OMNIPOD DASHTM INSULIN
MANAGEMENT SYSTEM

OMNIPOD DASH INSULIN MANAGEMENT SYSTEM
KAN FORENKLE BYRDEN VED FLERE DAGLIGE
INJEKTIONER (MDI)

Hvorfor folk vælger at
skifte fra MDI til
Omnipod Systemet1
1. De ønsker bedre
blodsukkerkontrol
2. De ønsker mere frihed
3. De er trætte af injektioner

Gennemsnitligt antal nødvendige injektioner hver 3.
dag (MDI: ~ 4,5 pr. dag)

Hvorfor folk vælger
Omnipod System fremfor
andre insulinpumper1
1. Slangeløst design
2. Let at anvende

Velegnet til alle aldre og livsstile

üFrihed üKomfort üFleksibilitet

3. Vandtæt*
4. Stoler på det til at håndtere
deres diabetes med2

* Pod'en har en IP28-klassificering af vandtæthed til en dybde på 7,6 meter i 60 minutter. PDM'en er ikke vandtæt.
1. Insulet Customer Satisfaction Survey. US data on file. Dec 2017. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af 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. Denne
undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD DASH SYSTEM GIVER DIG FLEKSIBILITET
OG FRIHED

+ Håndfri, automatisk kanyleindføring så du
aldrig behøver at håndtere en indføringskanyle

Let at bruge
Pod og Omnipod DASH
Personal Diabetes Manager
(PDM) kommunikerer via
Bluetooth® trådløs teknologi*
med henblik på at opnå
kontinuerlig insulinlevering

Ingen sifoneffekt3
Ingen slanger, hvilket
reducerer variationen
i pumpeflowet

+ Med forudindstillingerne på Personal Diabetes
Manager (PDM) får du en mere personligt
tilpasset insulinlevering

Hyppigt skift af
infusionssted
Placer Pod'en hvor som
helst, hvor brugerne ville
give dem selv en injektion
Bæres i højst 3 dage**
Letvægts-Pod til
engangsbrug; indeholder
op til 200 enheder insulin
Ingen grund til at
koble fra
Vandtæt Pod***

Skærmbilledet er kun et eksempel til illustrative formål.

Automatisk kanyleindføring
Ensartet, håndfri kanyleindføring

* Ved opstart skal PDM'en og Pod'en røre ved hinanden, enten i eller uden for bakken, for at sikre korrekt kommunikation under priming. Under normal drift: Højst 1,5 m fra hinanden.
Afhængigt af lokaliteten kan kommunikationsafstanden være op til 15 meter.
** 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.
3. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Denne undersøgelse blev
gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN REDUCERE
KOMPLEKSITETEN FOR BÅDE BRUGERE OG
SUNDHEDSPERSONALE

Omnipod DASH Systemet
kan hjælpe med at reducere
kompleksiteten ved insulinlevering5

Automatisk kanyleindføring
og personligt tilpasset
levering af insulin

Forbedret livskvalitet for
brugerne4

Det slangeløse Omnipod
DASH System giver 3 dages
nonstop* insulinlevering
– intet behov for at
afbryde forbindelsen eller
insulinleveringen6

Blot tre enkle trin sikrer,
at det er let at starte
insulinlevering med Omnipod
DASH System

Omnipod DASH Systemet– gør
livet lettere for dig og dine patienter

www.myomnipod.com

* Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering
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. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.
5. Argent data on file. Metoden analyserede brugervejledningerne til adskillige kommercielt tilgængelige, selvadministrerede insulinleveringssystemer, herunder Insulet Omnipod® System,
Tandem t:slim®, Medtronic MiniMed® 630G, MiniMed® 670G og NovoLog® FlexPen® og etablerede et panel af certificerede diabetesundervisere (CDE'er) med henblik på at evaluere,
hvilket produkt der ud fra deres ekspertviden var det nemmeste at bruge. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.
6. Zisser HC. Quantifying the impact of a short interval interruption of insulin-pump infusion sets on glycemic excursions. Diabetes Care. 2008;31:238-239. Denne undersøgelse blev
gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.
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BLOT TRE ENKLE TRIN SIKRER, AT DET ER LET AT
STARTE INSULINLEVERING MED OMNIPOD DASH
SYSTEMET

Omnipod DASH Systemets enkle design betyder, at det blot kræver
tre trin at starte insulinlevering
Trin 1. Påfyld
Fyld Pod'en med insulin (fra 85 til 200 enheder
hurtigtvirkende U-100-insulin). Pod'en primer sig
selv og udfører en række sikkerhedskontroller.

Trin 2. Påsæt
Sæt Pod'en på det forberedte infusionssted, og
kør fingeren rundt på plastret for at sikre, at det
sidder fast.

Trin 3. Pumpe
Tryk på 'Start' for at aktivere den næsten
smertefrie, automatiske indføring af den bløde
kanyle og påbegynde insulinleveringen.
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PERSONLIGT TILPASSET INSULINLEVERING OG MERE
FRIHED TIL AT LEVE LIVET FULDT UD

Pod'en kan sættes overalt, hvor insulin normalt ville blive injiceret, og uden
besværet med insulinpumper med slanger får din patient større frihed til at
bevæge sig, lege, træne, svømme, sove, være intim og leve livet fuldt ud.

Arm
Mave

Bagpå
Balde

Lår

Arm

Ben
Mave

Balde

Ben

En undersøgelse har vist,
at en pumpes position i
forhold til infusionsstedet
kan påvirke den
forventede insulinlevering
med op til 25 %
(hastighed på 1 IE/t.).10

Foran

Pumpe
placeret over
infusionsstedet

Pumpe placeret
under
infusionsstedet
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Da Omnipod DASH
Systemet er slangeløst,
er en sådan variation i
insulinleveringen minimal.
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OMNIPOD DASH SYSTEMET KAN FORBEDRE
BRUGERNES LIVSKVALITET

Procentdel af patienter, der rapporterede forbedret livskvalitet i en amerikansk undersøgelse7

Procentdel af patienter med
forbedret livskvalitet
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7. 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. Denne undersøgelse blev gennemført på en tidligere generation af Omnipod® Insulin Management System.
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VED AT VÆRE UDEN SLANGE SIKRER OMNIPOD DASH
SYSTEMET, AT DER IKKE ER NOGEN AFBRYDELSE AF
BASAL INSULININFUSION

Omnipod DASH System sættes direkte på kroppen, og der er ingen grund
til, at patienter afbryder forbindelsen. Tre dages nonstop* insulinlevering kan
reducere den vedvarende stigning i blodsukkerværdierne, der observeres, når
insulinpumper med slanger frakobles.9
Måling af virkningen af kortvarige afbrydelser af insulinleveringen på blodsukkerniveauerne9
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En prospektiv, åben
undersøgelse, der blev
offentliggjort i Diabetes
Care, målte virkningen
af kortvarige afbrydelser
af insulinleveringen på
blodsukkerniveauerne.
Konklusionen: En
"30-minutters afbrydelse
af basal insulininfusion
resulterede i betydelig
blodsukkerstigning; ~ 1
mmol/l for hvert minuts
afbrydelse af basal
insulininfusion."9

* Op til 72 timers kontinuerlig insulinlevering
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. Denne undersøgelse blev
gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.
10. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Denne undersøgelse blev
gennemført på en tidligere generation af Omnipod Insulin Management System.
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OMNIPOD SUPPORTPROGRAM

Omnipod Supportprogrammet er designet til at gøre overgangen til Omnipod
DASH Systemet så nem som muligt. Programmet tilbyder en række
værdiskabende tjenester, som hjælper din patient med at få mest muligt ud af
det, som Omnipod DASH System har at tilbyde.
+ Pod Experience Kit*
En gratis, ikke-fungerende prøve-Pod til de af
dine patienter, som gerne vil prøve Pod'en
+ Omnipod DASH System Træning
Vores lokale produktspecialister er tilgængelige
til at hjælpe dig med at få dine patienter oplært
i og startet på Omnipod DASH System
+ Undervisnings- og træningsressourcer
"Sådan gør du"-videoer, ressourceguider,
tips og tricks, masser af undervisnings- [og
trænings-] support til dig og dine patienter,
altid tilgængeligt på www.myomnipod.com

+ PDM Holiday Loaner Programme***
Yder support til din patient, uanset hvor hun/
han befinder sig i verden. Kontakt dit lokale
Omnipod Kundeserviceteam for at få flere
oplysninger
+ Program til bortskaffelse af Insulet Pod
Giver Podders™ en alternativ måde at
bortskaffe brugte Pods på. Henvis venligst
dine Podders til deres lokale Omnipod
Kundeserviceteam eller deres nuværende
Omnipod DASH System-leverandør for
yderligere information

Besøg venligst www.myomnipod.
com for at få flere oplysninger
om de enkelte tjenester og
deres tilgængelighed i dit land,
eller ring til dit lokale Omnipod
Kundeserviceteam].

*Prøve-Pod'en er en kanylefri, ikke-fungerende Pod, der kan bæres i op til 3 dage.
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OMNIPOD KUNDESERVICETEAM

Vores mål er at gøre livet lettere for dig og dine patienter.
Omnipod Kunderserviceteam er tilgængeligt 24 timer i døgnet,
7 dage om ugen for at hjælpe dig.

Land:

Telefonnummer*:

Telefonnummer, når du
ringer fra udlandet:

E-mail:

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

Besøg os på www.myomnipod.com

Vigtig sikkerhedsinformation:
Omnipod 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, og
til den kvantitative måling af blodsukker i frisk kapillær fuldblod fra fingeren. Blodsukkermålingerne
bør ikke bruges til diagnosticering eller screening for diabetes. Personal Diabetes Manager (PDM)
blodsukkermåler er beregnet til brug for individuelle patienter og bør ikke deles. 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 Insulin Management
System og Omnipod DASH Insulin Management System er designet til brug sammen med hurtigvirkende
U-100 insulin. Se Brugervejledningen Omnipod Insulin Management System eller Omnipod DASH
Insulin Management System, hvilke U-100 insulinanaloger der er testet og fundet at være sikre til brug
i pod’en, samt komplette sikkerhedsoplysninger inklusive indikationer, kontraindikationer, advarsler,
forsigtighedsregler og instruktioner.
* Opkald bliver muligvis overvåget og optaget med henblik på kvalitetsformål. Opkald til 0800-numre er gratis fra lokale fastnetnumre, men andre mobilnetværk opkræver muligvis gebyr for
disse opkald.
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TM

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