
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODDER™-OHJEET KOTIIN 
 

Tämä asiakirja on tarkoitettu käyttäjälle tai käyttäjän vanhemmalle/huoltajalle 

 

Etunimi ___________________ Sukunimi ______________________________________ 

Päivämäärä _____________________ PDM-laitteen sarjanumero ____________________ 
 
Alla luetellut terveydenhuollon ammattilaisen määrittämät alkuasetukset tulee syöttää PDM-laitteeseesi. 
Suosittelemme säilyttämään niistä aina ajan tasalla olevan kopion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podder, Omnipod ja Omnipod Dash -logo ovat Insulet Corporationin 
(valmistaja) tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. OMNI.FI.001-01-FEB2020.  NORDICINFU CARE 
AB (jakelija) www.infucare.fi   

 



 Alkuasetukset Omnipod DASHTM PDM-laitteellesi, * terveydenhuollon ammattilaisen määrittämät  

1. Maksimibasaalitaso* _______ U/h 

2.  
Basaali 1* 

Aikasegmentti   
   00:00 - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______- _______ 

 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 
_______ U/h 

3. Tilapäinen basaali (%)                Käytössä                          Ei käytössä 

4. VS-tavoitealueen rajat Alaraja ________ mmol/L 
Yläraja ________ mmol/L 

5. Boluslaskuri                Käytössä                          Ei käytössä 

6. VS-Tavoite* Aikasegmentti 
    00:00 - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 

Tavoite 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 

Korjaa, kun yli 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 

7. Minimi-VS boluslaskentoihin _________ mmol/L 

8. Insuliini-hiilihydraatti-suhde (I:HH)* Aikasegmentti 
    00:00 - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 

1 insuliiniyksikkö kattaa 
_______ g 
_______ g 
_______ g 
_______ g 
_______ g 
_______ g 
_______ g 

9. Korjauskerroin* Aikasegmentti      
    00:00 - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 
_______ - _______ 

1 insuliiniyksikkö laskee VS:a 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 
_____ mmol/L 

10. Käänteinen korjaus*               Käytössä                           Ei käytössä 

11. Aktiivisen insuliinin kesto*  _______ tuntia 

12. Maksimibolus* _______ yksikköä 

13. Jatkettu bolus (%)              Käytössä                           Ei käytössä 

Huomio! Kun yllä mainitut asetukset on tehty, PDM käynnistyy uudelleen ja tallentaa asetuksesi. 

 Alla olevissa toiminnoissa on valmiit esiasetukset. Niitä voidaan helposti muuttaa kohdassa Asetukset/Muistutukset 
• Pumppu vanhenee (esiasetus 4 tuntia) 
• Säiliö lähes tyhjä (esiasetus 10 U) 

 
Podder, Omnipod ja Omnipod Dash -logo ovat Insulet Corporationin (valmistaja) tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki 
oikeudet pidätetään. OMNI.FI.001-01-FEB2020.  NORDICINFU CARE AB (jakelija) www.infucare.fi    

 

 

Päiväkohtainen basaali: 

__________ U 
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