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Jämförelse av funktionerna  i de olika versionerna 
av Accu-Chek Insight insulinpump

*Först, tryck och släpp knappen; sedan direkt efter, tryck på knappen igen och håll nere den i 3 sekunder.
**Om pumpknapparna är upplåsta medan en anslutning till Bluetoth är aktiv, kommer pumpen be om en bekräftelse innan anslutningen avbryts .

För att läsa mer om våra Accu-Chek produkter, gå in på www.accu-chek.se

Funktioner Version 1 
(V1.06 – V1.07)

Version 2 
(V2.00)

Version 2.1 
(V2.01)

Version 3 
(V3.00)

31025568 
(och högre)

32005575 
(och högre) 

32100000 
(och högre)

33000000 
(och högre)
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30 sek. 30 sek. 10 sek. 10 sek.

Aktiverad Aktiverad Avaktiverad Avaktiverad

NEJ NEJ JA (via 
konfig. prog.)

JA (konfig. 
prog. & i pump)

3 sek. 3 sek. 3 sek. 1 sek. + 3 sek.*

— — — 3 sek.

NEJ JA JA JA

15 min. 15 min. 15 min. 15 min.

För-fylld 
Själv-fylld

För-fylld 
Själv-fylld

För-fylld
Själv-fylld 1.6 ml

Efter funktionstestet går pumpen tillbaka
till menyn ampull och infusionsset. Fyll slang är valt 
som standard.

Fyll slang och 
Fyll kanyl 

steg-för-steg

NEJ NEJ NEJ JA**

 + 
för att avvisa och 

bekräfta

 + 
för att avvisa och 

bekräfta

Serienummer

Tillgänglig

Maximal bolus (enheter)

Knapplås (steg för att låsa upp)

Knapplås timeout tid (fabriksinställning) 

Snabb-bolus (fabriksinställning)          

Snabb-bolus (aktivera /avaktivera) 

Tillgång till snabb-bolus menyn

Bekräftelse av snabb-bolus

Vibration i pumpen när bolus har getts via 
Accu-Chek Insight diabetes manager

Tidsintervall för att kontrollera ampull 

Skärm för val av ampulltyp

Automatisk fyllning av infusionsset vid 
ampullbyte

Bekräfta innan anslutningen till Bluetooth 
avbryts

Reagera på meddelanden i pumpen

Tillgång till Accu-Chek 360˚ 
konfigurationsprogram 

v2.0.1.2
I pump startkit som 

DVD

v2.0.2.4
I pump startkit som 

DVD

v2.2.0.5
I pump startkit som 

DVD

v2.2.1.0 
Beställs separat
på USB sticka

avvisa bekräfta
+  lås upp +
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