PREHĽAD PUZDIER

K INZULÍNOVEJ PUMPE ACCU-CHEK
Blíži sa leto a s tým spojené dovolenky, krátke tričká, sukne… Rozmýšľali ste už nad tým,
kde budete nosiť Vašu pumpu? Alebo sa chystáte na dovolenku a potrebujete udržať
svoju pumpu a inzulín v chlade? Prečítajte si náš newsletter a zistíte, aké máte možnosti.

POHODLNÉ NOSENIE NA OPASKU ALEBO PÁSE:

DISKRÉTNE NOSENIE

Clip Case

PRIAMO NA TELE

:

Pevné puzdro s nastaviteľným klipom je vyrobené
z vysoko odolného plastu a zaručuje maximálnu
ochranu proti nárazom. Vďaka nastaviteľnému klipu
môžete mať pumpu upevnenú v jednej z 8 polôh.

Kožené puzdro s klipom a prackou
Elegantné kožené puzdro je vyrobené
z kvalitnej kože. Pružný klip slúži
k upevneniu inzulínovej pumpy Accu-Chek®
na pás či opasok. Pumpu možno jednoducho
ovládať priamo v obale.

Kožené puzdro s okienkom a pútkom
na opasok
Elegantné puzdro s obšívaným okrajom a klipom
na zadnej strane, vyrobené z vysoko kvalitnej kože.
Umožňuje nosenie inzulínovej pumpy Accu-Chek®
Spirit na pase, na bežnom opasku, aj na brušnom
páse pod oblečením.

Čierne puzdro s klipom

Puzdro na podprsenku
Vďaka
ľahkému
spôsobu
upevnenia sa toto puzdro dá
jednoducho a diskrétne pripevniť
na prednú alebo bočnú časť
podprsenky, či na spodné prádlo
(dá sa pripevniť aj na pánske
spodné prádlo).

Elegantné puzdro v forme kapsy, do ktorej
sa zasúva inzulínová pumpa s klipom na zadnej
strane. Vzhľad - imitácia čiernej kože. Umožňuje
nosenie na páse na bežnom opasku,
aj na brušnom páse pod oblečením.

Nylonové puzdro s klipom
Nylonové puzdro v čiernej farbe s klipom
na zadnej strane pre upevnenie na pás pod
oblečenie.

Neoprénové puzdro

Puzdro na stehno

Je vyrobené z trvanlivého, rýchloschnúceho
materiálu, ktorý je príjemný na dotyk a zvlášť
vhodný k noseniu priamo na tele. Môže byť
použitý v kombinácií so športovým pásom.

Puzdro vyrobené z materiálu Lycra
(100%), je elastické a dokonale
sa prispôsobí Vášmu telu. Je
diskrétne a príjemné na nosenie.
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ZMEŇTE SVOJEJ PUMPE FARBU:

SO ŠNÚRKOU NA KRK:
Puzdro Alcantara

Silikónový poťah

Toto multifunkčné puzdro je
vyrobené z jemného materiálu
alcantra. Je možné ho nosiť
na špeciálnom páse, prípadne
na šnúrke na krku.

Silikónový poťah na pumpu
je príjemný na dotyk a okrem toho,
že ochráni Vašu pumpu pred
poškodením, dodá jej aj úplne
nový vzhľad. K poťahu je možné
dokúpiť plastový klip na uchytenie.

NOVINKA!
Plastový klip na poťahy Accu-Chek
Pevným plastovým klipom pohodlne uchytíte
silikónový poťah k pásu alebo opasku.
Dostupný v dvoch farebných variantoch.

FRIO®: SKVELÝ POMOCNÍK
V HORÚCICH DŇOCH
Čo je FRIO® a ako funguje?
FRIO® cestovné inzulínové puzdro je odparovacia chladiaca jednotka zámerne navrhnutá tak, aby uchovala inzulín
(alebo iné liečivo) chladný v bezpečnej teplote 18 – 26 °C na 45 hodín, dokonca aj pri teplote ovzdušia 37,8 °C. Je to
najjednoduchší a najpohodlnejší dostupný ochladzovací medicínsky systém. Ide o dôležitý elegantný doplnok pre
bezpečný a praktický (pohodlný) transport / skladovanie inzulínu (alebo iného liečiva) až do 28 dní.
Puzdro sa skladá z dvoch častí. Z vonkajšieho Cambrelle obalu a vnútorného
chladiaceho puzdra, ktoré obsahuje kryštáliky.
Princíp použitia je veľmi jednoduchý. Puzdro sa aktivuje ponorením do vody
na potrebný čas (podľa veľkosti puzdra, zhruba 5 minút). Kryštáliky
absorbujú vodu a premenia sa na gél, ktorý ostane chladný ďalších 45 hodín.
Následne FRIO® puzdro iba vysušíte uterákom a ste pripravení vyraziť!
Aj keď je FRIO® puzdro aktivované vodou, po vysušení uterákom je na dotyk
suché. Vonkajší Cambrelle obal zvyšuje efektivitu puzdra a dovoľuje jeho
bezpečné nosenie či už v kabelke, taške alebo vo vrecku.
FRIO® puzdro je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné so všetkými druhmi
inzulínových púmp, pier a zásobníkov.

Koľko pier a zásobníkov sa dá umiestniť do FRIO® puzdra?
Podľa zvolenej veľkosti je možné do FRIO® puzdra možné umiestniť až do 8 inzulínových
pier štandardnej veľkosti, 20 x 3 ml zásobníkov, alebo 20 x 1,5 ml zásobníkov. Perá
a zásobníky (prípadne iné liečivá) si môžete v puzdre nakombinovať podľa potreby.
Pre bezpečné nosenie FRIO® puzdra je k dispozícii FRIO® Vitesse cestovná taška, ktorá
obsahuje vonkajšiu sieťovanú priehradku pre umiestnenie Vášho FRIO® puzdra.
Sieťovaná priehradka umožňuje, aby k puzdru prenikal vzduch a tým zvyšuje a predlžuje
účinok chladiaceho efektu.
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