
More freedom. More confidence. With mylife™.

Placeringsmuligheder for pod’en
Diskret og kan bæres så mange steder
mylife™ OmniPod® har ingen slanger. Der er ingen grund til at bære en pumpe på en bælteclips, i en lille pose  
under tøjet eller i en BH. Ikke flere knækkede eller snoede infusionssæt.  
En pod kan bæres de fleste steder, hvor en indsprøjtning ville være mulig med insulinpenbehandling (MDI / IKT), 
hvilket betyder færre udfordringer ved valg af infusionssted. Og fordi den er så lille, tiltrækker den sig mindre  
opmærksomhed og giver en følelse af frihed.

Valg af infusionssted
Vælg et nyt infusionssted, hver gang du anvender en ny 
pod. Hvis du vælger et forkert sted, kan det reducere 
insulinoptagelsen. Det nye infusionssted skal være mindst 
2,5 cm væk fra det tidligere sted, 5 cm fra navlen og 
ikke over et modermærke eller et ar.
Og pas på ikke at anbringe den, hvor det vil være ubeha- 
geligt, eller den løsner sig, når du sidder eller bevæger 
dig. Lad for eksempel være med at anbringe den nær 
hudfolder eller direkte under linningen i taljen.

Anbefalet placering for hvert kropsområde

På arme og ben
Sæt pod’en lodret på eller 
lidt på skrå.

På lænd, mave og balder
Sæt pod’en vandret på eller 
lidt på skrå.

Klem op
Anbring hånden over pod’en, og klem bredt omkring den hud, der omkranser visnings- 
vinduet. Tryk derefter på knappen Start på PDM’en. Slip huden, når kanylen  
indføres. Dette trin er kritisk, hvis indføringsstedet er meget magert eller ikke har ret 
meget fedtvæv.

Anbring ikke pod’en på tatoveringer eller arvæv, 
eller hvor den vil blive påvirket af hudfolder eller 
et bælte, da dette kan påvirke placeringen eller 
absorptionen af insulin.
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Tips om pod’ens klæbeevne og ressourcer
Diskret og kan bæres så mange steder
mylife™ OmniPod® handler om frihed – herunder friheden til at svømme og dyrke aktiv sport. Pod’ens klæbestof 
holder den sikkert på plads i op til 3 dage. Der findes dog også flere produkter til at forstærke klæbeevnen, hvis 
det er nødvendigt. Disse tips fra “Poddere” og de ordinerende læger kan eventuelt give din pod bedre klæbeevne.

Forberedelse af injektionssted
 Du skal være kølig og tør (ikke svedende), når du skal skifte pod
 Rens huden godt. Kropsolier, lotioner og solcreme kan løsne pod’ens klæbestof
 For at forbedre klæbeevnen skal der bruges en spritserviet uden olie til at rense området omkring  

infusionsstedet – på størrelse med en tennisbold
 Lad derefter stedet lufttørre helt, før pod’en sættes på. Vi anbefaler ikke at puste på det

Fedtet hud
Rester af sæbe, lotion, shampoo eller balsam kan forhindre 
pod’en i at klæbe fast.

Rengør infusionsstedet grundigt med sprit, før pod’en sættes 
på – og lad huden lufttørre.

Fugtig hud
Fugt hæmmer klæbeevnen.

Tør af med et håndklæde, lad infusionsstedet lufttørre grundigt, 
og lad være med at puste på det.

Kropshår
Kropshår kommer bogstaveligt ind mellem din hud og din pod 
– og kunne forhindre pod'en i at klæbe sikkert.

Klip eller barbér stedet med en barberkniv for at skabe en glat 
overflade, pod'en kan klæbe på. For at undgå irritation anbefaler 
vi, at du gør det 24 timer før, pod'en sættes på.

Problemer Løsning

 
Tilgængelige produkter
Erfarne “Poddere” har rapporteret, at de bruger følgende produkter for at støtte klæbeevnen for deres pods 
under kraftig fysisk aktivitet1. Mange af disse produkter er tilgængelige på det lokale apotek, og andre er medicin-
produkter, der omfattet af de fleste sygesikringer.
Alle har forskellig hud – tal med din læge for at finde frem til, hvor du skal begynde, og hvilke muligheder der er 
bedst for dig.

Forberedelse af huden  Spritservietter
 Cutasept F
 etc

Beskyttelse af huden  3M Cavelon-spray
 Skin Prep
 etc

Problemer Tilgængelige produkter

1 Insulet og Ypsomed har ikke testet nogen af disse produkters virkninger sammen med pod'en og anbefaler ikke brugen af disse produkter sammen med pod’en. Disse 
anbefalinger er blevet delt med Insulet eller Ypsomed af andre brugere af mylife™ OmniPod®, hvis behov, præferencer og situationer kan afvige fra din egen. Tal med din læge, 
før du bruger nogen af disse produkter sammen med pod'en.

Problemer Tilgængelige produkter

Hold pod'en på plads  Tubebandage
 Kinesiotape
 Peha-Haft
 Tegaderm
 etc

Skånsom fjernelse af 
pod'en

 Babyolie / babyoliegel
 etc
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