
Objavte flexibilitu 
automatického zavádzania

Zavádzacia pomôcka Accu-Chek® LinkAssist Plus  
sa používa na jednoduché a takmer bezbolestné 
automatické zavádzanie infúzneho setu Accu-Chek 
Insight Flex do pokožky a môže byť použitý  
i na zavádzanie do ťažšie dostupných oblastí. 

Jednoduchá manipulácia 

Umiestnením na pokožku sa automaticky 
odomkne bezpečnostná spúšť a po stlačení 
uvoľnovacieho tlačidla je infúzny set 
zavedený. 

Minimálny kontakt s ihlou 

Vložte infúzny set do zavádzacej pomôcky Accu-Chek 
LinkAssist Plus a potiahnite posuvnú časť tak, aby sa 
automaticky vysunula ihla.

Accu-Chek LinkAssist Plus – vyvinutá pre takmer bezbolestné automatické zavádzanie

Insight
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Viac informácií o výrobkoch Accu-Chek a o tom, ako pomáhajú zlepšovať liečbu diabetu, 
nájdete na internetovej stránke www.accu-chek.com. 

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT FLEX a ACCU-CHEK LINKASSIST PLUS sú ochranné 
známky spoločnosti Roche. © 2017 Roche Diabetes Care.
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Obrazový manuál pre  
Accu-Chek® LinkAssist Plus

Podrobné pokyny a dôležité bezpečnostné informácie nájdete v návode k tomuto výrobku a k infúznemu setu.
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Pred rozbalením Vášho infúzneho setu 
si dôkladne umyte ruky. Vložte hlavicu 
súpravy do zavádzacej pomôcky tak, aby 
farebná časť ochrannej vrstvy náplaste 
smerovala k bezpečnostnej spúšti.

Odlepte obe časti ochrannej vrstvy z papiera 
zo samolepiacej podložky.

Posuvnú časť zavádzacej pomôcky držte na 
oboch stranách a potiahnite ju čo najviac 
dozadu, až kým sa nezastaví. Vysunie sa 
zavádzacia ihla s mäkkou kanylou. 
Tip: Stranu označenú nápisom ACCU-CHEK 
potiahnite o trochu skôr.

Umiestnite zavádzaciu pomôcku na zvolené 
miesto vpichu a pritlačte ju na pokožku tak, 
aby nebolo vidieť bezpečnostnú spúšť.

Odoberte zavádzaciu pomôcku.

Stlačte uvoľnovacie tlačidlo na zavedenie 
infúzneho setu.

Pevne zatlačte náplasť samolepiacej 
podložky na miesto vpichu tak, aby sa  
celým povrchom dotýkala pokožky.

Pre uskladnenie posuňte posuvnú časť späť 
do počiatočnej polohy.

Pod pravým uhlom odoberte ihlovú kazetku 
so zavádzacou ihlou, na mieste vpichu 
ponechajte náplasť a platničku konektora. 
Zavádzacia ihla automaticky zapadne späť 
do ihlovej kazetky.

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

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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