


Maak kennis
        met Kaleido...

Wij zijn niet zo maar een innovatief bedrijf, wij zijn 
vrienden en familie van mensen met type 1 diabetes. 
We begrijpen dat diabetes inconsistent, inexact en 
bovenal individueel is. Diabetes is voor iedereen 
verschillend en wij vinden dat een insulinepomp zich 
daaraan moet kunnen aanpassen. Want wat voor de 
één perfect werkt, kan voor de ander niet de juiste 
manier zijn.

Dus daarom presenteren wij 
je Kaleido. Ontworpen om 
jou te helpen te leven op jouw 
voorwaarden. Hoe we dat doen? 
We maken het persoonlijk, 
houden het discreet (voor wie 
dat wil!) en bieden je producten 
die altijd eenvoudig zijn in 
het gebruik en makkelijk te 
begrijpen zijn.

Wij sluiten aan bij jouw manier
van leven en ondersteunen je
om de keuzes te maken die
daarbij horen. Kaleido geeft je
de vrijheid en flexibiliteit om te
kunnen doen waar jij je goed bij
voelt. Diabetes is misschien voor
het leven, maar het leven bestaat
uit meer dan alleen diabetes!



Wanneer je kiest voor Kaleido 
ontvang je een Starter Kit met 
daarin twee herbruikbare pompen, 
een handset en alle technische 
training en ondersteuning die je 
nodig hebt om het beste uit je 
Kaleido te halen. Daarnaast krijg je 
onze Top-up Kits op gezette tijden 
bij jou thuis geleverd om je van alles 
te voorzien om te kunnen blijven 
pompen. Zo stel je zelf je perfecte 
Kaleido samen.

...zodat jij kan leven op jouw voorwaarden

Hoe werkt het?



Maak het persoonlijk!
Kaleidoërs houden van lol, zijn gedreven en 
weten wat ze willen. En daar houden we van! 
Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou de 
wereld maar saai zijn toch? Kies jouw favoriete 
kleurencombinatie en maak het persoonlijk!

Fearless Candy Cane

Gatsby Ocean

Hummingbird Black MagicPumpkin Spice Cheetah

Fancy Flamingo Lavender Grove



Of je nu een CGM 
een FGM draagt,
of je favoriete 
bloedglucosemeter 
gebruikt, je kunt snel 
en eenvoudig al je BG-
waarden opslaan in
je Kaleido handset. 
Het is belangrijk om de 
juiste methode te kiezen 
om jouw bloedglucose 
te kunnen monitoren 
en die keuze maak jij!

Kies jouw perfecte Kaleido!

Draag Kaleido als een 
patchpomp of als een 
conventionele pomp, 
draag het zoals jij het 
wilt! Met onze kleine 
pomp, slangetjes van 
5 en 30 cm en patches, 
zijn er mogelijkheden
genoeg om Kaleido op 
jouw manier te kunnen 
dragen.

Jij kiest je eigen stijl, 
dus waarom kies je ook 
niet een insulinepomp 
die daarbij past? We 
hebben tien kleuren- 
combinaties voor je; welke 
combinatie kies jij?

Onze rechte, Teflon™
infusiesets zijn verkrijgbaar 
in twee verschillende 
canulelengtes: 6 mm en 
9 mm. Samen met onze 
slimme inserter verloopt 
jouw set-wissel-dag net 
een beetje soepeler. 



Het oog wil ook wat

Wij snappen niet waarom 
medische hulpmiddelen 
er zo... medisch uit 
moeten zien. Kaleido is 
een insulinepomp waar 
je trots op kunt zijn!

Je kunt Kaleido aan de buitenwereld 
showen of je pomp onder je kleding 
dragen. Het is jouw diabetes en jij 
bepaalt hoe jij je dag (of nacht...) 
tegemoet gaat.



Klein en uniek in 
zijn soort

Onze pompen bevatten 200
eenheden insuline, toch zijn ze 
klein en licht. Je pomp en handset 
staan met elkaar in verbinding 
via Low Energy Bluetooth® en 
omdat de handset modern is 
vormgegeven, hoeft niemand te 
weten dat jij bent gekoppeld aan 
een insulinepomp. Kaleido is zo 
klein, dat je wellicht zelfs vergeet 
dat je het bij je draagt!

Pronk ermee of hou het discreet!
Micro-USB-poort en speaker



Eenvoudig te gebruiken,    
              dragen en begrijpen 

Een insulinepomp wordt vaak
gezien als complex en technisch.
Kaleido wil dat graag veranderen; 
we helpen je minder tijd te 
besteden aan je pomp. 

Alle beslissingen die we
maken op het gebied
van design, zijn gemaakt
met eenvoud in ons
achterhoofd.



Omdat het leven al 
ingewikkeld genoeg is

Je krijgt een systeem wat jij 
je snel eigen kunt maken, 
een beginscherm dat je een 
compleet overzicht geeft, 
intuïtieve menu’s en 
eenvoudige taal.

Onze basaalprofielen zijn 
eenvoudig en snel in te 
stellen, te bekijken en te 
wijzigen.

Dankzij Kaleidoculator 
krijg je een goed overzicht van 
de berekening van je bolus. 
Dankzij onze makkelijke 
navigatie en snelle knoppen 
kun jij in rap tempo bolussen.

Eenvoudig je voorraad in de 
gaten houden dankzij onze 
super georganiseerde Top-up 
Kits!

Je hebt een nieuwe 
insulinecartridge zo gevuld.

Eenvoudig je gegevens 
uploaden naar het 
Glooko+diasend®-systeem, 
dan hou jij het overzicht.

Kaleido is eenvoudig in het gebruik, 
makkelijk te begrijpen en heb je 
snel onder de knie. Het voordeel? 
Kaleidoërs hebben een pomp die 
ze met plezier gebruiken en hebben 
de controle. Hoera!

HUIDIG PROFIEL

Actief sinds:
09:59 20 juli 2020

15:00 - 16:00    0,50 E/u

Weekday

Terug

Weekend



Afmetingen Pomp: 50 mm x 35 mm x 12,5 mm
Handset: 107 mm x 50 mm x 9 mm
Oplaadstation: 60 mm x 45 mm x 15 mm

Gewicht Pomp: 19 g
Handset: 60 g
Oplaadstation: 13 g

Batterijen Pomp: 260 mAh oplaadbare lithium-polymeer
Handset: 550 mAh oplaadbare lithium-polymeer

Kleuren 10 kleuren: twee voor je pomp en één voor je handset!
Rood, Oranje, Groen, Turquoise, Blauw, Paars, Roze, Zwart, Goud en Zilver

Geheugen Geheugen om je gegevens tot 90 dagen op te slaan en 8 dagen geheugen 
beschikbaar op de handset. Je gegevens kunnen worden geüpload naar 
het Glooko+diasend®-systeem

Garantie 4 jaar

IP-beschermings-

graad

Pomp: IP68 (stofdicht en waterdicht tot 1,5 m. voor 1 uur)
Handset: droog houden
Oplaadstation: droog houden

Kaleido’s technische specificaties
Wil je weten wat wij allemaal kunnen? Hier vind je alle informatie voor insiders:

Het Kaleido® systeem Veiligheid

Insulinecartridge 
capaciteit

Onze insulinecartridges van 200 eenheden zijn compatibel met NovoRapid® of Humalog® snelwerkende E100-insuline

Basaal • 24-uurssegmenten in elk profiel
• Minimale basaalsnelheid: 0,05 E/u - Maximale basaalsnelheid: 5 E/u - Stapjes voor het verhogen/verlagen van de basaalsnelheid: 0,05 E
• Tijdelijke basaalsnelheden tot 24 uur van 0% tot 200%

Bolus • Snelle Bolus: Minimale bolus: 0,05 E - Maximale bolus: 30 E - Stapjes voor het verhogen/verlagen van de bolus: 0,05 E
• Verlengde Bolus van 0,05 tot 30 eenheden, met een minimale toediening van 0,05 als snelle bolus en de resterende eenheden verlengd 
over een periode van 0,5 tot 9,5 uur in stappen van een half uur

Kaleidoculator • Werkingsduur insuline van 2 tot 8 uur met stapjes van 0,5 uur
• Koolhydraatratio per uur in te stellen
• Insulinegevoeligheid per uur in te stellen
• Insulin on Board (IOB) met een lineaire berekening over alle bolussen

Insulinetoediening

Waarschuwingen Pomp of handsetbatterij is bijna 
leeg, insulinecartridge is bijna 
leeg, insuline cartridge verloopt 
bijna, systeemwaarschuwing

Alarmen Pomp of handsetbatterij is 
leeg, insulinecartridge is leeg, 
insulinecartridge is verlopen, 
verstoppingsalarm, 
systeemalarm

Vergrendelscherm Stel een code in, die juist 
moet worden ingevoerd om 
de handset te kunnen 
ontgrendelen

Medische Melding Sla belangrijke contactgegevens 
op in je handset die anderen 
kunnen zien in een noodsituatie



Neem contact met ons op:

Email:           Kaleidocare.nl@hellokaleido.com
Telefoonnummer:        +31 (0) 800 19 10
website:           hellokaleido.nl

Wil je nog meer weten? Leuk!

Verklaring

Kaleido is ontworpen voor de continue en subcutane toediening van insuline voor de behandeling van insulineafhankelijke diabetes mellitus. 
De pomp geeft insuline af op basis van geprogrammeerde basaalprofielen en bolussen, door middel van een subcutane infusieset op vaste en 
wisselende snelheden. 

Kaleido®, Kaleido Care® and ViCentra® zijn geregistreerd handelsmerken van ViCentra BV.
Bluetooth® naam en logo zijn een geregistreerd handelsmerk, eigendom van Bluetooth SIG, Inc en gebruik van deze 
merknamen door ViCentra BV is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. 
Glooko® en diasend® zijn geregistreerde handelsmerken van Glooko.
Humalog® is een geregistreerd handelsmerk van Eli Lilly and Company.
NovoRapid® is een geregistreerd handelsmerk van Novo Nordisk A/S.
Facebook en het Facebook logo zijn geregistreerde handelsmerken van Facebook Inc.
TWITTER, TWEET, RETWEET en het Twitter logo zijn geregistreerde handelsmerken van Twitter, Inc. en haar gelieerde ondernemingen. 
Instagram en de Instagram Glyph zijn geregistreerde handelsmerken van Instagram LLC. 
YouTube en het YouTube logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC. 
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@HeyKaleido




