Accu-Chek® insulinepomp draagmaterialen
Insulinepompdraagmaterialen kunnen een groot verschil maken in het comfort dat je ervaart bij het gebruik van
je insulinepomp. Roche Diabetes Care biedt een breed scala aan draagmogelijkheden die aansluiten bij een
specifieke leefstijl, een gelegenheid of simpelweg passen bij je kleding. Er zijn verschillende draagmaterialen
beschikbaar voor de Accu-Chek Insight en Accu-Chek Spirit Combo insulinepomp.

Draagmaterialen voor Accu-Chek Insight
Item

Omschrijving
Accu-Chek Insight clipcase
Voor het dragen van de pomp op de riem of de broek tailleband.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
8121826001

Accu-Chek Insight flipcase
De Accu-Chek Insight flip case houdt de insuline pomp stevig op zijn plaats en
is gemaakt van hard plastic. De Accu-Chek Insight flip case wordt horizontaal
gedragen aan de riem of ceintuur.
Kleur 		
Transparant

Artikelnummer
6359736001

Accu-Chek Insight flipcase decoratie volwassenen
Zes decoratieve stickers voor volwassenen voor de flipcase van de
Accu-Chek Insight insulinepomp.
Kleur 		
Diversen

Artikelnummer
6359779001

Accu-Chek Insight flipcase decoratie kinderen
Zes decoratieve stickers voor kinderen voor de flipcase van de
Accu-Chek Insight insulinepomp.
Kleur 		
Diversen

Artikelnummer
6359787001

Accu-Chek Insight leren hoes
De Accu-Chek Insight leren hoes is een klassieke draagtas gemaakt van zwart
leer. De binnenzijde is bekleed met zwarte stof. De zwarte leren lus aan de
achterzijde maakt het mogelijk om de leren hoes te dragen aan een riem.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
7133910001

Draagmaterialen voor Accu-Chek Insight vervolg
Item

Omschrijving
Accu-Chek Insight sport draagband
De Accu-Chek Insight sport band wordt geleverd met twee riemen in
verschillende lengtes. De band wordt met klittenband bevestigd op het centrale
zakje (op maat gemaakt voor de Accu-Chek Insight). Het accessoire tasje past
op één van de banden en kan optioneel worden gebruikt om nog iets anders
(zoals Dextro) mee te nemen.
Kleur 		
Artikelnummer
Zwart 		
7112840001
Accu-Chek Insight leren hoes elegant
De Accu-Chek Insight leren hoes 'elegant' is een draagtasje gemaakt voor
vrouwen, gemaakt uit een beige leder en heeft een kleine ‘charm’ opzij.
Het leer is soepel en zacht. De binnenzijde is bekleed met een satijn-achtige,
bruine stof.
Kleur 		
Artikelnummer
Beige 		
7133774001

Draagmaterialen Accu-Chek Insight en Accu-Chek Spirit Combo
Item

Omschrijving
Accu-Chek Insight/Combo beenhoes
Hoes die de mogelijkheid biedt om de insulinepomp discreet onder de
kleding te dragen. De hoes is gemaakt van lycra en is beschikbaar in
2 kleuren en 3 maten.
Kleur 		
Zwart S (36 cm)
Zwart M (44 cm)
Zwart L (52 cm)
Wit S (36 cm)
Wit M (44 cm)
Wit L (52 cm)

Artikelnummer
5835330001
5835305001
5835283001
5835348001
5835313001
5835291001

Accu-Chek Insight/Combo BH hoes lycra
Discrete hoes gemaakt van lycra. Bijzonder prettig bij nauwsluitende kleding.
Kan met een klem bevestigd worden aan bh of slip. Ook handig voor mannen
die de insulinepomp onder de kleding willen dragen.
Kleur 		
Wit		
Zwart		

Artikelnummer
6364543001
6364535001

Accu-Chek Insight/Combo buik draagband
Elastische draagband met klittenband voor bevestiging van alle soorten hoezen
rondom de buik. De band is verstelbaar en gemaakt van ademend materiaal.
Kleur 		
Wit		
Zwart		

Artikelnummer
4652371001
4652380001

Draagmaterialen Accu-Chek Insight en Accu-Chek Spirit Combo vervolg
Item

Omschrijving
Accu-Chek Insight/Combo sport draagband
Elastische sport draagband met kliksluiting.
Kleur 		
Zwart/wit

Artikelnummer
4652401001

Accu-Chek Insight/Combo arm draagband
Elastische draagband met klittenband voor bevestiging van alle soorten hoezen
rondom de arm. De band is verstelbaar en gemaakt van ademend materiaal.
Kleur 		
Wit		

Artikelnummer
4652398001

Draagmaterialen voor Accu-Chek Spirit Combo
Item

Omschrijving
Accu-Chek silicone hoes
Hoesje gemaakt van zacht silicone. Kan gebruikt worden in combinatie met de
Accu-Chek silicone hoes clip.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
05353777001

Accu-Chek silicone hoes clip
Handige clip voor gebruik in combinatie met de silicone hoes.
Kleur 		
Antraciet
Wit 		

Artikelnummer
05942039001
05942012001

Accu-Chek Spirit Combo alcantara hoes
Multifunctionele hoes van zacht alcantara heeft lussen aan de achterzijde en
een koord. Hiermee kan de insulinepomp rond de nek, aan een broekriem of
aan een sport-, buik- of armband bevestigd worden.
Kleur 		
Blauw 		
Zwart

Artikelnummer
04545419001
04545397001

Accu-Chek Spirit Combo neopreen hoes
Hoes van duurzaam sneldrogend materiaal. Kan aan broekriem of een sport-,
buik- of armband bevestigd worden.
Kleur 		
Wit 		

Artikelnummer
05061997001

Kijk op de volgende pagina voor het vervolg

Draagmaterialen voor Accu-Chek Spirit Combo vervolg
Omschrijving
Accu-Chek Spirit Combo clipcase
Clipcase met een draaibare klem aan de achterzijde, waarmee de insulinepomp
in diverse standen bevestigd kan worden.
Kleur 		
Transparant

Artikelnummer
05942071001

Accu-Chek Spirit Combo leren hoes met clip
Hoes van kwaliteitsleer met flap en met klem aan de achterzijde. Kan aan een
riem bevestigd worden.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
04545435001

Accu-Chek Spirit Combo nylon hoes
Nylon hoes met een klem aan de achterzijde en een flexibele ringsluiting
aan de zijkant voor extra veiligheid.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
04545478001

Accu-Chek Spirit Combo leren hoes
Hoes van kwaliteitsleer. Kan via de lus aan de achterzijde verticaal of
horizontaal aan een riem worden bevestigd.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
04545427001

Accu-Chek Spirit Combo elegante hoes
Elegante beschermende hoes met een clip aan de achterzijde. Kan aan een
riem bevestigd worden.
Kleur 		
Zwart 		

Artikelnummer
04545443001

Geef kleur aan je Accu-Chek Spirit Combo!
Wil je je Accu-Chek Spirit Combo insulinepomp een eigen uiterlijk geven?
Dat is mogelijk met de kleurenstickers. Je kunt hiermee de uitstraling van je
insulinepomp aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeur. De stickers zijn
kosteloos verkrijgbaar via onze Accu-Chek Diabetes Service.
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