
Alternativer for plassering av Pod
Diskré og kan brukes på mange steder
mylife™ OmniPod® har ingen slanger. Det er ikke noe behov for å bære pumpen på en belteklemme, i en liten 
pose under klærne eller i BH-en. Ingen flere knekte eller vridde integrerte kanyler.
Du kan ha en Pod på de fleste steder der en injeksjon med insulinpenn er mulig (MDI / ICT). Dette betyr færre  
utfordringer i forbindelse med administrasjon av injeksjonssted for brukerne. Og siden den er så liten, tiltrekker 
den seg mindre oppmerksomhet og gir en følelse av frihet.

Valg av plassering
Bytt plassering hver gang du setter på en ny Pod. Lite 
variasjon av plassering kan redusere insulinabsorp-
sjon. Det nye stedet for plassering skal være minst 
2,5 cm unna det forrige stedet, 5 cm unna navlen og 
ikke over en føflekk eller et arr.
Pass også på å ikke plassere den på et sted hvor den 
vil føre til ubehag eller forskyve seg når du sitter eller 
beveger deg. Plasser den for eksempel ikke i nærheten 
av hudfolder eller direkte under bukselinningen.

Anbefalt plassering for hvert kroppsområde

På armer og ben
Fest Pod-en loddrett eller i 
en lett vinkel.

På korsryggen, magen 
eller sete
Fest Pod-en vannrett eller i 
en lett vinkel.

Klyp sammen
Plasser hånden over Pod-en og ta et bredt klypegrep rundt huden som omgir kontroll-
vinduet. Trykk deretter på start-knappen på PDM. Slipp opp når kanylen er satt inn. 
Dette trinnet er viktig dersom innsettingstedet er veldig magert og har lite fettvev.

Ikke plasser Pod-en på tatoveringer eller arrvev 
eller på et sted der den kan bli berørt av hudfolder 
eller et belte. Det kan påvirke plasseringen eller 
absorpsjonen av insulin.
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Tips og råd for feste av Pod
Diskré og kan brukes på mange steder
mylife™ OmniPod® handler om frihet – deriblant friheten til å svømme og drive med aktive idretter. Klebemiddelet 
på Pod-en holder den trygt på plass i opptil tre dager. Det finnes imidlertid, om nødvendig, produkter som kan for-
bedre festet. Disse rådene fra Pod-brukere og behandlende helsepersonell kan gi enda bedre feste for Pod-en.

Forberedelse av hudområdet
 Vær avkjølt og tørr (ikke svett) ved bytte av Pod
 Rengjør huden godt. Hudkremer, fuktighetskremer og solkrem kan løsne Pod-ens klebemiddel
 For å forbedre klebingen kan du bruke en alkoholserviett for å rengjøre hudområdet for plassering – området 

skal være på størrelse med en tennisball
 La det deretter lufttørke helt, før du påfører Pod-en. Vi anbefaler ikke å blåse på det

Fet hud
Rester fra såpe, fuktighetskrem, sjampo eller hårbalsam kan 
forhindre at Pod-en sitter skikkelig.

Rengjør hudområdet grundig med alkohol før du fester Pod-en 
– og sørg for å la huden lufttørke.

Klam hud
Klamhet forhindrer klebing.

Tørk av med et håndkle og la hudområdet lufttørke godt. Ikke 
blås på det.

Kroppshår
Kroppshår kommer mellom huden og Pod-en, og kan hindre 
Pod-en fra å feste seg skikkelig.

Trim eller barber hudområdet med en barberhøvel for å skape 
en glatt overflate Pod-en kan klebes til. For å forhindre irritasjon 
anbefaler vi å gjøre dette 24 timer før du setter på Pod-en.

Problemer Løsning

 
Tilgengelige produkter
Erfarne Pod-brukere har rapportert om produkter på markedet for å hjelpe med Pod-ens klebing under krevende  
aktiviteter1. Hver enkelts hud er forskjellig – Rådfør deg med din behandler for å avgjøre hvor du skal begynne og 
hvilke alternativer som er best for deg.

Forberedelse av huden  Alkoholservietter (som ikke 
inneholder olje), eller andre 
antiseptiske servietter 
tilpasset for injeksjoner.

Beskyttelse av huden  Barrierefilm som kan 
sprayes/smøres på huden

 Kunstig hud/ plastfilm 
som kan limes på huden 
(mellom hud og Pod)

Problemer Tilgjengelige produkter

1 Insulet og Ypsomed har ikke testet noen av disse produktenes ytelse sammen med Pod-en, og går ikke god for bruken av disse produktene sammen med Pod-en. Disse
 anbefalingene har blitt delt med Insulet eller Ypsomed av andre mylife™ Omnipod®-brukere, hvis behov, preferanser og situasjon kan være annerledes fra dine. Rådfør legen  
 dinfør du bruker noen av disse produktene sammen med Pod-en.

Problemer Tilgjengelige produkter

Holde Pod-en på plass  Rundvevd bandasje
 Kinesiotape
 Bandasjetape
 Filmplaster
 etc

Skånsom fjerning av 
Pod-en

 Baby-olje / matolje
 etc
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