
Geïnspireerd op uw leven
Het Accu-Chek® Insight systeem voor diabetesbeheer

Met voorgevulde 
insuline ampul



Het Accu-Chek Insight systeem voor diabetesbeheer bestaat uit twee hoofdonderdelen:
de Accu-Chek Insight insulinepomp en de Accu-Chek Aviva Insight diabetesmanager.

Dit systeem tilt discretie en gebruiksgemak naar een hoger niveau dankzij een moderne vormgeving1, een 
intuïtieve gebruiksinterface, aangepaste infusiesets en een voorgvulde insuline ampul.

Het systeem is zo ontworpen dat het snel en eenvoudig aangeleerd kan worden en te gebruiken is. 
Hierdoor kan men er snel aan wennen en wordt het een betrouwbare partner voor elke dag.

Iemand met diabetes moet elke dag opnieuw de uitdaging aangaan om zijn bloedglucose onder controle 
te houden. Voor mensen met diabetes die een intensieve insulinebehandeling volgen en hun behandeling 
willen optimaliseren, is het Accu-Chek Insight systeem gebruiksvriendelijk. Het biedt een insulinepomp, 
een diabetesmanager die werkt als bloedglucosemeter en afstandbediening voor de pomp, bolusadvies 
en nog veel meer.

Zo kunnen mensen met diabetes heel discreet begeleid worden bij hun dagelijkse bezigheden.

Ontdek de onderdelen van een intuïtief systeem 
voor diabetesbeheer

Mensen met diabetes hebben nood aan oplossingen 
aangepast aan hun dagelijkse leven

Accu-Chek Insight infusiesets

Accu-Chek Aviva Insight
diabetesmanager

Accu-Chek Insight insulinepomp

Voorgevulde insuline ampul



De Accu-Chek Aviva Insight diabetesmanager vormt een betrouwbare en aangepaste oplossing voor wie 
zijn diabetes op een discrete manier wil beheren. Dankzij de beveiligde Bluetooth® technologie kan de 
Accu-Chek Insight insulinepomp vanop afstand worden bediend. De Accu-Chek Aviva Insight 
diabetesmanager maakt een persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar diabetesbeheer mogelijk.

De Accu-Chek Insight insulinepomp vormt de ideale partner voor een discrete toediening van insuline. 
Het vermindert de beperkingen verbonden aan de behandeling met een insulinepomp en zorgt 
tegelijkertijd voor een betrouwbare controle van het diabetesbeheer.

Discreter dankzij de vernieuwende 
diabetesmanager

De gestroomlijnde insulinepomp werd ontworpen 
voor een betrouwbare insulinepompbehandeling

Veilig en betrouwbaar…
• Nauwkeurig bloedglucoseresultaat in 5 seconden.
• Gevalideerd bolusadvies.2-5

• Verschillende herinnerings- en waarschuwingsboodschappen.

voor de ondersteuning van een goed diabetesbeheer
•  Het minimale basaal debiet is aangepast aan kinderen en mensen met een lage insuline- 

behoefte (0,02 U/h). Aanpasbaar met kleine hoeveelheden (0,01 U/h)*. 
•  Gevoelige occlusie detectie.
•  Verschillende bolusopties (bv. standaard, multiwave, vertraagd en persoonlijk) die gelijktijdig 

kunnen gebruikt worden.
*Tot een basaal debiet van 5 U/h.

voor een groot gebruiksgemak
• Intuïtieve gebruikersinterface met zoomfunctie en kleurenscherm.
• Aangepaste ergonomische adaptor voor het eenvoudig vervangen van de infusieset.
• Voorgevulde insuline ampul eenvoudig te vervangen.

Eenvoudig en intuïtief…
• Intuïtieve gebruikersinterface.
• Modern scherm in kleur.
• Grote display, gemakkelijk af te lezen.
• Toegang in 1 klik tot meest belangrijke informatie. 

Discrete vormgeving…
• Moderne en elegante vormgeving.
•  Draadloze afstandbediening met bidirectionele Bluetooth® 

communicatie naar pomp.

aangepast aan het dagelijkse leven 
• Moderne en gestroomlijnde vormgeving voor een discreet gebruik.
• Bediening via de pomp of heel discreet via de Accu-Chek Aviva Insight diabetesmanager.

Personaliseerbaar…
• Gepersonaliseerd bolusadvies voor een betere glycemische controle.
• Personaliseerbaar menu.
•	Elektronisch	dagboek	met	groot	aantal	rapporten	en	grafieken.

om te beantwoorden aan individuele behoeften
•  Compatibel met verschillende infusiesets volgens de 

individuele behoeften.
•  Keuze uit verschillende etuis en hoesjes voor een 

optimaal draagcomfort.



Het Accu-Chek Insight systeem wordt ondersteund door verschillende informatica oplossingen. 
Het Accu-Chek 360° Diabetes Management System en de Accu-Chek Smart Pix Software laten toe om 
gegevens uit de pomp en de diabetesmanager digitaal weer te geven en te analyseren. Eenvoudige en 
snelle	 configuratie	 van	 de	 pomp,	 de	 diabetesmanager	 en	 het	 bolusadvies	 zijn	 mogelijk	 d.	 m.	 v.	 
Accu-Chek	360°	Configuration	Software.

Accu-Chek 360° Configuration Software:

•			Voor	een	eenvoudige	en	snelle	configuratie	van	de	pomp,	de	diabetesmanager	en	
het bolusadvies.

•   Om de rapporten met alle systeeminstellingen weer te geven en af te drukken.
•			Om	de	configuratie	van	een	andere	Accu-Chek	Insight	pomp	of Accu-Chek® Spirit 

Combo pomp te importeren.

Het Accu-Chek Insight systeem is ook compatibel met onze emminens eConecta® oplossing 
voor telegeneeskunde.

Meer keuzemogelijkheden voor 
een gepersonaliseerd gebruiksgemak

De etuis en hoesjes voor de Accu-Chek Insight insuline-
pomp bieden comfort en discretie:

Zowel volwassenen als kinderen zullen hun keuze vinden in 
de talrijke modellen en decoratiegadgets.

De Accu-Chek Insight infusiesets zijn:

•   Ontworpen met het oog op gebruiksgemak dankzij hun 
ergonomische vormgeving met brede, gemakkelijke 
handgrepen en de automatische inbrenghulp voor de 
Accu-Chek Insight Flex infusieset.

•   Ontworpen met het oog op veilig gebruik dankzij een 
innovatief systeem voor bescherming van de naalden.

•   Ontworpen met het oog op individuele behoeften dankzij een 
ruime keuze aan soorten canules en slanglengten.

Digitale oplossingen voor een algemeen overzicht 
van de diabetesbehandeling

De voorgevulde insuline ampul:

•   In 1 stap eenvoudig te plaatsen – aanleren en gebruiken zijn 
eenvoudig.

•   Geen luchtbellen te verwijderen uit de ampul*.
*  Vergeleken met zelf te vullen ampullen. Om technische redenen kan er een kleine luchtbel achterblijven in de 

ampul. Voor meer informatie omtrent het vervangen van de ampul en de infusieset, raadpleeg de gebruiks- 
aanwijzgingen in de handleiding van de Accu-Chek Insight insulinepomp. 
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*  Voor een basaal debiet tot 5 U/h.
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 Eenvoudig en intuïtief

• Intuïtieve gebruikersinterface.
•  Eenvoudig te vervangen infusiesets dankzij 

hun ergonomische vormgeving.

• Voorgevulde insuline ampul.

 Discreet en persoonlijk

•  Toediening van insuline en verkrijgen van 
bolusadvies verlopen discreet dankzij de 
afstandsbediening.

•  Ruime keuze aan infusiesets om in te spelen 
op de individuele behoeften.

 Veilig en betrouwbaar

• Gevalideerd bolusadvies.2-5

•  Minimaal basaal debiet van 0,02 U/h, 
aanpasbaar met kleine hoeveelheden van 0,01 U/h*.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT FLEX, 
ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, EMMINENS en 
ECONECTA zijn handelsmerken van Roche. ©2016 Roche Diagnostics.

Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk 
gebruik van deze door Roche is onder licentie. 

www.facebook.com/accuchekbe

www.youtube.com/AccuChekBelgium

www.accu-chek.be/insight 

0800 93 626
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