
Trin 5
Start af din sensorsession
Når sensoren er indsat og sat på senderen, skal du starte sensorsessionen på 
modtageren.
a.  Tryk på knappen VÆLG fra en tendenskurve for at åbne hovedmenuen.
b.   Tryk på knappen NED for at fremhæve Start sensor.  

Tryk på knappen VÆLG. Skærmbilledet Start sensor meddeler, 
at opstartperioden på to timer er begyndt for sensoren.

c.  Kontroller din modtager 10 minutter efter start af din 
sensorsession for at kontrollere, at din modtager og sender 
kommunikerer. Antennesymbolet (  ) bør ses i det øverste 
venstre hjørne af tendenskurven. Hvis det er symbolet for uden 
for rækkevidde (  ), der i stedet vises i det øverste højre 
hjørne af tendenskurven, skal du se brugervejledningen til 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet for at få yderligere oplysninger.

d.  Et nedtællingssymbol for to timer vises på modtagerens tendensskærm og vil 
udfyldes i løbet af opstartperioden på to timer.

BEMÆRK: Du modtager INGEN glukoseaflæsninger eller alarmer, før startperioden 
på to timer er afsluttet, OG du har fuldført startkalibreringen.

Indsættelse af sensoren (fortsat)
 f.  Placer sensoren vandret, og IKKE lodret, på huden. Flyt dine 

fingre rundt om den selvklæbende del for at fastgøre tapen til 
huden.

g.   Hold applikatoren og træk sikkerhedslåsen 
lige ud fra applikatoren i pilretningen på 
billedet. Gem sikkerhedslåsen. Den skal 
bruges sidst i sensorsessionen til at hjælpe 
med at fjerne modtageren. 

h.  Placer én hånds fingre på kanten af den hvide selvklæbende del (modsat sensoren 
fra senderlåsen). Du kan knibe huden med denne hånd. 

 i.  Brug den anden hånd til at placere to fingre 
over kraven (se billede), mens der knibes. 
Placer din tommelfinger på det hvide 
stempel og skub helt ned. Du bør høre  
2 klik. 

 j.  Flyt dine to fingre fra over kraven til under kraven.  
Hold tommelfingeren let på toppen af det hvide stempel,  
og træk kraven mod din tommelfinger, indtil du hører 2 klik, 
eller du ikke kan trække længere tilbage. 

k.  Kontroller, at senderlåsen er nede (mod kroppen).  
Klem midten af de ribbede tapper på sensorkapslens sider.  
Ryk applikatorløbet fremad og væk fra din krop.

Påsætning af din sender (fortsat)
c.  Placer én finger på senderen for at holde den 

på plads. Træk senderlåsen op og fremad 
med den anden hånd, indtil du hører  
2 klik.

d.  Hold på siderne af din sensorkapsel med én hånd.  
Fjern senderlåsen med den anden hånd med en hurtig 
drejning af låsen væk fra din krop.

Indstilling af din enhed (fortsat) 

Indstilling af dit sender-id:
Dit sender-id gør det muligt for din sender og modtager at kommunikere med 
hinanden. 
a.  Find sender-id'et bag på senderen.

b.   Tryk på knappen OP eller NED for at indtaste 
bogstavet eller tallet på hver plads.

c.  Tryk på knappen HØJRE eller VÆLG for at flytte  
til næste plads.

d.  Tryk på knappen VÆLG for at acceptere 
ændringerne, når den sidste plads er angivet.

BEMÆRK: Du kan kun indtaste dit sender-id, når du 
ikke er i en aktiv sensorsession. 

Indstilling af dine alarmniveauer for lav/høj glukose:
Standardværdierne for lav og høj alarm er 4,4 mmol/L og 
11,1 mmol/L, men de kan ændres eller slås fra.
a.  Tryk på knappen OP eller NED for at ændre dit niveau 

for lav alarm mellem 3,3 - 5,5 mmol/L. 
b. Tryk på knappen VÆLG for at acceptere dit niveau.
c.  Gentag trinene a og b for at angive dit niveau for høj 

alarm mellem 6,7 - 22,2 mmol/L.
BEMÆRK: Der findes også en ikke-justerbar lav alarm 
for 3,1 mmol/L. 

Din modtager viser tendenskurver for tre timer (startskærmen), når du er færdig med 
opsætningsguiden.

Dexcom G4 PLATINUM-sender (MÅ IKKE BORTSKAFFES!)

Din sender er den grå ”chip”, der kan klikkes på plads i sensorkapslen. 
Hold din sender indenfor seks meters afstand af din modtager uden blokerende 
genstande. Også i opstartperioden.
Senderbatteriet holder i mindst seks måneder. Skærmen Lavt 
batteri i sender vises først, når der er omkring én uge tilbage 
af batteriets levetid. Udskift din sender så snart som muligt, 
efter du får vist denne skærm.

Dexcom G4 PLATINUM-sensorapplikator (engangsbrug)

Indstilling af sprog:
a.  Tryk på knappen OP eller NED for at rulle til det ønskede 

sprog.
b.  Tryk på knappen VÆLG for at angive det fremhævede  

sprog.

Indstilling af tidsformat:
Tidsformatet kan angives som enten 24 timer eller 12 timer (AM/PM).
a.  Tryk på knappen OP eller NED for at vælge det ønske 

tidsformat.
b.  Tryk på knappen VÆLG for at angive det fremhævede 

tidsformat.

Indstilling af tid/dato:
a.  Tryk på knappen OP eller NED for at indtaste  

et tal eller en værdi.
b.  Tryk på knappen HØJRE eller VÆLG for at flytte  

til den næste sektion.
c.  Tryk på knappen VÆLG for at acceptere ændringerne,  

når tiden er justeret.

Vejledning til hurtig start
Tillykke med at gøre Dexcom G4 PLATINUM Continuous Glucose Monitoring (CGM) System til en del af 
dit liv! 
Når du bruger Dexcom G4 PLATINUM CGM System, får du vist kontinuerlige sensoraflæsninger af 
glukoseniveauer i realtid hvert femte minut i op til syv dage. Disse aflæsninger kan hjælpe dig med at 
identificere tendenser og mønstre i dine glukoseniveauer og dermed give dig mulighed for at se, hvad 
niveauerne har været på, deres retning og hvor hurtigt de stiger eller falder.
Før du begynder, og når du har evt. spørgsmål, skal du se brugervejledningen til Dexcom G4 PLATINUM 
System fra Dexcom G4 PLATINUM CGM System Receiver-kittet. 
Denne vejledning har syv nemme trin til opsætning og brug af dit Dexcom G4 PLATINUM CGM System. 
Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, hvis du har brug for hjælp med dit system.

7 Nemme trin til at starte

SYSTEM TIL KONTINUERLIG GLUKOSEMONITORERING

Knappen OP

Knappen  
NED

Knappen 
VÆLG

Knappen 
HØJRE

Knappen 
VENSTRE

Høj 
alarm

Lav 
alarm

Statusområde

Trin 1
Lær din CGM-enhed at kende
Dit Dexcom G4 PLATINUM-system til kontinuerlig glukosemonitorering består af tre 
komponenter: modtageren, senderen og sensoren.

Dexcom G4 PLATINUM-modtager 

Modtageren er den lille håndholdte enhed, der ligner en mobiltelefon. Den viser din 
sensors glukoseaflæsninger, tendenskurver, retning og ændringshastighedspilen. 
Tryk på knapperne OP og NED for at rulle gennem tendensskærme, fremhæve 
menuelementer eller angive værdier.
Tryk på knappen VÆLG for at tænde for modtageren eller vælge den fremhævede 
indstilling.
Tryk på knappen VENSTRE for at gå tilbage til det forrige element eller den forrige 
skærm.
Tryk på knappen HØJRE for at fremhæve det næste element.
• En rød linje tværs over tendensskærmen viser niveauet for lav alarm.
• En gul linje tværs over tendensskærmen viser niveauet for høj alarm.

Stempel

Applikatorløb 
(indeholder lille 
indføringsnål og 

sensor)

Senderlås

Sikkerhedslås

Krave

Sensorkapsel

Løsgøringstap

Sensoren er det stykke, der indsættes og bæres på huden i 
hele sessionen (op til syv dage). Hvis du har et problem med 
en sensorsession, skal du beholde sensoren, indtil du har talt 
med din lokale Dexcom-repræsentant.

Skærmen Lavt  
batteri i sender

Sensor 

Trin 2
Indstilling af din enhed
Aktivering af din sender:
Tag senderen ud af bakken og vent ti minutter, før den tændes.

Opladning af din modtager:
Oplad din Dexcom G4 PLATINUM-modtager helt, før du starter.  
En fuld opladning kan tage op til fem timer og holder ca. tre dage. 
Åbn dækslet til USB-porten for at oplade din modtager. Hold dækslet 
til USB-porten lukket, når modtageren ikke oplades. 
Du kan oplade din modtager på to måder:
a.  Sæt USB-kablet i vekselstrømadapteren. Sæt derefter  

denne adapter i en stikkontakt (en vægkontakt),  
og sæt kablets anden ende i din modtager. 

 ELLER
b.  Sæt USB-kablet i din computer, og sæt kablets 

anden ende i din modtager. Du skal først installere 
Dexcom Studio-softwaren.

Skærmen til batteriopladning vises først. Efter et par 
sekunder vises symbolet for batteriopladning  i det 
øverste venstre hjørne af tendenskurven for tre timer 
(startskærmen). Når modtageren er helt opladet, bliver 
symbolet for batteriopladning helt gråt. 
BEMÆRK: Du vil fortsætte med at modtage sensorens glukoseaflæsninger,  
når modtageren oplades i løbet af en sensorsession. Der vises en advarsel  
om lav batteriopladning på modtageren, når batteriet skal oplades.

Sender i boks

Dæksel på modtagers 
USB-port

USB-kabel sat i modtager

Oplysningerne bag på din  
modtager svarer muligvis ikke  

helt til billedet ovenfor.

Skærmen til  
indstilling af Tid/dato

Indstilling på skærmen 
Sender-id

Indstilling  
på skærmen Lav alarm

Indstilling  
på skærmen Høj alarm

Trin 3
Indstilling af din alarmprofil
Du kan vælge alarmprofiler for modtageren med forskellige lyde og lydstyrker efter 
behov. 
Valgmulighederne for dine alarmprofiler er:

  ”Vibrerer”. Kan anvendes, når du ønsker en modtager uden lyd, og alarmer der 
modtages via vibration. Under denne profil er det kun den faste lav alarm på 
3,1 mmol/L, der vil udsende en lyd. Du vil først blive alarmeret med vibration og 
derefter fem minutter senere af hørbare biplyde, hvis alarmen ikke bekræftes. 

”sagte”. Kan anvendes, når du ønsker en mere diskret alarm. Dette sætter 
alle beskeder og alarmer til biplyde med lavere lydstyrke. 

”Normal” er standardværdien. Dette sætter alle beskeder og alarmer til en 
højere lydstyrke. 

 ”tydelig”. Kan anvendes, når du ønsker din alarm mere tydelig. Dette sætter 
alle beskeder og alarmer til høj lydstyrke med tydlige melodier. 

”Gentagelse” kan anvendes, når du ønsker ekstra alarmer ved 
sensoraflæsninger med særligt lave glukoseniveauer. Denne profil er 
som den normale profil, men vil fortsætte med at gentage den faste lav 
alarm hvert femte sekund, indtil alarmen bekræftes, eller din sensors 
glukoseaflæsning når over 3,1 mmol/L.

Brug funktionen ”Prøv den” under indstillingen Profiler i 
hovedmenuen for at høre et eksempel på hver alarmprofil. 
Følg disse trin for at indstille din alarmprofil:
a.  Tryk på knappen VÆLG fra en tendenskurve for at åbne 

hovedmenuen.
b.  Tryk på knappen NED for at fremhæve Profiler. Tryk på 

knappen VÆLG.
c.  Tryk på knappen OP eller NED or at fremhæve den 

alarmprofil, du vil bruge.

d.  Tryk på knappen VÆLG. Et  vises til højre for den valgte profil.
BEMÆRK: Uanset den valgte profil, vil alle beskeder og alarmer først bruge vibration 
til at give dig besked. Der er intet bip, hvis du bekræfter beskeden eller alarmen efter 
den første vibration.

Menuen Profiler 
med fremhævet 

Prøv den

Trin 4
Indsættelse af sensoren
Kontroller, at du har sender, modtager, sensor og alkoholservietter, før du begynder. 
Produkter til hudforberedelse eller selvklæbende produkter (Mastisol, SkinTac) er 
valgfrie. Vask dine hændet grundigt og tør dem.
a.  Vælg et sted for sensoren, der er mindst 7,62 cm fra dit infusionssæt til 

insulinpumpe eller injektionssted og væk fra din livrem. Undgå områder, hvor der 
muligvis kan modtages stød eller skub og områder på huden med ar, tatoveringer 
eller irritation.

   • Voksne på 18 år eller ældre: indsæt i maven (kroppen foran, mulighed A). 
   •  Børn og unge mellem 2 - 17 år: indsæt i maven (kroppen foran, mulighed A) 

eller øvre endeballe (kroppen bag på, mulighed B). 

b.  Rengør din hud på stedet, hvor sensoren skal placeres, med en alkoholserviet.  
Lad tørre. 

c.  Hvis du bruger et selvvalgt produkt til hudforberedelse eller påklæbning, skal 
det placeres på huden i en ”ring” form, på stedet, hvor du vil placere sensorens 
selvklæbende del. Indsæt sensoren via den rene hud i midten af ringen,  
hvor der ikke er påført noget produkt til forberedelse af huden eller påklæbning. 
Lad tørre (huden kan føles klæbrig). 

d. Tag sensoren ud af emballagen.
e.  Fjern den selvklæbende bagside fra sensorkapslen én halvdel 

ad gangen.

Trin e

Trin f

Trin g

Trin i

“2 CLICKS”

Påsætning af din sender:
a. Rengør bag på senderen med en alkoholserviet. Lad tørre. 
b.  Placer senderen i sensorkapslen (med flad side 

nedad og den smalle side væk fra senderlåsen). 

Trin j

“ 2 CLICKS”

Trin k

Drej senderlåsen  
opad eller nedad

Startskærmen 
med sensoren 
”registrerer”

[0-24
minutter]

[24-48
minutter]

[72-96
minutter]

Klar til 
kalibrering

[48-72
minutter]

Start

Symbol med nedtælling udfyldes under sensoropstart. Når du ser et af 
disse symboler, får du IKKE glukoseaflæsninger eller alarmer.

Indstilling af din enhed (fortsat) 

Indstillingsguide:
Tryk på knappen VÆLG for at tænde for modtageren. Opsætningsguiden fører dig 
gennem trinene til indstilling af sprog, tidsformat, tid/dato, sender-id og lav og høj 
alarm.
BEMÆRK: Måleenhed for glukosemåling (mmol/L) er sat med enheden og kan ikke 
ændres.
Opsætningsguiden startes kun ved den første opsætning af Dexcom G4 
PLATINUM-modtager.

Menuen Sprog  
med hollandsk 

fremhævet

Menuen Tidsformat 
med 24 timer 
fremhævet

Lær din CGM-enhed at kende (fortsat)

Installer senderen i sensorkapslen

Sender installeret

Visning fra siden af senderen i sensorkapslen

ADVARSEL: Gennemse alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler 
og detaljerede procedurer i brugervejledningen til Dexcom G4 PLATINUM-systemet, før 
du anvender dit Dexcom G4 PLATINUM-system til kontinuerlig glukosemonitorering.

Trin a: Kroppen foran (fra to år og ældre) Kroppen bagside (kun mellem 2-17 år)

Senderlås

”2 KLIK”

”2 KLIK”



Avancerede funktioner (fortsat) 

Avanceret funktion 2: Hændelsesmarkører
Hændelsesmarkører lader dig registrere oplysninger, der kan hjælpe dig og dit 
behandlingsteam med bedre at forstå mønstre og tendenser i dine glukoseniveauer. 
Hændelser inkluderer kulhydrater (gram), insulin (enheder), fysisk aktivitet (intensitet 
og varighed) og helbred (sygdom, stress, høj/lav-symptomer, menstruations cyklus, 
alkohol). Hændelsesmarkører vises ikke på modtageren,  
men kan downloades til Dexcom Studio-softwaren. Se brugervejledningen til  
Dexcom G4 PLATINUM-systemet for yderligere oplysninger.

Avanceret funktion 3: Avancerede alarmer
Følg trinene nedenfor for at aktivere en avanceret alarm:
a.  Tryk på knappen VÆLG fra en tendenskurve for at åbne hovedmenuen.
b.   Tryk på knappen NED for at fremhæve Alarmer.  

Tryk på knappen VÆLG.

c.  Tryk på knappen NED for at fremhæve Avanceret.  
Tryk på knappen VÆLG.

d.  Tryk på knappen OP eller NED for at fremhæve den 
avancerede funktion, du vil angive. Tryk på knappen VÆLG.

(1) Alarmer for Høj/Lav Snooze
Alarmer for Høj/Lav snooze kan sættes til genafsendelse, når din sensors 
glukoseaflæsning forbliver uden for et niveau for høj eller lav alarm. Udsættelse 
af alarmer kan sættes til genafsendelse hvert 15 minut i op til fem timer. Se 
brugervejledningen til Dexcom G4 PLATINUM-systemet for yderligere oplysninger.

Lav glukose-alarm
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har en automatisk lav glukose-alarm sat  
til 3,1 mmol/L. Du kan ikke ændre eller slå denne alarm eller dens indstillinger  
til alarmgentagelse fra. Hvis du modtager denne alarm:
• Tryk på knappen VÆLG for at rydde.
•  Du vil modtage denne alarm igen om 30 minutter, hvis din 

sensors glukoseaflæsning stadig er på eller under 3,1 mmol/L.

Avancerede funktioner i Dexcom G4 PLATINUM 
CGM System
Dexcom G4 PLATINUM-systemer har avancerede funktioner og alarmer, der tager 
din glukosemåling til det næste niveau. Disse avancerede alarmer, med undtagelse 
af tendenspile og hændelsesmarkører, er slået fra, når du modtager dit Dexcom G4 
PLATINUM-system, men kan aktiveres og tilpasses.

Trin 7
Afslutning af din sensorsession
Sensoren slukkes automatisk efter syv dage. Modtageren 
giver dig besked 6 timer, 2 timer og 30 minutter, før 
sensorsessionen afsluttes. Skærmbilledet Udskift sensor 
nu vises, når det er tid til at fjerne din sensor.

Fjernelse af din sensorkapsel og sender:
BEMÆRK: Hold sensoren og senderen samlet, når de fjernes fra din hud.
a.  Fjern sensorkapslen fra kroppen, som var det et plaster. Fjern ikke senderen fra 

sensorkapslen, før hele sensoren er fjernet fra din krop.
b.  Placer sensorkapslen/senderen på en plan 

overflade. Du kan fjerne senderen på to måder:

  •  Brug dine fingre til at sprede bageste tapper  
på sensorkapslen. Senderen springer ud. 

  ELLER

  •  Brug sikkerhedslåsen (fra sensorapplikatoren). 
Sæt de takkede kanter på sikkerhedslåsen, så  
de hænger fast i den brede ende af senderen  
i sensorkapslen. Tryk sikkerhedslåsen ned, indtil  
den ikke kan komme længere, og træk opad.  
Senderen springer ud.

c.  Behold senderen. Bortskafning af sensoren skal følge 
de lokale regler for bortskafning af komponenter med 
blodkontakt.

Sikker- 
hedslås

Sender med 
sikkerhedslås på plads

Fejlfinding af sensor
Se i brugervejledningen til dit Dexcom G4 PLATINUM-system, eller kontakt din lokale 
Dexcom-repræsentant ved evt. ubesvarede spørgsmål eller fejlfindingsproblemer. 

Skærmbilledet  
Udskift sensor nu

Modtagerens display
Du får vist denne skærm, når du tænder din modtager i løbet af en sensorsession.

BEMÆRK: Sensorens glukoseaflæsninger, der er over din indstilling for høj alarm, er 
gule. Sensorens glukoseaflæsninger, der er under din indstilling for lav alarm, er røde. 
Sensorens glukoseaflæsninger, der er i målområdet, er hvide.

Tendenspil

Aktuelle 
tidspunkt

Nyeste 5-minutters glukoseaflæsning

Målområde for 
glukoseniveau

Alarmindstilling 
for lavt 

glukoseniveau

Visning af sidste 
glukoseaflæsning

Antenne
Batteri Statusområde

Alarmindstilling for 
højt glukoseniveau

Glukose-
værdier

Tendenskurvetimer

Bloddråbe  
i statusområde

Kalibrering skal udføres.
•  Indtast en kalibrering som beskrevet i trin 6 i denne 

vejledning til hurtig start

Vent i 15 minutter - 
kalibreringsfejl

Sensoren er ikke kalibreret korrekt.
•  Tryk på knappen VÆLG.   vises på statuslinjen
• Vent 15 minutter, indtast derefter 1 kalibrering
•  Indtast endnu 1 kalibrering og vent 15 minutter, hvis 

fejlen fortsætter
•  Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, hvis der ikke 

vises nogen glukoseaflæsning

Vent i 1 time - 
kalibreringsfejl

Sensoren er ikke kalibreret korrekt. 
•  Tryk på knappen VÆLG.  vises på statuslinjen
• Vent 1 time, indtast derefter 1 kalibrering
•  Vent 15 minutter. Kontakt din lokale  

Dexcom-repræsentant, hvis der ikke vises  
nogen glukoseaflæsning

Fejl ved glukose-
aflæsning  i 
statusområde

Vent.  afklares af sig selv i løbet af nogle minutter 
eller timer. Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, 
hvis dette fortsætter efter tre timer.
• Udfør ikke kalibrering 
•  Kontroller, at sensorkapslen sidder godt fast på din krop, 

og at der ikke er noget, der gnider op mod den
•  Kontroller, at senderen sidder på plads i begge sider

Fejl i sensor

Sensoren blev slukket, før afslutning af 7-dages 
session.
•  Tryk på knappen VÆLG for at rydde alarmen/skærmen 
• Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant
• Fjern sensor med fejl, og sæt en ny sensor ind

Retningslinjer for kalibrering
•  Brug samme blodglukosemåler til alle kalibreringer i løbet af en sensorsession.
•  Kontroller, at dine blodglukoseteststrimler er korrekt kodet og ikke er udløbet.
• Vask og tør dine hænder, før test af dit blodglukose udføres.
• Brug kun blodsukkerværdier fra måling ved hjælp af prik i fingeren til kalibrering.

Undgå følgende ved kalibrering
• Udfør ikke kalibrering, når du ser   eller  på statuslinjen.
•  Udfør ikke kalibrering, hvis din blodglukoseværdi er højere end 22,2 mmol/L eller 

lavere end 2,2 mmol/L.
•  Udfør ikke kalibrering, når acetaminofen (paracetamol) er aktiv i din krop.

Lav glukose-alarm

Avanceret funktion 1: Tendenspile
Der vises muligvis en tendenspil ved siden af sensorens 
glukoseaflæsning på din modtagers tendensskærme. 
Tendenspile viser dig, i hvilken retning og med hvilken 
hastighed glukoseniveauet ændres. Se brugervejledningen 
til Dexcom G4 PLATINUM System for yderligere 
oplysninger. 

Pil for ændringshastighed vises 
øverst til højre på tendenskurven

Hovedmenu med 
Alarmer fremhævet

Menuen Alarmer  
med Avanceret 

fremhævet

Menuen Avanceret med Høj 
snooze fremhævet

Instilling på skærmen Høj 
alarm med 15 minutter valgt

Avancerede funktioner (fortsat) 
(2) Alarmer for stignings-/faldsekvens for glukoseniveau
Sekvensalarmer kan indstilles, så du får besked, når din sensors glukoseaflæsninger 
stiger (stigningsalarm) eller falder (faldalarm) med 0,11 mmol/L eller mere pr. 
minut eller 0,17 mmol/L eller mere pr. minut. Se brugervejledningen til Dexcom G4 
PLATINUM-systemet for yderligere oplysninger.

(3) Alarm for Uden for intervallet
Alarmen for Uden for intervallet kan indstilles til at give dig besked, når senderen og 
modtageren ikke kommunikerer i et tidsrum på mellem 20 - 200 minutter. Symbolet 
for udenfor område (  ) vises i det øverste højre hjørne af tendenskurven, og 
alarmskærmen Uden for intervallet vises. Se brugervejledningen til Dexcom G4 
PLATINUM-systemet for yderligere oplysninger.

Menuen Avanceret 
med Stigningsfrekvens 

fremhævet

Stigningsfrekvens 
med Til/Fra 
fremhævet

Skærmen 
Stigningsfrekvens 
med Til fremhævet

Menuen Avanceret med Uden for intervallet fremhævet Alarmskærmen Uden for 
intervallet
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Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande.
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Trin 6
Kalibrering
Du skal bruge din blodsukkermåler til at kalibrere dit Dexcom G4 PLATINUM-system. 
Ved slutningen af opstartperioden på to timer skal du indtaste to kalibreringer, 
før sensorens glukoseaflæsninger vises. Blodglukoseværdier for kalibreringen 
skal indtastes i modtageren, inden for fem minutter efter test er udført med din 
blodglukosemåler.

Kalibrering ved opstart:
a.  Efter opstartperioden på to timer vil ikonen for dobbelt bloddråbe 

for opstartkalibrering blive vist på modtagerens skærm. Tryk på 
knappen VÆLG for at rydde denne besked. 

b. Vask og tør dine hænder.
c.  Tag en måling med et prik i fingeren med din blodsukkermåler.
d.  Tryk på knappen VÆLG fra en tendenskurve for at åbne 

hovedmenuen.
e.  Tryk på knappen NED for at fremhæve Indtast blodsk.v. Tryk på knappen VÆLG. 
 f.  For opstartskalibrering er standardværdien for blodglukose på modtageren 

6,7 mmol/L. Tryk på knappen OP eller NED for at indtaste den eksakte 
blodglukoseværdi fra din blodglukosemåler. Tryk på knappen VÆLG.

g. Tryk på knappen VÆLG igen for at acceptere kalibreringen.
h. Gentag trinene c-g for at indtaste en blodglukoseværdi mere. 

Opdatering af kalibrering:
Ikonen for kalibrering for enkelt bloddråbe vises på modtagerens 
skærm for at fortælle dig, at opdatering af kalibrering skal udføres. 
Tryk på VÆLG for at bekræfte. 
Efter opstartskalibrering skal kalibreringsopdateringer indtastes 
mindst én gang hver 12 time.
BEMÆRK: Mindre kalibrering end anbefalet kan medføre 
unøjagtige sensoraflæsninger af glukoseniveauer. Du kan indtaste 
flere kalibreringer hver dag, hvis du vil. Se brugervejledningen til 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet for yderligere oplysninger om 
kalibrering.

ikon for 
opstartskalibrering

Ikon til kalibrering

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive 
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Uden for USA: Kontakt din lokale  
Dexcom-repræsentant

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

EC  REP

Ingen pil

Konstant

0 - 0,06 
mmol/L/min

0 - 1,7 
mmol/L op 

eller
ned på  
1/2 time

Langsomt 
stigende

0,06 - 0,11           
mmol/L/min 

1,7 - 3,3 
mmol/L op
på 1/2 time

Stigende

0,11 - 0,17        
mmol/L/min

 
3,3 - 5,0    

mmol/L op
på 1/2 time

Hurtigt 
stigende

0,17 eller 
mere 

mmol/L/min
 

5,0 eller 
mere mmol/L

op på  
1/2 time

Langsomt 
faldende

0,06 - 0,11           
mmol/L/min

 
1,7 - 3,3 

mmol/L ned
på 1/2 time

Faldende

0,11 - 0,17        
mmol/L/min

 
3,3 - 5,0 

mmol/L ned
på 1/2 time

Hurtigt 
faldende

0,17 eller 
mere 

mmol/L/min
 

5,0 eller 
mere mmol/L

ned på  
1/2 time

Ingen 
data for 

ændrings-
hastighed

Ofte Stillede Spørgsmål (fortsat) 
Hvordan ændrer jeg alarmniveauer for høj/lav glukose?
Følg trinene nedenfor:
a.   Tryk på knappen VÆLG fra en tendenskurve for at åbne hovedmenuen.
b.  Tryk på knappen NED for at fremhæve Alarmer.  

Tryk på knappen VÆLG.

c.  Tryk på knappen VÆLG for at vælge Høj alarm. Eller tryk på 
knappen NED og derefter på knappen VÆLG for at vælge 
Lav alarm. 

d.  Brug knappen OP eller NED for at ændre alarmniveau.
e. Tryk på knappen VÆLG for at bekræfte ændringer.

Hvor lang er garantien på Dexcom G4 PLATINUM-senderen?
Garantien for senderen er på seks måneder.

Hvor lang er garantien på Dexcom G4 PLATINUM-
modtageren?
Garantien for modtageren er på tolv måneder.

Ofte Stillede Spørgsmål
Hvilke kontraindikationer er der for Dexcom G4 PLATINUM Sensor?
•  Blodglukoseværdien fra din blodglukosemåler bør anvendes til behandlings-

beslutninger, f.eks. om hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-
systemet erstatter ikke en blodsukkermåler.

•  Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, senderen og modtageren skal fjernes, før 
der foretages MRI-scanning (Magnetic Resonance Imaging), CT-scanning eller 
diatermibehandling. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke testet under MRI-  
eller CT-scanninger eller med diatermibehandling, og det er ukendt, om sikkerheds- 
eller ydelsesproblemer kan opstå.

•  Indtagelse af produkter med acetaminofen (paracetamol) (f.eks. Tylenol), mens 
sensorens bæres, kan fejlagtigt få sensoraflæsningens værdier til at stige. 
Unøjagtighedens størrelse afhænger af mængden af acetaminofen (paracetamol), 
der er aktiv i din krop.

Skal jeg træffe behandlingsbeslutninger baseret på resultaterne fra mit  
Dexcom G4 PLATINUM CGM System?
Nej. Beslutninger om behandling eller insulindosering bør baseres på 
blodsukkerværdien fra din blodsukkermåler. Retningen, ændringshastigheden for 
glukoseniveauer og tendenskurver på Dexcom G4 PLATINUM-systemet leverer 
ekstra oplysninger som hjælp til at træffe disse beslutninger. 

Er det i orden, hvis min Dexcom G4 PLATINUM CGM-sensors glukose-
aflæsninger og blodglukoseværdier fra måling ved hjælp af prik i fingeren  
ikke matcher helt?
Ja. Din sensors glukoseaflæsninger er kun beregnet til at finde tendenser.  
Din blodglukosemåler og sensor måler dit glukoseniveau fra to forskellige slags 
kropsvæsker: blod og interstitial væske. Værdierne fra din blodglukosemåler  
og sensor matcher derfor muligvis ikke helt.

Hvorfor kan jeg ikke indtage medicin med acetaminofen (paracetamol),  
når jeg bruger Dexcom G4 PLATINUM-systemet?
Acetaminofen (paracetamol) er en kontraindikation af Dexcom G4 PLATINUM-
systemet og bør ikke indtages, når din sensor er indsat. Dexcom G4 PLATINUM-
systemet kan få en for høj aflæsning, når du indtager medicin med indhold af 
acetaminopfen (paracetamol). Niveauet og varigheden kan være forskellige for 
person til person. Kontakt din læge for at få flere oplysninger, om hvor længe medicin 
med acetaminofen (paracetamol) påvirker din krop.

Hovedmenu med  
Alarmer fremhævet

Menuen Alarmer med 
Høj alarm fremhævet

Skærmen  
Høj alarm med 

Niveau fremhævet


