Accu-Chek® Insight Rapid -infuusiosetin
yhdistäminen ja käyttö

Accu-Chek Insight Rapid -infuusiosetti on tarkoitettu käytettäväksi insuliinin
subkutaani-infuusioon yhdessä Accu-Chek Insight -insuliinipumpun kanssa.
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Letku
G Liitososa
H Siiveke
I Yhdistäjä

B Kiinnityslaastari
D Neulan suojus
F Liitososa

Ennen kuin asetat infuusiosetin ensimmäistä kertaa, aseta letkun sekä kanyyliosan täyttömäärä insuliinipumppuun tämän
täyttöohjeen mukaan.
Letkun pituus

40 cm

70 cm

100 cm

KANYYLIOSA 6 / 8 / 10

Yksiköt (noin)

9U

13 U

17 U

2U

1. Infuusiosetin liittäminen – infuusiosetin eri osien yhdistäminen
1

Pese ja kuivaa kätesi. Yhdistä kaksi
liitososaa toisiinsa, jotta saat letkun
kiinnitettyä kanyyliosaan. Liitososien
kiinnittämisestä kuuluu napsahdus,
kun ne yhdistetään oikein.

2

Suorita insuliinisäiliön vaihtaminen,
kuten pumpun ohjekirjassa on
neuvottu. Varmista, että yhdistäjä
on yhdistetty pumpun säiliöön.

3

Täytä koko infuusiosetti (kanyyliosa ja
letku) kunnes näet kuplattoman
insuliinipisaran tipahtavan kanyylistä.

2. Letkun ja kanyyliosan täyttäminen

Testauksen jälkeen "täytä
letku" valikko ilmestyy. Paina
o vahvistaaksesi.

Paina o vahvistaaksesi

Pumppu aloitaa
automaattisesti täyttämään
letkua. Pysäytä täyttäminen,
kun kuplatonta insuliinia alkaa
tippumaan kanyylin päästä
painamalla q.

Paina o vahvistaaksesi.

Tärkeää:
Pumpun näyttöön ilmestyy “Kiinnitä infuusiosetti iholle”. Älä yhdistä infuusiosettiä vielä vartaloosi!

Älä yhdistä vielä
infuusiosettiä vartaloosi!
Paina o vahvistaaksesi.
“Täytä kanyyli” valikko
ilmestyy.

Pumppu aloittaa
automaattisesti täyttämään
kanyyliä. Pysäytä kanyylin
täyttäminen, kun kuplatonta
insuliinia tippuu kanyylin
päästä painamalla q.

"Käynnistetäänkö
insuliiniannostelu?" ilmestyy
näyttöön. Jos insuliinia ei tipu
kanyylin päästä paina "ei"
q ja toista täyttövaiheet alusta.
Jos insuliinia tipuu ulos, paina
"kyllä" o käynnistääksesi
pumpun.

HUOMIO:
Infuusiosetti pitää olla kokonaan täytetty ja ilmakuplia ei saa jäädä systeemiin. Näin ehkäistään liian alhaisen
insuliinimäärän syöttö.

3. Infuusiosetin asettaminen
Nyt voit kiinnittää kanyylin ihoosi. Lue huolellisesti ja seuraa ohjeita, jotka tulivat infuusiosetin mukana.

1

2

Pidä kiinni kanyyliosan
pitimestä. Poista
molemmat taustapaperit.

Kierrä ja poista
neulansuojus.

3

Muodosta ihopoimu
valitsemaasi
pistokohtaan. Pistä
kanyyli nopealla liikkeellä
ja pystysuoraan (90°
kulmassa) ihopoimuun.

4

Painele kiinnityslaastari
ihoon ja pidä
paikoillaan yhdellä
kädellä.

5

Toisella kädellä paina
pidin sivuun, kunnes se
irtoaa itsestään. Voit nyt
aloittaa pumpun
käyttämisen.

Tarkemmat ohjeet ja tärkeät turvallisuustiedot löydät infuusiosetin pakkauksesta sekä Accu-Chek Insight -inuliinipumpun
käyttöohjeesta.
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