Du härliga sommartid som nu
kommer…..
Som diabetiker vill man ju kunna leva som alla
andra. Det känns ju speciellt viktigt under sommarmånaderna när man förhoppningsvis har lite
mer tid för aktiviteter som båtturer eller avslappnade härliga stranddagar, vare sig man är i
Sverige eller utomlands.
Freestyle Lite och Daily Dose en
oslagbar kombination

Det är ju just då, som man i ännu större utsträckning än vanligt vill undvika att känna
sig begränsad av sin diabetes, eller hur?
På Abbott har vi sedan länge haft bekvämlighet och mobilitet som adelsmärke vid
framtagandet av nya diabeteshjälpmedel.
Det är den drivkraften som bidragit till utvecklandet en av världens minsta blodsockermätare – Abbott FreeStyle ® Lite.
Ibland frågar sig dock användarna av vår
mätare vad det är för mening att ha en så
liten och smidig mätare när man ändå alltid
måste släpa med sig en klumpig insulinpenna och extra nålar till den. Man har ju dessutom problemet med att göra sig av med
nålarna under dagen. Fickorna räcker helt
enkelt inte till.
Världens minsta insulinspruta
En del av våra användare har nu gjort oss
uppmärksamma på att ett riktigt smart alternativ dykt upp om man inte vill bära med
sig så mycket saker hela tiden. Det svenska
företaget Insulution har nämligen tagit fram
världens minsta diabetesspruta som nu förskrivs kostnadsfritt i Sverige. Den har bl.a.
följande fördelar:
Den är bara hälften så lång som en FreeStyle® mätare och bara några millimeter
tjock. Ditt dagsbehov av insulin får enkelt
plats i en liten plånbok eller ficka.

som innehåller tre färdigladdade doser. Man
tar alltså bara med det insulin man behöver
ha under dagen.
Man behöver aldrig oroa sig för att insulinet tappar i verkan oavsett hur varmt det är
ute eftersom man bara har med sig dagsbehovet , allt annat insulin kan ligga kvar i
kylskåpet.
Säker hantering av använda sprutor
Att göra sig av med sprutorna är väldigt enkelt och effektivt eftersom man sätter tillbaka sprutorna i trippelhållaren när man använt
dem och enkelt kasserar dem när man kommer hem. Det innebär också att man lätt i
efterhand kan kontrollera med hjälp av den
transparenta trippelhållaren om man tagit
sina doser.
Insulution vill gärna påpeka att Daily Dose
inte enbart är tänkt att användas på sommaren, den är utmärkt att använda året runt.
Föräldrar till barn med diabetes
Inte minst är den perfekt för föräldrar med
barn som har diabetes och som inte sköter
denna själva. Att skicka med för preparerade doser till dagis eller skolan innebär att
risken för feldoseringar minskar kraftigt.
Men, återigen, kombinationen med FreeStyle® Lite är oslagbar.
Läs mer på www.insulution.com.

Enkel att ha med, diskret att använda
Den är inte bara smidig att ta med sig, den
är också väldigt diskret att använda. Man
kan injecera med sprutan dold i handen.
Perfekt när man går på restaurant eller andra sociala tillfällen.
Alltid färskt insulin
En Daily Dose består av en trippelhållare
Världens minsta insulinspruta

