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Verdt å vite 
Omnipod DASH PDM-batteri og lading

Omnipod DASH PDM har et oppladbart litiumionbatteri.
Her har vi samlet opplysninger og råd om beste funksjonalitet og holdbarhet.

Husk at poden din fortsetter å levere insulin i henhold til gitte instruksjoner og innstilt 
basaldose under forutsetning av at det er insulin og brukstid igjen i poden, selv om PDMen 
er utladet.

Generelle råd 

• Lad PDM-batteriet til 100 % ved oppstart før du  
begynner å legge inn innstillingene dine.

• Fullt oppladet batteri holder i 1–2 døgn.

• Vi anbefaler at du finner en rutine for å lade opp  
PDM-batteriet hver dag. Ikke vent til det er lavt batteri!

• Bruk alltid kabelen og adapteren som følger med i  
startpakken til din Omnipod DASH når du skal lade PDMen.

Ved lavt batteri
PDMen viser en melding om lavt batteri når ladingen er 15 % eller mindre. Du får ikke noe lyd- 
eller vibrasjonsvarsel (for å spare på batteriet). Hvis du får påminnelse om lavt batteri skal du 
umiddelbart sette PDMen till lading. Hvis batteriet blir helt flatt slås PDMen av. Da må du sette den 
til lading før du kan bruke den igjen. Du kan bruke PDMen mens den lades opp. Batteriet kan lades 
mange ganger, men alle batterier har en begrenset levetid. Ladingstiden kan variere, avhengig av 
temperaturen i omgivelsene og gjenværende batterinivå.

PDMen har en garantitid på 4 år. Ved spørsmål om batteriet og lading, eller 
for eventuell reklamasjon, kontakt teknisk support via telefon, e-post eller vårt 
kontaktskjema ved å skanne QR-koden. 
 
Telefon: +47 22 20 60 00
E-post: diabetessupport@infucare.no

RÅD
 

FORLENGE BATTERITIDEN 

Still inn kortere tidsintervall for skjermslukking 

Ikke la PDMen bli for varm, for kald eller fuktig 

Beste omgivelser er 5–40 grader og tørt

    Juster til en lavere lysstyrke


