
Accu-Chek  Combo: het interactieve systeem
Druk hier op de knop … … de pomp treedt daar in werking.
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De Accu-Chek Combo is een interactief systeem waarin een ‘intelligente’ bloedglucosemeter 
gecombineerd wordt met een betrouwbare insulinepomp.

• Met één hand alles onder controle: zodra u de insulinepomp onder uw kleding heeft 
aangebracht, hoeft u hem niet meer aan te raken om een bolus af te geven of het display te 
controleren.

• Connectiviteit met de draadloze Bluetooth®-technologie: de bloedglucosemeter 
functioneert tevens als afstandsbediening voor de insulinepomp.

• Gesynchroniseerd systeem: interactieve communicatie tussen de insulinepomp en de 
bloedglucosemeter.

• Geïntegreerd bolusadvies: u kunt uw bolus berekenen en zo de insulineafgifte steeds 
beter op uw insulinebehoefte afstemmen.

• Elektronisch dagboek: belangrijke gegevens worden direct opgeslagen en zijn eenvoudig 
uit te lezen.

Stelt u zich eens voor: 
diabetesmanagement in een handomdraai.
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Accu-Chek Aviva Combo: 
een ‘intelligente’ bloedglucosemeter 
waarmee u alles onder controle heeft.

Discrete bediening 
van de pomp
• De insulinepomp wordt via 

de draadloze Bluetooth®-
technologie vanaf de 
bloedglucosemeter 
bediend.

• De exacte insulineafgifte 
kan zeer eenvoudig via 
het toetsenpaneel worden 
geprogrammeerd.

• U kunt de display van 
de insulinepomp op 
de bloedglucosemeter 
bekijken.

Snel een volledig beeld
• Het geïntegreerde elek-

tronische dagboek slaat 
automatisch bloedglucose-
waarden, insulinedoses en 
koolhydraatinname op.

• Het geavanceerde kleu-
rendisplay geeft trends en 
grafi eken duidelijk weer.

• U kunt snel zien hoe uw 
lichaam reageert op de 
behandeling en uw behan-
delaar krijgt een duidelijk 
overzicht.

Bolusadvies
• Met de bloedglucosemeter 

in de hand kunt u eenvoudig 
uw persoonlijke bolus bere-
kenen en de insulineafgifte 
reguleren. Ontworpen om u 
te helpen bij het beperken 
van hoge waardes na de 
maaltijd.

• Met het bolusadvies kunt 
u uw bolus personaliseren. 
In het advies kunnen uw 
bloedglucosewaarde, koolhy-
drateninname, maaltijdtype, 
ziekte en menstruatie worden 
opgenomen. Tevens wordt 
er rekening gehouden met 
reeds afgegeven insuline.

Accurate meting
• Met de Accu-Chek Aviva 

teststrips kunt u binnen 
enkele seconden veilig en 
nauwkeurig meten

• Aan de kleur van de balk 
op het display ziet u direct 
of een gemeten waarde te 
hoog, te laag of binnen de 
grenzen is.



6

Met één hand alles onder controle
• Zodra u de insulinepomp onder uw kleding 

heeft aangebracht, hoeft u hem niet meer 
aan te raken om de bolus af te geven of het 
display te controleren.

Nauwkeurige nabootsing alvleesklier 
• De minimale basale insulinebehoefte wordt 

in 20 doses per uur afgegeven, wat de 
fysiologie van de alvleesklier nauwkeurig 
nabootst.

Accu-Chek Spirit Combo: een nog 
betere insulinepomp!
• De minimale basale insulineafgifte (0,05U) 

is afgestemd op mensen met een lage 
basale behoefte.

• Uiterst lage insulineafgifte van 0,0025U, 
iedere 3 minuten.

• Snellere detectie van verstopping.
• Verbeterde, comfortabele toetsen op de 

insulinepomp.

Veiligheid staat voorop
• Toetsblokkering voorkomt dat de insuline-

pomp per ongeluk bediend wordt.
• Herinneringen – keuze uit alarminstellingen 

die u er aan herinneren om een nieuwe 
meting uit te voeren na een hoge of lage 
bloedglucosemeting of het vervangen van 
uw infusieset.

• De insulinepomp kan door uw bloedglu-
cosemeter op afstand worden bediend, u 
hoeft de pomp niet aan te raken.

Uitgebreid datamanagement
• Via de datamanagement functies van de 

bloedglucosemeter kunt u op elk gewenst 
moment uw diabetesinstelling controleren.

• Indien u de gegevens nog grondiger wilt 
analyseren en opslaan, dan kunt u de 
bloedglucosemeter en de insulinepomp via 
een infraroodverbinding op de computer 
uitlezen en analyseren, snel en zonder aan-
vullende software.

Veilig te gebruiken, beter te begrijpen

Accu-Chek Spirit Combo: 
de pomp die vanaf de ‘intelligente’ 
bloedglucosemeter wordt bediend.
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De vrijheid om te doen wat u wilt

Eenvoudig in gebruik
Ontworpen om in de behoefte te voorzien van iedereen, aansluitend bij uw ervaring of 
voorkeur. Dankzij het gebruiksvriendelijke menu en de afstandsbediening is het bedienen 
van de insulinepomp nu een stuk eenvoudiger.

Snelle toegang tot gegevens
• Het elektronische dagboek geeft u belangrijke informatie waarop u snel kunt handelen.
• Waarden worden automatisch opgeslagen, waardoor het verlies aan gegevens wordt beperkt. 
• U hoeft zelf geen dagboek bij te houden.

Discreet te gebruiken – waar en wanneer u wilt
De insulinepomp kan door uw bloedglucosemeter op afstand worden bediend, u hoeft de pomp 
niet aan te raken.
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Accu-Chek Service
Bij de aanschaf van de Accu-Chek Combo kiest u voor 4 jaar pomptherapie. 
U krijgt 1 insulinepomp en 1 bloedglucosemeter voor gebruiksvriendelijk en onopvallend 
datamanagement geleverd. U kunt bij gebruik van de Accu-Chek Combo rekenen op de 
volgende service:
• 24 uurs service 
• Vervangende pomp binnen 3 uur 
• Voor vakantieperiode kunt u een leenpomp aanvragen
• Gratis Accu-Chek Aviva Nano (tweede) bloedglucosemeter
• Accu-Chek e-mail nieuwsbrief

Accu-Chek Diabetes Service
Onze medewerkers van de Accu-Chek Diabetes Service informeren u graag over alle 
dagelijkse, praktische zaken die met insulinepomptherapie te maken hebben, zoals bediening, 
draagmogelijkheden en infusiesets. Aarzel daarom niet en bel naar onze klantenservice met 
uw vraag of voor een advies op het gratis servicenummer 0800 - 022 05 85.

Bellen vanuit het buitenland
Vanuit sommige landen is het niet mogelijk een gratis 0800-nummer in Nederland te bellen.
Om ons ook vanuit het buitenland makkelijk te kunnen bereiken, heeft Accu-Chek het speciale
telefoonnummer +31 36 539 4858.

Accu-Chek Magazine
Het Accu-Chek Magazine verschijnt drie keer per jaar. Naast informatie over insulinepomp- 
therapie vindt u hier ook algemene artikelen over leven met diabetes, zelfcontrole en alle 
producten van Accu-Chek.

Accu-Chek Service
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Instructieprogramma
Er is een uitgebreid en zeer toegankelijk digitaal instructieprogramma beschikbaar.
Het programma is opgedeeld in modules waardoor u de Accu-Chek Combo snel en makkelijk 
kunt leren kennen. Het instructieprogramma is optimaal af te stemmen op uw kennisbehoefte. 
Het is zowel thuis als bij uw diabetesverpleegkundigen (indien beschikbaar) te gebruiken. 
Dit maakt het starten met Accu-Chek Combo nog eenvoudiger.

Accu-Chek Smart Pix
De innovatieve Accu-Chek Combo is volledig compatibel met de Accu-Chek Smart Pix. 
Zo kunt u, indien u gegevens nog grondiger wilt analyseren en deze wilt opslaan, de apparaten 
via de Accu-Chek Smart Pix snel en zonder de installatie van aanvullende software via een 
infraroodverbinding op de computer uitlezen.

Accu-Chek Configuratiesoftware
Accu-Chek Insuline Pomp Configuratiesoftware voor de insulinepompen biedt veel functies 
voor het aanpassen van uw Accu-Chek Combo insulinepomp aan uw persoonlijke wensen:
• Uw persoonlijke gebruikersmenu samenstellen 
• Tot 5 basaalprofielen overzichtelijk instellen, weergeven en aanpassen
• Pompinstellingen opslaan en afdrukken

Instructieprogramma & datamanagement
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Gebruikersmenu’s
Stel de insulinepomp in op basis van uw eisen en ervaring
• Standaard menu voor beginners
• Uitgebreid menu met alle functies voor gevorderden
• Persoonlijk menu om de pomp af te stemmen op uw persoonlijke behoeften

Bolus
• Drie bolusopties: standaard (snel of standaard), vertraagd, MultiWave
• Afgifte snel, veilig en geruisloos (5 seconden per eenheid) via afstandsbediening of 

insulinepomp

Basaalprofielen
• Keuze uit 5 basaalprofielen
• 24 variabele basale hoeveelheden per uur
• Insulinetoediening elke drie minuten
• Kleinste basale hoeveelheid 0,05 eenheid per uur
• Kleinste afgifte 0,0025U, iedere 3 minuten
• Tijdelijke verhoging of verlaging van de basale hoeveelheid in stappen van 10% van 0-500% 

mogelijk voor maximaal 24 uur, zonder het basale profiel te wijzigen

Accu-Chek® Combo: 
Alles wat u weten wilt in één oogopslag
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Veiligheid
• Tekstberichten, geluids- en trilsignalen
• Duidelijke alarmberichten toegelicht op de display van de meter en insulinepomp
• Als optie: geïntegreerde toetsblokkering - om toetsen niet per ongeluk in te drukken

Insulineampullen
• Grote ampul van 3,15 ml betekent meer tijd tussen ampulwisseling.
• Resterende insuline weergegeven met één druk op de toets

Grootte en gewicht
• 82,5 x 56 x 21 mm
• Ongeveer 110 gram (inclusief batterij en ampul)

Behuizing
• Robuuste uitvoering met rubber onderkant en afgeronde hoeken
• Waterdicht in overeenstemming met IPX 8 (max. 2,5 m gedurende 1 uur)

Batterij
• Eén gemakkelijk verkrijgbare AA alkaline- of lithium batterij
• Oplaadbare batterij mogelijk

Bedrijfstemperatuur
• 5 - 40 graden Celsius
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Accu-Chek Combo servicepacks
De adapter en de batterijdeksels moeten tenminste eenmaal per twee maanden worden 
vervangen.

Het gebruik van andere dan de aanbevolen batterijen kan de gebruiksduur van de batterijen 
aanzienlijk verkorten. Andere batterijen kunnen leiden tot lekken en corrosie aan de 
contactpunten in de insulinepomp. Het is daarom mogelijk dat de garantie komt te vervallen 
als u andere batterijen gebruikt dan die door Accu-Chek worden aanbevolen.

Accessoires

Artikel Artikelnummer

Accu-Chek Spirit Combo service pack: 05337321001
1 adapter, 1 batterijdeksel + batterijsleutel 4 batterijen

Accu-Chek Spirit Combo service pack klein: 05337330001
1 adapter, 1 batterijdeksel + batterijsleutel

Accu-Chek kunststof ampul 3,15 ml met vulhulp – 5 stuks 04949935001

Accu-Chek kunststof ampul 3,15 ml met vulhulp – 25 stuks 05206073001
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Niet iedereen is hetzelfde en daarom heeft Accu-Chek een groot aanbod aan 
infusiesets: plat en onopvallend, zelfhechtend, zachte canules of de dunste 
stalen naalden of een variabele inbrenghoek. U kiest de infusieset die het beste 
past bij uw manier van leven. Gebruik dus niet zo maar een infusieset, maar 
kies er een die bij u past. Vraag voor meer informatie naar de infusiesets 
brochure van Accu-Chek.

Draagmogelijkheden
Accu-Chek biedt u een ruime keus aan 
draagmogelijkheden voor Accu-Chek Combo, 
zodat u voor elke gelegenheid een geschikte 
manier van dragen kunt kiezen. 
Een volledig overzicht van de draag-
mogelijkheden, inclusief afbeeldingen en 
artikelnummer, kunt u vinden op onze 
website: www.accu-chek.nl.

Infusiesets



Roche Diagnostics

Postbus 1007

1300 BA Almere

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA COMBO en ACCU-CHEK SPIRIT COMBO zijn handelsmerken van Roche

© Roche Diagnostics 2012

Voor meer informatie over het interactieve Accu-Chek Combo systeem 
kunt u contact opnemen met de Accu-Chek Diabetes Service op het 
gratis servicenummer 0800 - 022 05 85 (keuze 1), mailen naar 
almere.dc@roche.com of kijken op onze website www.accu-chek.nl.

Ontdek wat mogelijk is.

Met één hand alles onder controle
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