Ik wil met dit bericht andere mensen op de hoogte brengen van dit koeltasje.
Ik ga dit jaar naar het buitenland waar het overdag warm kan zijn. (momenteel een
hitte golf tegen de 40 graden aan) Hopelijk straks koeler.
Ik kreeg een tip van een diabeet over het koel bewaren van mijn medicatie (Humira)
Zonder te klooien met ijspakkingen en koelboxen
- dus nooit bevriezing van de spuiten wat met ijspakkingen wel kan gebeuren
- Geen gezeur of de ijspakkingen die ergens in de vriezer kunnen
- Geen koelkast meer nodig
- geen geregel elke keer op je verblijfplaats
- Neemt weinig ruimte in je bagage / scheelt gewicht
Ik weet dat Humira buiten de koeling binnen 3 weken gebruikt dient te worden (is
nieuwe info van de leverancier) maar kan niet tegen hoge temp. Liefst onder de 20
graden werd er gezegd.
Ook als je Humira weer in koeling legt blijven de 3 weken doortellen.
Vandaar dat dit koeltasje mij ideaal lijkt je hebt alleen water nodig om de parels te
activeren.
Het gaat mij er om dat ik hoge temperaturen onder weg en in het buitenland tegen ga
ik gebruik de spuit toch binnen 3 weken.
Meerdere malen is het tasje bruikbaar en als je het een tijd niet gebruikt geen
probleem.
Het koeltasje is in verschillende maten.
In de Frio Groot Koeltas past de humira pen in plastic-verpakking recht op in.
Binnen tasje is een vak aan de buiten kant lijken het smalle stroken.
Ik heb de tas besteld bij plaatselijke medische speciaalzaak Dantuma.
(€ 27,- + geen verzend kosten) Het tasje had ik 2 dagen er na via de post binnen.
Dit is de prijs die ook op de folder staat van www.frio.nl
Bij de www.diabetescentrale.nl is dit tasje €24,20 + €2,- verzendkosten
Helaas word het niet vergoed door de verzekering.
Ze zeggen gewoon pech gehad als je Humira spuiten te warm worden of bevriezen
tegen de ijsblokken.
Als je ze daardoor moet weg gooien is dat zo.
Ik had de keuze uit de kleuren Rood, Blauw of
Zwart.
Groet van Lourenske A. H. Herrema
Meer info: http://www.frio.ws/dutch/

