SYSTEEM VOOR CONTINUE
GLUCOSEMONITORING

Snelstartgids

Snelstartgids

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Dexcom G5 Mobilesysteem voor continue glucosemonitoring (CGM)!
Met het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem kunt u maximaal zeven dagen
lang iedere vijf minuten een meetwaarde van de continue glucosesensor
aflezen. Aan de hand van deze meetwaarden kunt u trends en patronen in uw
glucosewaarden vaststellen, zien wat uw glucosewaarde in het verleden was,
of deze stijgt of daalt, en hoe snel dat gebeurt.
U kunt deze gids samen met het zelfstudieprogramma voor de Dexcom
G5 Mobile gebruiken voor hulp bij het instellen en in gebruik nemen
van uw Dexcom G5 Mobile CGM-systeem. Neem contact op met de
vertegenwoordiger van Dexcom voor uw regio als u hulp nodig hebt.
Raadpleeg voordat u begint en telkens als u vragen hebt de gebruikersgids
voor het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem.

WAARSCHUWING: Lees alle contra-indicaties, waarschuwingen,
voorzorgsmaatregelen en gedetailleerde procedures in de
gebruikersgids door voordat u het Dexcom G5 Mobile CGMsysteem gebruikt.
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Gebruik van het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem voor
behandelbeslissingen
Een BG-meterwaarde is slechts een getal.
Een getal is niet genoeg.
Uw trendgrafiek geeft meer informatie over de snelheid en richting van de
verandering in uw glucosespiegel. Het gaat niet alleen om het getal.

Als uw meter dit weergaf,
wat zou u dan doen?

95

Zou u iets anders hebben gedaan
als u in plaats daarvan dit zag?

Een snel dalende waarde van 95 mg/dl is anders
dan een snel stijgende waarde van 95 mg/dl
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Behandelbeslissingen nemen
Kijk naar de volgende vier items voordat u een behandelbeslissing neemt:

1

Sensor
glucose
waarde

3

Trendgrafiek

2 Trendpijl

Waarschu-

4 wingen

hoog/laag

1

Sensor
glucose
waarde

2

Trendpijl

3

Trendgrafiek

4

Waarschuwingen
hoog/laag

U moet aandacht besteden aan alle vier de items voordat u een behandelbeslissing
neemt op basis van de Dexcom CGM. Als u niet alle vier gebruikt, neemt u mogelijk
een verkeerde beslissing.
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Wel doen bij het nemen van CGM‑behandelbeslissingen
• Baseer uw behandelbeslissingen op de 4 kernitems: sensorglucosewaarden,
trendpijl, trendgrafiek en alarm/waarschuwingen
• Wees proactief - kijk vaak op uw CGM
• Stel samen met uw zorgverlener een behandelplan op
• Leer van behandelbeslissingen uit het verleden wat het beste werkt
• Baseer uw behandelbeslissingen op een trend. Een trend is minimaal
drie sensorglucosewaarden uit de afgelopen 15 minuten (elke stip is een
sensorglucosewaarde met een interval van 5 min.).

OK - 3 metingen
in de afgelopen
15 min.

Niet OK - slechts
1 meting in de
afgelopen 15 min.

U ziet geen trendpijl als er slechts één
meting beschikbaar is

Niet doen bij het nemen van CGM‑behandelbeslissingen

+
Veel koolhydraten + Maaltijdpiek
= Normaal

• Neem niet meerdere
insulinedoses te kort
achter elkaar
• Reageer niet overdreven
op sensorinformatie

Houd het in de gaten en wacht af.
Reageer niet overdreven.
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Niet doen bij het nemen van CGM-behandelbeslissingen
(vervolg)
• Gebruik CGM niet voor uw
behandelbeslissingen als uw
sensorglucosewaarden niet overeenkomen
met eerdere ervaringen; gebruik in dat
geval uw BG-meter
• Gebruik CGM niet voor uw
behandelbeslissingen als de
symptomen niet overeenkomen met de
sensorglucosewaarden; gebruik in dat
geval uw BG-meter

Niet OK geen trendpijl

• Neem geen behandelbeslissingen als er geen
trendpijl is

• Gebruik CGM niet voor uw behandelbeslissingen als u
paracetamol/acetaminofen hebt genomen; gebruik in
dat geval uw BG-meter

Raadpleeg uw gebruikersgids voor meer informatie over uw Dexcom
G5 Mobile CGM-systeem voor behandelbeslissingen.
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Systeemoverzicht
Uw Dexcom G5 Mobile CGM-systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Sensor en applicator
• De sensor wordt ingebracht met behulp van de
applicator
• Kleine sensor die de glucosespiegel vlak onder
de huid meet
• Wordt tot zeven dagen lang gedragen
• De sensor en de applicator kunnen na gebruik
worden weggeworpen

2. Zender
• Wordt in de sensorhouder geplaatst
•	Verstuurt glucose-informatie van de sensor
draadloos naar uw Dexcom G5 Mobile-app,
uw ontvanger, of beide
•	Herbruikbaar tijdens de batterijlevensduur van
drie maanden

3. Weergaveappara(a)t(en)
U kunt de Dexcom G5 Mobile-app op uw mobiele
apparaat* en/of de ontvanger (in sommige landen
optioneel) gebruiken als weergaveapparaat.
• Sensorglucosewaarden weergeven
Maakt het mogelijk om alarmen en
waarschuwingen in te stellen en te ontvangen
• Uw weergaveapparaat en zender moeten binnen
een afstand van 6 meter van elkaar blijven

*De app is niet voor alle mobiele apparaten en niet in alle landen beschikbaar.
Kijk op dexcom.com/compatibility voor details. De schermen kunnen er op uw
mobiele apparaat iets anders uitzien dan op de afbeeldingen.
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Selecteer uw weergaveapparaat
Om uw Dexcom G5 Mobile te installeren, kiest u eerst het weergaveapparaat
of de weergaveapparaten waarop u de CGM-data en -waarschuwingen wilt
ontvangen. U hebt drie mogelijkheden. De volgende pagina’s helpen u te
beslissen.
• Alleen uw mobiele apparaat
• Alleen uw ontvanger (in sommige landen optioneel)
• Een combinatie van beide

Alleen mobiel apparaat
Uw zender verstuurt de glucoseinformatie van de sensor via een
draadloze Bluetooth®-verbinding
direct naar uw mobiele apparaat.
Bluetooth moet zijn ingeschakeld
op uw mobiele apparaat om
CGM-data en -waarschuwingen
te kunnen ontvangen.

Sensor
1.1.Sensor
(Below
the Skin)
(onderhuids)

Zender
2.2.
Transmitter

Smartapparaat
Device
3.3.Mobiel

Dingen om rekening mee te
houden als u alleen uw mobiele
apparaat kiest:
• Instellingen van het mobiele
apparaat zoals Stil en Niet
storen kunnen uw appinstellingen negeren en
waarschuwingsgeluiden
blokkeren
• Als u een koptelefoon of
andere audio-accessoires hebt
aangesloten, is het mogelijk dat
geluiden alleen hoorbaar zijn
via dat accessoire

Zie pagina 10 voor app-instellingen.
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Alleen ontvanger
De zender verstuurt de glucoseinformatie van de sensor
via Bluetooth direct naar de
ontvanger.
Dingen om rekening mee te
houden als u alleen uw ontvanger
kiest:

1. Sensor
Sensor
1.
(Below
the Skin)
(onderhuids)

Zender
2. 2.
Transmitter

• Het gebruik van een ontvanger
als weergaveapparaat kan in
sommige landen optioneel zijn
•	De ontvanger is een specifiek
medisch hulpmiddel
• Gebruik het als u uw mobiele
apparaat niet kunt gebruiken

3. Ontvanger
3. Receiver

• U hoeft u geen zorgen
te maken over uw
telefooninstellingen
• De batterij houdt het minstens
drie dagen vol
• U hebt geen toegang tot
Dexcom Share*

* Via Dexcom Share kunt u de glucose-informatie van de sensor delen met
uw volgers.

Zie pagina 18 voor ontvangerinstellingen.
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Mobiel apparaat en ontvanger
De zender verstuurt de glucoseinformatie van de sensor
tegelijkertijd via Bluetooth direct
naar de app en/of naar uw
ontvanger.
De app en de ontvanger ‘praten’
niet met elkaar.

1. Sensor
Sensor
1.
(Below
the Skin)
(onderhuids)

2. 2.
Transmitter
Zender

U kunt ervoor kiezen beide
apparaten tegelijk te gebruiken,
of om te schakelen tussen de
twee apparaten.
Dingen om rekening mee te
houden als u beide apparaten kiest:

Smartapparaat
Device
3.3.
Mobiel
orontvanger
Receiver
of

• Gebruik de app tijdens uw
dagelijkse activiteiten, wanneer
u uw mobiele apparaat toch al
bij u hebt
• Gebruik de ontvanger tijdens
activiteiten waarbij het mobiele
apparaat misschien niet mag
worden gebruikt (werk of school)
• Als u beide apparaten gebruikt,
ontvangt u waarschuwingen op
beide apparaten en moet u die
op beide apparaten bevestigen

Zie pagina 10 voor app-instellingen.
Zie pagina 18 voor ontvangerinstellingen.
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De app instellen

A

B

Installeer de Dexcom G5 Mobileapp vanuit de app‑store.

Log in op de app (met uw
bestaande Dexcom-account)
of meld u aan voor een nieuw
account.
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De app instellen (vervolg)
Wanneer u bent ingelogd, verschijnt dit scherm en voert de app
u door het instellingsproces.

Dit duurt ongeveer 20 minuten en omvat het volgende:
		

•

Uw waarschuwingen bij hoge en lage glucose instellen

		

•

Uw apparaatinstellingen aanpassen

		

•

Het serienummer van uw zender invoeren

		

•

Uw sensor inbrengen en uw zender bevestigen

		

•

Uw zender aan uw app koppelen

		

•

Uw sensoropwarmperiode van 2 uur starten

Snelstartgids voor het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem • 11

Invoeren van uw aanvankelijke BG-meterwaarden
Na afloop van de opwarmperiode van twee uur moet u twee afzonderlijke
bloedglucosewaarden (BG-waarden) invoeren voordat er sensorglucosewaarden
verschijnen.

A

De app waarschuwt u wanneer u de twee
BG‑meterwaarden moet invoeren.
Ga naar de app en voer de waarden in.

Was en droog uw handen.

B

C

Voer een vingerprikbloedglucosemeting uit met uw
BG-meter.

Druk binnen vijf minuten na de meting op de cirkel om
de BG-meterwaarde in te voeren.

D

Voer de exacte waarde van de BG-meter in.

E

Druk op OPSLAAN.

F

Herhaal de bovenstaande stappen om een tweede
BG‑meterwaarde van een tweede vingerprik in
te voeren.
Door twee waarden van de BG-meter in te voeren,
bent u verzekerd van een nauwkeurige meetwaarde.
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Tips voor het invoeren van BG-meterwaarden
Voer wel BG-meterwaarden in:
•
•
•
•
•

Na uw handen te hebben gewassen en gedroogd
Binnen 5 minuten na de meting met uw BG-meter
Neem de exacte waarde van uw BG-meter over
Gebruik alleen bloedglucosewaarden van de vingerprik
Minstens iedere 12 uur

Voer geen BG-meterwaarden in:
• Als uw waarde hoger dan 400 mg/dl of lager dan 40 mg/dl is
• Als u een ??? (vraagteken) of signaalverlies-foutmelding op het scherm ziet
• Nadat u paracetamol/acetaminofen hebt genomen

Voer de BG-meterwaarde om de 12 uur in
Na uw aanvankelijke BG-meterwaarden moeten minstens eenmaal per 12 uur
BG-meterwaarden worden ingevoerd.

Het pictogram van de meter
heeft een rode stip wanneer
een BG-meting moet worden
ingevoerd.

WAARSCHUWING: Kalibreer het G5
Mobile-systeem minstens iedere 12 uur.
Voor nauwkeurige metingen moet het
G5 Mobile-systeem worden gekalibreerd.
Raadpleeg de gebruikersgids voor het Dexcom
G5 Mobile CGM-systeem voor meer informatie.
Als u een foutmelding krijgt, klik dan op het blauwe
vraagteken en volg de instructies.
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Het startscherm weergeven
BG-meterwaarde
invoeren

Gebeurtenissen

Hoofdmenu

Dexcom Share
Trendpijl

Glucosewaarde
Glucosebereiken
Niveau voor
waarschuwing voor
hoge glucose

Actuele
glucosewaarde

Niveau voor
waarschuwing voor
lage glucose

Trendgrafiek

Waar u bent
Om te weten waar u nu bent, kijkt u naar de kleur en het getal.

Rood = laag

Geel = hoog

Grijs = binnen
streefbereik

Er kunnen problemen of fouten zijn in uw systeem. Deze
verschijnen op het startscherm als zwarte cirkels met
informatie over het probleem of de fout. U krijgt geen
sensorglucosewaarden of waarschuwingen wanneer een
zwarte cirkel zichtbaar is. Druk op het blauwe vraagteken
voor meer informatie.
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Waar u heen gaat
Om te weten waar u heen gaat, kijkt u naar de trendpijlen. Bedenk dat het niet
alleen om het getal gaat. Let op de richting en de snelheid van de verandering
in uw bloedglucosespiegel.
Stabiel: Geen stijging/daling
van meer dan 1 mg/dl per
minuut.
Langzaam dalend:
Glucosespiegel daalt met
maximaal 30 mg/dl per
15 minuten.

Langzaam stijgend: Glucose
stijgt met maximaal 30 mg/dl
per 15 minuten.

Dalend: Glucosespiegel daalt
met maximaal 45 mg/dl per
15 minuten.

Stijgend: Glucose stijgt
met maximaal 45 mg/dl per
15 minuten.

Snel dalend: Glucosespiegel
daalt met meer dan 45 mg/dl
per 15 minuten.

Snel stijgend: Uw glucose
stijgt met meer dan 45 mg/dl
per 15 minuten.

CGM meet het aantal mg/dl per minuut; deze grafiek berekent wat dat per 15 minuten zou betekenen.

Waar u vandaan komt
Om te weten waar u vandaan komt, kijkt u naar de trendgrafiek. Draai uw
mobiele apparaat horizontaal voor een grotere weergave van de trendgrafiek.
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De sensorsessie beëindigen / de sensorhouder en
zender verwijderen
De sensor schakelt na 7 dagen automatisch uit. De app waarschuwt u 6 uur,
2 uur en 30 minuten voordat de sensorsessie afloopt.
Het scherm Vervang sensor nu verschijnt
wanneer het tijd is om uw sensor te verwijderen.

A

U kunt de plakker als een pleister van uw lichaam
aftrekken. Met het verwijderen van de plakker
komen ook de sensor, sensorhouder en zender
van uw lichaam los.

B

OPMERKING: Verwijder de zender pas uit de sensorhouder
nadat alle onderdelen van uw lichaam zijn verwijderd.
Trek met uw vingers de achterste lipjes aan de
achterkant van de sensorhouder uit elkaar.

C

De zender komt naar buiten.

Bewaar de zender om opnieuw te gebruiken met
de volgende sensor.

D
Bewaren

E

Gooi de sensor weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor de afvoer
van onderdelen die met bloed in contact zijn gekomen.
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Instellingen mobiel apparaat
Al is de app een medische app, hij werkt gewoon als alle andere apps. Uw
instellingen kunnen invloed hebben op de waarschuwingen.
Om CGM-waarschuwingen te ontvangen, moet u Dexcom toestemming
geven om meldingen naar u te verzenden. Deze kennisgevingen bevatten
uitsluitend CGM-informatie. U krijgt geen reclamemeldingen via de
app. Hieronder staat een voorbeeld van een CGM-kennisgeving en een
waarschuwing in de app.
U ontvangt een
kennisgeving. Uw
mobiele apparaat
trilt en/of geeft een
hoorbare waarschuwing,
afhankelijk van uw
instellingen.

Druk in de app
op OK om de
waarschuwing
te bevestigen.

Om hoorbare waarschuwingen te ontvangen, moet u de volgende instellingen
hebben:
• Geluid hard genoeg om de waarschuwingen te horen
• Bluetooth: AAN
• Niet storen: UIT (Als Niet storen is ingeschakeld, ontvangt u mogelijk
geen hoorbare of trillende waarschuwingen)
Raadpleeg de gebruikersgids voor een volledige lijst van aanbevolen
instellingen. Raadpleeg de gebruikersgids van uw mobiele apparaat voor
informatie over de manier waarop u de bovenstaande instellingen activeert.
Een koptelefoon of oordopjes verhinderen dat geluid uit
de luidspreker komt. Hierdoor is het mogelijk dat u een
waarschuwing voor te hoge of te lage glucose niet opmerkt.
De app moet altijd actief zijn op de achtergrond, om waarschuwingen te
kunnen ontvangen.
Alleen voor Apple-apparaten: Als u uw mobiele apparaat opnieuw opstart,
is de app niet meer actief. U moet de app opnieuw activeren door erop te
drukken nadat u uw mobiele apparaat opnieuw hebt opgestart.
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Overzicht van de ontvanger
SELECTEREN

OMHOOG
RECHTS
OMLAAG
LINKS
OMHOOG en OMLAAG: Blader door trendschermen, markeer menu-items of
stel waarden in.
SELECTEREN: Schakelt de ontvanger in, selecteert de gemarkeerde optie of
gaat naar het hoofdmenu.
LINKS: Gaat terug naar het vorige item of scherm. Hiermee gaat u vanaf het
hoofdmenu terug naar het trendscherm.
RECHTS: Markeert het volgende item.

De ontvanger instellen

A

Controleer voor het instellen van de ontvanger of
deze is opgeladen. Raadpleeg de gebruikersgids
voor meer informatie over het opladen.
Een volledig opgeladen batterij gaat ongeveer
3 dagen mee.

B

Druk op SELECTEREN om de ontvanger in te
schakelen.

Druk op OMHOOG en OMLAAG om een waarde te wijzigen.
Druk op RECHTS of SELECTEREN om naar het volgende item te gaan.
Druk op SELECTEREN om wijzigingen te accepteren.
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De ontvanger instellen (vervolg)
De installatiewizard voert u langs de taalinstelling, datum-/tijdinstelling, SN van
de zender en instellingen voor waarschuwingen voor hoge en lage glucose.

n Taal
Taal selecteren

n Tijdnotatie
Kies 24-uurs- of 12-uurs- (AM/PM) notatie

n Tijd/datum
Jaar/maand/dag

C

n SN van de zender
Met behulp van het SN van de zender kunnen
uw zender en ontvanger uw glucose-informatie
uitwisselen.
Het SN van de zender vindt u aan de achterkant
ervan of achter op de zenderbehuizing.

 aarschuwing bij lage glucose
nW
(ingesteld tussen 60 en 100 mg/dl)
Wanneer uw glucose op of onder de instelling
voor waarschuwing voor lage glucose ligt,
waarschuwt het apparaat u.

 aarschuwing bij hoge glucose
nW
(ingesteld tussen 120 en 400 mg/dl)
Wanneer uw glucose even hoog of hoger is
dan de instelling voor waarschuwing voor hoge
glucose, waarschuwt het apparaat u.
De installatiewizard start alleen de eerste keer dat u de ontvanger installeert.
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De sensor inbrengen
Controleer voordat u begint of u alcoholdoekjes, een sensor en een zender
hebt. Huidpreparatieproducten of kleefmiddelen (Mastisol®, Skin Tac™) zijn
optioneel. Was en droog uw handen.
Plunjer

Veiligheidsvergrendeling

Applicatorhuls
(bevat kleine
inbrengnaald en
sensor)

Kraag

Zendersluiting

Sensorhouder

Ontgrendelingspalletje

Plakker

Kies een plek minstens 8 cm verwijderd van de infuusset van de insulinepomp
of de injectieplaats en buiten het bereik van de taille van uw broek/rok.
Vermijd plaatsen die gestoten, geduwd of samengedrukt kunnen worden,
en plekken met littekens, tatoeages of irritatie.

Leeftijden van
18 jaar en ouder:
Inbrengen in de buik

A

B

Leeftijden van 2-17 jaar:
Inbrengen in de buik of in het bovenste
gedeelte van de bilpartij

Reinig de huid op de sensorinbrengplaats met
een alcoholdoekje.
Laat drogen.

Als u een optioneel huidkleefmiddel gebruikt,
breng dit dan in een cirkelvorm aan op de huid
waar u de plakker van de sensor plaatst. Breng de
sensor in door de schone huid in het midden.
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Verwijder het beschermvel van de kleefzijde van
de sensorhouder, eerst de ene helft en dan de
andere.

C

 laats de sensorhouder horizontaal op uw houd.
P
Wrijf met een ronddraaiende beweging over
de plakker om de tape goed op uw huid te
bevestigen.

D

Houd de applicator vast en trek de
veiligheidsvergrendeling er recht uit.

E

Leg de vingers van één hand op de rand van de
witte plakker.

F

U kunt uw huid met deze hand omhoog knijpen.

Plaats twee vingers BOVEN de kraag en uw duim
op de witte plunjer. Druk de plunjer in. Als het
goed is, hoort u 2 klikken.

G

2 klikken

H

I

J

Verplaats uw twee vingers van boven de kraag
naar onder de kraag. Trek de kraag terug naar uw
duim tot u 2 klikken hoort of niet verder terug kunt
trekken.
Knijp de geribde lipjes aan de zijkanten van de
sensorhouder in.

Duw de applicatorhuls naar voren en naar buiten,
van uw lichaam af, terwijl u de lipjes ingedrukt
houdt.
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De zender aansluiten
Nadat u de sensor hebt ingebracht, moet u de zender aan de sensorhouder
bevestigen.

Bredere kant

Smallere kant

Maak de achterkant van de zender schoon met
een alcoholdoekje.

A

Laat drogen.

B

Plaats de zender in de sensorhouder (met de
vlakke kant omlaag en de smalle kant weg van de
zendersluiting).

2 klikken

C

D

Leg één vinger op de zender om deze op zijn
plaats te houden. Trek de zendersluiting met uw
andere hand omhoog en naar voren totdat u
2 klikken hoort.

Houd de zijkanten van uw sensorhouder met
uw ene hand vast. Verwijder de zendersluiting
met uw andere hand door deze snel van de
sluiting en van uw lichaam af te draaien.
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De sensor starten
Nadat u de sensor hebt ingebracht en de zender hebt bevestigd, kunt u de
sensor starten.
Vanaf iedere trendgrafiek kunt u op SELECTEREN
drukken om naar het hoofdmenu te gaan.

A

Kies Sensor starten.

Het scherm Sensor starten verschijnt op
de ontvanger om u te informeren dat de
sensoropwarmperiode van twee uur is
begonnen.

B

Er verschijnt een symbool dat de twee uur aftelt op het trendscherm
van de ontvanger. Dit wordt tijdens de sensoropwarmperiode van
twee uur gevuld.

C
Start

[0-24
minuten]

[24-48
minuten]

[48-72
minuten]

[72-96
minuten]

Klaar voor
kalibratie

Houd de ontvanger tijdens de sensoropwarmperiode van twee
uur binnen een afstand van zes meter.

WAARSCHUWING: Verwacht geen sensorglucosewaarden
of alarmen/waarschuwingen van het G5 Mobile-systeem
binnen de 2 uur na het opstarten. Het G5 Mobilesysteem levert GEEN sensorglucosewaarden of alarmen/
waarschuwingen tot na de 2 uur durende opstartperiode
EN totdat de opstartkalibratie is uitgevoerd. Gebruik tijdens
de opstartfase van twee uur vingerprikglucosewaarden van
uw bloedglucosemeter.
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Waarschuwingsgeluiden op de ontvanger instellen
U kunt de waarschuwingsprofielen voor uw ontvanger selecteren. Het geluid dat
u kiest, klinkt bij alle waarschuwingen (hoog en laag). De standaardwaarschuwing
is Normaal. Zie hieronder voor een overzicht van de verschillende geluidsopties.
Trillen: Te gebruiken als u alleen door trilling wilt
worden gewaarschuwd.
Het vaste alarm voor lage glucose, dat is ingesteld op
55 mg/dl, maakt nog wel geluid. Het waarschuwt u eerst
met een trilling, na 5 minuten gevolgd door hoorbare
pieptonen als de waarschuwing niet wordt bevestigd.
Zacht: Te gebruiken als u wilt dat de waarschuwing
discreet is.
Alle alarmen en waarschuwingen geven pieptonen met
een lager volume.
Normaal: Dit is de standaard en hierbij worden de
pieptonen voor alle waarschuwingen en alarmen op
een hoger volume ingesteld.

Oplettend: Te gebruiken als u wilt dat de
waarschuwingen duidelijk hoorbaar zijn.
Hierbij worden de pieptonen voor alle waarschuwingen
en alarmen ingesteld op luide, duidelijk herkenbare
melodieën.
HypoHerhaling: Te gebruiken als u extra
waarschuwingen wilt voor zeer lage
sensorglucosewaarden.
Bij dit profiel wordt het vaste lage alarm iedere
5 seconden herhaald totdat het wordt bevestigd of
totdat de waarde weer boven 55 mg/dl is gestegen.
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Waarschuwingsgeluiden op de ontvanger instellen
(vervolg)
Volg deze stappen om uw geluidsprofiel te kiezen.

A

B

C

Vanaf iedere trendgrafiek kunt u op SELECTEREN
drukken om naar het hoofdmenu te gaan.
Kies Profielen.

Markeer het door u gewenste
waarschuwingsprofiel.
Druk op SELECTEREN.
Rechts van het door u gekozen profiel verschijnt
een vinkje.
Kies Proberen om een voorbeeld van het door u
geselecteerde waarschuwingsprofiel te horen.

OPMERKING: Ongeacht welk profiel u instelt, alle
waarschuwingen geven eerst een trilling. Er klinkt geen
pieptoon als u de waarschuwing of het alarm na de eerste
trilling bevestigt.

Controleren of de ontvanger en de zender met
elkaar communiceren

A
A

Controleer de ontvanger 10 minuten nadat
u de zender hebt bevestigd om zeker te zijn
dat de ontvanger en de zender met elkaar
communiceren.
Het Bluetooth-symbool in de linkerbovenhoek
knippert wanneer naar een zender wordt gezocht
en is continu zichtbaar wanneer die gevonden is.

Snelstartgids voor het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem • 25

Invoeren van uw aanvankelijke BG-meterwaarden
Na afloop van de sensoropwarmperiode van twee uur moet u twee
BG‑meterwaarden invoeren voordat er sensorglucosewaarden verschijnen.

A

Na de opwarmperiode van twee uur verschijnt een
dubbele bloeddruppel als teken op het scherm
van de ontvanger.

Was en droog uw handen.

B

C

Voer een vingerprikbloedglucosemeting uit met
uw BG-meter.

Kies BG invoeren.

D

E

F

Druk op SELECTEREN.

Voer de exacte bloedglucosewaarde van de
BG‑meter in. Druk op SELECTEREN.
Druk opnieuw op SELECTEREN om te bevestigen.

Herhaal de bovenstaande stappen om een tweede meterwaarde in te
voeren.
Door twee waarden van de BG-meter in te voeren, bent u verzekerd
van een nauwkeurige meetwaarde.
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Tips voor het invoeren van BG-meterwaarden
Voer wel BG-meterwaarden in:
•
•
•
•
•

Na uw handen te hebben gewassen en gedroogd
Binnen vijf minuten na een test met uw meter
Neem de exacte waarde van uw meter over
Gebruik alleen bloedglucosewaarden van de vingerprik
Minstens iedere 12 uur

Voer geen BG-meterwaarden in:
• Als uw waarde hoger dan 400 mg/dl of lager dan 40 mg/dl is
• Als u een ??? (vraagteken) of signaalverlies-foutmelding op het scherm ziet
• Nadat u paracetamol/acetaminofen hebt genomen

Invoeren van de BG-meterwaarde om de 12 uur
Na uw aanvankelijke BG-meterwaarden moeten minstens eenmaal per
12 uur BG-meterwaarden worden ingevoerd.
Een enkele bloeddruppel verschijnt als
teken wanneer een BG-meterwaarde
moet worden ingevoerd.
Druk op SELECTEREN om te bevestigen.

Nadat u op SELECTEREN hebt gedrukt,
ziet u een enkele bloeddruppel in de
rechterhoek van het trendgrafiekscherm.
Ga naar het menu-item BG invoeren
om de BG-meterwaarde in te voeren.

WAARSCHUWING: Kalibreer het G5 Mobile-systeem minstens
iedere 12 uur. Voor nauwkeurige metingen moet het G5
Mobile-systeem worden gekalibreerd.
Raadpleeg de gebruikersgids voor het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem voor
meer informatie.
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Het trendscherm van de ontvanger weergeven
Glucosewaarde

Trendpijl

Statusvak

Bluetooth

Batterij

Niveau voor
waarschuwing voor
hoge glucose

Niveau voor
waarschuwing voor
lage glucose

Trendgrafiek

Actuele tijd

Waar u nu bent
Om te weten waar u nu bent, kijkt u naar de kleur en het getal op de bovenste
balk van de ontvanger.

Rood = laag

Geel = hoog

Grijs = binnen
streefbereik

Er kunnen problemen of fouten zijn in uw systeem.
Deze verschijnen als pictogrammen in het statusvak
van de bovenste balk. Als er een probleem of fout
bestaat, wordt de bovenste balk zwart. U krijgt geen
sensorglucosewaarden wanneer er een zwarte balk
zichtbaar is. Zie de gebruikersgids voor meer informatie.
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Waar u heen gaat
Om te weten waar u heen gaat, kijkt u naar de trendpijlen. Bedenk dat het niet
alleen om het getal gaat. Let op de richting en de snelheid van de verandering
in uw bloedglucosespiegel.
Stabiel: Uw glucose is stabiel (geen stijging/daling van meer dan
1 mg/dl per minuut).
Langzaam stijgend: Uw glucose stijgt met maximaal 30 mg/dl
per 15 minuten.
Stijgend: Uw glucose stijgt met maximaal 45 mg/dl per
15 minuten.
Snel stijgend: Uw glucose stijgt met meer dan 45 mg/dl per
15 minuten.
Langzaam dalend: Uw glucose daalt met maximaal 30 mg/dl
per 15 minuten.
Dalend: Uw glucose daalt met maximaal 45 mg/dl per
15 minuten.
Snel dalend: Uw glucose daalt met meer dan 45 mg/dl per
15 minuten.
CGM meet het aantal mg/dl per minuut; deze grafiek berekent wat dat per 15 minuten zou betekenen.

Waar u vandaan komt
Om te weten waar u vandaan komt, kijkt u naar de trendgrafiek.

Trendgrafiek
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De sensorsessie beëindigen / de sensorhouder en
zender verwijderen
De sensor schakelt na 7 dagen automatisch uit. De ontvanger waarschuwt u
6 uur, 2 uur en 30 minuten voordat de sensorsessie afloopt.
Het scherm Sensor nu vervangen geeft aan
wanneer het tijd is om uw sensor te vervangen.

A

Trek de plakker van uw lichaam af als een
pleister. De sensor, sensorhouder en zender
worden alle drie verwijderd.

B

OPMERKING: Verwijder de zender pas uit de sensorhouder
nadat alle onderdelen van uw lichaam zijn verwijderd.
Trek met uw vingers de achterste lipjes van de
sensorhouder uit elkaar.
De zender komt naar buiten.

C

Bewaar de zender om opnieuw te gebruiken met
de volgende sensor.

D
Bewaren
E

Gooi de sensor weg volgens de plaatselijke richtlijnen voor de afvoer
van onderdelen die met bloed in contact zijn gekomen.
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Tips voor het gebruik van beide weergaveapparaten
Met het Dexcom G5 Mobile CGM-systeem kunt u de app en de ontvanger
tegelijkertijd gebruiken. De zender stuurt de data zowel naar de app als naar
de ontvanger. Als u beide tegelijk gebruikt, moet u:
• BG-meterwaarde invoeren op slechts 1 apparaat; als u een waarde in
het ene apparaat invoert, kunnen de sensorglucosewaarden afwijken
op het andere weergaveapparaat, totdat de zender de ingevoerde waarde
heeft verstuurd.
•	
Waarschuwingen op elk apparaat afzonderlijk wijzigen en bevestigen

Alarm bij urgent lage glucose
Het automatische alarm bij urgent lage glucose is ingesteld op 55 mg/dl.
U kunt dit alarm niet wijzigen of uitschakelen en dat geldt tevens voor de
instellingen van het herhalingsalarm.

Geavanceerde waarschuwingen
Geavanceerde waarschuwingen maken uw glucosemetingen nog
geavanceerder.
Standaard zijn deze waarschuwingen gedeactiveerd, maar ze kunnen worden
geactiveerd en aangepast:
Stijgingssnelheid: Het apparaat waarschuwt u als uw glucosespiegel snel
(2 mg/dl/min.) of zeer snel (3 mg/dl/min.) stijgt. Deze functie kan u helpen
voorkomen dat u langere tijd op een te hoog niveau blijft.
Dalingssnelheid: Het apparaat waarschuwt u als uw glucosespiegel
snel (-2 mg/dl/min.) of zeer snel (-3 mg/dl/min.) daalt. Deze functie kan
u helpen momenten van te lage bloedglucose te voorkomen.
Standaard is de volgende waarschuwing geactiveerd, maar deze kan worden
gedeactiveerd en aangepast:
Signaalverlies: Het apparaat waarschuwt als u geen sensorglucosewaarden
ontvangt. Signaalverlies treedt op als uw weergaveapparaat en zender niet
meer met elkaar communiceren; controleer of u zich binnen het bereik
(6 meter) bevindt, zonder obstructies.

Raadpleeg de gebruikersgids voor geavanceerde functies en het
oplossen van problemen.
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