
NYTT, ENKELT OCH 
DISKRET SÄTT ATT 
TILLFÖRA INSULIN
Omnipod DASH System är det nya, enkla, slanglösa 
och diskreta sättet att tillföra insulin som hjälper dig 
att leva livet utan onödig oro över din diabetes. Den 
välbekanta smarttelefonliknande tekniken är lätt att 
använda och smälter in i din vardag.



Omnipod Support-programmet – 
mervärdestjänster som hjälper dig.

Kundtjänstteamet för Omnipod:
020 033 6809*

Utanför Sverige:
+46 8 601 24 40  

www.myomnipod.com

Viktig säkerhetsinformation:
Omnipod DASH Insulin Management System är avsett för subkutan tillförsel av 
insulin vid fasta och variabla hastigheter för hantering av diabetes mellitus hos 
personer som behöver insulin.

Omnipod DASH Insulin Management System är utformat för användning med 
snabbverkande U-100-insulin. Se användarhandboken Omnipod DASH Insulin 
Management System för vilka U-100-insulinanaloger som har testats och befunnits 
säkra för användning i poden samt fullständig säkerhetsinformation inklusive 
indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner.

*Samtal kan övervakas och spelas in i kvalitetskontrollsyfte. Samtal till support-nummer 
är kostnadsfria från lokala fasta telefoner, men nätverk kan debitera för dessa samtal. 

©2020 Insulet Corporation  . Omnipod, Omnipod-logotypen, DASH och DASH-logotypen är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Insulet Corporation i USA och andra olika 
jurisdiktioner. Alla rättigheter förbehållna. Ordmärket och logotypen Bluetooth är registrerade 
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Insulet 
Corporation är under licens. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. Användningen av 
varumärken från tredje part utgör inte ett godkännande och innebär inte något förhållande eller 
annan anknytning. 1 King St, Hammersmith, London W6 9HR. 
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FRIHET ATT 
LEVA DITT LIV 
MED SLANGLÖS 
PODBEHANDLING 



Poden är vattentät med IP28-klassning för upp till 7,6 meter under 60 minuter. PDM:en är 
inte vattentät.



Färre injektioner, färre dagliga avbrott  
Genomsnittligt antal injektioner som krävs  

under 3 dagar (MDI§: ~4,5 per dag).

Tillförlitlig, automatisk insättning  
Inget behov av att se eller vidröra införingsnålen.  

3 dagars oavbruten insulintillförsel*
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Fyll poden
Fyll poden med upp till 200 enheter insulin

Applicera poden 
Den slanglösa poden kan bäras var som helst där en 
injektion skulle kunna ges

Tryck på Start på PDM:en
De lilla flexibla kanylen förs in automatiskt – du 
kommer aldrig att se den och känner den knappt

KOMMA IGÅNG
När programmeringen är klar kan Omnipod DASH 
Systemet börja tillföra insulin i bara tre enkla steg.

LEV LIVET  
UTAN AVBROTT

Observera att du bör prata med din vårdgivare för att 
bedöma om Omnipod DASH Insulin Management System 
är lämpligt för dig. §Multipla Dagliga Injektioner



ENKEL OCH DISKRET

Färre injektioner, färre dagliga avbrott  
Genomsnittligt antal injektioner som krävs  

under 3 dagar (MDI§: ~4,5 per dag).

Tillförlitlig, automatisk insättning  
Inget behov av att se eller vidröra införingsnålen.  

3 dagars oavbruten insulintillförsel*

*Upp till 72 timmars kontinuerlig insulintillförsel.
**Poden har IP28-klassning, vattentät i upp till 7,6 meter under 60 minuter. PDM:en är inte 
vattentät.
†Vid normal användning: Inom 1,5 m från varandra. Kommunikationen kan hantera avstånd på 
upp till 15 meter beroende på platsen. 
Skärmbilden är endast ett illustrerande exempel. 

En slanglös, vattentät** pod
Slipp dagliga injektioner och 
slangproblem – och klä dig som du vill

En Personal Diabetes 
Manager (PDM) med pekskärm
Diskret tillförsel av insulin med bara några 
få tryck
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LÄTT ATT ANVÄNDA 
LÄTT ATT ÄLSKA
Den nya, avancerade PDM:en har färgpekskärm med ett 
intuitivt gränssnitt. Instruktioner leder dig fram genom de olika 
funktionerna som hjälper dig att hantera din diabetes.

SLANGLÖS
Rör dig fritt, klä dig hur du vill och sporta utan att behöva 
oroa dig för att en slang kommer i vägen. Omnipod 
DASH-poden är liten, lätt och diskret.

VATTENTÄT**
Bada, duscha och gör mycket annat utan att behöva ta 
bort din pod, gör livet lite lättare.

TRÅDLÖS BLUETOOTH®-TEKNIK
Med Omnipod DASH PDM:en kan du trådlöst† göra 
justeringar av din insulindos baserat på aktivitetsnivå och 
måltidsval. Det ger dig mer trygghet.

FLEXIBEL & ANPASSAD
Du kan bära din pod på vilken plats som helst där du 
annars skulle ge dig själv en injektion. Du har möjlighet 
att ställa in olika förinställningar på Omnipod DASH 
PDM:en för att skapa favoriter, tagga dina aktiviteter och 
anpassa insulintillförseln baserat på din dagliga rutin.



Friheten att njuta av 
dina favoritaktiviteter 

utan avbrott …


