
Spárování aplikace mySugr a inzulínové pumpy Accu-Chek® Insight
(instalace, registrace a propojení)

Nainstalujte si aplikaci mySugr
zdarma na Google Play. 
Aplikaci poté otevřete.

Zvolte si přístupové heslo pro Váš mySugr účet a potvrďte souhlas 
s Obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. 
Klepněte na “VYTVOŘIT ÚČET”. 
V dalších krocích postupně zadejte základní údaje, např. typ cukrovky, 
druh léčby, používané jednotky, cílové rozmezí, atd. Poté je aplikace 
připravena ke spárování s pumpou.

Klepněte na „Připojení“.
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Klepněte na ikonku MENU 
(tři vodorovné linky v levém 
horním rohu).

V případě zobrazení této výzvy 
klepněte na „AKTIVOVAT 
BLUETOOTH A URČOVÁNÍ 
POLOHY“, poté klepněte na 
„PŘÍSTUP POVOLEN“.
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Zadeje šestimístný ověřovací kód, který vám přijde do Vaší emailové 
schránky.

POTŘEBNÉ KROKY KE 
SPÁROVÁNÍ APLIKACE 
S PUMPOU

Na svém telefonu aktivujte 
funkci Bluetooth™ a pro 
aplikaci mySugr povolte 
určování přesné polohy.

Na své pumpě aktivujte 
funkci Bluetooth™ (použijte 
návod k použití).

Ujistěte se, že pumpa není 
připojená k jinému zařízení 
(např. k datamanažeru).

Klepněte na „PŘIPOJIT“.

3

10

Zadeje svou emailovou adresu 
pro vytvoření účtu a klepněte 
na „DALŠÍ“.

V nabídce inzulínových pump 
vyberte „Accu-Chek Insight“.
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Accu-Chek a Accu-Chek Insight jsou ochranné známky Roche.
Slovní označení a logo The Bluetooth® jsou registrované obchodní značky vlastněné 
Bluetooth SIG, Inc. a používání těchto značek fi rmou Roche je podloženo licencí.
mySugr je registrovaná ochranná známka mySugr GmbH.
© 2020 Roche Diabetes Care.
www.accu-chek.cz
Roche s.r.o., Diagnostics Division
Prodejní jednotka Diabetes Care
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
bezplatná zákaznická linka Accu-Chek: 
800 111 800
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Klepněte na „+“ v pravém 
dolním rohu.

Pokud s doporučeným bolusem 
souhlasíte, klepněte na 
„Přijmout“. 

Podání bolusu autorizujte 
bezpečnostním zámkem 
(PIN kód/otisk prstu 
- dle nastavení v telefonu). 
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Pro výpočet bolusu klepněte 
na „Vypočítat“.

Klepněte na „POVOLIT“. 
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Zadejte všechny potřebné 
údaje (glykémie, sacharidy, 
atd.). 
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Klepněte na 
„Zaznamenat a vypočítat“. 

Posuňte se dolů na konec 
obrazovky a klepněte na  „PODAT 
INZULÍNOVOU PUMPOU“. 

UPOZORNĚNÍ

Pokud klepnete na 
„ULOŽIT“ v kroku 5 (= místo 
„Přijmout“ doporučení 
bolusu), v deníku se vytvoří
záznam bez podání inzulínu.

Pokud klepnete na 
“ULOŽIT“ v kroku 6 (= místo 
„PODAT INZULÍNOVOU 
PUMPOU“), v deníku se 
vytvoří záznam s inzulínem, 
ale pumpou žádný inzulín 
vydán nebude.

UPOZORNĚNÍ

Přes aplikaci je možné zadat pouze standardní bolus.

Kombinovaný, rozložený a odložený bolus je nutné zadat na 
pumpě, ale v aplikaci se zobrazí.

Bolusový kalkulátor do svého výpočtu zahrne VŠECHNY zadané 
bolusy.

Informace na displeji potvrzuje, 
že probíhá podání bolusu. 
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Podání standardního bolusu S BOLUSOVÝM KALKULÁTOREM



Podání standardního bolusu BEZ BOLUSOVÉHO KALKULÁTORU

+ nebo

Odpojení pumpy od aplikace mySugr

Bolus bez bolusového kalkulátoru je možné podat dvěma způsoby: 
varianta A (displej 1a+2a), varianta B (displej 1b), obě varianty pokračují krokem 3.

Klepněte na „+“ 
v pravém dolním rohu.

Klepněte na 
„Podat bolus“.

Klepněte na záložku 
„Moje pumpa“.

Postupujte dle návodu 
v aplikaci (kroky 1-2-3), poté 
vyberte sériové číslo Vaší 
inzulínové pumpy a klepněte na 
zelenou šipku.

Zadejte množství inzulínu 
a klepněte na „POTVRDIT“.

Klepněte na ikonku MENU 
(tři vodorovné linky v levém 
horním rohu). 

Pokud během následujících 
30 min. zadáte další bolus, 
zobrazí se varování. 

Mobilní aplikace mySugr je zdravotnický prostředek určený pro podporu léčby diabetu prostřednictvím každodenní správy dat souvisejících 
s diabetem za účelem optimalizace léčby (deník mySugr), pro výpočet bolusové dávky inzulínu nebo příjmu sacharidů na základě zadaných údajů 
(bolusový kalkulátor mySugr), k ovládání inzulínové pumpy Accu-Chek Insight - podání standardního bolusu přes aplikaci mySugr pump control. Před 
použitím si pročtěte brožurky uživatele a použití konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Klepněte na „POTVRDIT“.
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Klepněte na „PODAT BOLUS“.Klepněte na „HOTOVO“.

Informace na displeji potvrzuje, 
že probíhá podání bolusu.

Klepněte na „ODPOJIT“.
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Párování dokončete podle 
pokynů na Vaší inzulínové 
pumpě.

Podání bolusu autorizujte 
bezpečnostním zámkem (PIN 
kód/otisk prstu - dle nastavení 
v telefonu).

V nabídce „Připojeno“ vyberte 
“Accu-Chek Insight”.
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Pokud kód na displeji Vaší 
pumpy souhlasí s kódem 
v aplikaci, klepněte na 
“POTVRDIT A SPÁROVAT“.

Klepněte na „POVOLIT“.Klepněte na „Připojení“. 

UPOZORNĚNÍ

Přes aplikaci je možné 
zadat pouze standardní 
bolus.

Kombinovaný, rozložený 
a odložený bolus je nutné 
zadat na pumpě, ale 
v aplikaci se  zobrazí. 

Na Vaší pumpě:
Odeberte zařízení ze seznamu v menu “Nastavení”>”Komunikace” dle postupu v Brožurce uživatele inzulínové 
pumpy Accu-Chek Insight.

8.2.5. Odebrání zařízení ze seznamu
Pokud zařízení odeberete ze seznamu, spárování pumpy a tohoto zařízení se zruší. Pumpa s tímto zařízením 
nadále nebude moci komunikovat prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. 
Chcete-li obnovit komunikaci pumpy s tímto zařízením, musíte znovu spárovat pumpu se zařízením, jak bylo 
popsáno v předchozí části této kapitoly. Viz kapitola 8.2.4.
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Spárování aplikace mySugr a inzulínové pumpy Accu-Chek Insight®

(instalace, registrace a propojení)

POZNÁMKA

Před používáním a v případě jakýchkoliv nejasností doporučujeme 
pročíst Brožurku uživatele, kterou najdete v MENU (tři 
vodorovné linky v levém horním rohu) nebo se můžete obrátit na 
podporu mySugr (MENU - Podpora a odezva). 


