
Ny bruger af Omnipod®-systemet? Gennemgå

indstillingsproceduren sammen med din behandler 

eller en certificeret pod-underviser.

Sæt de AAA-batterier, der er inkluderet med din PDM, i batterirummet 
på bagsiden af PDM'en.

+  Brug op/ned-knapperne på din PDM (Personal Diabetes Manager) til at øge eller
mindske et tal eller til at gå op eller ned på en liste.

+  Tryk på funktionstasten Næste, Vælg, Bekræft, Gem eller Udført for at gå videre til
det næste skærmbillede.

+  Tryk på funktionstasten Tilbage eller Annuller for at gå tilbage til det foregående
skærmbillede.

Navnet på hver funktionstast vises på skærmen over tasten. 

Disse skærmbilleder viser eksempler på funktionerne. De faktiske skærmbilleder kan 
variere afhængigt af brugerindstillingerne.

* PDM'en er ikke vandtæt

Det er meget vigtigt, at du er omhyggelig med at angive 
indstillingerne i din nye PDM*. Følg denne kvikstartsguide 
omhyggeligt. Se brugervejledningen til Omnipod®-systemet, hvis du
har brug for flere oplysninger. 

Kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål om at indstille din nye 
PDM. Du kan kontakte os døgnet rundt hele ugen på 80 25 36 09. 
Kontakt din behandler, hvis du har spørgsmål om dine personlige 
indstillinger for pumpebehandlingen.

Indstil din PDM (Personal Diabetes Manager) med indstillingsguiden til Omnipod®-systemet.

Til dette trin skal du bruge et præcist ur, f.eks. dit armbåndsur, et vækkeur eller en mobiltelefon. Du skal også 
bruge de personlige indstillinger, der skal angives i den nye PDM.

+  Hvis du allerede bruger Omnipod®-systemet, kan du finde disse indstillinger i din gamle PDM.

+  Hvis du er ny bruger af Omnipod®-systemet, skal du gennemgå indstillingsproceduren sammen med din
behandler eller en certificeret pod-underviser.

INDSTIL DIN PDMSÅDAN FINDER DU RUNDT I INDSTILLINGSGUIDEN

ANGIV INDSTILLINGERNE OMHYGGELIGT
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INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Indstillingsguiden vises, første gang du tænder din PDM. 

Den vejleder dig gennem indstillingsprocessen. Følg anvisningerne 

på hvert skærmbillede for at indstille følgende:  

+  ID-navn – det navn, du vil bruge til din PDM

+  ID-skærmfarve – du kan vælge mellem hvid, grøn, blå, orange og lilla

+  Nuværende dato og klokkeslæt

+  Maksimal basalrate

+  Indledende basalrate og/eller -program

+  Midlertidig basalmetode

+  Lydindstillinger for blodsukker (BS) og BS-mål

+  Beregning af foreslået bolus og tilhørende mål, forhold og faktorer
(hvis det er relevant)

+  Bolustrin

+  Maksimal bolus

+  Forlænget bolusmetode

+  Advarsel for lav reservoirvolumen

+  Meddelelse om udløb af pod

TM



Find følgende frem: 
+ PDM + Uåbnet pod + Desinfektionsklude
+ Hætteglas med hurtigtvirkende U-100-insulin ved stuetemperatur

Når din PDM er indstillet, spørger den, om du vil aktivere en pod. 
Følg anvisningerne på PDM'en for at aktivere en ny pod. 

Følg anvisningerne på PDM'en for at starte insulinleveringen.

AKTIVÉR EN NY POD START INSULINLEVERINGEN
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Læs indlægssedlen om placering af din pod eller brugervejledningen 
til Omnipod®-systemet, og beslut, hvor du skal placere din pod. Vask
hænderne med vand og sæbe. 
Brug en desinfektionsklud til at rengøre placeringsstedet. Lad stedet 
lufttørre helt. Lad være med at puste på stedet for at tørre det. 

Funktionstaster

Fyldningsport

Klæbebagside

Visningsvindue

Rosa firkant

Kanylehætte

Info-tast

On/off-knap

Indgang til teststrip

Op/ned-knapper
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Alle fotografier viser virkelige brugere af Omnipod®-systemet.

Tag den gennemsigtige kanylehætte på undersiden af din pod af, når 
du bliver bedt om det af PDM'en. Tag fat om yderkanten, og træk opad 
med et fast greb.

Tag det hvide dækpapir af klæbebagsiden. Hvis din pod er våd eller 
beskidt, eller hvis klæbebagsiden er foldet, skal du trykke på Kassér på 
din PDM og starte forfra med en ny pod.

Sæt din pod fast på det valgte sted, når du har kontrolleret, at den er i 
orden. Stryg en finger langs kanten af klæbebagsiden for at tætne den. 
Tryk på Næste på PDM'en. 

Tryk på Start på PDM'en. Nålen indføres, så der sidder en kanyle under 
huden. Du hører et klik og mærker et lille stik. 

Kontrollér kanylen gennem visningsvinduet på din pod. Kontrollér 
injektionsstedet for at sikre, at kanylen er indført korrekt.

Kig på oversiden af din pod. Den rosa firkant bør være synlig i ruden. 
Hvis kanylen ikke er isat korrekt, skal du trykke på Nej på PDM'en. Tryk 
på Kassér for at deaktivere denne pod og starte forfra med en ny. 
Hvis kanylen er indført korrekt, skal du trykke på Ja på PDM'en.

Kontrollér dit BS halvanden time efter, at du har aktiveret en pod. 
PDM'en viser en påmindelse om at gøre det. Den minder dig også om 
at kontrollere injektionsstedet for at sikre, at kanylen er indført korrekt. 
Tryk på OK på PDM'en, når du har udført disse tjek.

Læs brugervejledningen til Insulin Management System for at få detaljerede 
brugsanvisninger, inden du fortsætter med at bruge Omnipod®-systemet.

Vask hænderne med vand og sæbe. 
Rengør toppen af hætteglasset med insulin med en desinfektionsklud.

Tag fyldningskanylen og sprøjten ud af pod-emballagen. Skru fyldningskanylen 
fast i enden af sprøjten ved at dreje den med uret. Brug ikke andre typer 
kanyler eller fyldningsmetoder end den sprøjte, der følger med din pod.

Tag beskyttelseshætten af kanylen på sprøjten. Træk luft op i sprøjten 
svarende til den mængde insulin, du vil bruge. Du skal fylde mindst 
85 enheder insulin i sprøjten. Stik kanylen i hætteglasset, og sprøjt luften ind.

Vend bunden i vejret på hætteglasset, og træk langsomt insulinen ud af det. 
Bank let på den fyldte sprøjte for at fjerne eventuelle luftbobler.

Tag kanylen op af hætteglasset, og sæt den i insulinfyldningsporten på din 
pod. En pil på det hvide dækpapir viser, hvor fyldningsporten sidder. Sprøjt 
ikke insulin ind andre steder på din pod. Lad din pod sidde i bakken, mens du 
påfylder insulin.

Fyld din pod korrekt – stik ikke fyldningskanylen skråt ned i 
fyldningsporten.

Sprøjt insulin ind i fyldningsporten. Din pod bipper to gange. Tag kanylen ud af 
insulinfyldningsporten. Sæt beskyttelseshætten på kanylen, og skru kanylen af 
fyldningssprøjten.

Sprøjt ALDRIG luft ind i fyldningsporten. Det kan resultere i utilsigtet 
eller afbrudt insulinlevering.

Brug ALDRIG en pod, hvis du kan mærke modstand, når du trykker stemplet 
på fyldningssprøjten ned. Det kan resultere i afbrudt insulinlevering.

Sæt din pod i bakken til højre for PDM'en, så de rører hinanden. Det sikrer, at 
de kan kommunikere korrekt. Tryk på Næste på PDM'en. Omnipod®-systemet
udfører en række sikkerhedstjek og klargør automatisk din pod.




