Kratka navodila za uporabo Accu-Chek® Insight Flex
Infuzijski set Accu-Chek Insight Flex je namenjen za podkožno dovajanje insulina z insulinsko
črpalko Accu-Chek Insight.
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A samolepilni obliž
B zaščitna folija
C priključek
D uvodna igla
E škatlica z iglo

F tipka
G odključitveni
pokrovček
H komplet za
dovajanje
(cevka)

Preden odprete pakiranje z infuzijskim
setom, si temeljito umijte roke. Nato
izberite in razkužite mesto vstavitve
infuzijskega seta, kot vas je podučil vaš
zdravstveni tim.
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Do konca pritisnite na tipko, da izskoči
uvodna igla z mehko kanilo.
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Infuzijski set namestite pod kotom
90 stopinj. Mesto vstavitve infuzijskega
seta naj ne bo v pasu, na kosteh,
brazgotini, preblizu popka (oddaljeno
vsaj 5 cm) ali na nedavnih mestih
vstavitve seta (oddaljeno vsaj 2 cm).
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S samolepilnega obliža odstranite
oba dela zaščitne folije.
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Samolepilni obliž trdno pritisnite na
mesto za dovajanje insulina, da se
dobro prilepi na kožo.
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klik

količina polnjenja:
Cevka

6 mm

8 mm

10 mm

0,7 E*

0,7 E*

0,7 E*

dolžina:

40 cm

70 cm

100 cm

količina polnjenja:

7 E*

11 E*

15 E*

Natančnejša navodila in pomembne varnostne informacije so priloženi izdelku.

ACCU-CHEK in ACCU-CHEK INSIGHT sta zaščiteni blagovni znamki družbe Roche.
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Brezplačen telefon: 080 12 32
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

* insulin U 100

Mehka kanila dolžina:

Na insulinsko črpalko priključite komplet
za dovajanje in cevko napolnite po
navodilih, priloženih insulinski črpalki.
Preverite, da v cevki ni mehurčkov.

Napolnjeni komplet za dovajanje
povežite z ohišjem priključka. Preden
nadaljujete zdravljenje z insulinsko
črpalko, napolnite komplet za vbod in
mehko kanilo z 0,7 E insulina.
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Odstranite škatlico z uvodno iglo, tako
da na koži ostaneta samolepilni obliž in
priključek. Uvodna igla se samodejno
vrne v svojo škatlico.

