
Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.

Mogelijke plaatsen voor de Pod
Discreet en op zóveel plaatsen te dragen
De mylife™ OmniPod® maakt geen gebruik van slangen. Het is niet meer nodig om aan een riemclip, in een  
klein zakje onder de kleding of in de bh een pomp mee te dragen. Het is voorbij met de geknakte of verdraaide  
infuussets.
Een Pod kan worden gedragen op de meeste plaatsen waar een injectie met een insulinepen (MDI / ICT) mogelijk 
zou zijn. Dat betekent minder gedoe bij het kiezen van injectieplaatsen. En omdat de Pod zo klein is, trekt hij
minder de aandacht, wat een gevoel van vrijheid geeft.

Kiezen van de toedieningsplaats
Breng een nieuwe Pod altijd op een andere plaats aan 
dan de vorige. Als niet voldoende met de toedienings-
plaatsen wordt gevarieerd, kan dat de insulineopname 
verminderen. Zoek een toedieningsplaats die minimaal 
2,5 cm van de vorige plaats verwijderd is, 5 cm van de 
navel en op huid zonder moedervlekken of littekens.
Zorg dat de Pod niet op een plaats zit waar hij onprettig 
voelt of kan losraken als u zit of beweegt. Breng hem 
bijvoorbeeld niet aan in de buurt van huidplooien of 
direct onder de tailleband.

Aanbevolen plaatsen voor ieder gedeelte van het lichaam

Op armen en benen
Breng de Pod verticaal of iets 
schuin aan.

Op de onderrug, de buik 
en de billen
Breng de Pod horizontaal of 
iets schuin aan.

Samenknijpen
Leg een hand over de Pod en knijp de huid rond het venster over een breed stuk  
samen. Druk vervolgens de startknop in op de PDM. Laat de huid los nadat de  
canule is ingebracht. Deze stap is heel belangrijk als de toedieningsplaats heel slank 
is of weinig vetweefsel heeft.

Breng de Pod niet aan op plaatsen met een 
tatoeage of littekenweefsel of waar hij last kan 
hebben van huidplooien of een riem. Dit kan 
invloed hebben op de plaatsing of de opname 
van insuline.
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Tips en materialen voor betere hechting
Discreet en op zóveel plaatsen te dragen
De mylife™ OmniPod® geeft vrijheid – zoals de vrijheid om te zwemmen en actief te sporten. De pleister houdt de Pod 
gedurende in totaal 3 dagen goed op zijn plaats. Er zijn echter verschillende producten verkrijgbaar, die  
de hechting verder kunnen verbeteren. Deze tips van gebruikers van Pods en diabetesverpleegkundigen die de 
Pods voorschrijven kunnen helpen om de hechting van uw Pod verder te verbeteren.

Voorbereiding van de toedieningsplaats
 Zorg dat u het niet te warm heeft en droog bent (geen zweet op uw lichaam) als u de Pod vervangt
 Reinig uw huid goed. Een vette huid, lotions of zonnebrandolie of -crème kunnen maken dat de pleister van de 

Pod loslaat

Vettige huid
Zeepresten of resten van lotions, shampoo of conditioner kunnen 
maken dat uw Pod niet goed blijft plakken.

Reinig de plaats van toediening goed voor u de Pod aanbrengt.

Vochtige huid
Vocht gaat een goede hechting tegen.

Droog uzelf goed af en zorg dat uw toedieningsplaats goed 
droog is. Blaas hem niet droog.

Lichaamshaar
Lichaamshaar komt letterlijk tussen uw huid en uw Pod te zitten 
en kan dus maken dat uw Pod niet goed is vastgeplakt.

Knip haartjes af of scheer ze weg om een glad oppervlak te krijgen 
voor goede hechting van de Pod. Om irritatie te voorkomen, 
kunt u dit het best doen 24 uur voor u de Pod aanbrengt.

Probleem Oplossing

 
Verkrijgbare producten
Ervaren gebruikers van Pods hebben aangegeven dat zij de volgende producten gebruikten voor extra hechting 
van de Pod indien dit nodig is. Veel van die producten zijn verkrijgbaar bij uw leverancier van de diabeteshulpmidde-
len, apotheek of plaatselijke drogist. Enkele van deze producten worden mogelijk vergoed door uw ziektekostenver-
zekering. Informeer hierna bij uw verzekeringsmaatschappij.
Iedereen heeft een ander soort huid – Neem contact op met uw diabetesverpleegkundige om te bepalen waar u 
moet beginnen en welke opties voor u het beste zijn.

Voorbereiden van de huid  Neutrale zeep en water

Beschermen van de huid  Beschermende huidspray 
(bijv. Cavilon)

 Transparant verband  
(bijv. Tegaderm)

Problemen Verkrijgbare producten

1 Insulet en Ypsomed hebben geen van deze producten getest op hun effect op de Pod en onderschrijven het gebruik van deze producten in combinatie met de Pod niet. 
Deze aanbevelingen zijn gedeeld met Insulet of Ypsomed door andere gebruikers van de mylife™ OmniPod®, van wie de behoeften, voorkeuren en situaties mogelijk afwijken 
van die van u. Raadpleeg uw zorgverlener voor u deze producten gebruikt in combinatie met uw Pod.

Problemen Verkrijgbare producten

Op de plaats houden  
van de Pod

 Fixeer verband  
(bijv. Tubigrip)

 Huidvriendelijke lijmlaag 
(bijv. Skin Tac)

 Transparant verband  
(bijv. Tegaderm)

Voorzichtig verwijderen 
van de Pod

 Huid olie (bijv. baby olie)
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