
More freedom. More confidence. With mylife™.

Alternativa platser för poden
Diskret och kan bäras på många ställen
mylife™ OmniPod® har inga slangar. Du behöver inte bära pumpen på en bältesklämma, i en påse under kläderna 
eller i en behå. Inga lossnade eller klämda infusionsset.
En pod kan fästas på de flesta ställen där du kan injicera med en insulinpenna (MDI / ICT-behandling), så det blir 
lättare för dig att välja placering. Och eftersom den är så liten väcker den mindre uppmärksamhet, och ger dig en 
känsla av frihet.

Välja infusionsställe
Välj ett nytt ställe varje gång du applicerar en ny pod. 
Om du inte byter, kan insulinupptaget bli sämre. Det 
nya infusionsstället bör vara minst 2,5 cm från det  
senaste, 5 cm från naveln och inte över ett födelsemärke 
eller ärr.
Se också till att inte placera poden där den blir obekväm 
eller lätt kan rubbas när du sitter eller rör dig. Placera 
den t. ex. inte nära hudveck eller direkt under skärp.

Rekommenderad placering för olika kroppsdelar

På armar och ben
Fäst poden lodrätt eller en 
aning vinklat.

På ländryggen, buken 
och sätet
Fäst poden vågrätt eller en 
aning vinklat.

Nyp ett hudveck
Håll en hand över poden och gör ett brett nyp runt huden som omger inspektions-
fönstret tryck sedan på PDM:ens startknapp. Släpp huden när kanylen är på plats. Det 
här steget är viktigt, särskilt om infusionsstället är tunt och inte har så mycket fettväv.

Placera inte poden på tatueringar eller ärrvävnad 
eller där den påverkas av hudveck eller skärp, 
eftersom det kan påverka hur insulinet absorberas.
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Tips och råd för att fästa poden
Diskret och kan bäras på många ställen
mylife™ OmniPod® betyder frihet – även friheten att simma och sporta. Podens tejp sitter säkert i upp till 3 dagar. 
Om det behövs, finns det produkter som kan förbättra vidhäftningen. De här tipsen från “poddare” och förskrivande 
sjukvårdspersonal kan ge bättre vidhäftning.

Förbereda infusionsstället
 Var sval och torr (svettas inte) när du ska byta pod.
 Gör ren huden ordentligt. Oljor, lotioner och solskydd kan lossa podens tejp.
 För att förbättra vidhäftningen kan du använda en spritsudd och göra rent kring infusionsstället – en yta ungefär 

så stor som en tennisboll.
 Låt området lufttorka fullständigt innan du fäster poden. Vi rekommenderar inte att du blåser på huden.

Fet hud
Rester av tvål, lotion, schampo eller krämer kan göra att poden 
inte fäster tillräckligt.

Rengör stället noga med en spritsudd innan du fäster poden – 
och se till att huden lufttorkas.

Fuktig hud
Fukt hindrar vidhäftning.

Torka med handduk och låt huden lufttorka fullständigt, men 
blås inte på den.

Kroppshår
Kroppshår mellan huden och poden kan ge sämre vidhäftning.

Klipp eller raka stället med rakhyvel för att få en slät yta med bra 
fäste för poden. För att förhindra irritation rekommenderar vi  
att du gör det ett dygn innan du fäster poden.

Problem Lösning

 
Tillgängliga produkter
Erfarna “poddare” har rapporterat att de använt följande produkter för att få sina podar att sitta bättre under 
ansträngande aktiviteter1. Diskutera med ditt diabetesteam vad du kan börja med att prova och vilka alternativ 
som är bäst för dig.

Förbereda huden  Spritsuddar (som inte 
innehåller olja) eller andra 
antiseptiska servetter 
anpassade för injektioner.

Skydda huden  Skyddsfilm som kan  
smörjas / sprayas på huden

 Plastfilm / konstgjord hud 
som kan strykas på huden 
(mellan hud och pod)

Problem Tillgängliga produkter

1 Insulet och Ypsomed har inte testat om någon av de här produkterna kan användas med poden och rekommenderar inte någon av dem för användning med poden.  
Rekommendationerna har meddelats till Insulet eller Ypsomed av användare av mylife™ OmniPod®, som kanske har andra behov, preferenser och förhållanden än dina. Fråga 
sjukvårdspersonal innan du använder någon av de här produkterna med din pod.

Problem Tillgängliga produkter

Hålla poden på plats  Tubbandage
 Kinesiotape
 Bandage-häfta
 Filmförband / filmplåster
 osv.

Ta bort poden skonsamt  Babyolja / matolja
 osv.
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