
UUSI, HELPPO JA 
HUOMAAMATON 
INSULIININANTOTAPA
Omnipod DASH -järjestelmä on uusi, helppo, 
letkuton ja huomaamaton insuliininantotapa, 
jonka avulla elät elämääsi ilman jatkuvaa huolta 
diabeteksestasi. Älypuhelimista tuttu tekniikka 
on helppokäyttöinen ja sulautuu pian osaksi 
jokapäiväistä elämääsi.



Omnipod-tukiohjelma – lisäarvopalvelut  
avuksesi.

Omnipod-asiakaspalvelutiimi
0800 91 2942*

Suomen ulkopuolella 
+358 985 653 300

www.myomnipod.com

Tärkeitä turvallisuustietoja:
Omnipod DASH Insulin Management System on tarkoitettu subkutaaniseen insu-
liininantoon määritetyillä ja muuttuvilla nopeuksilla diabeteksen hoidoksi insuliinia 
tarvitseville henkilöille.

Omnipod DASH Insulin Management System on suunniteltu käytettäväksi nopea-
vaikutteisen U-100-insuliinin kanssa. Katso Omnipod DASH Insulin Management 
System -järjestelmän käyttöoppaasta, minkä U-100-insuliinianalogien kanssa pump-
pu on testattu turvalliseksi käyttää, samoin kuin täydelliset turvallisuustiedot, mukaan 
lukien käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja ohjeet.

*Puheluita voidaan tarkkailla ja tallentaa laatutarkoituksiin. Puhelut 0800-numeroihin ovat  
ilmaisia paikallisista lankapuhelimista, muista verkoista soitettaessa puheluista saatetaan  
veloittaa maksu. 

© 2020 Insulet Corporation . Omnipod, Omnipod-logo, DASH, DASH-logo ja Podder ovat 
Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja useilla 
muilla lainkäyttöalueilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Bluetooth-sanamerkit ja logot ovat Bluetooth 
SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Insulet Corporation käyttää niitä lisenssillä. Kaikki  
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Jakelija



VAPAUTTA ELÄÄ 
ELÄMÄÄSI 
LETKUTTOMAN 
PUMPUN KANSSA 



Pumpun vesitiiviydellä on IP28-luokitus: korkeintaan 7,6 metriin asti 60 minuutin ajaksi. 
PDM ei ole vesitiivis.



Vähemmän pistoksia, vähemmän päivittäisiä keskeytyksiä. 
Keskimääräinen pistosten lukumäärä  

kolmen päivän aikana (MDI§: ~ 4,5 päivässä).

Luotettava, automaattinen kanyylin asetus. 
Neulaa ei tarvitse nähdä eikä koskettaa.  
3 päivän keskeytyksetön insuliininanto*
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Täytä pumppu
Täytä pumppuun enintään 200 yksikköä insuliinia

Aseta pumppu 
Letkutonta pumppua voi käyttää melkein jokaisessa 
kohdassa, johon insuliinia voi pistää.

Valitse PDM-laitteessa Aloita
Ohut, joustava kanyyli asetetaan automaattisesti; et 
koskaan näe sitä ja tuskin edes tunnet sitä

ALOITUS
Ohjelmoinnin jälkeen tarvitaan vain kolme helppoa vaihetta, 
jotta Omnipod DASH -järjestelmä alkaa annostelemaan 
insuliinia.

ELÄMÄÄ ILMAN 
KESKEYTYKSIÄ

Muista keskustella lääkärisi kanssa arvioidaksesi Omnipod 
DASH Insulin Management System -järjestelmän sopivuutta 
käyttöösi. §MDI: Multi Daily Injections.



HELPPO JA 
HUOMAAMATON

Vähemmän pistoksia, vähemmän päivittäisiä keskeytyksiä. 
Keskimääräinen pistosten lukumäärä  

kolmen päivän aikana (MDI§: ~ 4,5 päivässä).

Luotettava, automaattinen kanyylin asetus. 
Neulaa ei tarvitse nähdä eikä koskettaa.  
3 päivän keskeytyksetön insuliininanto*

*Jopa 72 tuntia jatkuvaa insuliininantoa.
**Pumpun vesitiiviydellä on IP28-luokitus: korkeintaan 7,6 metriin asti 60 minuutin 
ajaksi. PDM ei ole vesitiivis. †Normaalin käytön aikana: 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. 
Tietyissä olosuhteissa tietoliikenneyhteyden kantama on jopa 15 metriä.
Näyttökuva on vain havainnollistava esimerkki. 

Letkuton, vesitiivis** pumppu
Vapauta itsesi päivittäisistä pistoksista, 
hankalista letkuista ja pukeutumispulmista

Kosketusnäytöllinen Personal 
Diabetes Manager (PDM)
Huomaamaton insuliininanto muutamalla 
näytön kosketuksella
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IHASTU HELPPOKÄYT-
TÖISYYTEEN
Uudessa, modernissa ja värikosketusnäytöllisessä PDM:ssä 
on intuitiivinen käyttöliittymä. Ohjekehotteet opastavat sinua 
yleisissä tehtävissä ja toiminnoissa, jotka auttavat sinua 
diabeteksen hallinnassa.

LETKUTON
Liiku vapaasti, käytä haluamiasi vaatteita ja urheile 
ilman, että letku on tiellä. Omnipod DASH -pumppu on 
pieni, kevyt ja huomaamaton.

VESITIIVIS**
Voit esimerkiksi uida ja käydä suihkussa joutumatta 
irrottamaan pumppua, mikä helpottaa elämääsi.

LANGATON BLUETOOTH®-
TEKNIIKKA  
Omnipod DASH PDM -laitteella voit etäsäätää† 

insuliiniannostasi aktiivisuustasosi ja ateriavalintojesi 
perusteella. Se tukee itseluottamustasi.

JOUSTAVA JA 
HENKILÖKOHTAINEN
Pumppua voidaan käyttää melkein jokaisessa 
kohdassa, johon insuliinia voi pistää. Voit määrittää 
erilaisia suosikkiesiasetuksia Omnipod DASH PDM - 
laitteeseen, merkitä aktiviteettejasi ja mukauttaa 
insuliininantoa päivittäisen rutiinisi perusteella.  



Vapautta nauttia 
suosikkiaktiviteeteistasi 

ilman keskeytyksiä...


