
Den smarta fjärrkontrollspumpen 
med förfyllda insulinampuller

Accu-Chek® Insight



Att få kontroll på sitt blodsocker är en utmaning. Accu-Chek® Insight är ett komplett behandlingssys-
tem för blodsockermätning, bolusråd, insulinleverans och datahantering som gör vardagen enklare för 
dig som lever med insulinbehandlad diabetes. 

Fjärrkontrollspumpen Accu-Chek® Insight möjliggör en smidig övergång från dagliga insulininjektioner 
till pumpbehandling – och följer dig varje steg mot ett mer obegränsat liv.

En pump. En fjärrkontroll. 1000 möjligheter.

Hjälper till att göra livet med diabetes 
mer obegränsat



Diabetesbehandlingssystemet Accu-Chek® Insight består av  
en diskret insulinpump och en smart fjärrkontroll. Tillsammans 
utgör de hörnstenarna i ett behandlingssystem som är utformat 
för att vara enkelt att lära sig och hantera, för dig i vardagen.

Nu med förfyllda insulinampuller
Nyhet!

Behandlingssystemet med många valmöjligheter

Accu-Chek® Insight Flex
infusionsset

Accu-Chek® Insight  
insulinpump

Förfylld  
insulinampull

Accu-Chek® Aviva Insight 
fjärrkontroll

• Byt snabbt och smidigt

• Enkelt att ta med

• Behöver inte fyllas



Fjärrkontrollen Accu-Chek® Aviva Insight är ett pålitligt val för dig som vill hantera din diabetes diskret. 
Med säker Bluetoothkoppling står den, när du vill i kontakt med insulinpumpen Accu-Chek® Insight för 
enkel och säker diabeteshantering på dina villkor.

Den diskreta och intuitiva fjärrkontrollen 

Säker och pålitlig 
• Tillförlitliga blodsockervärden på 5 sekunder 
• Beprövad bolusrådgivare 1– 4

• Olika påminnelser och varningar 

Enkel och intuitiv
• Intuitiv touchscreen
• Färgdisplay 
• Instruktionsfilmer direkt i fjärrkontrollen

Diskret design 
• Smart och elegant – liknar en smartphone
• Full kontroll på pumpen med fjärrkontrollen via stabil Bluetooth® 

Personligt system
• Personliga bolusråd för förbättrad kontroll 
• Anpassningsbar användarmeny 
• Elektronisk dagbok direkt i fjärrkontrollen med överskådliga 
 rapporter och diagram 

Fjärrkontroll med touch-
screen – testa och hantera 
blodsockervärden, få bolus-
råd och ge insulin utan att 
röra insulinpumpen.



Fjärrkontrollspumpen Accu-Chek® Insight har mjuka, runda former som gör den bekväm att 
bära under kläderna. Den moderna menyuppbyggnaden gör handhavandet och behandlingen 
säkrare och enklare – både för erfarna och nya pumpanvändare.

Den smidiga insulinpumpen för pålitlig  
diabetesbehandling

Smart behandlingsstöd 
• Olika bolusalternativ – standard, förlängd, uppdelad förlängd – möjlighet att ge förprogrammerad   
 bolus och flera olika bolus samtidigt. Olika leveranshastigheter för bolus. Påminnelse om missad  
 bolus och byte av infusionsset
• Låg lägsta basaldos 0.02 U/h, lägsta bolusdos 0,05 U 
• Känsligt ocklusionslarm som tidigt känner av stopp i insulintillförseln 

Enklare handhavande 
• Förfyllda insulinampuller – byt ampuller snabbt och smidigt
• Lättnavigerad meny med zoomfunktion och färgdisplay 

Anpassad för dig i vardagen  
• Modern, diskret och elegant design
• Kan styras med fjärrkontroll och även direkt på pumpen

Personligt system
• Personliga bolusråd för förbättrad kontroll 
• Anpassningsbar användarmeny 
• Elektronisk dagbok direkt i fjärrkontrollen med överskådliga 
 rapporter och diagram 

Flexibel och anpassningsbar
• Infusionsset med flera olika slanglängder för att passa  
 varierande behov
• Stort utbud av fodral

Nyhet! Används med förfyllda 
insulinampuller för snabbt 
och smidigt byte – och 
mindre risk för luftbubblor.



Fler möjligheter gör vardagen mer obegränsad 

Accu-Chek® Insight insulinpumpfodral

• Många olika designalternativ – för barn och vuxna
• Tyg- och lårfodral för diskret placering under kläderna
• Eleganta skinnväskor och ramar med clips för placering på   
 bälte eller klädesplagg

Accu-Chek® Insight infusionsset

• Enkla att applicera – ergonomisk utformning med stora
 grepphandtag 
• Appliceringsverktyg för automatisk införing av kanylen  
 Accu-Chek Insight Flex
• Säkra – med innovativ nålskyddsanordning 
• Individuellt anpassningsbara – flera olika kanyl- och    
 slanglängder**

Nyhet!  
Förfyllda ampuller 

• Snabbt och smidigt byte 
• Enkelt att ta med 
• Behöver inte fyllas 



Behandlingsöverblick med intelligenta  
diabeteshanteringsverktyg

Fjärrkontrollspumpen Accu-Chek® Insight stöds av uppdaterade versioner av Accu-Chek® diabeteshante-
ringsverktyg. Verktygen ger en tydlig, grafisk överblick av inställningar och värden från både pump och 
fjärrkontroll.

Accu-Chek® 360º konfigurationsprogram för PC

• Smidig och lättöverskådlig inställning av insulinpump, fjärrkontroll och bolusråd 
• Skriver ut och visar rapporter för alla enhetsinställningar 

Accu-Chek® Connect – webbhanteringssystem 

• Datadelning mellan dig och ditt diabetesteam via weben
• Överför och lagrar rapporter om kolhydrater, blodsockervärden,  
 basal- och bolusdoser

Accu-Chek® Smart Pix – diabetesanalysverktyg 

• Enkel datoranslutning via fjärrkontrollen med USB-kabel
• Underlättar diabetesbehandling genom ”plug-and-play“ i PC:n



Den smarta fjärrkontrollspumpen 
med förfyllda insulinampuller

Accu-Chek® Insight

Besök accu-chek.se och läs mer om hur våra produkter kan bidra till att göra 
livet med diabetes mindre begränsat. 

Tillgänglighet till fjärrkontrollspumpen Accu-Chek Insight kan variera mellan 
landstingen beroende på upphandlingar.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK 360° and  
ACCU-CHEK SMART PIX är av Roche registrerade varumärken. © 2013 Roche Diagnostics.

Alla övriga produktnamn och varumärken är sina respektive ägares egendom.

www.accu-chek.se 
Roche Diabetes Care
Box 147
161 26 Bromma

* För basal doser upp till 5 U/h
** Hör med din diabetesmottagning vilka infusionsset som finns tillgängliga i ditt landsting.
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 Diskret och personlig 

• Fjärrkontrollen hanterar diskret pumpens  
 samtliga funktioner, inklusive bolusråd

• Flera olika infusionsset att välja mellan**  
 efter individuella behov 

 Säker och pålitlig 

• Beprövad bolusrådgivare 1 – 4 

• Lägsta basaldos (0.02 U/h) och därefter  
 ökningsbara steg om (0.01 U/h) *

 Enkel och intuitiv 

• Intuitiv meny 

• Ergonomiskt appliceringsverktyg för infusionsset 

• Förfyllda insulinampuller – byt ampuller snabbt  
 och smidigt
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