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Placeringsställen för poden
GlucoMen® Day PUMP

Innan du sätter poden:

• Rengör huden noggrant

• Se till att huden är torr

Tänk på:

• Undvik att fästa i områden som är utsatta 
  för friktion från bälten eller underkläder     
  eftersom detta kan leda till att poden lossnar.

• Om du måste fästa poden i samma område  
  som tidigare,ska du fästa det nya poden  
  minst 3 cm från det tidigare stället.

Mage:
När du fäster poden på magen ska du fästa 
poden ca 5 cm från naveln och ev CGM.

Arm:
Baksidan av överarmen är också ett vanligt 
ställe att fästa poden.Undvik områden med 
mycket muskler och håll dig 7 till 10 cm från 
armbågen.

Lår:
Fäst poden på lårets övreoch yttre delar. Fäst 
inte på insidan av låret eller på baksidan 
av låret. Håll dig 7 till 10 cm från knät och 
ljumsken.

Höft och ländrygg:
I höften och ländryggen tar det längst tid att 
ta upp insulin.

Om du är aktiv eller andra delar av kroppen 
inte har mycket kroppsfett kan du dock fästa 
poden på ländryggen, strax ovanför höfterna.
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Viktigt att tänka på!
GlucoMen® Day PUMP

Om du valt att fästa poden på  
baksidan av överarmen:

Med din dominerande hand, vrid nålspaken så 
snabbt du kan, minst 45 grader i pilens angivna 
riktningen.  OBS! Håll hela tiden poden i ett stadigt 
grepp med andra handen.

Ta bort spaken från poden genom att vrida den 
hela vägen.

Medan du roterar spaken – fortsätt att hålla  
poden stadigt på plats så att poden inte roterar 
med spaken.

När du placerar poden:

När du sätter fast nålen på baksidan  
av armen:

När du sätter fast nålen:

Håll poden stadigt på plats mot huden med ena 
handen. OBS! Håll på sidorna av poden och se till 
att du inte hindrar spakens rotation med fingrarna.

Se till att tejpen fastnar 
helt på huden, genom 

att stryka med fing- 
ret över tejpen.

45°

!
HELPBe någon hjälpa 

dig att vrida  
runt spaken!

Tryck försiktigt på poden i cirka 15 sekunder för 
att se till att den fäster helt på huden.
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