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OMNIPOD DASH INSULIN MANAGEMENT SYSTEM 
VOI HELPOTTAA USEIDEN PÄIVITTÄISTEN PISTOSTEN 
TAAKKAA (MDI)

Miksi ihmiset haluavat 
vaihtaa MDI:stä Omnipod-
järjestelmään1

Miksi ihmiset valitsevat 
Omnipod-järjestelmän muiden 
insuliinipumppujen sijasta1

1. Haluavat hallita 
verensokeria paremmin

2. Haluavat lisää vapautta 

3. Ovat väsyneitä pistoksiin

1. Letkuttomuus

2. Helppokäyttöisyys

3. Vesitiiviys*

4. Luottamus Omnipod-
järjestelmään diabeteksen 
hallinnassa2

Keskimääräinen pistosten lukumäärä kolmen päivän 
aikana (MDI: ~ 4,5 päivässä)

Sopii kaikenikäisille ja kaikkiin  
elämäntyyleihin

    Vapausü     Mukavuusü      Joustavuusü

*Pumpun vesitiiviydellä on IP28-luokitus: korkeintaan 7,6 metriin asti 60 minuutin ajaksi. PDM ei ole vesitiivis.1. Insulet-asiakastyytyväisyyskysely. US data on file. Joulukuu 2017. Tämä 
tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.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. Tämä tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.
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OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄ TARJOAA 
JOUSTAVUUTTA JA VAPAUTTA

 + Kanyylin automaattinen asetus, eli sinun ei 
tarvitse koskaan käsitellä asetinneulaa

 + Personal Diabetes Manager (PDM) -laitteen 
esiasetuksilla henkilökohtaisemmin 
määritettyä insuliininantoa 

Helppokäyttöinen
Pumppu ja Omnipod DASH 
Personal Diabetes Manager 
(PDM) viestivät langattomalla 
Bluetooth®-tekniikalla* 
jatkuvan insuliininannon 
takaamiseksi

Ei lappoilmiötä3

Letkuttomuus minimoi 
pumpun virtauksen vaihtelun

Paikan säännöllinen  
vaihto

Pumpun voi asettaa mihin 
tahansa kohtaan, johon 

insuliinia tavallisesti pistetään

Käyttöaika enintään  
3 päivää**

Kevyt, kertakäyttöinen 
pumppu, johon mahtuu 
200 yksikköä insuliinia

Ei tarvetta  
keskeytyksiin

Vesitiivis pumppu***

Kanyylin  
automaattinen asetus

Luotettava, automaattinen  
kanyylin asetus käsin koskematta

Näyttökuva on vain havainnollistava esimerkki. 

*Aktivointivaiheessa PDM-laitteen ja pumpun (pakkausalustalla tai sen ulkopuolella) tulee olla vieretysten ja koskettaa toisiaan, jotta tiedonsiirto valmistelun aikana voidaan taata. Normaalin 
käytön aikana: 1,5 metrin etäisyydellä toisistaan. Tietyissä olosuhteissa tietoliikenneyhteyden kantama on jopa 15 metriä.
**Jopa 72 tuntia jatkuvaa insuliininantoa.
***Pumpun vesitiiviydellä on IP28-luokitus: korkeintaan 7,6 metriin asti 60 minuutin ajaksi. PDM ei ole vesitiivis.3. Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion 
Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103.Tämä tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.
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www.myomnipod.com

OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄ VOI VÄHENTÄÄ 
MONIMUTKAISUUTTA SEKÄ KÄYTTÄJIEN ETTÄ 
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN KANNALTA

Omnipod DASH -järjestelmä voi 
auttaa vähentämään insuliininannon 

monimutkaisuutta5

Käyttäjien parantunut 
elämänlaatu4

Vain kolme vaihetta: 
insuliininanto on helppoa 
aloittaa Omnipod DASH 

-järjestelmällä

Omnipod DASH -järjestelmä 
– helpottaa sinun ja potilaidesi 

elämää

Automaattinen kanyylin 
asetus ja henkilökohtaisesti 

määritetty insuliininanto

Letkuton Omnipod DASH - 
järjestelmä tarjoaa 3 päivän 
jatkuvan* insuliininannon – 
letkua ei tarvitse irrottaa tai 

insuliininantoa häiritä6

*Jopa 72 tuntia jatkuvaa insuliininantoa
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. Tämä tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod® Insulin Management System -järjestelmällä.
5.  Argent data on file. Menetelmässä analysoitiin useiden kaupallisesti saatavissa olevien potilaan hallitsemien insuliininantojärjestelmien käyttöoppaita, mukaan lukien Insulet 

Omnipod®System, Tandem t:slim®, Medtronic MiniMed® 630G, MiniMed® 670G ja NovoLog® FlexPen® ja perustettiin sertifioitujen diabeteskouluttajien (Certified Diabetes Educator, CDE) 
paneeli arvioimaan, mikä tuote oli heidän asiantuntijalausuntonsa mukaan helpoin käyttää. Tämä tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod® Insulin Management System -järjestelmällä. 

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. Tämä tutkimus tehtiin aiemman 
sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.
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VAIN KOLME VAIHETTA: INSULIININANTO ON HELPPOA 
ALOITTAA OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄLLÄ

Vaihe 1. Täytä

Täytä pumppu insuliinilla (85–200 yksikköä 
nopeavaikutteista U-100-insuliinia, esim. 
NovoRapid, Humalog tai Apidra). Pumppu 
valmistelee itsensä ja tekee sarjan 
turvallisuustarkastuksia.

Vaihe 2. Aseta

Aseta pumppu valmisteltuun infuusiokohtaan ja 
kiinnitä se paikalleen silittämällä tarran reunoja 
sormella.

Vaihe 3. Aloita insuliininanto

Paina Aloita ja käynnistä automaattinen, 
käytännöllisesti katsoen kivuton, pehmeän kanyylin 
asettaminen sekä insuliininanto.

Omnipod DASH -järjestelmän yksinkertaisen rakenteen ansiosta voit 
aloittaa insuliininannon kolmessa vaiheessa
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HENKILÖKOHTAISESTI MÄÄRITETTY INSULIININANTO 
JA ENEMMÄN VAPAUTTA ELÄÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ

Pumpun voi asettaa mihin tahansa kohtaan, johon insuliinia tavallisesti 
pistetään, ja letkuttomuuden ansiosta potilaasi voi liikkua, pelata, treenata, uida*, 
nukkua ja kuherrella vapaammin – elää täyttä elämää.

Edestä Takaa Edestä Takaa

vatsa

vatsa

selkä

käsivarsi

käsivarsi

pakara

reisi

reisi reisi

reisi

pakara

Testitutkimuksessa on 
osoitettu, että pumpun 
sijainti infuusiokohtaan 
nähden voi vaikuttaa 
odotettuun insuliininantoon 
jopa 25 % (nopeudella 1 
U/h).10 

Koska Omnipod 
DASHTM -järjestelmä on 
letkuton, tämä vaihtelu 
insuliininannossa on 
minimaalinen.
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OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄ VOI PARANTAA 
KÄYTTÄJIEN ELÄMÄNLAATUA

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. Tämä tutkimus tehtiin aiemman sukupolven Omnipod® Insulin Management System -järjestelmällä.

Prosenttiosuus potilaista, jotka ilmoittivat elämänlaadun parantuneen Yhdysvalloissa 
tehdyssä kyselytutkimuksessa7
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LETKUTON OMNIPOD DASH -JÄRJESTELMÄ VARMISTAA, 
ETTEI BASAALI-INSULIININ ANTOON TULE  
KESKEYTYKSIÄ

Omnipod DASH -järjestelmä kiinnitetään iholle, eikä potilailla ole mitään 
tarvetta irrottaa sitä.  Kolmen päivän keskeytyksetön* insuliininanto voi vähentää 
verensokerin jatkuvaa nousua, jota havaitaan letkullisten insuliinipumppujen 
ollessa irrotettuna.9

Mittaus infuusiosetin lyhytaikaisten irtikytkemisten vaikutuksesta verensokeritasoon9

*Jopa 72 tuntia jatkuvaa insuliininantoa
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. Tämä tutkimus tehtiin aiemman 

sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.
10.    Zisser HC. Siphon Effects on Continuous Subcutaneous Insulin Infusion Pump Delivery Performance. J Diabetes Science and Technology. 2010;4(1):98-103. Tämä tutkimus tehtiin 

aiemman sukupolven Omnipod Insulin Management System -järjestelmällä.

Diabetes Care 
-julkaisussa julkistetussa 
prospektiivisessa 
avoimessa tutkimuksessa 
mitattiin infuusiosettien 
lyhytkestoisten 
irtikytkemisten vaikutusta 
verensokeriin. Johtopäätös: 
Basaali-insuliini-infuusion 
keskeytyminen 30 minuutiksi 
aiheutti merkittävää 
verensokerin nousua: ~1 
mg/dL jokaiselta minuutilta, 
jonka basaali-insuliini-
infuusio oli keskeytyneenä.9
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OMNIPOD-TUKIOHJELMA

Omnipod-tukiohjelma on suunniteltu tekemään Omnipod DASH -järjestelmään 
siirtymisestä mahdollisimman yksinkertaista. Ohjelma tarjoaa valikoiman 
lisäarvopalveluja, jotka auttavat sinua ja potilastasi hyödyntämään Omnipod 
DASH -järjestelmää parhaalla tavalla.

 + Pod Experience Kit* 
Maksuton, toimimaton näytepumppu potilaille, 
jotka haluavat kokeilla pumppua

 + Omnipod DASH -järjestelmäkoulutus 
Paikalliset edustajamme tukevat sinua 
mielellään potilaiden kouluttamisessa Omnipod 
DASH -järjestelmän käytön aloittamiseen

 + Koulutus- ja harjoitteluresurssit 
Ohjevideoita, resurssioppaita, vinkkejä ja 
vihjeitä, paljon koulutus- (ja harjoittelu-) 
tukea sinulle ja potilaille aina käytettävissä 
osoitteessa www.myomnipod.com

 + PDM-lainausohjelma lomille 
Tukee potilastasi kaikkialla maailmassa; 
lisätietoja saat ottamalla yhteyden paikalliseen 
Omnipod-asiakaspalvelutiimiisi

 + Insulet-pumppujen kierrätysohjelma 
Tarjoaa Podder™-käyttäjille vaihtoehtoisen 
tavan käytettyjen pumppujen hävittämiseen. 
Kehota Podder-käyttäjiä kysymään lisätietoja 
paikalliselta Omnipod-asiakaspalvelutiimiltä 
tai nykyiseltä Omnipod DASH -järjestelmän 
tarjoajalta

*Näytepumppu on neulaton, toimimaton pumppu, jota voi käyttää enintään 3 päivää.

Lisätietoja yksittäisistä palveluista  
ja niiden saatavuudesta maassasi 
saat osoitteesta  
www.myomnipod.com tai 
soittamalla paikalliselle [Omnipod - 
asiakaspalvelutiimille].
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OMNIPOD-ASIAKASPALVELUTIIMI

Tavoitteenamme on helpottaa sinun ja potilaidesi elämää. 

Omnipod-asiakaspalvelutiimi on  palveluksessasi 24 tuntia päivässä 7 päivänä 
viikossa.

Maa: Puhelinnumero*: Puhelinnumero 
ulkomailta 
soitettaessa:

Sähköposti:

Danmark 80 25 36 09 +45 70 28 10 24 Omnipod-DK@insulet.com

Suomi 0800 91 2942 +358 985 653 300 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

*Puheluita voidaan tarkkailla ja tallentaa laadunvalvontatarkoituksia varten. Puhelut 0800-numeroihin ovat ilmaisia paikallisista lankapuhelimista, mutta muut verkot voivat  
veloittaa näistä puheluista.

Tärkeitä turvallisuustietoja:

Omnipod Insulin Management System on tarkoitettu subkutaaniseen insuliininantoon asetetuilla 
ja muuttuvilla nopeuksilla diabeteksen hoidoksi insuliinia tarvitseville henkilöille ja verensokerin 
kvantitatiiviseen mittaamiseen sormesta otetusta tuoreesta kapillaarikokoverestä. Verensokerimittauksia 
ei tulisi käyttää diabeteksen diagnosointiin tai seulontaan. Personal Diabetes Manager (PDM) - 
verensokerimittari on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön, eikä sitä tule jakaa. Omnipod Insulin 
Management System on tarkoitettu subkutaaniseen insuliininantoon asetetuilla ja muuttuvilla 
nopeuksilla diabeteksen hoidoksi insuliinia tarvitseville henkilöille. Omnipod Insulin Management 
System ja Omnipod DASH Insulin Management System on suunniteltu käytettäväksi nopeavaikutteisen 
U-100-insuliinin kanssa. Katso Omnipod Insulin Management System- tai Omnipod DASH Insulin 
Management System -järjestelmän käyttöoppaasta, minkä U-100-insuliinianalogien kanssa pumppu 
on testattu turvalliseksi käyttää, samoin kuin täydelliset turvallisuustiedot, mukaan lukien käyttöaiheet, 
vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja ohjeet.

Käy osoitteessa www.myomnipod.com
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TM

Pumpun vesitiiviydellä on IP28-luokitus: korkeintaan 7,6 metriin asti 60 minuutin ajaksi. PDM ei ole vesitiivis.
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tavaramerkkejä, ja niitä käytetään luvalla. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Kolmansien osapuolten tavaramerkkien käyttöä ei katsota suositteluksi eikä se viittaa yhteyteen tai 
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