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InfusiesetsInfusiesets

Accu-Chek® Insight Flex Accu-Chek® Insight Tender

Accu-Chek® Insight Tender

Accu-Chek® Insight insulinepomp   
met speciale adapter

Accu-Chek® Insight infusiesets: 
flexibel en aanpasbaar, omdat 
gebruiksgemak belangrijk voor je is!

De Accu-Chek Insight Flex en de Accu-Chek Insight Tender infusiesets zijn verkrijgbaar met de 
speciale Accu-Chek Insight adapter voor gebruik bij de Accu-Chek Insight insulinepomp.

Accu-Chek® Insight infusiesets: omdat gebruiksgemak 
en draagcomfort belangrijk voor je is.

*  Aangepast van Scheiner, G., B. Sage, and P. Wolf, Insulin pump therapy: Best practices in choosing and using infusion devices. The Diabetes Educator, 2011.

Plaatsen die bij het inbrengen van de infusieset vermeden moeten worden

•   5 cm rondom de navel
•   Zeer gevoelige plaatsen
•   Onder een riem
•    Plaatsen die aan wrijven of 

botsen zijn blootgesteld

•   Boven op een bot
•  Bij een bloedvat
•   Op littekens of littekenweefsel
•   Plaatsen met extra vetweefsel
•   Plaatsen met blauwe plekken

•   Lipohypertrofie
•   Liposuctie plaats
•   Lichaamspiercing
•   Tatoeages

Neem bij twijfel contact op met je zorgverlener!

Plaatsen van de infusieset
Insuline kan met verschillende snelheid worden opgenomen door het lichaam, 
afhankelijk van de keuze van de infusieplaats.

•   De buikstreek heeft goede, consistente absorptiesnelheden en wordt het meest gekozen voor 
het toedienen van insuline.

•   De dijen en billen hebben meestal lagere absorptiesnelheden. De absorptie van insuline kan 
versnellen tijdens lichaamsbeweging en leiden tot onvoorspelbare bloedglucosespiegels.

Wisseling van inbrengplaats 
aanbevolen

Regelmatige verplaatsing van de 
infusieset binnen hetzelfde gebied is 
belangrijk om de kans op infecties, 
littekens en andere problemen op de 
infusieplaats te verminderen en een 
goede insulineabsorptie te garanderen.

langzaam

snel

gemiddeld tot snel

Infusieplaatsen met bijhorende 
insulineabsorptiesnelheden*

Accu-Chek® Insight Flex



Accu-Chek Insight Flex Accu-Chek Insight Tender

Soort canule zacht teflon

Inbrenghoek 90° 20° – 45°

Lengte canule 6, 8 of 10 mm 13 of 17 mm

Slanglengte 40, 70 of 100 cm

Inbrengmethode handmatig of automatisch handmatig

De keuze is aan jou!
Kies* voor een infusieset die voldoet aan je voorkeur voor optimaal draagcomfort.

Infusiesets

Gebruiksgemak

Individuele behoeften

Veiligheid

Jouw diabetes, jouw behoeften
Iedereen met diabetes heeft verschillende behoeften, die onder andere afhankelijk zjin van je 
lichaam, leefstijl en lichaamsbeweging. Ook je voorkeur voor een inbrengmethode kan een rol 
spelen. Daarom kun je bij de Accu-Chek Insight insulinepomp kiezen uit twee verschillende 
infusiesets. 

• Makkelijk te plaatsen door het ergonomisch design
• Aansluiting van de slang op de infusieset wordt bevestigd met een hoorbare klik
• Pompaansluiting met gladde, afgeronde randen

•   Automatisch of handmatig in te brengen
•   Diverse canule- en slanglengtes 

• Innovatief systeem ter bescherming van de naald
• Veilige en comfortabele pleisters
• Veilig weg te gooien

Accu-Chek Insight infusiesets zijn ontworpen om de toediening van insuline 
veilig, eenvoudig en aanpasbaar te maken.

*bespreek je keuze met je behandelaar.

* Gegevens beschikbaar.

Veilig en handmatig inbrengen*

Uniek mechanisme zorgt ervoor dat de inbrengnaald alleen 
zichtbaar is als dit nodig is:

• Druk op de blauwe knop en de inbrengnaald gaat automatisch 
naar de inbrengpositie.

• Na het verwijderen van de naald, springt de inbrengnaald 
automatisch weer terug, zodat je je niet onbedoeld kunt prikken 
en de naald veilig weg kunt gooien.

Heb je een voorkeur voor 
automatisch inbrengen van je 
infusieset? Dan is de Accu-Chek 
Insight Flex een prima keuze!

Automatisch inbrengen met 
Accu-Chek LinkAssist Plus zorgt 
ervoor dat:

•  Het inbrengen van de Accu-Chek Insight 
Flex infusieset bijna pijnloos wordt.

• Je de infusieset zelfs op moeilijk 
bereikbare infusieplaatsen vloeiend kunt 
inbrengen.

• De infusieset door de geïntegreerde 
 veiligheidsontgrendeling pas wordt 

ingebracht op het moment dat jij dat wilt.

• Er minimaal naaldcontact is. Handig als je 
bang bent voor naalden.

Accu-Chek Insight Flex
De Accu-Chek Insight Flex infusieset bied je de flexibiliteit van automatisch of 
handmatig inbrengen.

Flexibele inbrengmethode

Aanpasbaar en gecontroleerd handmatig inbrengen 

• Uniek naaldbeschermingsmechanisme zorgt ervoor dat         
de naald alleen zichtbaar is wanneer dat nodig is en je de 
naald veilig weg kunt gooien.  

• Meerdere controles van de inbrengdiepte.

Dankzij de variabele inbrenghoek is de Accu-Chek Insight 
Tender bijzonder geschikt voor slanke en lichamelijk actieve 
mensen.

Accu-Chek Insight Tender
De Accu-Chek Insight Tender infusieset heeft een zachte canule met een variabele 
inbrenghoek. Dit zorgt voor optimaal draagcomfort bij verschillende infusieplaatsen  
en lichaamstypes.

Aanpasbaar voor optimaal draagcomfort


