Accu-Chek Insight
Ampul vervangen
w

Naald

 Gebruik

altijd een nieuwe adapter als u de ampul
vervangt.
 Er bevindt zich een naald in het midden van de
adapter.
 Insulinetoediening kan alleen worden gegarandeerd
als deze naald loodrecht in het midden van de
ampul wordt geplaatst (zie stap 11).
 Koppel de infusieset altijd af van het lichaam
voordat u de ampul vervangt.

 Als

er (b.v. voor trainingsdoeleinden) een lege
ampul in de insulinepomp is geplaatst, geeft de
insulinepomp de ingestelde insulinetoedieningen
(vullen van de infusieset, basale dosering en
bolustoedieningen) weer. Zelfs als er, omdat de
ampul leeg is, geen insuline wordt toegediend.
 Als een onjuist type ampul wordt geselecteerd,
kan dit leiden tot een te lage of te hoge toediening
van insuline.

Stap 1: Ampul verwijderen
1

2

Druk in het statusscherm op o.

4

Het hoofdmenu Menu verschijnt. Druk op
z om naar Ampul en infusieset te gaan.
Druk op o om dit te selecteren.

5

3

Het menu Ampul en infusieset verschijnt.
Druk op o om Ampul vervangen te
selecteren.

6
120°

Het scherm Ampul vervangen
verschijnt.

7

Houd de insulinepomp rechtop.
Draai de adapter met de slang linksom.

8

Belangrijk: Druk op o om te
bevestigen dat u de adapter en de ampul
heeft verwijderd. De insulinepomp start
automatisch met het terugdraaien van de
aandrijfstang.
Als de aandrijfstang niet wordt
teruggedraaid, kan uw insulinepomp of ampul worden
beschadigd.

Verwijder de adapter met de ampul als u
een hoek van circa 120° heeft bereikt.

9

Als de insulinepomp gereed is met het
terugdraaien van de aandrijfstang, krijgt u
de aanwijzing om de nieuwe ampul te
plaatsen en de adapter aan te sluiten.
Plaats alleen een nieuwe ampul,
als het scherm Plaats nieuwe
ampul en sluit de adapter aan
verschijnt.

Belangrijk!
de onderkant van de ampul is
opgetrokken. Dit kan namelijk
veroorzaakt zijn door het lekken van
insuline. Denkt u dat de ampul
beschadigd is, stuur deze dan terug
naar uw leverancier.

 Controleer

altijd de ampul, met
inbegrip van de rubber zuiger aan de
onderkant van de ampul. De ampul
niet gebruiken als er beschadiging of
lekkage te zien is of als de rubber
zuiger tot voorbij de witte band aan

 Gebruik

nooit een ampul die is
gevallen, beschadigd of gebarsten.

Stap 2: Nieuw ampul plaatsen
Zorg ervoor dat de ampul en de insuline op kamertemperatuur zijn.
ONJUIST

JUIST

10

Zorg ervoor dat u de insulinepomp
rechtop houdt. Plaats de ampul
– de zuiger eerst – in het
ampulcompartiment.

Zorg ervoor dat de ampul correct is
geplaatst. Als de ampul niet zoals
weergegeven is geplaatst, moet u de
stappen 1 t/m 7 controleren.

Druk de ampul niet verder in de insulinepomp,
als de ampul uit de insulinepomp steekt.
Anders kan de insulinepomp of de ampul
beschadigd worden. Zorg ervoor dat de
aandrijfstang volledig is teruggedraaid. Als de
aandrijfstang niet volledig is teruggedraaid,
moet u contact opnemen met de Accu-Chek
Diabetes Service van Roche Diabetes Care.

JUIST

11

ONJUIST

90°

12

Plaats de adapter uitsluitend zoals
beschreven in stap 11 op de uitsparing
van de bajonetsluiting van het
ampulcompartiment.

13

120°

Draai de adapter rechtsom tot dit niet verder
gaat. De adapter is correct geplaatst als
deze op één lijn ligt met de behuizing van
de insulinepomp. Druk vervolgens op o
om dit te bevestigen.

15

Het scherm Type ampul verschijnt. Druk op
x of z om het juiste type ampul te kiezen.
Druk op o om dit te selecteren.

16

De insulinepomp detecteert de positie
van de zuiger in de ampul.

De insulinepomp voert vervolgens
een functietest uit.
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Plaats de adapter niet op de uitsparing
van de bajonetsluiting van het
ampulcompartiment, als de adapter niet
is geplaatst, zoals beschreven in stap 11.

14

Controleer of de infusieset afgekoppeld is.
Druk op o om dit te bevestigen.

17

Na de functietest keert de insulinepomp
terug naar het menu Ampul en infusieset.
Slang vullen wordt automatisch
geselecteerd.
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Plaats een nieuwe adapter op de uitsparing
van de bajonetsluiting van het ampulcompartiment. Zorg ervoor dat u de adapter
onder een rechte hoek (90°) in de uitsparing
van de behuizing van de insulinepomp
plaatst. Anders kan de naald worden
verbogen.

