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JATKUVATOIMINEN DEXCOM G4 PLATINUM
-GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ

Dexcom G4 PLATINUM -vastaanotin

Dexcom G4 PLATINUM -lähetin

Dexcom G4 PLATINUM -anturi

JÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ:
Tilaa ainoastaan Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän alla luetellut komponentit:
• anturi
• lähetin
• vastaanotin
• vastaanottimen USB-latausjohto
• laturi

• sovitinpistokkeet
• vastaanottimen kotelo
• käyttöopas
• pika-aloitusopas
• Dexcom Studio -ohjelmisto (valinnainen)

HYÖDYLLINEN VIHJE:
Antureita myydään erikseen. On käytettävä kaupallisessa jakelussa olevaa
verensokerimittaria (B-Gluk). Varmista, että käytät järjestelmän kanssa Dexcom
Studion oikeaa versiota. Anturi toimii Dexcom G4 PLATINUM -tuoteperheen
kanssa. Dexcom G4 PLATINUM -anturi, -lähetin ja -vastaanotin eivät ole
yhteensopivia SEVEN/SEVEN PLUS -lähettimen ja -vastaanottimen kanssa.
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JOHDANTO
Kun käytät järjestelmää, näet jatkuvasti anturin glukoosilukeman, joka päivittyy
viiden minuutin välein enintään 7 vuorokauden ajan. Näiden lukemien avulla voit havaita
glukoosiarvojen trendejä ja vaihtelumalleja.
Järjestelmä koostuu anturista, lähettimestä ja vastaanottimesta. Anturi on
kertakäyttöinen yksikkö, joka asetetaan ihon alle seuraamaan jatkuvasti glukoosiarvoja
enintään 7 vuorokauden ajaksi. Lähetin on kestokäyttöinen laite, joka lähettää anturilla
mitatut glukoositiedot langattomasti vastaanottimeen. Vastaanotin on kädessä pidettävä
laite, joka vastaanottaa ja näyttää glukoositiedot.
Tämä käyttöopas kuvailee, miten järjestelmää käytetään.
Käy tämä käyttöopas läpi.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
Dexcom on kehittänyt Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän
vuorovaikutteisen, itseohjautuvan koulutuskurssin, joka perustuu
aikuisoppimisen todettuihin periaatteisiin. Eräät ovat pitäneet tätä tehokkaana
tuotekoulutusmenetelmänä. Käy läpi kurssi (saatavana osoitteessa
dexcom.com/downloadsandguides) ja keskustele terveydenhuollon ammattilaisen
kanssa siitä, onko Dexcom G4 PLATINUM -koulutuskurssi sinulle sopiva
koulutusvaihtoehto.
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KÄYTTÖAIHEET
Jatkuvatoiminen Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmä on
glukoosinseurantalaite, joka on tarkoitettu diabeetikkojen (2-vuotiaiden ja yli)
glukoosiarvojen trendien ja vaihtelujen havaitsemiseen. Järjestelmä on tarkoitettu
potilaiden käyttöön kotona ja hoitolaitoksissa.
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi lisälaitteena, joka
täydentää tavallisilla verensokerimittareilla saatuja tietoja mutta ei korvaa niitä.
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä auttaa havaitsemaan korkean ja matalan
verensokerin, jotta akuuttia ja pitkäaikaista hoitoa voidaan tarvittaessa muuttaa ja nämä
vaihtelut voidaan minimoida. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän tulosten tulkintojen
tulee perustua trendeihin ja vaihtelumalleihin, joita havaitaan useissa peräkkäisissä
lukemissa ajan kuluessa.
TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA
Tutustu tuotteen ohjeisiin, ennen kuin käytät jatkuvatoimista
glukoosinseurantajärjestelmää. Tuoteohjeista löytyy vasta-aiheita, varoituksia,
varotoimia, huomautuksia ja muita tärkeitä käyttäjätietoja. Keskustele terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa siitä, miten anturien trenditietoja käytetään diabeteksen hallinnan
apuna. Tuoteohjeet sisältävät tärkeää tietoa järjestelmän vianmäärityksestä sekä laitteen
suoritusominaisuuksista.
VASTA-AIHEET
•V
 erensokerimittarista saatavaa verenglukoosiarvoa tulee käyttää hoitopäätösten
tekoon, esim. siitä, paljonko insuliinia sinun pitää saada. Dexcom G4 PLATINUM
-järjestelmä ei korvaa verensokerimittaria.
• Dexcom G4 PLATINUM -anturi, -lähetin ja -vastaanotin täytyy poistaa ennen
magneettiresonanssikuvausta, TT-kuvausta tai diatermiahoitoa. Dexcom G4
PLATINUM -järjestelmää ei ole kokeiltu MR- tai TT-kuvauksen tai diatermiahoidon
aikana, eikä siten tiedetä, esiintyykö siinä turvallisuus- tai toimintaongelmia.
•A
 setaminofeenia (parasetamolia) sisältävien tuotteiden (kuten Tylenol) ottaminen
anturia pidettäessä saattaa nostaa harhaanjohtavasti anturin glukoosilukemia.
Epätarkkuuden määrä riippuu kehossasi aktiivisena olevan asetaminofeenin
(parasetamolin) määrästä.
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VAROITUKSET
• Käytä Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmää vasta sitten, kun olet
saanut järjestelmää koskevan koulutuksen tai tutustunut sen mukana tulleeseen
koulutusaineistoon.
•V
 erensokerimittarista saatavaa veren glukoosiarvoa tulisi käyttää hoitopäätösten
tekoon, esim. siitä, paljonko insuliinia sinun pitää saada. Dexcom G4 PLATINUM
-järjestelmä ei korvaa verensokerimittaria. Verenglukoosiarvot saattavat poiketa
anturin glukoosilukemista. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä antaa lisätietoja
kehityssuunnasta, glukoosin muutosnopeudesta ja trendikäyrästä, joiden avulla voit
tehdä diabeteksen hallintaa koskevia päätöksiä.
•K
 orkean tai matalan glukoositason oireita ei saa jättää huomiotta. Jos anturin
glukoosilukemat eivät vastaa oireitasi, sinun pitää mitata veren glukoositaso
verensokerimittarilla.
•A
 nturin glukoosilukemat saattavat olla epätarkkoja, jos kalibroit harvemmin kuin joka
12. tunti.
•A
 nturit saattavat joskus harvoin murtua. Jos anturi rikkoutuu eikä ihon yläpuolella
näy yhtään sen osaa, älä yritä poistaa sitä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos
sisäänvientikohdassa ilmenee infektion tai tulehduksen oireita – punoitusta, turvotusta
tai kipua. Jos anturi rikkoutuu, ilmoita siitä jälleenmyyjälle.
• Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöä ei ole hyväksytty, raskaana oleville
naisille eikä dialyysipotilaille.
•A
 nturin sijoittamista ei ole hyväksytty muualle kuin vatsan ihon alle tai, jos potilaan ikä
on 2:n ja 17:n vuoden välillä, vatsaan tai pakaran yläosaan.
• Jos lähettimen tai vastaanottimen kotelo on vahingoittunut/haljennut, älä käytä sitä, sillä
se voi aiheuttaa sähköturvallisuusvaaran tai toimintahäiriön.
• Anturi ja lähetin voivat sisältää pieniä osia, jotka saattavat muodostaa tukehtumisvaaran.
Pidä lähetinsarjan rasia loitolla pikkulapsista; se sisältää magneetin, jota ei saa niellä.
VAROTOIMET
• Jos käytät hydroksiureaa, G4 saattaa virheellisesti näyttää koholla olevia lukemia,
mikä voi johtaa vääriin hypoglykemiahälytyksiin tai virheellisiin diabeteksen
hallintaa koskeviin päätöksiin. Epätarkkuustaso riippuu elimistössäsi olevasta
hydroksiureamäärästä. Käytä mittariasi.
• Ennen kuin avaat anturipakkauksen, pese kädet saippualla ja vedellä ja kuivaa ne
kontaminaation välttämiseksi.
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•P
 uhdista aina anturin asetuskohdan iho paikallisella antimikrobisella liuoksella, kuten
isopropanolilla, ennen kuin asetat anturin paikalleen. Tämä saattaa auttaa estämään
infektion. Kiinnitä anturi vasta sitten, kun puhdistettu alue on kuiva, jotta se
tarttuu paremmin.
•V
 aihda anturin asetuskohtaa jokaisella asetuskerralla, jotta iho pääsee parantumaan.
• Vältä kohtia, joihin helposti törmätään tai joita painetaan sekä ihon kohtia, joissa
on arpia, tatuointeja tai ärsytystä, sillä nämä eivät ole ihanteellisia kohtia glukoosin
mittaukseen.
• Ä
 lä pistä insuliinia tai aseta insuliinipumpun infuusiosarjaa 7,62 cm:n säteelle anturista
siltä varalta, että insuliini vaikuttaa anturin glukoosilukemiin.
• Anturi on steriili avaamattomassa, vahingoittumattomassa pakkauksessa. Älä käytä
anturia, jos sen steriili pakkaus on vahingoittunut tai avattu aikaisemmin.
• J ärjestelmän kalibroimiseksi verensokerimittarin osoittama tarkka veren glukoosiarvo
tulee syöttää 5 minuutin kuluessa huolellisesti suoritetusta verensokerin mittauksesta.
Väärän tai yli 5 minuuttia aikaisemmin saadun veren glukoosiarvon syöttäminen voi
aiheuttaa anturin glukoosilukemien epätarkkuutta.
• Lähettimen kantoalue vastaanottimeen on enintään 6 metriä esteettömällä alueella.
Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin vedessä, joten kantoalue lyhenee huomattavasti, jos
olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä yms.
• Anturien säilytyslämpötilan pitää olla 2 °C:n ja 25 °C:n välillä varastoinnin aikana. Voit
säilyttää anturit jääkaapissa, jos sen lämpötila pysyy sallituissa rajoissa. Antureita ei saa
säilyttää pakastimessa.
• Pidä vastaanottimen USB-portin suojus suljettuna aina, kun USB-johtoa ei ole kytketty.
Vastaanottimen toiminta voi häiriintyä, jos USB-porttiin pääsee vettä.
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1.1 ANTURIN YLEISKUVAUS
Anturi asetetaan ihon alle, ja se mittaa jatkuvasti glukoositasoasi.
Anturi ja lähetin (kun se on napsautettu paikalleen) jäävät ihoon kiinni koko anturin
käyttöjakson ajaksi, enintään 7 vuorokaudeksi.

Mäntä
Turvalukko
Asettimen hylsy
(sisältää pienen
sisäänvientineulan
ja anturin)

Kaulus

Lähettimen salpa

Anturikotelo

Vapautinkieleke

1.2 LÄHETTIMEN YLEISKUVAUS
Glukoositiedot lähetetään langattomasti lähettimellä vastaanottimeen. Lähetin ja
anturi ovat vedenkestäviä, kun ne on kytketty oikein. Älä heitä lähetintä pois. Se on
kestokäyttöinen.
Lähettimen kantoalue vastaanottimeen on enintään 6 metriä esteettömällä alueella.
Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin vedessä, joten kantoalue lyhenee huomattavasti, jos
olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä yms.
Lähettimen akku kestää vähintään 6 kuukautta. Kun
näet oikealla esitetyn varoituksen lähettimen akun
tyhjentymisestä, vaihda lähetin niin pian kuin mahdollista.
Lähettimen akku saattaa tyhjentyä jo viikon kuluttua tämän
varoituksen ilmestymisestä.
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1.3 VASTAANOTTIMEN YLEISKUVAUS
Vastaanotin on pieni käteensopiva laite, joka näyttää anturin glukoosilukemat, suunta- ja
muutosnopeusnuolet sekä trendikäyrän. Kansainvälinen glukoosikoejärjestelmissä (eli
verensokerimittareissa) käytettävä vakiomittayksikkö on mmol/l (millimoolia litrassa).
Lähettimen kantoalue vastaanottimeen on enintään 6 metriä.
Vastaanottimen suojausluokitus on IP22, mikä merkitsee perussuojausta sadepisaroilta.
Älä päästä vastaanottimen päälle nestettä tai pudota vastaanotinta nesteeseen. Pidä
mikro-USB-portin suojus suljettuna, jotta vastaanottimeen ei pääse nesteitä ja pölyä.
Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin vedessä, joten kantoalue lyhenee huomattavasti, jos
olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä yms.
Anturin glukoosilukema
edelliseltä viideltä minuutilta
Akku

Tilapalkki
Trendinuoli

Antenni

Korkean glukoosin
varoituksen asetus

Glukoosiarvot
Viimeisimpien
anturin
glukoosilukemien
kuvaaja

Glukoosin
tavoitealue
Matalan
glukoosin
varoituksen
asetus

Kuluva aika
Trendikäyrän tunnit
ESIMERKKI: 3 tunnin trendikäyränäyttö
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Vastaanottimessa on viisi painiketta, joilla voit siirtyä näytöissä käyttöönoton ja käytön
hallitsemiseksi sekä vastaanottimen asetusten muuttamiseksi. Näytöt esittävät anturin
glukoosilukemat, trendikäyrät ja trendinuolet.
Vastaanotin ja lähetin on liitetty langattomaksi laitepariksi, joka siirtää tietoa turvallisesti
ja vain parin välillä.
Tarvitset myynnissä olevan verensokerimittarin järjestelmän kanssa käytettäväksi.

YLÖS-painike

OIKEA-painike

VALINTA-painike

VASEN-painike
ALAS-painike
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1.4 VASTAANOTTIMEN AKUN LATAAMINEN
Vastaanottimen akun voi ladata. Ladattava akku pitää
varauksensa yleensä noin 3 vuorokautta, jonka jälkeen se
on ladattava mukana tulevalla latausjohdolla. Varauksen
kesto riippuu siitä, miten usein olet vuorovaikutuksessa
vastaanottimeen. Vastaanotin varoittaa, kun akun varaus on
vähissä.
Vastaanottimen akun voi ladata jommastakummasta
seuraavasta lähteestä:
Akun vähäisen varauksen
• pistorasia
kehote
• Windows-käyttöjärjestelmällä varustettu tietokone
(vastaanottimen voi ladata tietokoneelta vain, jos Dexcom Studio -ohjelmisto on
asennettu. Järjestelmävaatimukset ja lisätietoja löydät Dexcomin verkkosivuilta
(dexcom.com) tai Dexcom Studio -ohjelmiston käyttöoppaasta.)
Pistorasiaan kytketty laturi lataa tyhjän akun noin 3 tunnissa. Tietokoneeseen kytketyn
vastaanottimen lataus kestää noin 5 tuntia.
Voit ladata vastaanottimen milloin tahansa eikä akkua tarvitse tyhjentää, jotta se voitaisiin
ladata täyteen.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
•K
 un vastaanotinta käytetään hoitolaitoksessa, latauksen täytyy tapahtua loitolla
potilaasta.

1.4.1 VASTAANOTTIMEN AKUN LATAAMINEN PISTORASIASTA
Pistorasiasovittimen mukana tulee vaihdettavia pistokkeita.

Asenna pistorasiaasi sopiva pistoke työntämällä pistoketta
sovittimen päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.
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Pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasovittimesta laita molemmat
peukalot pistokkeen alareunaan ja työnnä ylöspäin, kunnes
pistoke ponnahtaa sovittimesta.

Lataa akku seuraavasti:
1. Kytke mukana tuleva USB-johto pistorasiasovittimeen.
2. Kytke pistorasiasovitin pistorasiaan.
3. Liu'uta vastaanottimen kyljessä oleva USB-portin suojus auki portin
paljastamiseksi.
4. Kytke johdon mikro-USB-pää vastaanottimen USB-porttiin.
Pidä vastaanottimen USB-portin suojus suljettuna aina,
kun USB-johtoa ei ole kytketty.
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Paina peukalolla lujasti, kun liu'utat USB-portin suojusta auki.
5. Akun latausnäyttö ilmestyy vastaanottimeen.

6. Hetken kuluttua trendikäyrä palaa näkyviin ja näytön
vasemmassa yläkulmassa näkyy akun latausta osoittava
).
symboli (
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1.4.2 VASTAANOTTIMEN AKUN LATAAMINEN
WINDOWS-YHTEENSOPIVASTA TIETOKONEESTA
Dexcom Studio -ohjelmisto täytyy asentaa, jotta vastaanottimen voi ladata
tietokoneella.
1. Kytke mukana tuleva USB-johto tietokoneeseen.
2. Kytke USB-johdon toinen pää vastaanottimeen.
3. Akun latausnäyttö ilmestyy vastaanottimeen.

4. Hetken kuluttua trendikäyrä palaa näkyviin, ja näytön
vasemmassa yläkulmassa näkyy akun latausta osoittava
symboli.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Lataa vain tietokoneen USB-portista tai pistorasiasovittimesta. Älä käytä
ulkoista USB-keskitintä. Ulkoinen USB-keskitin ei ehkä välitä tarpeeksi tehoa
vastaanottimen lataamiseksi.
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1.4.3 MITEN TIEDÄT, ETTÄ VASTAANOTIN ON LADATTU
1. Akun latautuessa akkulataussymboli alkaa täyttyä. Akku on latautunut täyteen, kun
akkulataussymboli näkyy täysin varjostettuna.

Aloitus

Täyteen latautunut

2. Irrota latauksen valmistuttua johto vastaanottimesta ja pistorasiasta tai tietokoneen
USB-portista.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Lataa vastaanottimen akku ennen jokaista anturin asetuskertaa. Tarkista akun
varaus säännöllisesti ja varmista, että akussa on riittävästi virtaa.
• Jos akku tyhjenee, aika ja päivämäärä pysyvät muistissa 3 päivää ilman
latausta. Kolmen päivän kuluttua vastaanottimen aika ja päivämäärä kehotetaan
asettamaan uudelleen (ks. luvun 2 osaa 2.2, Asetukset-valikko).
• Käytä vain vastaanotinsarjan mukana toimitettua Dexcom-akkulaturia. Älä käytä
muita akkulatureita.
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Lisätietoja päävalikon valikkokohdista on seuraavissa osissa:
Valikko

Tehtävä

Käyttöoppaan
kohta

Trendikäyrä

Trendikäyrien näyttäminen.
• 3 tunnin trendikäyrä on oletusnäyttö, joka näkyy
aina, kun avaat vastaanottimen.

Luku 5

Käynnistä anturi

Uuden anturin käyttöjakson käynnistäminen.
• Tämä valikko tulee näkyviin vain, jos lähettimen
tunnus on syötetty etkä ole keskellä anturin
käyttöjaksoa.

Luku 3

Syötä B-gluk.

Koeliuskan verenglukoosiarvojen syöttäminen
kalibrointia varten.

Luku 4

Profiilit

Profiilit sallivat varoitusten ja hälytysten
äänimerkkien ja äänenvoimakkuuden
mukauttamisen tarpeidesi mukaisiksi.

Luku 6

Tapahtumat

Aterioita, insuliinia, liikuntaa ja terveydentilaa
koskevien henkilökohtaisten tietojen syöttäminen.

Luku 7

Varoitukset,
Korkea/matala

Vastaanottimen korkean ja matalan varoituksen
ilmoitusasetusten muuttaminen.

Luku 6

Asetukset

Kellonajan, päivämäärän ja lähettimen
tunnuksen muuttaminen, Dexcom G4 PLATINUM
-järjestelmän laitteisto- ja ohjelmaversion
numerojen tarkistaminen, lähettimen akun tilan,
viimeisen kalibrointiarvon ja anturin asetusajan
katsominen.

Luku 2

Sammuttaminen

Kaiken anturin, lähettimen ja vastaanottimen
välisen tiedonsiirron sammuttaminen
väliaikaisesti aktiivisen anturin käyttöjakson
aikana. Et saa anturin glukoosilukemia eikä se
pidennä anturin käyttöaikaa.

Luku 3

Sammuta anturi

Anturin käyttöjakson lopettaminen etuajassa.
• Tämä valikko tulee näkyviin vain, kun olet
keskellä anturin käyttöjaksoa. Et saa anturin
glukoosilukemia. Se ei pidennä anturin
käyttöaikaa.

Luku 9

Katso liitteestä I, Vastaanottimen varoitukset, hälytykset ja kehotteet, käytön aikana
vastaanottimessa näkyvien näyttöjen luettelo.
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luku kaksi

DEXCOM G4 PLATINUM -JÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖÖNOTTO
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Tämä luku auttaa jatkuvatoimisen Dexcom G4 PLATINUM
-glukoosinseurantajärjestelmän käyttöönotossa. Lue tämä luku, ennen
kuin aloitat.
2.1 KÄYTTÖÖNOTTO-OHJELMA
1. Ennen kuin otat vastaanottimen käyttöön, ota lähetin pakkauksestaan. Lähetin
käynnistyy vasta 10 minuutin kuluttua sen pakkauksesta poistamisesta.
2.	Varmista, että vastaanotin on ladattu täyteen (ks. luvun 1 kohtaa 1.4, Vastaanottimen
akun lataaminen).
3.	Avaa vastaanotin painamalla vastaanottimen VALINTA-painiketta. Kun avaat
vastaanottimen ensimmäisen kerran, käyttöönotto-ohjelma auttaa sinut alkuun
kehottamalla syöttämään seuraavat käyttöönottotiedot:
a. Valitse kieli.
• Valitse haluamasi kieli painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
• Aseta korostettu kieli painamalla VALINTA-painiketta.

b. Aseta ajan näyttömuoto.
• Ajan näyttömuodoksi voi valita joko 24 tunnin kellon tai
ap/ip (12 tunnin kellon).
• Valitse haluamasi ajan näyttömuoto painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.
•V
 ahvista kellonajan näyttömuodon muutokset
painamalla VALINTA-painiketta.
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c. Aseta aika ja päivämäärä. Päivämäärän muoto on
VVVV.KK.PP.
• Syötä kuluva päivämäärä ja aika painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
• Painamalla OIKEA-painiketta (näyttökuvake) siirryt
seuraavaan kohtaan.
• Vahvista kellonajan ja päivämäärän muutokset
painamalla VALINTA-painiketta.
d. Syötä lähettimen tunnus.
• Valitse lähettimen tunnus painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta.
• Vahvista lähettimen tunnuksen syöte painamalla
VALINTA-painiketta.

Lähettimen tunnus on ainutkertainen 5 numerosta ja/tai kirjaimesta koostuva koodi, joka
löytyy seuraavista paikoista:
• Lähettimen laatikon ulkopinnalla olevasta etiketistä.
• Lähettimen pohjasta.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Kirjoita lähettimen tunnus sivulla 4 olevien tärkeiden yhteystietojen ja numeroiden
luetteloon.
• Jos sinun tarvitsee muuttaa kieltä, ajan näyttömuotoa, aikaa, päivämäärää tai
lähettimen tunnusta käyttöönotto-ohjelman suorittamisen jälkeen, katso osaa 2.2,
Asetukset-valikko.
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e. Aseta matalan ja korkean glukoosin varoitusarvot. Matalan ja korkean glukoosin
varoitukset on esiasetettu arvoihin 4,4 mmol/l ja 11,1 mmol/l, mutta niitä voidaan
muuttaa tarpeen mukaan.

• Valitse haluamasi varoitusarvo painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta. Muutokset
voidaan tehdä 0,1 mmol/l:n portain.
• Vahvista sinulle sopiva varoitusarvo painamalla VALINTA-painiketta.
Käyttöönotto-ohjelma on nyt suoritettu. Jotta voit aloittaa Dexcom G4 PLATINUM CGM
-järjestelmän käytön, sinun täytyy asettaa anturi ihon alle (ks. lukua 3, Anturin asettaminen
ja anturin käyttöjakson aloitus).

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Voit myös muuttaa varoitusarvoja varoitusvalikosta.
• Mittayksikkö (mmol/l) ei ole säädettävissä.
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2.2 ASETUKSET-VALIKKO
Asetukset-valikko näyttää, miten muutat kellonaikaa, päivämäärää tai lähettimen tunnusta
käyttöönotto-ohjelman suorittamisen jälkeen.

2.2.1 ASETUKSET-VALIKKOON PÄÄSY
1. A
 vaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta. 3 tunnin trendikäyrä tulee näkyviin.
2. Paina VALINTA-painiketta nähdäksesi päävalikon.
3. P
 aina päävalikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta kohtaan ”Asetukset” ja paina
VALINTA-painiketta. Asetukset-valikko tulee näkyviin.

2.2.2 VASTAANOTTIMEN KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN
ASETTAMINEN
Aseta kellonaika ja päivämäärä seuraavasti.
1. P
 aina Asetukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Aika/pvm” ja paina VALINTA-painiketta.

2. K
 orosta kukin kellonajan ja päivämäärän arvo
painamalla OIKEA-painiketta. Paina sitten YLÖS- tai
ALAS-painiketta arvon säätämiseksi ja sitten
OIKEA-painiketta seuraavaan kohtaan siirtyäksesi.
Päivämäärän muoto on VVVV.KK.PP.
Valittuasi kellonajan paina VALINTA-painiketta.
Palaat Asetukset-valikkoon.
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HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Vastaanottimen aika ja päivämäärä on ehkä asetettava uudestaan, jos akku
tyhjenee. Jos näin tapahtuu, saat siitä varoituksen ja kellonajan/päivämäärän
asetusnäyttö avautuu automaattisesti.

2.2.3 LÄHETTIMEN TUNNUKSEN SYÖTTÖ
Aina kun vaihdat uuteen lähettimeen ja/tai vastaanottimeen (joka korvaa sarjan mukana
tulleen lähettimen ja/tai vastaanottimen), sinun on syötettävä vastaanottimeen uuden
lähettimen tunnus. Lähettimen tunnus on 5 numeron ja/tai kirjaimen sarja, joka löytyy
seuraavista paikoista:
• Lähettimen laatikon ulkopinnalla olevasta etiketistä.
• Lähettimen pohjasta.
Jos lähettimen tunnuksen löytäminen on vaikeaa, kysy neuvoa paikalliselta
jälleenmyyjältä.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Voit syöttää lähettimen tunnuksen vain silloin, kun anturin käyttöjakso ei ole
aktiivinen. Anturin käyttöjakson aikana Asetukset-valikossa ei näy vaihtoehtoa
”Lähettimen tunnus”.
Syötä lähettimen tunnus seuraavasti.
1. P
 aina Asetukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Lähettimen tunnus” ja paina
VALINTA-painiketta.
2. A
 loita ensimmäisestä numerosta tai kirjaimesta
(älä syötä ”SN”):
a. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta, jotta näyttöön tulee
oikea numero tai kirjain.
b. P
 aina sitten OIKEA-painiketta siirtyäksesi seuraavaan
merkkiin ja toista vaihe a. Jatka vaiheiden a ja b
toistamista, kunnes lähettimen tunnus on näytöllä.
c. S
 yötettyäsi viidennen numeron tai kirjaimen, paina
VALINTA-painiketta. Palaat Asetukset-valikkoon.
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2.2.4 VASTAANOTTIMEN AJAN NÄYTTÖMUODON ASETUS
Aseta vastaanottimen ajan näyttömuoto (24 tuntia tai ap/ip) seuraavasti.
1. P
 aina Asetukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Ajan näyttömuoto” ja paina VALINTA-painiketta.

2. K
 orosta haluamasi ajan näyttömuoto vierittämällä
YLÖS- tai ALAS-painikkeella.
3. A
 seta korostettu ajan näyttömuoto painamalla
VALINTA-painiketta. Palaat Asetukset-valikkoon.

2.2.5 VASTAANOTTIMEN KIELEN VALINTA
Valitse vastaanottimen kieli seuraavasti.
1. Paina Asetukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Kieli” ja paina VALINTA-painiketta.

2. Korosta haluamasi kieli vierittämällä YLÖS- tai ALAS-painikkeella.
3. Aseta korostettu kieli painamalla VALINTA-painiketta.
Palaat Asetukset-valikkoon.
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2.3 DEXCOM G4 PLATINUM -JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN
TIETOJEN TARKISTUS
Voit tarkistaa vastaanottimesta CGM-järjestelmää koskevat tiedot milloin tahansa.
1. P
 aina Asetukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Laitetiedot” ja paina VALINTA-painiketta.

2. Esiin

tulee anturin käyttöjaksoa ja järjestelmää koskevia
tietoja. Vieritä alaspäin nähdäksesi kaikki laitetiedot:
• Asetusaika
• Viimeinen kalibrointi
• Lähettimen akku
• Lähettimen tunnus
• Sarjanumero
• Osanumero
• Osaversio
• Ohjelmanumero
• Ohjelmaversio
3. Palaa Asetukset-valikkoon painamalla VASEN-painiketta.
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2.4 LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN VIESTINTÄYHTEYS
Dexcom G4 PLATINUM -anturi, -lähetin ja -vastaanotin täytyy poistaa
	
ennen magneettiresonanssikuvausta, TT-kuvausta tai diatermiahoitoa.
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmää ei ole kokeiltu MR- tai TT-kuvauksen
tai diatermiahoidon aikana, eikä siten tiedetä, esiintyykö siinä turvallisuustai toimintaongelmia.

	Lähettimen kantoalue vastaanottimeen on enintään 6 metriä esteettömällä
alueella. Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin vedessä, joten kantoalue lyhenee
huomattavasti, jos olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä yms.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Lähettimen ja vastaanottimen tiedonsiirto voi katketa seuraavissa tapauksissa:
- Kun ne ovat lähellä metalliesineitä.
- Kun käytetään sähköhuopaa.

Kun anturin käyttöjakso on käynnissä, voit tarkistaa viestivätkö vastaanotin ja lähetin
keskenään. Näet trendikäyränäytön painamalla VALINTA-, VASEN- tai OIKEA-painiketta.
Tämä antennisymboli tarkoittaa, että lähetin ja
vastaanotin viestivät keskenään.

Tämä alueen ulkopuolella -symboli osoittaa, että
lähetin ja vastaanotin eivät viesti keskenään.
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luku kolme

ANTURIN ASETTAMINEN JA ANTURIN
KÄYTTÖJAKSON ALOITUS
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Jatkuvatoimisen Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmän
käyttöä varten tarvitset anturin, lähettimen ja vastaanottimen. Tarvitset
myös verenglukoosimittarin ja koeliuskoja kalibrointia varten.
Kun anturi on asetettu paikalleen ja kalibroitu, se mittaa jatkuvasti ja
näyttää anturin glukoosilukemat enintään 7 vuorokaudelta. Jäljempänä
neuvotaan, miten asetat anturin paikalleen ja käynnistät uuden, jatkuvan
glukoosinseurantajakson.
	Anturit saattavat joskus harvoin murtua. Jos anturi rikkoutuu eikä ihon
yläpuolella näy yhtään sen osaa, älä yritä poistaa sitä. Hakeudu lääkärin
hoitoon, jos sisäänvientikohdassa ilmenee infektion tai tulehduksen
oireita – punoitusta, turvotusta tai kipua. Jos anturi rikkoutuu, ilmoita siitä
jälleenmyyjälle.
Kun potilaille, joiden kehoon oli jäänyt Dexcom G4 PLATINUM -anturista irronnut johdin,
tehtiin magneettikuvaus, in vitro -magneettikuvaustestissä ei havaittu turvallisuuteen
vaikuttavia haittoja. Johtimen ei havaittu liikkuneen tai kuumenneen merkittävästi ja
artefakteja havaittiin vain johdinta ympäröivällä alueella.

3.1 ENNEN KUIN ALOITAT
Varmista, että vastaanottimen akku on ladattu täyteen. Katso luvun 1 osaa 1.4,
r
Vastaanottimen akun lataaminen.

r Tarkista, että vastaanottimen päivämäärä ja kellonaika ovat oikein.
r	Varmista, että oikea lähettimen tunnus on syötetty vastaanottimeen (ks. luvun 2
osaa 2.2, Asetukset-valikko).

r	Tarkista anturissa oleva Käytettävä ennen -päivämäärä. Käytettävä ennen

-päivämäärä on muotoa VVVV.KK.PP. Anturit on asetettava paikoilleen viimeistään
anturipakkauksessa olevan päivämäärän loppuun mennessä.

r	Varmista, että käytät verensokerimittaria valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta saat
kalibrointia varten tarkat verenglukoosiarvot.
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r Puhdista lähettimen pohja hieman kostutetulla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä. Laita
lähetin puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan 2–3 minuutiksi.

r Varmista, että mittarin ja vastaanottimen päivämäärä ja kellonaika vastaavat toisiaan.
	Anturien säilytyslämpötilan pitää olla 2 °C:n ja 25 °C:n välillä. Voit säilyttää
anturit jääkaapissa, jos sen lämpötila pysyy näissä rajoissa. Antureita ei
saa säilyttää pakastimessa.

Katso alla olevaa anturin asettimen kuvaa ennen uuden anturin käyttöä.

Mäntä
Turvalukko
Asettimen hylsy
(sisältää pienen
sisäänvientineulan
ja anturin)

Kaulus

Lähettimen salpa

Anturikotelo

Vapautinkieleke

3.2 ANTURIN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA
	Anturi on steriili avaamattomassa, vahingoittumattomassa pakkauksessa.
Älä käytä anturia, jos sen steriili pakkaus on vahingoittunut tai avattu
aikaisemmin.
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• Pese kätesi perusteellisesti ja kuivaa ne.
• Poista anturi varovasti pakkauksestaan. Tarkista huolellisesti, että anturi ei ole
vahingoittunut.
• Asetin on kertakäyttöinen. Turvalukko estää neulan vapauttamisen vahingossa, ennen
kuin olet siihen valmis. Asettimen ja anturin rakenne estää uudelleenkäytön.

3.3 ASETUSKOHDAN VALITSEMINEN
Vaihda anturin asetuskohtaa jokaisella asetuskerralla, jotta iho pääsee
	
parantumaan.
Vältä kohtia, joihin helposti törmätään tai joita painetaan sekä ihon kohtia,
joissa on arpia, tatuointeja tai ärsytystä, sillä nämä eivät ole ihanteellisia
kohtia glukoosin mittaukseen.
Älä pistä insuliinia tai aseta insuliinipumpun infuusiosarjaa 7,62 cm:n
säteelle anturista siltä varalta, että insuliini vaikuttaa anturin
glukoosilukemiin.
Valitse anturin sijoituspaikka:
• Vähintään 18-vuotiaat aikuiset: aseta vatsaan (kehon etupuoli, vaihtoehto A).
• 2–17-vuotiaat lapset ja nuoret: aseta vatsaan (kehon etupuoli, vaihtoehto A) tai
pakaroiden yläosaan (kehon takapuoli, vaihtoehto B).
Muita anturin asetuskohtia ei ole tutkittu.

Kehon etupuoli, anturin sijoitusvaihtoehto A
(vähintään 2-vuotiaille)

Kehon takapuoli, anturin
sijoitusvaihtoehto B
(vain 2–17-vuotiaille)
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Sinulle sopiva anturin asetuskohta voi riippua kehon tyypistä, aktiviteetista,
herkkyystekijöistä ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Voit valita kohdan
vyötärölinjasi ylä- tai alapuolelta. Parhaat anturin asetuskohdat ovat yleensä tasaisia ja
niistä saa puristettua ihoa sormien väliin. Vältä anturin asettamista kohtaan, jossa siihen
kohdistuu hankausta tai puristusta. Vältä esimerkiksi anturin asettamista vyötärönauhan
tai turvavyön kohdalle, napaan tai sen lähelle, pakaroiden yläosaan vyötärön/vyön lähelle
tai niin alhaalle pakaroihin, että joudut istumaan anturin päällä.
• Valitse kohta, joka on vähintään 7,62 cm:n päässä insuliinipumpun infuusiokohdasta tai
kohdasta, johon aiot pistää insuliinia.
• Vältä asettamasta anturia toistuvasti samaan kohtaan. Vuorottele anturin sijoituskohtia
äläkä käytä samaa kohtaa 2 peräkkäiseen anturin käyttöjaksoon.
• Kannattaa poistaa ihokarvat kohdasta, johon aiot asettaa anturin, jotta liimatarra kiinnittyy
hyvin.
• Varmista, ettei ihon siinä kohdassa, johon sijoitat anturin, ole voide-, hajuvesi- tai
lääkejäämiä.
Lisäapua sinulle sopivien anturin asetuskohtien löytämiseen saat terveydenhoitajalta.

3.4 ANTURIN SIJOITTAMINEN
1. Puhdista kohta ensin alkoholipyyhkeellä. Varmista, että kohta on puhdas ja täysin kuiva
ennen anturin asettamista.
HUOMAUTUS: Ihonvalmistelu- tai liimatuotteet (Mastisol, SkinTac) ovat valinnaisia.
Jos käytät valinnaista ihonvalmistelu- tai liimatuotetta, aseta se iholle renkaan muotoon
kohtaan, johon sijoitat anturin liimatyynyn. Aseta anturi puhtaan ihon läpi renkaan keskeltä,
missä ei ole ihonvalmistelu- tai liimatuotteita. Anna kuivua (iho voi tuntua tahmealta).
2. Irrota liimapinnan suojuksen valkoisten ulokkeiden avulla liimapinnan suojus
anturikotelosta yksi puolisko kerrallaan. Pitele anturia asettimen hylsystä ja pyri
välttämään liimatarraan koskemista.
3. Sijoita anturi tasaisesti valitsemallesi alueelle. Varmista, että anturi asetetaan
samansuuntaisesti kuin alla olevassa kuvassa. Anturia ei pidä asettaa osoittamaan
ylös- tai alaspäin.
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Kiinnitä anturi ihoon

Irrota liimapinnan suojus
4. Painele sormella lujasti liimatyyny sileäksi.

5. Pidä asetinta paikallaan. Vedä sitten turvalukko suoraan asettimesta irti seuraavassa
kuvassa olevien nuolien osoittamaan suuntaan.

Irrota turvalukko
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Lähetin voidaan myöhemmin poistaa turvalukon avulla. Säilytä tämä osa, jotta
voit irrottaa sillä lähettimen jatkuvan glukoosinseurantajakson lopussa. Kun
glukoosinseurantajakso päättyy, irrota lähetin luvun 8 osan 8.3, Lähettimen
irrotus, ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Kysy terveydenhoitajalta lääketeipin, kalvopyyhkeiden ja/tai muiden
liimojen käytöstä sikäli, kuin ne liittyvät Dexcom CGM:n käyttöön.

3.5 ANTURIN ASETTAMINEN
Kun olet laittanut asettimen iholle ja irrottanut turvalukon, olet valmis viemään anturin ihon
alle. Aseta anturi ihon alle seuraavasti:
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1. Purista toisella kädellä ihoa koholleen valkoisen liimapinnan reunasta. Älä purista ihoa
muovialustan keskiosasta. Laita samanaikaisesti toisen käden kaksi sormea asettimen
hylsyn kauluksen yläpuolelle, jotta ne asettuvat kauluksen yläpuolelle.
2. Laita peukalo valkoisen männän päälle. Paina mäntä kokonaan alas ja varmista, että se
on asettimen hylsyn tasalla. Siitä pitäisi kuulua kaksi napsahdusta. Tällä toimenpiteellä
neula ja anturi asetetaan ihon alle.
Kun työnnät mäntää alas, älä vedä kaulusta taakse.

2 NAPSAHDUSTA
“2 CLICKS”

Paina mäntä alas − Aseta neula ja anturi ihoon
3. Irrota anturin sisäänvientineula jatkamalla ihon
puristamista koholleen toisella kädellä. Laita
toisen käden kaksi sormea kauluksen alapuolelle.
Pidä peukalo kevyesti männän päällä ja vedä
kaulusta peukaloa kohti, kunnes kuulet kaksi
napsahdusta tai et voi vetää sitä enää taemmas.
Tässä vaiheessa anturi jää ihon alle ja anturin
sisäänvientineula poistuu kehosta.

2 NAPSAHDUSTA
“ 2 CLICKS”

Vedä kaulus taakse −
Vedä neula irti
4. Irrota asettimen hylsy puristamalla anturikotelon
kyljissä olevia harjanteisia vapautinkielekkeitä
(kun vapautinkielekkeen etuosaa puristetaan,
kielekkeiden takaosa laajenee, minkä ansiosta
asettimen hylsyn voi vetää irti). Tämän vaiheen
jälkeen vain anturikotelo jää kehollesi.
• Varmista, että lähettimen salpa on alhaalla
(kehoasi vasten), jotta voit irrottaa asettimen
hylsyn.

Vapauta asettimen hylsy
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• Varmista, että puristat vapautinkielekkeiden harjanteisen osan keskikohtaa.
• Samalla kun puristat vapautinkielekkeitä, keinuta anturin asettimen hylsyä eteenpäin
ja kehostasi poispäin.
Jos anturin asettamisessa on ongelmia, säilytä anturi ja asetin ja ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään.

3.6 LÄHETTIMEN KIINNITTÄMINEN
Kun olet asettanut anturin paikalleen, sinun on napsautettava lähetin anturikoteloon kiinni.
Kiinnitä lähetin tekemällä seuraavat vaiheet.
1. Puhdista lähettimen pohja pyyhkimällä se kostealla liinalla tai alkoholitupolla ja anna
pinnan kuivua ennen jokaista käyttöä. Varo, etteivät lähettimen pohjassa olevat
metallirenkaat kosketa ihoasi. Katso desinfiointiohjeet luvun 10 osasta 10.3, Puhdistus
ja desinfiointi. Varo naarmuttamasta lähettimen pohjaa, sillä naarmut voivat heikentää
vesitiiviyttä.
2. Laita lähetin anturikoteloon litteä puoli alaspäin.

3. Purista toisella kädellä ihoa koholleen valkoisen
liimapinnan etureunasta.

Asenna lähetin anturikoteloon

a. Laita yksi sormi lähettimen päälle sen pitämiseksi paikallaan, kun kiinnität lähettimen
anturikoteloon.
b. Vedä lähettimen salpa lähettimen päälle
napsauttaaksesi sen paikoilleen. Lähettimen
tulee asettua litteäksi anturikoteloon. Siitä
pitäisi kuulua kaksi napsahdusta. Jos et
kuule napsahduksia, lähetin ei ole välttämättä
napsahtanut kokonaan paikoilleen. Voit lakata
nyt puristamasta liimapinnan etureunaa.

Lähettimen salpa

c. V
 armista, että lähetin on pitävästi paikallaan laittamalla etu- ja keskisormi
anturikotelon siipien alle ja painamalla lähetintä peukalolla.
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4. Pidä koteloa paikallaan toisella kädellä. Irrota toisella
kädellä lähettimen salpa pitämällä kiinni salvan päästä ja
vääntämällä salpa nopeasti irti kehosta poispäin.

Irrota lähettimen salpa

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•Varmista, että kuulet kaksi napsahdusta painaessasi lähetintä paikalleen
(ks. vaihe 3). Jos lähetin ei asetu pohjaan asti, anturikytkentä voi olla huono ja
nesteitä saattaa päästä lähettimen alle. Tämä voi johtaa epätarkkoihin anturin
glukoosilukemiin.
• Älä irrota lähetintä anturikotelosta, kun kotelo on ihossasi kiinni.

3.7 ANTURIN KÄYTTÖJAKSON ALOITUS
Noudata alla olevia vaiheita ilmoittaaksesi vastaanottimelle, että olet asettanut uuden
anturin.
1. Avaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta.
2. Näytä päävalikko mistä tahansa trendikäyrästä painamalla
VALINTA-painiketta.
3. Vieritä painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta, kunnes
”Käynnistä anturi” korostuu.

4. Vahvista uuden anturin käyttöjakson alku painamalla
VALINTA-painiketta. Anturin käynnistyksen käsittelynäyttö
ilmestyy kertoen, että anturin käyttöjakso on aktivoitu ja
2 tunnin käynnistysjakso on alkanut.
5. Vastaanotin palaa sitten 3 tunnin trendikäyrään.
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6. Tarkista vastaanotin noin 10 minuuttia anturin
käyttöjakson aloittamisen jälkeen, jotta voit varmistaa,
että vastaanotin ja lähetin viestivät keskenään.
Antennisymbolin
pitäisi ilmestyä trendikäyrän
vasempaan yläkulmaan. Jos trendikäyrän oikeaan
yläkulmaan ilmestyy alueen ulkopuolella -symboli
,
katso luvun 9 kohtaa 9.9, Alueen ulkopuolella/Ei antennia.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•K
 äynnistä anturi -valikkovaihtoehto katoaa valikosta. Vaihtoehto tulee taas
näkyviin vasta sitten, kun aktiivinen anturin käyttöjakso loppuu. Jos et näe
valikossa Käynnistä anturi -vaihtoehtoa, voit jatkaa käyttöjaksoa tai lopettaa
käyttöjakson (ks. luvun 9 kohtaa 9.6, Anturin sammumisen vianetsinta).
•U
 uden anturin käyttöjakson aloittamisen jälkeen saat anturilta glukoosilukemia
tai varoituksia vasta sitten, kun 2 tunnin käynnistysjakso on päättynyt ja olet
suorittanut alkuvaiheen kalibroinnit. Katso luvun 4 osaa 4.3, Käynnistyskalibrointi.

3.8 ANTURIN KÄYNNISTYSJAKSO
Anturi tarvitsee 2 tunnin käynnistysjakson sopeutuakseen ihon alle.
Kun painat VALINTA-painiketta käynnistysjakson aikana
vastaanottimen näytön avaamiseksi, trendikäyrän oikeassa
yläkulmassa näkyy 2 tunnin alaslaskentasymboli
.
Ajan myötä alaslaskentasymboli
täyttyy osoitukseksi siitä,
että lähestyt alkukalibrointiaikaa. Katso alla olevista kuvista
esimerkki siitä, miltä tämä näyttää. Alaslaskentajakson
aikana ei saada anturin glukoosilukemia, varoituksia eikä
hälytyksiä.

Käynnistä

[0-24]
minuuttia

[24-48]
minuuttia

[48-72]
minuuttia

[72-96]
minuuttia

Valmis
kalibrointia
varten
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Jos näet koko 2 tunnin käynnistysjakson ajan näytön yläreunassa alueen ulkopuolella
-symbolin
, katso seuraavia vianetsintävinkkejä.
• Varmista, että vastaanotin ja lähetin ovat 6 metrin säteellä toisistaan. Tarkista 10 minuutin
kuluttua, ilmestyykö antennisymboli takaisin vastaanottimen näytön vasempaan
yläkulmaan.
• Jos vastaanotin ja lähetin eivät edelleenkään saa yhteyttä toisiinsa, varmista
laitetiedot-näytöstä, että vastaanottimeen on syötetty oikea lähettimen tunnusnumero
(katso luvun 2 osaa 2.3, Dexcom G4 -järjestelmää koskevien tietojen tarkistus).
• Jos vastaanottimeen on syötetty oikea lähettimen tunnusnumero eivätkä vastaanotin ja
lähetin vieläkään viesti keskenään, ota yhteys paikalliseen edustajaan.
Kun 2 tunnin käynnistysjakso on päättynyt, vastaanotin ilmoittaa, että anturi on
kalibroitava. Luvussa 4, Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän kalibrointi, annetaan anturin
kalibrointiohjeet.

3.9 ANTURIKOTELON TEIPPAUS
Anturikotelon pitäisi pysyä pitävästi ihossa kiinni omalla
liimallaan. Mutta jos liimatyyny irtoaa reunoista, voit
käyttää lääketeippiä kiinnityksen avuksi. Jos käytät
teippiä, teippaa ainoastaan valkoisen liimatarran kaikilta
puolilta, jotta kiinnitystä tuetaan tasaisesti. Älä teippaa
lähettimen tai anturikotelon minkään muoviosan päältä.
Älä teippaa anturikotelon alta tai jätä mitään ainetta ihon
kohtaan, johon asetat anturin.

3.10 TILAPÄINEN VASTAANOTTIMEN SAMMUTUS
On tilanteita, jolloin haluat ehkä sammuttaa vastaanottimen tilapäisesti. Sammuttamisessa
lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys katkeaa ja vastaanotin suljetaan. Kun
vastaanotin on sammutettu, anturin glukoosilukemia, varoituksia tai hälytyksiä ei saada,
mutta käynnissä oleva anturin käyttöjakso jatkuu. Sammuta vastaanotin seuraavasti:
1. Vieritä päävalikosta kohtaan ”Sammuttaminen” ja korosta
se. Paina VALINTA-painiketta.
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2. Vahvista, että haluat sammuttaa vastaanottimen.
a. Jos haluat sammuttaa, paina VASEN-painiketta, jotta
”OK” korostuu, ja paina sitten VALINTA-painiketta.
b. Jos haluat perua sammutuksen, paina
VALINTA-painiketta (jotta ”Peru” korostuu),
jolloin palaat päävalikkoon.
3. Jotta vastaanotin avautuisi taas ja jatkaisi tiedonsiirtoa lähettimen kanssa, paina
VALINTA-painiketta. Näytön avautuminen saattaa kestää jopa 20 sekuntia.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•M
 uista, että varoitukset ja matalan glukoosin hälytys eivät toimi, kun vastaanotin
on sammutettu.
• Lähettimen sammutus ei pidennä anturin käyttöikää alkuperäisen 7 vuorokauden
yli. Anturin käyttöjakso loppuu 7 vuorokautta sen käynnistämisen jälkeen.

3.11 DEXCOM G4 PLATINUM -JÄRJESTELMÄ JA VESI
Anturi on vedenpitävä suihkussa, kylvyssä tai uimassa käytäessä, jos lähetin on
napsautettu täysin paikalleen. Anturi on osoittautunut vedenpitäväksi testeissä, joissa
se on upotettu jopa 2,44 metrin syvyyteen enintään 24 tunniksi. Vastaanotin on
sateenkestävä, mutta se tulisi pitää kuivana. Älä päästä sen päälle nestettä tai pudota
sitä nesteeseen. Pidä mikro-USB-portin suojus suljettuna, jotta vastaanottimeen ei
pääse nestettä. Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin vedessä, joten kantoalue lyhenee
huomattavasti, jos olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä yms.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Jos vastaanotin kastuu, pitää varmistaa, että kaiuttimet ja värinätila toimivat
edelleen. Voit tehdä niin käyttämällä Profiilit-valikon Kokeile-vaihtoehtoa.
Katso luvun 6 osaa 6.3, Varoitusprofiilit.
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TÄMÄ SIVU ON TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ
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luku neljä

DEXCOM G4 PLATINUM
-JÄRJESTELMÄN KALIBROINTI
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Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmässä anturin glukoosiarvot on
kalibroitava verensokerimittarin mukaisiksi.
	Asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien tuotteiden (kuten Tylenol)
ottaminen anturia pidettäessä saattaa nostaa harhaanjohtavasti anturin
glukoosilukemia. Epätarkkuuden määrä riippuu kehossasi aktiivisena
olevan asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.

4.1 KALIBROINNIN YLEISKUVAUS
On tärkeitä ajankohtia, jolloin laite täytyy kalibroida:
1. Ensikäynnistys: 2 tuntia anturin asettamisen jälkeen
2. 12 tunnin päivitys: joka 12. tunti ensimmäisen käynnistyskalibroinnin jälkeen
3. Kun tarvitaan lisätietoja tai muista syistä
Kalibroitaessa verenglukoosiarvot on syötettävä käsin vastaanottimeen. Voit käyttää mitä
tahansa kaupallisesti saatavaa verensokerimittaria.
Anturin käyttöjakson ensimmäisenä päivänä sinun on syötettävä vastaanottimeen
2 verenglukoosiarvoa 2 tunnin käynnistyskalibroinniksi. Syötettyäsi 2 tunnin
käynnistyskalibrointiarvon sinun on syötettävä 1 verenglukoosiarvo kalibroinniksi 12 tunnin
kuluttua käynnistyskalibroinnista. Siitä eteenpäin sinun on syötettävä 1 verenglukoosiarvo
joka 12. tunti. Vastanotin ilmoittaa, kun nämä kalibroinnit on aika suorittaa. Sinua
saatetaan myös kehottaa syöttämään tarvittaessa muita verenglukoosiarvoja. Esimerkki
kalibroinneista, joita vähintään tarvitaan anturin käyttöjakson seitsemän vuorokauden
aikana, on seuraavassa:
Esimerkki anturin käyttöjakson seitsemän vuorokauden aikana vähintään tarvittavista kalibroinneista
Maanantai (anturin käyttöjakson 1. päivä):

Anturin ihon
alle vienti

2 tunnin
käynnistyskalibrointi

12 tunnin
päivityskalibrointi

Tiistai–sunnuntai (anturin käyttöjakson 2.–7. päivät):

12 tunnin
päivityskalibrointi

12 tunnin
päivityskalibrointi
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Älä käytä kalibrointiin vaihtoehtoista verenglukoosin testauskohtaa (verta
kämmenestä, kyynärvarresta tms.), sillä tällaisista kohdista saadut lukemat
saattavat poiketa sormenpäästä otetusta verenglukoosiarvosta. Käytä kalibrointiin
vain verensokerimittarista saatua verenglukoosiarvoa.
• Jotta anturin glukoosilukemat olisivat tarkkoja, kalibrointi tarvitsee tehdä
asianmukaisesti tarkoilla verenglukoosiarvoilla.

4.2 KALIBROINTIOHJEET
Kalibroinnissa on syötettävä mittarista saatava tarkka verenglukoosiarvo.
Verenglukoosiarvojen täytyy olla väliltä 2,2 ja 22,2 mmol/l, ja ne on täytynyt ottaa
5 viime minuutin aikana.
	Väärän tai yli 5 minuuttia aikaisemmin otetun veren glukoosiarvon
syöttäminen voi aiheuttaa anturin glukoosilukemien epätarkkuutta.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Kalibroinnissa voidaan käyttää vain verenglukoosiarvoja, jotka ovat väliltä 2,2 ja
22,2 mmol/l. Jos syöttämäsi verenglukoosiarvot ovat tämän alueen ulkopuolella,
vastaanotin ei kalibroidu. Sinun on odotettava, että veresi glukoosipitoisuus on tällä
alueella, ennen kuin voit kalibroida.

Alla olevat ohjeet kertovat, miten syötät verenglukoosiarvot kalibrointia varten:
1. Mittaa veren glukoosiarvo verensokerimittarin avulla.
2. Näytä päävalikko mistä tahansa trendikäyrästä painamalla VALINTA-painiketta.
3. Vieritä painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta, kunnes
”Syötä B-Gluk.” korostuu.
4. Valitse asetus painamalla VALINTA-painiketta. Näkyviin
tulee näyttö, jossa on veripisaran kuva ja lukuarvo
mmol/l-yksiköissä.
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HYÖDYLLINEN VIHJE:
• ”Syötä B-Gluk.” on päävalikon toinen kohta, kun olet keskellä anturin käyttöjaksoa.

a. Kun vastaanottimella ei ole äskettäistä anturin
glukoosilukemaa, oletusarvo on 6,7 mmol/l.
b. Jos anturilta on saatu glukoosilukema viimeisten
15 minuutin aikana, ”Syötä B-gluk.” -näyttö antaa
nykyisen anturin glukoosilukeman aloituspisteeksi.
Älä käytä nykyistä anturin glukoosilukemaa
kalibrointiin. Käytä vain verensokerimittarista saatavia
verenglukoosiarvoja.
c. E
 nnen kuin teet kalibrointiin käytettävän verenglukoosin mittauksen, pese kätesi
ja varmista, että glukoosikoeliuskat eivät ole vanhentuneet, niitä on säilytetty
asianmukaisesti ja mittari on koodattu asianmukaisesti (tarvittaessa).
Ota huolellisesti koeliuskalla verinäyte noudattaen mittarin tai koeliuskojen mukana tulleita
ohjeita.
5. Syötä verenglukoosiarvo painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta, kunnes saat oikean
arvon esiin, ja painamalla sitten VALINTA-painiketta.
6. Vahvista, että syöttämäsi verenglukoosiarvo on oikea. Väärien arvojen syöttö
saattaa vaikuttaa anturin tarkkuuteen.
	a. Jos näytössä oleva verenglukoosiarvo on oikea, paina
VALINTA-painiketta.
b. Jos näytössä oleva verenglukoosiarvo on väärä,
korosta ”Peru” painamalla OIKEA-painiketta ja
paina sitten VALINTA-painiketta palataksesi ”Syötä
B-Gluk.”-näyttöön. Toista oikean verenglukoosiarvon
uudelleensyötön vaiheet.
c. J os et paina VALINTA-painiketta, vastaanotin lopettaa
toiminnon tietyn ajan kuluttua eikä verenglukoosiarvoa
kirjata kalibrointia varten.
7. Esiin tulee ”Syötä B-Gluk.”-näyttö, joka kertoo, että
verenglukoosiarvoa käsitellään kalibrointia varten.
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8. Toista nämä vaiheet käynnistyskalibroinnissa toista verenglukoosiarvoa syötettäessä.
9. Anturin glukoosilukema ilmestyy vastaanottimeen välittömästi, ja anturin glukoosilukemat
päivittyvät viiden minuutin välein.
10. Jos lukemat eivät tule heti näkyviin, katso ohjeita luvun 9 osasta 9.2, Kalibroinnin
vianmääritys.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•V
 armista ennen kalibrointia, että trendikäyrän yläpuolella näkyy anturin
glukoosilukema tai veripisarasymboli .
•M
 atalasta glukoositasosta johtuvan sekavuuden takia veren matala glukoosi
kannattaa hoitaa ennen kalibrointia.
• Varmista aina, että antennisymboli
näkyy trendikäyrän vasemmassa
yläkulmassa, ennen kuin syötät verenglukoosiarvoja kalibrointia varten.
•S
 inun tulee käyttää kalibrointiin aina samaa mittaria, jolla mittaat verensokerisi.
Älä vaihda verensokerimittaria anturin käyttöjakson aikana. Verensokerimittarin ja
koeliuskojen tarkkuus saattaa vaihdella mittarimerkkien kesken.
•K
 alibrointiin käytettävän verensokerimittarin mittaustarkkuus saattaa vaikuttaa
anturin glukoosilukemien tarkkuuteen.
• Älä kalibroi Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmää, kun kehossasi on aktiivista
asetaminofeenia (parasetamolia). Asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien
tuotteiden (kuten Tylenol) ottaminen anturia pidettäessä saattaa nostaa
harhaanjohtavasti anturin glukoosilukemia. Epätarkkuuden määrä riippuu
kehossasi aktiivisena olevan asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.

Anturin glukoosilukemat saattavat olla epätarkkoja, jos kalibroit harvemmin
	
kuin joka 12. tunti.
	Sinun on syötettävä verensokerimittarin osoittama tarkka
verenglukoosiarvo. Syötä kaikki kalibrointiin käytettävät verenglukoosiarvot
5 minuutin kuluessa. Väärien tai yli 5 minuuttia aikaisemmin otettujen
veren glukoosiarvojen syöttäminen vaikuttaa laitteen toimintaan ja saattaa
aiheuttaa anturin glukoosilukemien epätarkkuutta.
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4.3 KÄYNNISTYSKALIBROINTI
Kahden tunnin kuluttua anturin käyttöjakson käynnistyksestä
(ks. luvun 3 osaa 3.7, Anturin käyttöjakson aloitus)
vastaanotin ilmoittaa, että anturi on kalibroitava näyttämällä
käynnistyksen kalibrointikehotteen. Tämä kehote tarkoittaa,
että kalibrointiin tarvitaan 2 erillisestä mittarista saatavaa
verenglukoosiarvoa. Näet anturin glukoosilukemia vasta
sitten, kun vastaanotin hyväksyy verenglukoosiarvot.
1. Kun näet tämän näytön, voit tyhjentää sen painamalla
VALINTA-painiketta.

Käynnistyksen
kalibrointikehote

2. Ota mittarilla kaksi erillistä verenglukoosimittausta ja syötä
verensokeriarvot vastaanottimeen (ks. luvun 4 osaa 4.2, Kalibrointiohjeet).

3. Voit poistaa kehotteen näytöltä painamalla VALINTA-painiketta. Veripisarasymboli jää
trendikäyrän yläpuolelle, kunnes kalibroit. Järjestelmä varoittaa 15 minuutin välein,
kunnes syötät verenglukoosiarvot. Saat anturin glukoosilukemia vasta sitten, kun
vastaanotin hyväksyy verenglukoosiarvot.
Jos et kuittaa kehotetta, järjestelmä varoittaa sinua 5 minuutin välein.

4.4 12 TUNNIN KALIBROINNIN PÄIVITYS
Kalibroi järjestelmä 12 tunnin välein alkukalibroinnin jälkeen (joka tehdään 2 tunnin
kuluttua anturin viemisestä ihon alle), jotta anturin glukoosilukemat pysyvät varmasti
tarkkoina ja vastaavat verensokerimittarin arvoja. Voit syöttää mitä tahansa
verenglukoosiarvoja, joita otat anturin käyttöjakson aikana. Jos et ole syöttänyt
verenglukoosiarvoja viimeisten 12 tunnin aikana, vastaanotin pyytää sinua syöttämään
verenglukoosiarvon kalibrointinsa päivittämiseksi. Alla olevat ohjeet näyttävät, miten
tämä kalibrointi syötetään.
Anturin glukoosilukemat saattavat olla epätarkkoja, jos kalibroit harvemmin
	
kuin joka 12. tunti.
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1. K
 un näet tämän kalibrointikehotteen, se tarkoittaa, että
on yhdellä verenglukoosiarvolla tehtävän kalibroinnin
aika. Voit poistaa kehotteen näytöltä painamalla
VALINTA-painiketta. Järjestelmä varoittaa 15 minuutin
välein, kunnes vastaanotin hyväksyy verenglukoosiarvon.
2. O
 ta mittarilla yksi verenglukoosimittaus ja syötä
verensokeriarvo vastaanottimeen. Jos tämä näyttö
ilmestyy uudestaan pian sen jälkeen, kun olet syöttänyt
uuden verenglukoosiarvon, katso luvun 9 osaa 9.2,
Kalibroinnin vianmääritys.

Kalibrointikehote

4.5 MUITA KALIBROINTIA EDELLYTTÄVIÄ SYITÄ
• Kun järjestelmä ei ole hyväksynyt edellistä kalibrointia.
• Kun verenglukoosiarvo poikkeaa hyvin selvästi anturin glukoosilukemasta.
1. Kun näet tämän kalibrointikehotteen, se tarkoittaa, että on
yhdellä verenglukoosiarvolla tehtävän kalibroinnin aika.
2. O
 ta mittarilla yksi verenglukoosimittaus ja syötä
verenglukoosiarvo vastaanottimeen. Jos tämä näyttö
ilmestyy uudestaan pian sen jälkeen, kun olet syöttänyt
uuden verenglukoosiarvon, katso luvun 9 osaa 9.2.1,
Kalibrointikehotteiden tyypit.
Kalibrointikehote
HYÖDYLLINEN VIHJE:
Näiden näyttöjen esiintyminen on merkkinä kalibrointivirheestä (ks. luvun 9 osaa 9.3,
Kalibrointivirheen vianmääritys).

15 minuutin
kalibrointivirheen näyttö

1 tunnin
kalibrointivirheen näyttö
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luku viisi

ANTURIN GLUKOOSILUKEMAT JA TRENDIT
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Tässä luvussa opit tarkastelemaan anturin glukoosilukemia
ja glukoositrenditietoja. Trendikäyrä antaa tietoja, joita et saa
verensokerimittarista. Se näyttää kulloisenkin glukoosiarvon sekä sen
muutossuunnan ja muutosnopeuden. Trendikäyrä voi myös näyttää, millä
tasolla glukoosiarvosi ovat olleet ajan mittaan.
	Asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien tuotteiden (kuten Tylenol)
ottaminen anturia pidettäessä saattaa nostaa harhaanjohtavasti anturin
glukoosilukemia. Epätarkkuuden määrä riippuu kehossasi aktiivisena
olevan asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.
Verensokerimittari ja anturi mittaavat glukoosia kahdesta erilaisesta ruumiinnesteestä:
verestä ja soluvälinesteestä. Siksi verensokerimittarilla saatavat ja anturin lukemat eivät
välttämättä vastaa toisiaan.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Saat eniten hyötyä Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän antamista trenditiedoista.
On tärkeää, että keskityt vastaanottimen trendi- ja muutosnopeustietoihin etkä
täsmälliseen glukoosilukemaan.
• Jos sinun on vaikeaa lukea vastaanotinta kirkkaassa auringonvalossa, hakeudu
varjoisaan paikkaan.

 erensokerimittarista saatavaa veren glukoosiarvoa tulisi käyttää
V
hoitopäätösten tekoon, esim. siitä, paljonko insuliinia sinun pitää saada.
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä ei korvaa verensokerimittaria.
Verenglukoosiarvot saattavat poiketa anturin glukoosilukemista. Dexcom
G4 PLATINUM -järjestelmä antaa lisätietoja kehityssuunnasta, glukoosin
muutosnopeudesta ja trendikäyrästä, joiden avulla voit tehdä diabeteksen
hallintaa koskevia päätöksiä.
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5.1 Anturin glukoosilukemat
Herätä vastaanottimen näyttö painamalla valintapainiketta. Näet 3 tunnin trendikäyrän
näyttävän oletusnäytön. 3 tunnin trendikäyrä näyttää seuraavat tiedot:

Akun tila

Viimeisin
viiden minuutin
glukoosilukema

Trendinuoli
Tilapalkki

Antenni
Korkean
glukoosin
varoituksen
asetus

Glukoosiarvo

Glukoosin
tavoitealue
Matalan
glukoosin
varoituksen
asetus

Kuluva aika

• J okainen trendikäyrän piste tarkoittaa 5 minuutin välein saatua glukoosilukemaa.
• Trendikäyrä näyttää kuluvan kellonajan.
•N
 äyttövalo aktivoituu mitä tahansa näppäintä painamalla.
•T
 ilapalkki näyttää tarvittavat kalibrointipäivitykset, kalibrointivirheet ja anturin
glukoosilukemia koskevat asiat.
•K
 orkean varoituksen asetus näkyy trendikäyrän poikki kulkevana keltaisena viivana.
• Matalan varoituksen asetus näkyy trendikäyrän poikki kulkevana punaisena viivana.
• Harmaa vyöhyke näyttää glukoosin tavoitealueen, joka perustuu yksilöllisiin korkean ja
matalan glukoosin varoitusten asetuksiin.
• Viimeisin glukoosilukema on punainen, jos se on matala, ja keltainen, jos se on korkea,
perustuen korkean ja matalan glukoosin varoitusten asetuksiin.
• Trendikäyrän pisteet vaihtavat myös väriä korkeiden ja matalien varoitusten asetuksien
perusteella.
• Jos matalan glukoosin varoitusta ei ole asetettu ja glukoosisi on 3,1 mmol/l tai pienempi,
glukoosiarvo näkyy punaisena.
• Jos anturin glukoosilukemat ovat korkeiden ja matalien glukoosivaroitusten asetusten
välillä, glukoosiarvo näkyy valkoisena.
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Voit tarkastella aiempia glukoositietoja 1, 3, 6, 12
ja 24 tunnin trendikäyristä painelemalla YLÖS - tai
ALAS-painiketta.
• Järjestelmä antaa glukoositietoja vain väliltä 2,2 ja
22,2 mmol/l. Trendikäyrä näyttää suoran viivan tai
pisterivin 22,2 tai 2,2 mmol/l:n kohdalla, kun glukoositaso
on tämän vaihtelualueen ulkopuolella.
Anturin glukoosilukeman yksikkö
on millimoolia litrassa (mmol/l)

(Siirry 3 tunnin käyrästä vierittämällä 1 tunnin käyrään)
1 tunnin trendikäyrä: 1 tunnin trendikuvaajassa näkyy
nykyinen glukoosiarvo ja viimeisen tunnin glukoosiarvot.

3 tunnin trendikäyrä: 3 tunnin trendikuvaajassa näkyy
nykyinen glukoosiarvo ja viimeisten 3 tunnin glukoosiarvot.

(Siirry 3 tunnin käyrästä vierittämällä 6 tunnin käyrään)
6 tunnin trendikäyrä: 6 tunnin trendikuvaajassa näkyy
nykyinen glukoosiarvo ja viimeisten 6 tunnin glukoosiarvot.

(Siirry 6 tunnin käyrästä vierittämällä 12 tunnin käyrään)
12 tunnin trendikäyrä: 12 tunnin trendikuvaajassa näkyy
nykyinen glukoosiarvo ja viimeisten 12 tunnin glukoosiarvot.
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(Siirry 12 tunnin käyrästä vierittämällä 24 tunnin käyrään)
24 tunnin trendikäyrä: 24 tunnin trendikuvaajassa näkyy
nykyinen glukoosiarvo ja viimeisten 24 tunnin glukoosiarvot.

Vastaanottimeen tulee ilmoitus ”MATALA”, kun glukoosilukema on pienempi kuin
2,2 mmol/l, ja ”KORKEA”, kun viimeisin glukoosilukema on suurempi kuin 22,2 mmol/l.

5.2 MUUTOSNOPEUSNUOLET
Muutosnopeusnuolet osoittavat lisäksi glukoositason
muutoksen suunnan ja nopeuden.
Trendinuolet näkyvät viimeisimmän glukoosilukeman oikealla
puolella.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Älä ylireagoi muutosnopeusnuoliin. Ota huomioon äskettäiset insuliiniannokset,
aktiviteetti, ruokailu, trendikäyrä kokonaisuutena ja veren glukoosiarvo, ennen kuin
ryhdyt toimiin.
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Seuraavassa taulukossa näytetään vastaanottimessa näkyvät erilaiset trendinuolet.

Tasainen: Glukoosiarvo on vakaa (arvo nousee tai laskee enintään
0,06 mmol/l minuutissa). Glukoosiarvo voi nousta tai laskea enintään
0,8 mmol/l 15 minuutissa.
Hidas nousu: Glukoosiarvo nousee 0,6–0,11 mmol/l minuutissa.
Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enintään
1,7 mmol/l 15 minuutissa.
Nousu: Glukoosiarvo nousee 0,11–0,17 mmol/l minuutissa.
Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enintään
2,5 mmol/l 15 minuutissa.
￼

Nopea nousu: Glukoosiarvo nousee yli 0,17 mmol/l minuutissa.
Jos se jatkaa nousua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi nousta enemmän
kuin 2,5 mmol/l 15 minuutissa.
Hidas lasku: Glukoosiarvo laskee 0,06–0,11 mmol/l minuutissa.
Jos se jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi vähentyä enintään
1,7 mmol/l 15 minuutissa.
Lasku: Glukoosiarvo laskee 0,11–0,17 mmol/l minuutissa. Jos
se jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi vähentyä enintään
2,5 mmol/l 15 minuutissa.

￼

Ei nuolta

Nopea lasku: Glukoosiarvo laskee yli 0,17 mmol/l minuutissa. Jos se
jatkaa laskua tätä vauhtia, glukoosiarvo voi vähentyä enemmän kuin
2,5 mmol/l 15 minuutissa.
Ei muutosnopeustietoja: Vastaanotin ei pysty juuri nyt laskemaan,
miten nopeasti glukoosiarvo nousee tai laskee.
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•T
 rendinuolet eivät tule näkyviin, kun
glukoositiedoissa on välejä (ks. luvun 9 osaa
9.4, Järjestelmän glukoosivirhe). Jos trendikäyrän
yläpuolelle ilmestyy glukoosilukeman virhesymboli
, odotussymboli , alueen ulkopuolella -symboli
tai veripisarasymboli , trendinuolia ei näy.
• Jos trendinuoli puuttuu, mutta veresi glukoosiarvot
tuntuvat olevan nousussa tai laskussa, mittaa
verenglukoosi verensokerimittarilla.

	Matalien tai korkeiden veren glukoosiarvojen oireita ei saa jättää
huomiotta. Jos saat matalan tai korkean glukoosin oireita, mittaa
verenglukoosi verensokerimittarillasi.

5.3 GLUKOOSITILAPALKIN SYMBOLIT
Anturin käyttöjakson aikana trendikäyrän yläpuolella olevassa tilapalkissa saattaa näkyä
alla lueteltuja symboleja. Et saa anturin glukoosilukemia, kun näytössä näkyy jokin näistä
symboleista, paitsi säännöllisen 12 tunnin kalibrointikehotteen aikana.

Kalibrointia tarvitaan

Lisäkalibrointia
tarvitaan

Tämä kuvake tarkoittaa, että kalibrointiarvo täytyy syöttää. Tämä
kehote ilmestyy, kun on aika tehdä 12 tunnin kalibrointipäivitys
tai aina lisäkalibrointia tarvittaessa (ks. luvun 4 osaa 4.2,
Kalibrointiohjeet).
Tämä kuvake tarkoittaa, että järjestelmän kalibroimiseksi ja
anturin glukoosilukemien saamiseksi tulee syöttää vielä yksi
verenglukoosiarvo.
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Glukoosilukemavirhe

Alueen ulkopuolella

15 minuutin
kalibrointivirhe

1 tunnin
kalibrointivirhe

Odota

Tämä kuvake tarkoittaa, että vastaanotin ei tilapäisesti pysty
käsittelemään anturin signaalia. Tämä kuvake koskee vain anturia.
Odota, että näkyviin tulee lisää kehotteita. Älä syötä mitään
verenglukoosiarvoja, kun näet nämä symbolit.
Tämä kuvake tarkoittaa, että vastaanotin ja anturi/lähetin eivät viesti
keskenään. Varmista, että vastaanotin ja anturi/lähetin ovat 6 metrin
säteellä toisistaan (ks. luvun 1 osaa 1.2, Lähettimen yleiskuvaus).
Tämä kuvake tarkoittaa, että anturia ei voida kalibroida juuri nyt. Jos
tämä näyttö tulee näkyviin, anna kalibrointiin vielä vähintään yksi
verenglukoosiarvo noin 10–15 minuutin kuluttua. Jos anturi ei vielä
tämänkään jälkeen kalibroidu, anturi täytyy irrottaa ja uusi anturi
viedä ihon alle.
Tämä kuvake tarkoittaa, että anturi ei kalibroidu oikein. Jos tämä
näyttö tulee näkyviin, odota vähintään tunti ja syötä sitten vielä yksi
verenglukoosiarvo. Jos vastaanottimen näyttöön ei vielä tämänkään
jälkeen tule lukemia, anturi täytyy irrottaa ja uusi anturi viedä ihon
alle.
Tämä kuvake tarkoittaa, että vastaanotin on havainnut
anturisignaalia koskevan mahdollisen ongelman. Sinun
pitää odottaa lisäkehotteita noin 30 minuuttia. Älä syötä
verenglukoosiarvoja, kun näet tämän symbolin.
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TÄMÄ SIVU ON TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ
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luku kuusi

VAROITUKSET, HÄLYTYKSET JA
VAROITUSPROFIILIT
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Tässä luvussa saat lisätietoa Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän
monista varoituksista ja hälytyksistä sekä niiden mukauttamisesta itsellesi
sopiviksi.
6.1 VAROITUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
6.1.1 OLETUSVAROITUS/HÄLYTYSASETUKSET
Kun otat vastaan Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän, vastaanottimeen on
asetettu valmiiksi seuraavat varoitukset ja hälytykset (ks. alla olevaa taulukkoa).
Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Mikä on
oletusasetus?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa siitä?

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

Korkean
glukoosin
varoitus
Viimeisin anturin
glukoosilukema
on sama tai
korkeampi
kuin korkea
varoitusasetus.

Alkaa arvossa
11,1 mmol/l

Värisee kahdesti,
sitten värisee/piippaa
kahdesti viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
laskee varoitustason
alapuolelle.

Ei, ellet ole ottanut
käyttöön korkean
varoituksen
torkkutoimintoa.

Matalan
glukoosin
varoitus
Viimeisin anturin
glukoosilukema
on sama tai
matalampi
kuin matala
varoitusasetus.

Alkaa arvossa
4,4 mmol/l

Värisee kolmesti,
sitten värisee/piippaa
kolmesti viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
nousee varoitustason
yläpuolelle.

Ei, ellet ole ottanut
käyttöön matalan
varoituksen
torkkutoimintoa.

Kiinteä matala
varoitus
Viimeisin anturin
glukoosilukema
on 3,1 mmol/l tai
pienempi.

Päällä

Värisee neljä kertaa,
sitten värisee/piippaa
neljä kertaa viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
nousee 3,1 mmol/l:n
yläpuolelle.

Kyllä, 30 minuutin
välein kunkin
kuittauksen
jälkeen, kunnes
verenglukoosiarvo
palautuu
tavoitealueelle.
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Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Mikä on
oletusasetus?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa siitä?

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

Alueen
ulkopuolella
-varoitus
Anturi/lähetin ja
vastaanotin eivät
viesti keskenään.

Poissa käytöstä

Poissa käytöstä

Ei

Nousu/laskuvaroitus
Poissa käytöstä
Yksi nuoli
Glukoositaso
nousee/laskee vähintään
0,11 mmol/l/min
(vähintään 1,7 mmol/l
15 minuutissa).

Poissa käytöstä

Ei

Nousu/laskuvaroitus
Poissa käytöstä
Kaksoisnuoli
Glukoositaso
nousee/laskee vähintään
0,17 mmol/l/min
(vähintään 2,5 mmol/l
15 minuutissa).

Poissa käytöstä

Ei

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Vastaanotin saattaa varoittaa sinua muulloinkin, esimerkiksi akun tyhjentyessä,
anturin vioittuessa jne. Katso luvun 12 liitteestä yksityiskohtainen luettelo näistä
muista varoituksista.
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6.1.2 GLUKOOSIVAROITUKSET
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmässä voit luoda omia henkilökohtaisia asetuksia
vastaanottimen toiminnalle. Matalan ja korkean glukoosin varoitukset kertovat,
milloin anturin glukoosilukemat ovat glukoosin tavoitealueen ulkopuolella. Nousu- ja
laskuvaroituksilla (muutosnopeus) ilmoitetaan nopeasti muuttuvista glukoosiarvoista
(ks. luvun 6 osaa 6.2, Edistyneet varoitukset). Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmässä
on myös 3,1 mmol/l:n kohdalle asetettu matalan glukoosin hälytys, jota ei voi säätää
tai poistaa käytöstä. Tämä on turvaominaisuus, joka ilmoittaa glukoositason olevan
vaarallisen matala. Vastaanottimen näyttöön ilmestyvien varoitusnäyttöjen lisäksi voit myös
asettaa korkean ja matalan glukoosin varoitukset ilmoittamaan värisemällä ja piippaamalla.
Tästä ominaisuudesta voi olla hyötyä nukuttaessa, ajettaessa, kuntoiltaessa tai kokouksien
aikana.

6.1.3 KORKEAN GLUKOOSIN VAROITUS
Kun anturin glukoosilukemat ovat korkean hälytyksen tasolla
tai korkeammalla, tämä näyttö ilmestyy esittäen korkean
glukoosin varoitusarvon. Vastaanotin värisee ja/tai piippaa
asettamastasi profiilista riippuen (ks. luvun 6 osaa 6.3,
Varoitusprofiilit).
Kun asetat korkean glukoosin varoituksen, tämä taso näkyy
trendikäyrässä keltaisena viivana.

Korkean glukoosin
varoitusasetus on
11,1 mmol/l

Vastaanotin jatkaa varoittamista, kunnes painat
VALINTA-painiketta varoituksen kuittaamiseksi tai kunnes
anturin glukoosilukemat putoavat korkean glukoosin
varoitusasetuksen alapuolelle. Voit asettaa vastaanottimen
varoittamaan uudelleen varoituksen poistamisen jälkeen
muuttamalla torkkuasetuksia (ks. luvun 6 osaa 6.2,
Edistyneet varoitukset).
Korkean glukoosin
varoituksen asetus
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6.1.4 MATALAN GLUKOOSIN VAROITUS
Kun anturin glukoosilukemat ovat matalan hälytyksen tasolla
tai matalammalla, tämä näyttö ilmestyy esittäen matalan
glukoosin varoitusarvon. Vastaanotin värisee ja/tai piippaa
profiiliasetuksestasi riippuen.
Kun asetat matalan glukoosin varoituksen, tämä taso näkyy
trendikäyrässä punaisena viivana.

Vastaanotin jatkaa varoittamista, kunnes painat
VALINTA-painiketta varoituksen kuittaamiseksi tai kunnes
anturin glukoosilukemat nousevat matalan glukoosin
varoitusasetuksen yläpuolelle. Voit asettaa vastaanottimen
varoittamaan uudelleen varoituksen poistamisen jälkeen
muuttamalla torkkuasetuksia (ks. luvun 6 osaa 6.2,
Edistyneet varoitukset).

Matalan glukoosin
varoitusasetus
on 4,4 mmol/l

Matalan glukoosin
varoituksen asetus
HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Kun sekä korkea että matala varoitus on otettu käyttöön, trendikäyrällä näkyy
harmaa vyöhyke, joka osoittaa tavoitealueen.
• Jos korkea tai matala varoitus ei ole käytössä, tätä harmaata vyöhykettä ei näy.

70 | Jatkuvatoiminen Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmä

6.1.5 MATALAN GLUKOOSIN HÄLYTYS
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmässä on myös arvoon 3,1 mmol/l asetettu, kiinteä
matalan glukoosin hälytys. Tämä hälytys täydentää henkilökohtaisia matalan ja
korkean glukoosin varoituksia. Et voi muuttaa tai sammuttaa tätä hälytystä tai sen
uudelleenvaroitusasetuksia.
• Matalan glukoosin hälytyksen esiintyessä vastaanottimeen
tulee oikealla oleva näyttö.
• Uudelleenhälytys: vastaanotin ilmoittaa automaattisesti
uudelleen 30 minuutin kuluttua siitä, kun olet kuitannut sen
painamalla VALINTA-painiketta, jos anturin glukoosilukemat
ovat yhä 3,1 mmol/l:ssa tai sen alapuolella.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
•V
 astaanotin ei varoita, jos olet kalibroinut 5 viime minuutin aikana ja saanut
anturin glukoosilukeman, joka on tavoitealueen ulkopuolella. Vastaanotin
varoittaa, jos anturin glukoosilukema pysyy tavoitealueen ulkopuolella viiden
minuutin kuluttuakin.

6.1.6 VAROITUKSET-VALIKKOON PÄÄSY
1. A
 vaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta. 3 tunnin trendikäyrä tulee näkyviin.
2. Paina VALINTA-painiketta nähdäksesi päävalikon.
3. P
 aina päävalikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta kohtaan ”Varoitukset” ja paina
VALINTA-painiketta. Varoitukset-valikko tulee näkyviin.
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6.1.7 KORKEAN JA MATALAN GLUKOOSIN VAROITUKSET
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Sekä korkean varoituksen että matalan varoituksen asetusmenettely on sama.
Seuraavissa vaiheissa neuvotaan, miten voit muuttaa korkean ja matalan varoituksen
asetuksia.
1. Paina Varoitukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Korkea” tai ”Matala varoitus” ja paina
VALINTA-painiketta.

2. Korosta YLÖS- tai ALAS-painikkeella ”Päällä/Pois” ja
aseta tämä vaihtoehto sitten VALINTA-painikkeella.
Voimassa olevan asetuksen viereen ilmestyy
valintamerkki.

3. Palaa edelliseen näyttöön painamalla VASEN-painiketta.
4. Paina ALAS-painiketta kohdan ”Taso” korostamiseksi.
Näyttöön tuleva luku on korkean glukoosin varoitusarvon
nykyinen asetus. Voit muuttaa tätä lukua painamalla
VALINTA-painiketta ja sitten YLÖS- tai ALAS-painiketta,
kunnes toivottu korkean glukoosin varoitusarvo näkyy, ja
lopuksi VALINTA-painiketta.
• Korkean glukoosin varoitusarvo voidaan asettaa 6,7 ja
22,2 mmol/l:n välille 0,1 mmol/l:n portain.
• Matalan glukoosin varoitusarvo voidaan asettaa 3,3 ja
5,5 mmol/l:n välille 0,1 mmol/l:n portain.
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HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Varoitukset täytyy kuitata painamalla vastaanottimen VALINTA-painiketta.

6.2 EDISTYNEET VAROITUKSET
Korkean ja matalan varoituksen sekä hälytyksen lisäksi voidaan asettaa korkea ja
matala torkkuvaroitus, nousu- ja laskunopeusvaroitus sekä alueen ulkopuolella -varoitus.
Noudata näiden edistyneiden varoitusten osalta seuraavia vaiheita.
1. A
 vaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta.
2. Paina VALINTA-painiketta päästäksesi päävalikkoon.
3. K
 orosta ”Varoitukset” painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina sitten
VALINTA-painiketta.
4. Paina Varoitukset-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Edistynyt” ja paina VALINTA-painiketta.
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6.2.1 KORKEAN JA MATALAN GLUKOOSIVAROITUKSEN
TORKKUAJAN ASETTAMINEN
Sinulla on mahdollisuus asettaa korkean ja matalan glukoosin uudelleenvaroitusten välille
enintään 5 tunnin torkkuaika.
1. K
 orosta ”Korkea torkkuvaroitus” tai ”Matala
torkkuvaroitus” painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta
ja paina VALINTA-painiketta.

2. V
 alitse painamalla YLÖS- tai ALAS-painikkeella
ensivaroituksen ja uudelleenvaroituksen välinen aika
(15 minuutin portain). Paina VALINTA-painiketta.
Jos asetat ajaksi nollan, uudelleenvaroituksia ei tule.
3. K
 un olet valmis, palaa Varoitukset-valikkoon painamalla
VASEN-painiketta.
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6.2.2 GLUKOOSIN NOUSU- JA LASKUNOPEUSVAROITUKSET
Nopeusvaroitukset ilmoittavat glukoositason noususta (nousuvaroitus) tai laskusta
(laskuvaroitus) ja muutoksen suuruudesta. Voit asettaa vastaanottimen antaman
varoituksen anturin glukoosilukeman lasku- tai nousunopeuden ollessa vähintään
0,11 mmol/l minuutissa tai vähintään 0,17 mmol/l minuutissa.
Jos asetat laskunopeudeksi 0,11 mmol/l minuutissa ja
glukoosiarvo laskee kyseisellä nopeudella tai nopeammin,
näkyviin tulee yksinuolinen LASKU-näyttö ja vastaanotin
värisee tai piippaa profiiliasetustesi mukaisesti.

Laskuvaroitus
Jos asetat nousunopeudeksi 0,17 mmol/l minuutissa ja
glukoosiarvo nousee kyseisellä nopeudella tai nopeammin,
näkyviin tulee kaksinuolinen NOUSU-näyttö ja vastaanotin
värisee tai piippaa profiiliasetustesi mukaisesti.

Nopean nousun
varoitus
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Seuraavissa vaiheissa neuvotaan, miten voit muuttaa nousu- tai laskunopeuden
varoitusasetuksia.
1. Korosta ”Nousunopeus” tai ”Laskunopeus” painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina VALINTA-painiketta.

2. K
 orosta ”Päälle/Pois” painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina sitten VALINTA-painiketta.

3. K
 orosta ”Päällä” tai ”Pois” painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta. Valitse sitten ”Päällä” tai ”Pois”
painamalla VALINTA-painiketta.

4. P
 alaa edelliseen näyttöön painamalla VASEN-painiketta.
Korosta ”Taso” painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta
ja paina sitten VALINTA-painiketta. Valitse, antaako
vastaanotin varoituksen glukoosiarvon lasku- tai
nousunopeuden ollessa ”0,11 mmol/l/min” (vähintään
0,11 mmol/l minuutissa) tai ”0,17 mmol/l/min” (vähintään
0,17 mmol/l minuutissa). Paina VALINTA-painiketta.
5. Kun olet valmis, palaa Varoitukset-valikkoon painamalla
VASEN-painiketta.
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HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Voit vahvistaa varoitukset painamalla vastaanottimen VALINTA-painiketta.

6.2.3 ALUEEN ULKOPUOLELLA -VAROITUKSEN ASETUS
Alueen ulkopuolella olon varoitus ilmoittaa, kun anturi/lähetin ja vastaanotin eivät saa
viestintäyhteyttä toisiinsa. Pidä lähetin ja vastaanotin enintään 6 metrin etäisyydellä
toisistaan. Kun anturi/lähetin ja vastaanotin ovat liian kaukana toisistaan eikä laitteiden
välinen tiedonsiirto toimi, anturin glukoosilukemia ei saada.
Kun näin tapahtuu, trendikäyrän oikeaan yläkulmaan
ilmestyy symboli
ja oikealla näkyvä näyttö tulee esiin.
Aika, jonka laitteet ovat olleet kantoalueen ulkopuolella,
ilmestyy Alueen ulkopuolella -varoitusnäyttöön.

1. Korosta ”Alueen ulkopuolella” painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina VALINTA-painiketta.

2. Korosta Alueen ulkopuolella -valikosta ”Päällä/Pois”
painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta. Valitse sitten
”Päällä” painamalla VALINTA-painiketta. Jos et halua
saada varoituksia kantoalueen ulkopuolella olosta, paina
VALITSE-painikkeella ”Pois”.

3. Korosta seuraavaksi Alueen ulkopuolella -valikosta
”Aika” painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina
VALINTA-painiketta.
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4. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta kuluneen ajan
valitsemiseksi, minkä jälkeen vastaanotin varoittaa sinua
ja toistaa varoituksia, kunnes olet palannut kantoalueelle.
Paina VALINTA-painiketta.
5. Kun olet valmis, palaa Varoitukset-valikkoon painamalla
VASEN-painiketta.

6.3 VAROITUSPROFIILIT
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä sallii profiilien
asettamisen, jotta voit valita tavan, jolla haluat varoitusten
toimivan. Tämä mukautettava ominaisuus löytyy päävalikon
Profiilit-kohdasta, joka näkyy oikealla.
Voit asettaa profiilin äänimerkin ja äänenvoimakkuuden
elämäntyylisi tarpeisiin parhaiten sopivaksi. Arkitoimistasi
riippuen voit muuttaa järjestelmän varoitustapoja nopeasti
ja helposti muuttamalla profiiliasetuksia.
Profiilivaihtoehdot ovat:
1. Värinä
2. Hiljainen
3. Normaali
4. Valpas
5. Toistuva hypo
Kukin profiilivaihtoehto varoittaa ensin värisemällä.
Kun valitset profiiliasetuksen, on tärkeää tietää, että tämä asetus koskee kaikkia
varoituksia, hälytyksiä ja kehotteita. Kunkin profiiliasetuksen kunkin erityisen varoituksen
äänimerkki, sävy ja voimakkuus poikkeavat muista. Näin sinun on helppo tunnistaa kukin
varoitus ja hälytys ja sen merkitys.
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HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Ensin vastaanotin antaa varoituksen pelkästään värisemällä (ei piippausta).
Jos kuittaat ensimmäisen värinävaroituksen, et valitsemastasi varoitusprofiilista
riippumatta kuule enää äänivaroitusta.
• Kiinteää 3,1 mmol/l:n matalaa hälytystä ei voi poistaa käytöstä tai säätää.
• Hiljaista, normaalia, valpasta ja Toistuva hypo -profiilia koskee seuraava
varoitusjärjestys:
• Ensimmäinen varoitus pelkästään värisee.
• Jos tätä varoitusta ei kuitata viidessä minuutissa, järjestelmä värisee ja
piippaa.
• Jos varoitusta ei kuitata seuraavan viiden minuutin kuluessa,
järjestelmä värisee ja piippaa kovempaa, ja tämä jatkuu samalla
äänenvoimakkuudella viiden minuutin välein, kunnes varoitus
kuitataan.
Vain Toistuva hypo -profiili:
• Jos varoitus kuitataan mutta anturin glukoosilukemat pysyvät
3,1 mmol/l:ssa tai sen alapuolella, järjestelmä toistaa edeltävän
varoitussarjan 30 minuutin kuluttua.
Kuittaa varoitukset painamalla VALINTA-painiketta.
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6.3.1 VAROITUSPROFIILIEN VAIHTOEHDOT
Värinäprofiilia voi käyttää, kun haluat mykistää vastaanottimen ja saada
varoituksen värinänä. Tästä on ainoana poikkeuksena kiinteä matalan
tason varoitus (3,1 mmol/l), joka varoittaa ensin värinällä ja sitten
piippauksilla 5 minuutin kuluttua, jos varoitusta ei kuitata.

Hiljaista profiilia voi käyttää, kun varoituksen halutaan olevan
hienovarainen. Tämä profiili asettaa kaikkien varoituksien ja hälytysten
äänenvoimakkuuden pienemmäksi, jotta ne eivät kiinnitä ympärillä olevien
ihmisten huomiota.

Tämä normaaliprofiili on oletusasetuksena vastaanottaessasi järjestelmän.
Tämä profiili asettaa kaikkien varoitusten ja hälytysten äänenvoimakkuuden
suuremmaksi.

Valpasta profiilia voi käyttää, kun täytyy tarvitsee olla selvästi havaittava.
Tämä profiili asettaa kaikkien varoitusten ja hälytysten äänimerkit
äänekkäiksi ja selkeiksi melodioiksi.

Toistuva hypo -profiili on lähes samanlainen kuin normaaliprofiili. Erona on
se, että tämä profiili toistaa jatkuvasti kiinteän matalan tason varoituksen
5 sekunnin välein, kunnes anturin glukoosiarvo nousee yli 3,1 mmol/l:n tai
se kuitataan. Tämä profiili voi olla hyödyllinen, jos haluat lisävarmistuksen
anturin glukoosilukemien ollessa erityisen matalia.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
Profiilit-valikosta löytyvän Kokeile-ominaisuuden avulla
kuulet esimerkin varoitussarjasta ja kunkin yksittäisen
varoituksen ja hälytyksen äänestä. Kun olet kuullut äänimerkit,
varoitusprofiilivaihtoehtoja on helpompi ymmärtää.
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6.3.2 VAROITUSPROFIILIEN YKSITYISKOHDAT
VÄRINÄ

HILJAINEN

NORMAALI

VALPAS

PROFIILIN
TYYPPI

TOISTUVA
HYPOGLYKEMIA

Korkea
varoitus

2 pitkää
värinää

2 pitkää
värinää +
2 matalaa
piippausta

2 pitkää
värinää + 2
keskikovaa
piippausta

2 pitkää
värinää +
nouseva
melodia

2 pitkää värinää +
2 keskikovaa
piippausta

Matala
varoitus

3 lyhyttä
värinää

3 lyhyttä
värinää +
3 matalaa
piippausta

3 lyhyttä
värinää + 3
keskikovaa
piippausta

3 lyhyttä
värinää +
laskeva
melodia

3 lyhyttä värinää +
3 keskikovaa
piippausta

Nousuvaroitus

2 pitkää
värinää

2 pitkää
värinää +
2 matalaa
piippausta

2 pitkää
värinää + 2
keskikovaa
piippausta

2 pitkää
värinää +
1 lyhyt,
nouseva
melodia

2 pitkää värinää +
2 keskikovaa
piippausta

Laskuvaroitus

3 lyhyttä
värinää

3 lyhyttä
värinää +
3 matalaa
piippausta

3 lyhyttä
värinää + 3
keskikovaa
piippausta

3 lyhyttä
värinää +
2 lyhyttä,
laskevaa
melodiaa

3 lyhyttä värinää +
3 keskikovaa
piippausta

1 pitkä
värinä

1 pitkä värinä +
1 matala
piippaus

1 pitkä
värinä +
1 keskikova
piippaus

1 pitkä
värinä +
3 lyhyttä,
toistuvaa
melodiaa

1 pitkä värinä +
1 keskikova piippaus

4 lyhyttä
värinää + 4
keskikorkeaa
piippausta

4 lyhyttä
värinää + 4
keskikorkeaa
piippausta

4 lyhyttä
värinää + 4
keskikorkeaa
piippausta

4 lyhyttä
värinää +
2 pitkää,
laskevaa
melodiaa +
tauko +
4 matalaa
piippausta

4 lyhyttä värinää +
4 matalaa piippausta +
tauko + sarjan toisto

1 pitkä
värinä

1 pitkä värinä +
1 matala
piippaus

1 pitkä
värinä +
1 keskikova
piippaus

1 pitkä
värinä +
1 lyhyt
melodia

1 pitkä värinä +
1 keskikova piippaus

Alueen
ulkopuolella
-varoitus

Kiinteä matala

Kaikki muut
varoitukset

Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöopas | 81

6
Seuraavissa vaiheissa neuvotaan, miten voit valita profiilin, jonka haluat asettaa.
1. A
 vaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta.
3 tunnin trendikäyrä tulee näkyviin.

2. Paina VALINTA-painiketta nähdäksesi päävalikon.
3. P
 aina päävalikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta kohtaan
”Profiilit” ja paina VALINTA-painiketta. Profiilit-valikko
tulee näkyviin.

4. Vieritä profiiliin, jonka haluat asettaa, painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina sitten VALINTA-painiketta.
5. K
 un olet valmis, palaa päävalikkoon painamalla
VASEN-painiketta.
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luku seitsemän

TAPAHTUMAT
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Tapahtumat-ominaisuuden avulla voit ottaa talteen diabeteksesi
hallintaa koskevia tietoja, jotka voivat auttaa sinua ja terveydenhuollon
ammattilaista ymmärtämään paremmin glukoositasosi vaihtelua ja
trendejä. Voit syöttää tietoja hiilihydraattien otosta, insuliinin otosta,
liikunnasta ja terveyteesi liittyvistä asioista. Voit sitten tarkastella trendejä
ja vaihteluja Dexcom Studio -ohjelmiston avulla.
7.1 TAPAHTUMAT
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Tapahtumamerkkejä voi ladata ja tarkastella Dexcom Studio -ohjelmistolla, mutta
niitä ei voi tarkastella vastaanottimella.

7.1.1 TAPAHTUMAN VALITSEMINEN
1. A
 vaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta.
3 tunnin trendikäyrä tulee näkyviin.
2. Paina VALINTA-painiketta nähdäksesi päävalikon.

3. P
 aina päävalikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Tapahtumat” ja paina VALINTA-painiketta.
Tapahtumat-valikko tulee näkyviin.
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4. K
 orosta haluamasi tapahtuma, ”Hiilihydr.”, ”Insuliini”,
”Liikunta” tai ”Terveydentila”, painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina VALINTA-painiketta.

7.1.2 TAPAHTUMAN AJANKOHDAN ASETTAMINEN
Kun syötät tapahtuman, sinua kehotetaan tarkistamaan ovatko tapahtuman päivämäärä
ja kellonaika oikein. Syöttämiesi tapahtumien oletuspäivämääränä ja -aikana on
vastaanottimen kuluva päivä ja kellonaika. Päivämäärän muoto on VVVV.KK.PP.
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• J os muutat jonkin tapahtuman päivämäärää tai kellonaikaa, se koskee vain
kyseistä tapahtumaa eikä muuta vastaanottimen kuluvaa päivämäärää ja
kellonaikaa.

1. V
 oit muuttaa tapahtuman ajankohtaa korostamalla
kunkin kellonajan ja päivämäärän arvon painamalla
OIKEA-painiketta. Paina sitten YLÖS- tai
ALAS-painiketta arvon säätämiseksi ja sitten
OIKEA-painiketta seuraavaan kohtaan siirtyäksesi.
Säädettyäsi kellonajan paina VALINTA-painiketta.

2. 	Siirryt eteenpäin tapahtumien vahvistusnäyttöön.
Vahvista syöte painamalla VALINTA-painiketta.
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7.1.3 HIILIHYDRAATIT
Hiilihydraatit-tapahtuman avulla voit tallentaa syömiesi hiilihydraattien määrän, enintään
250 grammaa.
1. P
 aina Tapahtumat-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Hiilihydr.” ja paina VALINTA-painiketta.

2. S
 yötä hiilihydraattimäärä (0–250 grammaa)
painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina sitten
VALINTA-painiketta. Tälle näytölle ensimmäisenä
ilmestyvä numero on viimeinen syöttämäsi numero tai
oletusmäärä 50 grammaa.

3. T
 arkista, että tämän syötteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat. Vahvista syöte
painamalla VALINTA-painiketta.
4. Siirryt

eteenpäin tapahtumien vahvistusnäyttöön.
Korosta joko ”OK” tai ”Peru” syötteen vahvistamiseksi
tai hylkäämiseksi painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta, ja paina sitten VALINTA-painiketta.
Palaat Tapahtumat-valikkoon.
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7.1.4 INSULIINI
Insuliini-tapahtuman avulla voit tallentaa ottamasi insuliinin määrän, enintään
250 yksikköä. Voit syöttää ainoastaan ottamasi insuliinin määrän, et insuliinin tyyppiä.
1. P
 aina Tapahtumat-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Insuliini” ja paina VALINTA-painiketta.

2. S
 yötä insuliinimäärä (0–250 yksikköä) painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina sitten
VALINTA-painiketta. Tälle näytölle ensimmäisenä
ilmestyvä numero on viimeinen syöttämäsi numero
tai oletusmäärä 10 yksikköä.

3. T
 arkista, että tämän syötteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat. Vahvista syöte
painamalla VALINTA-painiketta.
4. Siirryt

eteenpäin tapahtumien vahvistusnäyttöön.
Korosta joko ”OK” tai ”Peru” syötteen vahvistamiseksi
tai hylkäämiseksi painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta, ja paina sitten VALINTA-painiketta.
Palaat Tapahtumat-valikkoon.
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7.1.5 LIIKUNTA
Tämän avulla voit syöttää liikunnan rasittavuuden (kevyt, kohtalainen, raskas) ja keston
(enintään 360 minuuttia) tietyltä päivältä ja ajalta.
1. P
 aina Tapahtumat-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Liikunta” ja paina VALINTA-painiketta.

2. V
 alitse liikunnan rasittavuus painamalla YLÖS- tai
ALAS-painiketta ja paina VALINTA-painiketta.

3. S
 yötä liikunnan kesto (0-360 minuuttia) painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta ja paina sitten
VALINTA-painiketta. Ensin näytölle ilmestyvä numero
on oletusarvo 30 minuuttia.

4. T
 arkista, että tämän syötteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat. Vahvista syöte
painamalla VALINTA-painiketta.
5. S
 iirryt eteenpäin tapahtumien vahvistusnäyttöön.
Korosta joko ”OK” tai ”Peru” syötteen vahvistamiseksi
tai hylkäämiseksi painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta, ja paina sitten VALINTA-painiketta.
Palaat Tapahtumat-valikkoon.
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7.1.6 TERVEYDENTILA
Terveydentila-tapahtuman avulla voit tallentaa sairauteen, stressiin, korkean glukoosin
oireisiin, matalan glukoosin oireisiin, kuukautisiin tai alkoholin käyttöön liittyviä
tapahtumia tietyltä päivältä tai ajalta.
1. P
 aina Tapahtumat-valikosta YLÖS- tai ALAS-painiketta
kohtaan ”Terveydentila” ja paina VALINTA-painiketta.

2. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta terveydentilaa
koskevan tapahtuman valitsemiseksi ja paina
VALINTA-painiketta.

3. T
 arkista, että tämän syötteen päivämäärä ja
kellonaika ovat oikeat. Vahvista syöte painamalla
VALINTA-painiketta.
4. Siirryt

eteenpäin tapahtumien vahvistusnäyttöön.
Korosta joko ”OK” tai ”Peru” syötteen vahvistamiseksi
tai hylkäämiseksi painamalla VASEN- tai
OIKEA-painiketta, ja paina sitten VALINTA-painiketta.
Palaat Tapahtumat-valikkoon.

7.2 DEXCOM STUDIO -OHJELMISTO
Dexcom Studio -ohjelmisto on järjestelmän valinnaiskomponentti. Tämän ohjelmiston
avulla voit tarkastella trendejä, seurata vaihteluja ja luoda mukautettavia taulukkoja
glukoositrendien esittämiseksi.
Päivämääräalueita muuttamalla voit tarkastella tietoja ja trendejä pitkällä tai lyhyellä
aikavälillä. Voit käyttää tietoja nykyisistä ja aiemmista järjestelmän latauksista ja tallentaa
tai tulostaa tiedostoja, joita sinä ja terveydenhuollon ammattilainen voitte tarkastella
yhdessä.
Katso järjestelmävaatimukset Dexcomin sivustolta (dexcom.com). Dexcom Studio
-ohjelmiston käyttöoppaassa on lisätietoja tämän ohjelmiston käytöstä.
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luku kahdeksan

ANTURIN KÄYTTÖJAKSON
SUORITTAMINEN

Anturi jatkaa anturin glukoosiarvojen näyttämistä enintään seitsemän
vuorokautta. Anturin toimintaa ei ole testattu seitsemää vuorokautta
pitemmältä ajalta.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Älä irrota lähetintä anturikotelosta, kun kotelo on ihossasi kiinni.

• Älä hävitä lähetintä. Se on kestokäyttöinen. Samaa lähetintä voi käyttää
glukoosinseurannassa, kunnes lähettimen akun kestoikä on lopussa.

• Pyydä paikalliselta jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta neuvoa vereen
kosketuksessa olleiden komponenttien (anturi ja asetin) hävittämisestä.

• J oskus anturin käyttöjakso voi päättyä, ennen kuin seitsemän vuorokautta on
kulunut. Jos käy näin, ks. luvun 9 osaa 9.6, Anturin sammumisen vianetsinta.
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8.1 ANTURIN AUTOMAATTISAMMUTUS
Vastaanotin ilmoittaa, paljonko aikaa on jäljellä ennen anturin käyttöjakson päättymistä.
Anturin vanhentumisnäyttö tulee näkyviin 6 tuntia, 2 tuntia ja 30 minuuttia ennen
7 vuorokauden käyttöjakson loppumista.

6 tunnin anturin
vanhentumisilmoituksen näyttö

30 minuutin anturin
vanhentumisilmoituksen näyttö

2 tunnin anturin
vanhentumisilmoituksen näyttö

Anturin vanhentumisilmoitus
Käyttöjakson loppunäyttö

Voit asettaa vastaanottimen varoittamaan näillä näytöillä profiiliasetusten avulla
(ks. luvun 6 osaa 6.3, Varoitusprofiilien yksityiskohdat, ”Kaikki muut varoitukset”). Saat
edelleen anturin glukoosilukemia 6 tunnin, 2 tunnin ja 30 minuutin muistutusten jälkeen.
Voit poistaa nämä näytöt painamalla vastaanottimen VALINTA-painiketta. Anturi täytyy
irrottaa, kun viimeinen anturin vanhentumisnäyttö (00:00:00) tulee näkyviin.
Kun anturin käyttöjakso päättyy, anturin glukoosilukemia
ei enää näy vastaanottimella. Trendikäyrät osoittavat, että
anturin käyttöjakso on päättynyt, esittämällä punaisen
liikennevalon symbolin oikealla olevan näytön yläreunassa.
Irrota anturi ja aseta tilalle uusi.
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HYÖDYLLINEN VIHJE:
•G
 lukoositason varoitukset ja hälytykset eivät toimi anturin käyttöjakson loputtua.

8.2 ANTURIN POISTAMINEN
	Anturit saattavat joskus harvoin murtua. Jos anturi rikkoutuu eikä ihon
yläpuolella näy yhtään sen osaa, älä yritä poistaa sitä. Hakeudu lääkärin
hoitoon, jos sisäänvientikohdassa ilmenee infektion tai tulehduksen
oireita – punoitusta, turvotusta tai kipua. Jos anturi rikkoutuu, ilmoita siitä
jälleenmyyjälle.

Kun olet valmis poistamaan anturin, varmista, että lähetin on yhä anturikotelossa
kiinni, kun irrotat anturikotelon.
1. Irrota varovasti anturikotelon liimapintainen lappu ihostasi, jolloin myös anturi irtoaa.

8.3 LÄHETTIMEN IRROTUS
Kun anturikotelo on irti kehostasi, sinun täytyy irrottaa lähetin (älä hävitä lähetintä).
Voit irrottaa lähettimen jommallakummalla alla kuvaillulla menetelmällä:

Menetelmä 1

Kun turvalukko on irrotettu asettimesta (Luku 3, osa 3.4, Anturin sijoittaminen), lähetin
voidaan irrottaa sen avulla.
1. Aseta anturikotelo pöydälle.
2. Pidä kiinni turvalukon pyöristetystä reunasta.
3. Varmista, että turvalukon pykäläinen reuna osoittaa alaspäin (poispäin irrotusnuolesta),
kuten alla näkyy:
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Irrotusnuoli

Anturikotelon
kielekesiivet

Turvalukko
(asettimesta)
Anturikotelo,
johon turvalukko
on napsautettu
kiinni

Anturikotelon
kielekkeet
4. Aseta pykäläiset reunat niin, että ne myötäilevät anturikotelossa olevan lähettimen
leveää päätä. Paina turvalukkoa alaspäin, kunnes se ei enää mene syvemmälle, jolloin
lähetin ponnahtaa ulos anturikotelosta.
5. Irrota lähetin, puhdista se (ks. luvun 10 kohtaa 10.1, Huolto) ja säilytä sitä viileässä ja
kuivassa paikassa seuraavaan glukoosinseurantajaksoon asti.

Menetelmä 2

Ellet ole säilyttänyt turvalukkoa, voit levittää sormillasi anturikotelon takana olevia
kielekkeitä (anturikotelon kielekesiipiä lähinnä oleva pää). Lähetin ponnahtaa pois
anturikotelosta.
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9

luku yhdeksän

VIANMÄÄRITYS
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Tämä luku antaa hyödyllisiä vinkkejä ja ohjeita Dexcom G4 PLATINUM
-glukoosinseurantajärjestelmän käytössä esiintyvien ongelmien
ratkaisemiseksi.
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Jos tämän luvun vianetsintävaiheet eivät korjaa ongelmaa, ota yhteys
paikalliseen jälleenmyyjään.

9.1 ANTURIN ASETTAMISEN VIANMÄÄRITYS
Vaikeuksia anturin ihon alle viennissä

• Turvalukko ei lähde irti:
- Varmista, että vedät turvalukon suoraan kehostasi poispäin. Käytä turvalukossa olevia
nuolia oppaana.
- Älä heiluttele vapautinta edestakaisin.
• Kaulusta ei voi vetää ylös:
- Varmista, että mäntä on painettu aivan pohjaan, ennen kuin vedät kaulusta ylöspäin.
- Kun vedät kaulusta ylös, tulisi kuulua kaksi napsahdusta.
- Yritä käyttää vähän enemmän voimaa.
• Asettimen hylsy ei irtoa anturikotelosta:
- Varmista, että kaulus on vedetty aivan ylös.
Yritä käyttää vähän enemmän voimaa kauluksen
vetämiseksi mahdollisimman lähelle asettimen
yläreunaa.
- Varmista, että lähettimen salpa on litteänä
kehoosi kiinnitettyä liimatyynyä vasten, ennen
kuin puristat vapautinkielekkeitä.
-P
 urista sitten anturikotelon kyljissä olevia
harjanteisia vapautinkielekkeitä ja nosta asetin
irti kehostasi kaarevalla liikkeellä.

Vapauta asettimen hylsy

• Lähettimen salpaa ei voi irrottaa:
-P
 itele anturikoteloa yhdellä kädellä ja irrota lähettimen salpa vääntämällä sitä toisella
kädellä.
- Älä yritä napsauttaa sitä suoraan irti.

Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöopas | 99

9
Anturikotelo ei pysy paikallaan riittävän kauan

• Varmista ennen anturikotelon kiinnitystä, ettei iholla ole voiteita tai nesteitä.
• Puhdista kohta ensin alkoholipyyhkeellä. Varmista, että kohta on puhdas ja täysin kuiva
ennen anturin asettamista. Älä jätä iholle mitään aineita kohtaan, johon neula työnnetään.
• Voit käyttää lääketeippiä anturikotelon tarralapun päällä, mutta älä laita teippiä lähettimen
tai anturikotelon muoviosien päälle tai kohtaan, mihin neula asettaa anturin.

9.2 KALIBROINNIN VIANMÄÄRITYS
Anturin käyttöjakson aikana saattaa ilmestyä kalibrointikehotteita. Katso seuraavia
vianmääritysvinkkejä, joiden avulla kalibrointi onnistuu.

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
• Varmista kalibroidessasi, että vastaanotin ja lähetin viestivät keskenään.
Tilapalkissa ei pidä näkyä
-kuvaketta.
• Varmista kalibroidessasi, ettei tilapalkissa näy

-kuvaketta.

• Varmista ennen kalibrointia, että verenglukoosiarvot ovat välillä 2,2 ja 22,2 mmol/l.
• Ennen kuin hankit kalibrointiin käytettävän verenglukoosiarvon, pese kätesi
ja varmista, että glukoosikoeliuskat eivät ole vanhentuneet, niitä on säilytetty
asianmukaisesti ja mittari on koodattu asianmukaisesti (tarvittaessa). Ota
huolellisesti koeliuskalla verinäyte noudattaen mittarin tai koeliuskojen mukana
tulleita ohjeita.
• Varmista, että et ole ottanut asetaminofeenia (parasetamolia) sisältäviä lääkkeitä
(kuten Tylenol).
• Varmista, että lähetin on napsautettu kokonaan paikalleen anturikoteloon.
• Katso lisätietoja luvusta 4, Kalibrointi.
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9.2.1 KALIBROINTIKEHOTTEIDEN TYYPIT
Tässä osassa kuvataan kolme veripisarasymbolia, jotka voivat tulla laitteen näyttöön.
Seuraavassa osassa kuvataan, mitä pitää tehdä, kun jokin näistä symboleista näkyy.

Käynnistyksen kalibrointikehote
Tämä kehote tarkoittaa, että vastaanottimen 2 tunnin
käynnistysjakso on valmis. Sinun täytyy syöttää kaksi
verenglukoosiarvoa järjestelmän kalibroimiseksi ja anturin
glukoosilukemien saamiseksi.
Vastaanotin näyttää käynnistyksen kalibrointikehotteen
15 minuutin välein, kunnes vastaanotin hyväksyy
verenglukoosiarvot.
Voit poistaa tämän kehotteen painamalla
VALINTA-painiketta.

Käynnistyksen
kalibrointikehote

Käynnistyksen lisäkalibrointikehote
Tämä kehote tarkoittaa, että järjestelmän kalibroimiseksi ja
anturin glukoosilukemien saamiseksi tulee syöttää vielä yksi
verenglukoosiarvo.
Vastaanotin näyttää käynnistyksen lisäkalibrointikehotteen
15 minuutin välein, kunnes vastaanotin hyväksyy
verenglukoosiarvot.
Voit poistaa tämän kehotteen painamalla
VALINTA-painiketta.

Käynnistyksen
lisäveripisarakehote

Kalibrointikehote
Tämä kehote tarkoittaa, että yksi verenglukoosiarvo täytyy
syöttää. Tämä kehote ilmestyy, kun on aika tehdä 12 tunnin
kalibrointipäivitys tai aina kun tarvitaan kalibrointia.
Vastaanotin näyttää tämän kehotteen 15 minuutin välein,
kunnes vastaanotin hyväksyy verenglukoosiarvot.
Voit poistaa tämän kehotteen painamalla
VALINTA-painiketta.

Kalibrointikehote
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9.2.2 TILAPALKIN SYMBOLIT KALIBROINTIKEHOTTEIDEN
AIKANA
1. Tyhjennä kehote näytöstä painamalla VALINTA-painiketta.
2. Tarkista näytön yläreunassa oleva tilapalkki. Seuraava
vaihe riippuu tilapalkissa näkyvästä symbolista:
a. Jos näkyy käynnistyksen kalibrointisymboli

:

		 • Ota vielä 2 verenglukoosiarvoa ja syötä ne
vastaanottimeen.
b. Jos näkyy käynnistyksen lisäkalibrointisymboli

:

		 • Ota vielä 1 verenglukoosiarvo ja syötä se

Kehote tilapalkissa

vastaanottimeen.

c. Jos näkyy kalibrointitarpeen symboli
		

:

• Ota vielä 1 verenglukoosiarvo ja syötä se vastaanottimeen.

9.3 KALIBROINTIVIRHEEN VIANMÄÄRITYS
Tämä näyttö tarkoittaa, että olet äskettäin syöttänyt
kalibroinnin verenglukoosiarvon ja anturilla on
kalibrointivaikeuksia. Jos poistat tämän näytön painamalla
VALINTA-painiketta, tilapalkissa näkyy tämä symboli

.

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, odota vähintään 15 minuuttia
ja syötä sitten vielä yksi kalibroinnin verenglukoosiarvo.
Odota vielä 15 minuuttia. Jos tämä virhenäyttö näkyy
edelleen, syötä vielä 1 verenglukoosiarvo. Odota toiset
15 minuuttia. Jos tämä virhenäyttö näkyy edelleen, anturi
täytyy vaihtaa.

Odota 15 minuuttia,
kalibrointivirhenäyttö

Tämä näyttö tarkoittaa, että olet äskettäin syöttänyt
kalibroinnin verenglukoosiarvon ja anturilla on
kalibrointivaikeuksia. Jos poistat tämän näytön painamalla
VALINTA-painiketta, tilapalkissa näkyy tämä symboli

.

Odota 1 tunti,
kalibrointivirhenäyttö
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Jos tämä näyttö tulee näkyviin, odota vähintään 1 tunti ja syötä sitten vielä yksi kalibroinnin
verenglukoosiarvo. Odota 15 minuuttia. Jos tämä virhenäyttö näkyy edelleen, syötä vielä
1 verenglukoosiarvo. Odota toiset 15 minuuttia. Jos tämä virhenäyttö näkyy edelleen,
anturi täytyy vaihtaa.

9.4 JÄRJESTELMÄN GLUKOOSIVIRHE
Joskus järjestelmä ilmoittaa, että pätevää anturin
glukoosilukemaa ei saada näkyviin. Kun näin tapahtuu,
tilapalkissa näkyy joko glukoosilukeman virhekuvake
tai odotuskuvake . Nämä symbolit tarkoittavat, että
vastaanotin ei tilapäisesti pysty käsittelemään anturin
signaalia. Nämä symbolit koskevat vain anturia. Odota,
että näkyviin tulee lisää kehotteita. Älä syötä mitään
verenglukoosiarvoja, kun näet nämä symbolit. Järjestelmä
ei hyväksy kalibroinniksi verenglukoosiarvoa, joka on syötetty
näiden symbolien ollessa näytössä (ks. luvun 5
kohtaa 5.3, Glukoositilapalkin symbolit).

Ei glukoositietoja (

)

Vianmääritysvinkkejä ennen anturin asettamista ihon
alle:
• Varmista, ettei anturi ole vanhentunut.
• Varmista, että lähetin on kokonaan paikallaan.
• Varmista, että anturikotelo ei ole siirtynyt paikaltaan
tai ole irtoamassa.

Ei glukoositietoja (

)

• Varmista, ettei mikään (esimerkiksi vaatetus, turvavyö yms.)
hierrä anturikoteloa.
• Varmista, että olet valinnut hyvän asetuskohdan (ks. luvun 3 osaa 3.3, Asetuskohdan
valitseminen).
• Varmista, että asetuskohta on puhdas ja kuiva ennen anturin sisäänvientiä.
• Puhdista lähettimen pohja hieman kostutetulla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä.
Laita lähetin puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan 2–3 minuutiksi.
Usein järjestelmä pystyy korjaamaan tämän ongelman ja jatkamaan anturin
glukoosilukemien näyttämistä. Jos edellisen glukoosilukeman ilmestymisestä on kuitenkin
kulunut vähintään 3 tuntia, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
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9.5 ANTURIN EPÄTARKKUUDET
Epätarkkuudet koskevat yleensä vain anturia, eivät lähetintä tai vastaanotinta.
Anturin glukoosilukemat on tarkoitettu käytettäväksi vain trendien osoittamiseen.
Verensokerimittari ja anturi mittaavat glukoosia kahdesta erilaisesta ruumiinnesteestä:
verestä ja soluvälinesteestä. Siksi verensokerimittarilla saatavat lukemat ja anturin lukemat
eivät välttämättä vastaa toisiaan.
Anturin glukoosilukemat saattavat olla epätarkkoja, jos kalibroit harvemmin
	
kuin joka 12. tunti.
	Järjestelmän kalibroimiseksi täytyy syöttää verensokerimittarin osoittama
tarkka veren glukoosiarvo 5 minuutin kuluessa huolellisesti suoritetusta
verensokerin mittauksesta. Väärän tai yli 5 minuuttia aikaisemmin saadun
veren glukoosiarvon syöttäminen voi aiheuttaa anturin glukoosilukemien
epätarkkuutta.

Jos huomaat anturin glukoosilukeman ja verenglukoosiarvon poikkeavan toisistaan
alan standardiksi hyväksyttävää 20 %/1,1 mmol/l:n virhettä enemmän, pese kätesi
ja mittaa verensokeri uudestaan. Jos verenglukoosiarvojen poikkeama pysyy alan
standardia suurempana, syötä tämä verenglukoosiarvo lähettimen kalibrointiarvoksi.
Anturin glukoosilukema korjautuu seuraavien 15 minuutin aikana. Jos huomaat anturin
glukoosilukemien ja verenglukoosiarvojen poikkeavan toisistaan tätä hyväksyttävää
virhettä enemmän, noudata seuraavia vianmääritysvinkkejä, ennen kuin asetat seuraavan
anturin:

• Varmista, ettei anturi ole vanhentunut.
• Varmista, ettet kalibroi symbolien

tai

näkyessä näytössä.

• Älä käytä kalibrointiin vaihtoehtoista verenglukoosin testauskohtaa (verta kämmenestä,
kyynärvarresta tms.), sillä tällaisista kohdista saadut lukemat saattavat poiketa
sormenpäästä otetusta verenglukoosiarvosta. Käytä kalibrointiin vain verenglukoosiarvoa,
joka on saatu sormenpäästä koeliuskalle otetusta verestä.
• Kalibroinnissa voidaan käyttää vain verenglukoosiarvoja, jotka ovat väliltä 2,2 ja
22,2 mmol/l. Jos yksi tai useampi syötetyistä arvoista on tämän alueen ulkopuolella,
vastaanotin ei kalibroidu. Sinun on odotettava, että veresi glukoosipitoisuus on tällä
alueella, ennen kuin voit kalibroida.
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•S
 inun tulee käyttää kalibrointiin aina samaa mittaria, jolla mittaat verensokerisi.
Älä vaihda verensokerimittaria anturin käyttöjakson aikana. Verensokerimittarin ja
koeliuskojen tarkkuus saattaa vaihdella mittarimerkkien kesken.
• Ennen kuin hankit kalibrointiin käytettävän verenglukoosiarvon, pese kätesi ja varmista,
että glukoosikoeliuskat eivät ole vanhentuneet, niitä on säilytetty asianmukaisesti ja
mittari on koodattu asianmukaisesti (tarvittaessa). Ota huolellisesti koeliuskalla verinäyte
noudattaen mittarin tai koeliuskojen mukana tulleita ohjeita.
• Varmista, että käytät verensokerimittaria valmistajan ohjeiden mukaisesti, jotta saat
kalibrointia varten tarkat verenglukoosiarvot.
• Varmista, ettet ole ottanut asetaminofeenia (parasetamolia) sisältäviä lääkkeitä
(esim. Tylenol), jotta saat kalibrointia varten tarkat verenglukoosiarvot.
• Puhdista lähettimen pohja hieman kostutetulla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä.
Laita lähetin puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan 2–3 minuutiksi.

9.6 ANTURIN SAMMUMISEN VIANETSINTÄ
Joskus anturin käyttöjakso voi päättyä tai pitää lopettaa, ennen kuin seitsemän vuorokautta
on kulunut. Kun anturin käyttöjakso on loppunut, se täytyy irrottaa.
Anturin toimivuuden parantamiseksi vastaisuudessa:
• Varmista, ettei anturi ole vanhentunut.
• Varmista, että lähetin on kokonaan paikallaan.
• Varmista, että anturikotelo ei ole siirtynyt paikaltaan tai ole irtoamassa.
• Varmista, ettei mikään (esimerkiksi vaatetus, turvavyö yms.) hierrä anturikoteloa.
• Varmista, että olet valinnut hyvän asetuskohdan (ks. luvun 3 osaa 3.3, Asetuskohdan
valitseminen).
• Varmista, että asetuskohta on puhdas ja kuiva ennen anturin sisäänvientiä.
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9.6.1. ANTURIN ENNENAIKAINEN SAMMUMINEN – ANTURIVIKA
Käyttöjakson aikana vastaanotin voi havaita
anturisignaalissa ongelmia, jolloin se ei voi enää määrittää
glukoosilukemaa. Silloin anturin käyttöjakso loppuu ja
oikealla oleva näyttö tulee esiin. Jos näet tämän näytön,
se merkitsee sitä, että jatkuva glukoosinseurantajakso
on päättynyt. Paina VALINTA-painiketta tämän näytön
poistamiseksi.
Irrota anturi ja aseta tilalle uusi.

9.6.2 ANTURIN MANUAALINEN SAMMUTUS – ”SAMMUTA
ANTURI”
Joskus haluat ehkä lopettaa anturin käyttöjakson manuaalisesti, ennen kuin seitsemän
vuorokautta on kulunut. Tällöin anturin poistamisen syynä saattavat olla:
• Kalibrointiongelmat, joita ei voi ratkaista
•

-kuvake, joka ei poistu

• Anturin kiinnipysymisongelmat
• Elämäntavan tarpeet

HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ:
•R
 iippuen siitä, oletko aktiivisessa anturin käyttöjaksossa, päävalikon vaihtoehdot
vaihtuvat.
-K
 un olet aktiivisessa anturin käyttöjaksossa, päävalikossa ei näy
vaihtoehtoa ”Käynnistä anturi”.
-K
 un et ole aktiivisessa anturin käyttöjaksossa, päävalikossa ei näy
vaihtoehtoa ”Sammuta anturi”.
• Muista lopettaa anturin käyttöjakso, jos poistat anturin ennen koko seitsemän
vuorokauden jakson päättymistä.
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1. Voit lopettaa anturin käyttöjakson manuaalisesti
valitsemalla päävalikosta ”Sammuta anturi”.

2. Kun ”OK” näkyy korostuneena, paina VALINTA-painiketta
anturin käyttöjakson lopetuksen vahvistamiseksi.

3. Esiin tulee anturin pysäytyksen käsittelynäyttö, joka
kertoo, että anturin käyttöjaksoa lopetetaan.

4. Kun käyttöjakso on loppunut, trendikäyrän oikeaan
yläkulmaan ilmestyy punaisen liikennevalon symboli (

).
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9.7 AKUN JA LATURIN VIANMÄÄRITYS
Käytä vastaanottimen lataukseen vain Dexcomin johtoa ja akkulaturia.
1. Muista ladata vastaanottimen akku tarvittaessa. Akun varaus kestää noin 3 vuorokautta
riippuen siitä, kuinka usein avaat vastaanottimen, käytät varoituksia ja syötät
tapahtumia.
2. Jos vastaanottimessa ei näy latauskuvaketta silloin, kun se on kytketty laturiin, varmista,
että USB-johdon toinen pää on kytketty kunnolla vastaanottimen liittimeen ja toinen pää
laturiin.
3. Jos akku tyhjenee eikä sitä ladata muutamaan viikkoon, vastaanotin ei ehkä
käynnisty. Jos vastaanotin ei käynnisty, yritä ensin ladata se (ks. luvun 1 kohtaa 1.4,
Vastaanottimen akun lataaminen). Jos vastaanotin ei vieläkään käynnisty, se täytyy ehkä
palauttaa alkuasetuksiin (kytke vastaanotin laturiin ennen alkuasetusten palautusta):
a. Pistä paperiliittimen kärki vastaanottimen takana olevaan pieneen pyöreään reikään
ja paina se pohjaan. Vastaanotin värisee ja esiin tulee käsittelynäyttö.
b. Sinun täytyy nyt ladata vastaanotin sekä asettaa kellonaika ja päivämäärä
(ks. luvun 1 osaa 1.4, Vastaanottimen akun lataaminen, ja luvun 2 osaa 2.2,
Asetukset-valikko).

9.8 LÄHETTIMEN JA VASTAANOTTIMEN VÄLISEN YHTEYDEN
VIANMÄÄRITYS
9.8.1 JÄRJESTELMÄN PALAUTUMISTARKISTUS
Tämä näyttö tarkoittaa sitä, että järjestelmä havaitsi virheen,
joka korjautui itsestään. Poista näyttö painamalla
VALINTA-painiketta ja jatka anturin käyttöjaksoa.

9.8.2 VASTAANOTTIMEN VIRHEKOODI
Tässä näytössä näkyvä virhekoodi tarkoittaa, että
vastaanotin ei ehkä toimi kunnolla. Kirjoita virhekoodi
ylös ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Jatka
verenglukoosiarvojen seuraamista verensokerimittarin
avulla.
Et saa varoituksia siitä, että anturin glukoosilukemia ei
ole enää saatavana.
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9.8.3 LÄHETTIMEN AKKU LÄHES TYHJÄ
Tämä näyttö ilmestyy, kun lähettimen akku lähestyy
käyttöikänsä loppua (ks. luvun 1 kohtaa 1.2, Lähettimen
yleiskuvaus). Kun lähettimen akku tyhjenee tarpeeksi,
lähetin ja vastaanotin menettävät yhteyden toisiinsa. Tilaa
paikalliselta jälleenmyyjältä uusi lähetin.
Lähettimen akku saattaa tyhjentyä jo viikon kuluttua tämän
varoituksen ilmestymisestä.

9.8.4 LÄHETINVIKA-VIRHEILMOITUS
Tämä näyttö tarkoittaa, että lähetin ei toimi. Jos tämä
varoitus ilmestyy anturin käyttöjakson aikana, anturin
käyttöjakso loppuu automaattisesti. Ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään. Jatka verenglukoosiarvojen seuraamista
verensokerimittarin avulla.

9.9 ALUEEN ULKOPUOLELLA / EI ANTENNIA
Tämä näyttö tarkoittaa, että vastaanotin ja lähetin eivät ole
yhteydessä etkä saa anturin glukoosilukemia.
• Vastaanotin ja lähetin ovat yhteydessä vain silloin, kun
anturin käyttöjakso on aktiivinen.
• Aina kun aloitat uuden anturin käyttöjakson, anna
vastaanottimelle ja lähettimelle 10 minuuttia yhteyden
saamiseen.
• Viestiyhteys saattaa toisinaan hävitä 10 minuutiksi kerrallaan. Tämä on normaalia.
• Jos alueen ulkopuolella olon symboli
näkyy tilapalkissa yli 10 minuuttia, siirrä
vastaanotin ja lähetin 6 metrin säteelle toisistaan. Viestiyhteyden pitäisi palautua
10 minuutin kuluessa.
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	Lähettimen kantoalue vastaanottimeen on enintään 6 metriä esteettömällä
alueella. Langaton tiedonsiirto ei toimi hyvin veden alla, joten kantoalue
lyhenee huomattavasti, jos olet uima-altaassa, ammeessa, vesisängyssä
yms.
• Lähettimen tunnus täytyy syöttää vastaanottimeen oikein anturin glukoosilukemien
saamiseksi (ks. luvun 2 osaa 2.2, Asetukset-valikko). Varmista, että olet poistanut
anturin ja lopettanut anturin käyttöjakson ennen lähettimen tunnuksen tarkistamista tai
vaihtamista.
HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Lähettimen tunnuksen voi syöttää vain silloin, kun anturin käyttöjakso ei ole
aktiivinen. Anturin käyttöjakson aikana Asetukset-valikossa ei näy vaihtoehtoa
”Lähettimen tunnus”.

Jos
järjestelmän lukemien saamisessa on edelleen ongelmia, ota yhteys paikalliseen
jälleenmyyjään.

9.10 VAROITUKSET EIVÄT TOIMI
1. Varmista, ettet ole poistanut varoitusten merkkiääniä ja/tai värinäasetuksia käytöstä.
Luvun 6 osassa 6.1, Varoitusten määrittäminen, on ohjeita varoitusasetusten
muuttamisesta.
2. Varmista, että edistyneet varoitukset ovat käytössä ja niiden taso on määritetty,
jos haluat saada tällaisia varoituksia (ks. luvun 6 osaa 6.2, Edistyneet varoitukset).
3. Muista, että ensimmäinen varoitus pelkästään värisee. Katso luvun 12 liitteen 1
taulukosta Vastaanottimen varoitukset, hälytykset ja kehotteet miten varoitukset,
hälytykset ja kehotteet toimivat.

HYÖDYLLINEN VIHJE:
• Jos vastaanotin kastuu tai putoaa, pitää varmistaa, että kaiuttimet ja värinätila
toimivat edelleen. Voit tehdä niin käyttämällä Profiilit-valikon kokeiluvaihtoehtoa
(katso luvun 6 osaa 6.3.1, Varoitusprofiilien vaihtoehdot).
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luku kymmenen
DEXCOM G4 PLATINUM
-JÄRJESTELMÄSTÄ HUOLEHTIMINEN
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10.1 HUOLTO
Lähetin
• Pyyhi lähettimen ulkopinta hieman kostutetulla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä.
• Pidä lähetin puhtaana ja suojattuna, kun se ei ole käytössä.

Vastaanotin
• Älä päästä vastaanottimen päälle nestettä tai upota vastaanotinta nesteeseen.
• Säilytä vastaanotin omassa kantolaukussaan tai muuten suojattuna.
• Lataa vastaanottimen akku, kun sen varaus on vähissä.
• Pidä mikro-USB-portin suojus suljettuna, jotta vastaanottimeen ei pääse nestettä.

Lisävarusteet
• Liitä johdot ohjeiden mukaisesti. Älä pakota johtoja paikoilleen.
• Seuraa johtojen kulumista.
• Käytä vain Dexcomin toimittamia osia (mukaan lukien johdot ja laturit). Muiden kuin
Dexcomin toimittamien osien käyttö voi heikentää turvallisuutta ja suorituskykyä.
Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmälle ei ole korjauspalvelua. Jos
järjestelmässä ilmenee ongelmia, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
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10.2 SÄILYTYS
Anturi

• Säilytä anturi steriilissä pakkauksessaan, kunnes olet valmis käyttämään sitä.
• Älä aseta anturia, jonka viimeinen käyttöpäivä on umpeutunut. Käytettävä ennen
-päivämäärä on muotoa VVVV.KK.PP. Anturit on asetettava paikoilleen viimeistään
anturipakkauksessa olevan päivämäärän loppuun mennessä.
• Säilytyslämpötilan pitää olla 2–25 °C. Voit säilyttää anturit jääkaapissa, jos sen lämpötila
pysyy sallituissa rajoissa. Antureita ei saa säilyttää pakastimessa.
• Säilytyspaikan suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 0–95 %.

Lähetin

• Pidä lähetin puhtaana ja suojattuna, kun se ei ole käytössä.
• Säilytyslämpötilan pitää olla 0–45 °C.
• Säilytyspaikan suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 10–95 %.

Vastaanotin

• Pidä vastaanotin puhtaana ja suojattuna, kun se ei ole käytössä.
• Lataa akku täyteen, ennen kuin säilytät sitä yli 3 kuukautta.
• Säilytyslämpötilan pitää olla 0–45 °C.
• Säilytyspaikan suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 10–95 %.

10.3 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
Puhdistus
ÄLÄ puhdista virransyöttölaturia.
Puhdistus irrottaa laitteen pinnasta likaa. Se ei tapa bakteereita tai viruksia. Vastaanotin
ja lähetin pitää puhdistaa aina, kun ne näyttävät likaisilta, ja jokaisen käyttökerran välillä.
Tarvitset pehmeän, veteen kostutetun liinan tai isopropanolipyyhkeen.
Vastaanottimen tai lähettimen puhdistus:
1. Sulje vastaanottimen USB-portin liukuva suojus.
2. Puhdista laitteen ulkopinta hieman kostutetulla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä.
3. Vastaanotin ei ole vedenpitävä. Älä käytä märkää kangasta.
4. Lähetin on vettä hylkivä ollessaan anturikotelossa kiinni, mutta pelkkää lähetintä ei saa
upottaa nesteeseen.
5. Älä käytä saippuaa, kynsilakanpoistoainetta tai ohentimia. Käytä vain isopropanolia ja
vettä.
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6. Älä käytä liima-aineita sisältäviä pyyhkeitä (esim. Smith + Nephew IV Prep).
7. Pane laite puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan 2–3 minuutiksi.

Desinfiointi
Desinfiointi irrottaa ja tuhoaa laitteen pinnasta pieneliöitä ja patogeenejä. Desinfioi
vastaanotin ja lähetin ajoittain tai aina kun epäilet, että laitteen pinta on joutunut
koskettamaan verta tai ruumiinnesteitä. Jos toinen henkilö, kuten terveydenhoitaja, auttaa
sinua käyttämään vastaanotinta tai lähetintä, laite pitää desinfioida, ennen kuin toinen
henkilö käyttää sitä. Tarvitset käsineet, puhtaita, kuivia, imukykyisiä pyyhkeitä, 70 %
isopropanolipyyhkeitä ja useita desinfiointipyyhkeitä, jotka sisältävät väkevyydeltään
6500 ppm:n kloriittiliuosta, jonka käyttöaiheena on virusten tappaminen (kuten kloriittia
sisältäviä Dispatch-desinfiointipyyhkeitä tai vastaavia).
Valmistelu:
1. Ryhdy varotoimiin, kun käsittelet tuotteita, joita joku muu on pitänyt tai käsitellyt.
2. Pese kädet huolellisesti.
3. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia (käsineitä, suojalaseja, esiliinoja yms.).
4. Sulje vastaanottimen USB-portin liukuva suojus.
5. Vastaanotin ei ole vedenpitävä. Älä käytä märkää kangasta.
Vastaanottimen tai lähettimen desinfiointi:
1. Käytä käsineitä.
2. Esipuhdista pinta perusteellisesti näkyvästä kontaminaatiosta yhdellä
desinfiointipyyhkeellä (pyyhi laitteen etu- ja taustapuoli sekä kaikki neljä sivua).
3. Kastele laitteen pinta perusteellisesti toisella desinfiointipyyhkeellä ja pyyhi laitteen
etu- ja taustapuoli sekä kaikki neljä sivua.
4. Pinnan tulee pysyä märkänä vähintään 1 minuutin ajan huoneenlämmössä (21 ºC)
kunnollisen desinfioinnin varmistamiseksi. Käytä lisää desinfiointipyyhkeitä sen
varmistamiseksi, että pinta pysyy märkänä koko minuutin ajan.
5. Kuivaa laite puhtaalla, kuivalla, imukykyisellä pyyhkeellä.
6. Pyyhi laitteen ulkopinta 70 % isopropanolipyyhkeellä desinfiointiainejäämien
poistamiseksi.
7. Kuivaa laite puhtaalla, kuivalla, imukykyisellä pyyhkeellä.
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8. Laita vastaanotin näyttö alaspäin puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan
60 minuutiksi.
9. Laita lähetin puhtaan ja kuivan liinan päälle kuivumaan 2–3 minuutiksi.
10. Riisu käsineet ja hävitä ne biovaarallisen jätteen mukana.
11. Pese kädet huolellisesti.

10.4 TUOTTEEN HÄVITYS
Pyydä paikalliselta jätehuollosta vastaavalta viranomaiselta neuvoa sähköromua
sisältävien laitteiden (lähetin ja vastaanotin) sekä vereen kosketuksessa olleiden
komponenttien (anturi ja asetin) hävittämisestä.
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luku yksitoista

TEKNISET TIEDOT
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11.1 TUOTTEEN TIEDOT
Dexcom, Inc. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Dexcom G4 PLATINUM CGM System on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen
teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: dexcom.com/doc

Anturi
Glukoosirajat

2,2–22,2 mmol/l

Anturin käyttöikä

Enintään 7 vuorokautta

Kalibrointi

Kaupallisesti saatava verensokerimittari

Kalibrointialue

2,2–22,2 mmol/l

Säilytysolosuhteet

Lämpötila 2–25 °C
Ilmankosteus: 0–95 % s.k.

Sterilointi

Steriloitu säteilytyksellä

Lähetin
9438-01

9438-05

Mitat (sis.
Anturikotelo)

Pituus: 3,8 cm
Leveys: 2,3 cm
Paksuus: 1,3 cm

Pituus: 3,8 cm
Leveys: 2,3 cm
Paksuus: 1,0 cm

Paino (sis.
anturikotelon)

11,3 g

8,5 g

Virtalähde

Hopeaoksidiakut (ei vaihdettavissa)

Käyttöolosuhteet

Lämpötila 10–42 °C
Ilmankosteus: 10–95 % s.k.

Säilytysolosuhteet

Lämpötila 0–45 °C
Ilmankosteus: 10–95 % s.k.

Käyttökorkeus
merenpinnasta

-152–3657 metriä

Rajoitettu takuu

6 kuukautta

Suojaus kosteudelta

IP28: tilapäinen upotus

Suojaus sähköiskuilta

Tyypin BF liityntäosa
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Lähetin
PARAMETRI

SUORITUSOMINAISUUDET

Lähetys- ja vastaanottotaajuudet

2,424 999 877 GHz
2,449 993 677 GHz
2,474 737 539 GHz
2,477 236 919 GHz

Kaistaleveys

334,7 kHz

Suurin ulostuloteho

1,25 mW EIRP

Modulaatio

MSK-avainnus

Tiedonsiirtonopeus

49,987 kilobittiä sekunnissa

Kokonaispaketti

224 bittiä

Lähetyksen kesto

4,48 ms joka 5. minuutti kullakin neljästä
lähetystaajuudesta.

Kantavuusalue

6m
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Ohjeet ja valmistajan lausunto – Sähkömagneettinen immuniteetti
Lähetin on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä alla kuvatusti.
Lähettimen käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC 60601:n
testitaso

Lähettimen
vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettisen
ympäristön ohjeistus

Sähkömagneettisen
ympäristön ohjeistus
sähköstaattisista
purkauksista

±6 kV Kosketus

±6 kV Kosketus

±8 kV Ilma

±8 kV Ilma

Lattiamateriaalin oltava
puuta, betonia tai
keraamista laattaa. Jos
lattian pintamateriaali on
synteettistä, suhteellisen
kosteuden on oltava
vähintään 30 %.

±2 kV
virransyöttölinjoille

Ei sovellu

IEC 61000-4-2

Nopea
sähkötransientti /
purske
IEC 61000-4-4
Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

Akkukäyttöinen

±1 kV
tulo-/lähtölinjoille
±1 kV
differentiaalitila

Ei sovellu
Akkukäyttöinen

±2 kV tavallinen
tila
Virransyöttölinjoissa
esiintyvät
jännitekuopat,
lyhyet katkokset ja
jännitevaihtelut
IEC 61000-4-11

<5 % UT (UT:n
lasku > 95 %)
0,5 syklissä

Ei sovellu
Akkukäyttöinen

40 % UT (UT:n
lasku 60 %)
5 syklissä
70 % UT (UT:n
lasku 30 %)
25 syklissä
<5 % UT (UT:n
lasku > 95 %)
5 sekunnissa

Sähköverkon taajuus
(50/60 Hz)
Magneettikenttä
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Sähköverkkotaajuisten
magneettikenttien on
oltava kaupalliselle
käyttöympäristölle tai
sairaalaympäristölle
ominaisella tasolla.
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Vastaanotin
Lukematiheys

5 minuutin välein

Mitat

Pituus: 10,1 cm
Leveys: 4,6 cm
Paksuus: 1,3 cm

Paino

69 g

Vastaanottimen tulo

5 V DC, 1A

Tiedonsiirtoetäisyys

6m

Muistikapasiteetti

30 päivää glukoosidataa,
7 päivää teknistä tukidataa

Ladattavan akun käyttö

3 vrk

Latausaika

3 tuntia pistorasiasta,
5 tuntia USB-liitännästä

Säilytys- ja käyttöolosuhteet

Lämpötila 0–45 °C
Ilmankosteus: 10–95 % s.k.

Käyttökorkeus merenpinnasta

-152–3657 metriä

Keskitason tärkeysasteen
hälytyksen ääniteho

50 dBa 1 metrin etäisyydellä

Suojaus kosteudelta

IP22: pystysuoraan putoavat tipat

Rajoitettu takuu

1 vuosi

Valvontaluokitus

Luokan II laite
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – Sähkömagneettinen häiriönsieto
Vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa
ympäristössä. Vastaanottimen käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa
ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601:n
testitaso

Vastaanottimen
vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettisen
ympäristön ohjeistus

Sähkömagneettisen
ympäristön ohjeistus
sähköstaattisista
purkauksista

±6 kV Kosketus

±6 kV Kosketus

±8 kV Ilma

±8 kV Ilma

Lattiamateriaalin oltava
puuta, betonia tai
keraamista laattaa. Jos
lattian pintamateriaali on
synteettistä, suhteellisen
kosteuden on oltava
vähintään 30 %.

±2 kV
virransyöttölinjoille

±2 kV virransyöttölinjoille

±1 kV
tulo-/lähtölinjoille

±1 kV tulo-/lähtölinjoille

±1 kV
differentiaalitila

±1 kV differentiaalitila

±2 kV
tavallinen tila

±2 kV tavallinen tila

<5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
0,5 syklissä

<5 % UT
(UT:n lasku > 95 %) 0,5 syklissä

40 % UT
(UT:n lasku 60 %)
5 syklissä

40 % UT
(UT:n lasku 60 %) 5 syklissä

70 % UT
(UT:n lasku 30 %)
25 syklissä

70 % UT
(UT:n lasku 30 %) 25 syklissä

85 % UT
(UT:n lasku 15 %)
5 sekunnissa

85 % UT
(UT:n lasku 15 %) 5 sekunnissa

<5 % UT
(UT:n lasku > 95 %)
5 sekunnissa

<5 % UT
(UT:n lasku > 95 %) 5 sekunnissa

IEC 61000-4-2

Nopea
sähkötransientti /
purske
IEC 61000-4-4

Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

Virransyöttölinjoissa
esiintyvät
jännitekuopat,
lyhyet katkokset ja
jännitevaihtelut
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

Sähkövirran laadun
on oltava tyypillisen
kaupallisen
käyttöympäristön tai
sairaalaympäristön tason
mukaista.
Sähkövirran laadun
on oltava tyypillisen
kaupallisen
käyttöympäristön tai
sairaalaympäristön tason
mukaista.
Sähkövirran laadun
on oltava tyypillisen
kaupallisen
käyttöympäristön tai
sairaalaympäristön tason
mukaista.
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Vastaanotin
Häiriönsietotesti

IEC 60601:n
testitaso

Vastaanottimen
vaatimustenmukaisuustaso

Sähkömagneettisen
ympäristön ohjeistus

Sähköverkon
taajuus

3 A/m

3 A/m

Sähköverkkotaajuisten
magneettikenttien on oltava
kaupalliselle käyttöympäristölle
tai sairaalaympäristölle
ominaisella tasolla.

(50/60 Hz)
Magneettikenttä
IEC 61000-4-8

Kannettavia ja irrallisia
radiotaajuutta käyttäviä
tietoliikennelaitteita ei saa käyttää
lähempänä vastaanottimen
mitään osaa, mukaan lukien
johdot, kuin suositeltava
erotusetäisyys sallii. Tämä
etäisyys lasketaan lähettimen
taajuuteen sovellettavalla
kaavalla.
Suositeltava erotusetäisyys
d = 1,2 P1/2

150 kHz–80 MHz

d = 1,2 P

80 MHz–800 MHz

d = 2,3 P1/2

800 MHz–2,5 GHz

1/2

Johtuva
radiotaajuus
IEC 61000- 4-6

3 Vrms
150 kHz–80 MHz

3V

Kaavassa P on lähettimen suurin
ulostuloteho watteina lähettimen
valmistajan ilmoituksen
mukaan, ja d on suositeltava
erotusetäisyys metreinä.

Huomautus: UT tarkoittaa sähköverkon vaihtojännitettä ennen testitason käyttöä.
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Järjestelmä
Häiriönsietotesti
Säteilevä
radiotaajuus
IEC 61000-4-3

IEC 60601:n
testitaso

Vaatimusten
mukaisuustaso

Sähkömagneettisen ympäristön
ohjeistus

3 V/m
80 MHz–
2,5 GHz

3 V/m
80 MHz–2,5 GHz

Sähkömagneettisen paikkatutkimuksena
perusteella määritettyjen kiinteiden
radiotaajuuslähettimien kenttien
voimakkuuksien on oltava pienemmät
kuin kunkin taajuusalueenb
vaatimustenmukaisuustaso. Häiriöitä
voi ilmetä seuraavalla symbolilla
merkittyjen laitteiden läheisyydessä:

a. Kiinteiden lähettimien (matkapuhelintukiasemat, radio- ja televisiolähetinantennit jne.)
kenttien voimakkuuksia ei voida ennustaa teoreettisella tasolla tarkasti. Kiinteiden
radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön arviointia varten voi olla
tarpeen tehdä sähkömagneettinen paikkatutkimus. Jos mitattu kenttävoimakkuus
vastaanottimen käyttöpaikassa ylittää yllä mainitun radiotaajuuksiin pätevän
vaatimustenmukaisuustason, vastaanotinta on tarkkailtava sen normaalin toiminnan
varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa, saatetaan tarvita
lisätoimenpiteitä, kuten vastaanottimen asennon muuttamista tai siirtämistä muualle.
b. Taajuusalueella 150 kHz–80 MHz kenttävoimakkuuksien on oltava alle 3 V/m.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – Sähkömagneettiset päästöt
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä
sähkömagneettisessa ympäristössä. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttäjän on
varmistettava, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Päästötesti
Radiotaajuiset
säteilypäästöt

Vaatimustenmukaisuus
Ryhmä 1, Luokka B

CISPR 11
Radiotaajuiset
johtuvat päästöt

Luokka B

CISPR 11
Harmoniset
päästöt

Ei sovellu

Sähkömagneettisen ympäristön ohjeistus
Lattiamateriaalin oltava puuta, betonia tai
keraamista laattaa. Jos lattian pintamateriaali
on synteettistä, suhteellisen kosteuden on
oltava vähintään 30 %.
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä sopii
käytettäväksi kaikissa laitoksissa mukaan
lukien asuinrakennukset, jotka on kytketty
suoraan julkiseen, asuinrakennuksiin virtaa
syöttävään matalajänniteverkkoon.

IEC 61000-3-2
Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt

Ei sovellu

IEC 61000-3-3
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Kannettavien ja irrallisten radiotaajuutta käyttävien
tietoliikennelaitteiden ja vastaanottimen suositeltavat erotusetäisyydet
Vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa
radiotaajuussäteilyn häiriöt ovat hallinnassa. Vastaanottimen käyttäjä voi ehkäistä
sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä kannettavat ja irralliset radiotaajuutta käyttävät
tietoliikennelaitteet (lähettimet) ja vastaanottimen vähimmäisetäisyydellä toisistaan.
Suositusarvot näkyvät alla olevassa taulukossa tietoliikennelaitteiden suurimman
lähetystehon mukaan.
Lähettimen
nimellinen suurin
lähetysteho (W)

Erotusetäisyys
lähettimen taajuuden mukaan (m)
150 kHz–80 MHz
d = 1,2 P1/2

80–800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz–2,5 GHz
d = 2,3 P1/2

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Jos käytetään lähettimiä, joiden nimellinen suurin ulostuloteho ei näy yllä olevassa
taulukossa, suositeltava erotusetäisyys metreinä voidaan arvioida lähettimen taajuuteen
sovellettavalla kaavalla, jossa P on lähettimen suurin ulostuloteho watteina lähettimen
valmistajan antamien tietojen mukaan.

Huomautus 1: T
 aajuudella 80 MHz ja 800 MHz käytetään suuremman taajuusalueen mukaista
erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: N
 ämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama imeytyminen ja
heijastuminen.
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Latausjohto*
Tulo/lähtö

5 V DC, 1 A

Tyyppi

USB A:sta USB mikro B:hen

Pituus

0,9 m

*E
 rillinen pistorasialaturin vaihtovirtasovitin voidaan liittää USB-latausjohtoon laitteen
lataamiseksi pistorasiasta.

Virtalähde/Laturi
Luokka

II

Tulo:

Vaihtovirtatulo 100–240 V AC, 50/60Hz, 0,2 A, 0,2 A rms @
100 V AC

Tasavirtalähtö:

5 V DC, 1 A (5,0 W)

11.2 JÄRJESTELMÄN TARKKUUS
Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmän tarkkuus on arvioitu kliinisissä
tutkimuksissa, joissa järjestelmää on verrattu tunnettuun laboratorioreferenssiin tai
verensokerimittariin.1 Jatkuvatoimisen glukoosinseurantaluokan tarkkuusstandardi
perustuu siihen, montako prosenttia anturin glukoosilukemista poikkeaa enintään 20 %
vertailukohdasta.2 Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä täyttää kriteerit keskimäärin
83 %:ssa aikuisten (vähintään18-vuotiaitten) käyttökerroista ja keskimäärin 77 %:ssa
lasten ja nuorten (iältään 2–17-v) käyttökerroista verensokerimittariin verrattuna.
Taulukko 1. Prosenttia järjestelmän lukemista, jotka ovat 20/30/40 %:n sisällä
verensokerimittarin vertailulukemasta
Tutkimus

Vastaavien
parien
määrä

20 %/20
(% 20/1,1)

% 30/30
(% 30/1,7)

% 40/40
(% 40/2,2)

Aikuiset

2824

83

95

98

Lapset

1882

77

90

95
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[1]
Lisätietoja kliinisen tutkimuksen tuloksista löytyy Dexcomin verkkosivustolta:
dexcom.com/global

Standardi perustuu siihen, montako prosenttia anturin glukoosilukemista poikkeaa
20 %, 30 % tai 40 % glukoosiarvoista, jotka ylittävät 80 mg/dl (4,4 mmol/l) tai ovat
20 mg/dl:n (1,1 mmol/l), 30 mg/dl:n (1,7 mmol/l) tai 40 mg/dl:n (2,2 mmol/l) sisällä
verenglukoosin vertailumittauksista glukoosiarvojen ollessa enintään 80 mg/dl
(4,4 mmol/l). Molemmat ryhmitellään yhteen tässä ilmoitettujen lopullisten
prosenttimäärien toteamiseksi.
[2]

11.3 TAKUU
1. Mitä takuu korvaa ja miten kauan?

Dexcom, Inc. (“Dexcom”) takaa rajoitetusti alkuperäiselle ostajalle, että Dexcom G4
PLATINUM -vastaanottimessa ei ilmene materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa
käytössä (“Rajoitettu takuu”) toimituspäivänä alkavasta ajankohdasta seuraavassa
määritellyksi ajanjaksoksi tämän päivämäärän jälkeen (“Takuuaika”):
Dexcom G4 PLATINUM -vastaanotin: 1 vuosi
HUOMAUTUS: Jos olet saanut tämän vastaanottimen takuuaikana vioittuneen tilalle,
alkuperäisen vastaanottimen jäljellä oleva takuuaika siirtyy koskemaan tätä vaihtovas
taanotinta, ja tämä takuukortti mitätöityy.

2. Mitä takuu ei korvaa?

Tämän Rajoitetun takuun ehtona on se, että ostaja käyttää tuotetta asianmukaisesti.
Tämä Rajoitettu takuu ei korvaa: (a) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, kaltoinkohtelusta,
laiminlyönnistä, epätavallisesta fyysisestä, sähköisestä tai sähkömekaanisesta rasituksesta
ja tuotteen jonkin osan muuttelusta johtuvia vikoja tai vauriota tai kosmeettisia vaurioita;
(b) laitteita, joiden tunnusnumero on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi; (c) mitään
pintoja tai muita ulko-osia, jotka ovat naarmuuntuneet tai vaurioituneet normaalikäytössä;
(d) toimintahäiriöitä, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten lisävarusteiden, tuotteiden
tai apu- tai oheislaitteiden yhteydessä, joita Dexcom ei ole toimittanut tai hyväksynyt; (e)
epäasiallisen testauksen, käytön, kunnossapidon, asennuksen tai säädön aiheuttamia
vikoja tai vaurioita; (f) tuotteiden asennusta, kunnossapitoa tai huoltoa; tai (g) purettuja
laitteita; tai (h) vastaanottimen kärsimiä vesivaurioita (vastaanotin ei ole vesitiivis, sitä ei
saa koskaan päästää kastumaan).
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3. Mitä velvoitteita Rajoitettu takuu asettaa Dexcomille?

Takuuaikana Dexcom vaihtaa Dexcomin yksinomaisella harkinnalla veloituksetta minkä
tahansa viallisen Dexcom G4 PLATINUM -vastaanottimen. Ostajan täytyy palauttaa tuote
valtuutettuun Dexcom-asiakastukipalveluun riittävän tukevassa kuljetuspakkauksessa,
johon sisältyy ostajan kuitti tai vastaava myyntitosite, josta ilmenee ostopäivä, tuotteen
tunnusnumero sekä myyjän nimi ja osoite. Jotta saat tietää, minne Dexcom G4
PLATINUM -vastaanotin pitää lähettää, soita Dexcom-asiakastukipalvelun numeroon
1 877 339 2664 tai 1 858 200 0200 Yhdysvalloissa. Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella,
ota yhteys maahantuojaan. Saatuaan viallisen tuotteen Dexcom vaihtaa sen välittömästi
virheettömään. Jos Dexcom toteaa, että Rajoitettu takuu ei korvaa jotain tuotetta, ostajan
täytyy maksaa kaikki sellaisen tuotteen palauttamisesta koituvat kuljetusmaksut.

4. Mitkä ovat Dexcomin takuu- ja korvausvelvoitteiden rajat?

EDELLÄ KUVAILTU DEXCOMIN RAJOITETTU TAKUU SULKEE POIS JA KORVAA
KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI HILJAISET TAKUUT JOKO TOSIASIALLISESTI
TAI SÄÄDÄNNÄISEN TAI MUUN LAIN KÄYTÖN PERUSTEELLA, JA DEXCOM
NIMENOMAAN SULKEE POIS KAIKKI MUUT SELLAISET TAKUUT, MUKAAN
LUKIEN RAJOITUKSETTA KURANTTIUTTA, TARKOITUKSENMUKAISUUTTA TAI
OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, JA VAPAUTUU NIIDEN
TUOMASTA VASTUUSTA. PAITSI SIKÄLI KUIN SOVELTUVA LAKI NIIN KIELTÄÄ,
DEXCOM EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA,
SEURANNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, NIIDEN AIHEUTUMISTAVASTA
RIIPPUMATTA JA MINKÄÄN KORVAUSVELVOLLISUUSTEORIAN PERUSTEELLA,
JOITA MILLÄÄN TAVALLA SYNTYY DEXCOM G4 PLATINUM-JÄRJESTELMÄN
MYYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ.
TÄMÄ RAJOITUS PÄTEE SILLOINKIN, KUN DEXCOM TAI SEN EDUSTAJA ON
SAANUT TIETÄÄ SELLAISISTA VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN
TÄMÄN
RAJOITETUN
OIKEUSKEINON
OLENNAISEN
TARKOITUKSEN
EPÄONNISTUMISESTA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI ULOTU KENEENKÄÄN
MUUHUN KUIN TÄMÄN TUOTTEEN ALKUPERÄISEEN OSTAJAAN JA TODETAAN
OSTAJAN AINOAKSI OIKEUSKEINOKSI. JOS JOKIN TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN
OSA ON LAITON TAI TOIMEENPANOKELVOTON JONKIN LAIN NOJALLA, SELLAINEN
OSITTAINEN LAITTOMUUS TAI TOIMEENPANOKELVOTTOMUUS EI VAIKUTA TÄMÄN
RAJOITETUN TAKUUN JÄLJELLÄ OLEVAN OSAN TOIMEENPANOKELPOISUUTEEN,
MINKÄ OSTAJA TUNNUSTAA AINA OLEVAN SEN EHTOJEN JA LAIN RAJOITTAMA.
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luku kaksitoista

LIITE
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LIITE I, VASTAANOTTIMEN VAROITUKSET, HÄLYTYKSET JA KEHOTTEET
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan hälytyksiä, varoituksia ja kehotteita sekä sitä, miten
vastaanotin ilmoittaa niistä.
Kehote - Näkyy ainoastaan näytöllä. Äänetön, ei värise eikä piippaa.
Varoitus - Ilmoittaa värisemällä ja piippaamalla profiiliasetuksistasi riippuen.
Hälytys - Matala 3,1 - Ilmoittaa värisemällä ja piippaamalla. Ei voi muuttaa.
Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote,
varoitus
vai
hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Matalan
glukoosin
hälytys

Viimeisin anturin
glukoosilukema
on 3,1 mmol/l tai
pienempi.

Värisee 4 kertaa,
sitten värisee/piippaa
4 kertaa viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
nousee 3,1 mmol/l:n
yläpuolelle.

Kyllä, 30 minuutin
välein kunkin
kuittauksen
jälkeen, kunnes
verenglukoosiarvo
palautuu
tavoitealueelle.

Korkean
glukoosin
varoitus

Viimeisin anturin
glukoosilukema on
sama tai korkeampi
kuin korkea
varoitusasetus.

Värisee kahdesti,
sitten värisee/piippaa
kahdesti viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
laskee varoitustason
alapuolelle.

Ei, ellet ole ottanut
käyttöön korkeaa
torkkutoimintoa.
Katso lukua
6.2, Edistyneet
varoitukset.

Matalan
glukoosin
varoitus

Viimeisin anturin
glukoosilukema on
sama tai matalampi
kuin matala
varoitusasetus.

Värisee kolmesti,
sitten värisee/piippaa
kolmesti viiden
minuutin välein,
kunnes kuittaat sen
tai glukoosiarvosi
nousee varoitustason
yläpuolelle.

Ei, ellet ole ottanut
käyttöön matalaa
torkkutoimintoa.
Katso lukua
6.2, Edistyneet
varoitukset.

Varoitus akun
vähäisestä
varauksesta

Vastaanottimen akun
varaus on vähissä.
Lataa vastaanotin
mahdollisimman
pian, kun näet tämän
varoituksen.

Värisee kerran, kun
akun varausta on
jäljellä 20 %.

Kyllä, kun akun
varausta on jäljellä
10 %.

Miten vastaanotin
ilmoittaa siitä?
(värisee ja/tai
piippaa)

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?
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Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote,
varoitus vai
hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa siitä?
(värisee ja/tai
piippaa)

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

Alueen
ulkopuolella
-varoitus

Vastaanotin ja
lähetin eivät ole
viestintäyhteydessä
etkä saa anturin
glukoosilukemia.

Värisee kerran,
sitten värisee/piippaa
joka viides minuutti,
kunnes vastaanotin
ja lähetin ovat
kantoalueella.

Ei, ellet
ole ottanut
käyttöön
alueen
ulkopuolella
-varoitusta.

Tuntemattoman
anturin kehote

Anturi lähettää anturin
glukoosilukemia,
joita vastaanotin ei
pysty käsittelemään.
Et saa anturin
glukoosilukemia.

Symboli näkyy vain
tilapalkissa.

Ei sovellu

Odotuskehote

Vastaanotin
on havainnut
anturisignaalia
koskevan mahdollisen
ongelman. Sinun
pitää odottaa
lisäkehotteita noin
30 minuuttia. Älä syötä
verenglukoosiarvoja
tänä aikana.
Et saa anturin
glukoosilukemia.

Symboli näkyy vain
tilapalkissa.

Ei sovellu

15 minuutin
kalibrointivirheen
varoitus

Anturi ei kalibroidu.
Odota 15 minuuttia,
syötä sitten vielä
1 verenglukoosiarvo.
Odota vielä
15 minuuttia. Jos
virheviesti näkyy
yhä, syötä vielä 1
verenglukoosiarvo.
Odota 15 minuuttia.
Jos vastaanottimeen
ei tule anturin
glukoosilukemia, anturi
on vaihdettava.

Värisee kerran, sitten
värisee/piippaa viiden
minuutin välein,
kunnes se kuitataan.

Ei
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Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote,
varoitus vai
hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa siitä?
(värisee ja/tai
piippaa)

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

1 tunnin
kalibrointivirheen
varoitus

Anturi ei kalibroidu.
Odota vähintään
1 tunti, syötä
sitten kalibrointia
varten vielä 1
verenglukoosiarvo.
Jos vastaanottimeen
ei tule anturin
glukoosilukemia,
anturi on vaihdettava.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein, kunnes se
kuitataan.

Ei

12 tunnin
kalibrointikehote

Vastaanottimeen
pitää syöttää
verenglukoosiarvo
kalibrointia varten.

Ainoastaan
kehotenäyttö.

Kyllä, 15
minuutin
välein.

Lisäkalibroinnin
kehote

Vastaanottimeen
pitää syöttää
verenglukoosiarvo
kalibrointia
varten. Anturin
glukoosilukemia ei
tällöin näy.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein, kunnes se
kuitataan.

Kyllä, 15
minuutin
välein.

Käynnistyksen
kalibrointikehote

Vastaanottimeen
pitää syöttää 2
verenglukoosiarvoa
kalibrointia varten.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein, kunnes se
kuitataan.

Kyllä, 15
minuutin
välein.

Käynnistyksen
lisäkalibrointikehote

Vastaanotin tarvitsee
1 verenglukoosiarvon
lisää
käynnistyskalibroinnin
suorittamiseksi.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein, kunnes se
kuitataan.

Kyllä, 15
minuutin
välein.
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Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote,
varoitus vai
hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Miten vastaanotin
ilmoittaa siitä?

Syötetyn
verenglukoosin
käsittelykehote

Vastaanotin käsittelee
syöttämääsi
verenglukoosiarvoa.

Ainoastaan
kehotenäyttö.

Ei sovellu

Nousuvaroitus

Glukoosiarvot
nousevat 0,11 mmol/l
minuutissa tai
enemmän.

Värisee kahdesti,
sitten värisee/piippaa
kahdesti viiden
minuutin välein
(2 kertaa) tai kunnes
se kuitataan.

Ei

Nopean
nousun
varoitus

Glukoosiarvot
nousevat nopeasti
0,17 mmol/l
minuutissa tai
enemmän.

Värisee kahdesti,
sitten värisee/piippaa
kahdesti viiden
minuutin välein
(2 kertaa) tai kunnes
se kuitataan.

Ei

Laskuvaroitus

Glukoosiarvot laskevat
0,11 mmol/l minuutissa
tai enemmän.

Värisee kolmesti,
sitten värisee/piippaa
kolmesti viiden
minuutin välein
(2 kertaa) tai kunnes
se kuitataan.

Ei

Nopean laskun
varoitus

Glukoosiarvot laskevat
nopeasti
0,17 mmol/l
minuutissa tai
enemmän.

Värisee kolmesti,
sitten värisee/piippaa
kolmesti viiden
minuutin välein
(2 kertaa) tai kunnes
se kuitataan.

Ei

(värisee ja/tai
piippaa)
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Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote, varoitus
vai hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa siitä?
(värisee ja/tai
piippaa)

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

6 tunnin anturin
vanhentumiskehote

Anturin käyttöjakso
loppuu 6 tunnin
kuluttua.

Ainoastaan
kehotenäyttö.

Ei sovellu

2 tunnin anturin
vanhentumiskehote

Anturin käyttöjakso
loppuu 2 tunnin
kuluttua.

Ainoastaan
kehotenäyttö.

Ei sovellu

30 minuutin anturin
vanhentumiskehote

Anturin käyttöjakso
loppuu 30 minuutin
kuluttua.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein (2 kertaa).

Ei

Käyttöjakson
lopun anturin
vanhentumisvaroitus

Anturin käyttöjakso
on loppunut.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein (2 kertaa).

Ei

Anturivika-varoitus

Anturi ei toimi
kunnolla.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein (2 kertaa).

Kyllä, 2 kertaa
seuraavan
10 minuutin
sisällä
30 minuutin
aikana.
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Mitä vastaanottimen
näytöllä näkyy?

Kehote, varoitus vai
hälytys?

Mitä tämä
tarkoittaa?

Miten
vastaanotin
ilmoittaa
siitä?

Ilmoittaako
vastaanotin
siitä
uudestaan?

(värisee ja/tai
piippaa)
Vastaanottimen
virhevaroitus

Vastaanotin ei
toimi kunnolla.
Kirjoita
virhekoodi
ylös ja soita
paikalliselle
jälleenmyyjälle.

Värisee kerran
(4 sekuntia) +
4 piippausta.

Ei

Järjestelmätarkistusvaroitus

On esiintynyt
järjestelmävirhe,
jonka
vastaanotin on
korjannut.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein, kunnes
se kuitataan.

Ei

Ajan/päivämäärän asetuskehote

Vara-akku on
tyhjentynyt,
aika/
päivämäärä
täytyy asettaa.

Värisee kerran

Ei

Varoitus lähettimen akun
vähäisestä varauksesta

Lähettimen
akun varaus
on vähissä.
Vaihda lähetin
mahdollisimman
pian.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein (2 kertaa).

Kyllä, kerran
päivässä.

Lähetinvika-varoitus

Lähetin on
vioittunut.
Vaihda lähetin
välittömästi.

Värisee
kerran, sitten
värisee/piippaa
viiden minuutin
välein (2 kertaa).

Ei
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Tärkeät varoitukset ja hälytykset, jotka käyttäjä voi varmistaa:
• Alueen ulkopuolella -varoitus - Tämän varoituksen voi testata siirtämällä
vastaanottimen vähintään 6 metriä kauemmaksi vähintään 30 minuutiksi.
• 30 minuutin anturin vanhentumisvaroitus - Tämä varoitus näkyy anturin normaalin
seitsenpäiväisen käyttöjakson aikana.
• 0 tunnin anturin vanhentumisvaroitus - Tämä varoitus näkyy anturin normaalin
seitsenpäiväisen käyttöjakson aikana.
Muita varoituksia ja hälytyksiä käyttäjä ei voi turvallisesti varmistaa.
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SANASTO
Alue

Vastaanottimen ja lähettimen välinen etäisyys. Pidä laitteet 6 metrin
säteellä toisistaan, jotta vastaanotin pystyisi vastaanottamaan
glukoositiedot.

Anturi

Anturin osa, joka viedään ihon alle asettimella. Se mittaa ympäröivän
kudosnesteen glukoosipitoisuutta.

Anturikotelo

Anturin pieni muovialusta, joka kiinnitetään ihoon ja joka pitää lähetintä
paikoillaan.

Asetin

Kertakäyttöinen komponentti, joka toimitetaan anturikoteloon kiinnitettynä
ja vie anturisondin ihon alle. Asettimen hylsyn sisällä on neula, joka
irrotetaan, kun anturisondi on asetettu paikalleen.

B-gluk-arvo

Verenglukoosiarvo. Verenglukoosiarvo, joka on otettu kaupasta ostetulla
verenglukoosimittarilla.

Dexcom G4
PLATINUM
-järjestelmä

Anturi, lähetin ja vastaanotin yhdessä.

Glukoositietojen välit

Glukoositietoihin voi tulla välejä, jos vastaanotin ei näytä lähettimen
lähettämiä glukoosilukemia. Glukoosiarvon sijasta näyttöön tulee symboli,
joka ilmoittaa, että vastaanotin ei voi näyttää lukemaa.

Glukoositrendit

Trendit antavat tietoja glukoosiarvojesi vaihtelutavasta. Näet, millä tasolla
glukoosiarvosi ovat olleet ja missä ne ovat nyt. Kukin käyrä näyttää
glukoositrendit näytössä näkyvältä ajalta.

Järjestelmän lukema

Vastaanottimessa näkyvä anturin glukoosilukema. Lukeman mittayksikkö
on millimoolia litrassa (mmol/l), ja se päivittyy viiden minuutin välein.

JGS

Jatkuva glukoosinseuranta

Kalibrointi

Tällöin syötät verensokerimittarista saadut verenglukoosiarvot
vastaanottimeen. Kalibrointi on tarpeen, jotta vastaanotin voisi näyttää
jatkuvia glukoosilukemia ja trenditietoja. (Älä käytä vaihtoehtoista
verinäytekohtaa kalibroinnissa.)

Käynnistysjakso

Kahden tunnin jakso sen jälkeen kun vastaanottimelle ilmoitetaan
uuden anturin asettamisesta (tämä jakson aikana ei saada anturin
glukoosilukemia).

Lähetin

Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän komponentti, joka kiinnitetään
anturikoteloon ja lähettää langattomasti glukoositietoja vastaanottimeen.
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SANASTO (jatkuu)
Lähettimen salpa

Pieni kertakäyttöinen komponentti, jolla lähetin kiinnittyy anturikoteloon.
Se poistetaan, kun lähetin on napsahtanut paikalleen.

Lähettimen tunnus

Lähettimen tunnus, joka syötetään vastaanottimeen, jotta se voisi viestiä
lähettimen kanssa.

mmol/l

Millimoolia litrassa. Kansainvälinen verenglukoositason mittauksen
vakioyksikkö.

Nousu- ja
laskuvaroitukset
(muutosnopeus)

Varoitukset, joita annetaan glukoositasojen nousun tai laskun nopeuden
ja suuruuden mukaan.

Oletus

Asetus, joka valitaan automaattisesti, ellei muuta asetusta ole valittu.

Profiilit

Varoitusten äänimerkit ja voimakkuustason asetukset.

Radiotaajuus

Radiotaajuudella tapahtuva tiedonsiirto, jolla glukoosiarvot lähetetään
lähettimestä vastaanottimeen.

Torkku

Korkean ja matalan glukoosin uudelleenvaroitusten välille voidaan
määrittää torkkuaika (15 minuutin - 5 tunnin välein).

Trendinuolet
(muutosnopeus)

Trendikäyrien nuolet, jotka ilmoittavat glukoosiarvojesi muutoksista ja
muutosnopeudesta. Järjestelmässä on seitsemän erilaista nuolta, jotka
näyttävät glukoosiarvojen nopeuden ja suunnan muutokset.

Turvalukko

Turvalukko pitää neulan asettimen sisällä, kunnes olet valmis
viemään anturin ihon alle. Sen avulla lähetin voidaan myös vapauttaa
anturikotelosta anturin käyttöjakson päätyttyä.

Uudelleenvaroitus

Uudelleenvaroitus tapahtuu, kun alkuvaroitusta ei ole kuitattu.

Vaihtoehtoinen
B-gluk-verinäytekohta

Tällöin hankit mittarista saatavan verenglukoosiarvon muusta
ruumiinosasta kuin sormenpäästä saatavalla verinäytteellä. Älä
syötä vaihtoehtoisista kehon kohdista saatuja verenglukoosiarvoja
vastaanottimeen.
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Vastaanotin

Pieni laite, joka vastaanottaa glukoositietoja anturilta/lähettimeltä.
Tulokset näkyvät vastaanottimen näytössä anturin glukoosilukemana
(mmol/l) ja trendinä.

VG-mittari

Verenglukoosimittari. Voit käyttää mitä tahansa kaupasta ostettavaa
verensokerimittaria verenglukoosiarvojen syöttämiseksi vastaanottimeen.

MERKINNÖISSÄ KÄYTETYT SYMBOLIT
Seuraavia symboleita saattaa löytyä anturin, lähettimen ja vastaanottimen
pakkausmerkinnöistä. Ne antavat tietoja Dexcom G4 PLATINUM -JGS-järjestelmän
oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Eräillä näistä symboleista ei ehkä ole merkitystä omassa
maassasi ja ne on lueteltu pelkästään tiedoksi. Tässä taulukossa kerrotaan, mitä symbolit
tarkoittavat.

 äytettävä ennen
K
(Viimeinen käyttöpäivä)
Huomautus

Valmistuspäivämäärä

SN

~

Eränumero

REF
STERILE R

Osanumero,
luettelonumero
Steriloitu säteilytyksellä

Ei saa käyttää uudelleen

Kaksipuoliset
lämpötilarajat

Sarjanumero

Tilapäinen upotus

Luokan II laite

Pystysuoraan putoavat
tipat

Vaihtovirta

Tasavirta
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Tyypin BF liityntäosa

Noudata käyttöohjeita

Valmistaja

EC REP

Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisön
alueella

Kaksipuoliset kosteusrajat

Ionisoimaton säteily

Euroopan yhteisön
sähköromudirektiivi
2006/66/EY

Merkintä todistaa laitteen
noudattavan Euroopan
neuvoston direktiiviä
93/42/ETY

Ensisijaisesti sisäkäyttöön
tarkoitettu sähkölaite

Älä käytä, jos pakkaus on
vahingoittunut

Tulo

Pidä kuivana

SB

Toimituspäivämäärä

Lue käyttöohjeet
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TÄMÄ SIVU ON TARKOITUKSELLISESTI TYHJÄ
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