
 Hvis du er ny bruker av Omnipod®-systemet, 

bør du gjennomføre konfigureringsprosessen 

sammen med helsepersonell eller en sertifisert 

pod-instruktør.

Sett inn AAA-batteriene som følger med PDM-en, i batterirommet 
på baksiden av PDM-enheten.

+  Bruk opp/ned-kontrollerknappene på PDM-en (Personal Diabetes Manager) 
til å øke eller redusere verdier eller navigere opp eller ned i lister. 

+  Trykk på funksjonstasten som er merket med Neste, Velg, Bekreft, Lagre eller 
Fullført for å gå videre til neste skjermbilde. 

+  Trykk på funksjonstasten som er merket med Tilbake eller Avbryt, for å gå tilbake 
til forrige skjermbilde. 

Du ser hva hver funksjonstast gjør, på skjermen over tasten. 

Her ser du noen slike funksjoner. Hva som faktisk vises på skjermen, kan variere 
i henhold til brukerinnstillingene.

* PDM-en er ikke vanntett

Det er svært viktig at du er nøyaktig når du legger 
inn innstillingene i den nye PDM-en*. Følg denne 
hurtigstartveiledningen nøye. Du finner mer informasjon 
i brukerhåndboken for Omnipod®-systemet. 

Hvis du lurer på noe i forbindelse med konfigureringen av den 
nye PDM-en, kan du ringe kundeservice. Vi er tilgjengelige 
døgnet rundt hele uken på 800 22 612. Hvis du lurer 
på noe i forbindelse med dine spesifikke innstillinger for 
pumpebehandlingen, må du kontakte helsepersonell.

Konfigurer PDM-en (Personal Diabetes Manager) med konfigureringsveiviseren  

for Omnipod®-systemet.

Når du skal utføre dette trinnet, trenger du en nøyaktig klokke, for eksempel et armbåndsur, en alarmklokke eller 
en mobiltelefon. Du må også ha personlige innstillinger å legge inn i den nye PDM-en.

+  Hvis du allerede bruker Omnipod®-systemet, kan du hente ut disse innstillingene fra PDM-en du har fra før av. 

+  Hvis du er ny bruker av Omnipod®-systemet, må du gjennomføre konfigureringsprosessen sammen 
med helsepersonell eller en sertifisert pod-instruktør.

KONFIGURER PDM-EN DINSLIK NAVIGERER DU I KONFIGURERINGSVEIVISEREN

VÆR NØYE NÅR DU LEGGER INN INNSTILLINGENE
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INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

Første gang du slår på PDM-en, ser du konfigureringsveiviseren. 

Den veileder deg gjennom konfigureringsprosessen. Følg instruksjonene 

på de ulike skjermbildene for å angi følgende: 

+  ID-navn – navnet du vil bruke til å identifisere PDM-en

+  Fargen på ID-skjermbildet – du kan velge mellom hvit, grønn, blå, 
oransje og lilla

+  Gjeldende klokkeslett og dato

+  Maks. basalrate

+  Innledende basalrate og/eller -program

+  Midlertidig basalmetode

+  Lydinnstilling for blodsukker (BS) og BS-mål

+  Beregninger av foreslått bolus og tilordnede mål, forhold og faktorer 
(hvis aktuelt)

+  Bolustrinn

+  Maks. bolus

+  Forlenget bolusmetode

+  Varsel for lavt reservoarvolum

+  Varsling om utløpt pod

TM



Finn frem dette: 
+ PDM-en + En uåpnet pod + Alkoholservietter  
+ En flaske med hurtigvirkende U-100-insulin med romtemperatur

Når PDM-en er konfigurert, blir du spurt om du vil aktivere en pod. 
Følg instruksjonene på PDM-en for å aktivere en ny pod. 

Følg instruksjonene på PDM-en for å starte insulintilførselen.

AKTIVER EN NY POD START INSULINTILFØRSELEN
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Gå gjennom veiledningen for pod-plassering eller brukerhåndboken for 
Omnipod®-systemet for å finne ut hvor du bør plassere pod-en. Vask 
hendene med såpe og vann. 
Rengjør stedet med en alkoholserviett. La stedet tørke skikkelig. 
Ikke blås på stedet for å tørke det. 

Funksjonstaster

Fylleport

Selvklebende bakside

Visningsvindu

Rosa glideinnsats

Nålehette

Informasjonsknapp

Start- / Av/på-knapp

Teststripeport

Opp/ned-kontrollerknapper
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Bildene er av faktiske brukere av Omnipod®-systemet.

Ta av den gjennomsiktige nålehetten på pod-en når du blir bedt 
om det på PDM-en. Trekk den ytterste kanten bestemt oppover.

Fjern det hvite papiret på baksiden av limbåndet. Hvis pod-en er våt 
eller skitten, eller hvis den selvklebende baksiden er brettet, bør du 
trykke på Forkast på PDM-en og begynne på nytt med en ny pod.

Sett pod-en på det valgte stedet når du har bekreftet at pod-en er OK. 
Bruk fingeren til å tette limkanten. 
Trykk på Neste på PDM-en. 

Trykk på Start på PDM-en. Nålen settes inn for å plassere en kanyle 
under huden. Du hører et klikk og kjenner et lite stikk. 

Se gjennom visningsvinduet på pod-en for å sjekke kanylen. Sjekk 
infusjonsstedet for å sikre at kanylen er satt inn riktig.

Sjekk overflaten på pod-en: Du skal nå kunne se den rosa 
glideinnsatsen i vinduet på toppen. Hvis kanylen ikke er satt skikkelig 
inn, må du trykke på Nei på PDM-en. Trykk på Forkast for å deaktivere 
pod-en og begynne på nytt med en ny pod. 
Hvis kanylen er satt skikkelig inn, må du trykke på Ja på PDM-en.

Sjekk blodsukkeret 1,5 timer etter at å ha aktivert en pod. PDM-en 
viser en påminnelse om dette. Den minner deg også på å sjekke 
infusjonsstedet for å sikre at kanylen er satt inn riktig. Når du har gjort 
disse sjekkene, må du trykke på OK på PDM-en.

Før du går videre med Insulin Management System i Omnipod®-systemet, 
bør du gå gjennom de detaljerte anvisningene i brukerhåndboken.

Vask hendene med såpe og vann. 
Rengjør toppen på insulinflasken med en alkoholserviett.

Ta ut fyllenålen og sprøyten fra pod-pakken. Vri fyllenålen med klokken på 
toppen av sprøyten. Ikke bruk andre typer nåler eller fylleenheter enn sprøyten 
som følger med hver pod.

Ta sprøytebeskyttelseshetten av nålen. Trekk like mye luft inn i sprøyten som 
mengden insulin du vil bruke. Du må fylle sprøyten med minst 85 enheter 
insulin. Sett inn nålen i flasken, og injiser luft.

Snu flasken opp-ned, og trekk langsomt insulin fra den. Slå lett eller knips 
på den fylte sprøyten for å fjerne eventuelle bobler.

Ta ut fyllenålen fra flasken, og sett den inn i insulinfylleporten på pod-en. En pil 
på det hvite bakpapiret peker mot fylleporten. Du må ikke injisere insulin andre 
steder på pod-en. Legg pod-en på brettet mens du fyller den med insulin.

For å sikre at pod-en fylles skikkelig, må du ikke sette inn 
fyllesprøyten i vinkel i fylleporten.

Injiser insulin i fylleporten. Pod-en piper to ganger. Ta ut nålen fra 
insulinfylleporten. Sett på plass nålens beskyttelseshette, og fjern nålen 
fra fyllesprøyten.

Du må ALDRI injisere luft i fylleporten. Det kan føre til ikke-tiltenkt eller 
avbrutt insulintilførsel.

Du må ALDRI bruke en pod hvis du merker motstand når du trykker ned 
stempelet på fyllesprøyten. Dette kan føre til avbrutt insulintilførsel.

Plasser pod-en på brettet som er til høyre for og i kontakt med PDM-en, 
for å sikre korrekt kommunikasjon. Trykk på Neste på PDM-en. Omnipod®-
systemet utfører en serie med sikkerhetssjekker og primer pod-en automatisk.




