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Introduksjon
Programvaren Glucofacts®Deluxe er beregnet for bruk av helsepersonell og pasienter med diabetes 
for visning og utskrift av rapporter. Disse rapportene viser apparatets målinger fra utvalgte contour®-
apparater. 

Programvaren kan lastes ned fra Ascensia Diabetes Care sin nettside (www.glucofacts.ascensia.com) og 
installeres på din datamaskin. Når du kobler et hvilket som helst støttet apparat til datamaskinen din – ved 
å bruke apparatets USB-port eller en kabel – kan målingene i apparatet lastes ned av programvaren og 
lagres på datamaskinen din.
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Merk:

• I brukerveiledningen for apparatet finner du informasjon om sikkerhet, advarsler, potensielle 
biologiske smittefarer og forholdsregler knyttet til blodsukkerapparatet ditt.

• Bruk kun kabler som medfølger apparatet ditt eller som er tilgjengelige fra oss. Se side 43 for mer 
informasjon om bestilling av kabel.

• Vær oppmerksom på at USB portene på noen datamaskiner er selvdrevne USB-huber og kan bli mye 
varmere enn romtemperatur. Dersom du ønsker å utføre en måling umiddelbart etter frakobling fra 
datamaskinen, vennligst bruk USB kabelen som fulgte med apparatet.

• Skjermbildene som vises i denne brukerveiledningen ser muligens annerledes ut enn de du 
ser på dataskjermen din. Denne brukerveiledningen ble utviklet for Glucofacts Deluxe-
programvaren, Versjon 3.16. Periodiske oppdateringer for programvaren og/eller brukerveiledningen 
kan være tilgjengelig på nettsiden. Vi anbefaler at du laster ned disse oppdateringene fra 
www.glucofacts.ascensia.com.
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Viktige egenskaper for Glucofacts ®Deluxe

• Lar deg se dine data 

• Laster ned måleresultater og oppføringer

• Skriver enkelt ut standardrapporter

• Tilbyr tilpassede rapportinnstillinger, som inkluderer daglige tidsperioder og tidsperioder på dato

• Gir hjelp via internett for å besvare spørsmål du måtte ha om Glucofacts Deluxe

Databasen gjør det mulig å lagre én eller flere brukerprofiler og deres måleresultater. Databasen gjør det 
også mulig å manuelt legge til og redigere oppføringer (blodsukker, A1c (HbA1c), karbohydrater, insulin, 
kommentarer).
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Ytterligere materialer som er nødvendige for å bruke 
Glucofacts®Deluxe

• Et apparat (kun utvalgte Contour®-målesystemer for blodsukker). 

• Riktig kabel for å koble apparatet til datamaskinen: 

o Kabelen som er kompatibel med ditt apparat 

ELLER

o Vår seriekabel – som kobles til en serieport / port med pinner på datamaskinen, for 
apparater som ikke har en USB-port

ELLER

o Vår USB-kabel – som kobles til en USB-port på datamaskinen, for apparater som ikke har 
en USB-port

• En datamaskin med følgende:

o For Microsoft Windows: 

■ Java 1.6.0_17 eller høyere 

■ Krav til maskinvare ---  
  PC med en USB- eller serieport og Internettilkobling

o For macOS: 

■ Java SE 6 eller nyere 

■ Krav til maskinvare --- 
  Mac med en USB-port og en Internett-tilkobling.

o For den nyeste kompatibiliteten med Windows og macOS, se 
www.glucofacts.ascensia.com.
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Førstegangsinstallering – Glucofacts®Deluxe

Glucofacts Deluxe kan brukes sammen med alle støttede apparater. Databasefunksjonen gjør det mulig å 
laste ned data fra flere apparater eller brukere.

Installer Glucofacts Deluxe på din datamaskin
For å laste ned og installere fra nettsiden, gå til www.glucofacts.ascensia.com og følg anvisningene 
på skjermbildene.

Installeringen av Glucofacts Deluxe er nå fullført!

Når programvaren er installert, vil et ikon for Glucofacts Deluxe vises på skrivebordet for rask tilgang til 
applikasjonen. 

  
• Dobbeltklikk på dette ikonet for å starte programmet nå og hver gang du ønsker å starte 

Glucofacts Deluxe.

• Når Glucofacts Deluxe kjører fra din datamaskin vil du se dette velkomstbildet: 
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Ikoner i Glucofacts®Deluxe 

Ikoner Beskrivelse

Hjem

Startbilde til Glucofacts Deluxe har linker til alle tilgjengelige valg. 

Innstillinger

Tillater at du kan tilpasse Glucofacts Deluxe språk, utskriftsrapporter, rapporter 
over målområdet, på målområdet og under målområde for blodsukkermåling, angi 
daglig tidsperiode og automatisk nedlastning og utskrift.

Gode Råd

Gir hjelp innen Glucofacts Deluxe applikasjonen. Applikasjonens Hjelp 
inneholder mer detaljerte instruksjoner om Glucofacts Deluxe egenskaper.

Enkel utskrift

Hvis du vanligvis skriver ut de samme rapportene, vil Enkel utskrift gjøre det mulig 
å forhåndsinnstille disse, slik at du da bare klikker på Enkel utskrift ikonet for raskt 
å sende de til skriveren.

Skriv ut 
rapporter

Tillater at du velger og skriver ut rapporter.

Lagre som PDF

Tillater at du kan lagre utvalgte rapporter som en PDF fil.

Lagre som CSV

Tillater at du kan lagre alle dagbokoppføringer til en .CSV fil for å importere til et 
regneark.

Personer

Personskjermbildet gjør det mulig å legge til en ny person i databasen. Den lar deg 
også vise og styre individuelle rapporter, profiler, innstillinger og apparatinformasjon 
når du velger aktuell person fra listen.

Avslutte

Går ut av Glucofacts®Deluxe.
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Laste ned apparatets målinger til Glucofacts®Deluxe

Glucofacts Deluxe er satt til automatisk å oppdage et apparat når det er koblet til en datamaskin. 

For å laste ned dine måleresultater må du koble til apparatet. Apparatet må slås på for å laste ned 
måleresultatene. Dersom apparatet ikke automatisk slår seg på, se i brukerveiledningen for hvordan du 
slår på apparatet. 

Du har følgende valg første gang du laster ned et apparat som ikke er tilknyttet en person:

Valg Hva det betyr

Legg til ny person og last ned 
måleresultater

Lar deg legge til detaljer om nye personer i databasen.

Knytt til en eksisterende person og last 
ned måleresultater

Lar deg knytte det nye apparatet til en eksisterende 
person i databasen.

Vis kun rapporter
Oppretter en midlertidig konto og overfører apparatets 
data til denne midlertidige kontoen.

Kun skrive ut rapporter
Åpner dialogboksen Skriv ut rapport etter at 
nedlastningen er fullført.

Når dine måleresultater er lastet ned til programvaren, kan du se og skrive ut rapporter i 
Glucofacts Deluxe.
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Rapporter i Glucofacts®Deluxe

Følgende rapporter er tilgjengelige fra Glucofacts Deluxe:

Rapport Definisjon

Dagbok

Et register av blodsukkermålinger som tar utgangspunkt i dag og tid over en 
bestemt tidsperiode.

Trender

En graf for blodsukkermålinger som er basert på dag over en bestemt tidsperiode, 
samt muligheten til å inkludere en graf for karbohydrat og/eller insulin i samme 
rapport. 

Standard dag

En graf som viser blodsukkermålinger etter tid på dagen som om alle målingene 
ble utført på en dag. Målinger markert slettet eller kontroll er ikke inkludert i 
rapporten.

Standard uke

En graf som viser blodsukkermålinger i henhold til ukedag som om alle målingene 
i tidsperioden ble utført den samme uken. Målinger merket slettet eller kontroll er 
ikke inkludert i rapporten.

Oppsummering

En oversikt over alle måleresultatene i en spesifisert tidsperiode som inkluderer 
informasjon som antall målinger, laveste og høyeste blodsukkermåling, antall 
insulin- og karbohydratoppføringer, og gjennomsnittet av blodsukkermålingene. 
Inkluderer et diagram som viser prosenten (%) av målingene innenfor, over og 
under ditt målområde.

 
TIPS:

• En tegn som forklarer symbolene vises på de fleste rapportene.

• Du kan vise detaljer om alle oppføringene dine ved å føre pilen over et datapunkt i grafen eller en 
dagbokoppføring.

• Noen apparater har en funksjon som lar deg legge inn insulindose og inntak av karbohydrater. 
Disse oppføringene vil bli lastet ned sammen med blodsukkermålingene fra apparatet.

• Rapporter på skjermbildet vil være fargekodet for å vise målinger som Over målområdet (gul), 
Innenfor Målområdet (grønn), eller Under målområdet (orange).
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Dagbokrapport

• Blodsukkerverdier vil dukke opp i kolonnen for blodsukker  

• Kommentarer er merket med  

• Symboler kan vises for Fastende , Før Måltid , og Etter Måltid  ved blodsukkermålinger

• Oppførte insulinverdier vises i kolonnen for Insulin  

• Oppførte karbohydratverdier vises i kolonnen for Karbohydrater  

• Oppføringer på apparatet med dagboksymbolet vil ha et  symbol for målingen

• Eventuelle kontrollmålinger vil bli markert som  

• En avkrysningsboks lar deg vise eller skjule dataanalysetabellen under dagboken

Grafer i Glucofacts ®Deluxe rapporter

• Blodsukkeroppføringene vises som  i grafene.

• På noen rapporter med grafer kan du klikke  for å zoome deg inn på målingene. Dette endrer 
skalaen på grafen og fjerner ekstra tomrom.

TIPS: “Zoom inn”-funksjonen gjelder kun for enkelte rapporter; rapporter som er skrevet ut er alltid 
i helskala.

Trender
Etter en vellykket apparatnedlastning vil du automatisk bli sendt til trender. Trender inneholder blodsukker, 
karbohydrater og insunlinoppføringer. Du kan velge å vise karbohydrater og insulinoppføringer ved å klikke 
Vis i avkrysningsboksen på høyre side over tegnforklaringen.

Merk: Hvis du vil vise trendrapporter for karbohydrater og insulin, må du legge til karbohydrat- og 
insulinoppføringer manuelt i Dagbok. (Se “Dagbokfunksjoner”.)
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Følgende er et eksempel på en trendrapport og inkluderer karbohydrater og insulin. Andre rapporter er 
synlige ved å velge en av rapportfanene. Se brukerveiledningen for å bekrefte om ditt apparat er blitt 
konfigurert i mmol/L.

Eksempel: Trendrapporter i mmol/L med karbohydrater og insulin

I trendrapportene vises en rød vertikal linje som du kan skyve til høyre eller venstre for å stille opp 
karbohydrater og insulin under hverandre og også med blodsukkermålingen på grafen over. Klikk på 
toppen eller bunnen, eller hvor som helst på den vertikale linjen for å skyve den til venstre eller høyre.
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Se detaljer om måleresultatet i en rapport 

Hvis du beveger markøren over et datapunkt på en graf eller over en dagboksoppføring, vil et lite vindu 
åpnes og vise informasjon tilknyttet denne målingen.

Eksempler: 

     

Vis samme dag/uke-målinger i standard uke/dag-rapport
• Klikk på et datapunkt på en standard dag eller standard ukerapportgrafen. Glucofacts ®Deluxe  

vil tilknytte denne målingen med alle målinger som skjedde på den samme dagen eller i den samme 
uken i den valgte tidsperioden.

• For å koble fra linjen klikker du et sted på grafen utenfor et datapunkt.

Skrive ut rapporter

Skrive ut rapporter

For å skrive ut en rapport samtidig som du ser på den, følg disse trinnene. Dette vil ikke påvirke dine 
automatiske utskriftsalternativer.

1. Klikk på ikonet  øverst i høyre hjørne på skjermen.

2. Klikk i boksen ved siden av hver rapport du ønsker å skrive ut. For å velge bort, klikk på nytt.

3. Velg antall dager som skal inkluderes i rapporten. Gjeldende tidsperiode er allerede valgt men kan 
endres.

4. Hvis du ønsker å beholde disse utskriftsinnstillingene for rapporter fra Glucofacts Deluxe, kryss av 
Gjør dette til standard. Merk at disse innstillingene vil gjelde for ALLE rapporter som skrives ut eller 
som lagres som en PDF.

5. Klikk Skriv ut Rapporter eller klikk Avbryt for å lukke vinduet uten å skrive ut.
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Bruke Enkel utskrift for lettvinte utskriftsrapporter

Enkel utskrift-funksjonen lar deg skrive ut forhåndsvalgte rapporter. Du kan endre disse innstillingene ved 
å følge trinnene over for Skrive ut rapporter. 

• Klikk på  fra startskjermen.

ELLER

• Fra en rapport, klikk på ikonet  over rapporten.

• Når Skriv ut vinduet åpnes, velg skriveren. 

TIPS: Enkel utskrift vil bruke de seneste utskriftsinnstillingene du har lagret.

Lagre en rapport som PDF fil (f.eks. Adobe Acrobat)
Du kan lagre rapportene som en PDF fil. Dette vil gjøre det enklere å sende rapporten med mail. 

1. I en rapport, klikk  i øvre høyre hjørne av skjermen. 

2. Klikk i boksen ved siden av hver rapport du vil lagre som en pdf-fil. Klikk igjen for å velge bort 
rapporter.

3. Velg antall dager rapporten skal inkludere. Gjeldende tidsperiode er allerede valgt, men kan endres. 
Rapporten(e) og tidsperioden du velger vil bli brukt til å opprette PDF filen.

4. Hvis du vil beholde disse utskriftsinnstillingene for disse rapportene, merker du Gjør dette til 
standard. Merk at disse innstillingene vil gjelde for ALLE rapporter som skrives ut eller som lagres 
som en PDF.

5. Klikk på Lagre som PDF eller klikk Avbryt for å lukke vinduet uten å lagre.

6. I vinduet ‘Lagre’ endrer du filadressen ved behov og tildeler et filnavn. 
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Eksporter til en .csv fil

Du kan lagre alle oppføringer til en .csv fil for å importere til et regneark. 

1. Velg en person fra listen . Glucofacts®Deluxe åpner delen Rapporter.

2. Klikk  øverst i høyre hjørne på skjermen. 

3. Når vinduet Eksportavtale vises, klikker du på Jeg samtykker for å fortsette og krysser så av i boksen 
der det står Ikke vis dette igjen.

4. Når lagringsvinduet vises endrer du hvor filen skal lagres hvis nødvendig. Gi et filnavn eller bruk 
standardnavnet. Standard filtype vil være ‘.csv’.

5. Klikk på Lagre for å eksportere alle pasientoppføringer, eller klikk Avbryt for å lukke vinduet uten å 
eksportere.

 TIPS: du kan importere en .csv fil til andre programmer.

Tilpass rapportene
Glucofacts Deluxe rapportene kan tilpasses til å vise målinger som er gjort på spesifikke datoer. Det 
er også alternativer for å tilpasse rapportene for målområder for blodsukker, til Over målområde, Innenfor 
målområde og Under målområde, og stille inn daglige tidsperioder. 

Angi målområde for blodsukker

Glucofacts Deluxe bruker målområde for blodsukker i displayet samt dataanalyse for at du enklere skal 
forstå dine måleresultater. 

Merk: Disse målområdene gjelder bare for Glucofacts Deluxe-applikasjonen, og kan ikke endre 
målområdene du har på apparatet ditt.

 VIKTIG

Snakk med helsepersonell angående målområdene.
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Dersom du ønsker å endre  
målområde for blodsukker: Innledende trinn

 for en person i databasen
VELG personen fra listen  og klikk på fanen 
Innstillinger.

 for alle rapporter for alle i databasen

TIPS: endringer i programmet standard 
målområde vil gjelde for alle rapporter med 
mindre andre målområder er blitt spesifisert 
individuelt for en person.

Klikk på ikonet  øverst på verktøylinjen.

Velg først en av følgende:

 VIKTIG

•  Drøft med helsepersonell hvilket målområde som er best for deg.

•  Ta alltid kontakt med helsepersonell før du endrer medisineringen basert på måleresultater.
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Deretter, følg disse trinnene:

1. Klikk på fanen Blodsukker. Hvis Glucofacts®Deluxe har en database  og du ønsker å bruke en 
persons egne målområder for blodsukker i rapporter, klikk Bruk personlige innstillinger i skjermens 
øverste venstre hjørne.

2. Klikk og dra i kolonnesylinderen  for å endre målområdets øvre og nedre grense.

ELLER

 Klikk på (eller trykk og hold) pluss-  og minus-  ikonene.

ELLER

 Skriv inn målområdeverdiene i de hvite feltene.

                
 I bildet under er 10,3 mmol/L over målområdet, mens 10,2 mmol/L er innenfor målområdet (det grønne 

området).

3. Klikk Lagre endringer eller Avbryt. Programmet vil bruke dine lagrede innstillinger i stedet for 
standardinnstillingene.

VIKTIG: Endringer i personlige innstillinger eller programinnstillinger i Glucofacts Deluxe kan 
ikke endre innstillingene i en persons apparat. Hvis du imidlertid ønsker en persons individuelle 
målområder for blodsukker til alltid å samsvare med apparatet, krysser du av i boksen “Oppdater 
alltid personlige målområder i Glucofacts® til å samsvare med apparatet” på skjermbildet Generelle 
innstillinger.

 VIKTIG

Drøft med helsepersonell hvilket målområde for blodsukker som er best for deg.
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Angi daglige tidsperioder

Velg først en av følgende:

Dersom du ønsker å  
endre Daglig tidsperiode: Innledende trinn

 for en person i databasen VELG personen fra  listen og klikk fanen 
Innstillinger.

 for alle rapporter for alle i databasen

TIPS: endringer i programmets standard 
daglige tidsperioder vil gjelde for alle 
rapporter dersom ikke andre tidsperioder er 
spesifisert for en person.

Klikk ikonet Innstillinger  øverst på 
verktøylinjen.

Deretter, følg disse trinnene:

1. Klikk på fanen Tidsperiode. Hvis du ønsker å bruke en persons egne tidsperiodeinnstillinger for 
rapporter, klikker du på Bruk personlige innstillinger øverst i skjermens venstre hjørne. 

2. Bruk nedtrekkslisten for å endre Antall Tidsperioder, hvis ønsket.

3. Hvis ønsket kan du også skrive inn nye tidsperiodeetiketter (f.eks. ‘Tidlig morgen’). Pass på at ingen 
etiketter er like og at ingen etiketter er tomme.

4. Klikk og dra på kolonnesylinderen  for å flytte starttidene opp eller ned med 15 minutter 
etter behov.

5. Klikk Lagre endringer eller Avbryt. Programmet vil bruke dine lagrede innstillinger i stedet for 
standardinnstillingene.
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Endre datoområdet som brukes for genererte rapporter i Glucofacts®Deluxe

1. Klikk Endre tidsperiode på toppen av rapporten. 

2. Vinduet Endre tidsperiode viser datoene for ‘Fra’ og ‘Til’ datoer som vil bli brukt for hvert 
områdealternativ basert på datoen for den nyeste målingen i apparatet (ikke på den aktuelle datoen).

3. Klikk på ønsket tidsperiode, eller klikk på Velg dato for å skrive inn din egen tidsperiode.

 TIPS: ‘Fra’ datoen du angir KAN IKKE VÆRE TIDLIGERE enn den tidligste ‘Fra’ datoen i 
tidsperiodelisten. Hvis du skriver inn en ikke akseptert dato, vil boksen være rød til du skriver 
inn en gyldig dato.

4. Hvis du ønsker å bruke samme (ikke standard) datoområde for alle skjermrapporter i 
Glucofacts Deluxe neste gang du laster ned apparatets målinger, merker du av Bruk disse 
innstillingene neste gang.

 TIPS: Glucofacts Deluxe bruker de ‘to siste ukene’ som standard tidsperiode for rapporter. 
Du kan endre standarden ved å hake av “Bruk disse innstillingene neste gang” før du lagrer din 
tidsperiode.

5. Klikk på Bruk for å endre tidsperioden, eller klikk på Avbryt for å gå tilbake til rapporten uten å endre 
tidsperioden.

VIKTIG: Tidsperioden du velger for rapporter på skjermen endrer ikke tidsperioden for allerede 
utskrevne rapporter. For mer informasjon se ‘Utskriftsrapporter.’
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Dagbokfunksjoner 

Legg inn blodsukker, karbohydrat, A1c (HbA1c), insulin eller kommentarer i  
dagboken manuelt

1. Velg personen fra  listen.

2. Klikk på fanen Dagbok rapport.

3. Klikk + Legg til oppføring.

4. Skriv inn en dato eller klikk på ikonet  for å velge en dato med kalenderverktøyet. 

5. Skriv inn en tid eller klikk på ikonet  for å velge tid med klokkeverktøyet. 

6. Velg oppføringstype fra rullegardinmenyen.

7. Skriv inn blodsukkerverdien og velg deretter en Måltidsmarkering (Fastende/Før Måltid/Etter Måltid), 
eller la den forhåndsvalgte “Ingen merking” stå.

8. Angi karbohydratverdien (for eksempel 75), og velg karbohydratenheten. Gyldig område er  
1 - 400 for Gram og 1 – 40 for Poeng eller Valgfritt.

9. For insulinoppføring: skriv inn insulindosen i enheter (for eksempel 12,5). Gyldig område er  
1 – 200 enheter.

10. For A1c (HbA1c) oppføring: skriv inn A1c (HbA1c)-verdien og måleenheten (for eksempel 7,0 % eller  
75 mmol / mol). Gyldig område er 3,0 % - 20,0 % eller 9 - 195 mmol / mol.

11. For en Kun Kommentar oppføring: skriv en kommentar i Kommentar boksen.

TIPS: Du kan legge inn kommentarer for enhver oppføring.

12. Klikk på Lagre + Legg til en oppføring for å lagre denne oppføringen og legge til en ny; klikk på 
Lagre for å lagre oppføringen og avslutte, eller klikk på Avbryt.

Endre en oppføring i dagboken

1. Velg personen fra  listen. 

2. Klikk på fanen Dagbok rapport.

3. Finn oppføringen i cellen og klikk for å velge den.

4. Klikk Rediger en oppføring.

5. Endre feltverdier etter behov.

6. Klikk Lagre eller Avbryt.

TIPS: for apparatmålinger er det bare kommentarfeltet som kan redigeres.
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Slett en manuell oppføring fra dagboken

1. Velg personen fra  listen. 

2. Klikk på fanen Dagbok.

3. Finn oppføringen i dagboken og klikk for å velge den.

4. Klikk på tasten Slett (Delete) på datamaskinens tastatur, og klikk på OK når du blir bedt om det.

TIPS: måleresultater som er lastet ned fra et blodsukkerapparat kan ikke slettes.
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Glucofacts ®Deluxe innstillinger

Se og endre Glucofacts Deluxe innstillinger
Du kan se og endre standardinnstillingene i Glucofacts Deluxe. 

Det finnes fire typer programinnstillinger:

• Generelt (databasebehandling, apparattilkobling og språkinnstillinger)

• Blodsukker (målområder), se ‘Angi målområde for blodsukker’

• Tidsperiode (Daglig tidsperiodeinnstillinger), se  ‘Angi Daglig tidsperiode’

• Skriv ut rapporter (rapporter og tidsperioder for utskrift)

Programinnstillingene gjelder alle personer i Glucofacts Deluxe, med mindre en person har personlige 
blodsukker- eller tidsperiodeinnstillinger. Klikk ganske enkelt på hver av fanene under Innstillinger for å se 
og endre programinnstillingene.

Endre språket i Glucofacts Deluxe 

1. Klikk  øverst på verktøylinjen. Klikk på fanen Generelt.

2. Klikk på ned-pilen  i Språk boksen og velg ønsket språk.

3. Klikk Lagre endringer eller Avbryt.

VIKTIG: Denne språkinnstillingen kan ikke endre språket i blodsukkerapparatet, som kan avvike fra 
språket angitt i programmet.
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Still inn automatisk nedlastning og rapportutskrift
Du kan stille inn Glucofacts®Deluxe til å automatisk laste ned dine målinger eller laste ned og skrive ut 
rapportene dine hver gang du kobler til apparatet. Slik endrer du disse innstillingene: 

1. Klikk  på den øverste verktøylinjen. Klikk på fanen Generelt.

2. Velg en av følgende når apparatet er koblet til en datamaskin: 

 • Spør meg alltid hva jeg ønsker å gjøre

 • Last ned målinger automatisk

 • Last ned målinger og skriv ut rapporter automatisk

3. Velg ett av følgende alternativer når et tilkoblet apparat IKKE blir gjenkjent: 

 • Spør meg alltid hva jeg vil gjøre 

 • Vis rapporter automatisk

 • Skriv ut rapporter automatisk

4. Du kan også krysse av i følgende boks:

 • Oppdater alltid dine personlige blodsukker målverdier til å samsvare med apparatet

5. Klikk Lagre endringer eller Avbryt.

VIKTIG: Hvis du velger automatisk utskrift, klikk på fanen Skriv ut rapporter eller på Innhold for 
utskriftsinnstillinger på skjermbildet Innstillinger for å velge rapportene og tidsperiode for alle 
rapporter og PDF filer som er skrevet ut. Rapporter vil skrives ut fra din standardskriver.
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For apparater uten USB, angi COM port

Viktig melding: dette avsnittet gjelder for apparater med serieporter. 

1. Klikk  øverst på verktøylinjen.

2. Klikk på fanen Generelt.

3. Klikk på Konfigurere forbindelser for å vise alle tilgjengelige porter for datamaskinens 
operativsystem. Sørg for at Kommunikasjon med serieport er stilt inn på Aktiver.

4. Hvis du vet hvilke COM-porter du ønsker at Glucofacts®Deluxe skal bruke, kryss av i Bruk-boksen 
ved siden av hver COM-port.

5. For å se hvilken port apparatet er koblet til:

 • Koble til apparatet

 • Slå på apparatet

 • Klikk Let etter apparat

 Når Glucofacts Deluxe oppdager apparatet på en port, plasserer den et merke i portens Bruk-
kolonne. 

6. Velg ett av kommunikasjonsalternativene:

 •  Bruk kun den aktuelle oppdagede porten (alternativet er bare tilgjengelig hvis et apparat er koblet 
til og programmet har oppdaget apparatet på en port).

 • Let gjennom alle porter (kan forstyrre andre enheter).

 •  Let kun gjennom utvalgte porter (alternativet er bare tilgjengelig hvis én eller flere COM porter er 
merket av i Bruk-kolonnen).

7. Klikk Lagre eller Avbryt. 

TIPS: Du kan når som helst endre innstillingene for apparatkommunikasjon.



25

Bruke databasen 
Du kan lagre én eller flere personer i databasen.

Legg til en ny person
1. Klikk  øverst på verktøylinjen.

2. Klikk + Opprett en ny person.

3. Skriv inn i feltene som må fylles ut (*) i Profil:

• Skriv inn personens Fornavn og Etternavn. Du kan flytte fra felt til felt ved hjelp av tabulatoren på 
datamaskinens tastatur.

4. Fyll ut rullegardinmenyen og skrivefeltene etter behov.

5. Klikk Lagre endringer eller Avbryt.

HINT: Hvis det kommer opp et “Duplikat person”-vindu, har personen du lagret samme fornavn 
og etternavn som en annen person som allerede finnes i Glucofacts Deluxe. For å lagre den nye 
personen kan du:

• Klikke på, endre et av de identiske feltene og lagre på nytt.

ELLER

• Klikke Lagre som duplikat. Glucofacts Deluxe vil da legge til et nummer etter etternavn,  
f.eks. Jane Doe [2]. 
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Knytte et apparat til en person
Hvis du har valgt Spør meg alltid hva jeg vil gjøre, gjør du følgende når et ikke gjenkjent apparat blir 
oppdaget under en apparatnedlastning:

1. Fra dialogboksen Nytt apparat funnet, klikk Tilknytte til en eksisterende person og laste 
ned målinger. Vær oppmerksom på at dette alternativet ikke er tilgjengelig hvis det ikke finnes 
personer i Glucofacts®Deluxe.

2. Skriv inn ID, Fornavn, Etternavn eller Fødselsdato i skrivefeltet. Mens du skriver, lager 
Glucofacts Deluxe en liste over personer med samme navn.

3. Klikk på raden for å velge ønsket person. Glucofacts Deluxe kopierer hele raden inn i  
skrivefeltet.

4. Hvis navnet i skrivefeltet er riktig, klikker du på Tilknytt. Apparatet er nå tilknyttet personen du har 
valgt. Glucofacts Deluxe sender deg videre til personens rapporter.

Etter en apparatnedlastning: 

1. Klikk på en av disse to lenkene (understreket) øverst på den midlertidige rapporten for å tilknytte et 
apparat som ikke er gjenkjent:

• Lagre det ved å opprette en ny profil (hvis du oppretter en ny person, vil det tilkoblede 
apparatet bli tilknyttet ham/henne).

ELLER

• Tilknytt dette apparatet til en eksisterende person (du velger en person på listen  som 
apparatet skal knyttes til).

Vis eller skriv ut rapporter uten å opprette en person 
Hvis du ikke tilknytter et nytt apparat til en eksisterende person eller legger til en ny person for apparatet, 
tilknytter Glucofacts Deluxe automatisk apparatet til en ‘midlertidig person’. Du kan vise og skrive ut 

alle rapporter for den midlertidige personen samt velge den midlertidige personen på listen  helt til 
neste apparat lastes ned eller du lukker programmet.

TIPS: det kan kun være en midlertidig person i Glucofacts Deluxe av gangen.
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Finn en person i Glucofacts ®Deluxe

1. Klikk  øverst på verktøylinjen. Glucofacts Deluxe lager en liste over alle personer som er 
lagret i systemet. Du kan bla gjennom listen ved hjelp av rullefeltet til høyre.

2. Skriv inn ID, Fornavn, Etternavn eller Fødselsdato i skrivefeltet. Mens du skriver, lager 
Glucofacts Deluxe en liste over personer med samme navn.

3. Klikk på raden for å velge ønsket person. Glucofacts Deluxe kopierer hele raden inn i  
skrivefeltet.

4. Hvis navnet i skrivefeltet er riktig, klikker du på Finn person. Raden blir uthevet.

5. Klikk én gang på den uthevede raden for å gå til personens side.

Fjerne en person
Viktig melding: bruk Slett person ikonet forsiktig! Personen du sletter kan ikke gjenopprettes.

1. Klikk  øverst på verktøylinjen.

2. Velg personen fra listen.

3. Når personens side kommer opp, klikker du på – Slett person i det øvre høyre hjørnet på 
skjermen.

4. Når du blir bedt om det, klikker du på OK for å bekrefte slettingen.

Endre sorteringsrekkefølgen i personregisteret
Personlisten er som standard sortert i synkende rekkefølge fra A til Å etter etternavn, men du kan sortere 
listen i stigende eller synkende rekkefølge i hvilken som helst kolonne.

1. Klikk  på den øverste verktøylinjen.

2. Klikk på kolonneoverskriften, for eksempel Fødselsdato.

3. Når den lille pilen kommer til syne, vil den peke ned (6) eller opp (5). I eksemplet nedenfor er 
listen sortert i synkende rekkefølge, med den nyeste datoen først:

4. Hvis du vil snu om på rekkefølgen, klikker du på 5eller 6eller overskriften igjen.
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Lage en ny persondatabase i Glucofacts ®Deluxe

1. Klikk på ikonet  øverst på verktøylinjen.

2. Klikk Databaseinnstillinger.

3. Klikk Opprett ny database og velg lokalisering.

4. For å endre adressen på den nye databasen klikker du på Bla gjennom, velg ønsket mappe og 
klikk på Velg folder.

5. Når den riktige databaseadressen (søkestien) vises i boksen Opprett en ny database, klikker du på 
Opprett.

6. Glucofacts Deluxe oppdaterer programmet og sender deg tilbake til  skjermbildet.

HINT: Alle nye databaser opprettes med standardinnstillingene for Blodsukker og Tidsperioder.  

Bruke en annen persondatabase 

1. Klikk  øverst på verktøylinjen.

2. Klikk Databaseinnstillinger.

3. På Databaseoppsett skjermbilde klikk på Velg en eksisterende database, klikk deretter på Bla 
gjennom. 

4. Velg mappen som inneholder ønsket database (filnavnet må være bayer.db) og klikk på Velg 
database.

5. Når riktig databasemappe vises i boksen Eksisterende database, klikker du på Velg.

6. Glucofacts Deluxe oppdaterer programmet og sender deg tilbake til  skjermbildet.

TIPS: databasen du endrer kan ha andre innstillinger for Blodsukker og Tidsperiode enn den forrige 
databasen. Vennligst se over innstillinger for database for å bekrefte. 

Bekrefte plasseringen av databasen i Glucofacts ®Deluxe 

1. Klikk  øverst på verktøylinjen.

2. Databasens aktuelle adresse (bane) vises til høyre for Databaseinformasjon på skjermbildet.

TIPS: Glucofacts Deluxe kan brukes med eller uten database. For bruk uten en database, kan 
du laste ned apparatets data på en midlertidig person. Se Last ned målingene fra ditt apparat til 
Glucofacts Deluxe eller Vis og skriv ut rapporter uten å opprette en person i databasen.
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Ordliste

Forkortelser  
& Vilkår

Definisjon

%
Prosent symboler. En del av totalen hvor totalen representerer 100. Hvis 
prosentdelen av målingene i målområdet er 50% , ligger 50 av 100 målinger i 
målområdet.

A1c (HbA1c)
Også kjent som HbA1c, ‘langtidsblodsukker’ og ‘glykosylert hemoglobin’. En måling 
som viser en persons gjennomsnittlige blodsukker for tre måneder, vises enten 
som en prosentandel, altså 6,8 % eller som et tall, for eksempel, 83 mmol/mol. 

AutoLog: PÅ/AV

AutoLog-funksjonen på enkelte contour®-apparater lar deg markere 
måleresultatet som Fastende, Før måltid eller Etter måltid i løpet av den fem 
sekunder lange nedtellingen før målingen. Du kan velge Ingen markering hvis du 
måler på andre tider enn fastende, før eller etter et måltid. 

Når AutoLog er slått PÅ, vil ikke måleresultatet bli vist før det markeres 
som Fastende, Før måltid, Etter måltid eller Ingen markering, med unntak 
av hvis resultatet ligger innenfor områdene Høy (hyperglykemisk) eller Lav 
(hypoglykemisk).

Du kan endre målområdene for blodsukker for Fastende, Før måltid og Etter måltid 
når AutoLog er aktivert.

Blodsukker
Sukker i form av glukose i blodet. Konsentrasjonen av glukose i blodet målt i mmol 
glukose per liter blod (eller i mg glukose per desiliter). Dette programmet bruker 
utrykket ‘blodsukker’ for alle henvisninger til glukose i blodet.

COM port
Kommunikasjonsport. Porten (kontakten) på datamaskinen som brukes til å koble 
en enhet, f.eks. et apparat eller en skriver, til datamaskinen ved hjelp av en kabel. 

Dagbokmarker-
ing

En markering for en måling som kan brukes som en påminnelse om å se etter flere 
opplysninger om målingen i dagboken. Merk at bare noen Contour-apparater har 
markører for måltid og dagbok.

Dager med 
målinger

Antall dager i den angitte tidsperioden. Vises i oppsummeringsrapporten.

Daglig 
tidsperiode

En tidsperiode i løpet av en dag. F.eks. kan en Morgen-tidsperiode gå fra 05.30 
(inkl.) til 10.00 (ekskl.).

Driver for kabel
Et sett med filer som gjør datamaskinen din i stand til å installere og bruke 
USB-til-seriell-kabel.

Enkel utskrift

En knappfunksjon på alle rapportsidene i Glucofacts Deluxe som raskt lar deg 
skrive ut rapporter med de lagrede utskriftsinnstillingene. Enkel utskrift bruker 
rapportene og tidsperiodene du har valgt i delen Innstillinger i programmet. 

TIPS: standard utskriftsinnstillinger for alle utskrifts- og PDF-funksjoner er: 
Siste 2 uker for Dagbok, Standard dag og Standard ukerapporter.
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Forkortelser  
& Vilkår

Definisjon

Etikett for Daglig 
tidsperiode

Navnet forbundet med en Daglig tidsperiode, f.eks. Morgen eller Kveld kan 
redigeres av brukeren.

Etter 
måltidsmåling

Måling etter måltid. En blodsukkermåling som markeres av på apparatet av 
brukeren for å angi at målingen ble utført etter mat, der mat generelt anses som 
frokost, lunsj, middag eller et større mellommåltid. 

Det er kun noen apparater som gir måltidsmarkeringer.

Fastende måling

En blodsukkermåling som markeres av på blodsukkerapparatet av brukeren for 
å angi at målingen ble utført fastende, hvor det ikke ble inntatt noe mat i løpet av 
åtte timer. 

Merk at bare noen contour®-apparater har markører for faste.

Før 
måltidsmåling

Måling før måltid. En blodsukkermåling som markeres av på apparatet av brukeren 
for å angi at målingen ble utført før mat, der mat generelt anses som frokost, lunsj 
eller middag.

Det er kun noen apparater som gir måltidsmarkeringer.

Gj.sn.

Gjennomsnitt. Gjennomsnittsblodsukkerresultatet i den angitte tidsperioden. 

Beregnes ved å dele summen av alle blodsukkermålinger på antall enkeltstående 
målinger.

Gj.sn. Antall 
målinger per 
dag

Beregnet for sammendragsrapporten som totalt antall blodsukkermålinger som er 
utført i den angitte tidsperioden delt på dager med målinger.

Glucofacts 
innstillinger

Programmets innstillinger for blodsukkerområder og tidsperioder som er 
forhåndsinnstilt (har standardverdier) i Glucofacts®Deluxe. Brukere kan 
tilpasse disse innstillingene for en person ved å velge alternativet Bruk personlige 
innstillinger. Dette alternativet får programmet til å bruke de tilpassede blodsukker- 
og tidsperiodeinnstillingene i stedet for Glucofacts Deluxe-innstillingene for 
denne personen.

Høy grense
Høy grense reflekterer høy alarmgrense i apparatet. Den høye alarmgrensen er 
som standard satt til 13,9 mmol/L i apparatet og kan endres på noen apparater. Se 
brukerveiledningen for tilleggsinformasjon.

Høyt 
måleresultat

Et måleresultat med en verdi som er høyere enn den høyeste tillatte verdien for 
måleren. Se brukerveiledningen for å se den høyeste tillatte verdien for måleren. 
For eksempel: hvis målerområdet er 0,6 – 33,3 mmol/L, er en “høy” avlesning  
33,4 mmol/L eller høyere. Dette vil vises som “Høyt” i Glucofacts Deluxe-rapporter.

Ingen Markering
En markering som viser at målingene ikke er markert med en måltidsmarkering. 
Målinger markert Dagbok er også i Ingen markering kategorien.
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Forkortelser  
& Vilkår

Definisjon

Insulinoppføring Insulininformasjon lagt inn av brukeren, viser mengde og type insulin som er tatt. 

Insulintype
Insulintypen for den innskrevne insulininformasjonen, alternativene er 
Langtidsvirkende, Hurtigvirkende eller Mix.

Kakediagram
Et diagram som ligner på en kake der hvert stykke er en prosent av 
blodsukkermålinger i hvert blodsukkerområde sammenlignet med totalt antall 
målinger. 

Karbohydraten-
heter

Karbohydratenheter. Enhetstypene karbohydrater vises som – Poeng, Gram eller 
Valg.

Karbohydrat-
oppføring

Legge inn karbohydratinformasjon. Karbohydratinformasjon lagt inn av brukeren 
som viser mengde karbohydrater som er spist og typen karbohydratenheter. 

Kontrollmåling 
En apparatmåling som oppnås ved å måle med en kontrolløsning. Brukes til å sikre 
at et apparat fungerer som det skal. Kontrollmålinger tas ikke med i beregningen 
av gjennomsnitt eller standard avvik.

Lav Alarmgrense
Lav grense reflekterer innstillingen for lavt varsel i apparatet. Lavt varsel er som 
standard satt til 3,9 mmol/L i apparatet og kan endres på noen apparater. Se 
apparatets brukerveiledning for tilleggsinformasjon.

Lavt 
måleresultat

En apparatmåling med en verdi som er lavere enn lavest tillatte verdi for apparatet. 
Se brukerveiledningen for å se høyeste tillatte verdi for et apparat. Eksempel: Hvis 
apparatområdet er 0,6 – 33,3 mmol/L, er en Lav måling 0,5 mmol/L eller lavere. 
Vises som Lav i rapporter i Glucofacts Deluxe.

Maks. Maksimum. Den høyeste blodsukkermålingen i et angitt sett målinger.

Min. Minimum. Den laveste blodsukkermålingen i et angitt sett målinger.

Målområde for 
blodsukker

De tre nivåene blodsukkermålinger kan være i Lav, Mål og Høy.  
Blodsukkerområder kan endres av brukeren i funksjonen Innstillinger i  
Glucofacts Deluxe.

Over 
målområdet

Blodsukkermålinger som er over Målområdet for blodsukkerområdet. Eksempel: 
hvis målområdet er 3,9 – 13,8 mmol/L er måling på 13,9 mmol/L eller høyere 
vurdert som Over målområdet. 

Personlige 
innstillinger

Innstillingene for blodsukkerområder og tidsperioder som kan tilpasses en  
person i Glucofacts®Deluxe. Brukere kan endre disse innstillingene under  
fanen Innstillingspreferanser > Blodsukker og Tidsperioder for personen.
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Forkortelser  
& Vilkår

Definisjon

Referanseme-
tode

Metoden som brukes til å beregne en blodsukkerverdi fra en blodprøve. Det finnes 
for tiden tre referansemetoder: Plasma, Fullblod og Deproteinisert fullblod.

Standard 
Standard eller forhåndsinnstilt verdi i Glucofacts®Deluxe. Brukere kan endre 
standardinnstillinger for Målområde for blodsukker, daglige tidsperioder og 
tidsperioder for rapporter.

Standard Avvik

Standard avvik. En måling av hvor mye blodsukkerresultatene varierer. Et lavt 
standardavvik innebærer at blodsukkermålingene er temmelig like, et høyt 
standardavvik innebærer at blodsukkermålingene varierer mye.

I Glucofacts Deluxe kreves det minst tre målinger for å beregne standardavvik.

Søylediagram
Et diagram der høyden på hver søyle (kolonne) står for prosenten av 
blodsukkermålinger i hvert blodsukkerområde sammenlignet med totalt antall 
målinger. Kalles også søylediagram.

Trender 

En funksjon i enkelte contour®-apparater som lar brukerne se gjennomsnitt 
for Fastende, gjennomsnitt for Før måltid, gjennomsnitt for Etter måltid og Totalt 
gjennomsnitt, når AutoLog er slått PÅ.

Når AutoLog er slått PÅ, vil Totalt trendgjennomsnitt inkludere målinger markert 
som Ingen markering.

Trender-funksjonen viser dine gjennomsnitt og dine resultater sammenlignet med 
dine målområder, over en tidsperiode du selv velger. Utvalget av tid brukt på å 
beregne din trend gjennomsnittsmåling avhenger av om apparatet ditt kan endres. 
Se brukerveiledningen hvilke trendegjennomsnittmålområder som er tilgjengelig på 
ditt apparat. 

Trendrapport
Daglig graf for blodsukkermålinger for en bestemt tidsperiode, samt muligheten til 
å inkludere en graf for karbohydrat og/eller insulin for tidsperioden på en rapport.

Under 
målområdet

Blodsukkermålinger som er under Målområdet for blodsukker. Eksempel: hvis 
målområdet er 3.9 – 7.2 mmol/L er måling på 3.8 mmol/L eller lavere vurdert som 
Under målområdet.

USB Universell seriebuss. En type kobling mellom en enhet og en vertsdatamaskin.

USB apparat Et apparat med en innebygd USB-kontakt.
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Feilsøking

Artikkel Respons

‘Alle målinger’ er 
gråskravert på 
Endre tidsperiode 
Måleområdevindu

Alternativet ‘Alle målinger’ i vinduet Endre tidsperiode er gråskravert.

Hvis det ikke finnes data om en persons rapporter, kan ikke 
Glucofacts®Deluxe kjenne til «Fra»- og «Til»-datoene for «alle målinger», og 
denne knappen vil være deaktivert.

Apparat ikke funnet

Jeg koblet til apparatet og slo det på, men Glucofacts Deluxe registrerer 
det ikke. 

HINT: Hvis du bruker et apparat med en USB-kontakt, gjelder ikke disse 
trinnene. 

1.  Pass på at kabelen sitter godt inn i apparatet og at de riktige 
kabeldriverne er installert. Det vises tre streker på apparatets skjerm når 
apparatet er koblet riktig til datamaskinen. 

2. Klikk  på den øvre verktøylinjen og deretter på fanen Generelt.

3.  Klikk på Administrer tilkoblinger og pass på at Serieportkommunikasjon 
står på Aktiver.

4.  Hvis du har brukt apparatet med Glucofacts Deluxe tidligere,  
kan det være et problem med COM port(ene). For å kontrollere  
COM-portinnstillingene, se ‘Feilsøking > Portproblemer.’ 

5.  Hvis du bruker Glucofacts Deluxe for første gang, følger du tiltakene i 
Aktiver/deaktiver seriekommunikasjon.

6.  Kontakt Ascensia Diabetes Care kundeservice hvis problemet vedvarer.  
Se ‘Kundeservice.’ 

Apparatet har nådd 
tidsgrensen

Apparatet nådde tidsgrensen midt under en oppgave. 

Hvis startskjermen viser et bilde av et frakoblet apparat eller den 
aktuelle statusen på en persons skjermbilde med apparatinformasjon er 
«Apparat er ikke påvist», har apparatet antakelig nådd tidsgrensen / slått 
seg av.  

Det eneste du trenger å gjøre er å slå apparatet på igjen. 
Glucofacts Deluxe vil påvise apparatet og gjenoppta aktivitetene. 

TIPS: for å se skjermbildet Apparatinformasjon, velger du apparateieren 
 på listen og klikker på Apparatinformasjon fanen.
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Artikkel Respons

Apparatet støttes 
ikke

Glucofacts®Deluxe viste en melding om at apparatet ikke støttes.

Glucofacts Deluxe støtter utvalgte contour®-målesystemer for 
blodsukker.

Koble til et støttet apparat og prøv igjen. 

Dagbokmåling  
Høy / Lav

Noen måleresultater i dagboken vises som ‘Høy’ eller ‘Lav’ i stedet for et 
resultat.

Apparatmålinger som er utenfor apparatets rapporterbare område (f.eks. 
målinger over 33,3 mmol/L eller lavere enn 1,1 mmol/L i mange apparater) vil 
vises i Glucofacts Deluxe-rapporter som «Høy» eller «Lav» i stedet for et 
tallresultat.

En definisjon på Høy- og Lav-målinger finnes under Ordliste.

E-14 Apparatfeil

Apparatnedlastningen var vellykket, men apparatet viser en E-14-
feilmelding.

TIPS: Denne feilen oppstår ikke hvis du bruker et apparat med USB 
kontakt.

Dette er ikke et problem med Glucofacts Deluxe. Etter hver vellykkede 
nedlastning viser noen apparater en «E-14» og kobler seg fra programmet 
automatisk. Dine data vil ikke bli påvirket, og du kan trykke på M-knappen på 
apparatet for å slå det av.

Hvis du vil at apparatet fortsatt skal være koblet til Glucofacts Deluxe:

1. Slå av apparatet og slå det på igjen. 

2.  Apparatfeilmeldingen vises ikke lenger og du kan fortsette å bruke 
apparatet.
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Artikkel Respons

Enheter utenom 
apparatet virker 
ikke

Etter at jeg begynte å bruke Glucofacts ®Deluxe på apparatet mitt, 
fungerer ikke lenger en av mine andre enheter (f.eks. håndholdt 
datamaskin) når jeg kobler den til datamaskinen.

TIPS: du vil ikke oppleve disse portproblemene hvis du bruker et apparat 
med USB kontakt.

Glucofacts Deluxe og den andre enheten din prøver kanskje å bruke 
samme COM port. Du kan prøve dette for å løse problemet:

1.  Du kan slå av Glucofacts Deluxe mens du bruker den andre enheten 
for å unngå portkonflikt.

ELLER

2.  Du kan deaktivere (slå av) Seriekommunikasjon når du er ferdig 
med å bruke Glucofacts Deluxe. Du kan da aktivere (slå på) 
Seriekommunikasjon hver gang du starter Glucofacts Deluxe og la 
være å koble andre enheter til datamaskinen mens programmet kjører.

TIPS: vær oppmerksom på at selv om apparatet ikke er koblet til 
Glucofacts  Deluxe, vil programmet fortsette å søke etter en port(er) 
mens det kjører så lenge Seriekommunikasjon er aktivert. 

  For instruksjoner om å angi Seriekommunikasjon, se ‘For apparater uten 
USB, tilordne COM porter.’

ELLER

3.  Hvis du vet hvilke(n) COM port(er) enheten alltid bruker, kan du endre 
portinnstillingene manuelt i Glucofacts Deluxe for å unngå at disse 
portene er opptatt. Se For ikke USB apparater, angi COM port.

  Vær oppmerksom på at en konflikt mellom Glucofacts Deluxe og 
annen programvare ikke skader andre enheter eller dens programvare.
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Artikkel Respons

Høy / Lav grensefeil

Programvaren viste følgende feilmelding når en Høy eller Lav 
alarmgrense ble endret på:

Eksempel:

“Verdien for lavt blodsukker må være mellom 2,8 mmol/L til  
3,9 mmol/L for dette blodsukkerapparatet.”

Høy eller Lav grense har blitt satt til en verdi som ikke er gyldig for apparatet. 

Klikk OK og endre Høy/Lav innstillingen. 

Kan ikke endre 
Personlige 
innstillinger

Jeg kan ikke endre Personlige innstillinger for Blodsukker og/eller 
Tidsperioder - de er ikke tilgjengelige (slått av).

Hvis du valgte Bruk Glucofacts innstillinger i øvre venstre hjørne på 
en persons skjermbilde for Blodsukker eller Tidsperioder, vil de personlige 
innstillingene være slått av og Glucofacts®Deluxe-innstillinger for 
blodsukker og tidsperiode være i bruk.

Hvis du vil redigere og bruke Personlige innstillinger, klikker du på Personlige 
innstillinger. 

Lang apparatned-
lastningstid

Nedlastningen synes å ta for lang tid.

Glucofacts Deluxe varsler deg hvis det oppstår et 
kommunikasjonsproblem.

TIPS: vær oppmerksom på at nedlastningstiden blir lenger i takt med at 
antall målinger i apparatet øker. 
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Artikkel Respons

Meny for 
karbohydratenheter

Det finnes en rullegardinsmeny for karbohydratenheter øverst i mine 
Glucofacts Deluxe rapporter. Hvorfor?

Hvis du har karbohydratoppføringer og det er forskjellige karbohydratenheter 
i valgt datoperiode, gir Glucofacts Deluxe en rullegardinmeny slik at du kan 
endre karbohydratenhetene som vises i rapportene. 

Slik gjør du det:

 1. Klikk på ned-pilen øverst på rapporten. Karbohydratenheter: Gram  

 2. Klikk på den ønskede karbohydratenheten. 

TIPS: for definisjoner av karbohydrat enheter, se Ordliste.

Målverdier for 
Fastende / Før 
måltid / Etter måltid 
vises ikke

Apparatets informasjonsside viser ikke målverdier for Fastende / Før 
måltid / Etter måltid.

Apparatet må være stilt inn på AutoLog – PÅ for at blodsukkermålnivåer for 
Fastende / Før måltid / Etter måltid skal kunne vises i Glucofacts®Deluxe.

Vær oppmerksom på at de totale målområdeverdiene kun kan vises på 
apparatets informasjonsskjermbilde når AutoLog står PÅ.

TIPS: Fastende målområde er bare tilgjengelig på noen apparater. Se 
Ordliste for definisjon av AutoLog.

Nedlastning avbrutt

Glucofacts®Deluxe returnerte en apparatkommunikasjonsfeil (en 
feilkode med forbokstavene «ME») og nedlastningen ble avbrutt. 

Kontroller at alle kablene er koblet til apparatet og til datamaskinen eller at 
apparatet passer godt inn i USB porten på din datamaskin.

1. Hvis apparatet ditt ikke har en USB kontakt:

 •  Sikre at batteriene på apparatet ikke er utladet: koble apparatet 
fra, slå det på, og se om ikonet for tomt batteri vises på apparatets 
skjermbilde.

 • Forsøk å laste ned målingene dine igjen. 

2. Hvis apparatet ditt har en USB kontakt:

 •  Koble apparatet fra og koble det så til igjen. Målinger vil lastes ned 
igjen.
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Artikkel Respons

Portproblemer

Glucofacts Deluxe viste en melding om at et annet program kanskje 
bruker denne COM-porten.

TIPS: du vil ikke oppleve disse portproblemene hvis du bruker et apparat 
med USB kontakt.

Denne meldingen angir at Glucofacts Deluxe ikke kan kommunisere med 
apparatet gjennom denne porten. 

Løsning nr. 1: endre dine kommunikasjonsportinnstillinger (COM port):

 1. Klikk  på den øvre verktøylinjen og deretter på Generelt fanen.

 2. Klikk Administrer tilkoblinger. 

 3.  Hvis du vet hvilken/hvilke COM port(er) du vil Glucofacts Deluxe 
skal bruke, merker du boksen Bruk til høyre for hver COM port i 
kolonnen Påviste porter. Porten du merker skal ha status som 
Tilgjengelig.

 4. Velg Let kun gjennom valgte porter.

 5. Klikk Lagre.

Løsning nr. 2: Kontroller om et annet program bruker denne porten og vent til 
programmet er avsluttet før du starter Glucofacts Deluxe. 

TIPS: noen programmer kan ha en åpen kommunikasjonsport som den 
holder åpen hele tiden for å unngå at andre programmer bruker denne 
COM porten. En COM port kan bare åpnes av ett program om gangen. 
Hvis du lukker programmet eller starter datamaskinen på nytt, vil COM 
porten sannsynligvis bli tilgjengelig for apparatet ditt.

Rapporter viser en 
referansemetode-
meny 

Det finnes en referansemetode på toppen av nedtrekksmenyen i Mine 
Glucofacts  Deluxe rapporter. Hvorfor?

Hvis du laster ned målinger fra flere apparater med ulike referansemetoder, 
kan du endre referansemetodene i hurtigmenyen i Glucofacts®Deluxe etter 
hvert som du viser rapportene.

Slik gjør du det:

 1.  Klikk på ned-pilen Referansemetode: Fullblod  øverst på rapporten.

 2. Klikk på ønsket referansemetode. 

TIPS: for definisjon på Referansemetode, se Ordliste.
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Artikkel Respons

Tilkoblingsproble-
mer

Jeg kan ikke koble apparatet til datamaskinen min.

Se i brukerveiledningen for instruksjoner for hvordan du kobler apparatet til 
kabelen og kabelen til datamaskinen din.

Utskrift av dagbok 
er for lang 

Dagbokutskriften er lenger enn forventet. 

Radene i dagboken representerer dager med oppføringer. For en kortere 
utskrift, velg en kortere tidsperiode. For informasjon om endring av 
tidsperiode, se “Skrive ut rapporter”.
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Apparatets kommunikasjonsfeilkoder slik de vises i 
Glucofacts®Deluxe

Feilkode Glucofacts®Deluxe-visninger Mulig årsak

DB01
 GLUCOFACTS har støtt på en feil under 

utføring av en databasehandling. 
[Feilkode: DB01] 

Programmet har støtt på et problem 
under databasehandling.

DB02
 GLUCOFACTS har støtt på en feil. 

Databaseadressen er TOM i egenskapsfilen. 
[Feilkode: DB02] 

Lokalisering spesifisert i databasen. 
Lokalisering filen er tom.

DB03
 GLUCOFACTS har støtt på en feil. 

Databasen finnes ikke på den angitte 
adressen. [Feilkode: DB03] 

Databasen finnes ikke på den 
angitte adressen.

DB04
 GLUCOFACTS har støtt på en feil. 

Databasefilen er skrivebeskyttet.  
[Feilkode: DB04] 

Databasefilen er skrivebeskyttet og 
kan bare leses.

DB05
 GLUCOFACTS har støtt på en feil. 

Databasens filnavn må være Bayer.db  
[Feilkode: DB05]

Det valgte databasefilnavnet er ikke 
Bayer.db.

DB06
 GLUCOFACTS har støtt på en feil.  

Ugyldig databasefil. [Feilkode: DB06] Valgt databasefil er ugyldig.

DB07
 GLUCOFACTS har støtt på en feil.  

Ugyldig valg. Velg en gyldig mappe og prøv 
igjen. [Feilkode: DB07] 

Valgt databaseadresse er ugyldig 
i scenariet for oppretting av 
databasen.

DB10
 Valgte database er den samme som 

aktuell database. Velg en annen databasefil og 
fortsett. [Feilkode: DB10] 

Den valgte databasefilen er 
den samme som den gamle 
databasefilen.

DB11

 GLUCOFACTS har støtt på en feil. Det 
finnes allerede en database på denne 
adressen. Vil du overskrive den?  
[Feilkode: DB11] 

Det finnes allerede en databasefil på 
valgte adresse.

DB13
 GLUCOFACTS har støtt på en feil.  

Ugyldig database. [Feilkode: DB13] 
Den valgte eksterne databasen er 
ugyldig.
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Feilkode Glucofacts®Deluxe-visninger Mulig årsak

IO02
 GLUCOFACTS har støtt på en uventet  

feil. Kontakt kundeservice. [Feilkode: IO02] Hjelpefil mangler.

IO03
 GLUCOFACTS har støtt på en feil under 

innlasting av viktige innstillinger. De har blitt 
erstattet av gyldige verdier. [Feilkode: IO03]

Innstillingsfilen kan være ødelagt.

JAVA
Java trenger oppdateringer (med 
internettilgang)

Last ned den seneste versjonen av 
Java fra linken som kommer frem i 
feilmeldingen.

JAVA
Java trenger oppdateringer (med 
internettilgang)

Finn folderen for Java i Glucofacts 
driverne og åpne den.

Dobbeltklikk på det vedlagte Java 
installasjonsprogrammet og installer 
Java på din datamaskin.

ME02

 GLUCOFACTS har støtt på en 
kommunikasjonsfeil. Kople til riktig apparat og 
prøv igjen. [Feilkode: ME02]

Det oppsto en kommunikasjonsfeil 
under nedlastningen. Brukeren kan 
ha endret Høy- eller Lav-innstillinger 
i apparatet til verdier som strider 
med en av de ikke-synlige 
målområdene i apparatet.

ME08 
 Det tilkoplede apparatet støttes ikke. 

Kople til et støttet apparat. [Feilkode: ME08] Apparatet støttes ikke.

PR01

 GLUCOFACTS har støtt på en feil. Filen 
som inneholder konfigurasjonsinnstillingene 
mangler. Alle innstillinger vil derfor gå tilbake til 
standardinnstillingene. [Feilkode: PR01] 

Egenskapsfilen kan være slettet eller 
ødelagt.

RD01
 GLUCOFACTS har støtt på en feil under 

innlasting av en eller flere blodsukkermålinger. 
De har blitt oversett. [Feilkode: RD01]

Blodsukkermålingene kan være 
ødelagt.
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Glucofacts ®Deluxe produktoppdateringer
Hvis du har en internettilkobling vil du automatisk få beskjed om produktoppdateringer. Hvis du ikke 
har tilgang til internett, vennligst bruk nummeret på baksiden av ditt blodsukkerapparat for å kontakte 
kundeservice. 

Kundeservice
Det tilbys teknisk støtte for problemer med Glucofacts Deluxe.

I Norge, ring: +47 67 12 28 00

For alle land, besøk www.glucofacts.ascensia.com.

Hvis du ikke har tilgang til internett, vennligst ring kundeservice på telefonnummeret som er 
oppført ovenfor.
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Bestille en kabel
Typen kabel du trenger avhenger av apparatet. Noen apparater trenger ikke kabler i det hele tatt, og kan 
kobles direkte inn i en USB-port. 

• I USA kan du bestille en kabel direkte på cables.glucofacts.ascensia.com eller ringe 1-877-716-1733. 

• Utenfor USA bes du besøke www.glucofacts.ascensia.com. Velg ditt land og følg de tilsvarende 
instruksjonene. Hvis internettilkobling ikke er tilgjengelig, ring kundeservice via telefonnummeret på 
baksiden av apparatet ditt.

 Avinstallere Glucofacts ®Deluxe programmet

Avinstaller fra en PC

TIPS: avinstallering av et program kan bare utføres av brukere med administratorrettigheter.

1. Åpne vinduet Kontrollpanel.

2. Dobbeltklikk på Legg til / Fjern programmer. 

3. Gå gjennom listen over installerte programmer og klikk på Glucofacts Deluxe for å merke 
programmet.

4. Klikk på Fjerne.

 Vær oppmerksom på at vinduene Kontrollpanel og Legg til /Fjern programmer kan variere noe fra 
operativsystem til operativsystem. 

Avinstaller fra en MAC

1. Finn ikonet kalt «Avinstaller Glucofacts Deluxe» på skrivebordet eller finn det ved hjelp av «Finn» 
i banen «Programmer/Ascensia Diabetes Care/GLUCOFACTS Deluxe/».

2. Dobbeltklikk på avinstallasjons-ikonet og følg instruksjonene gitt av avinstalleringsprogrammet for 
Glucofacts Deluxe. 
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Når du lastet ned denne programvaren aksepterte du følgende vilkår og betingelser. 

ASCENSIA DIABETES CARE SLUTTBRUKERLISENSAVTALE  
(«Avtale»)
1. LISENSBEVILLING. Ascensia Diabetes Care Holdings AG («Ascensia») gir deg herved rett til å 

bruke én kopi av medfølgende programvare («programvaren» Ascensias Glucofacts®Deluxe-
systemprogramvare), og alle relaterte hjelpesystemer på en enkel terminal koblet til én enkel 
datamaskin (dvs. med en enkel prosessorenhet). Du kan ikke kjøre programvaren over nettverk eller på 
annen måte bruke den på mer enn én dataterminal samtidig.

2. OPPHAVSRETT. Opphavsretten til programvaren eies av Ascensia og er beskyttet av kanadiske og 
amerikanske lover om opphavsrett, samt bestemmelser i internasjonale traktater. Du må behandle 
programvaren som opphavsrettsbeskyttet materiale med unntak av at du kan enten (a) lage en kopi av 
programvaren utelukket for sikkerhetskopiering eller arkivering, eller (b) overføre programvaren til en 
enkel harddisk, gitt at du utelukkende beholder originalen for sikkerhetskopiering eller arkivering. Du 
kan ikke kopiere det skriftlige materialet som følger med programvaren.

3. LISENSVILKÅR. Hvis du unnlater å overholde hvilket som helst vilkår i denne avtalen, blir lisensen 
terminert. Programvaren gis til deg som et lån, og lisensen blir terminert når lånet termineres. Ellers 
vil lisensen fortsette inntil den dato du opphører å bruke programvaren, med mindre den opphører 
tidligere. Ved opphør av denne avtalen skal du, på eget ansvar og egen kostnad, umiddelbart slette 
eller destruere programvaren. 

4. ANDRE BEGRENSNINGER. Du skal ikke distribuere, leie ut eller på annen måte overføre 
programvaren eller skriftlige materialer helt eller delvis til noen tredjepart uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning fra Ascensia. Du skal ikke viderelisensiere, tildele eller på annen måte overføre 
eller helt eller dedlvis gjøre tilgjengelig noen av de rettigheter som er gitt deg fra Ascensia etter denne 
avtalen uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Ascensia. Hvis programvaren er en oppdatering, må 
enhver overføring inkludere oppdateringen og alle tidligere versjoner. Du skal ikke endre, tilpasse 
eller oversette programvaren eller medfølgende skriftlige materialer. Du skal ikke endre eller fjerne 
opphavsrettsmerkinger og andre rettighetsmerkinger som opptrer på eller i programvaren eller 
skriftlige materialer. Du skal ikke – og skal ikke la noen tredjepart – omvendtutvikle, dekompilere, 
demontere eller oversette programvaren.

5. FORBEDRINGER OG OPPDATERINGER. Fra tid til annen kan Ascensia, etter eget enerådende 
skjønn, levere forbedringer, oppdateringer eller nye versjoner av programvaren på sine gjeldende 
standard avtalevilkår og betingelsene derav. Denne avtalen skal gjelde slike forbedringer.

6. BEGRENSET GARANTI. Du påtar deg alt ansvar for valget av programvaren som egnet for å 
oppnå resultatene du ønsker. Ascensia garanterer at programvaren skal være av tilstrekkelig ytelse 
som beskrevet i dokumentasjonen i en periode på tretti (30) dager etter nedlasting. MED UNNTAK 
AV DEN FØRNEVNTE BEGRENSEDE GARANTIEN BLIR PROGRAMVAREN GITT SOM DEN ER 
UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER ANTYDET, INKLUDERT MEN IKKE 
BEGRENSET TIL ANTYDEDE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT 
FORMÅL.
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7. KUNDENS BOTEMIDLER. Ascensias fullstendige ansvar ovenfor deg og ditt utelukkende botemiddel 
skal, etter Ascensias valg, være reparasjon eller utskifting av den programvaren som ikke dekker 
Ascensias begrensede garanti og som blir returnert til Ascensia. Denne begrensede garantien 
annulleres hvis programvarens feil er som resultat av ulykke, misbruk eller uriktig anvendelse. Enhver 
utskiftet programvare blir garantert for gjenværende lengste originale garantiperiode eller tretti (30) 
dager.

8. INTET ANSVAR FOR DIREKTE ELLER FØLGESKADER. Med mindre annet er forbudt i henhold 
til lokal eller statlig lovgivning, skal Ascensia eller deres leverandører under ingen omstendigheter 
være ansvarlig for noen skader overhodet (inkludert, uten begrensning; skader for tap av 
forretningsfortjenester, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap) 
som oppstår fra bruk av eller manglende evne til å bruke dette Ascensia-produktet, selv om Ascensia 
eller deres forhandler har blitt underrettet om muligheten for slike skader.

9. FORSKJELLIG. Du skal ikke ha noen rett til å viderelisensiere noen av rettighetene i denne avtalen, 
uansett grunn. I tilfelle du bryter denne avtalen, skal du være ansvarlig for alle skader ovenfor 
Ascensia, og denne avtalen skal termineres. Hvis hvilken som helst bestemmelse av denne avtalen 
anses for å være ugyldig, ulovlig eller ugjennomførlig, skal ikke gyldigheten, lovligheten eller 
håndhevbarheten til de gjenværende delene av denne avtalen bli påvirket eller svekkes. I tilfelle en 
rettssak oppstår basert på denne avtalen, skal den vinnende parten tildeles alle pådratte juridiske 
kostnader.

10. HELE FORSTÅELSEN. Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom partene for forsyning av 
programvaren og dens tilknyttede bruksanvisninger og erstatter alle tidligere ordninger, avtaler, 
fremstillinger eller garantier. Denne avtalen kan ikke endres eller modifiseres med unntak av via et 
skriftlig instrument som utføres av hver av partene herav.

11. GJELDENDE LOV. Denne avtalen skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i staten New York 
uten henvisning til lovkonflikter. Hver av partene godtar herved den eksklusive domsmakten til 
domstolene i staten New York.

12. SKATTER OG TOLL. Du skal være ansvarlig for betaling av alle skatter, avgifter og tollsatser som nå 
eller heretter måtte bli ilagt av noen myndighet på denne avtalen for levering, bruk eller vedlikehold av 
programvaren og dersom noen av de foregående skatter, avgifter eller tollsatser på noe tidspunkt er 
betalt av Ascensia, skal du på anmodning gi Ascensia full refusjon.

13. BEKREFTELSER. Jeg bekrefter at jeg har lest denne avtalen, forstår den og godtar å være 
bundet av vilkårene og betingelsene i den.
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www.patents.ascensia.com  
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