloqueio dos botões

Esta secção ensina a definir o período de 
tempo até os botões serem 
automaticamente bloqueados. A partir do 
menu Definições do aparelho é possível 
definir um tempo entre 4 e 60 segundos. 
Para crianças, recomenda-se um intervalo 
mínimo de 4 segundos.

se o período de tempo for definido para 
mais de 10 segundos, existe um maior 
risco de a bomba ser operada 
acidentalmente. A contagem deste tempo 
inicia-se assim que a bomba voltar ao ecrã 
de estado.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir z para passar a Bloqueio dos 
botões.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Bloqueio dos botões.

3

Premir x ou z para mudar do valor atual 
para o número de segundos pretendidos.

Premir o para confirmar.
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8.3.4 selecionar o idioma

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir z para passar a Idioma.

Premir o para selecionar.

É apresentado e ecrã Idioma.

3

Premir x ou z para avançar para o 
idioma pretendido.

Premir o para selecionar.

8.3.5 Ajustar o visor

O utilizador pode alterar o brilho, a cor de 
fundo e a orientação do visor da bomba de 
acordo com as suas preferências e para 
ajudar a ler o visor em condições diferentes.

Ajustar o brilho

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir z para passar a Visor.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Visor.

3

Premir o para selecionar Brilho.

É apresentado o ecrã Brilho.
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4

Premir x ou z para ajustar o brilho, 
conforme necessário.

Premir o para confirmar.

Alterar a orientação

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.

2

Premir z para passar a Visor.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Visor.

3

Premir z para passar a Orientação.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Orientação.

4

Premir x ou z para passar a Padrão ou 
Virado, conforme necessário.

Premir o para selecionar.

Desde que o visor da bomba esteja na 
posição de Virado, as funções dos botões x 
e z também se apresentam invertidas.

Alterar a cor de fundo

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições do aparelho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições do 
aparelho.
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2

Premir z para passar a Visor.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Visor.

3

Premir z para passar a Cor de fundo.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Cor de fundo.

4

Premir x ou z para passar a Escuro ou 
Claro, conforme necessário.

Premir o para selecionar. 

O ecrã de estado é apresentado na cor de 
fundo alterada.

8.4 definições de 
terapêutica

As definições de terapêutica permitem 
personalizar a bomba no que respeita aos 
requisitos de insulina.

 w AdVeRTÊNciA

É muito importante utilizar as definições 
terapêuticas adequadas. Caso contrário, 
pode ser administrada uma quantidade 
de insulina incorreta, com risco de 
hipoglicemia ou hiperglicemia. As 
definições de terapêutica devem ser 
fornecidas pelo profissional de saúde que 
o assiste, com quem se deve conversar 
antes de efetuar quaisquer alterações.

É possível ajustar os seguintes valores:

desligar 
automático

Definir a hora da 
mensagem de 
Manutenção M23: 
Desligar automático.

definições de 
bolus

Ativar ou desativar a 
função de bolus 
rápido. Definir o 
incremento do bolus 
rápido, a velocidade 
de administração, a 
quantidade do bolus 
máximo e a definição 
do atraso.

definições 
conjunto 
infusão

Definir o volume de 
purga para o tubo e a 
cânula do conjunto de 
infusão.

man_07260636001_G_pt.indb   76 28.06.2019   10:39:23



77

8PeRsONALizAR A BOMBA  

Nível de aviso 
do cartucho

Definir a quantidade 
para a mensagem de 
Aviso W31: Cartucho 
quase vazio.

8.4.1 Ajustar a função desligar 
automático

A função Desligar automático é uma função 
de segurança para situações de 
emergência. A bomba apresenta a indicação 
Manutenção M23: Desligar automático, e 
interrompe o fluxo de insulina se não for 
premido nenhum botão da bomba nem 
ocorrer nenhuma comunicação com a 
bomba via tecnologia sem fios Bluetooth 
durante um número de horas selecionado.

Por defeito, a função Desligar automático 
está definida para 0 h, o que significa que a 
função está desligada.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir o para selecionar Desligar 
automático.

É apresentado o ecrã Desligar automático.

3

Premir x ou z para mudar do valor atual 
para o número de horas pretendidas.

4

Premir o para confirmar.

Responder à mensagem de Manutenção 
M23: desligar automático

1

Quando a mensagem de manutenção for 
apresentada, premir o para a silenciar.
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2

Desbloquear o bloqueio dos botões se os 
botões estiverem bloqueados. Consultar o 
capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o novamente para confirmar. 
Depois, reiniciar a administração de 
insulina ou desencadear outras ações 
apropriadas.

Nota

Recomenda-se vivamente a verificação 
do nível de glicemia após a apresentação 
da indicação Manutenção M23: Desligar 
automático.

8.4.2 Ajustar as definições de 
bolus

As definições de bolus ajudam a 
personalizar a bomba no que respeita aos 
requisitos de bolus de insulina. É possível 
ativar e desativar a função de bolus rápido.

Além disso, é possível ajustar os seguintes 
valores:

 º Incremento de bolus rápido

 º Velocidade de administração 

 º Quantidade máxima de bolus

 º Definição do atraso

 w AdVeRTÊNciA

É muito importante utilizar o incremento 
de bolus rápido adequado. Caso contrário, 
pode causar administração insuficiente 
ou excessiva de insulina e resultar em 
graves consequências para a sua saúde, 
tais como hiperglicemia ou hipoglicemia.

Ativar a função de bolus rápido

Por defeito, a função de bolus rápido está 
desativada. Quando se ativa a função de 
bolus rápido é possível administrar um 
bolus utilizando os botões de bolus rápido 
q da bomba. Consultar o capítulo 4.2, 
página 40.

Ter presente que o bloqueio dos botões não 
bloqueia os botões de bolus rápido q. Os 
botões de bolus rápido q continuam em 
funcionamento mesmo que o bloqueio dos 
botões frontais esteja ativo.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.
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2

Premir z para passar a Definições de 
bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de bolus.

3

Premir z para passar a Bolus rápido.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Bolus rápido.

4

Premir x ou z para passar a Ligado ou 
Desligado, consoante o necessário.

Premir o para selecionar. 

Ajustar o incremento de bolus rápido

O incremento de bolus rápido é o número 
de unidades de insulina programado cada 
vez que se prime q na função Bolus 
rápido. É possível definir 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 
ou 2,0 unidades cada vez que se prime o 
botão. Consultar o capítulo 4.2, 
página 40.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir z para passar a Definições de 
bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de bolus.

3

Premir z para passar a Incremento de 
bolus rápido.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Incremento de bolus 
rápido.
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4

Premir x ou z para definir o incremento 
pretendido.

Premir o para confirmar.

Ajustar a velocidade de administração

Para melhor conveniência, durante a 
administração de insulina, é possível ajustar 
a velocidade de administração. Uma 
velocidade de administração padrão origina 
uma administração do bolus muito rápida. 
Uma velocidade de administração lenta 
pode ser mais conveniente quando se 
necessita de uma quantidade de bolus 
elevada e/ou no caso de se sentir dor ou de 
ocorrer perda de insulina a partir do local de 
infusão durante a administração do bolus.

A velocidade de administração pode ser 
definida para:

 º Muito lenta (3 U/min)

 º Lenta (6 U/min)

 º Moderada (9 U/min) 

 º Padrão (12 U/min)

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir z para passar a Definições de 
bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de bolus.

3

Premir z para passar a Velocidade de 
administração.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Velocidade de 
administração.

4

Premir x ou z para passar a Muito lenta, 
Lenta, Moderada ou Padrão, conforme 
necessário.

Premir o para selecionar.
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Ajustar a quantidade máxima de bolus

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir z para passar a Definições de 
bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de bolus.

3

Premir z para passar a Quantidade 
máxima de bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Quantidade máxima 
de bolus.

4

Premir x ou z para definir a quantidade 
máxima de bolus, conforme necessário.

Premir o para confirmar. 

Ajustar a definição do atraso

Em algumas situações (p. ex., 
gastroparesia), pode ser útil iniciar um bolus 
depois de começar a ingerir alimentos. A 
função Definição do atraso permite 
especificar um atraso entre a programação 
do bolus e o início real da sua 
administração. Consultar equipa de 
cuidados de saúde que o assiste sobre a 
definição do atraso.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.
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2

Premir z para passar a Definições de 
bolus.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de bolus.

3

Premir z para passar a Definição do 
atraso.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Definição do atraso.

4

Premir x ou z para passar a Ligado ou 
Desligado, consoante o necessário.

Premir o para selecionar.

Nota

como definir o tempo de atraso

Se a função Definição do atraso estiver 
ligada é possível programar um tempo de 
atraso cada vez que se programa um 
novo bolus.

Depois de programar a quantidade de 
bolus (bolus padrão) ou a duração tardia 
(bolus prolongado ou multionda), é 
apresentado o ecrã Definir o tempo de 
atraso:

Premir x ou z para definir o tempo de 
atraso.

Premir o para confirmar.

A programação do bolus prossegue 
depois como habitual.

A administração do bolus inicia-se depois 
do tempo de atraso ter expirado.

8.4.3 Ajustar as definições do 
conjunto de infusão

As Definições conjunto infusão permitem 
ajustar o volume de purga do tubo e da 
cânula do conjunto de infusão.

Para informações sobre o volume de purga 
correto para o conjunto de infusão, 
consultar as instruções do conjunto de 
infusão.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.
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É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir z para passar a Definições 
conjunto infusão.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Definir volume purga 
do tubo.

3

Premir x ou z para definir o volume de 
purga do tubo.

Premir o.

É apresentado o ecrã Definir volume purga 
da cânula.

4

Premir x ou z para definir o volume de 
purga da cânula.

Premir o para confirmar.

8.4.4 Ajustar o nível de aviso do 
cartucho

Quando a quantidade de insulina do 
cartucho da bomba estiver baixa, a bomba 
apresenta o Aviso W31: Cartucho quase 
vazio para lembrar que é necessário mudar 
o cartucho em breve.

É possível especificar o número de unidades 
de insulina que desencadeia o aviso.

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Definições de terapêutica.

Premir o para selecionar.

É apresentado o menu Definições de 
terapêutica.

2

Premir z para passar a Nível de aviso do 
cartucho.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Nível de aviso do 
cartucho.
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3

Premir x ou z para definir a quantidade 
de aviso, conforme necessário.

Premir o para confirmar.

8.5 definir a hora e a data

 w AdVeRTÊNciA

É muito importante definir a hora e a data 
correta na bomba, incluindo a indicação 
am e pm para o formato 12 horas. Caso 
contrário, pode não ser administrada a 
quantidade correta de insulina à hora 
certa.

definir a hora

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Hora e data.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Hora e data.

2

Premir o para selecionar Hora.

É apresentado o ecrã Hora com as horas 
destacadas.

3

Premir x ou z para definir as horas.

Premir o.

Os minutos ficam destacados.

4

Premir x ou z para definir os minutos.

Premir o para confirmar.
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definir a data

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Hora e data.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Hora e data.

2

Premir z para passar a Data.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Data com o ano 
destacado.

3

Premir x ou z para definir o ano.

Premir o.

O mês fica destacado.

4

Premir x ou z para definir o mês.

Premir o.

O dia fica destacado.

5

Premir x ou z para definir o dia.

Premir o para confirmar.

Ajustar o formato da hora

É possível selecionar se a bomba apresenta 
a hora no formato de 24 horas ou de 12 
horas (com a designação am e pm).

1

No menu Definições, premir z para 
passar a Hora e data.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Hora e data.
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2

Premir z para passar a Formato de hora.

Premir o para selecionar.

É apresentado o ecrã Formato de hora.

3

Premir x ou z para passar a 24 h ou 
12 h, conforme necessário.

Premir o para selecionar.
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9 Manter a bomba

A bomba tem de ser devidamente mantida 
para garantir uma administração correta de 
insulina.

9.1 informações gerais de 
segurança

 w AdVeRTÊNciA

Não expor a bomba de insulina à luz solar 
direta. A insulina e a bomba não podem 
sobreaquecer. Proteger a bomba de 
insulina da exposição direta ao vento frio 
e a temperaturas superiores a 40 °C e 
inferiores a 5 °C. Estas condições podem 
deteriorar a insulina e causar uma avaria 
nas pilhas. Consultar as instruções da 
insulina em utilização, para determinar o 
intervalo de temperaturas aceitável.

Nota

Verificar a quantidade de insulina no 
cartucho, pelo menos uma vez por dia. 
Premir z no ecrã de estado para ver o 
conteúdo restante do cartucho, em 
unidades. Antes de dormir, certificar-se de 
que:

 º A bomba está no modo EXECUTAR

 º O cartucho contém insulina suficiente 
para toda a noite

 º O nível de carga da pilha é adequado

 º A hora e a data estão definidas 
corretamente

 º O visor está a funcionar devidamente

9.2 inspecionar a bomba
Verificar a bomba e o visor regulamente 
durante o dia e antes de dormir, 
especialmente se, por algum motivo, não 
ouvir os bips ou sentir a vibração.

Acessórios

Utilizar apenas produtos e acessórios 
estéreis Accu-Chek Insight concebidos para 
serem utilizados com a bomba. Uma lista de 
produtos estéreis e acessórios está 
disponível no Anexo G: Lista de acessórios, 
página 130. 

Substituir e eliminar estes itens de acordo 
com as recomendações do médico ou da 
equipa de cuidados de saúde que o 
assiste, e seguir as instruções enviadas 
com os mesmos.

9.3 Manter a bomba

9.3.1 Limpar a bomba

Antes de limpar a bomba, colocá-la no 
modo STOP. Desconectar sempre o conjunto 
de infusão do corpo. Utilizar um pano macio 
para limpar o exterior da bomba. Evitar 
premir os botões da bomba durante a 
limpeza, caso contrário a bomba pode 
voltar, acidentalmente, ao modo EXECUTAR. 
Se necessário, utilizar um pano de algodão 
humedecido em álcool (isopropanol a 70 % 
ou propanol a 50 %). Durante a limpeza, não 
utilizar solventes, detergentes fortes, 
agentes lixiviantes, esfregões ou 
instrumentos aguçados, pois podem 
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1. conjunto de infusão
O que deve verificar
Verificar se todas as conexões do 
conjunto de infusão continuam em boas 
condições.
O que fazer se existirem anomalias
Voltar a efetuar as conexões e apertar as 
que estão frouxas.

2.  Bomba, produtos estéreis e 
acessório

O que deve verificar
Verificar a bomba, os componentes 
estéreis e os acessórios para detetar 
eventuais cortes ou fissuras.
O que fazer se existirem anomalias
No caso de se verificarem danos ou 
suspeita de danos, contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).

3. cartucho
O que deve verificar
Retirar o cartucho. Verificar se o cartucho 
não está danificado (p. ex. microfissuras, 
deformações, riscos). Não esquecer que o 
cartucho pode estar defeituoso mesmo 
que não seja possível visualizar quaisquer 
danos (p. ex. microfissuras).  Certificar-se 
de que não há qualquer fuga de insulina 
no cartucho.
Se houver uma fuga de insulina do 
cartucho, limpar o compartimento do 
cartucho. Substituir o cartucho e o 
cateter. Consultar o capítulo 2.5.
O que fazer se existirem anomalias
Se o cartucho estiver danificado, deite-o 
fora.

danificar a bomba. Certificar-se de que não 
entram líquidos na bomba.

9.3.2 substituir a tampa do 
compartimento da pilha

Substituir a tampa do compartimento da 
pilha quando esta parecer usada ou suja e 
pelo menos de 6 em 6 meses.

9.4 danos na bomba

 w AdVeRTÊNciA

Verificar regularmente se a bomba 
apresenta sinais visíveis ou evidentes de 
danos. Isto aplica-se, em particular, se a 
bomba tiver caído ao chão ou sido 
exposta a stress mecânico específico.

Se cair ao chão, a bomba pode danificar-se. 
Utilizar o sistema de transporte da bomba 
especialmente concebido para ajudar a 
evitar que a bomba caia. Consultar os 
catálogos e brochuras dos produtos estéreis 
e acessórios Accu-Chek para obter mais 
informações, ou contactar a Assistência a 
Clientes (consultar a parte interior da 
contracapa).

Se a bomba cair ao chão, verificar todos os 
seguintes itens:

1 Conjunto de infusão

2 Bomba e acessórios (consultar “Anexo G: 
Lista de acessórios”)

3 Cartucho

4 Tampa do compartimento da pilha

5 Autoteste
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4. Tampa do compartimento da pilha
O que deve verificar
Retirar a tampa do compartimento da 
pilha e a pilha.
Verificar a tampa do compartimento da 
pilha para detetar eventuais fissuras ou 
peças soltas. 
O que fazer se existirem anomalias
Substituir uma tampa do compartimento 
da pilha danificada por uma nova. 
O que deve verificar
Introduzir a pilha. Colocar a tampa do 
compartimento sobre a pilha. Empurrar a 
tampa do compartimento da pilha 
totalmente para dentro, até ouvir um 
estalido.
O que fazer se existirem anomalias
Se não for possível colocar corretamente 
a tampa do compartimento da pilha, 
substitua-a.

5. Autoteste
Depois de se inserir a pilha, a bomba 
efetua um autoteste. Verificar se o 
autoteste é executado sem erros. 
Consultar o capítulo 2.3.
O que fazer se existirem anomalias
Se o autoteste não for executado de 
acordo com o descrito, substituir a pilha 
e, se houver disponibilidade, substituir a 
tampa do compartimento da pilha.
Se o problema persistir, contactar a 
Assistência a Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa).
Se o autoteste for executado sem erros, 
selecionar Trocar o cartucho no menu 
Cartucho e conjunto de infusão. Consultar 
o capítulo 2.5.

9.5 Reparar a bomba
Não efetuar qualquer manutenção ou 
reparação na bomba. Não utilizar 
lubrificantes no mecanismo da bomba. Para 
quaisquer questões, contactar a Assistência 
a Clientes (consultar a parte interior da 
contracapa).

9.6 Guardar a bomba

 w AdVeRTÊNciA

Se a bomba não for utilizada durante um 
longo período de tempo, tem de ser 
devidamente guardada para prevenir 
qualquer subsequente avaria.

Para guardar a bomba, colocá-la no modo 
STOP (consultar o capítulo 3.2, 
página 34) e:

1
Retirar a pilha.

2
Remover o cartucho.

3
Inserir a tampa do compartimento da 
pilha.

4
Guardar a bomba na respetiva 
embalagem.
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condições de armazenamento

Temperatura +5 a +45 °C

Humidade do 
ar

20 a 85 % de 
humidade relativa 

Pressão 
atmosférica

70 kPa a 106 kPa  
(700 a 1060 mbar)

9.7 eliminação

Bomba de insulina

A bomba de insulina pode representar risco 
de infeção em virtude de poder entrar em 
contato com o sangue quando é utilizada. A 
bomba de insulina cai fora do âmbito da 
Diretiva Europeia n.° 2012/19/EU (diretiva 
relativa aos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEE)). Se necessitar 
de eliminar a bomba de insulina, devolva-a 
à Roche (consultar a parte interior da 
contracapa) para detalhes sobre eliminação 
profissional.

cartucho, conjunto de infusão e 
acessórios

Para instruções sobre a eliminação do 
cartucho, conjunto de infusão e acessórios, 
consultar as instruções enviadas com o 
produto em causa.

Pilha

Certificar-se de que as pilhas gastas são 
eliminadas corretamente e recicladas de 
acordo com os regulamentos locais.
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10 Responder a uma 
mensagem da 
bomba

A bomba ajuda a gerir a diabetes através de 
diversas mensagens e informações de 
segurança. É muito importante ter em 
atenção essas mensagens e tomar as ações 
necessárias.

A bomba sinaliza essas mensagens através 
de bips e vibrações. É possível desligar ou 
os bips ou as vibrações, mas para 
segurança do paciente não é possível 
desligar ambos ao mesmo tempo no sinal 
de alarme inicial.

A bomba pode assinalar as seguintes 
mensagens:

Lembretes

É possível programar 
diversos lembretes para 
ajudar a lembrar tarefas 
relacionadas com a 
gestão da diabetes. 
Os lembretes não 
interrompem a 
administração de 
insulina.

Avisos

Quando for necessário 
atenção por parte do 
utilizador, a bomba 
apresenta um aviso. Por 
exemplo, quando o 
cartucho estiver quase 
vazio, a bomba 
apresenta o Aviso W31: 
Cartucho quase vazio.
Os avisos não 
interrompem a 
administração de 
insulina.

Mensagens 
de 
manutenção

Uma mensagem de 
manutenção é 
desencadeada quando a 
bomba requer uma ação 
imediata para manter a 
sua funcionalidade. Por 
exemplo, quando o 
cartucho estiver vazio, a 
bomba apresenta a 
mensagem Manutenção 
M21: Cartucho vazio.
Após uma mensagem 
de manutenção, a 
bomba entra no modo 
PAUSA ou no modo 
STOP. Reiniciar a 
administração de 
insulina, conforme 
necessário.
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erros

Uma mensagem de erro 
indica que, nesse 
momento, a bomba não 
está a funcionar 
devidamente. 
Após um erro, a bomba 
passa ao modo STOP. 
Mais à frente, neste 
capítulo, serão 
abordadas as ações 
adequadas para 
responder a um erro.

Todas as mensagens se enquadram na 
categoria de prioridade baixa de acordo 
com a norma EN 60601-1-8:2006. 

Responder a um lembrete, aviso, 
mensagem de manutenção ou erro

1

Quando a mensagem for apresentada, 
premir o para silenciar os sinais.

2

Desbloquear o bloqueio dos botões se os 
botões estiverem bloqueados. Consultar o 
capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o novamente para confirmar. 

Depois, tome a ação adequada.

A mensagem é repetida se não for 
confirmada dentro de 60 segundos. Mesmo 
que o som esteja desligado ou tenha sido 
programado abaixo do volume máximo, o 
volume de som aumenta até ao máximo se 
não for confirmado. O som e a vibração 
permanecem no máximo até serem 
confirmados.
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10.1 Lista de lembretes
No capítulo sobre definições vai aprender como personalizar o design do ecrã. Consultar o 
capítulo 8.1, página 59. 

Se o bloqueio dos botões estiver ativado, é necessário desbloquear os botões antes de se 
poder confirmar o lembrete. Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o para silenciar Premir o para confirmar Lembrete

Lembrete Administração de 
bolus (1 a 5):
Lembra a administração de 
um bolus conforme 
programado.

Lembrete Bolus em falta (1 a 
5):
Verificar se falhou a 
administração de um bolus 
necessário.

Alarme (1 a 5):
Acorde!

Lembrete Substituir conjunto:
Substituir o conjunto de 
infusão conforme adequado.

Lembrete DBT concluída:
Expirou o tempo de uma dose 
basal temporária 
programada. Verificar se 
necessita de programar uma 
nova.
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10.2 Lista de avisos
Se o bloqueio dos botões estiver ativado, é necessário desbloquear os botões antes de se 
poder confirmar o aviso. Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o para silenciar Premir o para confirmar Aviso

W31 Cartucho quase vazio:
O cartucho da bomba está 
quase vazio. Certificar-se de 
que tem um cartucho cheio 
preparado.

W32 Pilha fraca:
A pilha da bomba está quase 
gasta. Certificar-se de que 
tem uma pilha nova 
preparada.

W33 Hora/data inválida:
Se a bomba esteve sem 
corrente durante mais de 
uma hora, a hora e a data 
podem já não estar corretas. 
Acertar a hora e a data. 
Consultar o capítulo 8.5, 
página 84.

W34 Fim da garantia:
O período de garantia da 
bomba expirou. Contactar a 
Assistência a Clientes 
(consultar a parte interior da 
contracapa) para determinar 
o procedimento adequado.

W36 DBT cancelada:
Foi cancelada uma dose 
basal temporária. Certificar-
se de que o cancelamento foi 
intencional. Se for adequado, 
programar uma nova DBT.
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Premir o para silenciar Premir o para confirmar Aviso

W38 Bolus cancelado:
Foi cancelado um bolus. 
Certificar-se de que o 
cancelamento foi intencional. 
Se for adequado, programar 
um novo bolus.

W39 Aviso de tempo de 
empréstimo (apenas para 
bombas de empréstimo):
O tempo de empréstimo da 
bomba termina em breve. 
Contactar a Assistência a 
Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa) para 
determinar o procedimento 
adequado.

10.3 Lista de mensagens de manutenção
Após uma mensagem de manutenção, a bomba passa ao modo STOP ou PAUSA e muda para 
STOP se a administração de insulina não for retomada dentro de 15 minutos. Reiniciar a 
administração de insulina, conforme apropriado.

Se o bloqueio dos botões estiver ativado, é necessário desbloquear os botões antes de se 
poder confirmar a mensagem de manutenção. Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o para silenciar Premir o para confirmar Mensagem de manutenção

M20 Cartucho não inserido:
Inserir um cartucho.

M21 Cartucho vazio:
Já não há insulina no 
cartucho. Inserir um novo 
cartucho.
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Premir o para silenciar Premir o para confirmar Mensagem de manutenção

M22 Pilha sem carga:
A pilha da bomba está gasta. 
Introduzir uma pilha nova.

M23 Desligar automático:
Não foi premido nenhum 
botão da bomba durante o 
período especificado para a 
função Desligar automático. 
Consultar o capítulo 8.4.1, 
página 77. Após esta 
mensagem de manutenção, a 
bomba entra no modo STOP.

M24 Oclusão:
A insulina não flui livremente. 
Substituir todo o conjunto de 
infusão. Se a mensagem de 
manutenção voltar a ser 
apresentada, substituir 
também o cartucho.

M25 Fim tempo empréstimo 
(apenas bombas de 
empréstimo):
O tempo de empréstimo da 
bomba expirou. Contactar a 
Assistência a Clientes 
(consultar a parte interior da 
contracapa) para determinar 
o procedimento adequado. 
Após esta mensagem de 
manutenção, a bomba entra 
no modo STOP.
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Premir o para silenciar Premir o para confirmar Mensagem de manutenção

M26 A troca do cartucho não 
foi concluída:
O processo de substituição 
do cartucho foi interrompido. 
Repetir a substituição do 
cartucho.

M27 Falha no carregamento 
de dados:
A transferência de dados 
para um computador foi 
interrompida. Reiniciar o 
carregamento de dados.

M28 Fim limite modo pausa:
A bomba está no modo 
PAUSA há mais de 15 
minutos e passou ao modo 
STOP. DBT e bolus foram 
cancelados. Reiniciar a 
administração de insulina e 
reprogramar DBT e bolus 
conforme adequado.

M29 Tipo de pilha não 
definido:
O tipo de pilha não foi 
definido durante o processo 
de arranque. Definir o tipo de 
pilha correto.

M30 Tipo cartucho não 
definido:
O tipo de cartucho não foi 
definido durante o processo 
de substituição do cartucho 
ou de arranque. Definir o tipo 
de cartucho adequado.
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10.4 Lista de erros
Quando a bomba deteta um problema mais grave é apresentada uma mensagem de erro e a 
bomba passa ao modo STOP. Se não conseguir resolver o problema à primeira tentativa e o 
erro persistir, contactar a Assistência a Clientes (consultar a parte interior da contracapa) 
para obter indicações e, se necessário, mudar para uma terapêutica de insulina alternativa.

Se o bloqueio dos botões estiver ativado, é necessário desbloquear os botões antes de se 
poder confirmar a mensagem de erro. Consultar o capítulo 8.3.3, página 72.

Premir o para silenciar Premir o para confirmar erro

E6 Erro mecânico:
O sistema mecânico da 
bomba não funciona 
devidamente. Substituir a 
pilha e o cartucho.

E7 Erro eletrónico:
Quando esta mensagem é 
apresentada, substituir a 
pilha. Se a mensagem 
persistir, não vai conseguir 
resolver o problema sozinho. 
Contactar a Assistência a 
Clientes (consultar a parte 
interior da contracapa) para 
obter ajuda. Mudar para uma 
terapêutica de insulina 
alternativa.

E10 Erro ao recolher:
A haste do êmbolo não 
recolheu corretamente 
durante a inserção do 
cartucho. Substituir a pilha e 
repetir a substituição do 
cartucho.
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Premir o para silenciar Premir o para confirmar erro

E13 Erro de idioma:
A bomba não pode 
apresentar o idioma 
selecionado. Mudar para 
outro idioma. Se não 
conseguir selecionar o seu 
idioma e não souber 
nenhuma das outras línguas 
disponíveis, contactar a 
Assistência a Clientes 
(consultar a parte interior da 
contracapa).
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Anexo A: dados técnicos

dados técnicos gerais

Dimensões máximas 
(com adaptador)

Aprox. 84 × 52 × 19 mm

Peso
Bomba de insulina vazia: aprox. 99 g
Bomba incluindo cartucho, pilha e conjunto de infusão: aprox. 
122 g

Corpo da bomba
Plástico resistente ao choque e aos riscos, resistente a produtos 
farmacêuticos e com todos os cantos arredondados

Intervalos de 
temperaturas1

Durante o funcionamento: +5 °C a +40 °C
Durante o armazenamento: +5 °C a +45 °C
Durante o transporte: −20 °C a +50 °C 
Tempo de arrefecimento, desde a temperatura máxima de 
armazenamento para a temperatura de operação2: 15 min

Humidade do ar
Durante o funcionamento: 20 % a 90 % de humidade relativa
Durante o armazenamento: 20 % a 85 % de humidade relativa
Durante o transporte: 20 % a 95 % de humidade relativa

Pressão atmosférica

Durante o funcionamento: 55 a 106 kPa (550 a 1060 mbar)
Durante o armazenamento na caixa de embalagem: 70 a 
106 kPa (700 a 1060 mbar)
Durante o transporte: 50 a 106 kPa (500 a 1060 mbar)

Fonte de alimentação

Uma pilha de 1,5 V AAA, de alcalina (LR03) ou de lítio (FR03). 
Não utilize pilhas de lítio que não cumpram a norma 
IEC 60086-4. As pilhas devem ter uma capacidade mínima de 
1200 mAh. Não utilizar pilhas de carbono-zinco ou 
recarregáveis (NiCd/NiMH).

1 Consultar as instruções de utilização da insulina utilizada para obter informações sobre o intervalo de 
temperaturas aceitável para o funcionamento, armazenamento e transporte.

2 de acordo com a IEC 60601-1-11:2015
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Dados técnicos gerais

Vida útil da pilha

Se for utilizada com um padrão de uso típico (50 U/dia com 
insulina U100; temperatura ambiente de +23 °C ±2 °C, a uma 
dose basal mínima/intermediária/máxima), a duração da pilha é 
de, aproximadamente:
Lítio (1200 mAh):  pelo menos 21 dias com a tecnologia sem 

fios Bluetooth desligada
Lítio (1200 mAh):  pelo menos 20 dias com a tecnologia sem 

fios Bluetooth ligada
Alcalina (1200 mAh):  pelo menos 6 dias com a tecnologia sem 

fios Bluetooth desligada
Alcalina (1200 mAh):  pelo menos 5 dias com a tecnologia sem 

fios Bluetooth ligada
Se usar a sua bomba com produtos de terceiros, a duração 
efectiva da pilha pode variar da duração da pilha especificada 
neste manual de utilização.

Duração esperada 5 anos

Tempo de 
armazenamento de 
dados

A hora e a data são guardadas na memória, com segurança, 
durante cerca de 10 horas depois de se retirar a pilha. Outras 
definições da bomba de insulina (por ex., dose basal horária, 
conteúdo restante do cartucho, incrementos do bolus, perfil do 
utilizador ativo e definições de alarme) e a memória de eventos 
(histórico de bolus, histórico de totais diários de insulina, 
histórico de doses basais temporárias, histórico de alarmes) são 
guardados, independentemente da corrente existente na pilha e 
do tempo que a bomba de insulina tenha estado sem pilha.

Dose basal Mín. 0,02 U/h, máx. 25 U/h.

Bolus

A quantidade máxima de bolus por administração são 50 
unidades de insulina. A quantidade de bolus pode ser ajustada 
para o bolus rápido em incrementos de 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 e 2,0 
unidades. Para o bolus padrão, o bolus prolongado e o bolus 
multionda, a quantidade pode ser ajustada em incrementos de 
0,05 unidades. A duração do bolus prolongado e do bolus 
multionda pode ser ajustada em intervalos de 15 minutos a 
24 horas.
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dados técnicos gerais

Dose basal temporária

Ajustável em incrementos de 10 %, 0–90 % para diminuições, 
110–250 % para aumentos. A duração é ajustável em intervalos 
de 15 minutos a um máximo de 24 horas. A última duração 
programada é atribuída, por defeito, à alteração seguinte 
programada da dose basal temporária.

Velocidade de 
administração do bolus

muito lenta = 3 U/min, lenta = 6 U/min, moderada = 9 U/min, 
padrão = 12 U/min

Velocidade de purga 12 U/min

Pressão sonora
Além da notificação tátil, a bomba gera, em média, uma 
pressão sonora de pelo menos 45 dB.

Mensagem de 
Manutenção M24: 
Oclusão

Tempo máximo entre a oclusão e a 
mensagem

Tipo de cartucho 1,6 ml

Dose basal 1,0 U/h 3:10 h

Dose basal 0,02 U/h* 280 h

Volume máximo de 
oclusão antes de ser 
apresentada a 
mensagem de 
Manutenção M24: 
Oclusão**

Cartucho de 1,6 ml: 2,0 U

Limiar de alarme de 
oclusão do sistema

330 kPa (3,3 bar)

Pressão máxima 350 kPa (3,5 bar)

Pressão mínima de 
abertura do orifício do 
adaptador

0,65 bar

Fluxo (taxa de 
administração)

Variável

* O tempo máximo será indicado como 144 h, uma vez que é o intervalo recomendado para a substituição dos 
conjuntos de infusão.

** Determinado através de métodos de medição em conformidade com a norma IEC 60601-2-24:2012.
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Dados técnicos gerais

Quantidade máxima 
administrada numa 
situação de anomalia 
simples

≤0,8 U

Cartucho

Pode utilizar os seguintes cartuchos previamente cheios com a 
sua bomba de insulina Accu-Chek Insight:
 º NovoRapid® PumpCart® (cartucho previamente cheio com 

1,6 ml de solução para injeção)
 º Fiasp® PumpCart® (cartucho previamente cheio com 1,6 ml 

de solução para injeção)
Verificar a disponibilidade no seu país ou consultar a Assistência 
a Clientes.

Conjuntos de infusão
Parte aplicada: Os conjuntos de infusão Accu-Chek Insight com 
conector proprietário.

Controlo remoto e 
transferência de dados

Tecnologia sem fios Bluetooth, canal de comunicação na banda 
ISM de 2,4 GHz

Segurança

O conceito de segurança baseia-se num sistema de controlo 
que é composto por dois microprocessadores e um 
microprocessador supervisor (sistema de supervisão).
O sistema de controlo baseia-se numa arquitetura de software 
de duplo canal que efetua todas as funções de segurança 
relevantes duas vezes.
Sempre que ocorre um defeito ou falha no sistema de controlo, 
este é identificado pelo microprocessador de supervisão e 
vice-versa. Caso, por exemplo, ocorra uma administração 
excessiva, o motor é imediatamente desligado e ocorrer um 
Erro E7: Erro eletrónico.
O sistema de controlo e o sistema de supervisão sinalizam o 
erro por via acústica (bips) e pelo tato (vibrações). Além disso, o 
sistema de controlo apresenta o número específico do erro no 
visor da bomba.
O motor também constitui um componente de segurança 
importante, em virtude da combinação dos processadores de 
controlo e supervisão e motor sem escovas fornecer a melhor 
fiabilidade e exactidão possíveis ao nível da administração de 
insulina.
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dados técnicos gerais

IPX8
Proteção contra os efeitos da imersão temporária em água em 
condições padrão (1,3 m durante 60 minutos).
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Padrões técnicos

Tabela 201: emissão eletromagnética

Orientações e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

A bomba de insulina Accu-Chek Insight destina-se a ser utilizada no ambiente 
eletromagnético indicado a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba de insulina Accu-Chek 
Insight deve garantir a sua utilização nesse tipo de ambiente.

Teste de emissões conformidade Ambiente eletromagnético – orientações

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

A bomba de insulina Accu-Chek Insight tem de 
emitir energia eletromagnética para 
desempenhar a função a que se destina. Em 
casos raros, o equipamento eletrónico existente 
nas proximidades pode ser afetado.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B
A bomba de insulina Accu-Chek Insight é 
adequada para ser utilizada em todos os 
estabelecimentos, incluindo estabelecimentos 
domésticos e aqueles diretamente ligados à rede 
pública de fornecimento de energia de baixa-
tensão que alimenta edifícios utilizados para fins 
domésticos.

Emissões de 
harmónicas
IEC 61000-3-2

Não aplicável

Flutuações de 
tensão/emissões de 
tremulação
IEC 61000-3-3

Não aplicável

Tabela 202: descargas eletrostáticas (esd) e campo magnético da frequência da 
corrente (todos os dispositivos)

Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

A bomba de insulina Accu-Chek Insight destina-se a ser utilizada no ambiente 
eletromagnético indicado a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba de insulina Accu-Chek 
Insight deve garantir a sua utilização nesse tipo de ambiente.
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Padrão do ensaio 
de imunidade

Valores do ensaio 
iec 60601*

Valores 
regulamenta-
dos

Ambiente 
eletromagnético – 
orientações

Descarga 
eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV contacto
±15 kV ar

±8 kV contacto
±15 kV ar

Os pavimentos devem ser 
em madeira, betão ou 
mosaico cerâmico. Se os 
pavimentos estiverem 
cobertos por material 
sintético a humidade 
relativa deve ser, pelo 
menos, 30 %.

Transitórios 
elétricos rápidos 
em salvas
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas 
de alimentação 
elétrica

Não aplicável

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV linha a linha
±2 kV linha a terra

Não aplicável

Quedas de tensão, 
pequenas 
interrupções e 
variações de 
tensão nas linhas 
de alimentação
IEC 61000-4-11

<5 % UT (0,5 ciclo)
40 % UT (5 ciclos)
70 % UT (25 ciclos)
<5 % UT para 5 s

Não aplicável

Campo magnético 
da frequência da 
corrente 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 400 A/m

Os campos magnéticos 
gerados pela frequência da 
corrente devem apresentar 
valores característicos de 
um ambiente comercial ou 
hospitalar típico.

* Valores de ensaio conformes à IEC 60601-1-2:2014

Nota:

A UT é a tensão da CA do setor antes da aplicação dos valores de ensaio.
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Tabela 203: campos eletromagnéticos de imunidade (dispositivos de suporte de vida)

Orientações e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética

A bomba de insulina Accu-Chek Insight destina-se a ser utilizada no ambiente 
eletromagnético indicado a seguir. O cliente ou o utilizador da bomba de insulina Accu-Chek 
Insight deve assegurar a sua utilização nesse tipo de ambiente.

Ambiente eletromagnético – orientações

Os equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados junto a 
qualquer parte da bomba de insulina Accu-Chek Insight, incluindo cabos, a uma distância 
inferior à distância recomendada, calculada através da equação aplicável à frequência do 
transmissor.

Padrão do 
ensaio de 
imunidade

Valores do 
ensaio iec 
60601

Valores regulamentados
distância de 
separação 
recomendadaa)

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 
80 MHz

V1 =  10 Vrms  
150 kHz a 80 MHz

d = 1,2 √
−
P 

150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz a 
800 MHz

E1 =  10 V/m  
80 MHz a 800 MHz

d = 1,2 √
−
P 

80 kHz a 800 MHz

RF irradiada
IEC 61000-4-3

10 V/m
800 MHz a 
2,5 GHz

b)E2a =  2 V/m para  
2,3 GHz a 2,5 GHz

c)E2b =  10 V/m para  
800 MHz a 2,3 GHz 
e 2,5 GHz a 
2,7 GHz

da = 11,7 √
−
P 

2,3 GHz a 2,5 GHz
db = 2,3 √

−
P 

800 MHz a 2,3 GHz  
e 2,5 GHz a 2,7 GHz

a ) Não se considera que eventuais menores distâncias fora das bandas ISM sejam mais aplicáveis nesta tabela.
b ) Banda de exclusão para o canal de comunicação Bluetooth ISM de 2,4 GHz
c ) Banda de conformidade para o equipamento do sistema
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Na qual P é o valor máximo da potência de saída do transmissor em watts (W), segundo o 
fabricante do transmissor, e d corresponde à distância de separação recomendada em 
metros (m). 
As intensidades dos campos gerados por transmissores de RF fixos, de acordo com estudo 
eletromagnético do local,d) devem ser inferiores aos valores regulamentados para cada gama 
de frequências.e) 
As interferências podem ocorrer nas proximidades de equipamentos com o seguinte 
símbolo: 

d ) As intensidades dos campos gerados por transmissores fixos, como estações base para radiotelefonia (telemóveis / 
equipamentos sem fios), telefones e rádios móveis terrestres, radioamadores, emissões de AM e FM e emissões de 
TV, não podem ser previstas teoricamente com exactidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado por 
transmissores de RF fixos, deve considerar-se a realização de um estudo eletromagnético do local. Se a 
intensidade determinada para o campo, no local em que a bomba de insulina Accu-Chek Insight é utilizada, 
exceder o valor de RF regulamentado referido acima, deve analisar-se a bomba de insulina Accu-Chek Insight ou o 
dispositivo que a contém para verificar se o seu funcionamento é normal. Caso se observe funcionamento anómalo, 
poderá ser necessário tomar medidas adicionais, como a reorientação ou mudança de local do dispositivo que 
contém a bomba de insulina Accu-Chek Insight.

e ) Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades dos campos devem ser inferiores a 10 V/m.
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Tabela 205: distâncias de separação recomendadas (dispositivos de suporte de vida)

distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações de RF 
portátil e móvel, e a bomba de insulina Accu-chek insight.

A bomba de insulina Accu-Chek Insight destina-se a ser utilizada no ambiente 
eletromagnético em que as perturbações de RF irradiada estejam controladas. O cliente ou o 
utilizador da bomba de insulina Accu-Chek Insight pode ajudar a prevenir as interferências 
eletromagnéticas, mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações 
de RF portátil e móvel (transmissores) e a bomba de insulina Accu-Chek Insight, de acordo 
com o recomendado abaixo, tendo em conta a potência máxima de saída do equipamento de 
comunicações.

Potência de 
saída 
máxima 
nominal do 
transmissor 
(W)

distância de separação tendo em conta a frequência do transmissor 
(m)

150 kHz a 
80 MHz
d = 1,2 √

−
P

80 MHz a 
800 MHz
d = 1,2 √

−
P

800 MHz a 
2,3 GHz  
2,5 GHz a 
2,7 GHz
db = 2,3 √

−
P

2,3 GHz a 
2,5 GHz
da = 11,7 √

−
P

0,01 12 cm 12 cm 23 cm 118 cm

0,1 38 cm 38 cm 73 cm 373 cm

1 1,2 m 1,2 m 2,3 m 11,8 m

10 3,8 m 3,8 m 7,3 m 37,3 m

100 12 m 12 m 23 m 118 m

Para transmissores com uma potência de saída máxima não referida acima, a distância de 
separação recomendada d, em metros (m), pode ser estimada utilizando uma equação 
aplicável à frequência do transmissor, na qual P representa a potência máxima de saída do 
transmissor, em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

Nota:

A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais 
elevada.
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Nota:

Estas orientações podem não se aplicar em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão a partir de estruturas, objetos e 
pessoas.

Nota:

No cálculo da distância de separação recomendada utiliza-se um fator adicional de 10/3 
para diminuir a probabilidade do equipamento de comunicações móveis ou portáteis 
provocar interferências no caso de, inadvertidamente, vir a estar nas proximidades do 
utilizador.
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Exatidão da taxa de fluxo

Curva em forma de trombeta, resultante dos dados obtidos após o período de 
estabilização

A curva em forma de trombeta evidencia a exatidão da taxa de administração durante o 
período observado. Esta curva em forma de trombeta é um exemplo que se relaciona a todos 
os conjuntos de infusão compatíveis. Para mais informações sobre conjuntos de infusão 
compatíveis, consulte o Anexo G: Lista de acessórios, na página 130. O desvio máximo da 
quantidade administrada (percentagem média global de erro da taxa de fluxo) de insulina 
U100 é de ≤ ±5 %*. 
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* As medições foram efetuadas com uma dose basal média de 1,0 U/h, em conformidade com a norma 
IEC 60601-2-24:2012 com os conjuntos de infusão Accu-Chek Insight Flex e Accu-Chek Insight Tender com um 
cateter de 100 cm à temperatura ambiente. A medição refere-se ao desvio máximo da quantidade administrada. 
Mais de 18 testes realizados. Todos dentro das especificações.
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Exatidão da taxa de fluxo a uma dose basal horária 
mínima de 0,02 U/h

Curva em forma de trombeta, resultante dos dados obtidos após o período de 
estabilização.

A curva em forma de trombeta evidencia a exatidão da taxa de administração durante o 
período observado. Esta curva em forma de trombeta é um exemplo que se relaciona a todos 
os conjuntos de infusão compatíveis. Para mais informações sobre conjuntos de infusão 
compatíveis, consulte o Anexo G: Lista de acessórios, na página 130. O desvio máximo da 
quantidade administrada (percentagem média global de erro da taxa de fluxo) de insulina 
U100 é de ≤ ±60 %*. 

Cabe ao profissional de saúde decidir se a exatidão da taxa de fluxo é suficiente para 
o paciente. 
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* As medições foram efetuadas com uma dose basal mínima de 0,02 U/h, em conformidade com a norma 
IEC 60601-2-24:2012 com os conjuntos de infusão Accu-Chek Insight Flex e Accu-Chek Insight Tender com um 
cateter de 100 cm à temperatura ambiente. A medição refere-se ao desvio máximo da quantidade administrada.
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Gráfico inicial do período de estabilização

O gráfico inicial apresenta as alterações da taxa de fluxo durante o período de estabilização.
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O desvio máximo da quantidade administrada (percentagem média global de erro da taxa de 
fluxo) para 25 U de insulina U100 é de ≤ ±5 %* na qual a sua bomba de insulina Accu-Chek 
Insight está colocada ≤ 0,8 m acima/abaixo do local de infusão.

Bolus

Para a insulina U100, o desvio máximo de um bolus máximo é de ≤ ±5 % e o desvio máximo 
de um bolus mínimo é de ≤ ±50 %.**

* As medições foram efetuadas com uma dose basal média de 1,0 U/h, em conformidade com a norma 
IEC 60601-2-24:2012 com os conjuntos de infusão Accu-Chek Insight Flex e Accu-Chek Insight Tender com um 
cateter de 100 cm à temperatura ambiente.

** As medições foram efetuadas em conformidade com a norma IEC 60601-2-24:2012 com os conjuntos de infusão 
Accu-Chek Insight Flex e Accu-Chek Insight Tender com um cateter de 100 cm à temperatura ambiente.
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Anexo B: Parâmetros de configuração

Parâmetro
definições dos parâmetros 
padrão

intervalo/valor disponível 
na bomba

Administração basal 
máxima (dose basal horária 
máxima combinada com a 
dose basal temporária 
máxima)

62,5 U/h 62,5 U/h

Dose basal predefinida 0 0–25 U/h

Incremento da dose basal 
horária

0,01 (de 0,02 U/h a 
5,00 U/h)  
e  
0,1 (de 5,00 U/h a 25,0 U/h)

Doses basais horárias 0, 0,02–25,0 U/h 0, 0,02–25,0 U/h

Dose basal temporária
Incremento de aumentação 
ou diminuição da DBT
Duração da DBT
Incremento da duração da 
DBT

100 % 

10 %
2 h 

15 min

0–250 % 

10 %
15 min–24 h 

15 min

Perfis da dose basal 
disponíveis

5 5

Quantidade de bolus por 
administração do bolus

0–25,0 U 0–50,0 U

Incrementos de bolus do 
bolus rápido

0,5 U 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 U

Incrementos da quantidade 
de bolus para bolus padrão, 
bolus prolongado e bolus 
multionda

0,05 U (0–2 U)
0,1 U (2–5 U)
0,2 U (5–10 U)
0,5 U (10–20 U)
1,0 U (20–50 U)
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Parâmetro
definições dos parâmetros 
padrão

intervalo/valor disponível 
na bomba

Duração do bolus (bolus 
prolongado, bolus 
multionda)

4 h
15 min a um máximo de 
24 h

Incremento da duração do 
bolus

15 min

Velocidade de 
administração do bolus

Padrão: 12 U/min

Padrão: 12 U/min
Moderada: 9 U/min
Lenta: 6 U/min
Muito lenta: 3 U/min

Bolus máximo 25 U 1–50,0 U

Tempo de atraso Desligado
Desligado ou Ligado 
Se estiver ligado: 0 a 60 min 
em incrementos de 15 min

Volume de purga do 
conjunto de infusão

14,0 U 0–25,0 U

Volume de purga da cânula 0,7 U 0,0–2,0 U

Orientação do visor Padrão Padrão ou Virado

Brilho do visor 2 0–5 passos

Tempo limite excedido do 
visor

30 s (15 s tempo limite 
excedido escuro + 15 s 
tempo limite excedido 
desligado)

Cor de fundo do visor Escura Escura ou Clara

Formato do visor Normal Normal ou zoom

Volume (para bips) 3 1–5 (0 = silencioso)

Sinal Acústico e tátil
Acústico, tátil ou acústico e 
tátil

man_07260636001_G_pt.indb   117 28.06.2019   10:39:36



B

118

ANEXO

Parâmetro
definições dos parâmetros 
padrão

intervalo/valor disponível 
na bomba

Modos

Normal:
Volume 3 / som e vibração
Vibrar:
Volume 0 / vibração
Som baixo:
Volume 1 / vibração
Som alto:
Volume 4 / som e vibração

Normal:
Volume 0–5 / som e 
vibração
Vibrar:
Volume 0–5 / vibração
Som baixo:
Volume 0–5 / vibração
Som alto:
Volume 0–5 / som e 
vibração

Tipo de pilha AAA (FR03) LÍTIO 1,5 V
AAA (FR03) LÍTIO 1,5 V ou
AAA (LR03) ALCALINA 1,5 V

Tempo limite excedido para 
bloqueio dos botões

10 s 4–60 s

Desligar automático Desligado
Ligado (1–24 h) ou 
Desligado (0 h)

Lembrete Desligado

Administração de bolus, 
Bolus em falta, Alarme, 
Substituir conjunto infusão: 
Desligado, Único ou Repetir

Formato de hora 24 h 24 h ou 12 h am/pm

Bluetooth

Desligado (se tiver sido 
administrado com outro 
dispositivo de tecnologia 
sem fios Bluetooth, o 
parâmetro padrão é Ligado)

Desligado ou Ligado

Nível de aviso do cartucho 25 U 0–100 U

Perfil do utilizador Padrão
Padrão, Expressivo, 
Diminuído

Bolus rápido Desligado Desligado ou Ligado

man_07260636001_G_pt.indb   118 28.06.2019   10:39:36



C

119

ANEXO

Anexo c: Abreviaturas

Abreviatura significado

aprox. Aproximadamente

h Hora(s)

IEC Comissão Eletrotécnica Internacional

kPa Kilopascal

s Segundos

DBT Dose basal temporária

U
Unidades Internacionais no contexto da eficácia biológica 
de uma determinada quantidade de insulina

U/h
Quantidade de Unidades Internacionais e insulina 
administrada por hora

U100
Concentração de insulina. Cada mililitro de líquido contém 
100 Unidades Internacionais de insulina

dd.mmm.aa Formato da data

hh:mm horas e minutos
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Ícone significado

Modo EXECUTAR (bomba a 
funcionar)

Modo STOP (bomba parada)

Modo PAUSA (bomba em 
pausa)

Operação bem-sucedida

Conexão falhada

Pilha totalmente carregada

Pilha fraca

Pilha sem carga

Cartucho cheio

Cartucho quase vazio

Cartucho vazio

Bloqueio dos botões ativado

Ícone significado

Botão OK

Botão de bolus rápido

Botão para cima

Botão para baixo

Menu do cartucho e do 
conjunto de infusão

Menu trocar o cartucho

Menu purgar a cânula

Menu purgar o tubo

Bolus

Dados do bolus

Cancelar bolus

Anexo d: Ícones e símbolos

Ícones do visor
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Ícone significado

Bolus padrão

Bolus prolongado

Bolus multionda

Quantidade imediata de bolus 
multionda

Quantidade tardia de bolus 
multionda

Dose basal

Ativar perfil da dose basal

Dose basal temporária

Dados da dose basal 
temporária

Programar perfil da dose 
basal

Modos

Modo do sinal

Lembrete

Ícone significado

Dados de eventos

Definições

Definições de terapêutica

Definições do aparelho

Dados da bomba

Temporizador da bomba

Modo de voo

Ecrã principal

Duração

Aguarde/Tempo de atraso

Ícone total

Totais diários

Definições da hora e data
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Ícone significado

Versão do software

Manutenção

Aviso

Tecnologia sem fios 
Bluetooth

Erro

Assistência a erros

Comunicação

Botão de rádio selecionado

Botão de rádio não 
selecionado

Ícone ligado

Ícone desligado

símbolos gerais

símbolo significado

Atenção, consultar as notas 
de segurança existentes nas 
instruções de utilização deste 
produto.

Observar as instruções de 
utilização

Consultar as instruções de 
utilização

Esterilizado por óxido de 
etileno

Esterilizado por irradiação

Número global de item 
comercial

Número do lote

Referência de catálogo

Número de série

Prazo de validade

Fabricante

Data de fabrico
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Símbolo Significado

Limites de temperatura 
(conservar a)

Intervalo de humidade 
aceitável

Intervalo da pressão de ar 
aceitável

De utilização única

Não utilizar se a embalagem 
estiver danificada

Frágil – manusear com 
cuidado

Conservar seco

Conservar ao abrigo da luz 
solar

Reciclagem

Não deitar fora

Inflamável

Tecnologia sem fios 
Bluetooth

Radiação não-ionizante

Símbolo Significado

Dispositivo eletrónico do tipo 
BF, de acordo com a norma 
IEC 60601-1. Proteção contra 
choque elétrico.

Símbolo de proteção contra o 
efeito da imersão temporária 
em água (até 60 minutos e 
1,3 metros de profundidade 
[4,3 pés]), de acordo com a 
norma IEC 60529.

Cumpre as disposições da 
legislação aplicável à UE

O símbolo FCC ID 
(Identificação Federal de 
Comunicações) indica que o 
equipamento de 
radiofrequência foi submetido 
ao processo de autorização 
de equipamento nos Estados 
Unidos da América.

O símbolo IC ID (Identificação 
Industrial do Canadá) indica 
que o equipamento de 
radiofrequência foi submetido 
ao processo de autorização 
de equipamento no Canadá.
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Símbolo Significado

A marca de conformidade 
indica que o produto está em 
conformidade com a norma 
aplicável e estabelece uma 
ligação de rastreabilidade 
entre o equipamento e o 
fabricante, importador ou 
agente responsável pela sua 
conformidade e colocação no 
mercado da Austrália e da 
Nova Zelândia.

R03 (AAA) Pilha recomendada

A Lei Federal (EUA) restringe 
a venda deste dispositivo a 
médicos ou por prescrição de 
um médico.

Aviso contra a utilização do 
dispositivo em ambientes 
eletromagnéticos ou campos 
elétricos fortes
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Garantia

Quaisquer alterações ou modificações aos 
dispositivos, que não sejam expressamente 
aprovados pela Roche, podem invalidar a 
garantia de operação da bomba de insulina 
Accu-Chek Insight.

declaração de conformidade

A Roche declara, pelo presente, que o tipo 
de equipamento de rádio, Accu-Chek Insight 
insulin pump (bomba de insulina Accu-Chek 
Insight), está em conformidade com a 
Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de 
conformidade UE está disponível no 
seguinte endereço da Internet:  
http://declarations.accu-chek.com

conectividade e radiofrequência

Tecnologia sem fios Bluetooth a operar na 
banda de frequências de 2,400 GHz a 
2,4835 GHz.

Potência máxima transmitida

Bomba de insulina Accu-Chek Insight: 
20 mW

Anexo e: Garantia e declaração de conformidade
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Para além do visor e das vibrações, a 
bomba utiliza um padrão de som sofisticado 
para fornecer informações sobre o estado 
da bomba e transmitir um retorno dos 
valores programados pelo doente. Através 
dos perfis do utilizador, a bomba fornece um 
apoio especial que pode ser útil para 
indivíduos com deficiência auditiva ou 
visual. No capítulo sobre definições vai 
aprender a selecionar um perfil do utilizador. 
Consultar o capítulo 8.3.2, página 71.

diminuído

Quando a opção Diminuído está 
selecionada, todos os sons da bomba são 
emitidos uma oitava abaixo do perfil do 
utilizador Padrão. Isto pode ser útil para 
utilizadores com deficiência auditiva. Caso 
existam problemas de audição, consultar o 
profissional de saúde que o assiste sobre o 
perfil do utilizador. Além disso, recomenda-
se vivamente uma atenção especial às 
vibrações e a monitorização frequente do 
visor da bomba.

expressivo

Consultar o profissional de saúde que o 
assiste sobre a utilização do perfil do 
utilizador Expressivo. Com algum treino e 
experiência o perfil do utilizador pode ajudar 
os pacientes com deficiência visual a operar 
a bomba.

Quando a opção Expressivo está 
selecionada

 º A função de deslocamento de todas as 
definições de valores numéricos está 
desativada 

 º Os valores numéricos de muitos ecrãs 
também são sinalizados através do 
retorno acústico

 º No caso das mensagens da bomba 
(erros, mensagens de manutenção, 
avisos e lembretes), esta pode fornecer o 
código numérico correspondente através 
de um retorno acústico, para além do 
sinal padrão

Os sinais acústicos foram concebidos 
utilizando uma escala em Dó maior:

DO1  RE1  MI1  FA1      SO1  LA1 TI1  DO2

Toque Frequência (Hz, ±5 %)

DO2 528

RE2 594

MI2 660

FA2 704

SO2 792

LA2 880

TI2 990

DO3 1056

Anexo F: detalhes sobre perfis do utilizador
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Toque Frequência (Hz, ±5 %)

RE3 1188

MI3 1329

FA3 1408

SO3 1584

LA3 1760

TI3 1980

DO4 2112

RE4 2376

MI4 2640

FA4 2816

SO4 3168

LA4 3520

Função de deslocamento

Desligando a função de deslocamento, é 
possível contar o número de incrementos 
programados. Por defeito, o incremento 
para quantidades de bolus é de 0,5 U para 
todas as quantidades de bolus. Os outros 
incrementos podem ser programados 
utilizando software Accu-Chek compatível.

Valores numéricos

O retorno acústico adicional para valores 
numéricos é fornecido para

 º Quantidades de bolus (3 s após o último 
incremento programado) 

 º Durações de bolus (3 s após o último 
incremento programado)

 º Tempo de atraso (3 s após o último 
incremento programado)

 º Percentagens DBT (3 s após o último 
incremento programado)

 º Durações DBT (3 s após o último 
incremento programado)

 º Dose diária total do perfil basal (quando 
o ecrã é apresentado)

 º Ecrã de informações rápidas: Hora, 
última quantidade de bolus, dose diária 
total, conteúdo do cartucho, 
percentagem da pilha (quando o ecrã é 
apresentado)

A cada dígito de um valor numérico é 
atribuído um sinal acústico

dígito código acústico

0 DO3-LA2

1 DO3

2 DO3-RE3

3 DO3-RE3-MI3

4 DO3-RE3-MI3-FA3

5 DO3-RE3-MI3-FA3-SO3

6 DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3

7
DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3-
TI3

8
DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3-
TI3-DO4

9
DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3-
TI3-DO4-RE4
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Para números com mais de um dígito, 
haverá uma pequena pausa entre os sinais 
para cada dígito. Os pontos ou dois pontos 
entre dígitos são indicados por um DO muito 
curto.

exemplos:

Ecrã de informações rápidas – hora 9:29

No ecrã de estado premir x para passar à 
ecrã de informações rápidas. Aguardar o 
sinal acústico.

dígito código acústico

9
DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3-
TI3-DO4-RE4

: DO

2 DO3-RE3

9
DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3-
TI3-DO4-RE4

Ecrã de programação de um bolus 
prolongado – quantidade de bolus 6,00 U, 
duração do bolus 2:00 h

dígito código acústico

6 DO3-RE3-MI3-FA3-SO3-LA3

. DO

0 DO2-LA2

0 DO2-LA2

dígito código acústico

2 DO2-RE3

: DO

0 DO2-LA2

0 DO2-LA2

Mensagens da bomba

Para cada tipo de mensagem da bomba 
existe um código acústico padrão específico 
e o número da mensagem é sinalizado de 
acordo com o descrito para os valores 
numéricos.
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Tipo de 
mensagem

código acústico

Erro
LA4-DO3-SO3-DO3 pausa 
DO3-RE3-MI3-FA3

Manutenção
LA4-DO3-SO3-DO3 pausa 
DO3-RE3-MI3

Aviso
LA4-DO3-SO3-DO3 pausa 
DO3-RE3

Lembrete

O sinal pode ser 
selecionado durante a 
programação do lembrete 
em causa

exemplo:

Manutenção M21: Cartucho vazio

Quando a mensagem é apresentada, é 
emitido o sinal padrão da mensagem 
correspondente.

Teor código acústico

Manutenção
LA4-DO3-SO3-DO3 pausa 
DO3-RE3-MI3

Premir o para silenciar.

Depois, prima x para ouvir o código de 
mensagem específico, incluindo o número 
da mensagem:

Teor/dígito código acústico

Manutenção
LA4-DO3-SO3-DO3 pausa 
DO3-RE3-MI3

2 DO3-RE3

1 DO3
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ANEXO

Anexo G: Lista de acessórios

Cartucho

Pode utilizar os seguintes cartuchos previamente cheios com a sua 
bomba de insulina Accu-Chek Insight:
 º NovoRapid® PumpCart® (cartucho previamente cheio com 

1,6 ml de solução para injeção)
 º Fiasp® PumpCart® (cartucho previamente cheio com 1,6 ml de 

solução para injeção)
Verificar a disponibilidade no seu país ou consultar a Assistência a 
Clientes.

Tampa do  
compartimento da pilha

Tampa do compartimento da pilha da bomba de insulina 
Accu-Chek Insight
Service pack Accu-Chek Insight

Sistema de transporte

Existe uma grande variedade de sistemas de transporte feitos de 
diferentes materiais, especialmente concebidos para responder às 
necessidades individuais do paciente durante o uso da bomba de 
insulina.

Conjunto de infusão

Conjunto de infusão Accu-Chek Insight Flex
Conjunto de infusão Accu-Chek Insight Tender
Conjunto de infusão Accu-Chek Insight Rapid
Adaptador e tubo Accu-Chek Insight*
*Necessário para conectar o conjunto de infusão à bomba de 
insulina.

Compatibilidade

Pode emparelhar os seguintes dispositivos com a sua bomba de 
insulina Accu-Chek Insight, utilizando a tecnologia sem fios 
Bluetooth:
 º Diabeloop DBLG1
 º um dispositivo móvel com o Controlo da bomba mySugr® instalado
 º Sistema de gestão da diabetes Accu-Chek Smart Pix

Apenas 1 dispositivo de cada vez pode controlar ativamente a 
bomba de insulina. Consulte o capítulo 8.2.4, página 65, para 
obter mais informações sobre o emparelhamento da bomba com 
outros dispositivos.

 wAdVeRTÊNciA
 º O bom funcionamento regular da sua bomba de insulina Accu-Chek Insight pode ser 
garantido apenas se utilizar acessórios, incluindo software e aplicações disponíveis no 
seu país, que tenham sido concebidos para a utilização com a sua bomba de insulina 
através da Roche.

 º Não utilizar conjuntos de infusão ou outros acessórios que não estejam indicados pela 
Roche para uso com a bomba de insulina Accu-Chek Insight, sob pena de provocar 
derrame ou avaria da bomba e uma administração insuficiente ou excessiva de insulina.

Nota
Para uma lista adicional dos produtos e acessórios Accu-Chek disponíveis no seu país, 
contactar a Assistência a Clientes. 
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Glossário

Análogo de insulina 
(ação rápida)

Um tipo de insulina criado através de tecnologia de ADN 
recombinante. O tempo de latência do análogo de insulina é 
menor do que o tempo de latência da insulina normal.

Aviso Quando for necessário atenção por parte do utilizador, a bomba 
apresenta um aviso.

Bolus A quantidade de insulina administrada (para além da dose 
basal) para cobrir a ingestão de alimentos e para corrigir níveis 
de glicemia altos. A quantidade do bolus é determinada pelas 
orientações do seu médico ou sua equipa de cuidados de 
saúde, pelo nível de glicemia, pela ingestão de alimentos, pelo 
nível de atividade e pelo nível de atividade.

cartucho O reservatório de insulina da bomba de insulina.

compartimento do 
cartucho

A câmara da bomba de insulina onde se coloca o cartucho.

conjunto de infusão O conjunto de infusão liga a bomba de insulina ao corpo do 
paciente. A insulina é administrada a partir do cartucho, através 
do tubo e cânula ou agulha do conjunto de infusão, no tecido 
subcutâneo.

definições pessoais A bomba de insulina tem de ser programada com as definições 
pessoais do paciente antes de se iniciar a terapêutica. As 
definições pessoais incluem o(s) perfil(is) da(s) doses(s) 
basal(ais), a hora e a data corretas, e todos os outros valores 
variáveis que podem ser ajustados às necessidades individuais 
do paciente, na bomba de insulina.

desligar automático A função de desligar automático é uma característica de 
segurança que interrompe a administração de insulina e 
desencadeia uma mensagem de manutenção, quando não são 
premidos botões durante um determinado intervalo de tempo, 
no modo EXECUTAR. Consultar o capítulo 8.4.1, página 77.
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dose basal É a quantidade de insulina administrada por hora, necessária 
para cobrir as necessidades basais de insulina independentes 
de refeições. Na terapêutica com bomba de insulina, a dose 
basal é determinada conjuntamente com o médico ou equipa de 
cuidados de saúde que o assiste, e pode ser ajustada de acordo 
com as necessidades fisiológicas individuais durante o dia. A 
dose basal é administrada pela bomba de insulina de acordo 
com a curva do perfil ou perfis da dose basal pessoal.

dose basal horária É a quantidade de insulina administrada pela bomba de insulina 
Accu-Chek Insight durante cada hora.

dose basal temporária 
(dBT)

Aumento ou diminuição temporária do Perfil da dose basal em 
percentagem (de 0–250 %) de modo a corresponder à variação 
das necessidades de insulina resultantes de um aumento ou 
diminuição do nível de atividade, doença ou stress.

ecrã de estado O ecrã de estado indica se a bomba está no modo EXECUTAR, 
PAUSA ou STOP. A bomba de insulina apresenta o ecrã de 
estado quando não está em curso nenhuma programação e 
quando não estão presentes quaisquer mensagens (erro, 
manutenção, aviso ou lembrete). A hora, a dose basal horária 
atual, o perfil da dose basal selecionado e algumas das funções 
ativadas no momento são apresentadas no ecrã. Além disso, é 
apresentada uma barra de progresso que indica a evolução de 
um bolus ou DBT que estejam ativados.

erro Uma mensagem de erro indica que, nesse momento, a bomba 
não está a funcionar devidamente. Após um erro, a bomba 
passa ao modo STOP.

insulina Uma hormona que ajuda as células a transformar a glucose em 
energia. A insulina é produzida nas células beta do pâncreas 
(também designadas por ilhéus de Langerhans).

insulina normal (ação 
curta)

Uma insulina com a mesma estrutura química que a insulina 
produzida pelo pâncreas humano. O tempo de latência da 
insulina normal é de 30 a 45 minutos.
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iPX8, de acordo com a 
norma iec 60529

Proteção contra os efeitos da imersão temporária em água. Não 
é possível o ingresso de água em quantidades que provoquem 
danos quando o dispositivo é temporariamente imerso em água 
em condições padronizadas (máximo 60 minutos por dia e 1,3 
metros [4,3 pés]).

Local de infusão O local onde a cânula ou agulha do conjunto de infusão é 
inserido no tecido subcutâneo para administrar insulina.

Manutenção Uma mensagem de manutenção é desencadeada quando a 
bomba requer uma ação imediata para manter a sua 
funcionalidade. Após uma mensagem de manutenção, a bomba 
entra no modo PAUSA ou no modo STOP. Reiniciar a 
administração de insulina, conforme necessário.

Modo de voo O modo de voo destina-se a ser ativado durante viagens aéreas 
ou em outras situações em que é necessário desligar a 
tecnologia sem fios Bluetooth. No modo de voo a sua bomba 
não pode comunicar com nenhum outro aparelho.

Modos Utilizando os modos, é possível predefinir a forma como a 
bomba sinaliza mensagens em diferentes situações de vida. Por 
defeito, os modos podem ser ajustados para Normal, Vibrar, 
Som baixo e Som alto.

Oclusão Uma oclusão é um bloqueio que impede a insulina de fluir 
corretamente da bomba de insulina para o corpo.

PAUsA Quando se abre o adaptador, e após algumas mensagens de 
manutenção, a bomba passa ao modo PAUSA e interrompe a 
administração de insulina. Contudo, quando se fecha o 
adaptador nos 15 minutos seguintes, a administração de 
insulina é reiniciada após confirmação, sendo ainda 
administrada a quantidade de insulina basal em falta, o mesmo 
acontecendo aos bolus e às DBT. Se a bomba estiver no modo 
PAUSA durante mais de 15 minutos, passa ao modo STOP.

Perfil da dose basal A bomba de insulina Accu-Chek Insight permite administrar até 
5 perfis basais diferentes para acomodar facilmente a variação 
das necessidades de insulina (por exemplo, durante a semana 
versus durante o fim de semana). Um perfil da dose basal é 
composto por 1 a 24 doses basais horárias.
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sistema de transporte Existe uma grande variedade de sistemas de transporte feitos 
de diferentes materiais, especialmente concebidos para 
responder às necessidades individuais do paciente durante o 
uso da bomba de insulina.

sTOP Quando a bomba de insulina está no modo STOP, não 
administra insulina. A administração de insulina só é 
interrompida se ocorrer um erro ou for apresentada uma 
mensagem de manutenção, se permanecer no modo PAUSA 
durante mais de 15 minutos ou se passar ao modo STOP. 
Funções como o bolus ou a dose basal temporária são 
interrompidas colocando a bomba de insulina no modo STOP.

Tecnologia sem fios 
Bluetooth

A tecnologia Bluetooth é o padrão global de tecnologia sem fios 
para uma conectividade simples e segura. Esta tecnologia é 
comum em muitos dispositivos portáteis, como PCs ou 
telefones móveis.

Tempo de atraso O tempo de atraso permite especificar um atraso entre a 
programação do bolus e o início real da sua administração.

Total diário de insulina A quantidade total de insulina (dose basal mais bolus) 
administrada durante um período de 24 horas, com início à 
meia-noite. Esta quantidade não inclui qualquer insulina 
necessária para a purga de conjuntos de infusão.

Total do perfil da dose 
basal

A soma de todas as doses basais de 24 horas em um perfil 
basal é designada por total do perfil da dose basal (diária).

U100 É a concentração da insulina. Cada mililitro de líquido contém 
100 Unidades Internacionais de Insulina. A bomba de insulina 
foi desenvolvida exclusivamente para administrar insulina 
normal de ação curta U100, ou um análogo de insulina de ação 
rápida U100.

Velocidade de 
administração

É a velocidade de administração de um bolus. Pode ser ajustada 
para 3, 6, 9 ou 12 U/min.
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Histórico de bolus,  54
Histórico de DBT,  55
Histórico de eventos,  53, 54
Histórico dos totais diários,  55

i
Idioma,  68, 74
Incremento de bolus rápido,  79
Informações rápidas,  37
Introdução da pilha,  17
Introdução do cartucho,  27

L
Lembrete,  12, 59, 61, 91, 93
Lembrete do conjunto de infusão,  61
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Perfil do utilizador,  10, 71, 126
Personalização,  59
Pilha,  17
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Tempo restante,  55
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V
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Velocidade do bolus,  11
Vibração,  69
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contacto para assistência e informações adicionais sobre a sua bomba de insulina 
Accu-chek insight*:

Portugal
Linha de Assistência a Clientes 800 911 912 (todos os dias, 24h por dia)
www.accu-chek.pt

* Tenha presente que a Assistência a Clientes no país onde reside pode fornecer apenas apoio na(s) língua(s) 
oficial(ais) correspondente(s).
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Aprovado/elencado/registado sob o nome de produto: Accu-Chek Insight insulin pump

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth 
SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Roche é efetuada sob licença.

Energizer é uma marca registada da Energizer Brands, LLC e suas subsidiárias.

NovoRapid®, PumpCart® e Fiasp® são marcas registadas da Novo Nordisk A/S.

Diabeloop, DBLG1 e YourLoops são marcas comerciais ou marcas registadas da Diabeloop na 
Europa e noutros países.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK SMART PIX e MYSUGR são 
marcas comerciais da Roche.

Todos os outros nomes de produtos e marcas comerciais são propriedade dos respetivos 
detentores.

© 2021 Roche Diabetes Care

M
 Roche Diabetes Care GmbH 
Sandhofer Strasse 116 
68305 Mannheim, Germany 
www.accu-chek.com
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