
JEG SYNES, 
VI SKAL MØDES
En pumpe med 
ekstra muligheder.
Mød Accu-Chek Solo systemet.  
Pumpen, der er fri for 
de slanger, der normalt 
bruges ved konventionel 
insulinpumpebehandling.



KLA
ER DUOvervejer du at få en insulinpumpe?

Det kan være en lang og udfordrende proces at finde ud af, om 
pumpebehandling er det rigtige for dig. Det er trods alt en meget 
personlig rejse.

Er pumpeterapi det rigtige for dig? Og hvis ja, hvilken pumpe skal 
du vælge? Vi ved, at disse beslutninger ikke er lette at træffe.

Mød Accu-Chek Solo pumpen,  
oplev vores ekstra services og værktøjer,  
og få de oplysninger, du skal bruge  
til at træffe dit valg.

R?



En af de primære årsager til, at nogle fravælger en alimindelig insulin-
pumpe, er, at den er forbundet til slanger, som kan komme i vejen.

Accu-Chek Solo pumpen er anderledes.  
Den lille og lette pumpe er slangeløs og kan tilpasses dine rutiner:  
Den kan nemt placeres på forskellige infusionssteder  
og tages af efter behov.

PUMPEN
SOLO

Slangeløs og så lille og let, at du næsten 
ikke mærker, at den er der.
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faktisk størrelse



Infusionsenhed

Pumpe

OPLEV ET

MODULÆRT DESIGN
Vær smart – udskift kun engangskomponenterne.  
Ikke hele pumpen.  
Takket være vores pumpedesign og den høje kvalitet kan pumpebasen 
bruges i 120 dage. Du skal kun udskifte engangskomponenterne hver 
tredje eller hver fjerde dag. Desuden hjælper det transparente reservoir 
dig med at opdage luftbobler under fyldningsprocessen, så risikoen for 
manglende insulindoser minimeres, og du kan kontrollere dit insulin.

Accu-Chek Solo infusionsenheden:
• Den sættes fast på kroppen og fungerer som holder til pumpen
• Tilfører insulin kontinuerligt via den kanyle, der er integreret 

i infusionsenheden
• Du kan tage pumpen af og sætte 

den på igen uden at spilde insulin
• Skal udskiftes efter 2-3 dage
• Fås i to forskellige kanylelængder, 

som passer til dine personlige 
behov

Med det 
transparente 
reservoir kan 

du altid se 
insulinniveauet

To hurtigbolus-knapper, som du kan 
bruge til at tilføre bolus efter behov

Reservoiret er til 
200 U og kan holde 
op til 4 dage

En pumpebase af 
høj kvalitet, der først 
skal udskiftes efter 
120 dage



KONTROLLEN
Tilfør din bolusinsulin med eller uden  
diabetes manageren 24/7.

OPLEV

En bolus kan tilføres på to måder.
At leve med diabetes indebærer selvsagt en række bestemte krav 
og udfordringer. Og livet kan være krævende nok i sig selv. Vi har 
derfor designet Accu-Chek Solo pumpen, så du har kontrollen over 
den lige ved hånden. Den giver dig to muligheder for at tilføre din 
bolus: Du kan bruge diabetes manageren, eller – hvis du ikke har 
fjernbetjeningen med dig – blot bruge hurtigbolus-knapperne på 
pumpen til at administrere dit insulin.

Hurtigbolus-
knapper

Hurtigbolus-
knapper

1,5 U
1,0
0,5

INSULIN
brugerdefinerbare trin

(0,2-2,0 enheder pr. tryk)



FLEKSIBILITETEN
Du bestemmer selv,  
hvor du vil bære den.

Du vælger selv. Accu-Chek Solo pumpen giver dig fleksi-
biliteten til at vælge mellem fire forskellige kropsområder til 
placeringen af pumpen. Gå med sommerkjole, eller vis din 
six-pack – nu kan du vise hud uden at vise din pumpe.

Du kan selv vælge, hvor du vil bære den, 
og hvornår det er tid til en kort pause*.  
Nyd den valgfrihed, som denne pumpe giver. 
Skift side, vis den eller skjul den – som det 
passer dig.

*  Sørg altid for, at dit insulinbehov opfyldes med en erstatning, 
når du frakobler pumpen.

OPLEV

Mulige infusionssteder

LIT



DIT LIV

Skabt til at give dig fleksibilitet – da alt andet nogle gange 
bare er i vejen.

Hvad betyder dette helt nøjagtigt for dig? Lad os forklare det!

Accu-Chek Solo pumpen er diskret, takket være det intelligente 
design med hurtigbolus-knapperne direkte på pumpen. Det 
betyder, at selv hvis du ikke har diabetes manageren ved hånden, 
kan du give dig selv en hurtigbolus med nogle få enkle klik.

Du kan også skifte infusionssted uden at spilde insulin eller miste 
selve pumpen. Du skal blot tage pumpen af, skifte infusionsenhed 
og sætte den på igen. I stedet for ca. fem injektioner pr. dag har du 
kun brug for én indføring, når du skifter infusionssted efter to eller 
tre dage.

Vil du vide mere? Læs videre!

DIT VALG



PASSER TIL ENHVER

Du kan selv bestemme, hvad dagen skal bringe.

Du kan planlægge at gå ud for at danse, dyrke sport eller tage på 
en date! Med Accu-Chek Solo pumpens modulopbyggede design 
kan du selv bestemme, hvor du vil placere den.

En af fordelene ved selv at kunne vælge infusionssteder er, at hvert 
sted har sine egne fordele. Hvis du f.eks. er fysisk aktiv, kan den 
nedre del af ryggen være et godt sted, da det giver en mindre risiko 
for at trække pumpen ud ved et uheld. Hvis du gerne vil skjule 
pumpen, kan overarmen være det rigtige sted.

Vil du tage den af? Det er ikke noget problem. Tag den bare af,  
så du kan gøre, hvad du har lyst til, og sæt pumpen på igen senere. 
Men husk: Sørg altid for, at dit insulinbehov opfyldes med en 
erstatning, når du tager pumpen af.

SITUATION



PERFEKT

Fra mandag til søndag. Dag og nat.

Vil du sove længe en søndag eller bare i gang med dagen?  
Intet problem, det gør du bare!

Sammenlignet med brugen af flere daglige injektioner så er du 
med Accu-Chek Solo pumpesystemet ikke bundet til en fast 
injektionsplan for langtidsvirkende (basal)insulin. Pumpen giver 
dig en personligt tilpasset insulintilførsel hele døgnet rundt takket 
være fem forskellige basalrateprofiler, der giver dig mulighed for at 
tilpasse dine insulinbehov til dine daglige rutiner: f.eks. arbejde hele 
dagen i forhold til at slappe af i sengen med en bog om søndagen.

Du kan også aktivere en midlertidig basalrate for at justere din 
insulintilførsel, hvis du dyrker sport, føler dig stresset eller er 
utilpas.

HVER DAG



Et pumpesystem, der er skabt til din livsstil.

Selvom dit liv kan være fuldstændigt anderledes end for andre 
personer med diabetes, er det primære formål med enhver vellykket 
diabetesbehandling at få dit blodsukker under kontrol og holde dig 
inden for et sikkert område. Vi arbejder derfor altid på at tilpasse 
diabeteskontrollen til dit liv. Ikke omvendt.

Dit liv. Dit valg.

LIVSSTIL
PASSER TIL DIN



Alt-i-en pumpesystem med diabetes manager og bolusråd.

Det kan virke uoverskueligt at starte en midlertidig basalrate  
eller beregne en bolus, men med Accu-Chek Solo pumpesystemet 
er du ikke alene. Der medfølger en diabetes manager med bolusråd  
– som hjælper dig med matematikken.

For os betyder alt-i-en, at du får et pumpesystem, der hjælper 
dig med at kontrollere dine blodsukkerværdier og dække 
dine insulinbehov, mens det samtidigt registrerer de relevante 
diabetesdata, som du skal bruge til at optimere din behandling 
sammen med din diabetesbehandler.

EN
ALT I



MULIGHEDER
Du bestemmer, hvordan det skal være.

Vi ved ikke, hvad “ekstra muligheder” betyder for dig. Men vi ved, 
at der stadig er rigeligt at gøre for at forbedre dagligdagen for 
personer med diabetes. Med vores Accu-Chek Solo pumpesystem 
giver vi dig fleksibilitet og kontrol: Vi hjælper dig til at få det bedste 
frem i dig, mens du kontrollerer din diabetes.

FOR EKSTRA

ED



Fordelene ved pumpebehandling sammenlignet  
med behandling med pen

• Giver dig mere kontrol over din diabetes, 
hvilket giver en nemmere hverdag og mindre risiko for langtids-
komplikationer.

• Hjælper med at forebygge lave blodsukkerniveauer og  
alvorlige udsving

• Du er ikke længere bundet til uret
Opdag fleksibiliteten i dit liv – nu kan du selv bestemme, hvornår  
du vil spise, sove længe, rejse eller dyrke motion.

• Hjælper dig med at sænke dit HbA1c-niveau og reducere dit 
insulinbehov

• Du skal kun skifte infusionssted hver anden eller tredje dag

• Bolustilførslen kan forlænges for måltider, der fordøjes langsomt

• Integreret opbevaring af data for insulintilførsels- og 
blodsukkerværdier

FORDELE, DER BETYDER

NOGET



FUNKTIONER, DER GØR EN

Accu-Chek Solo pumpen

• Slangeløs, pålidelig, lille og let

• Modulopbygget design, der gør det muligt at tage pumpen  
af og sætte den på igen uden at miste insulin

• Genanvendelig pumpebase

• Hurtigbolus-knapper til bolustilførsel direkte fra pumpen

• Reservoir med kapacitet op til 200 enheder

• Transparent reservoir, som giver mulighed for at kontrollere 
insulinniveauet både under og efter påfyldning og kan være  
en hjælp til at fjerne bobler

• To forskellige kanylelængder med forskellige indstiksdybder, 
som passer til din krops behov

FORSKEL



Accu-Chek Solo diabetes manageren

• Direkte adgang til vigtige funktioner via statusskærmen

• Integreret Accu-Chek Aviva teststrimmelport med lys i  
til blodsukkermonitorering

• Klinisk dokumenteret bolusråd

• Tre bolustyper

• Fem basalprofiler

• Fem brugerdefinerbare midlertidige basalrater

• Muligt at skifte til pen-behandling uden at miste vigtige data

• Berøringsskærm i farver med PIN-kode/lås

• Brugerdefinerbare alarmer og påmindelser

FUNKTIONER, DER GØR EN

FORSKEL



KLAR
ER DU

NU?

Er du interesseret i Accu-Chek Solo 
pumpesystemet, eller ønsker du 
mere detaljerede oplysninger?

Kontakt dit diabetesteam for at få detaljerede produktoplysninger om 
Accu-Chek Solo pumpesystemet, eller kontakt Accu-Chek kundeservice.
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