Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek® Insight

Navrhnutý s myšlienkou pre
jednoduchší život pacienta
S predplneným
inzulínovým zásobníkom

Ľudia s diabetom potrebujú manažment liečby diabetu,
ktorý ich neobmedzuje v ich každodennom živote

Zoznámte sa s intuitívnym integrovaným inzulínovým
systémom na manažment diabetu

Accu-Chek Performa Insight datamanažér

Infúzne sety Accu-Chek Insight

Mať diabetes a pritom dosahovať dobrú kontrolu glykémií môže byť náročné. Integrovaný inzulínový
systém na liečbu diabetu Accu-Chek Insight ponúka diabetikom na intenzívnej inzulínovej liečbe
optimálne riešenie: monitorovanie glykémie, bolusové odporúčania, dávkovanie inzulínu a efektívne
spravovanie informácií o liečbe v jednom.
Inzulínový systém Accu-Chek Insight umožňuje pacientom ľahký a plynulý prechod od liečby
na intenzifikovanom inzulínovom režime k liečbe pomocou pumpy a je dobrým sprievodcom počas ich
života s diabetom.

Predplnený inzulínový zásobník

Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight

Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek Insight sa skladá z dvoch hlavných častí:
inzulínovej pumpy Accu-Chek Insight a datamanažéra Accu-Chek Performa Insight.
Accu-Chek Insight systém ponúka novú úroveň diskrétnosti a jednoduchosti používania vďaka
modernému dizajnu, intuitívnemu ovládaniu, flexibilným infúznym setom a jedinečnému predplnenému
inzulínovému zásobníku. Tento systém je navrhnutý tak, aby ho každý užívateľ vedel ovládať a využívať
všetky jeho funkcie ľahko a rýchlo, vďaka čomu sa stane spoľahlivým partnerom v každodennom živote
pacienta s diabetom.

Inteligentný datamanažér je navrhnutý pre väčšiu
diskrétnosť

Elegantná inzulínová pumpa navrhnutá pre spoľahlivú
inzulínovú liečbu

Datamanažér Accu-Chek Performa Insight je spoľahlivá a vhodná voľba1 pre tých, ktorí hľadajú diskrétny
spôsob kontroly svojho diabetu. Vďaka overenej technológii Bluetooth® funguje ako inteligentné diaľkové
ovládanie inzulínovej pumpy Accu-Chek Insight. Datamanažér Accu-Chek Performa Insight umožňuje
jednoduchú a bezpečnú liečbu diabetu prispôsobenú na mieru každému pacientovi.

Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight je ideálnym partnerom pre diskrétne podávanie inzulínu, a pomáha
zjednodušiť liečbu inzulínovou pumpou a poskytuje spoľahlivú kontrolu liečby diabetu.

Jednoduchý a intuitívny

Pre lepšiu manipuláciu

•
•
•
•

• Intuitívne užívateľské rozhranie s funkciou zoom a farebným displejom
• Prispôsobený a ergonomicky navrhnutý adaptér pre ľahkú výmenu infúzneho setu
• Jednoduché vkladanie predplneného inzulínového zásobníka

Intuitívne uživateľské rozhranie
Farebný dotykový displej s moderným vzhľadom a úpravou
Veľký a ľahko čitateľný displej
Okamžitý prístup k najdôležitejším informáciám jedným klikom

Bezpečný a spoľahlivý

Pre lepší manažment liečby diabetu

•
•
•
•

• R
 ôzne možnosti bolusu, ako napríklad štandardný, rozložený, kombinovaný a možnosť paralelného
podávania bolusov
• možnosť podávania aj nízkej bazálnej dávky (0,02 U/h)
• Citlivá detekcia oklúzie (1,0 U/h: 3h 10 min.; po maxime 2,0 jednotiek vynechaného inzulínu)

Presné výsledky hodnôt glykémie do 5 sekúnd
Osvedčený bolusový poradca 2-5
Rôzne pripomienky a upozornenia
Spoľahlivý systém bezpečnostných upozornení

Diskrétny dizajn

Pre každodenný život bez obmedzení

• Inteligentný a elegantný dizajn
• Plne funkčné diaľkové ovládanie vďaka obojstrannej
komunikácii s pumpou prostredníctvom Bluetooth®

• Moderný a elegantný dizajn pre väčšiu diskrétnosť
• Ovládanie pomocou pumpy alebo diskrétne cez datamanažér Accu-Chek® Performa Insight

Osobný pomocník

Pre individuálne potreby každého užívateľa

• O
 dporúčania bolusu podľa individuálnych potrieb pre lepšiu
kontrolu glykémií
• Nastaviteľné menu, ktoré sa prispôsobí užívateľovi
• Samostatný elektronický diár s komplexnými  správami o liečbe
a prehľadnými grafmi

• K
 ompatibilný s vhodným infúznym setom
• Široká ponuka puzdier

Väčší výber a lepšie možnosti upraviť si liečbu
podľa vlastných preferencií

Prehľadný popis nástrojov pre manažment diabetu
Integrovaný inzulínový systém Accu-Chek Insight je podporovaný aktualizovanými verziami softvéru
pre manažment diabetu Accu-Chek, ktorý sa používa na analýzu a grafické znázornenie výsledkov liečby
z pumpy a datamanažéra.

Predplnený inzulínový zásobník
•  Uľahčená a bezstarostná výmena predplneného inzulínového
zásobníka v jednom kroku
•  Menej vzduchových bublín

Softwér Accu-Chek Smart Pix
• Komunikácia s datamanažérom Accu-Chek
Performa Insight pomocou micro USB pripojenia
• Pomáha zlepšiť manažment diabetu
• Softvér Accu-Chek Smart Pix je možné  stiahnúť
z našej webovej stránky www.accu-chek.sk

Infúzne sety Accu-Chek Insight:
•  Navrhnuté pre jednoduché použitie -  ergonomický dizajn
s veľkými, ľahko uchopiteľnými krytkami s možnosťou
automatického vkladania infúzneho setu Accu-Chek Insight Flex
•  Navrhnuté pre bezpečnosť - inovatívne systémy ochrany ihly

Prenosné puzdrá na inzulínovú pumpu Accu-Chek Insight
zabezpečia pohodlné a pevné držanie inzulínovej pumpy. Vďaka
viacerým dekoratívnym doplnkom pre deti i dospelých si pacient
môže vybrať puzdro podľa svojho osobného štýlu.

Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek® Insight

Navrhnutý s myšlienkou pre
pacientov jednoduchší život
Jednoduchý a intuitívny
•

Intuitívne užívateľské rozhranie

•

Ergonomicky adaptér na infúzny set

•

Predplnené inzulínové zásobníky
Bezpečný a spoľahlivý

• Osvedčený

bolusový poradca

Accu-Chek 2-5
•


Nízka
minimálna bazálna dávka
(0,02 U/h) a veľmi nízke bazálne
prírastky (0,01 U/h)*
Diskrétny a individuálny

• Diskrétne

podávanie bolusu a Bolusový
poradca pomocou diaľkového ovládania

Ak sa chcete dozvedieť viac o produktoch Accu-Chek® a ako prispievajú k
zlepšeniu liečby diabetu, navštívte stránku www.accu-chek.sk.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK Aviva INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT
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© 2016 Roche Diabetes Care

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.

www.accu-chek.sk
Roche Slovensko, s.r.o.
Diabetes Care
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

Kód materiálu: 13/2017

* Pre bazálne dávky až do 5 U/h
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