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1.  Was uw handen.
2.  Reinig de infusieplaats 

overeenkomstig de 
aanwijzigen van uw arts of 
diabetesverpleegkundige.

Laat de infusieplaats voor het 
aanbrengen van canule opdrogen.

Verwijder de achterste afdekfolie.

Druk de zelfklevende pleister 
stevig op de huid.

Verwijder de beschermhuls van de 
inbrengsnaald en de voorste af-
dekfolie en trek met de wijsvinger 
de zelfklevende pleister iets terug.

Maak met de andere hand op de 
gereinigde huid een huidplooi en 
breng de Accu-Chek TenderLink 
onder een hoek van 20-45º in 
onder de huid.

Draai de Lueraansluiting in de  
adapter van de pomp.

Verwijder het ronde beschermkapje 
door licht op de zijklemmen te drukken.

Vul de Accu-Chek TenderLink overeen-
komstig de gebruiksaanwijzing totdat 
de medicatie uit de punt van de verbin-
dingsnaald druppelt. Controleer of er 
zich geen lucht bellen in de infusieset 
bevinden.

Druk het voorste gedeelte van de 
zelfklevende pleister stevig op de 
huid om er zeker van te zijn dat de 
Accu-Chek TenderLink goed vastzit.

Leg één vinger voor het controle-
venster om het vast te houden. 
Druk licht op de zijklemmen van de 
inbrengnaald en trek op hetzelfde 
moment de inbrengnaald uit de huid.

Verbind het zojuist ingebrachte 
canulegedeelte met de gewelfde 
kant omhoog. U hoort een klik 
als de verbinding vast zit.

Verbind het gevulde slangge-
deelte met de canulebehuizing. 
Gebruik een insulinebolus van 
0.7 eenheden (0.7U) om de 
canulebehuizing en de zachte 
canule te vullen.

Accu-Chek® TenderLink
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Ontdek wat mogelijk is.

Lees de gebruiksaanwijzingen van Accu-Chek TenderLink voor gedetailleerde informatie.

Zachte canule Lengte 13 mm 17 mm
 Vulvolume 0.7 U* 0.7 U*
 Vervangen                     elke 2-3 dagen

Slang Lengte 30 cm 60 cm 80 cm 110 cm
 Vulvolume 7 U* 10 U* 13 U* 18 U*
*U 100 insuline Vervangen                     elke 6 dagen
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