Accu-Chek® insulinepomptherapie

Accu-Chek® insulinepomptherapie
Je hebt je huidige insulinepomp
alweer bijna vier jaar of je
overweegt om de overstap te
maken naar insulinepomptherapie. Het maken van een
juiste en weloverwogen keuze is
hierbij belangrijk. Je draagt je
insulinepomp tenslotte 24 uur
per dag en de keuze is voor de
aankomende vier jaar.

Belangrijke vragen zijn dan ook: welke insulinepomp
past het beste bij mijn dagelijks leven en waar zitten
de kleine verschillen tussen de insulinepompen?
We informeren je graag over de mogelijkheden die
Roche Diabetes Care kan bieden.

Accu-Chek® Insight

Accu-Chek® Combo

Voor Accu-Chek insulinepompen geldt dat je ze
volledig kunt bedienen met een afstandsbediening.
Dit betekent dat je de insulinepomp niet tevoorschijn
hoeft te halen om een pomphandeling, zoals het
geven van een bolus, uit te voeren. Met de afstandsbediening kun je niet alleen je pomp op afstand
bedienen, maar ook je bloedglucosewaarde meten
en een persoonlijk insuline advies berekenen met de
boluscalculator.

Je hebt de mogelijkheid te kiezen uit: Accu-Chek® Insight en Accu-Chek® Combo insulinepomp.

Insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care
Insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care betekent meer dan alleen veilige en toegankelijke
producten. Zo bieden we je de zekerheid van persoonlijke ondersteuning wanneer jij dat nodig hebt.
• Als je kiest voor een Accu-Chek insulinepomp, kun je rekenen op een persoonlijke gebruiksinstructie
door een Accu-Chek adviseur in je thuisomgeving. Ook na de instructie staat je Accu-Chek adviseur
voor je klaar totdat je, met een veilig en zeker gevoel, je insulinepomp optimaal kunt gebruiken.
• Voor al je vragen over insulinepomptherapie van Roche Diabetes Care kun je terecht bij de Accu-Chek
Diabetes Service op het gratis servicenummer: 0800-022 05 85 (keuze 2).
• In geval van nood – een acuut technisch probleem – is de Accu-Chek Diabetes Service 24 uur per
dag bereikbaar. En indien nodig ontvang je dan snel een andere insulinepomp.
• Wil je met een gerust gevoel op vakantie? Accu-Chek biedt je de mogelijkheid geheel kosteloos een
leeninsulinepomp voor vakantie aan te vragen voor de vakantieperiode. Ga voor de voorwaarden naar
www.accu-chek.nl/vakantiepomp.
Roche Diabetes Care maakt makkelijk toepasbare diabeteshulpmiddelen die het eenvoudiger maken
om inzicht te krijgen in je glucosespiegel en insulinepomptherapie aan te laten sluiten bij de levensstijl
van de gebruiker. Daarmee kun jij de regie over je eigen leven krijgen en behouden.
Roche Diabetes Care doet er alles aan om het leven van iemand met diabetes te ondersteunen.
Wij zijn er voor jou.

Accu-Chek insulinepompen: dankzij de
afstandsbediening altijd en overal te gebruiken
zonder de insulinepomp tevoorschijn te halen.
Diabetes is niet leuk! En het onder controle houden van je bloedglucosewaarde is dan soms een
uitdaging. Een insulinepomp kan je hierbij helpen. Roche Diabetes Care heeft insulinepompen
ontwikkelt waarbij flexibiliteit en eenvoud centraal staan, doordat je met de afstandsbediening je
insulinepomp volledig kunt bedienen, zonder dat je de pomp tevoorschijn hoeft te halen.
Een Accu-Chek insulinepomp heeft een aparte afstandsbediening waarop je alle handelingen voor de
pomp uit kunt voeren. Je insulinepomp hoeft dus niet zichtbaar te zijn voor anderen.
Dankzij de afstandsbediening kan je de insulinepompgegevens op afstand controleren en een bolus
geven zonder dat iemand het in de gaten heeft. Zo kan je diabetes gewoon onzichtbaar blijven.
Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, aan het sporten of lekker een avondje uit bent!
Met de geïntegreerde boluscalculator in de afstandsbediening kan je eenvoudig de juiste
hoeveelheid insuline berekenen en toedienen. Ook handig als je gaat lunchen bij vrienden of lekker uit
eten gaat. Vooral omdat met een juiste bolusberekening de kans op hypo’s kleiner wordt!
Bij je bolusadvies kun je gebruik maken van de keuze gezondheidsgebeurtenissen welke
uniek is bij Accu-Chek insulinepompen: sport, ziekte, stress e.d. zodat hier automatisch
rekening mee gehouden kan worden in het opgevraagde bolusadvies.

“

Nu kan ik eindelijk weer
leuke jurkjes dragen!”

“Sinds ik de Accu-Chek Insight gebruik
hoef ik nooit meer mijn insulinepomp
onder mijn kleding vandaan te halen.
Mijn insulinepomp stop ik gewoon
in mijn bh of in mijn laars…”

Het Accu-Chek Insight systeem:
de kleine en compacte pomp
die past in een actief leven
De Accu-Chek Insight biedt je zekerheid en vertrouwen en sluit
uitstekend aan bij je dagelijks leven. En met de diabetesmanager
kun je discreet je insulinepomp bedienen zonder dat je de pomp
hoeft aan te raken.
Snel een nieuwe voorgevulde ampul
Je kunt snel en eenvoudig je ampul vervangen door de voorgevulde (160 eenheden) insuline ampullen.
Bovendien heb je hiermee minder kans op luchtbellen in de ampul.
Flexibel met de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kun je met één apparaat je bloedglucose meten, bolus berekenen en
een bolus discreet toedienen. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, een avond uit of aan
het sporten bent! Je kunt je insulinepomp dus gewoon onder je kleding laten zitten. Ben je je
afstandsbediening vergeten mee te nemen? Dan heb je de zekerheid dat je de bolus gewoon direct
op je insulinepomp kunt afgeven.
Meer zekerheid
De geïntegreerde boluscalculator kan je helpen met alle bolusberekeningen en voor jou berekenen
hoeveel insuline je op dat moment nodig hebt. En dit in slechts enkele stappen, waarbij er rekening
wordt gehouden met eerder afgegeven insuline en gezondheidsopties. Dus geen gedoe met het zelf uit
het hoofd een bolusberekening maken en een veilig gevoel dat er rekening wordt gehouden met eerder
afgegeven insuline. Hiermee wordt de kans op overdosering kleiner.
Persoonlijk
De toediening van insuline kun je eenvoudig aanpassen aan je eigen behoeften:
• de keuze uit 5 basaalprofielen. Makkelijk voor bijvoorbeeld een profiel voor doordeweeks en
in het weekend.
• je basale hoeveelheid tijdelijk verhogen of verlagen voor maximaal 24 uur zonder je basaalprofiel
te wijzigen.
• mocht je het toedienen van insuline pijnlijk vinden, dan kun je de toedieningssnelheid
aanpassen aan wat voor jou het prettigste is.

Waterdicht
De insulinepomp is waterdicht conform IPX8. Dit betekent dat je de insulinepomp tijdens het douchen,
baden en zwemmen mag dragen. Omdat de adapter van de infusieset niet waterdicht is, kan er echter
water in het ampulcompartiment binnendringen (raadpleeg in dat geval de handleiding). Je mag met de
insulinepomp niet dieper dan 1,3 meter duiken.
Snel inzicht
Je hebt in een oogopslag inzicht in je belangrijkste diabetesgegevens met de rapporten en grafieken in
kleur op je diabetesmanager met touchscreen kleurendisplay. Zo kun je bijvoorbeeld snel zien hoe het
vorige keer is gegaan na het instellen van een tijdelijke basaal.

“

Kan insulinepomptherapie worden gebruikt bij drukke schema’s?”

Heb je een uitermate druk en stressvol leven? Dan kan het moeilijker zijn om een goede
bloedsuikerspiegel te bereiken - vooral als je onregelmatig werkt. Een Accu-Chek insulinepomp
kan je helpen. Zo kun je verschillende basale profielen voor het weekend of doordeweeks
maken en kiezen voor een tijdelijk basaal profiel voor bijvoorbeeld sporten. Je kunt deze
functies in overleg met je zorgverlener gebruiken. De afstandsbediening heeft bovendien een
geïntegreerde boluscalculator. Het kan fijn zijn om te weten dat je niet zelf de juiste bolus hoeft
te berekenen en af kunt gaan op het advies van de boluscalculator. En werk je in een omgeving
waar hygiëne belangrijk is? Door de afstandsbediening hoef je je insulinepomp niet tevoorschijn
te halen, maar kun je alle handelingen op de afstandsbediening doen.

Het Accu-Chek Combo systeem:
de eenvoudige pomp die met je meegroeit
De Accu-Chek Combo biedt je zekerheid en vertrouwen en sluit uitstekend aan bij je dagelijks leven.
En met de diabetesmanager kun je discreet je insulinepomp bedienen zonder dat je de pomp hoeft
aan te raken.
Grote insuline ampullen en vrijheid in insulinekeuze
Bij de Accu-Chek Combo gebruik je grote (315 eenheden)
insuline ampullen die je kunt vullen met de insuline van
jouw keuze.
Flexibel met de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kun je met één apparaat je
bloedglucose meten, bolus berekenen en een bolus
discreet toedienen. Dat is natuurlijk wel zo fijn als je aan het werk, een avond
uit of aan het sporten bent! Je kunt je insulinepomp dus gewoon onder je
kleding laten zitten. Ben je je afstandsbediening vergeten mee te nemen?
Dan heb je de zekerheid dat je de bolus gewoon direct op je insulinepomp kunt afgeven.
Meer zekerheid
De geïntegreerde boluscalculator kan je helpen met alle bolusberekeningen en voor jou berekenen
hoeveel insuline je op dat moment nodig hebt. En dit in slechts enkele stappen, waarbij er rekening
wordt gehouden met eerder afgegeven insuline en gezondheidsopties. Dus geen gedoe met het zelf uit
het hoofd een bolusberekening maken en een veilig gevoel dat er rekening wordt gehouden met eerder
afgegeven insuline. Hiermee wordt de kans op overdosering kleiner.
Persoonlijk
De toediening van insuline kun je eenvoudig aanpassen aan je eigen behoeften:
• de keuze uit 5 basaalprofielen. Makkelijk voor bijvoorbeeld een profiel voor doordeweeks en in
het weekend.
• je basale hoeveelheid tijdelijk verhogen of verlagen voor maximaal 24 uur zonder je basaalprofiel
te wijzigen.
Waterdicht
De Accu-Chek Combo is waterdicht in overeenstemming met IPX8 tot max. 2,5 meter gedurende 1 uur.
Geen zorgen dus voor regen, spetters of ‘een per ongeluk bad’.

“

Pizza is mijn all-time favorite.”

“Het is eenvoudig om de juiste bolus te kiezen voor mijn ‘gewone’ maaltijden, maar als
ik een pizza eet is dat wel even anders. Door te kiezen voor de Multiwave bolus optie op
mijn Accu-Chek Combo wordt mijn insuline op het juiste moment afgegeven.”

Accu-Chek® infusiesets
Niet iedereen is hetzelfde en daarom biedt Roche Diabetes Care een ruim aanbod aan infusiesets: plat en
onopvallend, zelfhechtend, zachte canules of met een stalen naald of een variabele inbrenghoek. Bij het
kiezen van je infusieset spelen leeftijd, lichaam en activiteiten een belangrijke rol. Je kiest de infusieset die
het beste past bij jouw manier van leven. De Accu-Chek infusiesets zijn ontworpen voor jouw comfort.

Accu-Chek
Insight
Canule

Accu-Chek® Insight
Flex
Zachte canule

Inbrenghoek

90º

Canulelengte

6, 8 en 10 mm

Slanglengte

40, 70, 100 cm

Afkoppelen

Ja

Vervangen

Elke 2-3 dagen

Accu-Chek®
LinkAssist Plus
inbrenghulp

Inbrenghulp

Ja

Accu-Chek
Combo

Accu-Chek®
FlexLink

Accu-Chek®
TenderLink

Accu-Chek®
Rapid-D Link

Canule

Zachte canule
0,45 mm

Zachte canule
0,5 mm

Ultradunne stalen naald
0,36 mm

Inbrenghoek

90º

20-45º

90º

Canulelengte

6, 8, 10 mm

13, 17 mm

6, 8, 10, 12 mm

Slanglengte

30, 60, 80, 110 cm

30, 60, 80, 110 cm

30, 60, 80, 110 cm

Afkoppelen

Ja

Ja

Ja

Vervangen

Elke 2-3 dagen

Elke 2-3 dagen

Elke 1-2 dagen

Ja

Nee

Nee

Inbrenghulp

Inbrengen infusieset
Infusiesets kun je handmatig inbrengen of met een inbrenghulp. De Accu-Chek® LinkAssist Plus en AccuChek® LinkAssist inbrenghulp zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Accu-Chek Insight Flex en

Accu-Chek FlexLink infusieset en zorgt ervoor dat de infusieset
automatisch, snel en nagenoeg pijnloos kan worden ingebracht.
De inbrenghulp is ook bijzonder handig voor kinderen,
mensen die de infusieset bij een ander inbrengen of mensen
met angst voor naalden.

Accu-Chek®
LinkAssist
inbrenghulp

Draagmogelijkheden
Draagmaterialen voor je insulinepomp kunnen een groot verschil maken in het comfort dat je ervaart
bij het gebruik van je pomp. Roche Diabetes Care biedt een breed scala aan draagmogelijkheden die
aansluiten bij een specifieke leefstijl, gelegenheid of simpelweg passen bij je kleding. Er zijn verschillende
opties voor jouw Accu-Chek insulinepomp.
Een volledig overzicht kun je vinden op onze website: www.accu-chek.nl/draagmogelijkheden.
Keuze uit twee insulinepompen
Bij Roche Diabetes Care kun je kiezen uit twee insulinepompen: Accu-Chek Insight en Accu-Chek
Combo. Beide systemen bieden je bloedglucosecontrole, bolusadvies, insulinetoediening en
datamanagement in één.
Overeenkomsten en verschillen

Accu-Chek® Insight

Accu-Chek® Combo

Discretie met de afstandsbediening
Datamanagement
Boluscalculator
Flexibiliteit door verschillende basaalproﬁelen
Voorgevulde ampullen

-

Volume ampul

160 EH

315 EH

Kleine basale hoeveelheid

0,02 U/h

0,05 U/h

Laagste basaal stap

0,01 U/h

0,01 U/h

Flexibele canule

Flexibele canule of
stalen naald

Keuze voor infusieset
Verschillende canule- en slanglengtes
Mogelijkheid tot personaliseren insulinepomp
Waterdicht

IPX8

IPX8
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