Accu-Chek® Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä

Sinun elämääsi varten.
Esitäytetyt
insuliiniampullit

Kohti vapaampaa elämää

Diabeteksen hallinta ja hyvän hoitotasapainon saavuttaminen voi olla haastavaa. Accu-Chek Insight on täydellinen
hoitojärjestelmä verensokerin seurantaan, bolusehdotuksiin, insuliinin annosteluun ja tiedonhallintaan, mikä tekee
insuliinihoitoisen diabeetikon arjesta helpompaa.
Kauko-ohjattava Accu-Chek Insight –insuliinipumppu tekee siirymisen pistoshoidosta pumppuhoitoon helpoksi – ja
seuraa sinua jokaisella askeleella kohti vapaampaa elämää.

Hyvän diabeteshoidon perustarvikkeet

Esitäytetty insuliiniampulli*

Accu-Chek Aviva Insight diabetesmanageri

Accu-Chek Insight -infuusiosetit

Accu-Chek Insight -insuliinipumppu

Accu-Chek Insight –diabeteksenhoitojärjestelmä koostuu huomaamattomasta insuliinipumpusta ja
monipuolisesta diabetesmanagerista. Yhdessä ne muodostavat parivaljakon, joka on suunniteltu helpoksi
oppia ja käyttää – joka päivä.
Accu-Chek Aviva Insight –diabetesmanageri toimii insuliinipumpun täydellisenä kauko-ohjaimena,
verensokerimittarina ja boluslaskurina.
Esitäytetty insuliiniampulli* on kätevä ottaa mukaan ja se on nopea ja helppo vaihtaa. Vapauttavaa on myös
huomata, että ilmakuplia ei juurikaan muodostu ampullin vaihdon yhteydessä.

*Accu-Chek Insight®-insuliinipumpussa käytetään Novo Nordiskin NovoRapid® PumpCart® -insuliinisäiliöitä.

Helppokäyttöinen diabetesmanageri huomaamattomaan
diabeteksen hoitoon
Accu-Chek Aviva Insight –diabetesmanageri on luotettava valinta sinulle, joka haluat hoitaa diabetestasi
huomaamattomasti ja helposti. Varman Bluetooth®-yhteyden avulla voit kauko-ohjata Accu-Chek Insight –
insuliinipumppua silloin, kun haluat. Accu-Chek Aviva Insight –diabetesmanageri osaa huomioida yksilölliset
fysiologiset tarpeesi. Näin saat luotettavia bolusehdotuksia ja voit hallita diabetestasi paremmin.

Helppo ja intuitiivinen
• Värillinen kosketusnäyttö on selkeä ja helppo ymmärtää
• Helppokäyttöinen valikko, josta pääset yhdellä klikkauksella tärkeimpiin
tietoihin
• Selkeät raportit hoidon tukena

Luotettava

Monipistoshoitoinen voi
käyttää diabetesmanageria
verensokerimittarina ja
boluslaskurina ennen
pumppuhoitoon siirtymistään.

• Tarkat ja luotettavat verensokerin mittaustulokset
• Ainutlaatuisen ohjaavan boluslaskurin avulla voit parantaa verensokerin hallintaa1-4
• Erilaiset muistutukset ja ilmoitukset tukevat hoitoa ja laitteen hallintaa

Huomaamaton
• Tyylikäs muotoilu, muistuttaa kännykkää
• Pumpun täydellinen hallinta kaksisuuntaisen ja varman Bluetooth
-yhteyden avulla
• Voit laskea insuliiniboluksen ja annostella sen huomaamattomasti

Yksilöllinen
• Boluslaskuri osaa huomioida yksilölliset ja muuttuvat tarpeesi ja
parantaa verensokerin hallintaa
• Voit asettaa erilaisia muistutuksia, jotta esim. muistaisit antaa boluksen
tai vaihtaa infuusiosetin
• Elektronisesta päiväkirjasta löydät monipuoliset raportit ja kaaviot

Sulavalinjainen insuliinipumppu luotettavaan
insuliinin annosteluun
Accu-Chek Insight –insuliinipumpun pyöristetyt ja pehmeät muodot tekevät siitä mukavan pitää
vaatteiden alla. Selkeä valikkorakenne tekee toiminnoista ja pumpun käsittelystä helpompaa ja
turvallisempaa – sekä kokeneille että uusille pumpun käyttäjille.

Helpompi käsitellä
• Ei enää ampullien täyttöä - esitäytetyt insuliiniampullit voi vaihtaa helposti ja nopeasti
• Infuusiosetti on helppo vaihtaa ergonomisen yhdistäjän ansiosta
• Helposti navigoitava värillinen näyttö, jota voi tarvittaessa suurentaa

Monipuoliset toiminnot hoidon tueksi
• Useita bolusvaihtoehtoja eri tilanteisiin - nopea bolus, yhdistelmäbolus, hidastettu bolus. Useampia
boluksia voi annostella tarvittaessa samanaikaisesti
• Bolusinsuliinin annostelunopeuden voi valita yksilöllisesti.
• Herkkä tukoshälytys, joka tunnistaa nopeasti, jos insuliinin annostelu estyy

Päivittäiseen elämään sopiva
• Sulavalinjainen pumppu istuu hyvin vaatteiden alle
• Toimintoja voi joko kauko-ohjata huomaamattomasti tai käyttää suoraan pumpusta tarpeen
mukaan

Tarpeisiin mukautuva
• Erilaisia infuusiosetteja yksilöllisiin tarpeisiin
• Saatavilla kuljetuskoteloita eri käyttötarkoituksiin

Yksilöllistä vapautta

Esitäytetty insuliiniampulli*:
• Nopea ampullin vaihto – helppo asettaa ja opettaa
• Helppo ottaa mukaan
• Ei enää ilmakuplien poistamista ampullista**
* Accu-Chek Insight®-insuliinipumpussa käytetään Novo Nordiskin NovoRapid
PumpCart® -insuliinisäiliöitä.
** verrattuna itse-täyttöön. Teknisistä syistä ampulliin voi jäädä pieni ilmakupla.
Yksityiskohtaiset ohjeet ampullin ja infuusiosetin vaihtoon löytyvät Accu-Chek Insight
–insuliinipumpun käyttöohjeesta.

Accu-Chek® Insight -infuusiosetit:
• Suunniteltu helppokäyttöiseksi - helppo asettaa paikalleen ergonomisen muotoilun ansiosta, helppo pitää kiinni
• Accu-Chek Insight Flex –kanyylin voit asettaa myös asettimen avulla
• Suunniteltu turvallisuutta ajatellen - innovatiiviset neulansuojukset
• Suunniteltu yksilöllisiin tarpeisiin - eri kanyyli- ja letkuvaihtoehtoja

Accu-Chek Insight -insuliinipumpun kantokotelot
• Pumppu pysyy mukavasti ja varmasti mukana
• Erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin: nahkaisia ja kankaisia
koteloita sekä klipsillä vyöhön kiinnitettäviä kehyksiä
• Saatavilla erilaisia somisteita lasten ja aikuisten yksilölliseen makuun

Kokonaiskuva monipuolisilla tiedonhallintaohjelmilla
Accu-Chek-tiedonhallintaohjelmilla voit analysoida insuliinipumpun ja diabetesmanagerin tietoja
selkeinä kaavioina ja tarkastella niiden asetuksia.
Accu-Chek 360º -konfiguraatio-ohjelma
• Helppoon insuliinipumpun, diabetesmanagerin ja ohjaavan boluslaskurin
asetusten määrittämiseen
• Laitteen asetuksia voi tarkastella, muokata ja tulostaa niistä raportin
• Vinkki: hoitohenkilökunta voi tallentaa ohjelmistoon valmiiksi eri potilasryhmille
sopivia basaaliohjelmaprofiileja, joista voi valita sopivan pumppuhoitoa aloitettaessa
Accu-Chek SmartPix –tiedonhallintaohjelma

Accu-Chek Connect Online -pilvipalvelu

• Helppo käyttöönotto – kopioitavissa myös
Accu-Chek-kotisivuilta

• Tiedonvälitykseen sinun ja hoitotiimisi välillä
• Yhteyden voi ottaa miltä tahansa tietokoneelta

• Monipuoliset ja selkeät grafiikat ja taulukot auttavat analysoimaan verensokerituloksia, hiilihydraattija insuliinimääriä sekä tekemään tarpeellisia hoitopäätöksiä
• Accu-Chek Insight –järjestelmän tiedot siirretään diabetesmanagerista USB-kaapelin kautta ohjelmaan

Accu-Chek® Insight -diabeteksenhoitojärjestelmä

Sinun elämääsi varten.
Helppo
• esitäytetty insuliiniampulli on helppo ja nopea vaihtaa
• värillinen kosketusnäyttö on selkeä ja helppo ymmärtää
• ergonomisen yhdistäjän ansiosta infuusiosetti on helppo vaihtaa

Luotettava
• ainutlaatuinen, yksilölliset fysiologiset tarpeet huomioiva boluslaskuri parantaa
verensokerin hallintaa1-4
• boluslaskurin avulla hypopelko vähenee2 ja saavutetaan parempi hoitotasapaino1

Huomaamaton
• insuliinipumpun täydellinen hallinta diabetesmanagerilla,
joka toimii pumpun kauko-ohjaimena, luotettavana boluslaskurina ja verensokerimittarina

* Accu-Chek Insight®-insuliinipumpussa käytetään Novo Nordisk -yhtiön NovoRapid® PumpCart® -insuliinisäiliöitä.
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