
FRIO® Insuline Travel Wallet Instruction Brochure – Nederlands 
 
WELKOM 
 
Proficiat met de aankoop van uw FRIO® insuline reistas. Gelieve enkele minuten te nemen om 
deze bijsluiter zorgvuldig te lezen zodat u begrijpt hoe uw FRIO® tas steeds weer efficiënt te 
gebruiken. 
 
FRIO® REISTASSEN HOUDEN INSULINE KOEL EN VEILIG, ZELFS IN WARME 
KLIMATEN 
 
De FRIO®” reistas is een koeleenheid die werkt via verdamping ontworpen met het doel om 
insuline veilig koel te houden tussen een temperatuur van 18-26°C voor 45 uren, zelfs in een 
omgevingstemperatuur van 37. 8°C. De tas kan verder worden ‘gereactiveerd’ of 'bijgevuld' 
voor een volgende periode van 45 uur en dit voor 28 dagen. 
 
Merk op: de insuline moet op de door de fabrikant aangewezen temperatuur gebracht worden 
alvorens ze in de FRIO®” tas wordt gebracht. Gelieve de bijsluiter van de fabrikant te 
controleren voor uw specifieke medicatie. 
 
Inhoud 
 
Elke FRIO” reistas bestaat uit 2 delen: 1) Cambrelle” omhulsel; 2) FRIO®” binnentas gemaakt 
uit polykatoen met tussenschotten die kristallen bevatten (niet-toxisch en niet-ontvlambaar — 
Veiligheidsinformatieblad beschikbaar indien gewenst). 
 
Gebruiksaanwijziging  —  Gelieve  nauwlettend  te  volgen 
 
Merk op: het is van het grootste belang dat de onderdompelingstijd nauwkeurig wordt 
gecontroleerd en nageleefd zodat de juiste hoeveelheid water wordt opgenomen. Te  
lang  weken maakt de tas onbruikbaar. Moest dit voorvallen laat de tas dan op natuurlijke wijze 
drogen totdat ze terug op bruikbare grootte is. 
 
1. Dompel de binnentas die de kristallen bevat onder in koud water en laat volgens de 
relevante tijd volgens de grootte van de tas weken. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Bewerk de tas zachtjes tijdens het weken zodat de kristallen gelijk worden verspreid over de  
tas. De gel die gevormd wordt door het weken moet de tussenschotten vullen maar mag niet 
uitzetten tot op het punt dat ze stug worden.  De tas in werking moet plooibaar blijven. 
 
3. Laat  de  tas  een  15-30  minuten  uitdruipen  om  de  gevormde  gel  het  overtollige  vocht  
te   laten opnemen (de tussenschotten zullen nog lichtjes uitzetten na de verwijdering uit het 
water). Droog ze zachtjes  met  een  papieren  doek.  Merk  op:  opgepast  bij  het  drogen  
van  uw  FRIO®”  tas  na  de  onderdompeling in water daar er licht kleurverlies kan optreden 
bij fel gekleurde tassen. 
 
4. Plaats de medicatie in de geactiveerde tas wanneer ze halfdroog aanvoelt en plaats de tas 
daarna in het omhulsel. 
 
 
 
 

Mini 2-3 minuten 

Extra Klein 7-9  minuten 

Individuele/Duo/Pomp 8-10  minuten 

Klein /Injector 12-14  minuten 

Groot 14-18  minuten 

Extra Groot 15-19  minuten 



Voor een verdere veilige berging moet de FRIO” binnentas iedere 45 uur 
herondergedompeld worden in water. Dit moet vroeger gebeuren indien de gel afneemt en er 
zich kristallen vormen, d.w.z. men kan kristallen voelen in de tussenschotten. Bij voortdurend 
gebruik zijn de opeenvolgende onderdompelingsperiodes korter daar de kristallen zich 
voortdurend in gelvorm zullen bevinden, 
d.w.z. dat 2-4 minuten zullen volstaan (afhankelijk van de grootte van de tas). 
 
DRAAG OF BERG DE TAS NIET OP IN EEN LUCHT- OF WATERDICHTE HOUDER NA 
ACTIVATE 
 
De FRIO®” reistas is een koeleenheid die werkt via verdamping — ze moet kunnen 
ademen en in contact komen met lucht. Het Cambrelle” omhulsel laat dit toe en verstevigt 
de stabiliteit van de temperatuur in de reistas. Vervoeren in uw handbagage of in uw broekzak 
is voldoende. 
 
Insuline die werd opgeslagen in de  FRIOO  tas  kan  worden  overgebracht  in  een  koelkast  
indien  beschikbaar. Plaats de FRIO” tas NIET in de koeltas wegens kans op beschadiging. 
Plaats de tas NIET in de diepvries daar het weefsel schade kan oplopen te wijten aan het 
blijven kleven aan de diepvrieswand door de vochtigheid van de gel. 
 
Drogen, reinigen en opbergen 
Wanneer u de tas niet gebruikt verwijder dan de binnentas uit het omhulsel en laat ze volledig 
natuurlijk drogen totdat de gel opnieuw kristalvorm aanneemt. Schud af en toe de tas tijdens 
het drogen om de kristallen apart te houden. Merk op: het drogen van de tas kan 2-4 weken in 
beslag nemen afhankelijk van het klimaat waarin u zich bevindt. 
 
Om de droogtijd te versnellen kunnen verschillend methodes worden gebruikt:  
1) plaats dichbij een warmtebron zoals een radiator of een boilerkast 
2) hang de tas aan de waslijn indien het weer dit toelaat  
3) plaats ze op de vensterbank op een zonnige plaats; regelmatig schudden kan helpen. 
STEEK DE FRIOO TAS NIET IN DE DROOGKAST! 
 
Het omhulsel kan worden gereinigd door te wassen in warm water met een milde detergent.   
De binnentas kan worden gereinigd met een zachte borstel (d.w.z. zachte tanden- of 
nagelborstel): dip de borstel in mild zeepwater en reinig de tas. U kan de tas daarna spoelen 
onder lopend water zonder dat u de kristallen beschadigt. Anderzijds kan u een anti-bacterie 
verstuiver zonder bleekmiddel of een anti-bacterie keuken- of babydoekje gebruiken om uw 
tas schoon te vegen. STEEK DE FRlOO• TAS NIET IN DE WASMACHINE! 
 
Bewaar uw FRiOO tas op een droge plaats voor volgend gebruik. 
 
Deze gebruiksaanwijzing is enkel een gids. Te wijten aan de verschillende klimatologische 
omstandigheden op de aardbol zal de FRlO® tas verschillend reageren op verschillende 
plaatsen. Indien ze zorgvuldig wordt gebruikt en geactiveerd zal ze voor een lange tijd tot uw 
dienst staan. Na verloop van tijd zal de onderdompelingstijd vergroten maar zolang de 
kristallen zich tot een gel om'vormen zal de tas correct blijven werken. Indien de kristallen zich 
niet meer omvormen moet de tas worden vervangen. 



 


