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jouw vrijheid



Equil is voor 
jou gemaakt
Diabetes is hard werken, zeker als je diabetes een 
eigen willetje heeft. Wat dat betreft heb je er al 
gauw een full-time baan bij. Dat daar nogal wat 
doorzettingsvermogen bij komt kijken, beseffen we 
maar al te goed. 

Sterker nog: we zijn er flink van onder de indruk! 
Tegelijkertijd snappen we dat je graag meer grip 
hebt op je diabetes. En meer grip op je diabetes, 
dat houdt zoveel meer in dan alleen die goede 
waarden. 

Meer grip op je diabetes betekent meer vrijheid.  
De vrijheid om te dromen, te sporten, te werken. 
Maar ook de vrijheid om even in het gras te liggen 
niksen en te genieten van alles wat het leven  
te bieden heeft. Gewoon, omdat het kan. Waar jij 
ook energie van krijgt, wat jouw hart ook laat 
zingen, met Equil lukt het. 



Klein maar fijn
Klein maar fijn. Dat geldt zeker voor een apparaat dat je  
- laten we eerlijk zijn - liever helemaal niet nodig had gehad.  
De Equil heeft de grootte van een luciferdoosje en 
is met z’n 23 gram zo licht dat je bijna zou vergeten dat je  
hem draagt. Onze huidvriendelijke infusiepleister is vrij van hars 
en daardoor een stuk zachter voor je huid.

Waarom een slang als het zonder kan? De Equil patchpomp 

breng je direct aan op je lichaam. Zo blijf je nooit meer achter 

iets haken, heb je geen last van losgerukte infusiesets en  

komt er nooit een slang onder je T-shirt uit. Of je de Equil liever 

verbergt of niet: de keuze is aan jou.

Samen of even tijd
voor jezelf 
Natuurlijk hopen wij dat je net zo enthousiast bent over Equil als 
wij dat zijn, maar we begrijpen dat je hem af en toe liever kwijt 
bent dan rijk. Wanneer je onder de douche springt, een baantje 
trekt in het zwembad of de sauna induikt, bijvoorbeeld.  
Equil is zo ontworpen dat je hem met één druk op de knop kunt 
afkoppelen. Appeltje-eitje.



Nauwkeurig
Jij kunt er volledig op vertrouwen dat je pomp niets 
aan het toeval overlaat. Jouw pomp zorgt ervoor 
dat je insuline altijd consistent en nauwkeurig wordt 
toegediend. Dankzij de conventionele motor  
heeft Equil een leveringspuls die kleiner is dan 
andere patchpompen. De toediening van insuline 
kan tot wel 0.025 eenheden precies worden 
ingesteld, zodat jij nóg meer controle hebt over de 
insulinetoediening.

Eenvoudig te 
begrijpen. Makkelijk 
in gebruik
Een insulinepomp is een vernuftig staaltje techniek, 
maar dat betekent niet dat ‘ie ook complex in het 
gebruik moet zijn. “Het kost flink wat werk om iets te 
maken dat makkelijk te gebruiken is,” zei Steve Jobs 
ooit. Van al dat harde werk pluk jij de vruchten (en 
zo hoort het!). Met de eenvoudig te bedienen PDA 
heb jij je Equil namelijk razendsnel onder de knie.

Draadloos. 

Wist je dat de naam 

Bluetooth® komt van de 

naam van een 

legendarische Deense 

Vikingenleider, genaamd 

Harald Blåtand?  

Nog mooier feitje: Equil 

maakt gebruik van een 

beveiligde Bluetooth®- 

verbinding. Daarmee 

stuurt jouw PDA al je 

opdrachten versleuteld 

en veilig naar je pomp.



Zo flexibel als wat
Geen dag is hetzelfde en ieder mens is uniek. Logisch dat je een systeem wil dat flexibel met je meebeweegt. 
Of je nu een ochtendmens bent of juist een nachtbraker: met Equil maakt het niets uit. Jij bepaalt het 
ritme. Met de persoonlijk instelbare ratio’s sluit Equil naadloos aan op jouw persoonlijke levensstijl. Zo heb je 
zeven basaalprogramma’s met elk wel 48 segmenten tot je beschikking. Loopt je dag net wat anders dan 
verwacht? Dan staat de tijdelijke basaalfunctie paraat om het roer over te nemen. Daarmee kun je tijdelijk 
een basaalprogramma aanpassen zonder ‘m helemaal opnieuw in te stellen. En met de boluscalculator heb je 
een klein rekenwondertje aan boord die je helpt met bolussen.

• 7 eenvoudig te programmeren basaalprogramma’s
• 48 tijdsegmenten per basaalprogramma 
• Basaalsnelheid instelbaar van 0.025 tot 35 eenheden (de maximaal instelbare 

basaalsnelheid)
• Tijdelijk basaal van 0.00% tot maximaal 300% (oftewel: maximaal 3 keer de  

ingestelde basaalsnelheid). Minimaal 30 minuten tot maximaal 12 uur in stappen 
van 30 minuten. Instelbaar als eenheden/uur of als % van de basaalstand.

• Snelle bolusfunctie met een instelbare stapgrootte van 0.1 tot 2 eenheden 
• Verlengde bolus (Verlengtijd instelbaar van minimaal 30 minuten tot maximaal 8 

uur, instelbaar als eenheden, of als % van de totale bolus)
• 3 voorkeuzes voor de manuele bolus

• Actieve insulineduur: 2-6 uur in stappen van 0,5 uur
• 48 instelbare segmenten voor doelbereik glucosewaarde
• 48 instelbare koolhydraatratio’s 
• 48 instelbare segmenten voor insulinegevoeligheidsfactor (ISF)
• Actieve insuline (IOB) 
• Omgekeerde correctie aan of uit 

Sneak preview
Wil je een voorproefje van 
wat Equil voor je kan doen? 
Ga naar https://l.ead.me/Equil 
of scan de QR-code en ervaar 
zelf hoe prettig de PDA in het 
gebruik is.  

Op Equil kun je rekenen
Op Equil kun je rekenen. Jouw PDA is uitgerust  
met een boluscalculator: een vernuftig  
rekenwondertje dat je helpt bij het bepalen  
van de bolus. Zo kun jij je weer bezighouden  
met andere zaken. 

Snelle bolus
Je PDA laten liggen bij je beste vriend(in), of  
gewoon geen zin om ’m uit de keuken te halen als 
je net helemaal in die film zit? Met de snelle  
bolusknop dien je eenvoudig een bolus toe, zonder 
je PDA te gebruiken. 

Ingebouwde bloedglucosemeter
Met de ingebouwde bloedglucosemeter heb je geen 
externe bloedglucosemeter meer nodig. Bovendien 
slaat je PDA je waarden automatisch voor je op. 
Gebruik je liever een andere bloedglucosemeter, 
een flash of een andere glucosesensor (CGM)? Dan 
voer je waarden snel en eenvoudig in op de PDA. 

Basaal

Bolus

Bolus- 
calculator



Geschiedenis
Natuurlijk kijk je graag vooruit in het leven. Maar het 
is wel zo handig om op elk moment te kunnen 
terugblikken op je waarden. Terwijl jij je bezighoudt 
met leuke dingen, houdt jouw Equil in het logboek 
alles nauwgezet bij. Equil heeft geen geheimen 
voor jou. Scroll door je lijsten en bekijk de grafieken 
of gemiddelden over elke periode. Met de filters of 
de kalender-weergave kun je zo ver terug in de tijd 
gaan als je maar wil. Wel zo handig.

Upload je data eenvoudig naar Glooko+diasend®

Nederland
Bron: NEVO-online versie 2019/6.0, RIVM, Bilthoven 
Aantal voedingsmiddelen: 2.152

België
Bron: NUBEL-Voedingsmiddelentabel 
Aantal voedingsmiddelen: 1.427

Voedingsbibliotheek
Je moet al aan genoeg dingen denken! Die 
koolhydraten heeft je Equil al voor je verzameld, 
dus daar hoef jij je in elk geval niet meer druk over 
te maken. De PDA bevat een voedingsbibliotheek 
met duizenden voedingsmiddelen. Betrouwbare 
data afkomstig van het RIVM en helemaal 
afgestemd op onze Hollandse cuisine. Zelfs de 
vergeten groenten zijn we niet vergeten (en ja, ook 
nasi, roti en foe yong hai: het zit er allemaal in).

LET OP!
De voedingsbibliotheek toont de 
koolhydraatwaarden in gram per 100 gram 
van het voedingsmiddel. Zorg dat je deze 
altijd omrekent naar de juiste portiegrootte!



Duurzaam
Je patchpomp weggooien: zonde, toch? 
Dat vonden wij nou ook. Met je Equil is dat 
gelukkig verleden tijd. Dankzij het herbruik-
bare pompgedeelte hoef je alleen de 
infusiepleister en het reservoir te vervangen. 
Dat is een stuk beter voor de natuur en 
natuurlijk voor jezelf! De batterijen zijn binnen 
anderhalf uur opgeladen en gaan minimaal 
drie dagen mee.

Veilig
en precies

Jouw veiligheid is natuurlijk het allerbelang-
rijkste. Daarom is Equil uitgerust met een 
aantal veiligheidsmechanismen. Die waar-
schuwen je met geluids- én trilsignalen als er 
iets aan de hand is. Zo’n seintje merk je direct, 
zelfs in een rumoerige omgeving. Wel zo prettig. 
Bovendien kun je zelf instellen wanneer de PDA 
je moet waarschuwen voor een leeg reservoir.
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Met Equil kun je 200 eenheden U100-insuline 
opslaan. Heb je meer dan 55 eenheden insuline 
per dag nodig? Geen probleem! Equil is ook 
geschikt voor mensen die meer dan 55 een-
heden insuline per dag gebruiken. Het reser-
voir kun je eenvoudig en snel vervangen.

Wil je precies weten hoe alles werkt? Bekijk 
de instructievideo’s op www.equilpatch-
pomp.nl/ondersteuning

In het kort
1. Infusieset plaatsen 
2. Reservoir vullen
3. Plaats de pomp

1 2 3

Hoe werkt 
Equil
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De belangrijkste 
voordelen op een rijtje

. 1. Ervaar meer vrijheid zonder slang

 2.  Even zonder pomp? Equil koppel je met  
één druk op de knop af

 3.  Handig in gebruik: wissel snel en eenvoudig 
van reservoir

 4.  De basaalprogramma’s zijn overzichtelijk en 
makkelijk te configureren 

 
 5.  Met de boluscalculator en de snelle bolus-

functie wordt bolussen een koud kunstje

 6.  Pomp, BGM én een voedingsbibliotheek: 
Equil heeft het allemaal



Assortimentsoverzicht
Omschrijving Inhoud verpakking REF Z-index

Patch insulinepomp systeem

Equil patchpomp starterkit 1 MTM-1 17008115

Equil PDA 1 MTM-2

Equil patchpomp 1 MTM-4

Infusiesets & reservoirs

Equil canule infusieset soft 6mm 10 HRN-S-60 17008123

Equil infusieset soft 9mm 10 HRN-S-90 17008131

Equil reservoir kit 10 MTM-3 17008166

Toebehoren

Equil inbrenghulpmiddel 1 MTM-5

Equil PDA batterij 1 1001RMTL162

Equil oplaadstekker 1 1001RMTL163

Equil USB-kabel 1 1001RMTL164

Equil oplaadstation pompbatterij 1 1001RMTL160

Accessoires

Equil PDA cover 1 56363  

Equil pomp cover groen 1 56364

Equil pomp cover rood 1 56365

Equil pomp cover zilver 1 56366

Bloedglucosemeter

Equil Exactive EQ bloedglucoseteststrips 1 1008FMTL0100701 17009073

Equil controle vloeistof 1 1 1005FMTL0101901 17009111

Equil controle vloeistof 2 1 1005FMTL0102001 17009138

Equil lancetten 28g 1 1005FMTL0300801 17009154

Equil prikpen 1 1004FMTL0300107 17009146

Documentatie

Equil instructiekaart infusieset 1 56465

Equil instructie kaart reservoir 1 56464

Equil PDA instellingenformulier 1 56457

Equil brochure consument 1 56458

Equil pompdagboek 1 56459

Equil vakantiechecklist 1 56540

Equil reisbrief 1 56541



Functie Specificatie
Meetbereik 1,1-33,3 mmol/l

Testtijd 5 seconden

Testherinneringen 7 herinneringen, die herhaald kunnen worden

HCT-bereik 30-55%

Functie Specificatie
Koolhydraatratio 1-150 g koolhydraten/EH, in stappen van 1 g koolhydraten/EH

Insulinegevoeligheidsfactor 0,1-16,7 mmol/l/EH, in stappen van 0,1

Omgekeerde correctie Aan/Uit, standaard: Uit

Actieve-insulinetijd 2-6 uur, in stappen van 0,5 uur

Boluscalculator

Bloedglucosemeter

Toediening
Functie Specificatie
Basaalsnelheid 0,025-35 EH/uur, geprogrammeerd in stappen van 0,025 EH/uur

Basaalprogramma’s 7 basaalprogramma’s, elk met 48 tijdsegmenten

Maximale basaalsnelheid 0,1-35 EH/uur, standaard: 1,5 EH/uur

Basis basaalsnelheid 0,025-35 EH/uur, standaard: 0,5 EH/uur

Tijdelijke basaalsnelheid EH/uur of % van basaalsnelheid

Bolusgrootte 0,025-35 EH, 3 voorkeuzes

Stapgrootte bolus 0,025 / 0,05 / 0,1 / 0,5 / 1 EH, standaard: 0,1 EH

Maximale bolusgrootte 1-35 EH, geprogrammeerd in stappen van 1 EH, standaard: 10 EH

Verlengde bolus Geprogrammeerd in EH of % van totale bolus, standaard: Uit
Verlengingstijd: 0,5-8 uur, in stappen van 0,5 uur

Snelle bolus Aan/Uit, standaard: Uit

Stapgrootte snelle bolus 0,1-2 EH, standaard: 0,1 EH

Algemene specificaties
Patchpomp PDA

Modelnummer MTM-1 MTM-2

Formaat 59,5 x 40 x 11,1 mm (LxBxD) 112 x 57,2 x 12 mm (LxBxD)

Gewicht 23 g zonder batterij en insuline 71 g zonder batterij

Capaciteit reservoir 2 ml -

Waterbestendigheid IPX4 IPX0

Alarmmeldingen Lampje (geel), trilling Audio, led (geel), scherm

Geschiedenisopslag Automatisch weggeschreven naar PDA Bladeren via scherm

Beeldscherm Geen 3,2 inch kleurenaanraakscherm
Waarschuwingsdrempel 
laag reservoir

10-50 EH, in stappen van 5 EH,  
standaard: 10 EH

10-50 EH, in stappen van 5 EH,  
standaard: 10 EH

Garantie 4 jaar 4 jaar



Servicematerialen 
Download of bestel servicematerilen op www.equilpatchpomp.nl/ondersteuning. 
Hier vind je pompdagboekjes, instructiekaarten en nog veel meer.
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Vakantie checklist

Equil™ 

   Insuline-ampullen voor je Equil™ 
patchpomp

   Genoeg infusiesets en reservoirs voor je hele 
vakantie. Neem meer dan voldoende mee.  
Je reis kan altijd onverwachts langer duren. 

  PDA
  Oplader
  Pompbatterijen
  Alcoholdoekjes
  Eventueel reservepomp
   Bloedglucosemeter en ketonentestapparaat
  Teststrips en ketonenteststrips
  Prikpen
  Lancetten
   Dextro of andere snelwerkende bron  

van koolhydraten
  Glucagon

Noodpakket

   Insuline-ampullen voor je reserve 
insulinepennen

   Insulinepennen voor lang- en 
kortwerkende insuline

  Pennaalden
  Reserve bloedglucosemeter

Tip: 
Stop je medicatie en diabeteshulp-
middelen altijd in je eigen handbagage. 
Je koffer kan immers zoek raken 
en medicatie op jouw naam in de 
handbagage van je partner kan 
problemen geven bij de douane. 

Documenten

  Reisbrief van je behandelaar
  Recepten voor alle benodigdheden
   PDA instellingen formulier met je  

recente pompinstellingen
  Reisverzekering
  Contactgegevens bij noodgevallen

Tip: 
Reis je naar een andere tijdzone? Vraag je behan-
delaar hoe je je basaalprogramma hierop afstemt. 

Lage en hoge temperaturen kunnen de werking van 
je insuline beïnvloeden. Houdt hiermee rekening.

Je Equil™ houdt niet van water. Ga je zwemmen, 
snorkelen of duiken? Koppel hem af en leg hem niet 
in de zon. 

TM

Macroweg 10 | 5804 CL  Venray | T +31 88 220 88 22 
E info@vanheek.com | www.vanheek.com

56
45

7 
- 

07
-2

02
0

Equil™ PDA instellingen

Persoonlijke instellingen

Instellingen insulinetoediening

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Koolhydraatratio:

 00: 00

Insulinegevoeligheid:

 00: 00

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Naam basaalprogramma:

 00: 00

Ondergrens BG-waarde:

Bovengrens BG-waarde:

Omgekeerde correctie:

- - -

-

- -

- -

- - -

-

- -

- -

- - -

-

- -

- -

- - -

-

- -

- -

- - -

-

- -

- -

- - -

-

- -

- -

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

: : :

:

: :

: :

EH/uur EH/uur

koolh/EH

EH/uur EH/uur

EH/uur EH/uur

koolh/EH

EH/uur EH/uur

EH/uur EH/uur

koolh/EH

EH/uur EH/uur

EH/uur EH/uur

koolh/EH

EH/uur EH/uur

EH/uur EH/uur

koolh/EH

mmol/l/EH

mmol/l/EH

mmol/l/EH

mmol/l/EH

mmol/l/EH

EH/uur EH/uur

mmol/l  -  mg/dl

mmol/l  -  mg/dl

Aan / Uit

EH/uur EH/uur

koolh/EH mmol/l/EH

EH/uur EH/uur

Actieve insuline duur:
uur

Waarschuwingsdrempel leeg reservoir: EH Auto-uit van de pomp: uurAan / Uit

Basis basaalsnelheid:

Maximale basaalsnelheid:

Tijdelijke basaalsnelheid:
EH/uur

EH/uur

Uit EH/uur %

Snelle bolus stapgrootte:

Bolusstapgrootte:

Maximale bolus:Verlengde bolus:

Bolussnelheid:

Bolusinstellingen:
0.025EH 0.1EH 0.5EH 1.0EH0.05EH

EH

EH

Uit

1,5 EH/uur     

EH/uur

3 EH/uur

%

Aan / Uit

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

EH/uur

Alarminstellingen

20200706_Mosadex_VHM_Equil_PDA_instellingen_formulier_AO_V4.indd   120200706_Mosadex_VHM_Equil_PDA_instellingen_formulier_AO_V4.indd   1 06-07-20   09:0906-07-20   09:09
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Pompdagboek
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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.

6

Infusieset plaatsen (vervolg)

8a

Heb je vragen? 
We helpen je graag. Bel T +31(0)88 220 88 22

Instructiekaart
Infusieset plaatsen

TM
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Bekijk je liever een video? 

Ga dan naar mijnequil.nl 

Maak de twee ontgrendelings-

klipjes los van het reservoir 

om de vuladapter los te 
koppelen.

7

Plaats een opgeladen 
pompbatterij in het gevulde 

reservoir en bevestig deze aan 

de patchpomp. Volg verder de 

instructies op de PDA.

9

Verwijder de trekstang door 

deze tegen de klok in los te 

draaien.

Verwijder de insulineampul van 

de vuladapter.

6

Vullen van het reservoir (vervolg)

8

Heb je vragen? We helpen je graag. Bel T +31(0)88 220 88 22

InstructiekaartVullen van het reservoir



Glucosesensor (CGM)
Nog even geduld, maar wees gerust. Want stilzitten, daar zijn wij ook geen fan van. En dus zijn we al druk 
bezig met de voorbereidingen voor de lancering van de CGM. Een tipje van de sluier? De sensor gaat 
14 dagen mee en je hoeft niet meer te kalibreren. Of je ‘m met de handige app gebruikt of in combinatie 
met de PDA: de keuze is aan jou.

      Geen kalibratie meer nodig

      Je sensor gaat 14 dagen mee

      Check je gegevens met de reader of de app



De Diabetes 
Podcast

Een nieuwe patchpomp. Reden voor Loes 
Heijmans van De Diabetes Podcast om op 
onderzoek uit te gaan. Zij vroeg onze 
productmanager het hemd van het lijf over 
de Equil.
 
Beluister de podcast op Spotify.
https://l.ead.me/diabetespodcast

Diabeats
Met suiker hebben we een haat-liefdeverhouding. Maar wat krijg je als je zoekt op sugar en sweet 
op Spotify? Een paar hele gave playlists, al zeggen we het zelf.  

Heb je zelf een geweldig nummer die zeker niet mag ontbreken op deze lijst?  
Mail je tip naar E hallo@equilpatchpomp.nl en wij zetten jouw favoriete nummer erbij.

Beluister Betica beats 
op Spotify: 
https://l.ead.me/beticabeats

TM

Beluister Equil Pump it up
op Spotify: 
https://l.ead.me/pumpitup



TM

Vragen
Heb je een vraag? We helpen je graag!
T +31(0)88 220 88 22 
E hallo@equilpatchpomp.nl

Of plan zelf eenvoudig een online 
afspraak met onze productdeskundige 
op https://l.ead.me/hallo-equil of scan
de QR-code met je mobiele telefoon.

Social media
Facebook: 
www.facebook.com/vanheekmedical
 
Vimeo:
www.vimeo.com/vanheekmedical
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