OMNIPOD DASHTM INSULIN
MANAGEMENT SYSTEM

MED OMNIPOD DASH INSULIN MANAGEMENT
SYSTEMET SLIPPER PATIENTEN MULTIPLA DAGLIGA
INJEKTIONER (MDI)

Därför väljer människor
att byta från MDI till
Omnipod-systemet?1
1. Vill ha bättre
blodglukoskontroll
2. Vill ha större frihet
3. Trötta på dagliga
injektioner

Genomsnittligt antal injektioner som krävs under tre
dagar (MDI: ~4,5 per dag)

Varför väljer människor
Omnipod-systemet
framför andra
insulinpumpar?1
1. Slanglös design
2. Lätt att använda

Lämplig för alla åldrar och livsstilar

üFrihet

üKomfort üFlexibilitet

3. Vattentät*
4. En trygg lösning för att
hantera sin diabetes2

*Poden är vattentät med IP28-klassning för upp till 7,6 meter under 60 minuter. PDM:en är inte vattentät.1. Insulet Kundnöjdhets-undersökning. USA-data på fil. Dec 2017. Denna studie
genomfördes med en äldre version av Omnipod Insulin Management System.2. Polonsky WH et al. Impact of Omnipod® Insulin management System on Quality of Life: A Survey of Current
Users. Diabetes Technology & Therapeutics. 2016;18(10):664-670. Denna studie genomfördes med en äldre version av Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD DASH SYSTEMET GER FLEXIBILITET
OCH FRIHET

+ Automatisk kanylinsättning så att du slipper
hantera införingsnålar

Lätt att använda
Poden och Omnipod DASH
Personal Diabetes Manager
(PDM) kommunicerar via
trådlös Bluetooth®-teknik*
för att ge kontinuerlig
insulintillförsel

Ingen sifoneffekt3
Utan slangar minimeras
variationen av insulintillförseln.
Läs mer på sidan 6

+ Förinställningar på Personal Diabetes Manager
(PDM) för anpassad insulintillförsel

Frekvent byte av podplats
Poden kan placeras på
alla platser där en injektion
skulle kunna ges
Används i upp till
3 dagar**
Lätt pod för engångsbruk
som rymmer upp till
200 enheter insulin
Behöver inte
kopplas bort
Vattentät pod***

Skärmbilden är endast ett illustrerande exempel.

Automatisk kanylinsättning
Tillförlitlig, automatisk kanylinsättning

*Vid uppstarten bör PDM och poden vara i kontakt med varandra, antingen i eller utanför tråget, för korrekt kommunikation under primningen. Vid normal användning: Inom 1,5 m från
varandra. Kommunikationen kan hantera avstånd på upp till 15 meter beroende på platsen.
**Upp till 72 timmars kontinuerlig insulintillförsel.
***Poden är vattentät med IP28-klassning för upp till 7,6 meter under 60 minuter. PDM:en är inte vattentät.
3. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103.Denna studie genomfördes
med en äldre version av Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN MINSKA
KOMPLEXITETEN FÖR BÅDE ANVÄNDARE OCH
VÅRDGIVARE

Omnipod DASH Systemet
kan göra insulintillförseln
mindre komplicerat5

Automatiserad
kanylinsättning och
anpassad insulintillförsel

Förbättrad livskvalitet för
användaren4

Det slanglösa systemet
Omnipod DASH Systemet
ger 3 dagars kontinuerlig*
insulintillförsel, utan att
tillförseln behöver kopplas
från eller pausas6

Tre enkla steg för att
starta insulintillförseln med
Omnipod DASH Systemet

Omnipod DASH Systemet
gör livet lättare för vårdgivare
och användare

www.myomnipod.com

*Upp till 72 timmars kontinuerlig insulintillförsel
4. Polonsky WH, Hessler D, Layne JE, Zisser H. Impact of the Omnipod Insulin Management System on Quality of Life: A Survey of Current Users. Diabetes Technology & Therapeutics.
2016;18(10):664-670. Denna studie genomfördes med en äldre version av Omnipod® Insulin Management System.
5. A
 rgent-data på fil. Analys av användarhandböckerna för flera kommersiellt tillgängliga självhanterade insulintillförselsystem, inklusive Insulet Omnipod® System, Tandem t:slim®, Medtronic
MiniMed® 630G, MiniMed® 670G och NovoLog® FlexPen®, med en panel med certifierade diabetesutbildare (CDE) som utvärderade vilken produkt som, enligt deras expertkunskaper,
var enklast att använda. Denna studie genomfördes med en äldre version av Omnipod® Insulin Management System.
6. Z
 isser HC. Quantifying the impact of a short interval interruption of insulin-pump infusion sets on glycemic excursions. Diabetes Care. 2008;31:238-239. Denna studie genomfördes med
en äldre version av Omnipod Insulin Management System.
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BARA TRE ENKLA STEG FÖR ATT STARTA
INSULINTILLFÖRSELN MED OMNIPOD DASH
SYSTEMET

Omnipod DASH Systemet har en enkel design: det behövs bara tre
steg för att starta insulintillförseln
Steg 1. Fyll poden
Fyll poden med insulin (från 85 upp till 200
enheter snabbverkande U-100-insulin. Poden
primas automatiskt och en rad säkerhetskontroller
utförs.

Steg 2. Fäst poden
Applicera poden på det förberedda
infusionsstället och dra fingret runt kanterna för
att säkerställa att poden fäster ordentligt.

Steg 3. Starta pumpen
Tryck på Start så förs den mjuka kanylen in
automatiskt och i princip smärtfritt, så att
insulintillförseln kan påbörjas.
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ANPASSAD INSULINTILLFÖRSEL OCH MER FRIHET
ATT LEVA LIVET TILL FULLO

Poden kan placeras på vilken plats som helst där insulin skulle kunna
injiceras och utan slangar har användaren större frihet att röra sig, leka, träna,
simma, sova, vara intim och leva livet till fullo.
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En jämförande studie
har visat att pumpens
placering i förhållande till
infusionsstället kan påverka
den förväntade tillförseln av
insulin med upp till 25 %
(hastighet: 1 U/tim).7
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Eftersom Omnipod DASH
Systemet är slanglöst,
minimeras denna variation
av insulintillförsel.
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7. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Denna studie genomfördes
med en äldre version av Omnipod Insulin Management System.
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MED OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN LIVSKVALITETEN
FÖRBÄTTRAS FÖR ANVÄNDARNA

Procentandel av patienter som rapporterade förbättrad livskvalitet i en amerikansk
undersökning8

Procentandel av patienter
med förbättrad livskvalitet
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8 Polonsky WH, Hessler D, Layne JE, Zisser H. Impact of the Omnipod® Insulin Management System on Quality of Life: A Survey of Current Users. Diabetes Technology & Therapeutics.
2016;18(10):664-670. Denna studie genomfördes med en äldre version av Omnipod® Insulin Management System.
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UTAN SLANGAR SÄKERSTÄLLER OMNIPOD DASH
SYSTEMET ATT DET INTE SKER NÅGOT AVBROTT
AV BASALDOS-TILLFÖRSELN

Omnipod DASH System fästs direkt på kroppen och användaren behöver aldrig
koppla bort det. Systemet ger tre dagars insulintillförsel utan avbrott* vilket
minskar risken för den blodglukoshöjning som kan uppstå när en insulinpump
med slang kopplas bort.9
Effekter på blodglukosvärdet av kortvarig urkoppling av infusionsset9
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I en prospektiv öppen studie
som publicerades i Diabetes
Care mättes vilka effekter
kortvariga urkopplingar av
infusionsset hade på blodglukosnivån. Slutsatsen blev
följande: ”Ett 30 minuters
avbrott av infusionen av basal
insulin ledde till en signifikant
betydande glukosförhöjning:
~0,06 mmol/L för varje minut
som basalinsulin-infusionen var
avbruten.”9
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*Upp till 72 timmars kontinuerlig insulintillförsel
9. Zisser HC. Quantifying the impact of a short interval interruption of insulin-pump infusion sets on glycemic excursions. Diabetes Care. 2008;31:238-239. Denna studie genomfördes med
en äldre version av Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD SUPPORT-PROGRAMMET

[

]

Omnipod Support-programmet har utformats för att göra övergången till
Omnipod DASH System så enkel som möjligt. Programmet innehåller en rad
mervärdestjänster som hjälper användare och vårdgivare att få så stor nytta
som möjligt av Omnipod DASH System.
+ Pod Experience Kit*
En kostnadsfri demonstrationspod (utan
funktion) för patienter som vill prova poden

+ PDM låneprogram
Kontakta ditt lokala Omnipod kundtjänstteam
för mer information

+ Utbildning i Omnipod DASH System
Våra lokala representanter kan hjälpa dig med
utbildning till patienter som ska börja använda
Omnipod DASH System

+ Omnipod återvinningsprogram
Ett alternativt sätt för användaren att kassera
använda podar. Kontakta ditt Omnipod
kundtjänstteam eller Omnipod DASH Systemleverantören för mer information

+ Utbildningsresurser
Instruktionsvideor, resursguider och praktiska
tips – vårt stora utbud av utbildningsmaterial
www.myomnipod.com

För mer information om de
enskilda tjänsterna och deras
tillgänglighet i ditt land, gå
till www.myomnipod.com
eller kontakta ditt lokala
kundtjänstteam för Omnipod.

*Demonstrationspoden är en nålfri pod utan funktion, som kan bäras i upp till 3 dagar.
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KUNDTJÄNSTTEAM FÖR OMNIPOD

Vårt mål är att göra livet enklare för vårdgivare och användare.
Kundtjänstteamet för Omnipod är tillgängligt dygnet runt, varje dag för att
hjälpa dig.

Land:

Telefonnummer*:

Telefonnummer när du
ringer från utlandet:

E-post:

Danmark

80 25 36 09

+45 70 28 10 24

Omnipod-DK@insulet.com

Finland

0800 91 2942

+358 207 348 760

Omnipod-FIN@insulet.com

Norge

800 22 612

+49 69 1540 8728

Omnipod-NO@insulet.com

Sverige

020 033 6809

+46 8 601 24 40

Omnipod-SE@insulet.com

Besök oss på www.myomnipod.com

Viktig säkerhetsinformation:
Omnipod 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 och för kvantitativa
mätningar av glukos i färskt helkapillärblod från fingret Mätningarna av glukos ska inte användas för
diagnos eller screening för diabetes. Personal Diabetes Manager (PDM) glukosmätare är avsedd
för enskilda patienter och ska inte delas. 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 Insulin Management System och Omnipod DASH
Insulin Management System är utformat för användning med snabbverkande U-100-insulin. Se
användarhandboken Omnipod Insulin Management System eller 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 för kvalitetsövervakning. Samtal till support-nummer är kostnadsfria från lokala fasta telefoner, men andra nätverk kan debitera för dessa samtal.
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TM

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