Accu-Chek® Insight
Průvodce cestováním
s inzulínovou pumpou

Příprava

Na cestu do zahraničí si s sebou vezměte dostatečné množství:

 ředplněný zásobník
p
Accu-Chek Insight

aplikátor infúzního setu

• Vše potřebné k léčbě diabetu
a k Vaší inzulínové pumpě
mějte vždy u sebe
v příručním zavazadle. V žádném případě nedávejte inzulín do
odbavovaného zavazadla, kde by mohl zmrznout.
•P
 ro cesty do zahraničí doporučujeme Vaši pumpu vždy připojistit. Na případné
poškození či ztrátu pumpy nebo datamanažeru se záruka nevztahuje.
• V případě nouze se ze zahraničí můžete obrátit na naši horkou linku
00420 724 133 301. Mějte s sebou také vždy kontakt na svého lékaře.

k abel a adaptér (připomínáme,
že v některých zemích mají
odlišné elektrické zásuvky)

baterie typu AAA

• Nezapomeňte na rozdílná časová
pásma v různých zemích a s tím
související úpravu profilů bazálních dávek
a času na své pumpě, až dorazíte do
cílové destinace.
Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým
lékařem nebo vyhledejte více informací
v Brožurce uživatele - systém pro léčbu
diabetu Accu-Chek Insight (Profily
bazálních dávek - kapitola 8/str. 103).

infúzní set
Accu-Chek Insight

testovací proužky
Accu-Chek Performa

• Nezapomeňte si s sebou vzít
náhradní inzulínové pero
pro krátkodobý i dlouhodobý
inzulín, a to i v případě, že
máte s sebou náhradní
inzulínovou pumpu.

Na letišti

Letištní bezpečnostní kontrola
(rentgenové snímače, detektory
kovu a celotělové bezpečnostní snímače)
Pumpa by neměla být používána v blízkosti elektromagnetických polí, např.
u rentgenových zařízení, protože může dojít k selhání pumpy (viz. Brožurka uživatele
- inzulínová pumpa Accu-Chek Insight, str. 36).
Bezpečnostní systémy na letišti by funkci pumpy narušovat neměly.
Přesto, pokud je to možné, v případě průchodu celotělovým bezpečnostním
snímačem doporučujeme pumpu odpojit od setu.
Většina letišť je obeznámena s tím, že inzulínová pumpa by neměla být rentgenem
snímána. Pokud na tom však bude v nějaké zemi personál bezpečnostní kontroly
trvat, uveďte pumpu do režimu STOP a raději vyjměte baterie.
Před cestou doporučujeme kontaktovat letiště a informovat se
o bezpečnostních postupech. Usnadní Vám to plánování cesty a budete
vědět, na co se v den odletu připravit.

• Mějte u sebe dopis psaný nejlépe v angličtině
a na hlavičkovém papíře (nebo alespoň s razítkem
a podpisem) od svého lékaře potvrzující, že máte
diabetes, používáte inzulínovou pumpu a máte u sebe
nezbytné zdravotní pomůcky nutné pro léčbu diabetu.
• Doporučujeme mít u sebe ještě další možnost
identifikace diabetu, např. náramek nebo průkaz
diabetika.
• Před nástupem do letadla přepněte pumpu do
Režimu letadlo.

Funkce Bluetooth v době letu

Zapnutí/vypnutí Režimu letadlo na pumpě

Dle bezpečnostních instrukcí většiny aerolinek musí být během letu funkce
Bluetooth (zajišťuje komunikaci pumpy a datamanažeru) vypnuta. Pro vypnutí
funkce Bluetooth postupujte podle instrukcí viz níže. Pro opětovné zapnutí je
postup stejný.
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Na stavové obrazovce stiskněte tlačítko

Zapnutí Režimu letadlo pomocí datamanažeru
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Otevře se hlavní Menu.
Stiskem tlačítka
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Stiskem tlačítka
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Stiskem tlačítka
Režim letadlo.

Objeví se obrazovka
Režim letadlo.
Stiskněte možnost
Režim letadlo
zapnout.

Objeví se obrazovka
Informace glukometru
potvrzující, že Režim
letadlo je zapnutý
a komunikace na
datamanažeru i na pumpě
je vypnuta.
Zkontrolujte, že se na
pumpě zobrazí symbol
Stiskněte OK.

se přesuňte na položku
proveďte vyběr.

Stiskem tlačítka
nebo
se podle potřeby
přesuňte na položku Zapnuto nebo Vypnuto.

I v Režimu letadlo (funkce Bluetooth je
vypnutá) máte stále možnost podat si
bolus přímo na pumpě a používat poradce
bolusu na datamanažeru.
.

proveďte výběr.

Otevře se obrazovka Režim letadlo.

Stiskem tlačítka
V hlavním menu
stiskněte ikonu Režim
letadlo.

se přesuňte na položku Režimy.

Otevře se menu Režimy.

Stiskem tlačítka
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Více informací naleznete v Brožurce uživatele inzulínová pumpa Accu-Chek Insight na str. 53.

proveďte vyběr.

Na dovolené
• V zemích s teplým podnebím se ujistěte, že máte
možnost uložit inzulín v ledničce nebo chladícím
boxu a máte k němu kdykoli přístup.
• Během zimní dovolené udržujte inzulín
a inzulínovou pumpu blízko Vašeho těla, abyste je
ochránili před mrazem.
• Prvních několik dní Vaší dovolené věnujte
zvýšenou pozornost svojí glykémii. Potřeba inzulínu
může být v odlišném prostředí (vyšší/nižší teploty,
sportovní aktivity, lokální strava, atd.) odlišná.

• Pokud se chystáte na celodenní výlet, mějte s sebou
vždy dostatek sacharidů a náhradní příslušenství
k pumpě (např. baterie).
• Pozor na extrémní teploty! Inzulínová pumpa
Accu-Chek Insight může být vystavena teplotám mezi
5°-40°C. Testovací proužky Accu-Chek Performa mohou
být použity v teplotách mezi 8°-44°C
• Pokud jdete plavat, pumpu zastavte, odpojte ji od těla a uložte na bezpečné místo
mimo dosah přímého slunce. Poté nezapomeňte pumpu opět připojit, kontrolovat
hladinu glykémie alespoň jednou za hodinu a provést úpravy, jsou-li potřeba.
• Pokud cestujete do tropických nebo naopak velmi chladných zemí, doporučujeme
konzultovat případnou úpravu bazálních dávek se svým lékařem.
• Je důležité počítat s tím, že rychlé změny tlaku vzduchu v kabině letadla při startu
a přistání mohou působit na inzulín. Zkontrolujte, jestli se ve Vašem infuzním setu
a zásobníku neobjevily vzduchové bubliny.
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