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Infusiesets

2

Choosing your Accu-Chek Insight infusion set

Accu-Chek Insight Tender infusieset

3
Ontkoppelkapje

Greep

Maak een huidplooi. Breng de
infusieset in onder een hoek van
20 tot 45°.
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Verwijder de voorste strook van
de afdekfolie van de zelfklevende
pleister.

Plak de zelfklevende pleister op
de infusieplaats en druk erop om
een goed contact met de huid te
verzekeren.

Beschermkap
Zelfklevende
pleister

Het assortiment Accu-Chek Insight infusiesets
bestaat uit:
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Aansluitsysteem

Accu-Chek
Insight Flex

Sluit het slanggedeelte op de
pomp aan en vul dit volgens
de instructies die met de
insulinepomp geleverd zijn. Zorg
ervoor dat het slanggedeelte
volledig gevuld en zonder
luchtbellen is.

Type canule

Slanggedeelte
(slang)

Inbrenghoek
Afdekfolie
Inbrengnaald
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Plak het voorste gedeelte van
de zelfklevende pleister op de
infusieplaats en druk erop om
een goed contact met de huid te
verzekeren.
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6
Houd de zelfklevende pleister op
zijn plaats en trek aan de greep
terug en verwijder deze uit het
aansluitsysteem.

Inbrenging van de Accu-Chek Insight Tender
infusieset

Lengte van
de canule

Sluit de gevulde slang aan het
aansluitsysteem aan. Voor met de
insulinetherapie aan te vangen, vul
de canule met 0,9 E insuline.

Was uw handen grondig voordat
u de infusieset uitpakt. Kies en
desinfecteer de infusieplaats zoals
aangeraden door de dokter of de
zorgverlener.
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Trek de beschermkap zover
mogelijk terug.

Inbrengprocede

Accu-Chek Insight Tender

Slang

1

Slanglengtes

Lengte

Vulvolume

Lengte

Vulvolume
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40 cm

9 U* / 90 μl

13 mm

0.9 U* / 9 μl

Duw de beschermkap tot in de
aanvangspositie terug en gooi
deze volgens de locale wetgeving
weg.

Verwijder de achterste strook van
de afdekfolie van de zelfklevende
pleister.

70 cm

13 U* / 130 μl

17 mm

0.9 U* / 9 μl

100 cm

17 U* / 170 μl
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1

De Accu-Chek Insight Flex infusieset en de
inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus
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De Accu-Chek Insight Tender
infusieset

soepel

90°

20° – 45°

6, 8 of 10 mm

13 of 17 mm

40, 70 of 100 cm

handmatig of
automatisch

handmatig

Soepele canule

De Accu-Chek Insight infusiesets zijn ontworpen met het
oog op een veilig gebruik dankzij een innovatief systeem
met bescherming van de naalden.

* U100 insuline
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Accu-Chek
Insight Tender
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De infusiesets zijn bestemd voor de onderhuidse infusie van
insuline m.b.v. de Accu-Chek Insight insulinepomp.
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De Accu-Chek Insight Flex infusieset en de
inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus

Voorbeelden van aanbevolen infusieplaatsen
Kies een infusieplaats weg van de
taille, eventueel littekenweefsel,
de navel en recent gebruikte
infusieplaatsen.

Spanelement

Ontgrendelknop
Veiligheidspal
Vulkamer

snelle insulineopname
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4
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Houd de basis van de Accu-Chek
LinkAssist Plus stevig vast met
één hand en trek met de andere
hand, het spanelement eruit en zo
ver mogelijk omhoog.

Plaats de inbrenghulp op de
gekozen infusieplaats. Druk de
inbrenghulp op de huid totdat de
veiligheidspal niet meer te zien is.
Duw op de ontgrendelknop om de
infusieset in te brengen.

Sluit de gevulde slang aan het
aansluitsysteem aan. Voor met de
insulinetherapie aan te vangen,
vul de canule met 0,7 E insuline.

Voor het opbergen, breng het
spanelement terug op zijn plaats.

Belangrijke opmerking
Voor gedetailleerde instructies en belangrijke
veiligheidsinstructies, gelieve de gebruiksaanwijzing
van elk product te raadplegen.

gemiddelde tot snelle
insulineopname
langzame insulineopname
Aangepast van Scheiner, G., B. Sage, and P.
Wolf, Insulin pump therapy: Best practices
in choosing and using infusion devices. The
Diabetes Educator, 2011.

Naaldhouder

Wisselen van infusieplaats is aangeraden

Knop
Aansluitsysteem
Ontkoppelkapje

De Accu-Chek Insight Flex infusieset kan ook handmatig
ingebracht worden, zonder inbrenghulp; gelieve de
instructies die met het product geleverd zijn te volgen.

Zelfklevende
pleister
Inbrengnaald

Het is belangrijk om van infusieplaats te wisselen binnen hetzelfde gebied. Het vermindert het risico op infectie, de vorming
van littekenweefsel en andere problemen, en bevordert een
goede insulineopname.

Afdekfolie

Verwijder de inbrenghulp.

Te vermijden infusieplaatsen
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Plak de pleister op de
infusieplaats en druk erop om
een goed contact met de huid te
verzekeren.

Accu-Chek Insight Flex
Slang
Lengte

1

2

7

Was uw handen grondig voordat
u de infusieset uitpakt. Kies en
desinfecteer de infusieplaats zoals
aangeraden door de dokter of de
zorgverlener. Steek de naaldhouder
in de vulkamer van de inbrenghulp,
het gekleurde gedeelte naar de
veiligheidspal.

Verwijder de twee gedeeltes van
de afdekfolie van de zelfklevende
pleister.

Verwijder de naaldhouder met de
inbrengnaald onder de correcte
hoek. De zelfklevende pleister en
het aansluitsysteem blijven op
de huid. De inbrengnaald springt
automatisch in de naaldhouder
terug.
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8
Sluit het slanggedeelte op de
pomp aan en vul dit volgens
de instructies die met de
insulinepomp geleverd zijn. Zorg
ervoor dat de slang volledig
gevuld en zonder luchtbellen is.
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Vulvolume

Soepele canule
Lengte

Vulvolume

40 cm

9 U* / 90 μl

6 mm

0.7 U* / 7 μl

70 cm

13 U* / 130 μl

8 mm

0.7 U* / 7 μl

100 cm

17 U* / 170 μl

10 mm

0.7 U* / 7 μl

* U100 insuline
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5 cm rond de navel
Zeer gevoelige gebieden
Onder de taille
Plaatsen blootgesteld aan wrijving of stoten
Op beenderen
Bloedvaten
Littekenweefsel/chirurgische littekens
Wildgroei van vetweefsel
Plaatsen met kneusingen
Liposuctie
Lichaamspiercing
Tatoeages
Moedervlekken
Bloedvlekken

Bij twijfel, neem contact op met uw diabetesteam!
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Automatische inbrenging van de Accu-Chek Insight
Flex infusieset m.b.v. de inbrenghulp Accu-Chek
LinkAssist Plus
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www.accu-chek.be/insight

www.facebook.com/accuchekbe

0800 93 626

www.youtube.com/AccuChekBelgium
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