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C odprtina
za infuzijski set
D drsnik

3

Preden infuzijski set vzamete iz ovojnine,
si temeljito umijte roke. Komplet za vbod
vstavite v napravo za vstavljanje, tako da je
obarvani del na hrbtu samolepilnega lističa
obrnjen proti varnostni zaklopki.

4

Drsnik poprimite na obeh straneh in ga
povlecite, dokler se ne ustavi. Nato izskoči
uvodna igla z mehko kanilo.
Nasvet: Stran, ki je označena z napisom
ACCU-CHEK, povlecite malo prej.

6

Napravo za vstavljanje namestite na izbrano
mesto infuzije in jo pritisnite na kožo, tako
da se varnostna zaklopka ne vidi.

7

Odstranite napravo za vstavljanje.

9

S samolepilnega obliža odstranite oba dela
zaščitne folije.

5

Pritisnite sprožilni gumb, da vstavite
infuzijski set.

8

Preden jo shranite, drsnik potisnite v začetni
položaj.

Samolepilni obliž močno pritisnite na mesto
infuzije, da se dobro prilepi na kožo.

10

11

klik
Odstranite škatlico z uvodno iglo pod
pravim kotom, ohišje priključka pa pustite
na mestu. Uvodna igla se samodejno vrne v
škatlico za iglo.

Na insulinsko črpalko pritrdite komplet za
dovajanje in cevko napolnite po navodilih,
priloženih insulinski črpalki. Preverite, da v
njej ni zračnih 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.

Podrobnejša navodila in pomembne varnostne informacije so v navodilih, priloženih izdelku in infuzijskemu setu.
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