
Interaktywny system Accu-Chek  Combo
Naciśnij przycisk tu... … a pompa działa tam.

Korzyści, jakie Accu-Chek Combo  
oferuje lekarzom i ich pacjentom.
System łatwy w obsłudze
•	 Intuicyje menu systemu skraca czas szkolenia pacjenta z obsługi urządzeń.   

Szybki dostęp do informacji
•	  Elektroniczny dzienniczek zapewnia dostęp do potrzebnych kluczowych informacji i ułatwia 

dokonywanie wszelkich zmian.
•	  Pojemna pamięć i czytelne wykresy umożliwiają szybszą i łatwiejszą interpretację wyników.

Dyskretne leczenie wspomaga motywację
•	  Dyskretna obsługa daje pacjentom większą elastyczność.
•	  Brak przymusu wyjmowania pompy spod ubrania, zachęca do częstego podawania bolusów 

posiłkowych lub korekcyjnych, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Odwiedź stronę www.accu-chek.pl  
lub skontaktuj się z przedstawicielem Accu-Chek. 

Dowiedz się więcej o systemie Accu-Chek Combo 
– łatwym, szybkim i dyskretnym rozwiązaniu. 

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA COMBO oraz ACCU-CHEK SPIRIT COMBO są znakami 
towarowymi firmy Roche. Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towa-
rowymi, stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków 
przez firmę Roche odbywa się na podstawie licencji.

www.accu-chek.com 
Roche Diagnostics GmbH 
D-68298 Mannheim
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Accu-Chek Performa Combo –  
więcej niż glukometr.

Dyskretna kontrola  
działania pompy
•	 	Kontrola	pompy	insulinowej	

za pomocą glukometru dzięki 
technologii komunikacji 
bezprzewodowej Bluetooth®.

•	 	Programowanie wszystkich 
podstawowych funkcji 
pompy (np. dawka 
podstawowa, baza 
tymczasowa) bez potrzeby 
wyjmowania pompy spod 
ubrania: ekran pompy 
insulinowej jest po prostu 
widoczny na wyświetlaczu 
glukometru trzymanego  
w dłoni.

•	 	Glukometr przypomina 
o potrzebie wymiany  
zestawu infuzjynego, czy też  
o kolejnej wizycie kontrolnej.

Więcej danych  
to pełniejszy obraz
•	 	Zintegrowany	elektroniczny	

dzienniczek przechowuje 
wartości stężenia glukozy 
we krwi, dawki insuliny 
oraz wielkości spożytych 
węglowodanów.

•	Kolorowy	wyświetlacz	
umożliwia przedstawienie 
danych odnośnie glikemii 
w postaci czytelnych 
wykresów.

•	 	Dane przedstawione 
w zrozumiały sposób 
motywują pacjenta do 
osiągania najlepszych 
wyników samokontroli.

Kontrola w dłoni
•	Po	umieszczeniu	pompy	insulinowej	pod	ubraniem,	pacjent	nie	musi	jej	dotykać	 
 w celu podania bolusa lub sprawdzenia komunikatów na wyświetlaczu.

Ścisłe naśladowanie fizjologicznego działania trzustki
•	 	Godzinowa	dawka	insuliny	jest	dzielona	na	20	części	podawanych	co	3	minuty
 co naśladuje fizjologiczne działanie trzustki.

Teraz jeszcze lepsza!
•	Minimalna	godzinowa	dawka	podstawowa	równa	0,05	jedn.,	z	przyrostem	o	0,01	jedn.	 
 – zaprojektowana specjalnie dla osób z małym zapotrzebowaniem na całkowitą  
 dzienną dawkę insuliny.
•	 	Szybkie	wykrywanie	zatorów	w	cewniku	zestawu	infuzyjnego.
•	Nieograniczony	czas	pracy	urządzenia.
•	Możliwość	zastosowania	baterii	litowej,	o	dłuższym	czasie	działania.	

Accu-Chek Spirit Combo – 
pompa, która działa  
pod przykryciem.

Kalkulator bolusa
•	 	Pozwala	pacjentom	na	

obliczenie spersonalizowanej 
wartości bolusa.

•	 	Spersonalizowana	wartość	
bolusa to wartość obliczona 
na podstawie danych 
charakterystycznych dla 
konkretnego pacjenta, 
takich jak: pożądany zakres 
glikemii, aktualne stężenie 
glukozy we krwi, wartość 
posiłku, a także planowany 
wysiłek fizyczny, choroba 
czy stres. Kalkulator bolusa 
uwzględnia aktywną insulinę.

•	  Służy minimalizacji ryzyka 
wystąpienia hiperglikemii 
poposiłkowej.

Dokładny pomiar
•	 	Dzięki	użyciu	sprawdzonych	

testów paskowych 
Accu-Chek Performa, 
pacjenci mogą dokonać 
pomiaru w ciągu kilku 
sekund.

•  Kolorowy pasek na ekranie 
wskazuje czy wynik 
pomiaru mieści się  
w pożądanym zakresie.

Kontrola cukrzycy,  
która mieści się w Twojej dłoni. 

System Accu-Chek Combo łączy w sobie glukometr oraz pompę insulinową. Zapewnia wszystko,  
co niezbędne do wszechstronnego, dyskretnego leczenia cukrzycy i mieści się w dłoni.

•	Łączność dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth® – glukometr umożliwia zdalne 
 sterowanie pompą insulinową.
•	Zsynchronizowany system – interaktywna dwustronna komunikacja pomiędzy pompą insulinową   
 a glukometrem.
•	Wbudowana funkcja kalkulatora bolusa – ułatwia obliczenie dawki bolusa dostosowanej 
 do posiłku.
•	Elektroniczny dzienniczek – przechowuje kluczowe dane pacjenta w jednym urządzeniu.

Ta	pompa	dostarcza	0,0025	jedn.	 
co	3	minuty	(20	dawek	na	godzinę).*

*Przy	zaprogramowanej	dawce	godzinowej	0,05	jedn.


