
FLEXIBEL DESIGN 

MEDISCHE KWALITEIT 

OP MAAT GEMAAKT VOOR DE POD 

Podpals™, fixerende pleister 
voor actieve dagen
Op zoek naar extra ondersteuning tijdens de warmere maanden, of bij sport- of 
wateractiviteiten? Bij ons zit u goed. Probeer PodPalsTM, een fixerende pleister voor de 
Pod, ontwikkeld door de makers van het Omnipod®-insulinetoedieningssysteem!

OM TE BESTELLEN: HOEFT U ALLEEN MAAR NAAR HET INSULET 
KLANTENSERVICETEAM TE BELLEN: 0800 022 9512† OF
+31 20 798 9337† WANNEER U VANUIT HET BUITENLAND
BELT. 24 UUR PER DAG EN 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR.
† Telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd en opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden. 
Telefoongesprekken met 0800-nummers zijn gratis vanaf lokale vaste lijnen, maar andere netwerken kunnen kosten in rekening brengen.

VEILIGE ONLINE 
BETALING

TM



ADULT

1 >  Begin met een actieve Pod 
op een geschikte locatie.

5 >  Zorg er, voordat u de  PodPal 
aandrukt, voor dat hij  alle 
randen van de fixerende 
pleister van de Pod bedekt 
en geen enkel deel  van de 
Pod zelf, met name het 
canulekijkvenster.

2 >  Open de verpakking door 
 de lipjes van elkaar los te 
trekken.

6 >  Verwijder voorzichtig de 
papieren beschermlagen 
(B) van beide kanten.

3 >  Maak de bovenste laag van 
de papieren beschermlaag 
(A) los en verwijder deze 
volledig.

7 >  Druk op alle gebieden om 
 de PodPal op de huid en de 
fixerende pleister van de Pod  
vast te zetten. Zorg ervoor 
dat u eventuele  oneffenheden 
goed gladstrijkt.

4 >  Plaats de PodPal met de klevende 
kant naar beneden over de Pod. 
Raak de fixerende laag niet aan. Pak 
hem, in plaats daarvan, vast  aan de 
papieren beschermlagen (B). Rek de 
PodPal niet uit voor of tijdens het 
aanbrengen.

8 >  Wanneer u de PodPal wilt 
verwijderen, pakt u hem vast 
aan de randen en trekt u het 
hulpmiddel voorzichtig los  van 
de huid. Verwijder  eerst de 
PodPal, en daarna de Pod.
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PodPals™-
gebruiksaanwijzing
PodPals™ zijn bedoeld als accessoires die kunnen worden gebruikt om 
bevestiging op de huid rond de Pod te vergemakkelijken bij het gebruik van het 
Omnipod®-systeem of het Omnipod DASH®-systeem.
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>   Zorg ervoor dat de plaats waar het product wordt
aangebracht schoon en grondig droog is voordat u het
aanbrengt. Vermijd het gebruik van bodylotion, crèmes of
olie, omdat die producten ervoor kunnen zorgen dat de
fixerende pleister loslaat.

>  Druk na het aanbrengen van de PodPal gedurende ong.
30 seconden op het hulpmiddel, om te zorgen voor
maximale hechting.

>  Druk op de fixerende pleister en strijk hem zo nodig glad
om oneffenheden te voorkomen.

>  Wanneer u uw PodPal aanbrengt op een moeilijk
bereikbare plaats aanbrengt, hebt u wellicht hulp nodig.

>  Na het aanbrengen, moet de PodPal gedurende de
levensduur van de Pod blijven zitten.
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TIPS VOOR HET AANBRENGEN


