
 Uudet Omnipod® System -käyttäjät: suorita 

määritysprosessi loppuun terveydenhuollon 

tarjoajan tai sertifioidun Pod-kouluttajan 

avustuksella.

Aseta PDM:n mukana toimitetut AAA-paristot PDM:n takaosassa 
sijaitsevaan paristolokeroon.

+  Voit suurentaa tai pienentää numeroa tai siirtyä luettelossa ylös- tai alaspäin 
käyttämällä PDM:n Ylös- ja Alas-painikkeita. 

+  Voit jatkaa seuraavaan näyttöön painamalla ruutunäppäintä Next (Seuraava),  
Select (Valitse), Confirm (Vahvista), Save (Tallenna) tai Done (Valmis). 

+  Voit palata edelliseen näyttöön painamalla ruutunäppäintä Back (Edellinen)  
tai Cancel (Peruuta). 

Kunkin ruutunäppäimen toiminto näkyy näytöllä näppäimen yläpuolella. 

Yllä olevat näytöt sisältävät esimerkin näistä toiminnoista. Todellisten näyttöjen näkymä 
voi vaihdella käyttäjäasetusten mukaan.

* PDM-laite ei ole vedenkestävä

On hyvin tärkeää määrittää asetukset oikein uuteen PDM:ään*. 
Noudata tämän pika-aloitusoppaan ohjeita tarkasti. Jos tarvitset 
lisätietoja, tutustu Omnipod® System -käyttöoppaaseen. 

Jos haluat kysyä jotakin uuden PDM:n määrityksestä, soita 
asiakaspalveluun. Palvelemme ympäri vuorokauden viikon 
jokaisena päivänä numerossa 0800 91 2942. Jos haluat 
kysyä jotakin oman pumppusi hoitoasetuksista, ota yhteyttä 
terveydenhuollon tarjoajaan.

Määritä PDM (Personal Diabetes Manager, henkilökohtainen diabeteksen hallintalaite)  

käyttämällä ohjattua Omnipod® System -määritystoimintoa.

Tätä vaihetta varten tarvitaan tarkka kello, esimerkiksi rannekello, herätyskello tai matkapuhelimen kello.  
Tarvitset myös henkilökohtaiset asetukset, joilla pääset uuteen PDM:ään.

+  Jos olet ennestään Omnipod® System -käyttäjä, nouda nämä asetukset nykyisestä PDM:stäsi. 

+  Jos olet uusi Omnipod® System -käyttäjä, suorita määritysprosessi loppuun terveydenhuollon tarjoajan  
tai sertifioidun Pod-kouluttajan avustuksella.

MÄÄRITÄ PDMSIIRTYMINEN OHJATUSSA 
MÄÄRITYSTOIMINNOSSA

ANNA ASETUKSET HUOLELLISESTI
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INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Ohjattu määritystoiminto käynnistyy, kun kytket PDM:n päälle 
ensimmäisen kerran. 

Toiminto auttaa käymään määritysprosessin läpi. Noudata kehotteita 

kussakin näytössä ja määritä seuraavat tiedot:  

+  Tunnus – nimi, jolla PDM tunnistetaan

+  ID-näytön väri – voit valita valkoisen, vihreän, sinisen, oranssin tai 
purppuran

+  Nykyinen päivämäärä ja aika

+  Suurin basaalinopeus

+  Alkuperäinen basaalinopeus ja/tai ohjelma

+  Tilapäinen basaalimenetelmä

+  Verensokerin (VS) ääniasetus ja VS-tavoite

+  Ehdotetut boluslaskelmat sekä niihin liittyvät tavoitteet, suhdeluvut  
ja kertoimet (jos sovellettavissa)

+  Boluskorotus

+  Suurin bolus

+  Laajennettu bolusmenetelmä

+  Alhaisen säiliötason hälytys

+  Podin vanhentumisilmoitus
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Asenna seuraavat lisätarvikkeet: 
+ PDM + Avaamaton pod + Desinfiointiliinoja  
+ Ampulli huoneenlämpöistä, nopeavaikutteista U-100-insuliinia

Kun PDM on määritetty, laite kysyy, haluatko aktivoida podin.  
Aktivoi uusi pod noudattamalla PDM:n ohjeita. 

Aloita insuliinin annostelu noudattamalla PDM:n ohjeita.

AKTIVOI UUSI POD ALOITA INSULIININ ANNOSTELU
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Jos tarvitset apua podin paikan määrityksessä, katso lisätietoja podin 
sijoitusliitteestä tai Omnipod® System -käyttöoppaasta. Pese kädet 
saippualla ja vedellä. 
Puhdista alue alkoholipitoisella desinfiointiliinalla. Anna alueen kuivua 
hyvin. Älä kuivaa aluetta puhaltamalla siihen. 

Pehmonäppäimet

Täyttöportti

Tarran taustapaperi

Katseluikkuna

Vaaleanpunainen 
liukuosoitin

Neulansuojus

Info-painike

Koti-/virtapainike

Testiliuskan portti

Ylös- ja Alas-painikkeet
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Valokuvat esittävät todellisia Omnipod® System -käyttäjiä .

Irrota neulan kirkas suojus podin alapuolelta, kun PDM kehottaa 
tekemään niin. Vedä ulkoreunaa lujasti ylöspäin.

Irrota valkoinen taustapaperi teipistä. Jos pod on märkä tai likainen tai 
jos tarran taustapaperi on taittunut, paina PDM:n Discard-näppäintä 
(Hylkää) ja aloita alusta uudella podilla.

Aseta pod valittuun paikkaan tarkistettuasi, että pod on kunnossa. 
Kiinnitä tarran reuna painamalla sormella sen ympäriltä. 
Paina PDM:n Next-näppäintä (Seuraava) 

Paina PDM:n Start-näppäintä (Käynnistä) Neula asetetaan kanyylin 
viemiseksi ihon alle. Kuulet naksahduksen ja tunnet pienen nipistyksen. 

Tarkista kanyyli podin katseluikkunasta. Tarkista infuusiokohta  
ja varmista, että kanyyli on asetettu oikein.

Tarkista podin pinta. Vaaleanpunaisen liukuosoittimen pitäisi nyt näkyä 
yläpinnan ikkunassa. Jos kanyyli ei ole oikein paikallaan, paina PDM:n 
No-näppäintä (Ei). Voit poistaa podin aktivoinnin ja aloittaa prosessin 
alusta uudella podilla painamalla Discard-näppäintä (Hylkää). 
Jos kanyyli on oikein paikallaan, paina PDM:n Yes-näppäintä (Kyllä).

Tarkista verensokerisi 1,5 tuntia podin aktivoinnin jälkeen. PDM näyttää 
muistutuksen tästä. Laite muistuttaa myös infuusiokohdan tarkistuksesta 
ja kanyylin oikean asetuksen varmistamisesta. Kun olet tehnyt nämä 
tarkistukset, paina PDM:n OK-näppäintä.

Tutustu käyttöoppaan yksityiskohtaisiin käyttöohjeisiin, ennen kuin 
jatkat Omnipod® System -insuliininhallintajärjestelmän käyttöä.

Pese kädet saippualla ja vedellä. 
Puhdista insuliiniampullin yläosa desinfiointiliinalla.

Poista täyttöneula ja ruisku podin pakkauksesta. Kiinnitä täyttöneula ruiskun 
päälle kiertämällä sitä myötäpäivään. Älä käytä mitään muuta neula- tai 
täyttölaitetyyppiä kuin kunkin podin mukana toimitettua ruiskua.

Poista ruiskun suojus neulasta. Vedä ruiskuun saman verran ilmaa kuin haluat 
käyttää insuliinia. Täytä ruiskuun vähintään 85 yksikköä insuliinia. Aseta neula 
ampulliin ja injektoi ilmaa.

Käännä ampulli ylösalaisin ja vedä siitä hitaasti insuliinia. Naputa tai kääntele 
täytettyä ruiskua kuplien poistamiseksi.

Poista neula ampullista ja aseta se podin täyttöporttiin. Valkoisessa 
taustapaperissa oleva nuoli osoittaa kohti täyttöporttia. Älä injektoi insuliinia 
mihinkään muuhun podin kohtaan. Pidä podia tarjottimella, kun täytät siihen 
insuliinia.

Asianmukainen täyttö edellyttää, että täyttöruiskua ei työnnetä 
täyttöporttiin kulmittain.

Injektoi insuliini täyttöporttiin. Pod antaa kaksi äänimerkkiä. Irrota neula 
täyttöportista. Pane neulan suojus takaisin ja irrota neula täyttöruiskusta.

ÄLÄ KOSKAAN injektoi ilmaa täyttöporttiin. Se voi laukaista insuliinin 
tahattoman annostelun tai keskeyttää annostelun.

ÄLÄ KOSKAAN käytä podia, jos tunnet esteen painaessasi täyttöruiskun 
mäntää. Se voi laukaista insuliinin keskeytymättömän annostelun.

Aseta pod tarjottimelle PDM:n oikealle puolelle niin, että se koskettaa PDM:ää. 
Näin varmistat asianmukaisen tiedonsiirron. Paina PDM:n Next-näppäintä 
(Seuraava). Omnipod® System suorittaa sarjan turvatarkastuksia ja valmistelee 
podin automaattisesti.




