Omnipod DASH insulinetoedieningsysteem
®

Vereenvoudig
uw leven met
Pod Therapie
VEREENVOUDIG INSULINETOEDIENING.
VEREENVOUDIG HET LEVEN.

Archie H.

OMNIPOD GEBRUIKER
SINDS 2017
®

Simpel
en
discreet

Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK
WWW.OMNIPOD.COM
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Een draadloze,
waterbestendige* Pod
Verlos uzelf van dagelijkse
injecties, gedoe met draden,
en aangepaste kleding.

2

Een Persoonlijke
Diabetesmanager
(PDM) met
touchscreen
Discrete insulinetoediening
met een paar vingertikken.

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte van 7,6 meter gedurende 60 minuten.
De PDM is niet waterdicht. De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Eenvoudig
in 1, 2, 3
stappen

1. Vul de Pod
Vul de Pod met maximaal 200
eenheden insuline.

2. Breng de Pod aan
De draadloze Pod kan bijna overal
worden gedragen waar een injectie
toegediend zou worden.

Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK

3. Tik op ‘Start’ op de PDM
De kleine, flexibele canule wordt
automatisch ingebracht; u kunt het
niet zien en amper voelen.

WWW.OMNIPOD.COM
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De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Taylor F.
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Aangepaste
insuline
toediening
met een
paar
vingertikken
Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK
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Ontwerp
geïnspireerd
door
Omnipod®
Gebruikers

Besteed minder tijd aan rekenen
en meer aan het genieten van uw
maaltijden
> Snelle

en gemakkelijke bolusdosering met
ingebouwde boluscalculator.

Simpel, kleurrijk en
intuïtief touchscreen
> Gemakkelijk te gebruiken.
> Discreet.
> Vertrouwde smartphone-achtige technologie.

Gepersonaliseerde
insulinetoediening
> Mogelijkheid

om bepaalde voorinstellingen
te kiezen.
> Mogelijkheid

om basale snelheid op nul
in te stellen.
>M
 ogelijkheid om fractionele
koolhydratenverhouding in te stellen (0,1g/U).
> Tracker

voor Pod-plaatsen om de
gezondheid van de huid en de absorptie van
de insuline te ondersteunen.

Tot 3 dagen
non-stop
insuline
toediening
om 14
injecties te
vermijden
*

Consistente, handsfree inbrenging
> Niet

nodig om een injectienaald te zien
of aan te raken.
> Gemakkelijkere

toegang tot verschillende
plaatsingsmogelijkheden dankzij de autoinbrengingsfunctie van de Pod.

Discrete insulinetoediening
> De Omnipod DASH Pod is klein, licht en discreet.
®

>D
 raadloos - beweeg vrij en draag wat u wilt
zonder u zorgen te maken om een draad die
in de weg zit.
> Niet

nodig om uw dagelijkse activiteiten te
onderbreken voor handmatige injecties.

Gemakkelijke aanpassingen van
de behandeling
vs.

Omnipod:
1

>B
 asaalsnelheid snel en gemakkelijk
aanpassen.
MDI:
14

> I nsuline toedienen in stappen van 0,05
eenheden.
>B
 ewaart tot 90 dagen de geschiedenis
van insulinegegevens.
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*Gemiddeld aantal benodigde injecties per 3 dagen (MDI ~4,5 per dag)

Nathaniel P.
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Wat zijn zoal
de voordelen
voor
Omnipod®
Gebruiker ?

Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK
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Waterdicht

*

>H
 oeft niet losgekoppeld te worden om te
douchen of zwemmen.
> Kinderen

kunnen verbonden blijven aan
hun insulinetoediening en ongestoord met
hun favoriete activiteiten bezig zijn.

Comfortabel en draadloos
>N
 iet nodig om kledingkeuzes te maken op
basis van lompe insulinepompen.
>G
 een beperkte bewegingsvrijheid, ideaal
voor actieve kinderen.
Giuliana P.
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> Geen zorgen over losrakende draden.
> Geen gedoe met infusiesets.

Basale nulsnelheid
> Kinderen

met een lage insulinebehoefte
kunnen hun basaalsegmenten zelfs op 0,00
eenheden/uur instellen.
Merk op dat u met uw zorgverlener moet overleggen om
de geschiktheid van uw kind voor het Omnipod DASH insulinetoedieningssysteem te bepalen.
®

*De Pod heeft een IP28-specificatie voor waterdichtheid tot een diepte
van 7,6 meter gedurende 60 minuten. De Persoonlijke Diabetesmanager
is niet waterdicht.

Voor Katie is
het leven als
Omnipod®
Gebruiker
zo veel
aangenamer
Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

School, sport en lekker gek doen
>N
 a zes maanden van meerdere dagelijkse
injecties is Katie enthousiast over hoe ze
spontaner kan zijn dankzij de Pod.
“In de zomer gaan we naar het meer,
dus mijn vrienden en ik kunnen op elk
moment in het water spelen, zwemmen en
kajakken. Het is nu zo veel gemakkelijker
voor mij.”

“ Ik heb geen tijd om het
rustig aan te doen. Met
de Pod hoeft dat niet.”
Katie R.

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK

OMNIPOD GEBRUIKER
SINDS 2015
®

Dit verhaal van een gebruiker over het Omnipod -systeem gaat over de
ervaring van een individu met de behandeling met het Omnipod -systeem.
Het verhaal is echt, kenmerkend en opgetekend. Het verhaal van het individu
geeft echter geen indicatie, advies of garantie over de reactie van andere
personen op het gebruik van het Omnipod -systeem. De reactie van andere
mensen kan anders zijn. Overleg met uw diabeteszorgverlener om uw
geschiktheid voor het Omnipod -systeem te bepalen.
®

WWW.OMNIPOD.COM

®

®

6

®

Maak het
gemakkelijker
de gegevens
van uw kind
te zien

Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK
WWW.OMNIPOD.COM
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diasend® van Insulet
>G
 eeft u en uw zorgverleners probleemloze
toegang tot uw gegevens met diasend
management systeem van Insulet.
®

>B
 eperkt de uploadtijd van gegevens tijdens
poli-bezoeken.
> Maakt

het mogelijk voor u en uw
zorgverleners om samen te werken aan uw
behandeling en om betere beslissingen te
nemen over uw diabetesbeheer.

Insulet Provided
diasend® by

Uitstekende
klantendienst
en klantenondersteuning

Support
Programme

Productondersteuning
>B
 eschikbaar 24 uur per dag,
7 dagen per week, zelfs als u
in het buitenland bent.

Vragen?
BEL ONS WANNEER
U MAAR WILT OP

0800 17682

VOEL EENS HOE HET IS OM EEN
POD TE DRAGEN.
VOOR EEN POD PROBEER-KIT*
BEZOEK WWW.OMNIPOD.COM

†

(BUITEN BELGIË
+32 2896 2983)
OF BEZOEK
WWW.OMNIPOD.COM
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De schermafbeelding is een voorbeeld dat slechts dient ter illustratie.

Programma aanbod
De Pod demo**(Pod Probeer-Kit)

Afvalbeleid van Insulet voor Pods

> Probeer

nu een gratis, niet-werkende demo-Pod
thuis om een voorproefje van het Omnipod
DASH -systeem te krijgen voordat u ermee aan
de slag gaat.

> Het

afvalbeleid van Insulet biedt Omnipod
Gebruikers een alternatieve manier voor het
verwerken van gebruikte Pods zodat u overbodig
afval kunt vermijden. Neem contact op met
het Omnipod Klantenserviceteam voor meer
informatie over het afvalbeleid van Insulet en hoe u
uw eerste afvalkit aan kunt vragen.

®

®

®

Omnipod DASH®-systeem training
> Overleg

met uw diabeteszorgverlener om meer
te leren over de trainingsmogelijkheden die
beschikbaar zijn voor alle Omnipod Gebruikers.
®

Samenwerking van Insulet met
Glooko® + diasend®
> Dankzij

Glooko + diasend , hebben gebruikers
toegang tot al hun diabetesinformatie op één
gemakkelijk te gebruiken platform. diasend van
Insulet maakt het mogelijk uw diabetespatronen
te bekijken op uw smartphone of computer,
inzicht te krijgen in de oorzaak-gevolgrelaties
van uw activiteiten op uw bloedsuikerspiegel en
gemakkelijk diabetesgegevens te delen met uw
diabeteszorgverlener.
®

Onderwijs- en trainingsmiddelen
> Instructiefilmpjes,

handleidingen, handige tips en
extra voorlichtings- en trainingsmiddelen zijn hier
op elk gewenst moment beschikbaar.

*De Pod Probeer-Kit kan niet rechtstreeks door patiënten besteld worden in Frankrijk, Oostenrijk
en Zwitserland. In die landen is de Pod Probeer-Kit enkel beschikbaar voor zorgverleners.
**De Pod demo is een naaldvrije, niet-werkende Pod die tot 3 dagen gedragen kan worden.

®

Technische specificaties
Pod-ontwerp

Andere functies

Grootte
3,9 cm breed x 5,2 cm lang x 1,45 cm hoog

4,0 inch LCD-Touchscreen

Insuline
Bevat maximaal 200 eenheden snelwerkende
U-100 insuline
Gemiddeld gewicht
26 g zonder insuline

Kenmerken Persoonlijke
Diabetesmanager
Alarmen
Instelbaar volume en trilalarmen
Signalen/Herinneringen
BG-herinnering
Uiterste gebruiksdatum Pod
Bijna leeg reservoir
Bolusherinneringen
Programmaherinneringen
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Boluscalculator
Bluetooth draadloze technologie
®

Historie van gegevens tot 90 dagen

Toediening van bolusinsuline
Verhogingsstap voor bolus
0.05 eenheden
Correctiefactor
1:1 tot 1:400 mg/dl in verhogingsstappen
van 1 mg/dl
0,1 tot 16,7 mmol/l in verhogingsstappen
van 0,1 mmol/l
Insuline/KH-verhouding
1:1 tot 1:150 g in verhogingsstappen van 0,1 g
Maximale bolusgrootte
30 eenheden

Toediening van de
basaalinsuline
Minimale bas. snelh.
0.00 units/hour
Maximale bas. snelh.
30 eenheden/uur

Archie H.

Basaalstappen
0,05 eenheden/uur

OMNIPOD GEBRUIKER
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Tijdelijke basaalduur
30 minuten tot 12 uur
Verhogingsstappen van 30 minuten

Belangrijke veiligheidsinformatie:
Het Omnipod DASH -insulinetoedieningsysteem is bestemd voor het met vaste en variabele
snelheden subcutaan toedienen van insuline voor de behandeling van diabetes mellitus bij mensen
die insuline nodig hebben.
®

Het Omnipod DASH -systeem is getest en veilig bevonden voor gebruik met de volgende
soorten U-100-insuline: Novolog /NovoRapid , Humalog , Fiasp , Admelog of Apidra . Zie de
gebruikershandleiding voor het Omnipod DASH -insulinetoedieningssysteem voor de volledige
veiligheidsinformatie, waaronder indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, aandachtspunten
en instructies.
®

®

®

®

®

®

®

®

Frankie C.

OMNIPOD GEBRUIKER SINDS VOORDAT
HIJ ZELFS MAAR KON LOPEN
®

WWW.OMNIPOD.COM
INSULET_BE

MYOMNIPOD BELGIUM

MYOMNIPOD_BE

† Telefoongesprekken kunnen worden gemonitord en opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.
Telefoongesprekken met 0800-nummers zijn gratis vanaf lokale vaste lijnen, maar netwerken kunnen
kosten in rekening brengen.
©2020 Insulet Corporation. Omnipod, het Omnipod-logo, DASH en het DASH-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Insulet Corporation in de VS en diverse andere rechtsgebieden. Alle
rechten voorbehouden. Glooko en diasend zijn handelsmerken van Glooko, Inc. en worden met
toestemming gebruikt. Het Bluetooth -woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn gedeponeerde
handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Insulet
Corporation is onder licentie. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende
merkhouders. Het gebruik van handelsmerken van derden vormt geen onderschrijving van het product en
impliceert geen commerciële relatie of andersoortige verbondenheid. 1 King Street, 5th Floor,
Hammersmith, London W6 9HR. INS-ODS-03-2020-00170 V2
®

