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Het Accu-Chek® Insight systeem 
voor diabetesbeheer

Infusiesets6

Gegevensbeheer7

Verklarende woordenlijst8

 • Het assortiment Accu-Chek Insight infusiesets
 • Automatische inbrenging van de Accu-Chek Insight Flex infusieset m.b.v. 
de inbrenghulp Accu-Chek LinkAssist Plus

 • Voorbeelden van aanbevolen infusieplaatsen
 • Inbrenging van de Accu-Chek Insight Tender infusieset

 • Uw gegevens bekijken en aanpassen
 • De grafieken, diagrammen en tabellen van uw gegevens bekijken
 • Uw pompgegevens bekijken
 • Beheer van de communicatie

* Voor een basaal debiet tot 5 U/h.
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Dit is een vereenvoudigde handleiding. Voor verdere bijzonderheden 
over de werking of bij twijfel, gelieve de gebruiksaanwijzingen van uw 
systeem te raadplegen.

 • Gevalideerd Accu-Chek® bolusadvies.2-5

 • Minimaal basaal debiet van 0,02 U/h, 
aanpasbaar met kleine hoeveelheden van 0,01 U/h*.

Veilig en betrouwbaar

 • Toedienen van insuline en verkrijgen van bolusadvies  
verlopen discreet dankzij de diabetesmanager.

 • Grote keuze aan infusiesets om in te spelen op de  
individuele behoeften.

Discreet en persoonlijk

 • Intuïtieve gebruikersinterface.
 • Eenvoudig te vervangen infusiesets dankzij hun 
ergonomische vormgeving.

 • Voorgevulde insuline ampullen.

Eenvoudig en intuïtief

www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be/insight 

0800 93 626



 • Het Accu-Chek Insight systeem
 • Het Hoofdmenu van de meter
 • Het Statusscherm van de meter
 • Het scherm menu van de pomp
 • Het Statusscherm van de pomp
 • De toetsen
 • De pomp op afstand bedienen
 • Modusicoon – 3 basismodi 
 • De insulinetoediening starten m.b.v. de meter
 • De insulinetoediening stoppen m.b.v. de meter
 • De vliegtuigmodus in- en uitschakelen m.b.v. de meter
 • De vliegtuigmodus in- en uitschakelen op de insulinepomp

Toetsen, menu‘s en belangrijke punten1

De insulinepomp voorbereiden2

Uw meter starten3

Basale dosering en Tijdelijke basale dosering4

Configuratiesoftware Accu-Chek® 360°5

Inhoudsopgave

 • De batterij plaatsen
 • Basisinstellingen
 • De voorgevulde insuline ampul is eenvoudig te plaatsen
 • Een nieuwe ampul plaatsen – de insulinepomp voorbereiden
 • Een nieuwe ampul plaatsen - vervolg
 • De slang en de canule van de infusieset vullen
 • Een snelle bolus instellen

 • Basisinstellingen 
 • Bolusadvies instellen
 • Een bolus toedienen m.b.v. Bolusadvies
 • Herinneringen
 • De schermachtergrond van zwart naar wit overschakelen

 • Een basaal profiel programmeren m.b.v. de meter
 • Een Tijdelijke basale dosering (TBD) programmeren
 • Een TBD annuleren
 • De TBD annuleren vanaf het Menu pomp op de meter

 • Het apparaat aan een computer aansluiten
 • Het Menu Accu-Chek Insight insulinepomp
 • Een basaal profiel wijzigen
 • De bolusinstellingen wijzigen
 • Instellingen van de Accu-Chek Aviva Insight meter
 • De Tijdsblokken en de Grenswaarden van de waarschuwingen wijzigen
 • Gebeurtenissen en adviesopties


