NYARALÁS ÉS UTAZÁS
AZ ACCU-CHEK COMBO
INZULINPUMPA RENDSZERREL
A vízhatlanság garanciája
• A z Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa adaptere összeköti a patront az infúziós szerelék vezetékével, amely részben felel a vízállóságért.
Az adapter tetején található két kis fehér nyílás – szelepek – lehetővé teszik a patronrekesz belső és külső oldala közötti légnyomáskülönbség
kiegyenlítődését. Az adapter nem fog megfelelően működni, ha a nyílások elzáródnak, beszennyeződnek.
• Amennyiben az adapter gumigyűrűje kikopott vagy elhasználódott, és ezáltal például folyadék jutott a pumpába, akkor nem alkalmas a patronház
vízmentességét szavatolni. Az adaptert és az elemfedelet 2 havonta kell cserélni, a pumpa használati útmutatója alapján.
• A z Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa standard körülmények között (legfeljebb 60 percig és legfeljebb 2.5 méterig) teljesíti az IPX8-as szabvány
támasztotta követelményeket, azaz védelemmel rendelkezik az átmeneti vízbemerülés hatásaival szemben. Ez csak akkor teljesülhet, ha a pumpa
burkolata és az úgynevezett kopó alkatrészek is épek, illetve a patron, az adapter és az elemfedél a pumpában vannak. A sós vagy erősen klóros víz
azonban károsíthatja a burkolatot.

Mit pakoljon be nyaralására?
• Amennyiben van régi Accu-Chek Spirit és/vagy Combo inzulinpumpája, kapcsolja be és tesztelje le, hogy minden funkciója működik, nézze meg
a készülékben rendelkezésre álló üzemidőt és ezt jegyezze fel. A régi készülék tartalék készülékként funkcionálhat. Utazása előtt lehetősége van
tartalék inzulinpumpát kölcsönözni. Igényléshez kérjük, hívja ingyenes zöldszámunkat (06-80-200-694), lehetőség szerint utazásának megkezdése
előtt min. 4 héttel.
• infúziós szerelék
• Accu-Chek Performa tesztcsík az Accu-Chek Performa Combo készülékhez
• t artalék elemfedél, adapter és elem
• inzulin és működőképes pen (ahhoz az inzulinhoz amit inzulinpumpájában használ)
• bázis inzulin és a hozzá használatos pen (amit az inzulinpumpa előtt használt)
• ujjbegyszúró készülék
• gyorsan felszívódó szénhidrát (szőlőcukor)
• Glucagon injekció
• orvosi igazolás az inzulin kézipoggyászként való feladásához
• A fent felsorolt eszközöket ajánlott a kézipoggyászba csomagolni, repülőút esetén

További hasznos tanácsok utazáshoz, nyaraláshoz:
Utazási, nyaralási segédletünkben megtalálja az utazásához szükséges orvosi igazolás sablont
és a „Cukorbeteg vagyok“ kiskártyát: LETÖLTHETŐ INNEN
Rövid videónkban összeszedtük, hogy melyek a legfontosabb tudnivalók utazás előt:
MEGNÉZHETI ITT

Esetlegesen felmerült kérdés esetén, kérjük, keresse illetékes területi
képviselőnket, vagy hívja ingyenesen zöldszámunkat.
Bővebb információ: w
 ww.rochepumpa.hu
06 (80) 200-694

Roche Magyarország Kft.
1112 Budapest, Balatoni út 2/A
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(A hét minden napján, 0-24 óráig, ingyenesen hívható zöldszám, az inzulinpumpa rendszer leállása és egyéb
meghibásodása esetén. Egyéb esetben, munkanapokon 8:30 – 16:30-ig állunk rendelkezésre.)

