
NordicInfu Care AB (Distributør)
Industrivej 21, 4000 Roskilde, Danmark, +45 70 28 10 24 · www.infucare.com

Læs mere på: diabetesinfucare.com | makingdiabeteseasier.dk | facebook.com/MakingDiabetesEasierDanmark

OMNI.DK.030-01-MARS2022

Værd at vide 
Omnipod DASH PDM – batteri og opladning

Omnipod DASH PDM har et opladeligt lithium batteri.
Her kan du finde råd og vejledning om, hvordan du opnår den bedste funktionalitet og holdbarhed.

Husk, at din pod bliver ved med at levere insulin efter dine basalindstillinger, forudsat at der 
er insulin og brugstid tilbage i poden, også selvom PDM’en er afladet.

Generelle tips 

• Hvis det er muligt, så oplad PDM-batteriet til 100 %  
ved opstart, før du begynder at foretage dine start- 
indstillinger.

• En fuld opladning af batteriet holder i 1-2 døgn.

• Vi anbefaler, at du finder en rutine til opladning af  
PDM-batteriet hver dag. Vent ikke, til der er lavt batteri!

• Brug altid det kabel og den adapter, der medfølger i  
startpakken til din Omnipod DASH, når du skal oplade den.

Ved lavt batteri:
PDM’en viser en meddelelse om lavt batteri, når batteriniveauet er 15 % eller mindre. Du får ikke 
nogen lyd eller vibrationsadvarsel (for at spare på batteriet). Hvis du ser en advarsel om lavt batteri, 
skal du sætte PDM’en til opladning med det samme. Hvis batteriet aflades helt, slukker PDM’en. 
Så skal du sætte den til opladning, før du kan bruge den igen. Du kan godt bruge PDM’en, mens 
den oplader. Batteriet kan oplades mange gange, men alle batterier har en begrænset levetid. 
Ladetiden kan variere alt efter den omgivende temperatur og det tilbageværende batteriniveau.

Din PDM har en garantiperiode på 4 år. Ved spørgsmål om batteri og 
opladning eller ved eventuel reklamation kan du kontakte Teknisk Support 
via telefon, e-mail eller vores kontaktformular (scan QR-koden). 
 
Telefon: + 45 70 28 10 24 
E-mail: teknisksupport@infucare.dk

TIPS
 FORLÆNG BATTERITIDEN 

 

Indstil kortere tidsinterval for skærmslukning 

Lad ikke PDM’en blive for varm, kold eller fugtig 

Tørt og 5-40 oC er et ideelt miljø

Reducér lysstyrken


