Puzdrá pre inzulínovú pumpu
Accu-Chek® Insight
Fotograﬁa

Názov

Popis

Referenčné
číslo

Accu-Chek® Insight
insulin pump clip

Plastový rám.
Viac možností pre uchytenie.

08121826001

Accu-Chek® Insight
transparentné plastové
puzdro

Plastové priehľadné puzdro s možnosťou
vkladania dekoračných nálepiek podľa
vlastného výberu každého užívateľa.

06359736001

Accu-Chek® Insight
súprava dekoračných
nálepiek pre dospelých

Pre použitie s transparentným
plastovým puzdrom. Obsahuje šesť
rôznych dekoračných samolepiek
pre dospelých.

06359779001

Accu-Chek® Insight
súprava dekoračných
nálepiek pre deti

Pre použitie s transparentným plastovým
puzdrom. Obsahuje šesť rôznych
dekoračných samolepiek pre deti.

06359787001

Accu-Chek® Insight
športový pás

Nastaviteľný elastický pás z polyesteru,
ktorý sa dá vyprať. Bezpečne drží pumpu
a v prípade potreby aj data manažér
počas športovania.

07112840001

Accu-Chek® Insight čierne
kožené puzdro

Puzdro pre mužov z pravej kože v čiernej
farbe navrhnuté pre formálnejšie
príležitosti.

07133910001

Accu-Chek® Insight
elegantné biele kožené
puzdro

Puzdro pre ženy z pravej kože
so sklenenými kryštálmi, ktoré
je navrhnuté pre formálnejšie príležitosti.

07133774001

Accu-Chek® Insight
prenosné púzdro

Ľahké puzdro v kombinácii ekokože
a látky so zipsom na AC Performa
Insight kit

08121796001

Accu-Chek puzdro
na podprsenku
biele
čierne

Umožňuje pripevniť pumpu háčikom
na podprsenku. Vyrobené z mäkkej látky.

06364543001
06364535001
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Accu-Chek® biely
ramenný pás

Umožňuje nosiť puzdro Accu-Chek
na ramene. Suchý zips slúži na úpravu
veľkosti popruhu a jeho ﬁxáciu.
Je vyrobený z polyamidu (umývateľný).

04652398001

Accu-Chek® čierne
stehenné puzdro
veľkosť S
veľkosť M
veľkosť L

Umožňuje nosiť pumpu na stehne.
Je vyrobené z mäkkého elastanu
(umývateľné).

Accu-Chek® biele
stehenné puzdro
veľkosť S
veľkosť M
veľkosť L

Umožňuje nosiť pumpu na stehne.
Je vyrobené z mäkkého elastanu
(umývateľné).

Accu-Chek® čierny brušný
pás

Umožňuje nosiť puzdro Accu-Chek
na bruchu. Suchý zips slúži na úpravu
veľkosti pásu a jeho ﬁxáciu. Je vyrobený
z polyamidu (umývateľný).

04652380001

Accu-Chek® biely brušný
pás

Umožňuje nosiť puzdro Accu-Chek
na bruchu. Suchý zips slúži na úpravu
veľkosti pásu a jeho ﬁxáciu. Je vyrobený
z polyamidu (umývateľný).

04652371001

Accu-Chek® čierno - biely
športový pás

Vytvorený na bezpečné nosenie pumpy
počas športových aktivít. Spona opasku
je vyrobená z tvrdého plastu a umožňuje
upraviť veľkosť opasku pre rôzne obvody
pásu. Opasok je vyrobený z polyesteru
(umývateľný).

04652401001

Krytka batérie
k Accu-Chek® Insight

Zavádzacia pomôcka
Accu-Chek® Link Assist
Plus
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07738196001

pre zavedenie infúzneho setu
Accu-Chek Insight Flex

05511097001
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