
NY, ENKEL OG DISKRET 
MÅTE Å TILFØRE INSULIN PÅ
Omnipod DASH Insulin Management System er den 
nye, enkle, slangeløse og diskrete måten å tilføre 
insulin på, og kan hjelpe deg å leve livet uten å 
stadig bekymre deg for din diabetes. Den velkjente, 
smarttelefonlignende teknologien er lett å bruke og 
blir en del av din hverdag.



Omnipod support-programmet -  
tilleggstjenester som hjelper deg.

Omnipod-kundeservicesteam

800 22 612*

Utenfor Norge 
+47 22 20 60 00

www.myomnipod.com

Viktig sikkerhetsinformasjon:
Omnipod DASH Insulin Management System er beregnet for subkutan tilførsel 
av insulin, med faste og variable doser for behandling av diabetes mellitus hos 
personer som trenger insulin.

Omnipod DASH Insulin Management System er utformet for  anvendelse med 
hurtigvirkende U-100-insulin. Se brukerhåndboken Omnipod DASH Insulin 
Management System for hvilke U-100-insulinanaloger som har blitt testet og vist 
seg å være sikre for anvendelse i poden, samt fullstendig sikkerhetsinformasjon 
inklusive indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forsiktighetsregler og 
instruksjoner.

*Samtaler kan tas opp for opplæring og kvalitetsformål. Samtaler til support-nummer er gratis fra 
lokale fasttelefoner, men andre nettverk kan kreve gebyr for disse samtalene. 
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FRIHET TIL Å 
LEVE LIVET  
MED SLANGELØS 
POD-BEHANDLING 



Poden har en vanntett IP28-klassifisering for opptil 7,6 meter 
i 60 minutter. PDM er ikke vanntett.



Færre injeksjoner, færre daglige avbrudd 
Gjennomsnittlig antall injeksjoner som kreves i løpet 

av 3 dager (MDI§: ~ 4,5 per dag).

Pålitelig, automatisk innsetting 
Ikke nødvendig å se eller berøre innføringsnålen. 

3 dagers uavbrutt insulintilførsel*
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Fyll poden
Fyll poden med opptil 200 enheter insulin

Fest poden 
Den slangeløse poden kan plasseres hvor som helst 
der en injeksjon skulle kunne gis

Trykk på Start på PDM
Den lille, fleksible kanylen føres inn automatisk;  
du vil aldri se det, og knapt føle det

KOMME I GANG
Når programmeringen er utført, kan Omnipod DASH-
systemet begynne å tilføre insulin ved hjelp av 3 enkle trinn.

LEV LIVET  
UTEN AVBRUDD

Rådfør deg med helsepersonell for å vurdere om Omnipod DASH 
Insulin Management System er egnet for deg. §MDI: Multiple 
Daglige Injeksjoner



ENKEL OG  
DISKRET

*Opptil 72 timer med kontinuerlig insulintilførsel.
**Poden har en vanntett IP28-klassifisering for opptil 7,6 meter i 60 minutter. PDM er 
ikke vanntett. †Under normal drift: innen 1,5 m fra hverandre. Avhengig av lokasjonen kan 
kommunikasjonsavstanden håndtere avstander opptil 15 m unna.
Skjermbildet er kun et illustrerende eksempel.

En slangeløs, vanntett** pod
Slipp daglige injeksjoner og slangeproblemer - 
og kle deg som du vil

Personal Diabetes Manager 
(PDM) med berøringsskjerm
Diskret insulintilførsel med noen  
få trykk
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LETT Å BRUKE  
LETT Å ELSKE
Den nye, avanserte PDMen har berøringsskjerm i farger, og 
et intuitivt grensesnitt. Instruksjoner leder deg frem gjennom 
funksjoner, som hjelper deg å håndtere din diabetes.

SLANGELØS
Beveg deg fritt, kle deg som du vil, og vær med på 
idrett uten å måtte uroe deg for at en slange kommer  
i veien. Omnipod DASH-poden er liten, lett og diskret.

VANNTETT**
Å bade, dusje og gjøre mye annet uten å behøve ta 
bort din pod, gjør livet litt lettere.

TRÅDLØS BLUETOOTH®-
TEKNOLOGI  
Med Omnipod DASH PDM kan du trådløst justere 
insulindosen basert på aktivitetsnivå og måltidsvalg. 
Det gir deg mer trygghet. 

FLEKSIBEL OG TILPASSET
Poden kan plasseres omtrent overalt der du ville gitt 
deg selv en injeksjon. Du har mulighet til å stille inn 
ulike forhåndsinnstillinger på Omnipod DASH PDM 
for å opprette favoritter, merke aktivitetene dine og 
tilpasse insulintilførselen ut fra din daglige rutine.  



Frihet til å glede deg 
over favorittaktivitetene 

dine uten avbrudd ...


