
More freedom. More confidence. With mylife™.

Insuliinipumpun kiinnitysvaihtoehtoja
Huomaamaton ja helppo käyttää lähes kaikkialla
mylife™ OmniPod® -insuliinipumpussa ei ole letkua. Pumppua ei tarvitse kiinnittää vyökiinnikkeeseen, pieneen 
pussukkaan vaatteiden alle tai rintaliiveihin. Ei enää takertuneita tai kiertyneitä infuusiosettejä.
Insuliinipumpun voi kiinnittää useimpiin paikkoihin, joissa insuliinin voi pistää myös insuliinikynällä (MDI/ICT). 
Tämä helpottaa infuusiopaikan hallintaa. Pieni ja huomaamaton insuliinipumppu antaa vapauden tunteen.

Kiinnityskohdan valinta
Vaihda kiinnityskohta aina kun asetat uuden insuliini- 
pumpun paikalleen; jos kiinnityskohtaa ei vaihdeta 
säännöllisesti, se saattaa haitata insuliinin imeytymistä. 
Uuden kiinnityskohdan on oltava vähintään 2,5 cm:n 
etäisyydellä edellisestä kiinnityskohdasta ja 5 cm:n 
etäisyydellä navasta. Insuliinipumppua ei myöskään saa 
asettaa luomen tai arven päälle.
Älä myöskään aseta insuliinipumppua paikkaan, jossa se 
on epämukava tai voi siirtyä paikaltaan istuessasi tai 
liikkuessasi; älä esimerkiksi aseta sitä ihopoimujen lähelle 
tai suoraan vyötärönauhan alle.

Suositellut kiinnityskohdat kehossa

Käsivarsissa ja jaloissa
Kiinnitä insuliinipumppu 
pystysuoraan tai pieneen 
kulmaan.

Alaselässä, vatsassa ja 
pakaroissa
Kiinnitä insuliinipumppu 
vaakasuoraan tai pieneen 
kulmaan.

Ihopoimun muodostaminen
Aseta kätesi insuliinipumpun päälle ja purista iho poimulle laajalta alueelta insulii-
nipumpun ikkunan ympärillä. Paina sitten PDM:n käynnistyspainiketta. Vapauta 
ihopoimu, kun kanyyli on asettunut paikalleen. Tämä on hyvin tärkeää, jos kiinnitys-
kohdassa on vain vähän rasvakudosta.

Älä aseta insuliinipumppua tatuointien tai arpiku-
doksen päälle tai paikkoihin, joissa on ihopoimuja 
ja käytetään vyötä, sillä tämä saattaisi vaikuttaa 
kiinnittymiseen tai insuliinin imeytymiseen.
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Insuliinipumpun kiinnitysvinkkejä
Huomaamaton ja helppo käyttää lähes kaikkialla
mylife™ OmniPod® -laite merkitsee vapautta – vapautta uida ja harrastaa liikuntaa huoletta. Insuliinipumpun tarrapinta 
pitää sen paikallaan enintään 3 päivää. Tarvittaessa on kuitenkin saatavissa pitoa parantavia tuotteita. Nämä insuliini-
pumpun käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten antamat vinkit voivat parantaa insuliinipumpun kiinnitystä.

Kiinnityskohdan valmistelu
 Ole rauhallinen ja varmista ihon kuivuus (älä hikoile) ennen insuliinipumpun vaihtoa.
 Puhdista iho huolellisesti. Ihoöljyt ja -voiteet sekä aurinkorasvat voivat heikentää insuliinipumpun kiinnitystä.
 Voit parantaa kiinnitystä puhdistamalla kiinnityskohtaa ympäröivän ihon antiseptiliuokseen kostutetulla liinalla 

noin tennispallon kokoiselta alueelta.
 Anna ihon kuivua kokonaan ennen insuliinipumpun asettamista paikalleen. Emme suosittele ihon kuivausta 

puhaltamalla siihen.

Rasvainen iho
Saippuan, voiteen, shampoon tai hoitoaineen jäämät voivat 
haitata insuliinipumpun varmaa kiinnittymistä.

Puhdista kiinnityskohta huolellisesti antiseptiliuoksella ennen 
insuliinipumpun asettamista paikalleen ja anna ihon kuivua 
kokonaan.

Kostea iho
Kosteus haittaa kiinnittymistä.

Pyyhi kosteus liinalla ja anna ihon kuivua kokonaan; älä puhalla 
siihen ilmaa.

Ihokarvat
Ihokarvat jäävät kirjaimellisesti ihosi ja insuliinipumpun väliin ja 
voivat estää varman kiinnityksen.

Varmista sileä insuliinipumpun tarttumispinta poistamalla kiinni-
tyskohdasta ihokarvat. Suosittelemme ihokarvojen poistoa 24 
tuntia ennen insuliinipumpun asettamista paikalleen ihoärsytyk-
sen välttämiseksi.

Aihe Ratkaisu

 
Saatavat tuotteet
Kokeneet insuliinipumpun käyttäjät ovat kertoneet varmistavansa insuliinipumpun kiinnityksen vaativammissa akti- 
viteeteissa seuraavilla tuotteilla1. Monet näistä tuotteista ovat saatavina apteekista tai sairausvakuutuksen korvaamia 
lääkintätarvikkeita.
Jokaisen iho on erilainen. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sinulle parhaiten sopivista tuotteista.

Ihon valmistelu  Antiseptiset pyyhkeet
 Cutasept F
 jne.

Ihon suojaus  3M Cavelon Spray
 Ihon valmistelu
 jne.

Toimenpide Tuotteet

1  Insulet ja Ypsomed eivät ole testanneet näiden tuotteiden toimivuutta insuliinipumpun kanssa eivätkä nimenomaisesti kehota käyttämään näitä tuotteita insuliinipumpun 
kanssa. Insulet tai Ypsomed on saanut nämä suositukset muilta mylife™ OmniPod® -laitteen käyttäjiltä, joiden tarpeet, mieltymykset ja elämäntilanteet voivat poiketa omistasi. 
Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ennen kuin käytät näitä tuotteita insuliinipumpun kanssa.

Toimenpide Tuotteet

Insuliinipumpun kiinnityk-
sen varmistaminen

 Putkisidos
 Kinesioteippi
 Peha-Haft
 Tegaderm
 jne.

Insuliinipumpun 
irrottaminen

 Vauvaöljy/geeli
 jne.
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