Vores infusionssæt kan hjælpe
pumpebrugeren til at fungere optimalt

Vælg mellem vores
”alt-i-et”-sæt og vores
manuelle sæt

Det rigtige infusionssæt
kan gøre hele forskellen
for pumpebrugere
Et bekvemt infusionssæt er vigtigt for en positiv pumpeoplevelse. Da brugere findes i
forskellige størrelser og former, er det fornuftigt at infusionssæt gør det samme.

”Alt-i-et”-sæt
inset® II och inset® 30 kombinerer inserteren og infusionssættet til en enkelt, bærbar
enhed, så de er hurtige at skifte.

Manuelle sæt
Med de manuelle sæt styrer brugeren indføringen. contact® detach kan være en
overvejelse værd for brugere, der har dårligt syn eller er allergiske over for teflon.
comfort® og comfort® short er muligheder for brugere, der foretrækker et sæt med
manuelt indstillet vinkel.

Oversigt over infusionssæt
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På stedet

På stedet

Separat sted

På stedet
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Indbygget
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Integreret
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inserter
inserter
Slangelængde

60 cm
110 cm

60 cm
110 cm

60 cm

60 cm
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Kanylelængder

6 og 9 mm

13 mm

6 og 8 mm

17 og 13 mm

Rosa, blå og grå

Rosa, blå og grå

Hvid

Hvid

Farver

Oplev vores ”alt-i-et”-sæt
inset® II og inset® 30
Begge infusionssæt kan anvendes af næsten alle. Aktive mennesker eller personer med
et tyndt lag af fedtvæv vil muligvis foretrække inset® 30.

inset® II og inset® 30 – to gode valg
• Bekvem: Ingen separat inserter påkrævet – infusionssæt og inserter leveres som
én brugsklar enhed, så brugeren kan skifte den med én hånd*
• Brugervenlig: Automatisk indføring af infusionssættet vha. inserteren
• Sikker: Holdes på plads af et stærkt plaster
• Bekvem: Frakobles på stedet – et hørbart klik giver en sikker gentilkobling
• Praktisk: Bærevenlig enhed
• Fleksibel: Passer til alle større insulinpumpefabrikater med en standard
luer-forbindelse†

inset® II

inset® 30

Énhåndsindføring* med inset II,
det første lige ”alt-i-et”-sæt.
®

Énhåndsindføring* med inset® 30, det
første og eneste ”alt-i-et”-sæt med vinkel.

Oplev vores manuelle sæt i stål
– contact® detach
Infusionssættet er værd at overveje for personer, der er allergiske over for teflon
eller har nedsat syn.

contact® detach – en supergod valgmulighed
• Diskret: Det mest flade stålinfusionssæt fra Unomedical

contact® detach
En overvejelse værd for
brugere med nedsat syn eller
allergi over for teflon.

• Sikker: Holdes på plads af et stærkt plaster
• Bekvem: Frakobles på stedet – med et hørbart klik
til gentilkobling
• Fleksibel: Passer til alle større insulinpumpefabrikater
med en standard luer-forbindelse†

* Anbringelse og indføring af både inset® II og inset® 30 kan udføres med én hånd. Ved inset® 30 er det nødvendigt at holde sættet på plads med
den anden hånd, når inserternålen fjernes.
† Kan ikke anvendes med pumper, som ikke bruger infusionssæt med luerlåsforbindelse. Der kræves et særligt ADR-reservoir (Applied Diabetes Research)
til anvendelse sammen med Medtronic Paradigm® 511, 512, 515, 522, 554 (Veo™), 712, 715, 722 og 754 (Veo™) pumper.
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