Accu-Chek® Insight Rapid infusieset stappenkaart
voor de Accu-Chek® Insight insulinepomp
De Accu-Chek Insight Rapid infusieset is bedoeld voor het toedienen
van insuline met de Accu-Chek Insight insulinepomp
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Canule
A Handgreep
B Zelfklevende pleister
C Afdekfolie
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Slanggedeelte
G Verbindingsstuk slanggedeelte
H Bevestigingsstuk
I Adapter

Naaldbeschermer
Stalen naald
Verbindingsstuk

Voordat de infusieset voor het eerst gebruikt wordt, moeten de juiste instellingen van de slang en canule in de insulinepomp
ingevoerd worden zoals in de tabel hieronder beschreven staat.
Slanglengte
Vulvolume (Units)

40 cm

70 cm

100 cm

9U

13 U

17 U

Canule 6mm / 8mm / 10mm
2U

Voorbereiden van de infusieset – Verbind het slanggedeelte met de canule
1

Was je handen goed en droog ze goed
af. Bevestig het slanggedeelte aan de
canule door de twee verbindingsstukken
in elkaar te klikken.

2

Volg de instructies voor het plaatsen
van een nieuwe adapter zoals
beschreven staat in de handleiding.
Zorg ervoor dat de adapter verbonden
is met de insuline ampul.

3

Vul vervolgens de gehele infusieset
(slanggedeelte en canule) zoals in de
volgende stappen beschreven staat,
totdat er een luchtvrije druppel uit
de canule komt.

De eerste stap – Vul de slang en canule van de infusieset
Slang vullen

Slang vullen

Slang vullen?

q nee

o

1/3

Koppel de infusieset af
van het lichaam

ja

q Terug

o

Bevestigen

Na de ‘zelf-test’ van de
pomp verschijnt het scherm
‘slang vullen?’.

Zorg dat de infusieset
niet verbonden is met
je lichaam.

Druk op

Druk op

om te bevestigen.

Canule vullen

Canule vullen

3/3

Canule vullen?

Sluit infus.set aan op lichaam

q Terug

o

om te bevestigen.

q Nee

Bevestigen

Bevestig de infusieset
nog niet op het lichaam!

Druk op

o

Ja

om te bevestigen.

Druk op

om te bevestigen.
Het scherm “Canule vullen”
verschijnt nu.

Slang vullen
2/3
Slang wordt gevuld

Belangrijk
Hierna verschijnt
het scherm ‘Sluit
infusieset aan op
lichaam’. Maar sluit
de infusieset nog niet
aan op het lichaam!

q Annuleren

De pomp begint automatisch de slang te vullen.
Je kunt het vullen op elk
moment stoppen door op
te drukken. Stop het
vullen van de slang zodra
er luchtvrije insuline uit
de naald komt.
Canule vullen
2/2
Canule wordt gevuld
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q Annuleren

q Nee

De pomp begint automatisch de canule te vullen.
Je kunt het vullen op elk
moment stoppen door op
te drukken. Stop het
vullen van de canule zodra
er luchtvrije insuline uit
de naald komt.

14 Nov 19
Insulinetoediening
opnieuw starten?

o

Ja

Zodra het vullen is voltooid,
verschijnt het scherm
‘Insulinetoediening opnieuw
starten?’. Wanneer er
geen insuline uit de naald
druppelt, druk dan op
en herhaal alle stappen
vanaf het begin.
Wanneer er wel luchtvrije
insuline uit de naald
druppelt, druk dan op
om de pomp te starten.

LET OP!
De infusieset moet volledig gevuld zijn met insuline en geen luchtbellen bevatten, om het risico op afwijkende insuline
hoeveelheden te voorkomen.

3. Het bevestigen van de stalen naald
1

2

Houd de canule vast
aan de handgreep.
Verwijder beide
stroken afdekfolie
van de zelfklevende
pleister.

Draai de
naaldbeschermer
van de naald.

3

Vorm een huidplooi
op de infusieplaats.
Breng de infusieset
aan onder een hoek
van 90°.

4

Druk de zelfklevende
pleister stevig op de
infusieplaats en zorg
ervoor dat deze goed
vastzit op de huid.

5

Houd de zelfklevende
pleister goed op zijn
plaats, terwijl je de
handgreep er
voorzichtig afklikt.

Voor een gedetailleerde instructie en veiligheidsinformatie van de Accu-Chek Insight Rapid infusieset, raadpleeg de
gebruikershandleiding in de verpakking. Voor overige informatie kijk op de website www.accu-chek.nl.
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