
Roche Diagnistics Scandinavia AB Tel: 020-410 042 

Box 147, 161 26 Bromma Org.nr: 556067-8194 

Beställningsformulär – Insulinpump 

Roche Diagnostics Scandinavia AB- VF2013-0005-04 

Beställningsdatum:_________ 

Leveransadress Faktureringsadress 

Tel: Best.ID/Ref: 

Vid direktleverans till minderårig patient krävs vårdhavarens namn och adress. 

Patient uppgifter (obligatorisk uppgift vid pumpbeställning) 

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Telefon: 

Artikelnummer Artikel Pris/st Antal 

5458943001 Accu-Chek Combo Startpaket 23 450 kr 

Patienten får välja 2st valfria bärsystem tillsammans med startpaketet 
Artikelnr Artikel Antal Artikelnr Artikel Antal 

5218683001 Jeans väska/fodral att fästa i bälte 5942071001 Clip case med klämma antracit transparent 

5218705001 Rosa metallic väska/fodral att fästa i bälte 6364543001 Bra pouch white 

5218691001 Blå hund 6364535001 Bra pouch black 

4545419001 Alcantarafodral med fäste för bälte blå 4652401001 Sportbälte med snäpplås svart och vit 

4545397001 Alcantarafodral med fäste för bälte svart 4652380001 Elastiskt midjebälte med kardborrknäppe svart 

5062004001 Alcantarafodral med fäste för bälte vit 4652371001 Elastiskt midjebälte med kardborrknäppe vit 

4545435001 Läderfodral med clip/bälteshållare svart 5835283001 Lårfodral L svart 

4545427001 Läderfodral med bälteshållare 5835291001 Lårfodral L vit 

4545443001  Hårt läderfodral med clip svart 5835305001 Lårfodral M svart 

5061997001 Neoprenfodral för bälte vit 5835313001 Lårfodral M vit 

4545362001 Neoprenfodral för bälte svart 5835330001 Lårfodral S svart 

4545389001 Neoprenfodral för bälte blå 5835348001 Lårfodral S vit 

Beställares underskrift: _______________________________________________ 

Namnförtydligande: _______________________________________________ 

Mailadress: _______________________________________________ 

Sjukhus: _______________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

Vänligen faxa er beställning till faxnummer: 08-98 44 42, eller maila till: se.accuchek@roche.com 

2014-02-03
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