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Bekijk je liever een video? 
Ga dan naar mijnequil.nl 

Druk op de knoppen aan 
de onderzijde van het 
inbrenghulpmiddel en 
ontkoppel het van de 
pompbasis.

7
Als de naald in het 
inbrenghulpmiddel
achterblijft, plaatst u de 
beschermdop terug op de 
naald. Druk stevig op de knop 
aan de bovenzijde van het 
inbrenghulpmiddel zodat de 
naald loslaat. Werp deze in 
een naaldencontainer.

8b

Als de naald op het 
aanprikpunt achterblijft, 
verwijder die dan voorzichtig. 
Plaats de beschermdop terug 
op de naald. Werp deze in een
naaldencontainer.

Druk de ontgrendelknoppen 
aan beide zijden van 
het inbrenghulpmiddel 
tegelijkertijd in. De canule 
wordt ingebracht in de 
infusieplaats en verankert 
in de pompbasis.
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Infusieset plaatsen (vervolg)
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Heb je vragen? 
We helpen je graag. Bel T +31(0)88 220 88 22

Instructiekaart
Infusieset plaatsen



Peuter een hoekje van de 
pleister los en trek vervolgens 
de rest van de pleister los 
van de huid, tot degehele 
infusieset eraf is.

Haal de infusiepleister uit de
verpakking. Breng hem aan 
op één van de gebieden die u 
ziet op de afbeelding hiernaast 
(buik, bovenarm, bovenbeen, 
onderrug). Vermijd plaatsen 
waar de kleding heel strak zit
of waar de pomp wrijving kan 
geven met voorwerpen als 
een riem of gordel. Zorg er 
ook voor dat de infusieplaats 
minimaal 2-3 cm bij uw navel 
vandaan zit.

Verwijder de beschermdop.

Breng nu de voorkant van het
inbrenghulpmiddel op één lijn 
met de bajonetaansluiting 
van de pompbasis. Duw 
naar beneden tot het 
inbrenghulpmiddel hoorbaar 
op zijn plaats vastklikt.

Infusieset plaatsen
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Open de verpakking 
van de canule volgens 
de aanwijzingen op de 
verpakking. Druk de canule 
met beschermdop in het 
inbrenghulpmiddel tot de 
canule in de gespannen positie 
zit. U hoort twee keer een klik. 
Controleer of de canule stevig 
in het inbrenghulpmiddel zit en 
of deze goed in de gespannen 
positie wordt gehouden.
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