
 Nya användare av Omnipod®-systemet ombeds 

att gå igenom inställningsprocessen med 

vårdgivare eller en certifierad poddutbildare.

Sätt in AAA-batterierna som medföljer PDM i batterifacket på baksidan 
av PDM-enheten.

+  Använd Upp/ned-kontrollerna på Personal Diabetes Manager (PDM) för att öka 
eller minska en siffra eller gå uppåt eller nedåt i en lista. 

+  Tryck på den programstyrda knappen med texten Nästa, Välj, Bekräfta, Spara eller 
Klar för att fortsätta till nästa skärm. 

+  Tryck på den programstyrda knappen med texten Tillb. eller Avbryt för att återgå 
till föregående skärm. 

Funktionen hos de programstyrda knapparna visas på skärmen ovanför 

varje knapp. 

Skärmarna ovan utgör en liten del av dessa funktioner. Faktiska skärmar kan variera 
beroende på användarinställningar.

* PDM är inte vattentät

Det är mycket viktigt att ange dina inställningar korrekt i den 
nya PDM-enheten*. Följ denna snabbstartsguide noggrant. 
Se användarhandboken till Omnipod®-systemet om du behöver 
mer information. 

Om du har några frågor om att ställa in den nya PDM-enheten 
kan du ringa kundtjänst. Vi är tillgängliga dygnet runt, sju dagar 
i veckan på 020 033 6809. Om du har några frågor om dina 
egna pumpinställningar kan du kontakta din vårdgivare.

Ställ in Personal Diabetes Manager (PDM) med hjälp av inställningsguiden för Omnipod®-systemet.

För det här steget behöver du en rätt inställd klocka, t.ex. ett armbandsur, en väckarklocka eller en mobiltelefon. 
Du behöver även personliga inställningar att ange i den nya PDM-enheten.

+  Om du använder Omnipod®-systemet nu kan du hämta dessa inställningar från din befintliga PDM. 

+  Om du använder Omnipod®-systemet för första gången måste du gå igenom inställningsprocessen med 
vårdgivare eller en certifierad poddutbildare.

STÄLLA IN PDMNAVIGERA I INSTÄLLNINGSGUIDEN
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INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Inställningsguiden visas första gången du sätter på PDM. 

Den leder dig genom inställningsprocessen. Följ uppmaningarna 
på varje skärm för att ställa in: 

+  Ditt ID-namn – det namn du kommer att använda för att identifiera 
din PDM

+  Din ID-skärmsfärg – du kan välja mellan vit, grön, blå, orange eller lila

+  Aktuell tid och datum

+  Högsta basaldos

+  Inledande basaldos och/eller program

+  Tillfällig basalmetod

+  Ljudinställning för blodsocker (BG) och BG-mål

+  Beräkningar av föreslagen bolus och relaterade mål, förhållanden 
och faktorer (om tillämpligt)

+  Bolusökning

+  Maximal bolus

+  Förlängd bolusmetod

+  Ljudvarning om låg reservoar

+  Meddelande om utgångsdatum för podd

TM



Se till att du har följande tillgängligt: 
+ PDM + Oöppnad podd + Alkoholindränkta kompresser 
+ Behållare med rumstempererat snabbverkande U-100 insulin

När PDM har konfigurerats frågar den om du vill aktivera en podd. 
Följ anvisningarna på PDM för att aktivera en ny podd. 

Följ anvisningarna på PDM för att påbörja insulintillförsel.

AKTIVERA EN NY PODD PÅBÖRJA INSULINTILLFÖRSEL
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Kontrollera bladet om poddplacering eller användarhandboken till 
Omnipod®-systemet för att få hjälp att välja var du ska placera podden. 
Tvätta händerna med tvål och vatten. 
Använd en alkoholindränkt kompress för att rengöra området. Låt 
området lufttorka ordentligt. Blås inte på området för att torka det. 

Programstyrda knappar

Påfyllningsport

Självhäftande skyddspapper

Visningsfönster

Rosa glidinsats

Kanylskydd

Infoknapp

Hem/Strömknapp

Testremseport

Upp/ned-kontroller
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Fotografierna visar verkliga användare av Omnipod®-systemet.

Ta bort kanylskyddet på undersidan av podden när PDM uppmanar 
dig att göra detta. Håll i den yttersta kanten och dra uppåt.

Ta bort den vita pappersbaksidan från den självhäftande tejpen. Om 
podden är blöt eller smutsig eller om det självhäftande skyddspapperet 
är vikt trycker du på Kassera på PDM och börjar om med en ny podd.

Sätt podden på den plats du har valt när du har kontrollerat att podden 
är som den ska. Använd fingret för att täta runt den självhäftande 
kanten. 
Tryck på Nästa på PDM. 

Tryck på Start på PDM. Nålen förs in för att placera en kanyl under 
huden. Ett klickljud hörs och du känner att det nyper till lite. 

Titta igenom poddens visningsfönster för att kontrollera kanylen. 
Kontrollera infusionsstället så att kanylen har förts in korrekt.

Kontrollera poddens yta. Du ska nu kunna se den rosa glidinsatsen 
i fönstret på den övre ytan. Om kanylen inte har förts in korrekt trycker 
du på Nej på PDM. Tryck på Kassera för att avaktivera podden och 
påbörja processen med en ny podd. 
Om kanylen har förts in korrekt trycker du på Ja på PDM.

Kontrollera BG 1,5 timme efter att du har aktiverat en podd. PDM 
visar en påminnelse att du ska göra detta. Den påminner dig även att 
kontrollera infusionsstället för att se till att kanylen har förts in korrekt. 
Tryck på OK på PDM när du har genomfört dessa kontroller.

Innan du fortsätter med Omnipod®-systemets Insulin Management System 
ska du läsa användarhandboken för att få detaljerade anvisningar.

Tvätta händerna med tvål och vatten. 
Rengör den övre delen av insulinbehållaren med en alkoholindränkt kompress.

Ta bort påfyllningsnålen och sprutan från poddförpackningen. Vrid 
påfyllningsnålen medurs för att sätta den på sprutan. Använd inte någon annan 
typ av nål eller påfyllningsenhet än den spruta som medföljer varje podd.

Ta bort skyddslocket från nålen. Dra in så mycket luft i sprutan att det 
motsvarar den mängd insulin du ska använda. Du måste fylla sprutan med 
minst 85 enheter insulin. Sätt in nålen i behållaren och spruta in luft.

Vänd behållaren upp och ned och dra långsamt ut insulin från den. 
Knacka på eller vicka den fyllda sprutan för att ta bort eventuella bubblor.

Ta bort nålen från behållaren och för in den i poddens insulinpåfyllningsport. 
En pil på den vita pappersbaksidan pekar på påfyllningsporten. Spruta inte 
in insulin på någon annan plats på podden. Låt podden vara kvar i tråget 
medan du fyller den med insulin.

Se till att påfyllningen sker på rätt sätt genom att inte föra 
in påfyllningssprutan vinklad i påfyllningsporten.

Spruta in insulin i påfyllningsporten. Podden piper två gånger. Ta bort nålen 
från insulinpåfyllningsporten. Sätt tillbaka skyddslocket på nålen och ta bort 
nålen från påfyllningssprutan.

Spruta ALDRIG in luft i påfyllningsporten. Det kan leda till oavsiktlig 
eller avbruten insulintillförsel.

Använd ALDRIG en podd om du känner ett motstånd när du trycker in 
påfyllningssprutans kolv. Detta tillstånd kan leda till avbruten insulintillförsel.

Placera podden i tråget till höger om PDM och så att de vidrör varandra 
för att säkerställa korrekt kommunikation. Tryck på Nästa på PDM. 
Omnipod®-systemet genomför ett antal säkerhetskontroller och förbereder 
podden automatiskt.




