Ismerkedés a CGM készülékkel (folytatás)

A készülék beállítása (folytatás)

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer jeladója (NE DOBJA KI!)

Telepítővarázsló:
A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. A telepítő
varázsló végigkíséri Önt a nyelv, az időformátum, az idő/dátum, a jeladó-azonosító
és az alacsony/magas vércukorszint miatti figyelmeztetés beállításának lépésein.
MEGJEGYZÉS: A glükóz mértékegysége mmol/l-re van beállítva az eszközön,
és ezt nem lehet megváltoztatni.

FOLYAMATOS VÉRCUKOR-ELLENŐRZŐ RENDSZER
A jeladó az a szürke „chip”, amelyet a szenzortartóba kell bepattintani.
A vevőegységnek még a 2 órás indítási időszak alatt is 6 méteres távolságon belül
kell lennie a jeladóhoz képest úgy, hogy ne legyen köztük akadály.
A jeladó elemének élettartama legalább 6 hónap. A jeladó
„Alacsony feszültség” képernyője először akkor
jelenik meg, amikor még körülbelül 1 hét van hátra az
elem élettartamából. Miután ez a képernyő megjelenik,
a lehető leggyorsabban cserélje ki a jeladót.

7

egyszerű lépés

Gyors üzembe helyezési útmutató

Gratulálunk, hogy a Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer (CGM) része lett az
életének!
Amikor a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszert használja, az érzékelő vércukormérésének valós
idejű eredményét látja 5 percenként, 7 napon át. Ezek az eredmények segítenek tendenciákat és
mintázatokat találni a vércukorszintjében, így Ön láthatja, milyen volt a vércukorszintje, milyen irányba
tart és milyen gyorsan emelkedik vagy csökken.
Mielőtt elkezdené használni a készüléket, illetve bármikor, amikor kérdése merül fel, nézze át a Dexcom
G4 PLATINUM CGM rendszer vevőegység-készletében található Dexcom G4 PLATINUM rendszer
felhasználói útmutatóját.
Ebben az útmutatóban hét egyszerű lépést mutatunk be a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer
beállításához és használatához. Ha a rendszerrel kapcsolatban segítségre van szüksége, forduljon
a Dexcom helyi képviseletéhez.
VIGYÁZAT: A Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer
használata előtt olvassa el a Dexcom G4 PLATINUM rendszer felhasználói
útmutatójában a javallatokat, ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket
és az eljárások részletes leírását.

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer érzékelőapplikátora (eldobható)
Dugattyú
Applikátorhenger
(ez tartalmazza
a kisméretű
bevezetőtűt és
az érzékelőt)

Nyelv menü,
török nyelv kijelölve

Az időformátum beállítása:
a) A kívánt időformátum kiválasztásához nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot.
b) A kijelölt időformátum beállításához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

Gallér

Az adóegység retesze

b) A kijelölt nyelv beállításához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

Az időformátumot be lehet állítani 24 órásra vagy 12 órásra (délelőtt/délután).

Biztonsági
zár

Időformátum menü,
24 órás kijelölve

Szenzortartó

a) Az egyes számok vagy értékek beviteléhez nyomja meg
a FEL vagy a LE gombot.

c) Miután beállította az időt, nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot a módosítások elfogadásához.

Érzékelő

2. lépés
A készülék beállítása

1. lépés
Ismerkedés a CGM készülékkel

A Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer 3 összetevőből áll:
a vevőegységből, a jeladóból és az érzékelőből.

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer vevőegysége

Alacsony
vércukorszint
miatti
figyelmeztetés

A jeladó azonosítója teszi lehetővé, hogy az Ön jeladója és vevőegysége
kommunikáljon egymással.
a) A jeladó azonosítóját a jeladó hátulján találja.

A jeladó a dobozban
JOBBRA
gomb
KIVÁLASZTÁS
gomb

BALRA
gomb

A jeladó azonosítójának beállítása:

Vegye ki a jeladót a tálcából, és várjon 10 percet,
amíg „bekapcsol”.

FEL gomb
Értesítési terület
Magas
vércukorszint
miatti
figyelmeztetés

A készülék beállítása (folytatás)

A jeladó aktiválása:

A vevőegység töltése:
Használat előtt teljesen töltse fel a Dexcom G4 PLATINUM
rendszer vevőegységét. A teljes feltöltés akár 5 órát is igénybe
vehet, és legalább 3 napig kitart. A vevőegység feltöltéséhez
nyissa fel az USB-port fedelét. Amikor nem tölti a vevőegységet,
tartsa zárva az USB-port fedelét.

b) A
 z egyes betűk vagy számok beviteléhez
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot.

LE gomb

A vevőegység az a kis kézi eszköz, amely úgy néz ki, mint egy mobiltelefon. Ez
mutatja a vércukormérés eredményeit, a tendenciagörbét, a változást jelölő nyíl
irányát és sebességét.
A FEL és a LE gombokkal lehet lépkedni a trendképernyők között, ki lehet velük
jelölni a menüelemeket, és be lehet állítani az értékeket.
A vevőegység bekapcsolásához vagy a kijelölt opciók kiválasztásához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot.
Ha vissza akar térni az előző elemhez vagy képernyőhöz, nyomja meg a BALRA
gombot.
A következő elem kijelöléséhez nyomja meg a JOBBRA gombot.
• A trendképernyőn áthaladó piros vonal mutatja az alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetési szintet.
• A trendképernyőn áthaladó sárga vonal mutatja a magas vércukorszint miatti
figyelmeztetési szintet.

a) C
 satlakoztassa az USB-kábelt a hálózati adapterhez.
Azután az adaptert csatlakoztassa egy váltóáramú
hálózati aljzatba (például fali csatlakozóaljzatba),
a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a
vevőegységhez.
VAGY
b) Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógépéhez,
a kábel másik végét pedig csatlakoztassa
a vevőegységhez. Először telepítenie kell a
Dexcom Studio szoftvert.

Előfordulhat, hogy az Ön jeladója
hátulján található információk
nem pontosan ugyanolyanok,
mint a fenti képen.

c) A JOBBRA vagy a KIVÁLASZTÁS gomb
lenyomásával léphet a következő helyre.

Kétféleképpen töltheti fel a vevőegységet:
A vevőegység
USB-portjának fedele

	A „Rezgés” akkor használható, amikor Ön le akarja halkítani a
vevőegységet, és azt szeretné, hogy rezgéssel figyelmeztesse Önt. Ebben
a profilban kizárólag a 3,1 mmol/l-re beállított, állandóan alacsony riasztás
ad ki hangot. Először rezgéssel figyelmezteti Önt, majd, amennyiben nem
nyugtázza ezt, 5 perccel később hallható sípolások következnek.

A „Figyelemfelkeltő” üzemmód akkor használható, amikor Ön jól észlelhető
figyelmeztetést szeretne kapni. Ez minden figyelmeztetést és riasztást
megkülönböztető dallamra állít be.
Az „Ismétlő” üzemmód akkor használható, amikor Ön az érzékelő
vércukormérésének nagyon alacsony eredményéről plusz figyelmeztetéseket
szeretne kapni. Ez a profil olyan, mint a normál profil, de 5 percenként ismétli
az állandóan alacsony riasztást, amíg Ön nem nyugtázza azt, vagy amíg az
érzékelő vércukormérésének az eredménye 3,1 mmol/l érték fölé nem emelkedik.

Először az akkumulátor töltése képernyő jelenik meg. Néhány perccel később
az akkumulátor töltése szimbólum látható lesz
a 3 órás tendenciagörbe
(kezdőképernyő) bal felső sarkában. Amikor a vevőegység teljesen feltöltődött,
az akkumulátor töltése szimbólum teljesen beszürkül.
MEGJEGYZÉS: Mérési időszakban a vevőegység töltése alatt is folyamatosan kapja
az érzékelő vércukormérésének eredményeit. Amikor a vevőegységet fel kell tölteni,
az akkumulátor alacsony töltöttségére vonatkozó figyelmeztetés fogja Önt riasztani.

szimbólum jelenik meg a

MEGJEGYZÉS: Attól függetlenül, hogy milyen riasztási profilt állított be, minden
figyelmeztetés és riasztás rezgéssel fog kezdődni. Amennyiben az első rezgés után
nyugtázza a figyelmeztetést vagy a riasztást, azt nem követi sípolás.

4. lépés
Az érzékelő behelyezése

Az alacsony és magas vércukorszint miatti
figyelmeztetési szintek alapértelmezetten 4,4 mmol/l,
illetve 11,1 mmol/l értékre vannak beállítva, de meg lehet
változtatni vagy ki lehet kapcsolni őket.

Mielőtt elkezdené, készítse elő a jeladót, a vevőegységet, az érzékelőt és az
alkoholos kendőket. A bőrelőkészítő vagy ragasztó termékek használata (Mastisol,
SkinTac) opcionális. Alaposan mossa meg és szárítsa meg a kezét.
a) Válasszon ki egy olyan helyet az érzékelő számára, amely legalább 7,62 cm-es
távolságra van az inzulinpumpától vagy az injekciózás helyétől, és kívül esik a
derékvonalon. Kerülje el azokat a területeket, amelyeket könnyen beüthet vagy
megnyomhat, valamint az olyan területeket, ahol sebhely, tetoválás vagy irritáció
található.
		 • 18 éves vagy ennél idősebb felnőttek esetében: a hasba ültesse be az
érzékelőt (a test elülső része, „A” lehetőség).
		 • 2 és 17 éves közötti gyermekek és serdülők esetében: a hasba (a test elülső
része, „A” lehetőség) vagy a tompor felső részébe („B” lehetőség) ültesse be.

„2 KATTANÁS”
“2 CLICKS”

i) lépés

j) Helyezze át 2 ujját a gallér fölötti területről a gallér alá.
Hüvelykujját tartsa lazán a fehér dugattyú tetején, és húzza
fel a gallért a hüvelykujja felé, amíg 2 kattanást nem hall,
vagy amíg már nem lehet tovább húzni.

„2 KATTANÁS”
“ 2 CLICKS”

k) lépés

A jeladó rögzítése:
a) Alkoholos kendővel tisztítsa meg a jeladó hátulját. Hagyja megszáradni.
b) Helyezze be a jeladót a szenzortartóba (lapos
oldalával lefelé, vékonyabb oldala a jeladó
reteszétől kifelé nézzen).
A jeladó behelyezése
a szenzortartóba

c) Egyik ujjával tartsa a jeladót a helyén. A másik Jeladó behelyezve
kezével húzza felfelé és előre az adóegység
reteszét, amíg 2 kattanást nem hall.

Az adóegység
retesze

A szenzortartóban lévő jeladó oldalnézete
d) Egyik kezével fogja meg a szenzortartó oldalait. Másik
kezével távolítsa el az adóegység reteszét úgy, hogy
gyorsan kicsavarja a reteszt a testtől távolodó irányban.

5. lépés
A mérési időszak elindítása

Az adóegység reteszét
csavarja felfelé vagy lefelé

a) Bármelyik tendenciagörbe képernyőről a főmenübe való visszatéréshez nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
b) Az „Érzékelő indítása” lehetőség kijelöléséhez nyomja meg
a LE gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
Az Érzékelő indítása képernyő tájékoztatja Önt arról,
hogy elkezdődött a 2 órás indítási időszak.
a) lépés: A test elülső része
(2 éves és idősebb)

Alacsony vércukorszint
miatti figyelmeztetés
képernyő beállítása

b) A szint elfogadásához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

A test hátsó része
(kizárólag 2–17 éves)

b) Alkoholos kendővel tisztítsa meg azt a területet, ahova az érzékelőt fogja
behelyezni. Hagyja megszáradni.
c) Amennyiben opcionális bőrelőkészítő vagy ragasztó terméket is használ, gyűrű
alakban helyezze rá azt a bőrére ott, ahol az érzékelő tapaszát fogja elhelyezni.
Az érzékelőt a gyűrű közepénél ültesse be a tiszta bőrbe, ahol nincs bőrelőkészítő
vagy ragasztó termék. Hagyja megszáradni (előfordulhat, hogy a bőr ragadós lesz).

c) 10 perccel a mérési időszak elindítása után ellenőrizze a
Az Érzékelő
vevőegységet, hogy meggyőződjön arról, hogy a jeladó és a
vevőegység kommunikál egymással. Az antenna szimbólumnak indítása képernyő
„gondolkodom”
(
) látszania kell a tendenciagörbe képernyő bal felső
fázisa
sarkában. Ha ehelyett a tartományon kívül szimbólum (
)
jelenik meg a tendenciagörbe képernyő jobb felső sarkában,
további információkért olvassa el a Dexcom G4 PLATINUM rendszer
felhasználói útmutatóját.
d) A vevőegység trendképernyőjén megjelenik a 2 órás visszaszámlálás szimbólum,
amely feltöltődik a 2 órás indítási időszak alatt.

d) Vegye ki az érzékelőt a csomagolásából.

c) A magas vércukorszint miatti figyelmeztetési szint
6,7 és 22,2 mmol/l közötti értékre történő
módosításához ismételje meg az a) és b) lépéseket.

A telepítővarázsló befejezése után a vevőegység a
3 órás tendenciagörbét (kezdőképernyő) mutatja.

i) Miközben a bőrét összecsippentve tartja,
másik keze két ujját helyezze a gallér
fölé (lásd a képet). Hüvelykujját helyezze
a fehér dugattyúra, és nyomja le teljesen.
2 kattanást kell hallania.

A jeladó rögzítése (folytatás)

Jeladó-azonosító
beállítása képernyő

MEGJEGYZÉS: A jeladó azonosítóját kizárólag akkor
tudja beírni, ha nincs aktív mérési időszakban.

MEGJEGYZÉS: Létezik egy 3,1 mmol/l-es alacsony
riasztási szint is, amely nem módosítható.

h) Egyik keze ujjait helyezze a fehér tapasz szélére (az érzékelőnek az adóegység
reteszével ellentétes oldalára). Ezzel a kezével esetleg össze is csippentheti
a bőrét.

Miután behelyezte az érzékelőt és rögzítette a jeladót, el kell indítania
a vevőegységen a mérési időszakot.

d) Miután az utolsó helyet is kitöltötte, nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot a módosítások
elfogadásához.

a) Amennyiben az alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetési szintet 3,3 és 5,5 mmol/l közötti
értékre szeretné módosítani, nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot.

g) lépés

Profilok menü,
Próbálja ki kijelölve

Az alacsony/magas vércukorszint miatti figyelmeztetések beállítása:
A vevőegységhez
csatlakoztatott USB-kábel

g) F
 ogja meg az applikátort, és a biztonsági
zárat húzza egyenesen ki az applikátorból,
a képen nyilakkal jelölt irányba. Tegye
félre a biztonsági zárat, hogy a mérési
időszak végén használhassa a jeladó
eltávolításához.

k) A jeladó reteszének lent kell maradnia (a testén). Nyomja össze
a recézett fülek közepét a szenzortartó két oldalán. Mozdítsa az
applikátorhengert előre, majd kifelé, a testtől távolodó irányba.

A riasztási profil beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

d) Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Egy
kiválasztott profil jobb oldalán.

f) lépés

j) lépés

A főmenüben a „Profilok” menü alatt található „Próbálja ki”
lehetőség használatával meghallgathatja mindegyik riasztási
profil hangmintáját.

c) Az Ön által használni kívánt riasztási profil kijelöléséhez nyomja meg a FEL vagy
a LE gombot.
Idő/dátum beállítása
képernyő

f) Az érzékelőt NE függőlegesen, hanem vízszintesen helyezze a
bőrére. Ujjaival simítsa körbe a tapaszt, hogy az ráragadjon a
bőrére.

A riasztási profil opciói a következők:

b) A Profilok menüpont kijelöléséhez nyomja meg a LE
gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

b) A JOBBRA vagy a KIVÁLASZTÁS gomb lenyomásával
léphet a következő részre.

Az érzékelő az az elem, amelyet be kell helyeznie, és a
mérési időszakban végig (legfeljebb 7 napig) a bőre alatt
kell hordania. Ha problémája merül fel a mérési időszakkal
kapcsolatban, őrizze meg az érzékelőt, amíg nem beszél a
Dexcom helyi képviseletéhez.

Igényeinek megfelelően különböző hangzású és hangerejű „riasztási profilokat” választhat.

a) Bármelyik tendenciagörbe képernyőről a főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Az idő/dátum beállítása:

Kioldófül

Az érzékelő behelyezése (folytatás)

A „Halk” üzemmód akkor használható, ha diszkrét figyelmeztetést szeretne
kapni. Ez minden figyelmeztetést és riasztást alacsonyabb hangerejű
sípolásra állít be.
A „Normál” az alapértelmezett beállítás. Ez minden figyelmeztetést és
riasztást magasabb hangerejű sípolásra állít be.

A nyelv beállítása:
a) Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, hogy a kívánt
nyelvhez lapozhasson.

A jeladó „Alacsony feszültség”
képernyője

a kezdéshez

A telepítővarázsló csak akkor indul el, amikor a Dexcom G4 PLATINUM
vevőegységet először állítja be.

3. lépés
A riasztási profil beállítása

e) Húzza le a szenzortartóról a védőfóliát, de egyszerre csak
az egyik felét.

Indítás

Magas vércukorszint miatti
figyelmeztetés képernyő beállítása
e) lépés

[0–24
perc]

[24–48
perc]

[48–72
perc]

[72–96
perc]

Kalibrációra
kész

A visszaszámlálás szimbólum feltöltődik az indítási időszak alatt. Amikor valamelyiket látja ezek
közül a szimbólumok közül, akkor NEM kap vércukormérés-eredményeket és figyelmeztetéseket.
MEGJEGYZÉS: Amíg a 2 órás indítási időszak véget nem ér, ÉS amíg nem végzi el
az indítási kalibrációt, NEM kap vércukormérés-eredményeket és figyelmeztetéseket.

6. lépés
Kalibrálás

Az érzékelő hibaelhárítása

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer kalibrálásához a vércukorszintmérőjét kell
használnia. A 2 órás indítási időszak végén el kell végeznie két kalibrációt, mielőtt
az érzékelő vércukormérésének az eredménye megjelenne. A vérvétel után
5 percen belül be kell írni a vevőegységbe a vércukorszintmérővel mért kalibrációs
vércukorértéket.

Indítási kalibráció:
a) A 2 órás indítási időszak után a vevőegység képernyőjén
megjelenik az indítási kalibrációt jelző két vércsepp. A riasztás
törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

d) Bármelyik tendenciagörbe képernyőről a főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Kalibrációra van szükség.
• A gyors üzembe helyezési útmutató 6. lépésében
bemutatott módon végezze el a kalibrációt

Vércsepp
az értesítési
területen

Az érzékelő kalibrálása nem megfelelő.
jelenik
• Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
meg az állapotsorban
• Várjon 15 percet, majd végezzen el 1 kalibrációt
• Ha a hiba továbbra is fennáll, végezzen el még 1 kalibrációt,
és várjon 15 percet
• Amennyiben az érzékelő vércukormérésének az
eredményei nem jelennek meg, vegye fel a kapcsolatot
a Dexcom helyi képviseletéhez

Várjon 15 percet
kalibrációs hiba

b) Mossa meg és szárítsa meg a kezét.
c) A vércukorszintmérőjével, ujjbegyszúrásos módszerrel mérje
meg a vércukorszintjét.

A megoldatlan kérdésekkel vagy hibaelhárítási problémákkal kapcsolatban lapozza
fel a Dexcom G4 PLATINUM rendszer felhasználói útmutatóját vagy lépjen
kapcsolatba a Dexcom helyi képviseletéhez.

Indítási kalibráció
jelzése

e) A „Vércukorszint beírása” lehetőség kijelöléséhez nyomja meg a LE gombot.
Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
f) Az indítási kalibrációhoz a vevőegységen az alapértelmezett vércukorérték
6,7 mmol/l. A vércukorszintmérővel mért pontos vércukorérték beírásához nyomja
meg a FEL, illetve LE gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Az érzékelő kalibrálása nem megfelelő.
jelenik meg
• Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
az állapotsorban
• Várjon körülbelül 1 órát, majd végezzen el 1 kalibrációt
• Várjon 15 percet. Amennyiben az érzékelő
vércukormérésének az eredményei nem jelennek meg,
vegye fel a kapcsolatot a Dexcom helyi képviseletéhez

Várjon 1 órát
kalibrációs hiba

g) A kalibráció elfogadásához ismét nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
h) A második vércukorérték beviteléhez ismételje meg a c) – g) lépéseket.

Vércukorszintmérési hiba
az értesítési
területen

A kalibráció frissítése:
Megjelenik az egyetlen vércsepp jelzés a vevőegység
képernyőjén, hogy tudassa Önnel, kalibrációfrissítésre
van szükség. A jelzés nyugtázásához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
Az indítási kalibráció után 12 óránként kalibrációs frissítéseket
kell végezni.
MEGJEGYZÉS: Az érzékelő által mért vércukorértékek
pontatlanok lehetnek, ha az ajánlottnál ritkábban végez kalibrációt.
Ha úgy kívánja, minden nap több kalibrációt is végezhet.
A kalibrációval kapcsolatos további információkat lásd a
Dexcom G4 PLATINUM rendszer felhasználói útmutatójában.

Kalibráció jelzése

Az érzékelő
meghibásodott

A vevőegység kijelzője

Amikor mérési időszak alatt bekapcsolja a vevőegységet, ezt a képernyőt fogja látni.
A legutóbbi 5 perces vércukormérés eredménye
Értesítési terület
Elem

Az érzékelő automatikusan kikapcsol 7 nap után.
A vevőegység figyelmezteti Önt a mérési időszak
vége előtt 6 órával, 2 órával és 30 perccel. Amikor itt
az ideje, hogy eltávolítsa az érzékelőt, megjelenik
a „Most cserélje ki az érzékelőt”.
„Most cserélje ki az érzékelőt”
képernyő

MEGJEGYZÉS: Tartsa együtt az érzékelőt és a jeladót, amikor eltávolítja azokat
a bőréből.
a) Húzza le a szenzortartót a testéről, ahhoz hasonlóan, ahogy egy ragtapaszt
távolít el. Ne vegye ki a jeladót a szenzortartóból, amíg az egész érzékelőt el nem
távolította a testéből.
Biztonsági

A vércukorszint
céltartománya

Antenna
Magas
vércukorszint miatti
riasztás beállítása
Az alacsony
vércukorszint
miatti riasztás
beállítása

Trendnyíl
Vércukorértékek
Aktuális idő

A legutóbbi a
vércukormérés
eredményének
területe

Gyakran ismételt kérdések (folytatás)

A Dexcom G4 PLATINUM rendszerben létezik egy 3,1 mmol/l-re beállított automatikus
alacsony vércukorszint riasztás. Ezt a riasztást, illetve az ismételt „riasztásnak” a
beállításait nem lehet megváltoztatni vagy kikapcsolni. Amennyiben ezt a riasztást kapja:

(2) Emelkedő/csökkenő vércukorráta figyelmeztetések
Be lehet állítani a sebességi figyelmeztetéseket, hogy riasszanak, amikor a
vércukormérés eredménye 0,11 mmol/l-rel vagy többel, illetve amikor 0,17 mmol/l-rel vagy
többel növekszik (emelkedési riasztás), illetve csökken (csökkenési riasztás) percenként.
További információkért lásd a Dexcom G4 PLATINUM rendszer felhasználói útmutatóját.

Hogyan tudom megváltoztatni a magas/alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetés értékeit?

• Törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
• Ez a riasztás újra meg fog szólalni 30 perc múlva, ha az
érzékelő vércukormérésének az eredménye még mindig
3,1 mmol/l vagy ennél alacsonyabb.

MEGJEGYZÉS: A magas vércukorszint miatti figyelmeztetés beállítása feletti
vércukormérés-eredmények sárgán jelennek meg. Az Alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetés beállítása alatti vércukormérés-eredmények piros színben jelennek meg.
A vércukor-céltartományban lévő vércukormérés-eredmények fehéren jelennek meg.

A Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer haladó funkciói

A vércukorszint érzékelésének a következő szintre emelése érdekében a Dexcom G4
PLATINUM rendszernek vannak haladó funkciói és figyelmeztetései. A trendnyilak és
az eseményjelölők kivételével ezek a haladó figyelmeztetések ki vannak kapcsolva,
amikor Ön kézhez kapja a Dexcom G4 PLATINUM rendszert, de bekapcsolhatók és
személyre szabhatók.

1. haladó funkció: Trendnyilak

A változásisebesség-nyíl a
tendenciagörbe képernyő jobb
felső sarkában jelenik meg

• Ellenőrizze, hogy a vércukortesztcsíkok helyesen vannak-e kódolva,
és szavatosságuk nem járt-e le.

•H
 asználja a biztonsági zárat (az érzékelő
applikátorából). A biztonsági zár fogazott széleit úgy
illessze be, hogy „átöleljék” a jeladó szenzortartóban
lévő széles végét. Nyomja lefelé a biztonsági zárat,
amíg már nem lehet tovább lenyomni, azután húzza
fel. Ekkor a jeladó kiugrik.

• A vércukorszint mérése előtt mossa meg és szárítsa meg a kezét.
• Kizárólag ujjbegyszúrásos vércukorértékeket használjon a kalibrációhoz.

Kalibráció – ezt ne tegye:
A jeladó a biztonsági
zárba pattintva

• Ne végezzen kalibrálást, amikor ezt

vagy ezt

a jelet látja az állapotsorban.

• Ne végezzen kalibrálást, ha a vércukorértéke magasabb mint 22,2 mmol/l vagy
alacsonyabb mint 2,2 mmol/l.
• Ne végezzen kalibrálást, amikor aktív acetaminofen (paracetamol) van a
szervezetében.

Haladó menü,
Emelkedési ráta
kijelölve

Emelkedési ráta,
Be-/kikapcsolás
kijelölve

Emelkedési ráta
képernyő, Bekapcsolva
kijelölve

(3) Tartományon kívül riasztás
Be lehet állítani a tartományon kívül riasztást, hogy figyelmeztesse Önt, amikor
a jeladó és a vevőegység 20–200 perce már nem kommunikál egymással.
A tartományon kívül szimbólum (
) látható lesz a tendenciagörbe képernyő jobb
felső sarkában, és megjelenik a Tartományon kívül riasztási képernyő. További
információkért lásd a Dexcom G4 PLATINUM rendszer felhasználói útmutatóját.

Haladó menü, Tartományon kívül kijelölve

Tartományon kívül riasztási képernyő

Állandó
0–0,06
mmol/l/perc

Lassan
emelkedő
0,06–0,11
mmol/l/perc
1,7–3,3
mmol/l
felfelé vagy
1/2 órán
belül

Emelkedő
0,11–0,17
mmol/l/perc
3,3–5,0
mmol/l
felfelé
1/2 órán
belül

Gyorsan
emelkedő

Lassan
csökkenő

0,17 vagy
több mmol/l/
perc

0,06–0,11
mmol/l/perc

5,0 vagy
több mmol/l
felfelé 1/2
órán belül

Figyelmeztetések menü,
Magas vércukorszint
miatti figyelmeztetés
kijelölve

Csökkenő
0,11–0,17
mmol/l/perc

3,3–5,0
mmol/l lefelé
1,7–3,3
1/2 órán
mmol/l lefelé
1/2 órán
belül
belül

Gyorsan
csökkenő
0,17 vagy
több mmol/l/
perc

Magas vércukorszint
miatti figyelmeztetés
képernyő, Szint
kijelölve

A vevőegység garanciális ideje 12 hónap.

Nincs
információ
a változási
sebességről

5,0 vagy
több mmol/l
lefelé 1/2
órán belül

Gyakran ismételt kérdések

2. haladó funkció: Eseményjelölők

Melyek a Dexcom G4 PLATINUM rendszer érzékelőjének ellenjavallatai?

Az eseményjelölők lehetővé teszik, hogy rögzítse azokat az információkat, amelyek
segíthetnek Önnek és az Önt ellátó egészségügyi csapatnak jobban megérteni
az vércukorszintjének mintázatait és trendjeit. Az események közé tartoznak a
szénhidrátok (gramm), az inzulin (egység), a testmozgás (intenzitás és időtartam) és
az egészség (betegség, stressz, magas/alacsony vércukorszint tünetei, menstruációs
ciklus, alkohol). A eseményjelölők nem jelennek meg a vevőegységen, de letölthetők
a Dexcom Studio szoftverbe. További információkért lásd a Dexcom G4 PLATINUM
rendszer felhasználói útmutatóját.
Bármelyik haladó figyelmeztetés bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:
a) Bármelyik tendenciagörbe képernyőről a főmenübe való visszatéréshez nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
b) A Figyelmeztetések menüpont kijelöléséhez nyomja meg a
LE gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

c) A Haladó menüpont kijelöléséhez nyomja meg a
LE gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
d) Az Ön által beállítani kívánt haladó funkció kijelöléséhez
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot. Nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

Mennyi a Dexcom G4 PLATINUM rendszer jeladójának
garanciális ideje?
Mennyi a Dexcom G4 PLATINUM rendszer vevőegységének
garanciális ideje?

Haladó funkciók (folytatás)

Főmenü,
Figyelmeztetések kijelölve

(1) Magas/alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés
Figyelmeztetések menü,
elhalasztása
Haladó kijelölve
Be lehet állítani a magas/alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetés elhalasztását, hogy ismételten riassza Önt, ha az érzékelő
vércukormérésének az eredménye a magas vagy alacsony riasztási szinten kívül
marad. Az emlékeztető figyelmeztetéseket be lehet úgy állítani, hogy 15 perc és 5 óra
közötti periódusokban ismételten riasszák Önt. További információkért lásd a Dexcom
G4 PLATINUM rendszer felhasználói útmutatóját.

Haladó menü, Magas
vércukorszint miatti figyelmeztetés
elhalasztása kijelölve

c) A magas vércukorszint miatti figyelmeztetés kiválasztásához
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Vagy pedig nyomja
meg a LE gombot, majd a KIVÁLASZTÁS gombot az
alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés kiválasztásához.

A jeladó garanciális ideje 6 hónap.

Nincs nyíl

• A mérési időszak alatt minden kalibráláshoz ugyanazt a vércukorszintmérőt
használja.

		VAGY

Főmenü,
Figyelmeztetések
kijelölve

d) A riasztási szint megváltoztatásához a FEL vagy
a LE gombot használja.
e) A módosítások elfogadásához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot.

Előfordulhat, hogy a vevőegység trend képernyőjén
egy trendnyíl jelenik meg az érzékelő vércukormérési
eredménye mellett. A trendnyilak a vércukorérték
változásának az irányát és sebességét mutatják.
További információkért lásd a Dexcom G4 PLATINUM
rendszer felhasználói útmutatóját.

Kalibráció – ezt tegye:

•U
 jjaival húzza szét a szenzortartó hátsó lapjait.
Ekkor a jeladó kiugrik.

Kövesse az alábbi lépéseket:
a) Bármelyik tendenciagörbe képernyőről a főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
b) A Figyelmeztetések menüpont kijelöléséhez nyomja meg
a LE gombot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Alacsony vércukorszint
riasztás

3. haladó funkció: Haladó figyelmeztetések

Tendenciagörbe (óra)

zár

b) Helyezze a szenzortartót/jeladót egy sima felületre.
Kétféleképpen távolíthatja el a jeladót:

c) Őrizze meg a jeladót. A vérrel érintkező alkatrészek
hulladékkezelésére vonatkozó helyi irányelveknek
megfelelően dobja ki az érzékelőt.

Az érzékelő kikapcsol a 7 napos mérési időszak vége előtt.
• A riasztás/képernyő törléséhez nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot
• Vegye fel a kapcsolatot a Dexcom helyi képviseletéhez
• Távolítsa el a hibás érzékelőt, és ültessen be egy újat

Haladó funkciók (folytatás)

0–1,7 mmol/l
felfelé vagy
lefelé 1/2
órán belül

7. lépés
A mérési időszak befejezése

A szenzortartó és a jeladó eltávolítása:

Várjon.
általában eltűnik magától néhány percen
vagy órán belül. Ha még 3 óra múlva is látható,
vegye fel a kapcsolatot a Dexcom helyi képviseletéhez.
• Ne végezzen kalibrálást
• Ellenőrizze, hogy a szenzortartó jól tapad-e a testéhez,
és nem dörzsölődik-e hozzá valami
• Ellenőrizze, hogy a jeladó mindkét oldalon be van-e pattintva

Alacsony vércukorszint riasztás

Magas vércukorszint miatti
figyelmeztetés beállítása
képernyő, 15 perc kiválasztva

• A vércukorszintmérőről leolvasott vércukorértéket a kezeléssel kapcsolatos
döntések meghozatalánál javallott használni, mint például, hogy mennyi inzulint
kell beadnia magának. A Dexcom G4 PLATINUM rendszer nem helyettesíti a
vércukorszintmérőt.
• A Dexcom G4 PLATINUM érzékelőjét, jeladóját és vevőegységét el kell távolítani
mágneses rezonanciás képalkotási (MRI) vizsgálat, CT-vizsgálat vagy diatermiás
kezelés előtt. A Dexcom G4 PLATINUM rendszert még nem tesztelték MRI és
CT-vizsgálat, illetve diatermiás kezelés alatt, és nem ismert, hogy felmerülnek-e
ilyenkor biztonságossági vagy teljesítménybeli problémák.
• Acetaminofen (paracetamol) tartalmú termékek (például Tylenol) szedése
az érzékelő viselése közben tévesen megemelheti az érzékelő által mutatott
vércukoreredményt. A pontatlanság mértéke a szervezetben lévő aktív acetaminofen
(paracetamol) mennyiségétől függ.
A Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer eredményeit alapul véve hozzak-e
döntéseket a kezelésre vonatkozóan?
Ne. A kezeléssel vagy az inzulinadagolással kapcsolatos döntéseket a
vércukorszintmérővel mért vércukorértékek alapján kell meghoznia. A Dexcom
G4 PLATINUM rendszeren mért vércukorszint-változás iránya, mértéke és a
tendenciagörbe további információkat nyújt, amelyek segítenek a döntésben.
Nem baj, ha a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer által mért értékek nem
egyeznek meg pontosan az ujjbegyszúrásos vérvétel értékeivel?
Nem. Az érzékelő által mért vércukoreredmények kizárólag a trend meghatározására
szolgálnak. A vércukorszintmérő és az érzékelő két különböző testnedvet használ
a vércukorszint méréséhez: vért és szövetközi folyadékot. Ezért előfordulhat, hogy
a vércukorszintmérőről és az érzékelőről leolvasott értékek nem egyeznek meg
pontosan.
Miért nem szedhetek olyan gyógyszert, amely acetaminofent (paracetamolt)
tartalmaz, amíg a Dexcom G4 PLATINUM rendszert használom?
Az acetaminofen (paracetamol) a Dexcom G4 PLATINUM rendszer ellenjavallatai
közé tartozik, és nem szabad szedni, miközben az érzékelő be van helyezve.
Előfordulhat, hogy a Dexcom G4 PLATINUM rendszer pontatlanul magas értéket mér,
amikor Ön acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó gyógyszert szed. A pontatlanság
mértéke az egyes embereknél különböző lehet. Kérdezze meg kezelőorvosát vagy
gyógyszerészét arról, hogy az acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó gyógyszerek
mennyi ideig hatnak a szervezetben.
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