Katalog izdelkov za inzulinsko črpalko
Accu-Chek Combo

Etuiji za Accu-Chek Spirit in
Accu-Chek Spirit Combo

Nošenje etuija

Opis
Prevleke za črpalko
Barvne prevleke iz mehkega silikona vam
omogočajo uskladitev zunanjosti inzulinske
črpalke z vašimi oblačili ali razpoloženjem.
Turkizna: REF 05353963001
Roza: REF 05353980001
Rumena: REF 05353912001
Bela: REF 05353904001
Črna: REF 05353777001
Zelena: REF 05353939001
Prozorna: REF 05353971001
Modra: REF 05353998001

Sponka za silikonske prevleke
Sponka za silikonske prevleke
omogoča hitro in fleksibilno
namestitev inzulinske črpalke na pas
ali obrobek hlač ali krila.
Bela: REF 05942012001
Črna: REF 05942039001
Rožnati etui
Sistem za nošenje s poklopnim
pokrivalom v rožnati barvi. Narejen je iz
svetlečega se materiala in ima magnetno
zapiranje ter zanko za pas na zadnji
strani.
REF 05218705001
Etui za črpalko iz džinsa
Novi etui za nošenje črpalke iz džinsa, z
gumbom in zanko za pas na zadnji strani
REF 05218683001
Modri etui v obliki kužka
Simpatičen pripomoček, ki insulinsko
črpalko Accu-Chek® Spirit Combo
spremeni v vašega najboljšega
prijatelja. Narejen je iz neoprena in
ima magnetno zapiranje ter zanko za
pas na zadnji strani.
REF 05218691001
Športni pas
Elastični pas z zapiranjem na zatič je
posebej primeren za športne aktivnosti.
Zasnovan je posebej za kombiniranje z
neoprenskim etuijem.
REF 04652401001

Razlaga okrajšav:
REF: kataloška številka

Etuiji za Accu-Chek Spirit in
Accu-Chek Spirit Combo

Nošenje etuija

Opis
Elastični trak
Elastični trak je odličen za nošenje
na trebuhu, saj je narejen iz zračnega
materiala in zagotavlja veliko udobja.
Bel: REF 04652371001
Črn: REF 04652380001

Etui za na stegno
Etui je narejen iz koži prijaznega, mehkega
in elastičnega materiala (lycre) ter ima žep
za črpalko. Etui je oblikovan kot elastični
trak, zato ga lahko nevpadljivo nosite pod
oblačili. Dobite ga v beli in črni barvi, v
treh velikostih (S, M, L) ter s trakovi, s
katerimi ga pritrdite na oblačila.
Črna: S 05835330001,
M 05835305001, L 05835283001
Bela: S 05835348001,
M 05835313001, L 05835291001
S = 36 cm, M = 44 cm, L = 53 cm
Etui za pod oblačila
Ta zaščitni etui je še posebno praktičen
pod tesno prilegajočimi se oblačili. Lahko
ga nosite na nedrčku, okrog vratu, ali pa
na pasu ali spodnjicah.
Bela: REF 06364543001
Črna: REF 06364535001
Usnjeni etui z zaponko
Eleganten etui iz prvovrstnega usnja
z zaponko na zadnji strani, s katero
insulinsko črpalko udobno in nevidno
nosite na pasu ali robu hlač
REF 04545435001
Etui iz alkantare
Ta večnamenski etui, narejen iz mehke
alkantare, ima na zadnji strani zanko
in vrvico, zaradi česar lahko insulinsko
črpalko nosite okrog vratu, ali pa jo
pritrdite na pas ali trak pod svoja oblačila.
Na voljo je v modri, črni in beli barvi.
Črna: REF 04545397001
Modra: REF 04545419001
Bela: REF 05062004001
Neoprenski etuiji, ki se hitro sušijo
Najboljši za šport. Narejen je iz
trpežnega, hitro sušečega se materiala, v
modri, črni ali beli barvi. Na zadnji strani
ima zaponko, s katero ga pritrdite na
športni pas.
Črna: REF 04545362001
Modra: REF 04545389001
Bela: REF 05061997001

Etuiji za Accu-Chek Spirit in
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Nošenje etuija

Opis
Črni etui s kompaktnim ohišjem
Etui daje dodatno zaščito, ne da bi
zavzemal dodaten prostor. Na zadnji
strani ima zaponko, s katero se insulinska
črpalka lahko namesti na pas ali rob hlač.
REF 04545443001
Etui z zaponko za insulinsko črpalko
Nastavljivi etui si lahko hitro in preprosto
zataknete za rob hlač. Prozorni etui ima na
zadnji strani zaponko, ki se lahko zavrti,
tako da svojo insulinsko črpalko postavite
v različne položaje.
REF 05942071001
Nalepke za insulinsko črpalko
Če vam je všeč pisani in zabavni slog,
lahko izbirate med različnimi nalepkami za
insulinsko črpalko Accu-Chek Spirit Combo,
od košarke do metuljev.
Nalepke za otroke:
REF 05476445001
Nalepke za odrasle in najstnike:
REF 05476437001

Dodatki za Accu-Chek Spirit Combo in Accu-Chek Spirit
Mali servisni paket
Accu-Chek Spirit Combo
V servisnem paketu Accu-Chek Spirit Combo so pokrovček za baterijo in ključek za
njegovo namestitev ter adapter za ampulo.
Mali servisni paket
Accu-Chek Spirit Combo 05337330001
Servisni paket Accu-Chek Spirit
V servisnem paketu Accu-Chek Spirit so pokrovček za baterijo in ključek za njegovo
namestitev, adapter za ampulo in 4 x AA alkalne baterije.
REF 04540387001
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