
NY, ENKEL OG DISKRET 
MÅDE AT LEVERE DIN 
INSULIN PÅ
Omnipod DASH Systemet er den nye, enkle, 
slangeløse og diskrete måde at levere din insulin 
på og kan hjælpe dig med at leve livet, uden at du 
konstant skal bekymre dig om din diabetes. Den 
velkendte, smartphone-lignende teknologi er let at 
bruge, og den bliver fuldt integreret i dit hverdagsliv.



Omnipod-supportprogrammet – 
Værdiskabende tjenester, der hjælper dig.

Omnipod Kundeserviceteam
80 25 36 09*

Uden for Danmark
+45 70 28 10 24

www.myomnipod.com

Vigtig sikkerhedsinformation:
Omnipod DASH Insulin Management Systemet er beregnet til subkutan levering 
af insulin med faste og variable mængder ved behandling af diabetes mellitus 
hos personer, der har behov for insulin.

Omnipod DASH Insulin Management System er designet til brug sammen med 
hurtigvirkende U-100 insulin. Se Omnipod DASH Insulin Management Systems 
Brugervejledning, hvilke U-100-insulinanaloger der er testet  og fundet at være 
sikre til brug i pod’en, samt komplette sikkerhedsoplysninger inklusiv indikationer, 
kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og instruktioner.

* Opkald kan blive overvåget og optaget til kvalitetsformål. Opkald til support-numre er gratis 
fra lokale fastnetnumre, men mobilnetværk opkræver muligvis gebyrer for disse opkald. 
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FRIHED TIL AT  
LEVE DIT LIV  
MED SLANGELØS 
POD-BEHANDLING 



Pod’en har en IP28-klassificering af vandtæthed til en dybde på 7,6 meter i 60 minutter. 
PDM’en er ikke vandtæt.



Færre injektioner, færre daglige afbrydelser 
Gennemsnitligt antal påkrævede injektioner hver 3. dag  

(MDI§: ~ 4,5 pr. dag).

Ensartet, håndfri indføring 
Intet behov for at se eller røre ved indføringskanylen.  

3 dages nonstop-insulinlevering*
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Fyld Pod'en
Fyld Pod'en med op til 200 enheder insulin

Sæt Pod'en fast 
Den slangeløse Pod kan sættes næsten hvor som 
helst, du i øvrigt ville tage en insulininjektion

Tryk på 'Start' på PDM'en
Den lille, fleksible kanyle indføres automatisk;  
du vil aldrig se den og knap nok mærke den

KOM GODT I GANG
Når Omnipod DASH Systemet er fuldt ud programmeret, 
kan det begynde at levere din insulin med blot 3 enkle trin.

LEV LIVET UDEN 
AFBRYDELSER

Bemærk, at du skal tale med din behandler, for at I sammen 
kan vurdere, om Omnipod DASH Insulin Management 
Systemet er det rette for dig. §MDI: Multi Daily Injections



ENKELT OG DISKRET

*Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering.
**Pod’en har en IP28-klassificering af vandtæthed til en dybde på 7,6 meter i 60 minutter. PDM’en er 
ikke vandtæt. 
†Under normal drift: Højst 1,5 m fra hinanden. Afhængigt af lokaliteten kan kommunikationsafstanden 
være op til 15 meter. 
Skærmbilledet er kun et eksempel til illustrative formål. 

En slangeløs, vandtæt** Pod
Bliv fri for daglige injektioner, besvær med 
slanger og tøjkompromiser

Personal Diabetes Manager 
(PDM) med touchskærm
Diskret insulinlevering med blot et par tryk 
med fingeren
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LET AT BRUGE 
LET AT ELSKE
PDM'ens nye, moderne farve-touchskærm har en intuitiv 
brugerflade. Informative meddelelser hjælper dig gennem 
funktioner, der hjælper dig med at håndtere din diabetes.

SLANGELØS
Bevæg dig frit i det tøj, du gerne vil have på, og dyrk 
sport, uden at du skal bekymre dig om, at en slange 
kommer i vejen. Omnipod DASH Pod’en er lille, let og 
diskret.

VANDTÆT**
Svøm, tag brusebad, og gør meget mere, uden at du 
behøver at fjerne din Pod – det hjælper dig til bare at 
nyde livet.

BLUETOOTH® TRÅDLØS 
TEKNOLOGI  
Med Omnipod DASH PDM kan du med fjernbetjening† 

foretage justeringer af din insulindosis baseret på dit 
aktivitetsniveau og dine måltidsvalg. Du kan i højere  
grad selv bestemme.

FLEKSIBEL OG PERSONLIGT 
TILPASSET
Du kan sætte din Pod næsten hvor som helst, du i øvrigt 
ville tage en insulininjektion. Du har mulighed for at 
foretage forskellige forudindstillinger på Omnipod DASH 
PDM'en for at oprette favoritter, give dine aktiviteter 
mærker og tilpasse insulinlevering til dine daglige rutiner.  



Frihed til at nyde dine 
yndlingsaktiviteter uden 

afbrydelser...


