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Kanyla Dĺžka: 6 mm 8 mm 10 mm

 Plniaci objem: 1,0 U* 1,0 U* 1,0 U*

Hadička    Dĺžka: 30 cm 60 cm 80 cm 110 cm
  12 " 24 " 31 " 43 "

 Plniaci objem: 6 U* 11 U* 14 U* 18 U* * 
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Podrobné pokyny a bezpečnostné informácie nájdete v informácii, ktorá je súčasťou tohto produktu. 

Otočte a vytiahnite priehľadný 

ochranný kryt. 

Pred rozbalením infúzneho setu si dôkladne 

umyte ruky. Vyberte a dezinfi kujte miesto 

zavedenia podľa pokynov Vášho lekára. 

Držte samolepiacu podložku na mieste, 

jemne stlačte bočné úchytky modrého 

uzáveru a vytiahnite ho z miesta pre kanylu. 

Odlepte obe časti ochrannej vrstvy 

od samolepiacej podložky.

Vyberte miesto zavedenia mimo Vášho 

pása, kostí, akýchkoľvek jaziev, pupka 

a nedávnych miest vpichu. Z podkožného 

tkaniva urobte kožnú riasu. Zaveďte 

infúzny set.

Dôkladne vyrovnajte samolepiacu podložku 

na koži, čím dosiahnete dobrý kontakt 

s kožou. 

Podržte miesto pre kanylu pevne na tele. 

Vytiahnite zavádzaciu ihlu rovno pomocou 

držadla zavádzacej ihly.

Pripojte vodiacu súpravu k novozavedenej 

súprave hlavice a naplňte prázdny priestor kanyly 

bolusom 1.0  jednotky (inzulínu U 100)
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A Ochranný kryt

B Zavádzacia ihla

C Jemná kanyla

D Lepiaca vrstva

E Samolepiaca podložka

F Miesto pre kanylu

G Prípojka

H Prípojka typu Luer

 I Kryt počas odpojenia

 J Modrý uzáver 

K Hadička

Schéma prípravy a použitia
infúzneho setu Accu-Chek® FlexLink
Accu-Chek® FlexLink infúzny set je určený pre subkutánnu infúziu inzulínu. 

K

Vodiaca
súprava

Súprava hlavice

AC_TenderLinkPlus_A4-blok_052014.indd   1AC_TenderLinkPlus_A4-blok_052014.indd   1 23.6.2014   12:3723.6.2014   12:37



Infúzny set Accu-Chek
®

 FlexLink - 

praktický sprievodca

•  Infúzna súprava s mäkkou kolmou (90°) kanylou.

•  Podkožná časť kanyly: dĺžka 6, 8, 10 mm.

•  Dĺžka vodiacej súpravy (hadičky) je podľa výberu 30, 60, 80 a 110 cm.

•  Aplikácia kanyly je minimálne bolestivá manuálne alebo pomocou zavádzacej pomôcky.

•  Manuálne zavádzanie je veľmi jednoduché a pohodlné pomocou modrého uzáveru (J), ktorý je dobre uchopiteľný a ktorého súčasťou 

je aj zavádzacia ihla (B). Pri správnom použití uzáveru neprichádza pacient do kontaktu s ihlou, ktorá je po použití a zložení uzáveru 

bezpečne uzatvorená v jeho vnútri a nepredstavuje ohrozenie v zmysle poranenia, prípadnej infekcie.

•  Zavádzacia pomôcka Accu-Chek LinkAssist je praktickou pomôckou pri zavádzaní kanyly do podkožia. 

Samotné zavedenie kanyly je veľmi rýchle a minimálne bolestivé. Je vhodné najmä pre pacientov, ktorí majú psychické 

zábrany pri manuálnej aplikácii alebo z dôvodu zvýšenej kožnej citlivosti.

•  Podkožná časť kanyly je veľmi jemná a pružná, prispôsobuje sa každému pohybu tela. Môže byť ľahko vnímaná pacientom tesne 

po aplikácii. Bolesť v mieste aplikácie je signálom nesprávneho zavedenia (zalomenie kanyly), prípadne začínajúcich zápalových 

zmien (zvyčajne druhý až tretí deň po aplikácii).

•  Odporúčaný interval výmeny kanyly Accu-Chek® FlexLink sú každé 2-3 dni (maximálne 72 hodín), a to aj v prípade 

vyrovnaných glykémií a absencií zápalových kožných zmien v mieste zavedenia.

•  Plastová hlavica, z ktorej vychádza podkožná kanyla, je pohodlná, hypoalergénna a samopriľnavá (po aplikácii). Jej nízky profi l (výška 

len 6,4 mm) prispieva k celkovej diskrétnosti.

•  Súpravy hlavíc sú balené buď samostatne alebo spolu s vodiacou súpravou (hadičkou). Pri výmene hlavice s podkožnou kanylou 

sa môže ponechať vodiaca súprava so zásobníkom, a to najmä v prípade, keď je v zásobníku ešte dostatočné množstvo inzulínu 

na niekoľko dní. Ušetríme tak čas a samozrejme aj inzulín.

•  Vodiaca súprava (hadička), spájajúca podkožnú kanylu s inzulínovou pumpou, je ukončená plochým zaobleným krytom kanyly - 

prípojkou (G). Táto reverzibilná prípojka umožňuje veľmi rýchle a pohodlné spojenie podkožnej kanyly a vonkajšej hadičky. Pri spájaní 

hlavice a prípojky (G) nie je potrebné zložité otáčanie. Pre toto spojenie je typické kliknutie, ktoré signalizuje, že došlo k správnemu 

a pevnému spojeniu.

•  Vodiaca súprava (hadička) je veľmi jemná a pružná. Jej dĺžka je voliteľná individuálne podľa potreby pacienta (30, 60, 80 alebo 

110 cm). Výber dĺžky hadičky zvyčajne určuje lokalizácia umiestnenia inzulínovej pumpy (pás, drieková oblasť, hrudník, rameno 

a iné), respektíve vzdialenosť medzi miestom zavedenia podkožnej kanyly a inzulínovej pumpy.

•  Celkovo  infúzna súprava Accu-Chek® Flexlink je ergonomicky prispôsobená potrebám pacienta. 

Veľmi dôležitou vlastnosťou je diskrétny vzhľad, jednoduché ovládanie a najmä bezpečnosť.

 MUDr. Radovan Plášil

 Diabetologická ambulancia, Martin - Vrútky
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Zavádzacia pomôcka Accu-Chek® LinkAssist je špeciálne určená 

pre použitie s infúznym setom Accu-Chek FlexLink a pomáha 

zabezpečiť úspešné a prakticky bezbolestné zavedenie. 

•  Rýchle, intuitívne a automatické zavedenie.

•  Pomáha s umiestnením v ťažko dostupných miestach.

•  Integrovaný bezpečnostný zámok pomáha 

zabrániť nechceným zavedeniam.

www.accu-chek.sk
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