
Het Accu-Chek Aviva Insight systeem bevat:

•   Aanraakscherm in kleur met een moderne look.
• Elegante vormgeving, ziet eruit als een smartphone.
•   Gepersonaliseerd bolusadvies voor een verbeterde 

bloedglucosecontrole. 
•   Personaliseerbare menu‘s en instellingen.
•   Elektronisch logboek, altijd bij de hand met volledige 

rapporten en grafieken.
•   Complete afstandsbediening m.b.v. een Bluetooth® 

bidirectionele communicatie naar de insulinepomp.

De Accu-Chek Insight diabetesmanager1

Druk op  om naar Modi te 
gaan. Druk op  om dit te 
selecteren.

Druk in het Statusscherm op
 om over te gaan naar het 

Menu scherm.

Druk op  om naar Vlieg-
tuigmodus te gaan. Druk op 

 om te selecteren.

U kan de vliegtuigmodus van de pomp niet uitzetten via de 
meter. Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing 
van de Accu-Chek Insight insulinepomp.

Druk op  of  om Aan of 
Uit te selecteren. Druk op  
om te bevestigen.
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De vliegtuigmodus in- en uitschakelen op de insulinepomp
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De insulinetoediening starten m.b.v. de meter 

De  insulinetoediening stoppen m.b.v. de meter
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De vliegtuigmodus in- en uitschakelen m.b.v. de meter

In het Hoofdmenu, 
kies Vliegtuig- 
modus.

Kies daarna Vlieg-
tuigmodus aan of 
uit.

Het scherm 
Informatie meter 
verschijnt, dat 
bevestigt dat de 
Vliegtuigmodus in- of 
uitgeschakeld is.
Controleer ook op de 
pomp of de 
vliegtuigmodus in- of 
uitgeschakeld is. 
Selecteer OK.
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Toetsen, menu’s  
en belangrijke punten1Modusicoon – 3 basismodi

Uw pomp dient insuline toe volgens het actieve  
basale profiel en de ingestelde bolussen. 

Start

Als u de batterij of de ampul verwijdert terwijl uw 
pomp in de START-modus staat, schakelt uw pomp 
over op de PAUZE-modus. Als de pomp langer dan 
15 minuten in de PAUZE-modus staat, schakelt ze 
over op de STOP-modus.

Pauze

Er wordt geen insuline toegediend en bolussen en 
tijdelijke basale doseringen worden geannuleerd. 
Om de insulinetoediening te hervatten moet u de 
pomp via het hoofdmenu weer in de START-modus 
zetten. Bolussen en tijdelijke basale doseringen 
moeten opnieuw worden ingesteld.

Stop

De meter en de pomp geven de huidige modus aan m.b.v. 
een icoon in de rechter bovenhoek van het scherm.

In het Menu pomp, kies 
Start pomp. 
Om verder te gaan naar het 
scherm Pompstatus, kies Ja.

Nu kan de pomp insuline 
toedienen. 

Het scherm Pompstatus 
verschijnt op de meter, waarin 
naast het icoon van de START-
modus het actieve basale 
profiel en de huidige basale 
dosering per uur te zien zijn.
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In het Menu pomp, kies Stop 
pomp.  Hiermee wordt de 
insulinetoediening door de 
pomp gestopt.

Het scherm Pompstatus 
verschijnt, waarin te zien is dat 
de pomp gestopt is.
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Volume-
knoppen

Codechip 
(geplaatst)

Micro-USB-
aansluiting

Micro SD-
gleuf

Aan/Uit-toets
Bevestigingspunt voor 
koord  

Aanraakscherm

Teststripgleuf
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Het Hoofdmenu van de meter 

Het Statusscherm van de meter

Meter = 
diabetesmanager

•   Infusieset met specifieke adapter en ergonomische 
vormgeving voor een eenvoudige vervanging. 

•   Verschillende bolusopties, bv. standaard, multiwave, 
vertraagd en gepersonaliseerd. 

•   Optie voor de gelijktijdige toediening van bolussen. 
•   Zeer lage minimum basale dosering (0,02 U/h).
•   Moderne en elegante vormgeving en een 

gepersonaliseerde achtergrond (zwart of wit). 
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 Snelle bolus toetsen

 Omhoog toets
 OK toets
 Omlaag toets

De toetsen

De toetsenvergrendeling vergrendelt de  ,  en de  toetsen 
om te verhinderen dat ze onbedoeld bediend worden.  De toetsenver-
grendeling vergrendelt de  toetsen niet, ze blijven actief ook 
wanneer de toetsenvergrendeling geactiveerd is.
De toetsvergrendeling is standaard actief.  De vergrendeling kan op 
ieder moment opgeheven worden door 1 seconde snel eerst op één 
van de  en dan op  en op  of omgekeerd eerst drukken op  
één van de snelle bolus toetsen en dan op   en op  .
De tijd voordat de toetsvergrendeling ingeschakeld wordt, kan 
ingesteld worden via Instellingen > Apparaatinstellingen > 
Toetsvergrendeling.

•  Ga naar het volgende menuniveau
•  Bevestig een instelling
• Start een functie

• Verplaats u naar boven in een menuscherm
•  Verhoog een instelling
•  Functie voor toegang tot het scherm Snelle info

•  Verplaats u naar beneden in een menuscherm
•  Verlaag een instelling
• Functie voor toegang tot het scherm Snelle info

De pomp vanop afstand bedienen

U kunt de pomp dankzij de meter vanop afstand bedienen als: 
•   de Bluetooth® functie op de twee toestellen ingeschakeld is, 
•    het scherm op de pomp uit staat (30 sec. na de laatste druk 

op een toets), 

•    de twee toestellen zich binnen een bereik van 2 m bevinden.

De meter geeft u toegang tot de meeste functies van de 
insulinepomp. Enkele uitzonderingen zijn: vervangen van de 
ampul, vullen van de slang/canule en uitschakelen van de 
vliegtuigmodus.

Omhoog toets

OK toets

Omlaag toets

• Vergroot of verklein de tekens op het scherm. 

In de meeste situaties hebben de 2 toetsen een 
identieke functie en kunnen voor het volgende worden 
gebruikt:
• Ga naar het vorige invoerveld
•  Annuleer een instelling
•  Stop een functie
• Start de instelling van een snelle bolus
•  Stel de hoeveelheid in voor een snelle bolus
•  Annuleer een bolus (druk gedurende 3 seconden  

op de toets)
•  Gaat naar het Statusscherm (dubbelklikken)
•  Stop de terugkerende STOP waarschuwing

Snelle bolus 
toetsen

Om via de meter toegang te 
krijgen tot de pompfuncties, 
kiest u Pomp in het 
hoofdmenu van de meter.

Het Menu pomp verschijnt 
met alle pompfuncties die via 
de meter toegankelijk zijn.
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Het Statusscherm van de pomp 

Het scherm menu van de pomp

Het Accu-Chek Insight  
systeem

3Titelbalk

Menu
De video‘s en 

vliegtuigmodi zijn 
door te scrollen 

toegankelijk

Ga naar het  
Statusscherm

Ga naar het 
scherm Snelle 
info

Scrollbalk 
Verschijnt als er 
meer informatie 
is dan er op het 
scherm 
verschijnt

Titelbalk

Het Statusscherm 
van de meter, met 
het laatste bloed-
glucoseresultaat, 

de tijd en de 
indicators

Ga naar het scherm 
van het 

Hoofdmenu.

Ga naar het 
scherm  
Snelle info

Pompstatus
met de status 
van de basale 
dosering, de 
bolus, de 
modus, de 
ampul en de 
batterij

Bevestigingspunt 
voor koord

Aansluiting 
van de slang

Adapter van de 
infusieset 

Scherm

Zoom toets

Titelbalk
Menu
Andere functies zijn 
toegankelijk via , bv. 
Pomp starten, enz.

Titelbalk
Pompstatus
met informatie over de 
modus, de basaal dose-
ring, het basaal profiel, de 
tijdelijke basale dosering 
of de huidige bolus, enz.


