Gebruik van Accu-Chek® LinkAssist inbrenghulp
De Accu-Chek LinkAssist inbrenghulp helpt u bij het inbrengen van de Accu-Chek® FlexLink infusieset.
Dankzij de Accu-Chek LinkAssist kan u eenvoudig en nagenoeg pijnloos de infusieset inbrengen,
ook op moeilijk bereikbare infusieplaatsen.
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Was uw handen alvorens de infusieset uit
zijn verpakking te halen. Duw vervolgens
het spanelement van de Accu-Chek
LinkAssist in de basis.
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Verwijder voorzichtig de transparante
beschermhuls van de infusieset door er
tegelijkertijd aan te draaien en trekken.
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Verwijder vervolgens beide stroken van de
afdekfolie van de zelfklevende pleister.
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Ontgrendel de veiligheidspal.
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Houd de zelfklevende pleister op zijn
plaats. Druk de zijklemmen van de blauwe
beschermkap voorzichtig tegen elkaar en
trek hem uit de canulebehuizing.

Neem de infusieset vast ter hoogte van de
beschermhuls en steek het met de blauwe
beschermkap naar boven gericht, onderaan
in de opening van de Accu-Chek LinkAssist
tot u voelt dat de infusieset vastklikt.
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Houd de basis van de Accu-Chek LinkAssist
stevig met één hand vast en trek met het
andere hand, het spanelement eruit en zo ver
mogelijk omhoog.
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Plaats de Accu-Chek LinkAssist op de
gereinigde infusieplaats en druk op de
ontgrendelknop om de canule in de huid
te brengen.

Controleer of de zelfklevende pleister op de
juiste plaats zit en druk hem stevig tegen
de huid zodat u zeker bent dat de infusieset
goed vastzit.
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Om de geleidingsnaald te verwijderen, houdt u
de canulebehuizing stevig op zijn plaats tegen
uw lichaam en trekt u de geleidingsnaald er
aan de handgreep recht uit.

De gepurgeerde slang moet worden
aangesloten op de canulebehuizing. Een
duidelijk hoorbare “klik” geeft aan dat beide
delen van de infusieset juist zijn bevestigd.
Alvorens uw pomptherapie verder te zetten,
purgeer de canule met een bolus van 1.0
eenheid insuline.

Voor meer gedetailleerde informatie, lees de gebruiksaanwijzing van dit product en de infusiesets.

Ontdek wat mogelijk is.
Wenst u meer te weten over de Accu-Chek® producten en de manier waarop deze samenwerken voor een optimale
diabetesbehandeling, ga dan naar www.accu-chek.be of bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer 0800 93 626.
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