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De insulinepomp
voorbereiden

De batterij plaatsen

Zorg ervoor dat de infusieset niet met uw lichaam is verbonden.

Draai de adapter 90° naar links.

Duw de ontgrendeling van
het batterijdeksel in de
richting van de pijl (richting
het ampulcompartiment).

1

Verwijder het batterij-
deksel.

2

Plaats de nieuwe batterij in
het batterijcompartiment,
plus-kant eerst.

3

Druk het deksel helemaal in
het batterijcompartiment tot
u een klik hoort.

4

Waarschuwing

 • Alkaline batterijen: gebruik alleen maar batterijen van hoge 
kwaliteit, die aangepast zijn voor energie-intensieve 
apparaten, zoals een camera.

 • Lithium batterijen: gebruik alleen maar lithium batterijen die 
overeenkomen met IEC 60086-4. Wij raden u de Energizer 

Ultimate Lithium batterijen aan, FR03, IEC, 1,5v omdat deze 
getest en  goedgekeurd zijn met de Accu-Chek Insight 
insulinepomp. 

 • Zorg er steeds voor dat het correcte batterij type is 
geselecteerd na vervanging. 

U kan de functie snelle bolus activeren of deactiveren met behulp 
van de Accu-Chek 360° Configuration Software. De functie snelle 
bolus is standaard niet geactiveerd.

De slang en de canule van de infusieset vullen Een snelle bolus instellen

Zorg ervoor dat de infusieset
niet met het lichaam
verbonden is. Druk op  om 
te bevestigen.

2

Het scherm Snelle bolus 
verschijnt met de in te stellen 
bolus hoeveelheden. 

2

Het vullen van de slang is
standaard geselecteerd. Druk
op  om te bevestigen.

1

Wanneer de pomp in START 
staat, duw op een van de 
snelle bolus toetsen  tot 
wanneer er een signaal is en 
de pomp trilt (ongeveer 3 
seconden).

1

De insulinepomp stopt het
vullen na 14 eenheden. De 
vulprocedure kan op ieder
willekeurig moment gestopt 
worden door op  te drukken.

4

5 seconden na de laatste druk 
op de toets bevestigt de pomp 
de hoeveelheid eenheden met 
een signaal en een trilling voor 
elke geprogrammeerde 
eenheid. 

4

De pomp begint de slang te
vullen.

3

Druk een keer op de andere  
 toets voor elke eenheid 

die je wilt toevoegen. Voor 
elke druk geeft de pomp een 
signaal en een trilling voor 
elke nieuwe 
geprogrammeerde bolus. 

3

Bevestig de slang op de
canule. Druk op  om te
bevestigen.

6

Op de pomp verschijnt het 
statusscherm die de 
statusbalk weergeeft met de 
bolus eenheden die nog 
toegediend moeten worden. 

6

Het vullen van de canule is
standaard geselecteerd. Druk
op  om te bevestigen.

5

De pomp toont het scherm 
Toe te dienen bolus 
gedurende 5 seconden.  

5De pomp begint de canule te
vullen.

7

Het scherm Insuline-
toediening starten? 
verschijnt. Druk op  om ja 
te selecteren.

8

Na de zelftest verschijnt op 
de pomp het menu Ampul 
en infusieset. Het vullen van 
de canule is standaard gese-
lecteerd. Druk op  om te 
bevestigen.
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Waarschuwing 

 • Controleer altijd de ampul en de aandrijfstang op het 
einde van de ampul. Gebruik ze niet als ze beschadigd is, 
lekt of als de aandrijfstang zich achter de witte band van 
de ampul bevindt. Dit kan een gevolg zijn van een 
insulinelekkage. Als u denkt dat de ampul beschadigd is, 
breng die terug naar de apotheker.

Koppel de infusieset van het
lichaam af. Druk op  om  
te bevestigen.

13

De pomp detecteert
automatisch de positie van
de zuiger in de ampul.

14

De pomp voert een zelftest
uit.

15
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Basisinstellingen 

Selecteer de juiste tijd en
datum.

1

Selecteer het juiste  
batterijtype.

2

Het scherm Pomp gestopt
verschijnt.

4

Zorg ervoor dat het juiste batterijtype geselecteerd is. Anders 
kan de insulinepomp de waarschuwing W32 ‘ Batterij bijna 
leeg ’ mogelijk niet tijdig weergeven.

Het scherm 
Insulinetoediening 
starten? verschijnt. Druk op 

 om Nee te bevestigen.

3

Om de basisinstellingen te programmeren, druk op   en  
 om naar boven of beneden te gaan. Druk op   om te 

bevestigen. 

Nadat u de batterij heeft geplaatst, begint de pomp met de 
opstartprocedure. Als de pomp niet opstart na het plaatsen 
van de batterij, controleer dan of u de batterij correct heeft 
geplaatst (plus-kant eerst).

De eerste keer dat u een batterij plaatst of indien de pomp 
langer dan 1 uur zonder batterij is geweest, wordt de Setup-
Wizard gestart om u te helpen de eerste instellingen voor 
uw pomp te programmeren, zoals tijd en datum.

De voorgevulde insuline ampul is 
eenvoudig te plaatsen

Plaatsen van een nieuwe ampul - vervolg

Als de insulinepomp klaar is
met het terugzetten van de
aandrijfstang, krijgt u de
aanwijzing om een nieuwe
ampul te plaatsen en de
adapter aan te sluiten. 
U kan slechts een nieuwe 
ampul plaatsen  wanneer er 
op het scherm ”Plaats 
nieuwe ampul en sluit de 
adapter aan” verschijnt.

8

De adapter en ampul kunnen 
in een hoek van 120° 
verwijderd worden.

6

Een nieuwe ampul plaatsen – 
de insulinepomp voorbereiden

Druk in het Statusscherm
op  om over te gaan naar
het scherm Menu.

1

Duw de ampul niet in de pomp 
als deze eruit steekt. Dit zou de 
pomp en de ampul kunnen 
beschadigen. Zorg ervoor dat 
de aandrijfstang teruggezet is.
Als deze niet is teruggezet, 
neem dan contact op met de 
Accu-Chek Service op het 
gratis nummer 0800 93 626.

Zorg ervoor dat de ampul 
correct past. Als de ampul 
niet past zoals weergegeven, 
bekijk dan stap 1 en 7.

Draai de adapter rechtsom tot 
deze niet meer verder gaat. 
Als de adapter correct op zijn 
plaats staat, druk op  om te 
bevestigen.

11

Waarschuwing
Er is een naald geplaatst in het 
midden van de adapter. Toediening 
van insuline is alleen gegarandeerd 
als de naald in de ampul centraal 
en loodrecht staat (zie stap 10).

naald

Plaats de adapter niet in het 
ampulcompartiment als de 
adapter niet geplaatst is als 
in stap 10.

Plaats de adapter in het 
ampulcompartiment zoals 
uitgelegd in stap 10.

Het scherm Type ampul
verschijnt. Druk op  of op  
om het juiste type ampul te 
selecteren. Druk op  om dit 
te bevestigen.

12

Plaats de nieuwe adapter op 
het ampulcompartiment. 
Zorg ervoor dat de neus van 
de adapter loodrecht op het 
ampulcompartiment staat. 
Anders kan de naald breken.

10

Druk op  om te bevestigen 
dat de adapter en ampul ver-
wijderd zijn. De insulinepomp 
begint automatisch de aan-
drijfstang terug te zetten. 

7

Plaats de nieuwe adapter op 
het ampulcompartiment. Zorg 
ervoor dat de neus van de 
adapter loodrecht op het 
ampulcompartiment staat. 
Anders kan de naald breken.

9

Houd de pomp verticaal. Draai 
de adapter in tegenwijzerzin.

5

120°

90°

120°

Druk op  om naar de
optie Ampul en infusieset
te gaan. Druk op  om
te selecteren.

2

Het menu Ampul en
infusieset verschijnt. Druk 
op   om Ampul 
vervangen te selecteren.

3

Het scherm Verwijder 
adapter en ampul 
verschijnt.
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