
Infúzny set Accu-Chek Insight Flex je určený na podkožnú infúznu aplikáciu inzulínu pumpou  
Accu-Chek Insight.

A  Samolepiaca 
podložka

B  Ochranná fólia 
lepiacej pásky

C   Platnička  
konektora

D  Zavádzacia ihla 
E Ihlová kazetka
F Tlačidlo
G Zaslepovacia zátka 
H  Vodiaca súprava 
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Tlačidlo zatlačte až na doraz.  
Z kazetky sa vysunie zavádzacia ihla  
s mäkkou kanylou. 

Mäkká kanyla Dĺžka: 6 mm 8 mm 10 mm

 Plniaci objem: 0,7 E* 0,7 E* 0,7 E*

Hadička Dĺžka: 40 cm 70 cm 100 cm

 Plniaci objem: 7 E* 11 E* 15 E* * U
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Podrobné pokyny a dôležité bezpečnostné informácie nájdete v návode k tomuto výrobku.

Pred rozbalením Vášho infúzneho 
setu si dôkladne umyte ruky. Zvoľte 
a vydezinfikujte miesto vpichu 
podľa pokynov Vášho lekára alebo 
zdravotníckeho tímu.
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Odlepte obe časti lepiacej pásky zo 
samolepiacej podložky.
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Pevne prilepte samolepiacu podložku 
na miesto vpichu tak, aby bola celým 
povrchom v styku s pokožkou.

5

Infúzny set zaveďte pod 90° uhlom. 
Zvoľte si miesto vpichu, ktoré nie je na 
páse, v blízkosti kostí, akýchkoľvek jaziev, 
pupka a nedávnych miest vpichu. 

43

Odoberte ihlovú kazetku so zavádzacou 
ihlou. Na mieste vpichu ponechajte 
náplasť a platničku konektora. 
Zavádzacia ihla automaticky zapadne 
späť do kazetky.

6

K inzulínovej pumpe pripojte vodiacu 
súpravu a pripravte ju podľa pokynov 
uvedených v návode na používanie  
inzulínovej pumpy. Uistite sa, že v 
hadičke sa nenachádzajú žiadne 
bubliny vzduchu.

7

K platničke konektora pripojte 
vodiacu súpravu. Pred pokračovaním 
liečby inzulínovou pumpou naplňte 
hlavicu a mäkkú kanylu bolusom  
0.7 U inzulínu.
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Obrazový manuál pre infúzny set Accu-Chek® Insight Flex

klik
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Preštudujte si pár užitočných informácii, ktoré Vám pomôžu pri pravidelnej výmene infúznych setov. 

Pokiaľ si nie ste istý, kontaktuje Vášho lekára alebo iný zdravotnícky personál!

Rôzne časti ľudského tela môžu 
absorbovať inzulín rôznym 
spôsobom

•  V oblasti brucha sa inzulín absorbuje 
dobre s konštantnou rýchlosťou

•  V oblasti stehien a zadku sa inzulín 
absorbuje pomalšie a jeho absorpcia 
sa môže zrýchliť počas fyzickej 
aktivity, čo môže viesť k 
neočakávaným hodnotám glykémie.

Kedy a prečo meniť.

• Kovovú kanylu každé 2 dni
• Teflónovú kanylu každé 3 dni
•  U niektorých jedincov môže byť potrebné 

meniť kanylu častejšie z dôvodu vyššej 
citlivosti kože

•  Pri každej výmene zvoľte nové miesto vpichu

Prečo meniť pravidelne? 
Pokiaľ nie je infúzny set vymieňaný  
v odporúčaných intervaloch, existuje  
zvýšené nebezpečenstvo:

•  Zníženej/nepredvídateľnej účinnosti inzulínu
•  Vzniku infekcie (abscesov) v mieste 

zavedenia kanyly
•  Stvrdnutia kože v mieste vpichu
•  Zhrubnutie podkožného tukového tkaniva
• Upchatie ihly alebo kanyly

Tipy pre používanie infúznych setov Accu-Chek®

Voľba miesta vpichu pre infúzny set:

Výmena infúznej súpravy

Oblasti vpichu pre príslušné rýchlosti  
absorpcie inzulínu

rýchla

stredne rýchla 
až rýchla

pomalá

Nevhodné miesta vpichu pre podávanie inzulínu 

• 5 cm okolo pupka

•  Veľmi citlivé oblasti

•  Pod oblasťou pása

•  Miesta vystavené odieraniu 
alebo nárazom

•  Oblasti okolo kostí

•  Oblasti krvných ciev

•  Jazvy po úrazoch /  
chirurgické jazvy

•  Oblasti so zmnoženým 
tukovým tkanivom

•  Oblasti lipohypertrofie

•  Modriny

• Oblasti v blízkosti piercingu

•  Tetovania
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