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KOMME I GANG
•

Oppstart med Dexcom G5 Mobile

•

Indikasjoner for bruk og sikkerhetserklæring

Denne siden er tom med hensikt

Kapittel 1

Komme i gang:
Starte ditt liv med Dexcom G5 Mobile-system for
kontinuerlig glukosemåling (CGM)
1.1 Introduksjon
Velkommen til Dexcom G5 Mobile-familien!
Vi er glade for at du har valgt oss for å følge deg på veien til å styre din diabetes. Som en enhet for
kontinuerlig glukosemåling (CGM), lar Dexcom G5 Mobile CGM-systemet deg ta en pause fra alle
fingerstikkene. Men hvordan bruker du Dexcom G5 Mobile CGM-systemet? Hvilke funksjoner har
systemet? Er det noe du må unngå? Kan du ta en dose med din CGM?
Hvor begynner du?
Dette kapitlet er første trinn på veien til å besvare disse og mange andre spørsmål.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Beskrive forskjellige opplæringsressurser
• Finne trinnvise instruksjoner for Dexcom G5 Mobile-systemet
• Huske hvordan du bruker brukerveiledningen
Vi har en rekke ressurser som vil hjelpe deg med å få det meste ut av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Det aller første – Lære hvordan du lærer
Å kjenne Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er første trinn på veien til en vellykket CGM-opplevelse.
Før du bruker, må du lære om det.
Du har en rekke ressurser for selvstudie som hjelper deg med å bli kjent med Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet:
1. Opplæringsprogram
2. Hurtigstartveiledning
3. Brukerveiledning
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Uansett hvilken ressurs du velger, må du gå nøye gjennom den før du bruker ditt nye CGM-system.
MERK: Bildene i denne brukerveiledningen er illustrasjoner som kan avvike fra ditt system.

1.2 Ressurser for selvstudie
Opplæringsprogram
Sammen med trinnvise instruksjoner, viser opplæringsprogrammet hvordan sanntids-CGM kan hjelpe
deg i din daglige håndtering av diabetes.
Du kan finne veiledningen på dexcom.com/downloadsandguides.

Ressurser på papir for G5 Mobile
Hurtigveiledning
Hurtigveiledningen for Dexcom G5 Mobile CGM-systemet utfyller opplæringsprogrammet ved å gi
samme trinnvise instruksjoner i hefteform.

Brukerveiledning
Referanseboken for ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system!
Denne brukerveiledningen gir deg den mest omfattende oversikten over systemet, med detaljer,
viktig sikkerhetsinformasjon og mye mer.
Dexcom G5 Mobile-systemets brukerveiledning er inndelt i fem separate deler:
Del 1: Komme i gang
1. Lære hvordan du lærer om Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
2. Indikasjoner for bruk og sikkerhetserklæring
Del 2: Let Us G5! Det grunnleggende
1. Introduksjon til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
2. Velge og sette opp visningsenhet(er)
3. Starte en sensorøkt: Sette i sensor og sender
4. Kalibrering
5. Avslutte en sensorøkt
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Del 3: Neste trinn - Få det meste ut av Dexcom CGM
Hvordan du kan maksimere funksjonene i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet når du er i gang:
1. Lese trendgraf-skjermbilder og gjenkjenne trender
2. Hendelser
3. Alarm og advarsel
4. Lyder for alarm, advarsel og systemmeldinger
5. Hvordan du viser historiske rapporter om blodsukkertrender
6. Behandlingsavgjørelser
Del 4: Alt annet om G5
Vedlikehold av Dexcom G5 Mobile CGM-system:
1. Garanti
2. Systemvedlikehold
3. Teknisk informasjon
4. Feilsøking
5. Symboler på pakningsetiketten
Del 5
1. Ordliste
2. Indeks

Hvordan du bruker brukerveiledningen
Alle kapitler i brukerveiledningen for DexcomG5 Mobile CGM-systemet er satt opp på samme måte:
I begynnelsen av hvert kapittel lister vi opp hva du vil kunne gjøre etter at du er ferdig, deretter lister
vi opp kapitlets innhold. På slutten er det en oppsummering av hva kapitlet har tatt for seg og en
indikasjon på hva du kan forvente deg i neste kapittel.
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Denne siden er tom med hensikt
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Kapittel 2

Komme i gang:
Indikasjoner for bruk og sikkerhetserklæring
2.1 Introduksjon
Vi vil at Dexcom G5 Mobile CGM-systemet skal bli et verdifullt verktøy for styringen av din diabetes.
Som med alle systemer, er det trinn du må følge for å få det meste ut av det. Du er sikkert ivrig etter
å komme i gang, men vet du at hvis du nettopp har tatt paracetamol/acetaminofen, bør du vente litt?
Vet du at paracetamol/acetaminofen er kontraindisert?
I dette kapitlet vil du lære om noen viktige områder som kan hindre deg fra å få den beste
CGM-opplevelsen, eller som kan skade deg eller systemet hvis du ikke er forsiktig. Du vil til og med
lære hva en kontraindikasjon er!

2.2 Viktig brukerinformasjon
Hver del av systemet har instruksjoner som inkluderer indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler,
forholdsregler og annen viktig brukerinformasjon. Les instruksjonene for hver del av systemet i denne
brukerveiledningen før du bruker noen del av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Noen brukere
av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet kan ha behov for en personlig hjelper. Ta da kontakt med
lege/helsepersonell for opplæring.
Det er viktig at du leser dette kapitlet. Det hjelper deg til å bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet på
sikker måte og omfatter:
• Hva er en sikkerhetserklæring?
○ Forskjellen på en indikasjon og en kontraindikasjon
○ Forklaring på hvorfor advarslene er så viktige
○ Definisjon på forholdsregler
• Oversikt over sikkerhetserklæringer
La oss begynne med definisjoner og deretter gå gjennom sikkerhetserklæringene for hver av systemets
komponenter.
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Sikkerhetserklæring
En sikkerhetserklæring er en kort erklæring om Dexcom G5 Mobile CGM-systemets indikasjoner,
relevante advarsler, forholdsregler eller kontraindikasjoner (når systemet ikke skal brukes).
Sikkerhetserklæringene har til hensikt å holde deg og systemet trygge når du bruker Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet:
1) Indikasjoner
	For eksempel hvordan og under hvilke omstendigheter du skal bruke Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet. Indikasjonene lar deg vite hvem som skal bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet,
og når. Indikasjonene er hvem, hva og hvorfor om Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
2) Kontraindikasjoner
	Kontraindikasjonene forteller deg når du ikke skal bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Hvis
systemet brukes i disse situasjonene, kan du skade deg selv eller systemet og risikoen ved bruk av
systemet er større en fordelene.
3) Advarsel
	Viktig informasjon om fare: Beskriver alvorlige eller livstruende omstendigheter du må unngå når du
bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, deres konsekvenser og hvordan du unngår fare.
4) Forholdsregel
	Spesielle trinn du må ta når du bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet for å hindre mindre eller
moderat skade på deg selv eller systemet.

2.3 Oversikt over sikkerhetserklæringer
Dette avsnittet går gjennom alle sikkerhetserklæringene og gir type sikkerhetserklæring, handling, en
erklæring om mulig fare og konsekvenser. Her vil du lære om hva indikasjoner og kontraindikasjoner
er, og hva du skal gjøre for å være trygg og for at systemet skal virke riktig.

Indikasjoner for bruk
Dexcom G5 Mobile-systemet for kontinuerlig glukosemåling er et glukosemålingssystem indisert
for styring av diabetes hos personer fra 2 år. Dexcom G5 Mobile-systemet er beregnet på å erstatte
fingerstikkmåling av blodsukker for behandlingsbeslutninger for diabetes.
Tolkningen av resultatene fra Dexcom G5 CGM-systemet skal være basert på sensorglukosetrender
som observeres med flere påfølgende målinger over tid. Dexcom G5 CGM-systemet bidrar til å
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detektere episoder med hyperglykemi og hypoglykemi, slik at det kan gjøres både akutte og langsiktige
behandlingsjusteringer.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet på bruk av pasienter i hjemmet og ved
helseinstitusjoner.

Viktig brukerinformasjon
Dersom man ikke bruker Dexcom G5 Mobile CGM-system og dets komponenter i samsvar
med bruksanvisningen og alle indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og
forsiktighetsregler, kan det føre til alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi
(høyt blodsukker) og/eller til en behandlingsavgjørelse som kan føre til skade. Hvis dine
sensorglukoseadvarsler og målinger fra Dexcom G5 Mobile CGM-system ikke stemmer med
symptomene eller forventningene, skal du måle blodsukkeret ditt med en fingerstikkmåler og bruke
denne verdien til å ta beslutninger. Oppsøk lege ved behov.
Gjennomgå produktinstruksjonene før du bruker Dexcom G5 Mobile CGM-system. Indikasjoner,
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, forsiktighetsregler og annen viktig brukerinformasjon
finnes i produktinstruksjonene som følger med Dexcom G5 Mobile CGM-system. Diskuter med
helsepersonell hvordan du skal bruke informasjonen som vises på Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
til å styre din diabetes. Produktinstruksjonene inneholder viktig informasjon om feilsøking av
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og systemet egenskaper.

Kontraindikasjoner
MRI/CT/ Diatermi
Fjern Dexcom G5 Mobile CGM-systemet (sensor, sender og mottaker) før magnetisk
resonansavbildning (MRI), skanning med computertomografi (CT) eller høyfrekvent, elektrisk
varmebehandling (diatermi).
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har ikke blitt testet under MRI, CT-skanning eller diatermisk
behandling. De magnetiske feltene og varmen kan skade komponentene i Dexcom G5 Mobile
CGM-system, som kan føre til unøyaktige blodsukkerverdier eller hindring av advarsler.

Medisiner
Hvis du tar medisiner med paracetamol/acetaminofen mens du bruker Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet, kan det føre til at falske høye glukoseverdier genereres av Dexcom G5 Mobile
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CGM-systemet. Nivået av unøyaktighet avhenger av mengden av acetaminofen i kroppen og er
forskjellig fra person til person. Ikke stol på data fra kontinuerlig glukosemåling (CGM) produsert av
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet hvis du for nylig har tatt paracetamol/acetaminofen.

Advarsler
Sensorbrudd
Ikke ignorer sensorbrudd. Sensorer kan ved sjeldne anledninger brytes eller løsne fra sensorkapselen.
Hvis en sensor knekker og ingen del av den er synlig over huden, skal du ikke forsøke å fjerne den.
Oppsøk lege hvis du har symptomer på infeksjon eller inflammasjon – rødhet, hevelse eller smerte –
på innsettingsstedet. Hvis du opplever en brukket sensor, må du melde fra til din lokale Dexcomrepresentant.

Ikke bruk skadet utstyr
Hvis Dexcom G5 Mobile CGM-systemets mottaker eller sender skades eller sprekker, skal de ikke
brukes. Dette kan føre til en elektrisk fare som kan gi elektrisk støt og mulig skade. I tillegg kan
en skadet eller sprukket G5 Mobile-mottaker eller G5 Mobile-sender gjøre at Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet ikke virker riktig.

Kvelning
Ikke la mindre barn holde sensoren eller senderen uten tilsyn av en voksen person. Sensoren og
senderen inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare.

Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade

Gjennomgå opplæringsmateriell
Gå nøye gjennom opplæringsmateriellet som kommer med ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system før du
bruker det. Feilaktig bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet kan føre til at du misforstår informasjon
fra systemet, eller kan påvirke systemets ytelse.

Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade
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Behandlingsavgjørelser
Hvis Dexcom G5 Mobile CGM-systemet ikke viser en sensorglukosemåling, eller hvis du får avvikende
målinger, må du bruke en blodsukkerverdi fra et fingerstikk med din blodsukkermåler til å ta
behandlingsavgjørelser.

Ikke ignorer lave/høye symptomer
Ikke ignorer symptomene på lavt eller høyt blodsukker. Hvis dine advarsler og målinger ikke stemmer
med symptomene eller forventningene, skal du ta en fingerstikkverdi fra blodsukkermåleren for å ta
behandlingsbeslutninger eller oppsøke øyeblikkelig legehjelp.

Hvem skal ikke bruke
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har ikke blitt evaluert eller godkjent for følgende personer:
• Gravide kvinner
• Personer på dialyse
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets nøyaktighet har ikke blitt testet hos personer i disse gruppene, og
systemets sensorglukosemålinger kan være unøyaktige.

Kalibrer etter planen
Kalibrer Dexcom G5 Mobile CGM-systemet minst hver 12. time. Dexcom G5 Mobile CGM-system må
kalibreres for å gi nøyaktige målinger. Ikke bruk Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til å ta avgjørelser
om behandling av diabetes hvis du ikke har fulgt påminnelsene fra enheten og har kalibrert hver 12.
time etter første kalibrering.

Plassering
Ikke sett sensoren til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet på noe annet sted enn magen (2 år og eldre)
eller den øvre delen av enden (2 til 17 år). Plassering og innsetting av sensoren til Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet er ikke godkjent for alle steder. Hvis sensoren plasseres noe annet sted, kan Dexcom G5
Mobile CGM-system komme til å virke feil.

Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade
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Første kalibrering: Data/Alarm/Advarsel
Ikke forvent sensorglukosemålinger eller alarmer/advarsler fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
før etter oppstartsperioden på 2 timer. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet vil IKKE gi noen
sensorglukosemålinger eller alarmer/advarsler før etter at 2-timers oppstarten slutter OG du fullfører
oppstartskalibreringen. Bruk fingerstikkmålinger fra blodsukkermåleren under den 2-timers oppstarten.

Sensorlagring
Oppbevar sensoren ved temperaturer mellom 2 °C og 25 °C gjennom hele sensorens holdbarhetstid.
Du kan lagre sensoren i et kjøleskap hvis det er innenfor dette temperaturområdet. Sensoren må ikke
oppbevares i fryseren.
Feil oppbevaring av sensoren kan føre til unøyaktige sensorglukosemålinger.

Innstillinger for smartenhet
Din smartenhets interne innstillinger vil overstyre alle Dexcom G5 Mobile-appens innstillinger.
For å få advarsler og alarmer må du:
•
•
•
•
•
•
•

Påse at meldinger fra G5 Mobile-appen er slått på i innstillingsmenyen på smartenheten
Sjekk at G5 Mobile-appen ikke har blitt slått av på smartenheten
For at G5 Mobile-appen skal virke riktig, må du slå på Bluetooth® på smartenheten
Funksjonen Ikke forstyrr på smartenheten (hvis den finnes) må være slått av
Omstart G5 Mobile-appen etter at smartenheten omstartes
Still lydstyrken på smartenheten på et nivå du kan høre
Ikke lukk G5 Mobile-appen, la den alltid kjøre i bakgrunnen

Hvis innstillingene på din smartenhet er feil, vil Dexcom G5 Mobile CGM-systemet kanskje ikke virke
som det skal.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets vibrasjoner ved alarm/advarsler er ikke forskjellige fra andre
vibrerende apper på smartenheten. Apper for medisinske anordninger, som Dexcom G5 Mobile
CGM-appen, har ingen spesiell prioritet i forhold til smartenhetens funksjoner. Du kan ikke vite om en
vibrasjon er en melding fra din Dexcom G5 Mobile CGM-system-app eller en annen app. Du finner det
kun ut ved å se på skjermen.

Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade
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Oversett en advarsel eller en alarm?
En alarm eller en advarsel fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemets app kan ikke høres gjennom
smartenhetens høyttalere hvis hodetelefonene er plugget inn.
Påse at du plugger ut hodetelefonene når du er ferdig med dem, ellers vil du kanskje ikke høre en alarm
eller en advarsel fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Forholdsregler
Hydroksyurea-forholdsregler
Hvis du tar hydroksyurea, kan G5-avlesningene være feilaktig forhøyet og føre til ubesvarte
hypoglykemivarsler eller feil i beslutninger om diabetesbehandling. Unøyaktighetsnivået avhenger av
mengden hydroksyurea i kroppen. Bruk måleren din.

Sensorpakke
Ikke bruk G5 Mobile-sensoren hvis den sterile pakken er endret eller åpnet. Bruk av en ikke-steril
sensor kan gi infeksjon.

Vask og tørk før bruk
Ikke åpne sensorpakken før du har vasket hendene med såpe og vann og deretter tørket dem. Du kan
kontaminere innsettingsstedet og få en infeksjon hvis du har urene hender når du setter inn en sensor.
Ikke sett inn sensoren før du har vasket hudområdet ved innsettingsstedet med en antimikrobisk
løsning som isopropylalkohol og har latt huden tørke. Innsetting i uren hud kan føre til infeksjon.
Ikke før inn sensoren før det rengjorte området er tørt slik at limet på sensoren vil feste bedre.

Gjenbrukbar: Skal ikke kastes
Ikke kast senderen. Den kan brukes om igjen. Den samme senderen brukes til hver økt til du har nådd
enden av senderens batteriliv.

Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade

Vær nøyaktig, vær rask
For å kalibrere systemet må du angi den nøyaktige blodsukkerverdien fra blodsukkermåleren din innen
fem minutter etter en blodsukkermåling med et fingerstikk.
Ikke angi Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sensorglukosemålinger for kalibrering. Angivelse av feil
blodsukkerverdier eller blodsukkerverdier innhentet mer enn 5 minutter før de legges inn, kan påvirke
sensorens ytelse.
Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system
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Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade

Behandlingsavgjørelser
Ta beslutninger om behandling basert på en kombinasjon av sensorglukosemåling, trendpil, trendgraf
og/eller advarsler fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Utløpsdato
Ikke bruk Dexcom G5 Mobile CGM-sensorer som har gått over sin utløpsdato. Før du setter inn en
sensor, må du sjekke utløpsdatoen på pakkeetiketten i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD.
Ikke bruk sensorer som har gått over utløpsdatoen, da sensorglukosemålingene kan bli unøyaktige.

Sensorplassering
Unngå å plassere sensorene på samme punkt gjentatte ganger. Roter stedene for sensorplassering
og ikke bruk samme sted to økter etter hverandre. Bruk av samme sted kan føre til arrdannelse eller
irritasjon.
Unngå å sette sensoren inn på steder som utsettes for støt, skyving eller trykk, heller ikke hud med arr,
tatoveringer eller utslett, da dette ikke er gode steder å måle blodsukker. Innsetting på disse stedene
kan påvirke sensorens nøyaktighet.
Unngå å injisere insulin eller plassere en insulinpumpe innenfor 7,5 cm fra sensoren. Insulinet kan
påvirke sensorens ytelse.

Bruk korrekt sender, mottaker og sensor
Ulike generasjoner av Dexcoms sendere og mottakere for kontinuerlig glukosemåling kan ikke byttes
med hverandre.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sender og mottaker er ikke kompatible med Dexcom G4 PLATINUM
CGM-systemets sender og mottaker. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet vil ikke virke hvis du blander
sender- og mottakerkomponenter fra ulike generasjoner.
Du kan bruke enten en Dexcom G4 PLATINUM sensor eller Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM sensor
med ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system.
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Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade

Kommunikasjonsrekkevidde
Unngå å separere sender og mottaker mer enn 6 meter. Rekkevidden fra senderen til mottakeren er
opptil 6 meter uten hindringer. Trådløs kommunikasjon virker ikke bra gjennom vann, så rekkevidden er
mye kortere hvis du er i et basseng, badekar, på en vannseng osv.
Typer av obstruksjon varierer og har ikke blitt testet. Hvis senderen og mottakeren er mer enn
6 meter fra hverandre eller separeres av en hindring, vil de kanskje ikke kommunisere, eller
kommunikasjonsavstanden blir kortere.

Stille inn alarm, advarsel, melding
Når du bruker både en smartenhet og en mottaker med ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system, må du
gjøre innstillinger i begge. Hvis du setter opp en av enhetene og deretter bruker den andre, vil du
kanskje ikke få alarmer eller advarsler.

Er den på?
Hvis mottakeren eller smartenheten er slått av (avstengt), vil den ikke vise sensordata, informasjon,
alarmer eller advarsler generert av Dexcom G5 Mobile CGM-system. Sørg for at visningsenhetene er
slått på, ellers vil du ikke motta sensormålinger eller alarmer eller advarsler.

Hold mottakeren tørr
Hold USB-portdekslet på mottakeren lukket når USB-kabelen ikke er tilkoblet. Ikke senk mottakeren i
vann.
Hvis det kommer vann inn i USB-porten, kan mottakeren bli skadet og kan stoppe å vise målinger eller
gi advarsler.

Ingen testing på alternativt sted
Ikke bruk blod fra alternative steder (fra håndflate eller underarm osv.) til kalibrering. Blodsukkerverdier
fra alternative steder kan være forskjellige fra fingerstikkverdiene, og de representerer kanskje
ikke en hensiktsmessig verdi. Bruk kun en blodsukkerverdi tatt med fingerstikk til kalibrering.
Blodsukkerverdier fra andre steder kan innvirke på Dexcom G5 Mobile CGM-systemets nøyaktighet.
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Følgende kan føre til:
• at alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) eller hyperglykemi (høyt blodsukker) ignoreres
• at det tas behandlingsavgjørelser som fører til skade

Når du ikke skal kalibrere
Ikke kalibrer hvis sensorglukosen din endrer seg hurtig, typisk med mer enn 0,11 mmol/L per minutt.
Ikke kalibrer når mottakerskjermen viser stigende eller fallende enkelt eller dobbelt pil, som indikerer
at sensorglukosen din stiger eller faller raskt. Kalibrering under rask stigning eller fall kan innvirke på
sensorens nøyaktighet.

Oppsummering
Nå kan du:
• Definere en sikkerhetserklæring
○ Forklare forskjellen mellom en indikasjon og en kontraindikasjon
○ Beskrive viktigheten av advarsler
○ Beskrive hva en forholdsregel er
• Gi en oversikt over sikkerhetserklæringer
Hva kommer nå?
Vårt neste kapittel får du en generell oversikt over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
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LET US G5! DET GRUNNLEGGENDE
•

Introduksjon til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

•

Første oppsett

•

Starte en sensorøkt: Sette i sensor og sender

•

Kalibrering

•

Avslutte en sensorøkt

Denne siden er tom med hensikt

Kapittel 3

Let Us G5! Det grunnleggende:
Hva er Dexcom G5 Mobile CGM-systemet?
3.1 Systembeskrivelse
Nå er tiden inne for en oversikt over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
•
•
•
•
•

Forklare Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
Beskrive alternativer for å se trender
Finne dine historiske målinger
Gjenkjenne systemets komponenter
Forklare funksjonen til hver del

3.2 Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
CGM
Dexcom G5 Mobile-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er en medisinsk anordning
du bruker til å spore dine sensorglukosetrender og overvåke hastigheten og retningen til
dine sensorglukoseendringer. Du ser dine sensorglukosemålinger hele tiden, oppdatert hvert 5.
minutt i opptil 7 dager, uten å måtte ta fingerstikkmålinger hele tiden.
Dine sensorglukosemålinger tas med en engangssensor som settes inn under huden på magen (eller på
magen eller øvre del av enden hvis du er 2 til 17 år). En gjenbrukbar sender sender dataene til displayet
en gang hvert 5. minutt.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet gir deg tilpassende advarsler om trender og minner deg på å handle
når sensorglukosenivåene er for lave eller for høye. Dexcom gir deg nettbaserte rapporter som viser
dine sensorglukosetrender. Del rapportene med legen din når du utvikler planer for styring av din
diabetes.

Alternativer for å vise trender
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sender virker med en rekke visningsenheter og gir deg fleksibilitet
til å bruke det som er best for deg, din situasjon eller din livsstil:
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• Dexcom G5 Mobile-mottaker (ekstrautstyr i enkelte land)
• Dexcom G5 Mobile-app på din smartenhet
Selv om systemet virker med ulike smartenheter, kan de ikke byttes under en sensorøkt. Før du
starter en økt må du velge hvilken smartenhet du vil bruke, og du må holde deg til denne i hele økten.
Du kan ikke bruke flere smartenheter samtidig, men du kan kombinere mottakeren med en smartenhet
under en økt.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er det første CGM-systemet der en smartenhet fungerer som
mottaker. Du finner en liste med kompatible enheter og operativsystemer på: dexcom.com/compatibility
Kapittel 4 forklarer hvordan du setter opp smartenheten med Dexcom G5 Mobile-appen.
Den viktigste forskjellen mellom Dexcom G5-mottakeren og Dexcom G5-appen er ikke informasjonen
de gir deg, men hvordan informasjonen presenteres. Her følger noen av funksjonene for de delte
CGM-data og systeminformasjon.

Sporing av CGM-data i sanntid
Mottakeren og appen gir deg muligheten til å spore dine sensorglukosetrender på en rekke forskjellige
måter. Hver enhets startskjermbilde er et skjermbilde med sensorglukosetrenden.

Vise sensorglukosenivåer
Mottakeren og appen har mange av de samme funksjonene for sensorglukoseovervåking.
Blodsukkerverdiene er fargekodet for å utheve hvilken sone du er i, og lar deg se med et øyekast hva
nivåene dine er.
Fargekodede sensorglukosenivåer:
• Rødt – Lavt
• Grått – Innenfor normale grenser
• Gult – Høyt

Trendpiler
Sensorglukosenivåene er ikke bare tall. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet inkluderer trendpiler som
viser hastigheten og retningen din sensorglukose endres til, og gir deg muligheten til å treffe tiltak for
å forhindre at sensorglukosen blir for høy eller for lav.

Alarm/advarsler
Det er svært viktig at du varsles når sensorglukoseverdien er for høy eller for lav, når den faller eller
stiger for fort eller når trenden går mot en alvorlig lav eller høy verdi. Advarsler i form av advarsler eller
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en alarm hjelper deg med å unngå for høye eller lave nivåer. Alarmen og advarslene hjelper deg med
å være oppmerksom på sensorglukosetrendene og består av en kombinasjon av lyder, vibrasjoner og
skjermbilder.
Det er en rekke advarsler, men bare en alarm, når sensorglukosen faller under 3,1 mmol/L. Det finnes
muligheter for tilpasning, som gjøres når du setter opp mottakeren og smartenheten.
I kapittel 10 vil du lære mer om alarmen og advarslene, og i kapittel 11 om hvordan du tilpasser dem.

Vise blodsukkerverdier
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet lar deg se de siste 1-3-6-12-24 timene av dine
sensorglukosemålinger. På mottakeren, fra startskjermbildet, trykk på Opp/ned-pilene for å vise. På en
smartenhet, hold enheten oppreist i portrett-modus og se de siste tre timene, drei enheten sidelengs
til landskap for å vise sensorglukosenivåene de siste 1-3-6-12-24 timene.
Gå til kapittel 8 for å lese mer om å vise sensorglukosetrender.

3.3 Hva er nytt i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet?
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har funksjoner som ikke finnes i våre tidligere generasjoner.
De inkluderer:
•
•
•
•

Mulighet til å ta behandlingsavgjørelser basert på dine sensorglukosemålinger
Dexcom G5 Mobile-app for smartenheten
Oppdateringer til Dexcom G5 Mobile-mottakerens skjermbilder
Dexcom Share i Dexcom G5 Mobile-appen

Behandlingsavgjørelser
En nyhet i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er muligheten til å bruke sensorglukosemålinger til å ta
behandlingsavgjørelser, inkludert insulindoser.
For å ta behandlingsavgjørelser må du vurdere hva blodsukkeret er, hva du har spist, kartlegge
stressnivå og aktivitetsnivå. Med Dexcom G5 Mobile CGM-systemets trendgrafer og alarm/advarsler,
kan du fastslå hastigheten og retningen av dine sensorglukoseendringer og bestemme om du skal ta
en dose uten å ta fingerstikk, spise karb eller gjøre noe som helst.

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Hva er Dexcom G5 Mobile CGM-systemet?

23

For mer informasjon om hvordan du bruker sensormålingene sammen med trendpiler, trendgrafer,
alarm/advarsler for å ta behandlingsavgjørelser, går du til kapittel 12.
Bruk dine fingerstikkverdier som reserve når dine CGM-data ikke tilsvarer hvordan du føler deg eller
hvis du har gap mellom sensorglukosemålinger og fingerstikkmålinger.

Del dine data
Ved bruk av en sikker trådløs forbindelse gjør Dexcom Share at en person du stoler på kan se dine
sensorglukosemålinger, trender og data eksternt på hans/hennes smartenhet. Du aktiverer Dexcom
Share ved å trykke på ikonet og følge noen få, enkle trinn. Deretter inviterer du opptil fem personer
å koble seg til deg.
Etter at de laster ned Dexcom Follow-appen, blir de dine følgere. Som følgere kan de se dine
sensorglukosemålinger og trender og kan motta alarm/advarsler når din sensorglukose er for lav eller
for høy.
Du bestemmer hva dine følgere kan se. Avhengig av hva du tillater, kan følgerne motta alarmer
og advarsler og kan vise trender. Følgere kan velge dataene de mottar eller slå dem av, inkludert
alarm/advarsler, trender og meldinger. Share-funksjonen i Dexcom G5 Mobile-appen er forskjellig fra
Dexcom Share-appen som ble brukt med tidligere Dexcom CGM-systemer.
For mer informasjon om Share eller Follow, kan du lese brukerhåndboken for Share/Follow.

3.4 Systeminformasjon
Mottakeren og appen holder deg også informert om systemets status. Tekniske meldinger gir
informasjon om sensorøkten og om systemets fysiske komponenter. Hvert kapittel har en tabell med
påminnelser, system- og feilmeldinger som gjelder dette emnet. For eksempel vil kapitlet om kalibrering
gå gjennom alle kalibreringsmeldinger du kan komme til å se.
Nå vet du hva Dexcom G5 Mobile CGM-systemet gjør og hva som er nytt, å la oss åpne pakken med
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, se hva som er inni og gå gjennom hver del.

3.5 Systemkomponenter
Pakning
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet leveres i et antall bokser. Behold emballasjen etter at du har åpnet
den, til du ikke lenger bruker innholdet.
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Sensor

Sensorpakke

Sensor(er) for engangsbruk
Selges separat. Leveres på et sterilt brett eller i pose.

EN

FI

IMPORTANT USER INFORMATION

TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA

Please review your user’s guide instructions
before using your continuous glucose monitoring
system. Indications, contraindications, warnings,
precautions, and other important user information
can be found in your user’s guide. Note: If you need
another copy of your user’s guide, it is available for
download at www.dexcom.com or by contacting
your local distributor.

Tutustu käyttäjän ohjekirjaan, ennen kuin käytät
jatkuvatoimista glukoosin seurantajärjestelmää.
Ohjekirjasta löytyy käyttöaiheita, vasta-aiheita,
varoituksia, varotoimia ja muita tärkeitä
käyttäjätietoja. Huomautus: Jos tarvitset toisen
käyttäjän ohjekirjan, voit ladata sen sivustolta
www.dexcom.com tai ottaa yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään.

AR

معلومات املستخدم املهمة

الرجاء مراجعة تعليمات دليل املستخدم قبل استخدام
 ميكن العثور على دواعي.نظام رصد الغلوكوز املستمر
االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير
الوقائية وغير ذلك من معلومات املستخدم الهامة في
 إذا كنت بحاجة إلى نسخة: مالحظة.دليل املستخدم
 فيمكن تنزيلها من املوقع،أخرى من دليل املستخدم
 أو من خالل االتصال باملوزعwww.dexcom.com
.احمللي لديك

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR L’UTILISATEUR

Veuillez lire les instructions fournies dans le guide
de l’utilisateur avant de commencer à utiliser votre
système de contrôle continu du glucose. Le guide de
l’utilisateur contient des indications, contre-indications,
avertissements, précautions et autres informations
importantes destinées à l’utilisateur. Remarque : Si vous
avez besoin d’un exemplaire supplémentaire du guide de
l’utilisateur, celui-ci est disponible en téléchargement sur
le site www.dexcom.com ou auprès de votre distributeur
local.

CS

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO UŽIVATELE

DE

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN

Před použitím systému kontinuálního monitorování
glykémie si pozorně projděte pokyny v uživatelské
příručce. Najdete v ní indikace, kontraindikace,
varování, bezpečnostní opatření a další důležité
bezpečnostní informace pro uživatele. Poznámka:
Pokud potřebujete další kopii uživatelské příručky,
můžete si ji stáhnout na stránkách www.dexcom.com
nebo se můžete obrátit na místního distributora.

Sender

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung
durch, bevor Sie das System zur kontinuierlichen
Glukoseüberwachung verwenden. Anzeigen,
Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen
und andere wichtige Benutzerinformationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweis: Weitere
Exemplare der Bedienungsanleitung sind als
Download bei www.dexcom.com oder von Ihrem
Vertriebshändler erhältlich.

DA

VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER

Gennemgå instruktionerne i brugervejledningen,
inden du anvender dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Indikationer, kontraindikationer,
advarsler, forsigtighedsregler og andre vigtige
brugeroplysninger findes i brugervejledningen.
Bemærk: Du kan downloade en ny brugervejledning
på www.dexcom.com eller ved at kontakte din lokale
forhandler, hvis du har brug for en kopi mere.

HE

מידע חשוב למשתמש

יש לעיין בהוראות שבמדריך למשתמש לפני
.השימוש במערכת לניטור רציף של סוכר בדם
 התוויות,ניתן למצוא במדריך למשתמש התוויות
 אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר, אזהרות,נגד
 אם תזדקק לעותק נוסף: הערה.בנושא שימוש
 תוכל להורידו מהכתובת,של המדריך למשתמש
 או לפנות למפיץ במקוםwww.dexcom.com
.מגוריך
HU

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE GEBRUIKER

Innlegg

Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding
voordat u het continue-glucosemonitoringsysteem gebruikt.
In de gebruikershandleiding vindt u indicaties, contraindicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
andere belangrijke informatie voor de gebruiker. NB: Als u
nog een exemplaar van de gebruikershandleiding wenst,
kunt u dit downloaden op www.dexcom.com of kunt u
contact opnemen met de lokale distributeur.

FONTOS TUDNIVALÓK
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó használati
útmutatót, mielőtt elkezdi használni a folyamatos vércukorellenőrző rendszert. A termékére vonatkozó használati
útmutatóban megtalálja a javallatokat, ellenjavallatokat,
figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és a felhasználók
számára fontos egyéb információkat. Megjegyzés: Ha a
használati útmutató egy másik példányára lenne szüksége,
azt letöltheti a www.dexcom.com weboldalról, vagy vegye
fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Senderpakke

Gjenbrukbar sender

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Mottaker (ekstrautstyr i enkelte land)

Mottakerpakke

Oppladbar mottaker

Mottakerens USB-kabel for ladning og nedlasting

Vegglader (vekselstrøm)

Adaptere for stikkontakter

Instruksjoner for bruk
Instruksjonene som forklarer hvordan du bruker G5 Mobile-systemet leveres som en separat pakke.
Pakken vil inkludere informasjon om hvordan du bruker G5 Mobile-systemet, Share/Follow og Clarity
(der det er aktuelt).
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Oversikt over systemkomponenter
Dette avsnittet har til hensikt å gi en rask oversikt over hver del. Detaljert informasjon om hver del
finnes i kapitlene som følger. For detaljerte produktspesifikasjoner og teknisk informasjon, gå til
kapittel 15.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet består av tre hoveddeler:
1. Sensor for engangsbruk
2. Gjenbrukbar sender
3. Visningsenheter:
a. Oppladbar mottaker
i. Ekstrautstyr i enkelte land
b. Dexcom G5 Mobile-app
i. Lastet ned til din smartenhet
ii. Appen er ikke tilgjengelig for alle smartenheter og land. Du finner nærmere
opplysninger på dexcom.com/compatibility.
c. Dexcom Share/Follow
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Oversikt over sensoren
Av hensyn til sikkerheten er sensoren pakket i en steril, forseglet pose eller brett som inneholder en
applikator, sensorkapsel og sensorledning. Når du først åpner pakken, ser sensoren ut som en enkelt
del, men det er faktisk tre: sensorapplikatorens sylinder, sensorkapsel og sensorledning.
Applikatorsylinderen hjelper deg med å sette sensorledningen i sensorkapselen inn under huden
din. Etter å ha plassert sensorledningen, fjerner du applikatorsylinderen. Sensorledningen og
sensorkapselen blir igjen, med kapselen festet til huden med plaster.
Sensorledningen er laget av sølv og platinum med polymermembraner. Etter innsetting vil den tynne
og fleksible ledningen måle blodsukkernivåene i væsken mellom cellene (interstitialvæske) i opptil
syv dager.

Stempel
Applikatorsylinder
(inneholder en
liten innføringsnål
og sensor)
Senderlås
Frigjøringsklaff

Sikkerhetslås

Krage
Sensorkapsel
Plaster

Figur 1. Dexcom G5 Mobile sensorapplikator og sensorkapsel
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Dette avsnittet er ment å gi en rask oversikt. Mer informasjon om bruk og innsetting av applikator,
sensor og sensorledning finner du i kapittel 5.

Applikator og sensorkapsel
Hva den kalles

Hva den gjør

Applikator
Inneholder en liten innføringsnål og en sensorledning.
Applikatorsylinder

Setter sensorledningen inn under huden.
Kun til engangsbruk.
Fjernes etter innsetting.
Holder alle bevegelige deler på plass før innsetting.

Sikkerhetslås

Forhindrer utilsiktet sensorinnsetting.
Verktøy for å fjerne senderen etter sensorøkten.
Legg den i senderboksen etter fjerning for å bruke den senere.

Krage

Kragen fjerner innføringsnålen.

Stempel

Setter sensorledningen inn i kroppen.

Senderlås

Fester senderen til sensorkapselen.

Sensorkapsel
Holder senderen og sensorledningen.
Sensorkapsel

Vanntett når senderen er korrekt installert.
Kastes etter sensorøkten.

Plaster

Holder sensorkapselen festet til huden.
Ledningen måler blodsukkernivåene i væsken mellom cellene.

Sensorledning

Festet til sensorkapselen.
Kastes sammen med kapselen etter økten.
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Oversikt over senderen

Figur 2. Dexcom G5 Mobile sender – forside og bakside
MERK: Bildene er kun eksempler, din sender kan se annerledes ut.
Når den plasseres i sensorkapselen, sender senderen trådløst dine sensorglukosedata til visningsenhetene
– mottaker og/eller smartenhet. Hvis du har en ny sender, åpner du pakken når du er klar til å bruke den.
Senderen:
1. Er gjenbrukbar.
a. Ikke kast den etter sensorøkten.
b. Den er kun for deg. Ikke del sender med noen.
2. Den er vanntett.
3. Kan sende data til visningsenhetene opptil seks meter unna.
a. Rekkevidden er kortere hvis du er i eller under vann.
4. Batteriet varer i opptil tre måneder.
a. Mottakeren eller smartenheten gir deg beskjed når batteriet er lavt.
5. Serienummer på baksiden.
Flere senderfunksjoner og informasjon om innsetting i kapittel 4 og 5.
Nå som du er kjent med sensoren og senderen, la oss se på Dexcom G5 Mobile-mottakeren.

Dexcom G5 Mobile-mottaker
Mottakeren, sammen med smartenheten, viser deg sensorglukosemålinger, trendgrafer, trendpiler
og advarsler, og gir deg beskjed når sensorglukosen er for lav eller for høy eller hvis det er noe du må
vite om eller gjøre.
Mottakerens lille størrelse gjør den diskret. Se kapittel 14 for hvordan du lader mottakerens batteri.
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Mottakeren er verken vanntett eller vannbestandig og kan skades his den blir fuktig på innsiden, så hold
den unna væsker og høy fuktighet. Det hjelper å holde USB-porten lukket for å hindre skadelige væsker
og støv i å komme inn i mottakeren. Hvis mottakeren blir våt, må du teste den for å forsikre deg om at
høyttaleren og vibrasjonene fremdeles virker (se avsnitt 11.3).
Hvis du vil bruke mottakeren sammen med smartenheten, må de settes opp separat.
Husk at du ikke kan bruke en kombinasjon av smartenheter under en sensorøkt, du må velge kun en.

Mottaker-oversikt
Hva du ser

Hva den kalles

Hva den gjør

Mottaker

Gir data om sensorglukosetrender via
skjermvisning, lyder og vibrasjon.

Mikro-USB-port

Plugg USB-kabelen i porten for
oppladning.

Dør til USB-port

Lukk døren til USB-porten etter å
ha fjernet USB-kabelen for å holde
mottakeren ren og tørr.

Mikro-USB-kabel

Plugges i mottakeren og veggladeren for
å lade batteriet
Se kapittel 14 for instruksjoner om
hvordan du lader mottakerens batteri.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Hva den kalles

Adapterplugger
(vekselstrøm)

Vegglader

Displayskjerm

Hva den gjør
Vekselstrømadapteren leveres med
utskiftbare plugger.
Installer pluggen som passer til din
stikkontakt.

Lader mottakeren når den plugges
i stikkontakten.

Viser sensorglukosemålinger,
trendgrafer og piler, alarm/advarsler,
sensorøktens status.
Endre innstillinger på menyskjermbildet.

Høyttaler

Lar deg høre alarm- og advarsellyder.

Valghjul

Piler og knapp som hjelper deg med å
navigere gjennom mottakerens menyvalg
og velge funksjoner.

VELG-knappen

Trykk på for å velge et menyvalg.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Hva den kalles

Hva den gjør

Venstre-pil

Trykk på for å gå tilbake til siste
element/skjermbilde eller til
startskjermbildet.

Høyre-pil

Trykk på for å utheve neste element.
Trykk på for å bla opp eller ned for å
velge menyvalg eller stille verdier.

Opp/ned-piler

Trykk på for å bla frem og tilbake fra
3-timers trendgraf til visningene for
1-6-12-24 timer.

3.6 Oversikt over smartenheter
Dexcom G5 Mobile-appen er laget for å brukes på din smartenhet og gir deg enda flere alternativer for
å overvåke sensorglukosetrender. Appen ligner på alle andre apper.
Denne brukerveiledningen har ikke til hensikt å vise deg hvordan du bruker smartenheten. Kontakt
teknisk støtte for smartenheten eller les brukerveiledningen for ytterligere hjelp.

Oppsummering
Nå kan du:
•
•
•
•
•

Forklare Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
Beskrive alternativer for å se trender
Finne dine historiske målinger
Gjenkjenne systemets komponenter
Forklare funksjonen til hver del
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Neste trinn
Ditt neste trinn for å komme i gang med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er å velge hvordan du vil
motta dine sensorglukosemålinger. Dexcom G5 Mobile-appen, Dexcom G5 Mobile-mottakeren eller
begge deler.
Vårt neste kapittel hjelper deg med å sette opp begge!
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Kapittel 4

Let Us G5! Det grunnleggende:
Sette opp visningsenhetene
4.1 Introduksjon
I forrige kapittel fikk du en generell oversikt over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og lærte hvordan du
kan overvåke sensorglukosenivåene dine med forskjellige visningsenheter. Nå er tiden inne for å sette
opp Dexcom G5 Mobile-appen og mottakeren.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
•
•
•
•

Opprette et Dexcom brukernavn og passord
Laste ned Dexcom G5 Mobile-appen
Sette opp Dexcom G5 Mobile-appen med de anbefalte innstillingene
Sette opp din Dexcom G5 Mobile mottaker riktig

4.2 Hvorfor forskjellige overvåkingsmetoder?
Av praktiske hensyn!
Ved å gi deg to separate overvåkingssystemer, appen og mottakeren, kan du velge å overvåke
sensorglukosen din på den mest praktiske måten til enhver tid. Gikk smartenheten tom for minne? Bruk
mottakeren! Glemte du mottakeren hjemme? Bruk smartenheten! Gikk smartenheten tom for batteri?
Mottakeren løser saken!
Med unntak av Dexcom Share, er den viktigste forskjellen mellom de to overvåkingssystemene ikke
selve dataene, men kun hvordan de presenteres.
Neste avsnitt hjelper deg med første oppsett av appen. For å sette opp mottakeren, gå til avsnitt 4.4.
Hvis du vil bruke både appen og mottakeren, må de settes opp individuelt.
Når du har gjort det første oppsettet, er du et skritt nærmere å begynne en sensorøkt!

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Sette opp visningsenhetene

35

4.3 Dexcom G5 Mobile-appen
Før du starter din første økt, må du velge hvilken smartenhet du vil bruke. Som nevnt i forrige kapittel,
kan du bruke mottakeren og én smartenheten i løpet av en økt. Du kan ikke bruke flere smartenheter
under samme økt.
Selv om smartenheten kan ha appen installert, er angivelse av senderens serienummer (SN) en del av
første oppsett. Hvis du utilsiktet har angitt serienummeret i mer enn én smartenhet, vil systemet varsle
deg og du vil ikke kunne fullføre oppsettet.

Foreslåtte innstillinger for smartenheten
For å få alarm/varsler på smartenheten må du:
• Ha Bluetooth på
• Aktivere meldinger under oppsett av appen (kun Apple-enheter)
I kapittel 10 Alarm og varsler finner du en fullstendig liste med anbefalte innstillinger for smartenheter
for bruk med systemet.
Etter å ha sjekket at innstillingene på smartenheten er riktige, installerer du appen.

Installasjon av Dexcom G5 Mobile-appen
Det er enkelt å installere appen! Bare last ned Dexcom G5 Mobile-appen fra smartenhetens app-butikk.
Hvis din smartenhet har blitt «jailbroken» eller «rooted», må du ikke installere appen.
For informasjon om hvordan du installerer en app, se smartenhetens brukerveiledning.
Appen er ikke tilgjengelig for alle smartenheter og land. Du finner nærmere opplysninger på
dexcom.com/compatibility.

Første oppsett av Dexcom G5 Mobile-appen
Det er enkelt å sette opp appen! Du vil trenge Dexcom-kontoens brukernavn og passord, sammen med
sender-boksen. Når du er inne, følger du bare instruksjonene i oppsettveiviseren. Oppsettveiviseren
leder deg gjennom sikkerhetsinformasjon, anbefalte innstillinger, angivelse av senderens serienummer,
innstilling av verdier for høy/lav sensorglukose og mottak av CGM-meldinger.
Det første oppsettet krever Dexcom brukernavn og passord. Du kan opprette dem ved å trykke
Registrer deg i appen, eller ved å gå til dexcom.com.
Hva om du er usikker på et trinn?
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Appen har påminnelser som gi deg mer informasjon. Hvis du er usikker på noe under første oppsett,
ser du etter en prompt for ekstra informasjon på skjermbildet. Disse promptene inkluderer, men er ikke
begrenset til: Jeg forstår ikke, Les mer eller et Spørsmålstegn. Trykk på informasjonsprompten for å få
mer informasjon.
For å lukke en informasjonsprompt, trykk på X i øverste høyre hjørne.

Første oppsett av appen
Trinn

Hva du ser

Hva du gjør

Introduksjonsskjermbilder
1

Trykk på app-ikonet for å åpne appen.

2

Sveip gjennom introduksjonsskjermbildene eller trykk på
Logg inn.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Introduksjonsskjermbilder

Angi eksisterende brukernavn og passord
ELLER
3

Trenger du et Dexcom brukernavn og passord?
Trykk på Registrer deg.
Fyll ut feltene Brukernavn/Passord.
Trykk på Logg inn én gang.

4

Trykk på La oss komme i gang.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Introduksjonsskjermbilder

De neste skjermbildene er bruksvilkår, sikkerhetsadvarsler,
kontraindikasjoner og anbefalte innstillinger.
5

Når hvert skjermbilde er lest, trykker du på det passende
svaret for å gå videre.
Trykk på Komplett sikkerhetserklæring eller Jeg forstår
ikke for å få mer informasjon.

Sette opp appens alarm/advarsler og grunnleggende innstillinger

Stille din advarsel om lavt blodsukker.
Standard er 4,4 mmol/L.
6

Bla for å velge en annen verdi.
Trykk på Lagre for å gå videre.
Når dette er innstilt, vil du motta en advarselmelding når
sensorglukosen din faller under den innstilte verdien.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Sette opp appens alarm/advarsler og grunnleggende innstillinger

Stille din advarsel om høyt blodsukker.
Standard er 11,1 mmol/L.
7

Bla for å velge en annen verdi.
Trykk på Lagre for å gå videre.
Når dette er innstilt, vil du motta en advarselmelding når
sensorglukosen din stiger over den innstilte verdien.

Kun for Apple-enheter:
8a

Påse at du får dine alarm- og advarselmeldinger.
Trykk på det passende svaret for å gå videre og stille
dine meldinger.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Sette opp appens alarm/advarsler og grunnleggende innstillinger

8b

9

Kun for Apple-enheter:
Trykk på OK for å motta alarm- og advarselmeldinger.

Neste skjermbilde beskriver hvordan alarm/varsler lager
lyd og vibrasjon.
Trykk på et passende svar for å gå videre.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Koble til / pare senderen med appen

10

11a

Trykk på Neste.

Kontroller at Bluetooth er på.
Appen vil sjekke om Bluetooth er slått på.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Koble til / pare senderen med appen
Kun Android-enheter:
11b

Etter å ha kontrollert at Bluetooth er på, kan du bli spurt
om å la Dexcom CGM få tilgang til enhetens lokalisering.
Trykk på Tillat.

12a

Hent din senderboks.
Trykk på Ta bilde.

Snu senderboksen opp ned på et flatt underlag med
strekkoden(e) vendt opp.
12b

Sentrer den lengste strekkoden i de grønne klammene.
MERK: Bildet er kun et eksempel og kan være annerledes
enn baksiden av din senderboks.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Koble til / pare senderen med appen

12c

13a

Hakemerket bekrefter riktig skanning av senderens
serienummer (s/n).

Hvis du ikke kan bruke appens skanner:
Trykk på Skriv inn senderens serienummer for hånd.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Koble til / pare senderen med appen

Bruk tastaturet til å angi senderens s/n.
13b

Bekreft korrekt s/n.
Trykk på Lagre.

14

Sett i sensoren og fest senderen ved å følge videoens
instruksjoner.
Se kapittel 5 for mer informasjon.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Koble til / pare senderen med appen

15

Vent opptil 30 minutter for at smartenheten og senderen
skal kommunisere.

Kun for Apple-enheter:
16

Når du ser påminnelsen, trykk på Koble sammen for å
pare senderen med smartenheten.

17

Vent på meldingen Tilkobling opprettet.

Starte en sensorøkt
Trykk på sirkelen for sensoroppvarming for å starte din
to timers sensoroppvarming.
18

MERK: Du vil IKKE få noen sensormålinger av blodsukker
eller alarm/varsler i løpet av den to timer lage
sensoroppvarmingen.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Starte en sensorøkt

19

Når du ser telleren for sensoroppvarming, er det første
oppsettet fullført.
Gratulerer!

Hvis du har problemer med oppsett av Dexcom G5 Mobile-appen, kontakt din lokale Dexcom-representant.
Hvis du har problemer med smartenheten, kontakter du teknisk støtte for smartenheten.
Etter første oppsett er gjort, setter du opp mottakeren eller går til kapittel 6 for å starte din første sensorøkt.

4.4 Dexcom G5 Mobile-mottakeren
I forrige kapittel lærte du om mottakerens komponenter. Her kommer en oppfriskning for å hjelpe deg
med første oppsett.
Displayskjerm:
• Trendskjermbilde
• Skjermbilde med menyvalg
Valghjul:
• Velg
○ Knapp i midten av valghjulet
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▪ Senterknappen sier ikke «Velg»
○ Trykk for å
▪ Slå på mottakeren
▪ Velge alternativer/funksjoner
▪ Akseptere endringer
▪ Gå fremover gjennom menyer/funksjoner
• Opp/ned
○ Bla gjennom trendskjermbilder
○ Utheve menyvalg
○ Endre verdier
• Venstre
○ Gå tilbake til siste element eller skjermbilde
• Høyre
○ Gå til neste element eller skjermbilde

Første oppsett av Dexcom G5 Mobile-mottakeren
Trykk på Velg for å slå på mottakeren.
Det første skjermbildet du ser er startskjermbildet med stigende grønne stolper. Når det er fullført, fører
en veiviser deg gjennom trinnene i det første oppsettet. Ikke bekymre deg hvis mottakeren summer
eller gir andre lyder under denne prosessen.
Etter at første oppsett er fullført, vil du ikke se denne veiviseren igjen. Innstillingene kan senere justeres
med menyvalgene.
Hvordan du fullfører første oppsett er forskjellige mellom mottaker og smartenhet, men dataene er
de samme.
Prompter i oppsettveiviseren:
• Språk
• Klokkeslett/dato
• Senderens serienummer
○ Baksiden av senderen
○ Baksiden av senderboksen
• Stille Lav advarsel
• Stille Høy advarsel
Før du starter en økt, bør du sjekke mottakerens batterinivå. Hvis det er under halvparten, gå til
kapittel 14 for instruksjoner om oppladning.
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Første oppsett av mottaker
Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Første skjermbilder
1

Trykk på Velg for å slå mottakeren på.

2

Vent.

Språk
Velg språk.
3

Trykk på opp/ned-pilen for å velge ønsket språk.
Trykk på Velg for å velge det uthevede språket.

Klokkeslett/dato
Stille tidsformat.
4a

Tilgjengelige tidsformater er 24-timer eller AM/PM (12-timer).
Trykk på opp/ned-pilen for å velge ønsket tidsformat.
Trykk på Velg for å bekrefte endringene.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Klokkeslett/dato
Trykk på opp/ned-pilen for å endre år.
Trykk på høyre-pilen for å gå fremover.
Trykk på opp/ned-pilen for å endre måned.
4b

Trykk på høyre-pilen.
Trykk på opp/ned-pilen for å endre dag.
Trykk på høyre-pilen for å gå til tid.
MERK: Formatet er ÅÅÅÅ.MM.DD.
Trykk på opp/ned-pilen for å endre time.
Trykk på høyre-pilen.
Trykk på opp/ned-pilen for å endre minutter.

4c

(For å velge AM/PM) Trykk på høyre-pilen.
(For å velge AM/PM) Trykk på opp/ned-pilen.
Trykk på Velg for å lagre og lukke.
MERK: Etter første oppsett, hvis batteriet er tappet, vil
mottakeren vibrere én gang og du vil måtte tilbakestille
dato og klokkeslett.

Sender
Vend senderboksen opp ned for å finne serienummeret.
5a

MERK: Dette bildet er kun et eksempel, senderens
serienummer kan være plassert på et annet sted.
Hvis senderpakken ikke er tilgjengelig:

5b

• Serienummeret er på senderens bakside.
MERK: Bildet er kun et eksempel, senderen din kan se
annerledes ut.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Sender

5c

Trykk på opp/ned-pilene for å velge og angi senderens
SN.
Trykk på høyre-pilen for å gå til neste siffer.
Trykk på Velg for å lagre og lukke.

Stille Lavt varsel

6a

Systemets standard er 4,4 mmol/L.
Trykk på Velg for å lagre nåværende nivåer og lukke.

Endre verdien:
6b

Trykk på opp/ned-pilene for å endre verdien med
inkrementer på 0,1 mmol/L.
Trykk på Velg for å lagre og lukke.

Stille Høyt varsel

7a

Systemets standard er 11,1 mmol/L.
Trykk på Velg for å lagre nåværende nivåer og lukke.

Endre verdien:
7b

Trykk på opp/ned-pilene for å endre verdien med
inkrementer på 0,1 mmol/L.
Trykk på Velg for å lagre og lukke.
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Disse trinnene er nok til å komme i gang, nå kan du starte sensorøkten!

Oppsummering
Nå kan du:
•
•
•
•

Opprette et Dexcom brukernavn og passord
Laste ned Dexcom G5 Mobile-appen
Sette opp appen med anbefalte innstillinger
Sette opp din Dexcom G5 Mobile mottaker riktig

Hva kommer nå?
Nå som du er ferdig med å sette opp appen og/eller mottakeren, er neste trinn å starte en sensorøkt.
Uansett hvilken metode for overvåking du velger, startes en sensorøkt på samme måte:
1. Sette i sensoren.
2. Sette i senderen.
3. Pare senderen med enheten.
4. To timers sensoroppvarming.
5. Første kalibreringer.
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Kapittel 5

Let Us G5! Det grunnleggende:
Starte en sensorøkt: Sette i sensor,
sender og starte en økt
5.1 Oversikt
Nå som visningsenheten er satt opp, er du klar til å begynne en sensorøkt. Hvis dette er første gang du
setter i en sensor, bør du kanskje se videoen om innsetting av en Dexcom G5 Mobile-sensor for å forstå
prosessen bedre.
Videoen om innsetting av en Dexcom G5 Mobile-sensor er tilgjengelig på to måter:
1. Gjennom appen
2. Gjennom veiledningen på dexcom.com/downloadsandguides
Etter å ha satt i sensoren, starter du sensoroppvarming på smartenheten og mottakeren.
Sensoroppvarmingen tar ca. 2 timer. I denne perioden blir kroppen vant til den nye sensoren slik at du
får mer nøyaktige sensorglukosemålinger. Når 2-timers oppvarming er over, angir du to etterfølgende
fingerstikkverdier for å kalibrere sensorens blodsukkermålinger (kalibrering dekkes i neste kapittel).
Påse at du gir deg selv nok tid til å avslutte oppsettet. Husk at smartenhetens Bluetooth må pares med
senderen, så legg til 30 minutter. Den gode nyheten er at du ikke behøver å sitte og vente. Så lenge
du har visningsenheten i nærheten, kan du gjøre dine daglige oppgaver eller tilpasse dine Dexcom G5
Mobile-innstillinger i denne perioden.
Hold visningsenheten rede under oppvarmingen – den viser hvor mye tid som har gått og melder fra
med et pip og et ikon når sensorøkten er klar for sine første kalibreringer.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
•
•
•
•

Identifisere funksjonene til sensorapplikatoren
Klargjøre for innsetting av sensoren
Velge det beste stedet for å sette inn sensoren
Sette sensoren korrekt inn
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•
•
•
•

Klargjøre senderen for utskifting
Feste senderen til sensoren på korrekt måte
Beskrive hva som skjer under sensoroppvarming
Identifisere nedtellingsikonet

5.2 Klargjøring for sensorinnsetting
Før du setter i en sensor, må du påse at du har alt du trenger. Noen artikler er inkludert i Dexcom G5
Mobile CGM-systemets pakker, andre er det ikke.

Elementer inkludert i Dexcom G5 Mobile-pakkene
For sensorinnsetting trenger du sensoren og senderen.

I sensorboksen
Hva du ser

Hva det er

Steril sensorpose med viktig informasjon på etiketten.
Sjekk utløpsdatoen.
Må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Sensorapplikator for engangsbruk.

Å vite hva hver del av applikatoren gjør vil hjelpe deg til å sette i sensoren. Kapittel 3 ga deg en oversikt
over sensorapplikatoren.
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4. Stempel

3. Sikkerhetslås

5. Applikatorsylinder
(inneholder en liten
innføringsnål og
sensor)

6. Krage

8. Senderlås

7. Sensorkapsel

9. Frigjøringsklaff

2. Plaster

Figur 3. Dexcom G5 Mobile sensorapplikator og sensorkapsel
Følgende tabell går gjennom sensorapplikatorens komponenter i bruksrekkefølgen.

Bruksrekkefølge Navn

Hva den gjør
Sterilisert for din beskyttelse.

1

Sensorpose

2

Plaster

Holder sensor/sender på plass på huden.

3

Sikkerhetslås

Hindrer at stemplet setter i sensoren før du er klar.

4

Stempel

Setter sensorledningen inn i kroppen.

5

Applikatorsylinder

Inneholder en liten innføringsnål og en
sensorledning.

Åpnes for å ta ut applikator og sensor.

Kun til engangsbruk.
Kragen fjerner innføringsnålen.
6

Krage

Hjelper til å fjerne applikatorsylinderen når
sensorledningen er satt inn.
(Fortsetter på neste side)

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Starte en sensorøkt: Sette i sensor, sender og starte en økt

55

(Fortsetter fra forrige side)

Bruksrekkefølge Navn

Hva den gjør
Holder sensoren på plass under huden.

7

Sensorkapsel

8

Senderlås

Låser senderen i sensorkapselen.

9

Frigjøringsklaff

Lar deg fjerne applikatorsylinderen fra
sensorkapselen.

Holder senderen.

Senderboks
Hva du ser

Hva det er
Bunnen av boksen med viktig informasjon på etiketten.
Ta vare på boksen til senderbatteriet dør.
MERK: Bildet er kun et eksempel, senderboksen kan se annerledes ut.
Gjenbrukbar sender.
MERK: Bildet er kun et eksempel, senderen din kan se annerledes ut.

I det forrige kapitlet la du inn senderens serienummer i visningsenhetene og sørget for at smartenheten
og/eller mottakeren kunne kommunisere med senderen. Du vil ikke kunne starte en sensorøkt hvis
senderen ikke er paret med mottakeren og/eller smartenheten.
Ikke inkludert i pakkene:
1. Spritservietter
2. Din blodsukkermåler
3. Dine teststrimler
Før du starter må du sjekke blodsukkermåleren for å påse at den er i god stand etter produsentens
instruksjoner og at målerens dato og klokkeslett tilsvarer dato og klokkeslett på visningsenheten.
Påse at teststrimlene ikke har utgått og at de virker med måleren din.
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Før du fjerner sensorapplikatoren fra den sterile posen, må du bestemme det beste stedet å sette
inn sensoren.

5.3 Velge innsettingssted
Velg et sted på magen (eller også øverst på enden hvis brukeren er 2 til 17 år gammel). Stedet bør være
over eller under beltelinjen. De beste stedene er vanligvis flate, «klypbare» steder som ikke utsettes for
mye friksjon (langs beltet, under bilbeltet eller der du ligger når du sover).
For mer hjelp om ideelle sensorinnsettingssteder, kontakt legen din.

Innsettingssteder
Sted

Hvor det er

Fronten av kroppen (magen) fra 2 år og eldre

Hvis bruker er mellom 2 og 17 år:
Baksiden av kroppen (øverst på enden)

Gjøre:
• Fjern sensoren og applikatoren fra den sterile pakken kun når de skal brukes
• Plasseres minst 8 cm fra insulinpumpens infusjonssett eller injeksjonssted
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• Barber området slik at plasteret fester godt (etter behov)
• Området må være uten kremer eller parfyme
Ikke gjøre:
• Ikke bruk samme innsettingssted gjentatte ganger
• Ikke bruk samme sted for 2 påfølgende sensorøkter
• Ikke bruk steder der bein ligger nærme overflaten (ribbein, hofter)
Hvis du er bekymret for at sensorkapselen ikke skal klebes, kan du før du setter i sensoren gjøre stedet
mer klebrig for å hjelpe til å feste kapselen.

Valgfri hudpreparering
Bruk eventuelt andre klebemidler (Mastisol™, SkinTac™) som en del av klargjøringen for feste kapselen
godt. Påfør klebemiddel etter at du har valgt og rengjort innsettingsstedet. Bruk sirkelbevegelser og lag
en oval form, men forsikre deg om at du ikke får noe klebemiddel i midten. La ovalen tørke i henhold til
produsentens instruksjoner.. Etter tørkingen kan huden føles litt klebrig.
Se Trinn 3 i neste tabell for instruksjoner.
MERK: Kontakt legen hvis du har spesifikke spørsmål om bruk av medisinsk tape, barrierefilm og/eller
andre typer plaster i forbindelse med Dexcom CGM.

5.4 Sette inn sensoren
Du har samlet sammen alle elementer for å starte en sensorøkt, har sett læreprogrammet, gått gjennom
sensorapplikatoren og har klargjort sensorkapselstedet. Du er nå klar til å sette inn sensoren!
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Trinn Bilde

Hva du gjør

Klargjøring

1

2

Vask og tørk hendene.

Vask innsettingsstedet med en spritserviett.
La huden tørke.

Valgfritt trinn: Plaster
3

Lag en oval på huden.
• Ikke få klebemiddel i midten av sirkelen
• La klebemidlet tørke
• Sett inn sensoren på den rene huden midt i sirkelen

Sjekk posen: Er den skadet eller allerede åpnet?
• Hvis ja, må den ikke brukes.
4

Ta sensorapplikatoren ut av den sterile posen.
Inspiser sensoren nøye og sjekk at den ikke er skadet.
Ta vare på sensorpakken til sensorøkten er ferdig.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Feste sensorkapselen

5

Trekk papiret av plasteret.
Ikke ta på det klebrige plasteret.

Plasser sensoren vannrett på huden, ikke loddrett.
6

Trykk på med fingrene rundt på toppen av plasteret flere
ganger til det sitter godt.

Sette inn sensorledningen

7

8

Hold applikatorsylinderen.
Trekk sikkerhetslåsen ut.

Plasser fingrene én hånd på kanten av plasteret.
Klyp opp huden på spissene av det hvite plasteret.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Sette inn sensorledningen
Plasser to fingre direkte over kragen for å holde
applikatorsylinderen stødig.
9

Plasser tommelen på det hvite stempelet.
Skyv stempelet helt ned i applikatorsylinderen.
Da skal du høre 2 klikk.
MERK: Fingerplassering er viktig for korrekt innsetting.

Fjerne applikatorsylinder og krage
Flytt to fingre fra over kragen til under kragen.
Hold tommelen som base på det hvite stempelet.
10

Trekk kragen helt tilbake mot tommelen.
Da skal du høre 2 klikk.
MERK: Fingerplassering er viktig for korrekt fjerning av nålen.

11

Hold senderlåsen nede mot kroppen.
Klem de riflede utløserklaffene på sidene av sensorkapselen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Fjerne applikatorsylinder og krage

Beveg applikatorsylinderen fremover og ut fra kroppen.
Følg lokale forskrifter ved avhending av applikatoren.
12
Hva er igjen?
1. Sensorkapsel
2. Senderlås
Du har nå satt inn sensoren!
Du skal nå ha to elementer på magen:
1. Sensorkapselen
2. Senderlåsen
Har du problemer?
Hvis det er første gang du setter inn en sensor, har du kanskje spørsmål eller trenger hjelp. I dette
tilfellet kan du kontakte din lokale Dexcom-representant.
Neste trinn er å feste senderen til sensorkapselen.

5.5 Feste senderen
Nå som du har satt inn sensoren, må du feste senderen.
Ettersom senderen brukes om igjen, trenger du ikke en ny hver gang du starter en sensorøkt. Ta vare på
din nåværende senders boks. Etiketten på bunnen har viktig informasjon du kan trenge etter at du har
plassert senderen. Når senderen er plassert, kan den ikke fjernes før økten er over. Kapittel 7 viser når
og hvordan du fjerner senderen.
Før du setter inn senderen må du sjekke at du har lagt inn korrekt serienummer i visningsenheten.
Kapittel 4 forklarer hvordan du legger inn senderens serienummer.
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Trinn

Bilde

Hva du gjør
Ta senderen ut av boksen.
Ta vare på boksen.

1

Ta vare på sikkerhetslåsen fra sensorapplikatoren (brukes
til å fjerne senderen når økten er over).
Skaff en spritserviett.
Tørk baksiden av senderen med spritservietten.
La det tørke i 2–3 minutter.

2

Ikke la baksiden av senderen berøre huden.
Ikke få riper på senderens bakside, dette kan skade den
vanntette forseglingen.
Ikke ta på metallpunktene på senderens bunn.
Flat side ned.

3

Skyv senderens minste ende under leppen på sensorkapselen
foran de riflede klaffene, bort fra senderlåsen.

Hold fingeren på senderen for å holde den på plass.
4

Skyv senderlåsen opp og frem over senderens brede ende
med den andre hånden.
Da skal du høre 2 klikk.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn

Bilde

Hva du gjør
Sitter senderen fast?
Før du fjerner senderlåsen må du sjekke at senderen sitter fast.

5

Påse at ingen av senderens sider har hoppet ut av kapselen.
Hvis den ikke er helt låst på plass, kan du ha en dårlig
forbindelse og den vil ikke være vanntett.

Hold sensorkapselsidene med én hånd.
6

Vri låsen bort fra kroppen med den andre hånden.
Fjern låsen.
Ikke fjern senderen mens sensorkapselen er festet til huden.

Du er nesten ferdig med å starte sensorøkten!
Sett inn sensoren, feste senderen og to timers oppvarming av sensoren er det samme uansett om du
bruker mottakeren eller appen.
De gjenværende trinnene varierer fra app til mottaker:
1. La visningsenheten få vite at du må starte sensoroppvarming.
2. Følg med på oppvarmingsnedtellingen.

5.6 Løsne sensorkapselen
Sensorkapselen skal sitte på huden med sitt eget plaster, men med slitasje kan den løsne.
Hvis plasteret løsner etter innsetting, bruker du medisinsk tape (som Blenderm™, Tegaderm™, Smith &
Nephew IV3000®, 3M™) for ekstra feste.
•
•
•
•

Tape over det hvite plasteret på alle sider for jevnt feste
Ikke tape over senderen eller noen av kapselens plastdeler
Ikke tape under sensorkapselen
Ikke la det være stoffer på huden der du setter i sensoren
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Figur 4. Den riktige måten å bruke tape for ekstra feste

5.7 Starte sensorøkten
Hvis du velger å bruke både mottaker og appen, må begge systemer settes opp individuelt (se kapittel 4).
Etter å ha paret senderen med dine enheter, satt i sensoren og festet senderen til sensorkapselen, er
ditt neste trinn å fortelle enheten(e) at du vil starte sensorøkten. Sendere er gjenbrukbare. Det kreves
kun paring når du bruker en ny sender.
Under oppvarmingen vil ingen av enhetene gi noen glukosedata. Sensorglukosemålingene vil starte
etter den to timer lange oppvarmingen er over og du har lagt inn de to første kalibreringsverdiene fra
fingerstikk i enten smartenheten eller mottakeren.
Vi vil først se på hvordan du starter sensorøkten for appen.

Dexcom-app: Starte en økt
Trinn Hva du ser
1

Hva du gjør
Vent for melding om Tilkobling opprettet.
Trykk på det grønne hakemerket i den svarte firkanten.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn

Hva du ser

Hva du gjør
Trykk på sirkelen for sensoroppvarming for å starte din to
timer lange sensoroppvarming.

2

MERK: Du vil IKKE få noen sensorglukosemålinger
eller alarmer/advarsler under de to timene med
sensoroppvarming.
Bruk fingerstikkmålinger med blodsukkermåleren til
behandlingsavgjørelser i denne oppvarmingsperioden.

Vent.
3

Skjermen gir en nedtelling av oppvarmingen. De oransje
strekene blir mørkere når nedtellingen går fremover.
Hold smartenheten innenfor seks meter fra senderen
under oppvarmingsperioden.

Låst skjermbilde
4a

Første kalibrering-påminnelsen forteller deg at
oppvarmingen er over.
Kapittel 6 tar for seg kalibrering.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

4b

Hva du gjør

Påminnelsen om første kalibrering forteller deg når
oppvarmingen er fullført.
Sensoroppvarming er fullført.
Du er klar til å kalibrere!

Mottaker: Starte en økt
Trinn Hva du ser
1

2

Hva du gjør
Trykk på Velg for å slå på mottakeren.

Fra trendgrafen.
Trykk på Velg for å gå til hovedmenyen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør
Trykk på ned-pilen for å utheve Start sensor.

3

4

5

Trykk på Velg for å starte en ny sensorøkt.
MERK: Etter at sensoren starter, vil valget
Start sensor forsvinne.

Fremdriftslinjen «Start sensor» bekrefter to timers
oppvarming.
Hold mottakeren innenfor seks meter fra senderen
under oppvarming.

Mottakeren returnerer til trendgrafskjermen.

Påse at mottaker og sender kommuniserer.
6

Sjekk mottakeren 10 minutter etter start for
Bluetooth-ikonet.
• Solid: Tilkoblet
• Blinkende: Søker etter forbindelse
• Ikke noe Bluetooth-ikon: Ingen forbindelse
Vent.

7

Skjermen gir en nedtelling av den to timer lange
oppvarmingen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

8

Hva du gjør
Sensoroppvarming er fullført.
Du er klar til å kalibrere!

5.8 Tips om mottaker og Bluetooth
Senderen og mottakeren begynner å kommunisere når du starter en sensorøkt. Etter ca. 30 minutter,
hvis Bluetooth-symbolet er solid og ikke blinker, snakker senderen og mottakeren med hverandre.
• Hvis det blinker, leter Bluetooth etter senderen
○ Påse at sender og mottaker er innenfor seks meter fra hverandre
Hvis Bluetooth-ikonet ikke er på mottakeren og ikonet for Signaltap vises i øverste høyre hjørne på
mottakerens statuslinje, kommuniserer de ikke.

Ingen kommunikasjon mellom sender og mottaker
Trinn Hva du ser

Hva du gjør
Sjekk at det er korrekt senderserienummer i mottakeren.

1

• SN finnes på etiketten på bunnen av senderboksen.
Trykk på Velg for å gå til hovedmenyen.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

2

3

4

Hva du gjør
Trykk på ned-pil til Innstillinger.
Trykk på Velg.

Trykk på ned-pil til Sender.
Trykk på Velg.

Trykk på Velg.

Sjekk at du har korrekt sender-SN i mottakeren.
• SN finnes på etiketten på bunnen av senderboksen.
5

Sammenligne SN-nummeret med SN på sendersettets
boks.
Hvis korrekt, kontakt din lokale Dexcom-representant.
Trykk på Velg for å gå ut av skjermen.

Hvis feil SN er lagt inn

6

Trykk på venstre-pil to ganger for å gå til hovedmenyen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hvis feil SN er lagt inn

7

Hvis sensorøkten har startet og du vil korrigere senderSN, må du stanse sensorøkten.
Trykk på ned-pil til Stopp sensor.
Trykk på Velg.

8

Trykk på Velg for å stoppe økten.

9

Vent til sensorøkten stopper.

Fra hovedmenyen:
10

Trykk på ned-pil til Innstillinger.
Trykk på Velg.

11

Trykk på ned-pil til Sender.
Trykk på Velg.

(Fortsetter på neste side)

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Starte en sensorøkt: Sette i sensor, sender og starte en økt

71

(Fortsetter fra forrige side)

Hvis feil SN er lagt inn

12

Uthev Senderserienr.
Trykk på Velg.

Angi korrekt SN med opp/ned-pilene.
Trykk på opp/ned-pilene for å velge og angi senderens SN.
13

Trykk på høyre-pilen for å gå til neste siffer.
Trykk på Velg for å lagre og lukke.
Trykk på venstre-pil to ganger for å gå til hovedmenyen.
Start sensorøkten.

14

Trykk på opp/ned-pilen for å utheve Start sensor.
Trykk på Velg på Start sensor.

5.9 Oppvarming for sensorøkt
Sensoren tar ca. to timer for å justere seg til kroppen. Når du er i sensoroppvarming, kan du tilpasse
innstillingene. Kapittel 11 viser deg hvordan du tilpasser ditt Dexcom G5 Mobile CGM-systems
visningsenheter.
Når sensoroppvarmingen er ferdig, er du klar til å angi de første kalibreringene! Neste kapittel viser
deg hvordan.

Oppsummering
Nå kan du:
• Identifisere funksjonene til sensorapplikatoren
• Klargjøre for innsetting av sensoren
• Velge det beste stedet for å sette inn sensoren
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•
•
•
•
•

Sette sensoren korrekt inn
Klargjøre senderen for utskifting
Feste senderen til sensoren på korrekt måte
Forklare sensoroppvarming
Identifisere nedtellingsikonet

Hva kommer nå?
Neste kapittel viser deg hvordan du kalibrerer.
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Denne siden er tom med hensikt
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Kapittel 6

Let Us G5! Det grunnleggende:
Kalibrering
6.1 Introduksjon
I forrige kapittel lærte du hvordan du setter inn sensoren, senderen og starter en ny sensorøkt. Du er nå
klar til å begynne dine siste trinn før du får dine sensorglukosemålinger. Kalibrering.
Dette kapitlet går ikke bare gjennom din første kalibrering, men også oppdateringskalibreringer som
kreves under sensorøkten. Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Gi en oversikt over kalibrering
○ Definere kalibrering
○ Forklare viktigheten av kalibrering
○ Identifisere trinn for å sikre en vellykket kalibrering
• Vite trinnene som skal til for å ta nøyaktige blodsukkermålinger
○ Identifisere korrekt blodsukkersted for kalibreringer
○ Klargjøre fingeren for fingerstikkmåling
• Bestemme om du skal / ikke skal kalibrere
○ Vite når du kan legge inn fingerstikkmålinger for kalibrering
○ Vite når du bør legge inn fingerstikkmålinger for kalibrering
○ Bestemme om du må kalibrere utenfor de vanlige kravene til kalibrering
• Begynne oppstartskalibrering
• Utføre oppdateringskalibreringer
• Angi fingerstikkmålinger på riktig måte
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Identifisere kalibreringsfeil

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Kalibrering

75

6.2 Oversikt over kalibrering
Hva er kalibrering?
Som du tidligere har lært, kommer sensorglukoseverdiene fra måling av blodsukker i væsken mellom
cellene (interstitialvæske). Selv om blod og interstitialvæske ligner på hverandre, kan sensormålingene
være forskjellige mellom fingerstikk og CGM. Kalibrering gir en sammenligning, eller måling, mellom
målerens fingerstikkverdier og sensorens glukoseverdier slik at sensor og måler kan stilles på linje.
BS-måleren «lærer» sensoren blodsukkerverdiene gjennom kalibrering. Akkurat som en klokke som må
stilles, gjør kalibreringene at CGM justerer seg etter din kropp.

Hvorfor er kalibrering så viktig?
Kalibreringer er viktige for å sikre at CGM-systemet yter sitt beste.
Ved å kalibrere når systemet ber om det, bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet målerens
fingerstikkverdier til å sikre at sensorglukoseverdiene fra sensoren er nøyaktige gjennom økten.

Hvordan kalibrerer jeg?
Ta en fingerstikkmåling med måleren din og legg BS-verdien inn i mottakeren. Dette kapitlet lar deg
vite hvilke forholdsregler du må ta før du tar en fingerstikkmåling, deretter angir du dataene. Opptil
nå har du angitt informasjon som advarsler, sender-SN osv. separat for mottakeren og smartenheten.
Kalibrering er annerledes.
Hvis du angir målerens BS-verdi i mottakeren, tar det ca. fem minutter før sensorglukosemålingene
begynner. Etter ca. ti minutter kan du se målingene på den andre visningsenheten.

Hvor ofte kalibrerer jeg?
Det er tre primære kalibreringer som «må gjøres», hver med sin egen påminnelse:
1. To første kalibreringer når sensoroppvarmingen er ferdig
2. Oppdateringskalibreringer to ganger om dagen, hver 12. time
3. Når du får beskjed om det
Ikke angi BS-verdier i begge enhetene, bruk enten smartenheten eller mottakeren. Hvis du får en
påminnelse om kalibrering utenfor den vanlige kalibreringsplanen, betyr det at systemet ikke aksepterer
din siste kalibrering eller at målerens BS-verdi er svært forskjellig fra sensorens glukosemåling.
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Ikke bekymre deg om å holde rede på tiden mellom kalibreringer, da systemet vil minne deg på når det
er tid for en ny.

6.3 Når du skal kalibrere
Jevnlig kalibrering justerer dine sensorglukosemålinger med fingerstikkverdiene. Uten kalibreringer
kan sensoren bli unøyaktig, dermed blir også visningsenhetens sensorglukoseverdier, advarsler osv.
unøyaktige.
Det er viktige situasjoner der du må kalibrere:
1. Første kalibrering: to timer etter at du setter inn sensoren.
2. 12-timers oppdatering: hver 12. time etter første kalibrering ved oppstart.
3. Når systemet ber deg om det.
Med kalibreringspåminnelser hjelper sensoren og visningsenheten deg med å følge kalibreringsplanen.
Hvis dine BS-verdier ikke er i området 2,2–22,2 mmol/L, vil systemet ikke akseptere kalibreringen. Vent
til du er innenfor området 2,2–22,2 mmol/L før du angir BS-verdiene.

Første kalibrering: Sensoroppstart fullført
1. Ved påminnelser (se neste tabell) angir du to påfølgende fingerstikkverdier i en av
visningsenhetene.
2. Du trenger ikke å gjøre første kalibrering to ganger.
a. Kalibreringsdata overføres mellom mottaker og appen.
b. Det er en fem minutters rapporteringsforsinkelse mellom enhetene.
3. Første oppdateringskalibrering er 12 timer etter andre kalibrering ved oppstart.

Oppdateringskalibrering
1. Legg inn fingerstikkverdiene dine hver 12. time.
2. Visningsenhetene gir kalibreringspåminnelser.
3. Du kan bli minnet på å legge inn ytterligere blodsukkerverdier etter behov.
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Mandag (dag 1 av sensorøkten):
08:00

Sensor
innsetting

10:00

2t
startkalibrering

22:00

12 t oppdaterings
kalibrering

Tirsdag–søndag (dager 2-7 av sensorøkten):
10:00

22:00

12 t oppdate
ringskalibrering

12 t oppdate
ringskalibrering

Figur 5. Eksempel på minimum kalibreringsplan for en syv dagers sensorøkt

6.4 Påminnelser om kalibrering
Påminnelser om kalibrering ved oppstart av sensorøkt
Når din to timers sensoroppstart er ferdig, vil visningsenheten fortelle deg at det er på tide å angi den
første av dine to påfølgende oppstartskalibreringer. Når systemet har akseptert BS-verdiene, begynner
sensorens glukosemålinger. Hvis du ikke angir BS-verdier med en gang, vil systemet påminne deg hvert
15. minutt. Husk at du kun skal bruke BS-måleren til kalibrering, du må aldri angi verdiene fra CGM.
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Påminnelser om oppstartskalibrering
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Sensoroppvarming
er fullført.

Følg trinnene i avsnitt
6.5 og 6.6.

Klar for den
første av to
oppstartskalibreringer.

Klargjøre for neste
kalibrering med
én gang.

Første kalibrering
Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Sensoren aksepterte
første kalibrering.

Gjenta trinnene
i avsnitt 6.5 og 6.6.

Klar for andre
BS-målerverdi.

Neste kalibrering
om 12 timer.

Andre kalibrering
Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Mottaker

Dine sensorglukosemålinger begynner om ca. fem minutter etter at enheten(e) aksepterer kalibreringene.

Påminnelser om oppdateringskalibrering
Når oppstartskalibrering er gjort, starter din plan for oppdateringskalibreringer.
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Trinnene for å angi oppdateringskalibreringer er de samme som for første kalibrering, inkludert
kun å legge verdiene inn i én av visningsenhetene. Den eneste forskjellen er at du med
oppdateringskalibreringer kun legger inn BS-målerverdien én gang.
Som med påminnelsene du fikk ved første kalibrering, hvis du ikke angir BS-verdier med en gang,
vil systemet påminne deg hvert 15. minutt.

Påminnelser om oppdateringskalibrering
Enhet

Hva du ser

Smartenhet:
Låst
skjermbilde
Smartenhet:
I appen

Mottaker

Hva det betyr

Hva du gjør

Angi
oppdateringskalibrering.
Hvis påminnelsen ikke
forsvinner:
• Systemet har ikke
akseptert siste
kalibrering
• BS-verdiene er
svært forskjellige
fra sensorens
verdier

Følg trinnene i avsnitt
6.6 og 6.7.

Trykk på meldingen for å slette påminnelsen på smartenheten. For å slette en påminnelse på
mottakeren, trykk på Velg.

Lyd-/vibrasjonsadvarsler
Hvis du ikke kan lese skjermen, har både smartenheten og mottakeren pipe-/vibrasjonsadvarsler
som – med unntak av for standard 12. timers oppdateringskaliberinger – lar deg vite at det er på tide
å kalibrere eller at det er en feil med systemkalibreringen.
For mer informasjon om å stille inn lyd-/vibrasjonsadvarsler og hvordan de slettes, se kapittel 10.
Smartenhet
Kalibreringspåminnelser vil varsle deg med tre pip hvis smartenheten ikke er på Stille eller på Ikke
forstyrr.
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Mottaker
Mottakeren varsler deg med en første vibrasjon for kalibreringspåminnelser. Hvis advarselen ikke
slettes, får du vibrasjon/pip hvert 5. minutt til det bekreftes.

6.5 Klargjøre for kalibrering
Sensoren trenger din hjelp for å gi nøyaktige blodsukkermålinger. Hvis du ikke klargjør riktig for
kalibrering, vil sensoren kanskje ikke gi deg de mest nøyaktige sensorglukosemålingene.

Åtte trinn for å sikre en vellykket kalibrering:
Gjøre:
1. Vask og tørk hendene før du tar en fingerstikkmåling.
2. Du skal alltid bruker samme måler som du vanligvis bruker til å måle blodsukker med når du
kalibrerer.
a. Nøyaktigheten til blodsukkermåleren og strimlen kan variere med målermodellene.
b. Et bytte i en økt kan føre til unøyaktige sensorglukosemålinger.
3. Følg målerens instruksjoner nøyaktig når du tar en fingerstikkmåling.
4. Kontroller at teststrimlene er gyldige og eventuelt kodet riktig med måleren.
5. Sjekk: Er Bluetooth aktiv?
6. Bruk kun fingerstikkverdier.
a. Andre steder er ikke nøyaktige.
b. Må legges inn innen fem minutter etter BS-målingen.
c. Legg inn den nøyaktige verdien fra BS-måleren for hver kalibrering.
Ikke gjøre:
7. Ikke ta paracetamol/acetaminofen som inneholder medikamenter under økten.
a. Snakk med legen for bedre å forstå hvor lenge paracetamol/acetaminofen er aktive i kroppen.
8. Ikke kalibrer hvis BS-verdiene er under 2,2 mmol/L eller over 22,2 mmol/L.
a. Hvis BS-verdiene er utenfor dette området, forstår ikke systemet disse verdiene og vil ikke
kalibrere.
i. Du må vente til blodsukkeret ditt er innenfor dette området for å kalibrere.
Vær sikker - hvis blodsukkeret er lavt skal du først behandle lavt blodsukker og deretter kalibrere.

6.6 Klar? Ferdig? Kalibrer!
Du har fulgt de åtte trinnene, har en gyldig BS-verdi fra måleren og visningsenheten gir deg beskjed
hele tiden: Kalibrer! Kalibrer! Kalibrer!
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Husk:
Du behøver ikke ta en fingerstikkmåling for hver visningsenhet når du kalibrerer. Når du legger verdien
inn i én enhet, sendes dataene til den andre innen fem minutter.
Nå skal vi se på å legge inn kalibrering med appen, deretter trinn for å legge inn kalibreringsverdier
i mottakeren.

Kalibrere med Dexcom G5 Mobile-appen
Trinn Hva du ser

1

Hva du gjør

Ytterligere info

Trykk på sirkelen.

Første kalibrering:
Angi to påfølgende BSmålerverdier.
Oppdateringskalibrering:
Angi én enkelt BS-verdi.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

2

Hva du gjør

Ytterligere Info

Angi målerens BS-verdi
med talltastaturet.
Trykk på Lagre.

Kontroller at verdien
er korrekt.
3

Trykk på Lagre.
Hvis den ikke er korrekt:
Trykk på Avbryt.

Dobbeltsjekk tallene.
Feil angitte BS-verdier
kan innvirke på sensorens
nøyaktighet.

Angi korrekt verdi.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

4

5

Hva du gjør

Ytterligere Info

Trykk på sirkel for å angi
den andre BS-verdien.
Gjenta trinn 2–3 for å angi
den andre verdien.

Målerikonet har ingen
kalibreringspåminnelse.

Kalibreringen av vellykket.

Kalibrering akseptert.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

6

Hva du gjør

Ytterligere Info

Vent på neste
kalibreringspåminnelse
om 12 timer.

Standard startskjermbilde
med trend.
Kalibrering akseptert.

Kalibrere med Dexcom G5 Mobile-mottakeren
Trinn Hva du ser

1

Hva du gjør

Ytterligere Info

Trykk på Velg for å slå på
mottakeren.

Du vil ikke se
kalibreringspåminnelser
når mottakerens skjerm
er svart.

Trykk på Velg igjen for å
åpne hovedmenyen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Ytterligere Info

Trykk på opp/ned-pil.
2

Uthev Angi BS.
Trykk på Velg.

Trykk på opp/ned-pilen for
å endre tallene.
3

Stopp ved målerens
BS-verdi.
Trykk på Velg.

4a

Kontroller at BS-verdien er
korrekt.
Hvis den er korrekt:
Trykk på Velg.
Kontroller at BS-verdien
er korrekt.

4b

Hvis den ikke er korrekt:
Trykk på høyre-pilen for
å avbryte.
Trykk på Velg.

Standard sensormåling
er 6,7 mmol/L.
Hvis sensorens
glukosemåling er innen
de siste 15 minuttene,
vil skjermen vise sensorens
aktuelle måling.
Hvis Velg ikke trykkes:
• Mottakeren går ut
på tid
• BS-nivået registreres
ikke

Avbryt og angi BS-verdi.
Fingerstikkmålingen må
være innenfor siste fem
minutter.

Angi BS-verdien på nytt.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Ytterligere Info
Skjermbildet «tenker».

5

Vent.

6

Ta øyeblikkelig en annen
fingerstikkmåling.

Første kalibrering
akseptert.

Angi ny BS-målerverdi.

Tid for andre kalibrering.

Vent på neste
kalibreringspåminnelse
om 12 timer.

Standard trendskjermbilde.

7

BS-verdien er akseptert.

Kalibrering(er) akseptert.

6.7 Kalibreringsfeil
Før eller under kalibreringen kan visningsenheten vise feilvarsler. Hvis advarslene ikke forsvinner etter
15 minutter, henvises du til kapittel 16, Feilsøking.
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Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
I appen

Hva du gjør

Vent 10–15 minutter.
Sensor kan ikke
kalibreres nå.

Ta en ny fingerstikkmåling
ved påminnelsen.
Angi BS-verdi.

Mottaker

Smartenhet:
I appen
Systemet har ikke
akseptert siste
kalibrering.
Mottaker

Ekstra kalibrering kreves
øyeblikkelig.
Kalibrer.
Ingen
sensorglukosemålinger.

Ca. fem minutter etter at du legger inn den andre BS-verdien, vil visningsenheten(e) begynne å gi
sensorglukosemålinger og sensorglukosenivåtrender. Hver visningsenhet kan ha forskjellige måter
å vise sensorglukosemålinger og trender på, men betydningen er den samme.
Fingerstikkmålinger som legges inn i én enhet vil være tilgjengelig i den andre enheten ca. ti minutter
senere.
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Oppsummering
Nå kan du:
• Oversikt over kalibrering
○ Definere kalibrering
○ Forklare viktigheten av kalibrering
○ Identifisere trinn for å sikre en vellykket kalibrering
• Vite trinnene som skal til for å ta nøyaktige blodsukkermålinger
Identifisere korrekt blodsukkersted for kalibreringer
Klargjøre fingeren for fingerstikkmåling
• Bestemme om du skal / ikke skal kalibrere
○ Vite når du kan legge inn BS-målerverdier
○ Vite når du bør legge inn BS-målerverdier
○ Bestemme om du må kalibrere utenfor de vanlige kravene til kalibrering
• Begynne oppstartskalibrering
• Utføre oppdateringskalibreringer
• Angi fingerstikkmålinger på riktig måte
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Identifisere kalibreringsfeil
Hva kommer nå?
I neste kapittel vil du lære hvordan du avslutter en typisk syv dagers sensorøkt, hva du gjør hvis du må
avslutte sensorøkten tidligere, hvordan du fjerner senderen og å bestemme om du må skifte den.
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Kapittel 7

Let Us G5! Det grunnleggende:
Avslutte en sensorøkt og en senderøkt
7.1 Introduksjon
Dexcom G5 Mobile sensorøkter varer i syv dager. Dette kapitlet tar for seg hva du kan forvente når
økten er i ferd med å avsluttes og du skal fjerne sensor og sender. Det dekker også hvordan du
bestemmer om du må avslutter økten tidligere.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Identifisere påminnelser om å skifte sensor på slutten av en syv dagers sensorøkt
• Gjenkjenne når du må avslutte en sensorøkt tidligere
• Avbryte en sensorøkt tidlig
○ Identifisere hvordan du kan unngå at sensorøkter svikter
• Fjerne sensorkapsel med sender festet
• Separere sender fra sensorkapsel
• Bestemme om senderen kan brukes til en annen sensorøkt
For å følge med på sensorglukosetrendene dine, er det viktig å begynne en ny sensorøkt så snart som
mulig. Etter at en sensorøkt avsluttes, stopper sensoren å ta sensorglukosemålinger. Du vil ikke få noen
trender, heller ingen advarsler eller alarmer.

7.2 Avslutte sensorøkten
Sensorøkten kan avsluttes på flere måter.
Den vanligste måten er at sensorens levetid på syv dager er over. Den andre måten er en tidlig
avslutning av økten. Du kan avslutte økten tidlig av egne grunner, og i enkelte sjeldne tilfeller kan
mottakeren eller appen oppdage sensorproblemer og kan be deg avslutte økten.
La oss først se på å avslutte en normal økt. Senere i kapitlet vil vi se på meldinger om å avslutte
økten tidligere.
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Avslutte en syv dagers sensorøkt
Som alle andre meldinger, må meldingen om å avslutte økten også slettes:
• App
○ Trykk på skjermen
• Mottaker
○ Trykk på Velg
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Melding om å avslutte en syv dagers sensorøkt

Meldinger om å avslutte sensorøkt
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Ved seks timer

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Meldingene begynner når en sensorøkt kun har
seks timer igjen.
Smartenhet:
I appen

Klokken vil telle ned til sensorøkten er over.
Fortsett for å få sensorglukosemålinger.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Ved to timer

Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Det gjenstår to timer av nåværende sensorøkt.
Fortsett for å få sensorglukosemålinger.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Ved 30 minutter

Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

30 minutter gjenstår.
Fortsett for å få sensorglukosemålinger.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Økt avsluttet
Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Økten er avsluttet.
Smartenhet:
I appen

App
Trykk på «?» på skjermen for å:
• Fjerne sensor
• Sette inn en ny sensor
Mottaker
Trykk på Velg for å slette.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Økt stoppet
Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Uaktuelt
Sensorøkten er stoppet.

Smartenhet:
I appen

App
• Ingen sensorglukosemålinger
• Meldinger om ny økt
Mottaker

Mottaker

• Rett linje
○ Ingen sensorglukosemålinger

Lyd-/vibrasjonsadvarsler
Hvis du ikke kan lese skjermen, har både smartenheten og mottakeren pipe-/vibrasjonsadvarsler som
lar deg vite at sensorøkten vil avsluttes om 30 minutter, at den nettopp har avsluttet eller hvis sensoren
svikter og du må starte en ny økt.
For mer informasjon om å stille inn lyd-/vibrasjonsadvarsel, se kapittel 9.
Smartenhet
Smartenheten gir deg beskjed med tredoble pip. Hvis advarselen ikke slettes, får du tredobbelt pip to
ganger med fem minutters mellomrom.
Mottaker
Mottakeren gir deg beskjed med en første vibrasjonsadvarsel. Hvis advarselen ikke slettes, får du
vibrasjon/pip to ganger, med fem minutters mellomrom.
Når sensorøkten er over, er du klar til å starte din nye økt! Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre,
vil appen gi deg instruksjoner, eller du kan se i hurtigveiledningen, opplæringsprogrammet eller gå til
kapittel 5 i denne brukerveiledningen.
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Avslutte sensorøkten tidlig
Du kan ha dine egne grunner til å ville avslutte en sensorøkt tidlig (f.eks. hvis du skal ha MR-skanning
og må fjerne sensorkapselen).
Av og til kan også appen eller mottakeren finne at noe er feil med sensoren og kan stoppe den
nåværende økten.
Dette kan ha mange forskjellige årsaker:
1. Uløste kalibreringsproblemer
2. Feilsymbol som ikke forsvinner
3. Ventesymbol som ikke forsvinner
4. Sensoren kommer ut av kroppen (f.eks. at plasteret løsner)
Du vil få feilmeldinger som fører deg til en ny sensorøkt. Hvis du ser feilmeldinger, ta kontakt med din
lokale Descom-representant.
Når visningsenheten har systemfeil, vil du kanskje ikke motta noen sensorglukosemålinger fra sensoren
og du skal ikke kalibrere.
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Melding om å avslutte sensorøkten tidlig

Systemmeldinger
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Sensorproblemer oppdaget.
Smartenhet:
I appen

Sensorøkten avsluttes automatisk.
Nei:
• Sensorglukosemålinger
• Alarm/advarsler
Skift ut sensor.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Vent i opptil tre timer mens systemet korrigerer
seg selv.
Sjekk sender – er senderen satt inn riktig
i sensorkapselen?
Vær sikker på at du ikke har tatt
paracetamol/acetaminofen.
Hvis ikke korrigert etter tre timer:

Mottaker

• Kontakt din lokale Dexcom-representant

Smartenhet:
Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Vent i opptil tre timer mens systemet korrigerer
seg selv.
Sjekk sender – er senderen satt inn riktig
i sensorkapselen?
Sørg for at du ikke har tatt
paracetamol/acetaminofen.
Hvis ikke korrigert etter tre timer:

Mottaker

• Kontakt din lokale Dexcom-representant
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Dexcom G5 Mobile CGM-systemet vet når en typisk syv dagers økt er over og vil automatisk avslutte
økten i hver visningsenhet. Hvis du derimot må avslutte økten tidlig, må du la systemet vite dette ved
å stoppe økten manuelt.
Selv om sluttresultatet er det samme (sensorøkten stopper), er trinnene forskjellige mellom app
og mottaker. Hvis du bruker begge, behøver du ikke å stoppe sensorøkten i begge. Den andre
visningsenheten vil se at økten er stoppet.
La oss først se på hvordan du avslutter en økt i appen, deretter i mottakeren.

App: Avslutte en sensorøkt tidlig
Trinn Hva du ser
1

Hva det betyr

Hva du gjør

Gå til hovedmenyen.

Trykk på hovedmeny-ikonet.

Avslutter sensorøkten.
Under økten:
2

• Stopp sensor vises

Trykk på Stopp sensor.

Ikke i aktiv økt:
• Start sensor vises

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn

Hva du ser

3

4

Hva det betyr

Hva du gjør

Blå «?»-ikoner gir
ytterligere informasjon.

Trykk på Stopp sensor.

Bekrefter at sensorøkten
er over.
Klar for ny økt.

Fjern sensor.
Sett inn ny sensor.
Trykk på grønn sirkel når
du er klar for ny økt.

Mottaker: Avslutte en sensorøkt tidlig
Trinn Hva du ser

1

Hva det betyr

Hva du gjør

Gå til hovedmenyen.

Trykk på Velg.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

2

Hva det betyr

Hva du gjør

Avslutter sensorøkten.

Trykk på ned-pilen til
Stopp sensor.

Under økten vises
Stopp sensor.

Trykk på Velg.

3

Skjermbildet «tenker».

Vent.

4

Bekrefter at du ønsker
å stoppe sensoren.

Trykk på Velg.

Returner til hovedmenyen.

5

Klar til å starte en nye
sensorøkt.

Fjern sensor.

Ikke i en aktiv økt, valget
Stopp sensor vises.

Trykk på Start sensor når
du er klar for ny økt.

Sett inn ny sensor.

Slå av mottakeren midlertidig
Du kan slå av mottakeren midlertidig. Når du slår den av, vil din mottaker og sender ikke lenger
kommunisere og du vil ikke få noen alarm eller advarsler selv om sensorøkten er aktiv.
Å slå av mottakeren vil ikke forlenge sensorøkten ut over de syv dagene, det vil bare stoppe mottakeren
fra å kommunisere med senderen. Sensorøkten vil stoppe syv dager etter at du startet økten.
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Trinn Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

1

Gå til hovedmenyen.

Trykk på Velg.

2

Bekreftelsesskjermbildet
for Avslåing vises.

3

Trykk på Velg.

Trykk på ned-pilen
til Avslåing.
Trykk på Velg.

Bekrefter at du ønsker
å slå av.
Slår av mottakeren.

Trykk på Velg for å slå på mottakeren igjen.
Det kan ta opptil 20 sekunder før mottakeren slås på igjen. Når den er slått på, begynner
sensorglukosemålingene å vises. Husk at når mottakeren er avslått, vil du ikke få noen
sensorglukosemålinger.

Unngå sensorsvikt
Sensorsvikt kan skje når visningsenheten ikke mottar sensorens glukosemålinger. Selv om det er
sjeldent at en sensor svikter, er det noen forholdsregler du kan ta.
Hjelp til å unngå sensorsvikt ved å sjekke:
1. Sensoren har ikke utgått.
2. Sender sitter riktig i sensorkapselen.
3. Sensorkapselen har ikke løsnet, heller ikke plasteret.
4. Ikke noe gnir mot sensorkapselen (setebelter osv.).
5. Du har valgt et godt innsettingssted (se kapittel 5).
6. Innsettingsstedet er rent og tørt før sensoren settes inn.
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Appen og mottakeren er klare for en ny økt. Men før du kan starte en ny økt må du avslutte den
nåværende sensorøkten og du må fjerne den gamle sensoren og senderen.

7.3 Fjerne sensorkapsel og sender
Fjerne sensorkapselen
Tenk på senderen som en del av sensorkapselen. Ikke fjern senderen fra sensorkapselen før du har
fjernet hele sensoren fra kroppen.
Slik fjernes sensorkapselen:
1. Plukk sensorkapselens plaster forsiktig fra huden.
a. Senderledningen kommer ut med sensorkapselen.
2. Separer senderen fra sensorkapselen.
3. Kast sensorkapselen i henhold til lokale forskrifter for deler i kontakt med blod (sensor og applikator).

Fjerne sender fra sensorkapsel
Husk at senderen brukes om igjen. Med et batteriliv på 90 dager, kan du bruke senderen til en rekke
sensorøkter. Du vil få meldinger når du nærmer deg slutten på batteriet.
Før du bruker senderen igjen i en ny økt, må den separeres fra den gamle sensorkapselen.
Du kan løsne senderen på to måter:
1. Bruke sikkerhetslåsen (se tabellen Med sikkerhetslås). Du fjernet denne fra applikatorsylinderen
i begynnelsen av økten.
2. Spre manuelt klaffene som låse senderen i sensorkapselen (se tabellen Uten sikkerhetslås).

Med sikkerhetslås
Trinn Bilde

Hva du gjør
Grip enden av plasteret.

1

Plukk plasteret opp og bort fra kroppen for å fjerne
sensorkapselen og senderen.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Bilde
2

Hva du gjør
Plasser sensorkapselen på et flatt underlag.

Plasser sikkerhetslåsens taggete kant:
3

4

• Over senderens brede kant
• Inn mellom de åpne sporene på sidene av
sensorkapselen

Løft opp sikkerhetslåsen.

Hvis du ikke lenger har sikkerhetslåsen, er det ikke noe problem! Bruk fingrene til å fjerne senderen fra
den gamle sensorkapselen.
Etter å ha fjernet sensoren og etter å ha separert senderen fra sensorkapselen, er du klar til å begynne
en ny sensorøkt. Senderens batteri varer i opptil tre måneder. Hvis du ikke har fått ditt varsel om
batteriets siste syv dager, kan du bruke senderen til neste økt.
Husk:
1. Ikke bruk samme innsettingssted gjentatte ganger.
2. Ikke bruk samme sted for 2 påfølgende sensorøkter.
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Uten sikkerhetslås
Trinn Bilde

Hva du gjør
Grip enden av plasteret.

1

Plukk plasteret opp og bort fra kroppen for å fjerne
sensorkapselen og senderen.

2

Plasser sensorkapselen på et flatt underlag.

3

Grip sensorkapselens brede ende med to hender og
plasser fingrene i de åpne sporene på sidene.

4

Trekk klaffene bort fra senderen.

7.4 Slutt på senderbatteriet
Hvordan vet du at senderbatteriet vil vare gjennom neste økt?
Systemets meldinger hjelper deg med å bestemme om senderbatteriet vil vare gjennom neste økt.
Fra tre uker før slutten på senderbatteriet, vil meldingene telle ned senderbatteriet til det gjenstår bare
syv dager. Hvis senderbatteriet har syv dager eller mindre igjen, vil du ikke kunne starte en ny økt.
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Meldinger om senderbatteriet
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Batteriet går ut om tre uker.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Batteriet går ut om to uker.
Bestill en ny sender.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Advarsel om en uke.
Siste sensorøkt med den nåværende senderen.

Mottaker

For å være sikker på at du har en sender som er klar for en ny sensorøkt, bør du kanskje bestille en ny
en ved å kontakte din lokale Dexcom-representant når du får den første batterimeldingen.

Lyd-/vibrasjonsadvarsler
Hvis du ikke kan lese skjermen, har både smartenheten og mottakeren pipe-/vibrasjonsadvarsler som
lar deg vite at senderbatteriet er lavt eller at senderen har sviktet.
For mer informasjon om å stille inn lyd-/vibrasjonsadvarsler og hvordan de slettes, se kapittel 8.
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Smartenhet
Smartenheten gir deg beskjed med tredoble pip. Hvis advarselen ikke slettes, får du tredobbelt pip to
ganger med fem minutters mellomrom.
Mottaker
Mottakeren gir deg beskjed med først en vibrasjonsadvarsel. Hvis advarselen ikke slettes, får du
vibrasjon/pip to ganger, med fem minutters mellomrom.

Oppsummering
Nå kan du:
• Identifisere påminnelser om å skifte sensor på slutten av en syv dagers sensorøkt
• Gjenkjenne når du må avslutte en sensorøkt tidligere
• Avbryte en sensorøkt tidlig
○ Identifisere hvordan du kan unngå at sensorøkter svikter
• Fjerne sensorkapsel med sender festet
• Separere sender fra sensorkapsel
• Bestemme om senderen kan brukes til en annen sensorøkt
Hva kommer nå?
Gratulerer, du har fått det grunnleggende på plass!
Du kan sette opp appen og mottakeren, starte en sensorøkt, kalibrere, avslutte en sensorøkt og skifte
senderen. Men med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet kan du gjøre mye mer.
I neste del, del 3: Neste trinn, vil du lære om hvordan du får det meste ut av Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet.
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Denne siden er tom med hensikt
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NESTE TRINN - FÅ DET MESTE
UT AV DEXCOM CGM
•	Lese trendgrafskjermer og gjenkjenne trender
•	Hendelser
•	Alarm og advarsler
•	Lyder for alarm, advarsler og systemmeldinger

Denne siden er tom med hensikt

Kapittel 8

Neste trinn:
Startskjermbilde, piler for endringshastighet og feil
8.1 Introduksjon til startskjermbildet
I forrige kapittel lærte du om kalibreringer - hvorfor de er viktige og hvordan du utfører dem. Innen fem
minutter etter din endelige kalibrering begynner sensorens blodsukkermålinger!
I dette kapitlet vil du lære tre ting: Først å lese startskjermbildet, deretter å identifisere
sensorglukosemålinger og trender: Hva betyr de? Hva er den beste måten å bruke trendinformasjon på?
For det tredje hva du gjør hvis du ikke får sensorglukosemålinger.
Hensikten med kapitlet er ikke å si hvordan du skal reagere på trender, men å hjelpe deg å gjenkjenne
hvordan sensorglukosen har vært og hvor den går videre. Legen din kan hjelpe deg med spørsmålene
du har om hva du skal gjøre med trendene.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjenkjenne ikoner på startskjermbildet
Finne sensorglukosemålingen
Forklare målområde for sensorglukoseverdiene
Gjenkjenne viktigheten av grå, gul og rød farge
Identifisere advarselnivåer for høy/lav sensorglukose på trendgrafen
Beskrive når du mottar en høy eller lav sensorglukosemåling
Endre visninger av trendgraf
Kjenne forskjellen mellom piler for endringshastighet
Gjenkjenne feilmeldinger

8.2 Oversikt over startskjermbildet
Uansett visningsenhet viser startskjermbildet din nåværende sensorglukosemåling, sensorglukosetrend,
pil for endringshastighet og CGM-systemets status. Selv om skjermen ser forskjellig ut på mottakeren
og smartenheten, er informasjonen og fargekodingen den samme.
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Uansett hvordan du holder mottakeren, endres ikke visningen. Dexcom G5 Mobile-appen har to måter
å vise data på, etter hvordan du holder smartenheten.
1. Loddrett i portrett: 3-timers trend med oppgavelinje.
2. Vannrett i landskap: 1, 3, 6, 12 eller 24 timers trend uten oppgavelinje.
Dette avsnittet gjør deg kjent med appens startskjermbilde, deretter med mottakerens startskjermbilde.
I andre kapitler vil du se hvordan du bruker ikonene eller navigeringshjulet til å legge inn data eller gjøre
systemendringer.

Appens startskjermbilde
Appens startskjermbilde har to hoveddeler:
• Oppgavelinje: Lar deg endre innstillinger, angi data osv.
• Blodsukkerinformasjon: Viser sensorblodsukkermålinger og trender.

Oppgavelinje

Sensorglukoseinformasjon

Figur 6. Appens startskjermbilde på mobileenheten
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Oppgavelinje
App

Navn

Hva det betyr

Hva du gjør

Oppgavelinje: Utfør oppgaver
Trykk på for å åpne:
•
•
•
•

Advarsler
Innstillinger
Hjelp
Start/Stopp
sensor

Hovedmeny

Går til andre valg.

BS-måler med
rød sirkel og tall

Melding om
kalibrering.

Trykk på
ikonet og angi
fingerstikkverdien
(se kapittel 6).

BS-måler uten
rød sirkel

Ingen behov for
kalibrering.

Ikke gjør noe.

Hendelser

Angi ulike hendelser
og aktiviteter
som påvirker
blodsukkeret.

Trykk på ikonet for
å angi data for:
•
•
•
•

Karb
Insulin
Mosjon
Helse

(Se kapittel 9).

Dexcom SHARE

Dexcom Share

Dexcom Share er kun
tilgjengelig på appen.

Trykk på ikonet for
å aktivere.

Se
Det grå ikonet betyr
brukerveiledningen
at Share ikke er aktiv. for Share/Follow for
fulle instruksjoner.
Når det er aktivert, er
Dexcom Share-ikonet
farget.

Ikke gjør noe.
Trykk på ikonet for å
åpne Dexcom Share.
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Sensorglukoseinformasjon
App: Portrett

App: Landskap

Hva det betyr

Startskjermbilde
I landskapsmodus,
trykker du på
trendvisningen du
vil se på toppen av
skjermbildet: 1, 3, 6, 12,
eller 24 timers historiske
trendvisninger.

Tall: Den siste
sensorglukosemålingen.
Vises i millimoles per
liter (mmol/L).
1. Gult: På eller
over målet
2. Grått: Innenfor
målet
3. Rødt: På eller
under målet

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

App: Portrett

App: Landskap

Hva det betyr
Historiske målinger
Sett smartenheten i
landskapsmodus.
Trykk på tid, viser
tidsramme for sensorglukosemålinger.
Stryk fingeren over
skjermen for å vise
resten av dagens
sensorglukosemålinger.

Uaktuelt

Punktene representerer
en sensorglukosemåling
som er tatt hvert
5. minutt.

Uaktuelt

Pil for
endringshastighet
Retningen og
antallet piler viser
endringshastigheten for
sensorglukosen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

App: Portrett

App: Landskap

Hva det betyr

Område for
sensorglukosemåling
Viser mellom
2,2–22,2 mmol/L.

Innenfor
sensorglukoseområdet
og advarselsnivåer
1. Gul linje: Nivå
for høy advarsel
2. Grå bakgrunn:
Innenfor området
(kun portrett)
3. Rød linje: Nivå
for lav advarsel

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

App: Portrett

App: Landskap

Hva det betyr

Trendgrafens
tidsramme
Standard er de siste
3 timene.
Vend smartenheten
til landskapsmodus
for å vise de siste 1,
3, 6, 12 og 24 timers
målinger.

Flere måter å se appen på
La oss se på andre måter å vise din CGM-informasjon på.
Disse funksjonene er ikke tilgjengelig for alle enheter og land.
Sveip for CGM
Se dine CGM-data ved å sveipe, selv når enheten er låst. Feilsymboler og meldinger vises ikke i
følgende visninger. Åpne appen for å sjekke din systemstatus.
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Visningen I dag (kun Apple)
Legg Dexcom CGM til visningen I dag.
Oppsett
1.

Åpne visningen I dag. Du finner nærmere opplysninger i instruksjonene for smartenheten.

2.

Bla ned og trykk på Rediger.

3.

Legg til Dexcom.

Nå kan du sjekke din CGM når som helst ved å sveipe over skjermen.
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Hurtigblikk (kun Android)
Hurtigblikk viser din CGM i meldingsområdet. Sveip ned fra øverste kant av skjermen for å vise.
Trykk på Hurtigblikk for å åpne appen. Du må kanskje låse opp enheten først.
Dette valget er på som standard. For å så det av, går du til Meny > Varsler > Hurtigblikk.

Blodsukkermåling

Trendpil

Trendgraf

Figur 7. Hurtigblikk

Smartklokker
Se din CGM-informasjon og få CGM-meldinger på klokken.

Forslag til innstillinger for og bruk av smartklokke
Bruken av en smartklokke med system kan endre måten du mottar alarmer og varsler på.
•

Smartklokken vil kun kommunisere med smartenheten, ikke med Dexcom G5-senderen. Du
vil ikke motta sensormålinger eller noen alarmer/varsler på klokken hvis den ikke er koblet
til smartenheten din.

•

Still inn enheten slik at den sender meldinger til både smartenheten og smartklokken.

•

Ikke deaktiver eller blokker meldinger fra appen.

•

Sørg for at du forstår hvordan meldinger mottas når du parer en klokke.

Når du vekker opp smartklokken, oppdaterer den din nåværende CGM-data fra smartenheten. Det kan
være en kort forsinkelse før klokken viser oppdatert informasjon.
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Apple Watch (kun iPhone)
Vis din CGM-informasjon på din Apple Watch.

Oppsett
For å legge Dexcom til på klokken, bruke du Watch-appen på smartenheten.
I klokkens instruksjoner finner du informasjon om hvordan du legger til apper.
Meldinger
Som standard vil meldingene kun vises på din Apple Watch når denne er paret, og ikke på
smartenheten. Du må endre innstillingene for Watch-appen for å vise meldingene på begge deler.
Slette meldinger
For å slette Dexcom-meldinger, åpner du appen på smartenheten.
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Android Wear (kun Android)
Vis dine CGM-data på din Android Wear-klokke med Dexcom-urskiven.

Trendpil
Blodsukkermåling
Trendgraf

Figur 8. Dexcom urskive

Oppsett
1.

Trykk og hold på nåværende urskive.

2.

Bla til Dexcom-urskiven.

3.

Trykk for å stille inn.

Klokkens instruksjoner vil gi deg nærmere opplysninger.
Meldinger
Når appen din sender en melding, vibrerer smartklokken og meldingen vises både på klokken og på den
parede smartenheten.
Ha alltid klokken på deg for å være sikker på at du ikke går glipp av en alarm eller et varsel. Hvis du tar
klokken av og lar den være paret, kan du gå glipp av en alarm eller et varsel.
Slette meldinger
For å slette en melding, sveiper du til venstre og trykker på OK. Dette er det samme som å åpne appen
og trykke på OK.
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Mottakers startskjermbilde
I motsetning til skjermbildene på smartenheten, er mottakerens skjerm ikke interaktiv og alle meldinger
er kun informasjon. For å gjøre endringer eller legge inn data i mottakeren, trykk på Velg for å åpne
hovedmenyen.
Mottakerens startskjermbilde har to hoveddeler:
1. Statuslinje
a. Statuslinjen viser sensorglukosetrender, målinger, status for mottakerens system
(f.eks. batterinivå).
2. Trendgraf med sensorglukoseinformasjon
a. Viser sensorglukosemålinger og trender.
Dette avsnittet gjør deg kjent med mottakerens startskjermbilde. I andre kapitler vil du se hvordan du
bruker navigeringshjulet til å legge inn data eller gjøre systemendringer.

Statuslinje
Blodsukkerinformasjon

Figur 9. Startskjermbilde på mottakeren

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Startskjermbilde, piler for endringshastighet og feil

126

Statuslinje
Mottaker

Navn

Hva den gjør

Statuslinje

Gir raskt informasjon
om mottakeren,
systemet og deg.
Ikonene vil endres
med aktuelle data.

Batteri

Viser batterinivå.

Hva du gjør

Gå gjennom dem
og Iverksett tiltak.

Når det er lavt,
plugger du mikroUSB-kabelen
i mottakeren.
Plugg USB i
adapteren og deretter
i stikkontakten.

Bluetooth

Viser at Bluetoothforbindelsen virker.

Ikke gjør noe.
Mottakerens
Bluetooth er alltid på.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Mottaker

Navn

Hva den gjør

Hva du gjør

Viser den siste
sensorglukosemålingen. Fargen på
statuslinjen endres:
Sensorglukosemåling

Trendpil

• Gult: På eller
over målet
• Grått: Normalt
område
• Rødt: På eller
under målet
Viser deg retningen
og hastigheten av
din sensorglukoseendring.

Helt til høyre.
Statusområde

Feilikoner og kalibreringsmeldinger.

Iverksett passende
tiltak.

Gå gjennom dem og
iverksett passende
tiltak (se kapittel 12).

Iverksett passende
tiltak.

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Startskjermbilde, piler for endringshastighet og feil

128

Blodsukkerinformasjon
Mottaker

Hva den gjør

Startskjermbilde.

Tall: Den siste sensorglukosemålingen.
Vises i millimol per liter (mmol/L). Fargen på statuslinjen endres:
• Gult: På eller over målet
• Grått: Normalt/innenfor område
• Rødt: På eller under målet

Historiske målinger
Standard er de siste 3 timene.
Trykk på opp/ned-pilene for å åpne 1, 3, 6, 12, eller 24 timers
trendvisninger.

Pil for endringshastighet
Retning og hastighet for sensorglukoseendringer.

Område for sensorglukosemåling
Viser 2,2–22,2 mmol/L.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Mottaker

Hva den gjør
Målområde for sensorglukose, advarselinnstillinger.
• Gul linje: Advarselinnstilling for høy sensorglukose
• Grått fyll: Normalt område
• Rød linje: Advarselinnstilling for lav sensorglukose

Nå er du kjent med den grunnleggende distribusjonen på trendgrafskjermbildet, kan du finne
sensorglukosemålinger, identifisere fargekoder og vise tidsrammer. La oss se nærmere på
pilene for endringshastighet.

8.3 Piler for endringshastighet
Ikke sikker på hva trenden av sensorglukosemålingene er?
Pilene for endringshastighet viser hastigheten og retningen av din sensorglukosetrend basert på de
siste X antall sensorglukosemålinger. Pilene og trendgrafen hjelper deg til å vite når du må gjøre noe før
du blir for høy eller lav.
Før du gjør noe, må du tenke på dine siste insulindoser, mat du har spist, generell trendgraf og din
nåværende BS-verdi. Ikke overreager på pilene når du tar behandlingsavgjørelser (se kapittel 12).
Pilene viser ikke siste måling, de viser en kombinasjon av de siste X målingene.
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Piler for endringshastighet
App

Mottaker

Hva blodsukkeret gjør
Sensorglukosen er stabil.
Stiger eller synker ikke med mer enn 0,06 mmol/L per
minutt eller opptil 0,9 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen stiger langsomt med 0,06–0,1 mmol/L
per minutt eller opptil 1,7 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen stiger med 0,1–0,2 mmol/L per minutt
eller opptil 2,5 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen stiger raskt med over 0,2 mmol/L per
minutt eller over 2,5 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen faller langsomt med 0,06–0,1 mmol/L
per minutt eller opptil 1,7 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen faller med 0,1–0,2 mmol/L per minutt
eller opptil 2,5 mmol/L på 15 minutter.
Sensorglukosen faller raskt med over 0,2 mmol/L per
minutt eller over 2,5 mmol/L på 15 minutter.

Ingen pil

Du får ingen sensorglukosemålinger.
Systemet kan ikke beregne retningen og hastigheten av
sensorglukoseendringen din.
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Det er flere grunner til at du kanskje ikke ser piler for endringshastighet:
• Du har nettopp startet din sensorøkt
• Ingen sensorglukosemålinger de siste minuttene

8.4 Feilmeldinger
Enkelte ganger kommuniserer ikke sender, sensor eller visningsenheter, noe som gjør at du ikke får
sensorglukosemålinger eller piler for endringshastighet. Hver enhet melder fra til deg om at det er et
problem, men meldingene kan se forskjellige ut. Du vil ikke kunne ta behandlingsavgjørelser med din
CGM hvis din Bluetooth er slått av eller du har signaltap.
Før systemet kan gå videre, må du løse feilen.
App
1. Åpne appen.
2. Les meldingen.
3. Trykk på spørsmålstegnene for mer informasjon og følg relevante trinn.
Mottaker
1. Trykk på Velg for å slette meldingen.
Du vil ikke motta sensorglukosemålinger eller piler for endringshastighet på noen av visningsenhetene før
feilen er løst. Sjekk med BS-måleren din for å overvåke blodsukkeret i disse periodene med feil.
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Feilmeldinger
Hva du ser

Hva du gjør

Bluetooth er utenfor rekkevidde
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Pass på at det ikke er noen hindringer,
for eksempel en vegg eller vann,
mellom senderen og visningsenheten.
Flytt deg til innenfor seks meter fra visningsenhet.
Vent i opptil 30 minutter mens senderen
gjenoppretter kommunikasjonen.

Smartenhet:
I appen

Smartenhet:
1. Omstart smartenheten.
Hvis feilen vedvarer:
1. Åpne enhetens Bluetooth-innstillinger.

Mottaker

2. Slett alle Dexcom-oppføringer.
3. Par senderen din.

Bluetooth av
Smartenhet:
Låst skjermbilde
Smartenhet:
1. Gå ut av appen.
2. Trykk på Innstillinger.
3. Trykk på Bluetooth.
4. Slå Bluetooth på.

Smartenhet:
I appen

Mottaker

Uaktuelt, Bluetooth er alltid på.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Får ikke sensorglukosemålinger
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Uaktuelt

Smartenhet:
I appen

Uaktuelt

Sjekk – Er du:
• Innenfor seks meter fra visningsenheten?
• I den to timer lange
oppvarmingsperioden?
• Utenfor din kalibreringsplan?
• I en sensorøkt?

Mottaker

Systemet fant et midlertidig sensorproblem
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Uaktuelt

Ikke kalibrer.

Smartenhet:
I appen

Systemet kan ikke korrigere problemet på
egenhånd og viser sensorglukosemålinger
igjen.
Hvis meldingen forblir i tre timer:
Kontakt din lokale Dexcom-representant.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Sender og mottaker kommuniserer ikke
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Uaktuelt
Vent i tre timer mens senderen prøver å utbedre
feilen.

Smartenhet:
I appen

Ikke legg inn kalibreringer i løpet av denne tiden.
Sørg for at senderen er riktig satt inn
i sensorkapselen.
Hvis feilen ikke korrigeres:
• Kontakt din lokale Dexcom-representant
• Fjerne sensor
• Sette inn en ny sensor

Mottaker

Kalibrering kreves
Smartenhet: Låst
skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Feil i kalibrering.
Angi en annen BS-målerverdi.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Kalibreringsfeil
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Uaktuelt

Smartenhet:
I appen

Vent 15 minutter.
Angi en BS-målerverdi.

Mottaker

Sender og visningsenheter kommuniserer ikke
Smartenhet:
Låst skjermbilde

Vent 10 minutter.
Flytt visningsenhet og sender til innenfor
seks meter av hverandre uten hindringer
(vegger eller vann).

Smartenhet:
I appen

Vent i opptil 30 minutter.
Smartenhet:
1. Omstart smartenheten.
Hvis feilen vedvarer:
1. Åpne enhetens Bluetooth-innstillinger.

Mottaker

2. Slett alle Dexcom-oppføringer.
3. Par senderen din.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

App-meldinger er deaktivert
Smartenhet:
I appen

Meldinger fra appen er blokkert.
Aktiver meldinger i smartenhetens innstillinger.
Se instruksjonene for smartenheten.

Hvis feilmeldingene ikke forsvinner etter at du har utført nødvendige trinn, og du ikke får
sensorglukosemålinger, må du kontakte din lokale Dexcom-representant.
Nå kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gjenkjenne ikoner på startskjermbildet
Finne sensorglukosemålingen
Forklare målområde for sensorglukose
Gjenkjenne viktigheten av grå, gul og rød farge
Identifisere innstillingslinjer for lav/høy advarsel
Beskrive når du mottar en høy eller lav sensorglukosemåling
Endre tidsramme for trendgrafen
Kjenne forskjellen mellom piler for endringshastighet
Gjenkjenne feilmeldinger

Hva kommer nå?
Nå har du en god forståelse av hvordan trenden ser ut på de ulike visningsenhetene, men visste du at
det du gjør kan påvirke trendene dine? Det er viktig å spore handlinger eller velvære for bedre å forstå
at det du gjør eller det du føler kan endre trendene.
I neste kapittel vil du lære om hvordan du angir hendelser i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
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Denne siden er tom med hensikt
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Kapittel 9

Neste trinn:
Daglige hendelser påvirker dine
sensorglukosetrender
9.1 Introduksjon
Daglige hendelser kan påvirke dine sensorglukosetrender. I forrige kapittel lærte du hvordan du leser
skjermbildene med sensorglukosetrender. I dette kapitlet vil du lære hvordan du angir situasjoner
eller «hendelser». Ved å spore hendelser kan du påvise hvordan visse handlinger eller omstendigheter
påvirker sensorglukosenivåene, noe som hjelper deg med å ta behandlingsavgjørelser.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Definere hendelser
• Beskrive hver hendelse
• Opprette hendelser
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Gjenkjenne hendelsesmarkører i Dexcom G5 Mobile-appen
○ Beskrive hvordan hendelsesmarkører er forskjellige i portrett- og landskapsvisning
• Beskrive hvordan du viser hendelser som er lagt inn via mottakeren
• Vise hendelsesmarkører på smartenheten

9.2 Hva er en hendelse?
Tok du en spasertur etter lunsj i dag? Gikk du ut med kolleger for å ta en øl etter jobben? Er du
stresset? Ble du smittet med barnas forkjølelse? Hvor mye insulin du tok før middagen? Alt dette er
hendelser som kan heve eller senke blodsukkeret.
En hendelse er en handling eller situasjon som påvirker dine blodsukkernivåer. Med Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet kan du angi daglige hendelser som hjelper deg med å spore virkningen de har på dine
sensorglukosetrender. Når hendelsene er lagt inn på mottakeren eller smartenheten, kan de vises i
Dexcom-rapporter. Disse målingene vil hjelpe deg med å oppdage trender i dine sensorglukosenivåer.
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Du kan bruke rapportene sammen med lege din til å sette opp en plan for styring av din diabetes.
Selv om det er forskjeller i hvordan du angir hendelse og tid, har appen og mottakeren samme
hendelseskategorier og underkategorier. Senere i kapitlet vil du lære om hvordan du angir hendelser
i hver enhet. Du kan bruke rapportene sammen med lege din til å sette opp en plan for styring av
din diabetes.

Hendelseskategorier
Det er fire hovedkategorier av hendelser:
1. Karbohydrater
2. Insulin
3. Mosjon
4. Helse
Den fjerde kategorien, helse, har flere valg:
•
•
•
•
•
•

Sykdom
Stress
Føler symptomer på at BS er høyt
Føler symptomer på at BS er lavt
Syklus
Alkohol

Følgende tabell gir flere detaljer om hver type hendelse.
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Hendelsesmeny
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Karbohydrater

Smartenhet:
I appen

Hvor mange gram har
du nettopp spist?
Mottakerens skjerm
viser det siste angitte
tallet.

Angi karb-gram per
snack eller måltid,
opptil 250 gram.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Insulin

Smartenhet:
I appen
Mottakerens skjerm
viser det siste angitte
tallet.

Angi insulinenheter
for hver dose,
opptil 250 enheter.
Kan ikke angi type
insulin, kun dose.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Mosjon

Smartenhet:
I appen
Standard er
30 minutter.

Velg hver øvelses
intensitetsnivå og
varighet.
Angi intensitet og
varighet.
Type mosjon er ikke
et valg.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Generell velvære.

Angi ulike
helsehendelser (se
følgende tabell med
helsehendelser).

Helse

Smartenhet:
I appen

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

Hendelsestid.

For hver enkelte
hendelse, angi dato/tid
da hendelsen begynte.

Hendelsestid

Smartenhet:
I appen

Mottaker

Som nevnt i siste tabell, har Helse en rekke hendelser. Disse forteller systemet hvordan du føler deg,
hvis du har tatt en drink, hvis du har symptomer på lavt eller høyt BS osv. Du velger hendelsen. Ingen
mengder angis, bare dato og klokkeslett.
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Helsehendelsesmeny
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Helsehovedmeny

Smartenhet:
I appen
Bruk helsehovedmenyen til å åpne valg.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Helsehendelser

Smartenhet:
I appen

Sykdom
Er du forkjølet, har fått influensa eller en annen
midlertidig sykdom som påvirker ditt velvære?
Stress
Er du stresset? Er du nervøs?
Høye symptomer
Føler du symptomer på høyt BS?
Lave symptomer
Føler du symptomer på lavt BS?
Syklus
Har du startet din mens-syklus?
Alkohol
Tatt et glass vin, øl eller en cocktail?

Mottaker

Du kan ha flere hendelser på en enkelt dag eller til og med samme tidsramme, og du kan angi dem alle
på samme tidspunkt. Eksempel: Du er for sen på grunn av trafikken (stress) og svinger raskt innom en
restaurant for å spise lunsj (karb på 85 gram) før du møter noen venner.

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Daglige hendelser påvirker dine sensorglukosetrender

147

Av praktiske årsaker (og sikkerhet!) behøver du ikke stoppe alt du gjør for å angi hendelsene når de
inntreffer. Når du har et øyeblikk, kan du legge inn hendelsene etterpå i appen eller mottakeren.
Hendelser er ment å legges inn som enkeltstående hendelser. Ikke legg inn daglige totaler, angi hver
hendelse for seg.
I neste avsnitt vil du lære hvordan du angir hendelser, først i smartenheten, deretter i mottakeren.

9.3 Angi hendelser
Du vil sannsynligvis angi hendelser i visningsenheten du oftest bruker, men du bør vite hvordan du
legger inn hendelser i begge.
La oss først se på hvordan du angir hendelser i smartenheten, deretter i mottakeren.
Når du bruker Dexcom Share, kan du tillate at dine følgere ser dine hendelsesangivelser. For mer
informasjon om Dexcom Share, kan du lese brukerhåndboken for Share/Follow.

Angi hendelser: Smartenhet
I Dexcom G5 Mobile-appen er hendelsene bare et trykk unna! Hendelsesikonet, en løpende mann, er på
oppgavelinjen på appens startskjermbilde i portrettmodus (husk a du ikke har oppgavelinje i landskap).
Du følger samme trinn for å legge inn hendelser for karb, insulin, mosjon og helse. Hvis du kan angi en
karb-hendelse, kan du angi en insulinhendelse. For å angi hendelser, vil vi bruke situasjonen ovenfor.
Følgende tabell viser hvordan man angir hendelser med karb (restaurantlunsj) og stress (trafikk).

Angi hendelser: Dexcom G5 Mobile-appen
Trinn

Hva du ser

Hva du gjør

Angi karb-hendelse
Trykk på løpende mann.

1

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi karb-hendelse

Trykk på Karbohydrater.

2

Legg sammen alle karb-gram fra lunsj.
Angi «85» med tastaturet.

3

Trykk på Ferdig.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi karb-hendelse

Trykk på Hendelsestid.

4

Bla og velg dato og tid.

5

Trykk på Ferdig.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi karb-hendelse

Trykk på Lagre eller Avbryt.

6

Angi stresshendelse
7

Trykk på løpende mann.

8

Trykk på Helse.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi stresshendelse

Trykk på Stress.

9

Trykk på Ferdig.

Trykk på Hendelsestid.

10

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi stresshendelse

Bla og velg dato og tid.

11

Trykk på Ferdig.

Trykk på Lagre eller Avbryt.

12

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi stresshendelse

Slå over på landskap.

13

Appen og mottakeren din "snakker" ikke med hverandre. Hvis du angir en hendelse kun i mottakeren,
vil informasjonen vises på Dexcom-rapporter, men du vil ikke få en hendelsesmarkør på appens
trendskjermbilde.
Appen har hendelsesmarkører på skjermen som mottakeren ikke har.
Det kan være situasjoner der du ønsker eller må angi hendelser på Dexcom G5 Mobile-mottakeren.

Angi hendelser: Dexcom G5 Mobile-mottaker
Selv om hendelsesdata er de samme på visningsenhetene, er ikke strømmen de samme, inkludert
hvordan du legger inn hendelsens dato og tidspunkt. Følgende tabell viser hvordan man angir samme
hendelser med karb/stress fra den foregående situasjonen: Karb på 85 og en stresshendelse.

Angi hendelser: Mottaker
Trinn

Hva du ser

Hva du gjør

Angi karb-hendelse

1

Standard skjermbilde
Trykk på Velg for å gå til hovedmenyen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi karb-hendelse

2

3

Trykk på ned-pil til Hendelser utheves.
Trykk på Velg.

Uthev Karb.
Trykk på Velg.

Legg sammen alle karb-gram fra lunsj.
4

Pil opp til «85».
Trykk på Velg.
Trykk på venstre-/høyre-piler for å endre dato og
klokkeslett.

5

• Venstre: Bakover
• Høyre: Forover
Trykk på Velg.

6

Bekreftelsesskjermbilde.
Trykk på Velg.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Angi helsehendelse

7

8

Trykk på ned-pil til Helse.

Trykk på ned-pil til Stress.
Trykk på Velg.

Trykk på venstre/høyre-piler for å endre dato og
klokkeslett.
9

• Venstre: Bakover
• Høyre: Forover
Trykk på Velg.
Kontroller at informasjonen er korrekt.

10

Trykk på venstre/høyre-piler for å utheve feltet.
Trykk på opp/ned-piler for å endre tallene.
Trykk på Velg for å lagre.

9.4 Vise hendelser
Hendelser som legges inn på mottakeren kan kun vises på en Dexcom-rapport. Det er ingen markører
på mottakerens skjerm.
På smartenheten går du til landskap for å vise hendelsesmarkørene. En liten firkant markerer alle
hendelser. Stryk fingeren over skjermen eller trykk på firkanten for å få din hendelsesinformasjon.
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Hva du ser

Hva den gjør

Hva du gjør

Kun landskap

Kun landskap

Vis hendelsesdetaljer.

• Trykk på firkanten
• Stryk fingeren over
skjermen

Når du har gitt dine Share-følgere tilgang til trendskjermbildet, vil de også kunne se hendelsene.
For mer informasjon om Follow, kan du lese brukerhåndboken for Share/Follow.

Oppsummering
Nå kan du:
• Definere hendelser
• Beskrive hver hendelse
• Opprette hendelser
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Gjenkjenne hendelsesmarkører i Dexcom G5 Mobile-appen
○ Beskrive hvordan hendelsesmarkører er forskjellige i portrett- og landskapsvisning
• Beskrive hvordan du viser hendelser som er lagt inn via mottakeren
Hva kommer nå?
I neste kapittel vil du lære om trendens alarm og advarsler, som hjelper deg med å overvåke
sensorglukosenivåer. Du vil også lære hvordan du vet når systemet taper signalet og slutter å kommunisere.
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Denne siden er tom med hensikt
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Kapittel 10

Neste trinn:
Alarm og varsler
10.1 Introduksjon
Å overvåke sensorglukosetrendene er viktig for å styre din diabetes. Men hva skjer hvis du kjører, er i et
møte, på kino og ikke kan eller ikke vil se på visningsenheten hele tiden?
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet forstår at det er situasjoner der du ikke kan se på mottakeren eller
smartenheten, men du trenger fremdeles å vite om sensorglukosetrender som krever handling eller
om at du ikke får sensorglukosemålinger.
Dette kapitlet går gjennom alarm og advarsler for sensorglukose basert på sensorens glukosemålinger,
og lar deg proaktivt styre trendene og påse at senderen kommuniserer med visningsenheten.
I neste kapittel vil du lære om hvordan du tilpasser alarm og advarsler.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definere en alarm
Definere en advarsel
Identifisere ulike typer advarsler
Forklare forskjellen mellom en alarm og en advarsel
Gjenkjenne ulike meldinger med alarm/advarsel og lyder
Bestemme om signaltap hindrer deg i å få en alarm eller en advarsel
Beskrive anbefalte app-innstillinger
Slette en advarselmelding
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker

Trendinformasjonen er en av de største fordelene med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Det er viktig
å fokusere på sensorglukosemålingene, trendene og pilene for endringshastighet.
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10.2 Hva er alarm og advarsler?
Som en del av styringen av diabetes, har du lært hvordan du leser trendskjermbildet og hvordan du
angir hendelser. I dette kapitlet vil du lære hvordan alarmer og advarsler kan beskytte deg mot alvorlig
lavt eller høyt blodsukker. Bruk dem som en påminnelse om handling når du tar behandlingsavgjørelser.
Avhengig av visningsenheten, kan du tilpasse hvordan du mottar alarmer og advarsler.

Hva er en alarm?
Det er en rekke advarsler, men bare en alarm, Akutt lavt-alarmen når blodsukkeret faller under
3,1 mmol/L. Alarmen vil gjentas hvert 5. minutt til du sletter alarmen (se kapittel 11 for hvordan du
tilpasser lydene). Hvis du sletter alarmen og sensorglukosemålingene ikke går over 3,1 mmol/L de
neste 30 minuttene, får du en annen alarm.
I motsetning til advarsler, kan Akutt lavt-alarmen og innstillingene for gjentakelse ikke endres eller slås
av. Tenk på den som et sikkerhetsnett: Sensorglukosen er farlig lav - gjør noe nå!

Hva er advarsler?
Et varsel er en melding som forteller deg at dine blodsukkernivåer eller CGM-systemet krever
oppmerksomhet.
• Advarsel om lav/høy sensorglukose forteller deg når sensorglukosemålingene ligger utenfor
målområdene. Tenk på dem som en informasjon: Du må vite hva som skjer
• Advarsler om stigende/fallende sensorglukose forteller deg at sensorglukosenivåene endres raskt.
Deres standard innstilling er AV (se kapittel 11 om hvordan du slår dem på)
Avhengig av visningsenhetens innstillinger, kommer varsler som vibrasjoner (ikke tilgjengelig på alle
smartenheter), visuelle meldinger, lyder eller en kombinasjon av disse.
I motsetning til en alarm, kan du tilpasse de ulike advarselenes målområde (kapittel 11).
Under første oppsett etablerer du advarselnivåer for høy og lav sensorglukose. Som tidligere nevnt,
er dette kapitlet en gjennomgang av alarm og advarsler, anbefalte innstillinger på smartenheten og
mottakerens standard advarselinnstillinger.
Kapittel 11 vil vise deg hvordan du endrer deres innstillinger: tilpasser meldinger for sensorglukosenivåer,
hvordan du får beskjed og i noen tilfeller hvor ofte du får beskjed. Følgende er standardene.

Standard advarsler
Advarsler for lav/høy sensorglukose
Advarslene for lav/høy sensorglukose har samme fargekoding som trendgrafskjermbildet:
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1. Rødt: Sensorglukosenivåene er under lav terskel
a. Standard er 4,4 mmol/L
2. Grått: Sensorglukosenivåene er innenfor grensene for høyt/lavt
a. Ingen advarsler
3. Gult: Sensorglukosenivåene er over høy terskel
a. Standard er 11,1 mmol/L

Advarsler for stigningshastighet / fallhastighet / gjentakelse /
signaltap
Advarsler for stigningshastighet og fallhastighet gir deg beskjed når sensorglukosenivåene endrer seg
raskt opp eller ned og ser ut som pilene for endringshastighet. Advarsler om gjentakelse lar deg vite når
sensorens glukosemålinger fortsatt er over eller under advarselnivåene.
Advarsler om sensorglukosenivå
1. Stigningshastighet
a. Standard er AV - ingen advarsler
b. Du må endre innstillingene for å motta stigningsadvarsel
2. Fallhastighet
a. Standard er AV - ingen advarsler
b. Du må endre innstillingene for å motta falladvarsel
3. Gjentakelse
a. Standard er AV - ingen advarsler
b. Du må endre innstillingene for å motta advarsel om gjentakelse
Advarsel om signaltap
Signaltap forteller deg at du og senderen er for langt unna visningsenheten eller noe blokkerer
sendersignalet slik at du ikke mottar sensorglukosemålingene. Standardinnstilling for signaltap er PÅ.
Nå har du det grunnleggende om Dexcom G5 Mobile-systemets alarm og advarsler. Nå vil du lære mer
om hver alarm/advarsel i detaljer.

10.3 Lese alarm og advarsler
Når du ligger innenfor et målområde for alarm/advarsler, vil visningsenheten fortelle deg det. Som nevnt
i tidligere kapitler, vil du ikke få noen alarm eller advarsler de første fem minuttene etter kalibrering.
La oss først se på hvordan informasjonen presenteres visuelt på enhetene. Selv om alarm- og
advarselmeldingene ser forskjellige ut på visningsenhetene, gir de samme informasjon.
Etter meldingene vil vi gå separat gjennom vibrasjon og lyd for alarm/advarsler for appen og mottakeren.
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Alarm og advarsler ser forskjellige ut på de forskjellige visningsenhetene, men de gi samme informasjon.

Alarm for akutt lavt blodsukker
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Sensorglukosemåling på eller under 3,1 mmol/L.
Viser siste sensorglukoseverdi.
Pilene viser endringshastighet.

Mottaker
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Advarsler for lavt/høyt blodsukker
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Sensorglukosemålingen er på eller under nivået
for lav advarsel.
Viser den siste sensorglukosemålingen.
Pilene viser endringshastighet.
Kan stilles til å gjenta fra 15 minutter til 4 timer.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Sensorglukosemålingen er på eller over nivået
for høy advarsel.
Viser den siste sensorglukosemålingen.
Pilene viser endringshastighet.
Kan stilles til å gjenta fra 15 minutter til 4 timer.

Mottaker
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Advarsler om Stigningshastighet / Fallhastighet
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Sensorglukosemålingene
stiger raskt.

Smartenhet:
I appen

Antall piler viser hvor raskt
verdiene stiger:
• En pil:
0,11 mmol/L/min
• To piler:
0,2+ mmol/L/min

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Sensorglukosemålingene
faller raskt.
Smartenhet:
I appen

Antall piler viser hvor raskt
verdiene faller:
• En pil:
0,11 mmol/L/min
• To piler:
0,2+ mmol/L/min

Mottaker
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Advarsel om signaltap
Enhet

Hva du ser

Hva det betyr

Smartenhet:
Låst skjermbilde

Smartenhet:
I appen

Sender eller smartenhet og mottaker
kommuniserer ikke.
Du vil ikke motta en Akutt lavt-alarm eller
blodsukkervarsler.

Mottaker

10.4 App: Alarm/varsel, forslag til innstillinger
Smartenhetens innstillinger kan overstyre innstillingene til appen. For å være sikker på at du
får alarmer og varsler med lyd, må du ikke ha smartenheten på Stille og du må slå av Ikke
forstyrr.
Sjekk smartenhetens høyttalere av og til for å forsikre deg om at du kan høre alarmer og
varsler.
Instruksjonene for smartenheten vil fortelle deg hvordan du endrer innstillingene. Bruk følgende med ditt CGM-system:
• Bluetooth: Senderen kommuniserer med appen din via Bluetooth trådløs teknologi. Bluetooth
er designet for trådløs kommunikasjon mellom enheter (ulikt Wi-Fi®, som gir enhetene trådløs
forbindelse med Internett). Påse at smartenhetens Bluetooth er på. Hvis ikke, vil du ikke få
alarmer/varsler eller CGM-informasjon.
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• Meldinger:
○	Hvis du ikke aktiverer meldinger fra Dexcom-appen under oppsettet, vil du ikke motta
alarmer/varsler.
○	Påse at innstillingene på smartenheten tillater at Dexcom-appens meldinger vises på
låseskjermbildet.
• Android: Ved anrop på smartenheten, kan det være at alarmer/varsler ikke kan høres.
• Batteri: Appen må alltid kjøre i bakgrunnen og kan tappe smartenhetens batteri. Hold batteriet
ladet.
• Oppdater manuelt: Automatiske oppdateringer av appen eller enhetens operativsystem kan
endre innstillingene eller slå av appen. Oppdater alltid manuelt og kontroller deretter at enhetens
innstillinger er riktige.
•	Kompatibilitet: Før du oppgraderer smartenheten eller dens operativsystem, sjekk
dexcom.com/compatibility.
• Tid: Ikke endre smartenhetens tid, da dette kan gjøre at tiden på trendskjermbildet blir feil og
appen kan slutte å vise data.
• Minne/lagring: Hvis minnet eller lagringsplassen til smartenheten er fulle, kan appen slå seg
selv av. Lukk regelmessig åpne apper som ikke er i bruk og slett filer som du ikke vil ha eller ikke
bruker.
• Signaltap: Signaltapvarslet er på som standard. Når det er På, vet du alltid om senderen
og smartenheten kommuniserer. Når det er På og det oppstår et signaltap, vil du motta
et Signaltapvarsel. Hvis det oppstår et signaltap, mottar du ikke Akutt lavt-alarm eller
blodsukkervarsler.
Mottakeren (et alternativ kun i enkelte land) er en selvstendig medisinsk enhet som kun brukes til å
overvåke dine blodsukkertrender. Hvis du er bekymret for å gå glipp av alarmer/varsler (f.eks. på grunn
av smartenhetens innstillinger, fordi appen slås av på grunn av for lite minne eller lagringsplass, lavt
batteri i smartenheten osv.), bør du ha mottakeren med deg. Hvis smartenheten ødelegges eller mistes,
kan du bruke mottakeren til smartenheten er repareres eller erstattes.

10.5 Mottaker: Standard pipelyder og vibrasjoner
Dexcom G5 Mobile -mottakerens alarm/advarsler er vibrasjoner og et pip eller en serie med pip,
avhengig av alarmen/advarselen. Pip og vibrasjoner er forhåndsprogrammert i mottakeren. I motsetning
til å smartenheten, kan lydstyrken ikke endres.
I kapittel 11 vil du lære om hvordan du justerer lydstyrken og intensiteten for alarm/advarsler, mens du
i kapittel 12 vil lære hvordan du bruker alarm/advarsler for behandlingsavgjørelser.
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Her følger en tabell med mottakerens standard pipelyder og vibrasjoner. Hvis du sletter advarselens
første vibrasjon, vil du ikke få noen pip eller lyder med mindre du har aktivert Gjenta advarsel.
I neste avsnitt vil du lære om hvordan du sletter alarm og advarsler.

Alarm for akutt lavt blodsukker
Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner
Første standard advarsel:
Vibrerer 4 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 4 ganger hvert 5. minutt til det slettes eller
sensorglukosemålingen går over alarmnivået.
Etter 30 minutter:
Etter å ha slettet alarmen, fortsetter systemet å gi deg beskjed hvis
sensorglukosemålingene fortsetter på eller under alarmnivå.

Advarsler for lavt/høyt blodsukker
Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner

Første standard advarsel:
Vibrerer 3 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 3 ganger hvert 5. minutt til det slettes.
Trendskjermen vil fortsette å gi deg advarsel til
sensorglukosemålingene går over advarselnivået.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner

Første standard advarsel:
Vibrerer 2 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 2 ganger hvert 5. minutt til det slettes.
Trendskjermen vil fortsette å gi deg advarsel til
sensorglukosemålingene går under advarselnivået.

Advarsler om Stigningshastighet / Fallhastighet
Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner

Første standard advarsel:
Ingen/Av.
Etter endret innstilling:
Vibrerer 2 ganger., 2 lyder.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 2 ganger hvert 5. minutt til det slettes.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner

Første standard advarsel:
Ingen/Av.
Etter endret innstilling:
Vibrerer 3 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 3 ganger hvert 5. minutt til det slettes eller
sensorglukosemålingen går under alarmnivået.

Advarsler for Gjentatt høy/lav sensorglukose
Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner
Første standard advarsel:
Ingen/Av.
Etter endret innstilling:
Vibrerer 3 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 3 ganger hvert 5. minutt til det slettes.
Vil gi deg beskjed på nytt hvis sensorglukosemålingen er på eller
under 3,1 mmol/L.
Første standard advarsel:
Ingen/Av.
Etter endret innstilling:
Vibrerer 2 ganger.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 2 ganger hvert 5. minutt til det slettes.
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Advarsel om signaltap
Hva du ser

Pipelyder og vibrasjoner
Første standard advarsel:
På.
Etter endret innstilling:
Vibrerer 1 gang.
Etter 5 minutter:
Vibrerer/piper 1 gang hvert 5. minutt totalt 6 ganger hvis det
ikke slettes.
Etter 6 ganger vil det ikke gis flere beskjeder.

10.6 Slette alarm/advarsler
Advarslene krever at du bekrefter og sletter dem. Hvordan dette gjøres avhenger av visningsenheten.
Hvis du bruker begge visningsenheter, må du slette hver av dem separat.
På grunn av dens medisinske viktighet, er alarmen mer gjenstridig. Selv etter at du bekrefter og sletter
en alarm, hvis sensorens blodsukkermålinger fortsetter på eller under 3,1 mmol/L, vil du fortsette å få
alarm i 30 minutter.

Slette smartenheten
Enhet

Hva du ser

Hva du gjør

Apple

Smartenhet:
Melding

Åpne appen.
Android

Trykk på OK for å slette.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Hva du gjør

Trykk på OK for å akseptere alarm eller
advarsel.

Smartenhet:
I appen

Slette mottakeren
Hva du ser

Hva du gjør

Trykk på Velg.

Etter slettingen vil du ikke få samme advarsel med mindre du treffer advarselens målområde igjen.
Alarmen vil gjentas selv etter sletting hvis blodsukkeret ikke returnerer til ditt målområde.

Oppsummering
Nå kan du:
•
•
•
•
•

Definere en alarm
Definere en advarsel
Identifisere ulike typer advarsler
Forklare forskjellen mellom en alarm og en advarsel
Gjenkjenne ulike meldinger med alarm/advarsel og lyder
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• Bestemme om signaltap hindrer deg i å få en alarm eller en advarsel
• Beskrive anbefalte app-innstillinger
• Slette en advarselmelding
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
Hva kommer nå?
Til nå har du lært om standardinnstillinger for alarm/advarsler. Men hva gjør du hvis du vil redusere
terskelen for advarsel om høy sensorglukose, eller hvis du vil fortsette å få lav advarsel hvis
sensorglukosenivået ikke bedres, selv om du har slettet meldingen?
Hvordan tilpasser du alarm/advarsler til dine behov.
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Kapittel 11

Neste trinn:
På farten med G5: Tilpasse alarm/advarsler
11.1 Introduksjon
Mottakeren og appen leveres med standard innstillinger for sensorglukoseadvarsler, men de tilsvarer
kanskje ikke sensorglukosenivåene som best passer deg.
Kanskje du er på en fest og bare kan slette en advarsel, men ønsker å forsikre deg om at advarselen
gjentas eller fortsetter til du kan iverksette korrigerende tiltak. Kanskje du ønsker en advarsel om
stigende/fallende sensorglukose, men de er slått av som standard. Hvordan slår du dem på?
I dette kapitlet vil du lære om hvordan du tilpasser alarm- og advarselstoner og sensorglukosenivåer.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Tilpasse høy/lav advarsel
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Justere alarmens lyd
• Bruke mottakerens avanserte advarsler
○ Gjentatt advarsel for høy/lav sensorglukose
○ Advarsler for stigning/fall
○ Signaltap
Hver visningsenhet har muligheter for tilpasning, men hvordan det settes opp er forskjellig.
Før du endrer advarselnivåene, bør du snakke med legen.
La oss først se på tilpasning av alarm/advarsler for appen, deretter ser vi på det samme for mottakeren.
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11.2 Endre appens alarm og advarsler
Oversikt over app-skjermbilder
Hovedmenyen for advarsler lister opp alle advarsler og alarmer som kan tilpasses og deres nåværende
innstillinger. Under første oppsett etablerte du advarselnivåer for høy og lav sensorglukose. I dette
kapitlet vil du lære hvordan du endrer dem.
Før du lærer hvordan du endrer innstillingene, skal vi gå gjennom appens skjermbilde med
hovedmenyen for advarsler.

Tilpasse advarsler: Oversikt over appens skjermbilde
for alarm/advarsler
Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

1

Trykk på hovedmenyikonet.

Gå inn på hovedmenyen.

2

Trykk på Varsler.

Gå inn på hovedmenyen
for advarsler.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

Alle alarmer og advarsler
som kan tilpasses.
Trykk på alarm/advarsel
du vil endre.

3

Nåværende
advarselinnstillinger.
Alle advarsler har:
• PÅ/AV-bryter
• Meldings-alternativer
• Lyd-alternativer

Trykk på «?» for
informasjon om
alarm/advarsel.

4

«?» forklarer:
• Hver alarm/advarsel
• Meldingsalternativer
• Anbefalte innstillinger

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

Alarm for akutt lavt
blodsukker:

5

Trykk på Lyd for å endre
lyden.

• Forhåndsinnstilt på
3,1 mmol/L og kan
ikke endres
• Gjentakelse
forhåndsinnstilt på
30 minutter og kan
ikke endres
• Lyd er det eneste som
kan endres

Trinn for å tilpasse appens alarm/advarsler
Selv om resultatet vil variere etter hvilken alarm/advarsel du tilpasser, er trinnene for å endre
alarm/advarsel de samme:
Fra appens hovedmeny:
1. Trykk på Varsler.
2. Trykk på varselet du ønsker.
a. Trykk På eller Av-bryteren for å slå på ønskede advarsler.
3. Trykk på Varsel.
a. Endre sensorglukosenivået (mmol/L).
b. Bla med valghjulet og finn ønsket advarselnivå.
i. Trykk for å utheve.
ii. Trykk Lagre.
4. Trykk Gjenta.
a. Endre den tiden du ønsker det skal gå mellom høye/lave advarsler hvis
sensorglukosemålingene fortsetter å være lave eller høye.
i. Bla med valghjulet og finn ønsket advarselnivå.
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ii. Trykk for å utheve.
iii. Trykk Lagre.
5. Trykk Lyd.
a. Tildel hver alarm eller advarsel en egen lyd.
i. Bla med valghjulet og finn ønsket lyd.
ii. Trykk for å utheve.
iii. Trykk tilbake-pilen.
I følgende eksempel vil vi endre høy advarsel fra 11,1 mmol/L til 10,5 mmol/L, gjenta det hver time hvis
du fortsetter å være høy og bruke en dørklokkelyd.

Tilpasse advarsler: App
Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

Gå inn på hovedmenyen for varsler.
1

Trykk på hovedmenyikonet.

Gå inn på hovedmenyen.

2

Trykk på Varsler.

Gå inn på hovedmenyen
for advarsler.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel

Trykk på Høy mmol/L.

3

Kontroller at Høye
advarsler er på.

4

• På – oransje
• Av – grått

Gå inn på innstillinger for
høy advarsel (mmol/L).

Viser alternativer og
nåværende innstillinger
for høy advarsel.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel

Hvis av:
På
Skyv til På.

5

Vil ikke få advarsler hvis av.

• På – oransje
• av – grått

Trykk på Varsle meg over.

6

Endre høy advarsel
(mmol/L).

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel

Bla med valghjulet.

7

Stopp ved 10,5.

Endre sensorglukosenivået
fra nåværende nivå
(mmol/L).

Lagrer det nye
sensorglukosenivået
(mmol/L).
Trykk på Lagre.

8

Returnerer til
skjermalternativer
for advarsel om høy
sensorglukose.

Varsle meg over
10,5 mmol/L.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel

Endrer hvor ofte
din advarsel før høy
sensorglukose gjentas etter
den første advarselen og
bekreftelsen.
Trykk på Gjenta.

9

Gjentas kun hvis du
er over nivået for høy
sensorglukose.
Standard er Aldri.
Trykk på Gjenta for
å endre.

Bla med valghjulet.

10

Stopp ved 1 time.

Endre nåværende innstilling
for gjentakelse.
Kan velges i fem minutters
trinn (område 15 minutter
til 4 timer).

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel
Lagrer din nye gjentakelse.

Trykk på Lagre.

11

Returnerer til
skjermalternativer
for advarsel om høy
sensorglukose.

Gjenta viser hvor ofte du
ønsker å få beskjed.

Trykk på Lyd.

12

Tilpass advarselslyden.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre en advarsel

Trykk på Dørklokke.
Trykk på Lyd igjen for å
høre en lydprøve.

13

MERK: Lyden er kun et
eksempel, din smartenhet
kan ha andre valg.

Trykk på tilbake-pilen.
MERK: Lyden er kun et
eksempel, din smartenhet
kan ha andre valg.

14

Endrer nåværende
lydinnstilling.

Lagrer din nye
advarselslyd.
Returnerer til menyen
for advarsel om høy
sensorglukose.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Gå tilbake til trendskjermbildet

15

Trykk på «X».

Trykk på meny-ikonet.
16

Eller
Sveip til høyre.

Returner til hovedmenyen.

Gå tilbake til
trendskjermbildet.
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Endringer i appen vil ikke overføres til mottakeren. Hvis du bruker begge deler, må du gjøre samme
endringer i mottakeren som du har gjort i smartenheten. Hvis du ikke gjør det, kan du gå glipp av
alarm/advarsler.

11.3 Endre mottakerens alarm og advarsler
Du vil merke en annerledes strøm mellom appen og mottakeren når du tilpasser alarm/advarsler. Med
appen gjøres alle justeringer av advarsler fra ett skjermbilde, mens du på mottakeren gjør endringene
på forskjellige skjermer.
I motsetning til appen, kan du endre mottakerens toner (kjent som profiler) gjennom et antall ulike
skjermbilder i menyen Profiler.

Profiler
Profilene bestemmer lyden og lydstyrken til alarmen og advarslene.
Som nevnt i forrige kapittel, bruker mottakeren en rekke pip/vibrasjoner for en alarm eller en advarsel.
Mottakeren har ikke samme utvalg av toner som appen, men kan justere lydstyrken. Selv om mottakeren
ikke har en stille-modus, vil valg av Vibrere erstatte hørbare pip med stille vibrasjoner. Det eneste
unntaket er alarmen. Alarmen for akutt lavt blodsukker kan ikke slås av.
Endringer som gjøres i Profiler gjelder for alle mottakerens alarmer/advarsler. Hvis du velger Myk (se neste
tabell), vil alle advarsler være i myk modus. I kapittel 10 lærte du om hvor mange pip hver alarm/advarsel har.

Normal er standardinnstillingen for mottakerens lydprofiler.
Tydelig bruker en stigende og synkende melodi i stedet for pip.
Mottakeren vibrerer først når den sender deg en alarm eller en advarsel. Hvis du sletter advarselen ved
første vibrasjon ved å trykke Velg på valghjulet, vil du ikke få noen alarm- eller advarselstoner. Hvis du
ønsker å fortsette å motta alarm eller advarsel etter slettingen, vil du senere i dette kapitlet lære om å
sette opp gjentatte advarsler.

HypoRepeat ligner mye på Normal profil, men gjentar den faste lave alarmen hvert 5. sekund til
sensorglukoseverdien stiger over 3,1 mmol/L eller du bekrefter ved å trykke Velg-knappen.
Den neste tabellen lister opp de ulike lydprofilene, og starter med den stilleste og arbeider seg opp til
den høyeste.
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Lydprofiler for alarm/advarsler
Ikon

Profilnavn

Beskrivelse av advarselen
Kun vibrering.

Vibrering

Den eneste lyden er vibrasjonen fra mottakeren.
Vibrering er ikke tilgjengelig for alarmen.

Myk

Normal

Lavere pipelyder.

Middels høye pipelyder.
Standard profil.
Ingen pip.

Tydelig

• Stigende melodi for høyt og stigende advarsel
• Synkende melodi for lavt og fallende advarsel
Middels høye pipelyder.

HypoRepeat

Test nå

Kun akutt lavt-alarm.
Gjentar fast lav alarm hvert 5. sekund til
sensorglukosemålingene stiger over 3,1 mmol/L eller
bekreftes.
Prøv profilen før den velges.

Etter å ha valgt lydprofil, tar det bare noen trinn å gjøre endringer. Endre profilen i løpet av dagen,
avhengig av hva som skal skje: I et møte? Velg Vibrering. På fotballkamp etter jobben? Velg Tydelig.
Den neste tabellen viser hvordan du endrer en lydprofil og deretter prøver hvordan den lyder.
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Tilpasse lydprofiler Mottaker
Trinn Hva du ser

1

Hva du gjør

Hva det betyr

Trykk på Velg.

Gå til hovedmenyen.

Trykk på ned-pil.
2

Profiler på andre
skjermbilde.

Trykk på opp/ned-pil.
Stopp ved Profiler.

3

Trykk på Velg.

Andre hovedmenyskjermbilde.

Profiler justerer lydstyrken
til alarm/advarsler.

Trykk på opp/ned-pil.
Stopp ved ønsket Profil.

4

Velg lydprofiler.

Trykk på Velg.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

Prøv lyden:
Trykk på ned-pil.
Stopp ved Prøv.
5

Trykk på Velg for å høre
lyden.

Velg Profil med hakemerke.

Gå ut av Profiler:
Trykk på venstre-pil.
Gjenta trinn 2–5 for å
endre profilen.
6

Uaktuelt

For å avslutte:

Gjenta etter behov.

Trykk på venstre-pil til
hovedmenyen.
Profiler lar deg endre dine alarm- og advarselstoner. Advarselsmenyen gir deg muligheter for å tilpasse
advarsler for sensorglukosenivåer, gjenta advarsler, slå på advarsler for stigende/fallende nivåer ta bort
og slå på advarsel for signaltap.

Hovedmeny for advarsler
Lav/høy advarsel lar deg justere advarselsnivået for lav/høy sensorglukose (mmol/L).
Avansert gir deg muligheter for å slå på gjentatt høyt/lavt, advarsel for stigende/fallende og advarsel for
signaltap.

Gjentatt høyt/lavt
I forrige kapittel lærte du at å slette en advarsel hindrer det i å gjentas. Hvis du ønsker å fortsatt få
beskjed til sensorglukosenivåene er tilbake i målområdet, slår du på Gjenta.

Advarsel for stigning/fall
Trendskjermbildet gir visuelle indikasjoner som viser om sensorgluksoemålingene faller eller stiger raskt.
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Det er ikke praktisk å se på skjermen hele tiden. Du kan tilpasse din advarsel for stigning/fall med
vibrasjoner eller pip som lar deg vite når sensorglukosen stiger eller faller (0,1 mmol/L/min eller
1,7 mmol/L opp eller ned på 15 minutter), eller stiger eller faller raskt (0,2 mmol/L/min eller 2,5 mmol/L
eller mer opp eller ned på 15 minutter).
Standardinnstilling for Gjenta og Stignings-/Fallhastighet er AV.
Før du endrer advarselsinnstillingene, bør du snakke med legen din.

Signaltap
Advarselen Signaltap forteller deg når mottakeren og senderen ikke kommuniserer. Still Signaltap og få
beskjed hvis sensorglukosemålingene har stoppet på grunn av et signaltap fra 20 til 200 minutter.
Standardinnstilling for Signaltap er PÅ.

Trinn for å tilpasse mottakerens alarm/advarsler
Ved å bruke samme eksempel som ved endring av appens advarsler, la oss endre mottakerens nivå
for advarselen for høy/lav sensorglukose fra 11,1 mmol/L til 10,6 mmol/L, med gjentakelse hvert
60. minutt.
Følg de samme trinnene for å slå på advarsel for stigning/fall og for å justere lav advarsel.

Tilpasse advarsler: Mottaker
Trinn Hva du ser

Hva du gjør

Hva det betyr

Endre nivå for advarsel for høy sensorglukose

Trykk på Velg.

1

Gå til hovedmenyen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Endre nivå for advarsel for høy sensorglukose

Trykk på ned-pil.

2

3

Stopp ved Varsler.

Advarselsvalg fra
hovedmenyen.

Trykk på Velg.

Angi advarselmenyvalget.

Trykk på opp/ned-pil.
Stopp ved Høyt varsel.

4

Trykk på Velg.

Trykk på ned-pil.
Stopp ved Nivå.

5

Trykk på Velg.

Valgmeny for advarsler
Lister opp ulike advarsler:
Advarslene Høyt/Lavt/
Avansert (Gjenta, Stigende/
Fallende, Signaltap).
Advarselens nåværende
innstillinger.
Endre nåværende nivå
for advarsel for høy
sensorglukose.
Nåværende innstilling

Trykk på ned-pil.

6

Stopp ved 10,6 mmol/L.

Bruk opp/ned-pilene for å
endre nivået for advarsel
for høy sensorglukose
(mmol/L).

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Slå Gjenta på
Trykk på Velg.
7

For å avslutte:
Trykk på venstre-pil.

Trykk på ned-pil.

8

9

Advarselsmeny
Velg Avansert for å gå til
Gjenta advarsel.

Trykk på Velg på Avansert.

Angi valg for Avansert
advarsel.

Trykk på Velg.

Trykk på opp/ned-pil.
11

Returner til
advarselsmenyen.

Stopp ved Avansert.

Pil til Gjentatt høyt.

10

Lagrer nytt nivå for
advarsel for høy
sensorglukose.

Stopp ved 60 minutter.
Trykk på Velg.

Hovedskjermbilde for
Avansert.
Still Gjentatt advarsler.
Slå på Advarsler for
stignings-/fallhastighet.
Den første skjermen viser
nåværende minutter for
gjentakelser.
Endre tidsrammen i
5 minutters inkrementer.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Slå Gjenta på

12

13

Trykk på Velg.

For å avslutte:
Trykk på venstre-pil.

Endre Gjenta-tid for Høyt
varsel.

Endring fullført.
Returner til
advarselsmenyen.

Det spiller ingen rolle hvilken enhet du først bruker til å tilpasse alarm/advarsler, det som er viktig er å
gjøre samme endringer i begge for ikke å miste alarmer/advarsler.

Oppsummering
Nå kan du:
• Tilpasse advarsel for høy/lav sensorglukose for sensorglukosetrenden
○ Dexcom G5 Mobile-appen
○ Dexcom G5 Mobile-mottaker
• Justere alarmtoner
• Sette opp mottakerens avanserte advarsler
○ Gjentatt advarsel for høy/lav sensorglukoseverdi
○ Advarsel for stigning/fall
○ Signaltap
Hva kommer nå?
Tro det eller ikke, men du begynner å bli ekspert på bruken av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet!
Du har satt opp appen og mottakeren, startet en økt, kalibrert, fulgt blodsukkertrendene, fulgt med
på alarmer/advarsler, meldinger og har avsluttet en økt!
I tillegg til å overvåke sensorens måling av sensorglukose og trendene, hva mer kan du bruke
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til? I neste kapittel vil du lære det du trenger å vite når du bruker
CGM-systemet til behandlingsavgjørelser.
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Kapittel 12

Neste trinn!
Bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-system for
behandlingsavgjørelser
12.1		 Introduksjon
I forrige kapitler lærte du hvordan du sporer trender. Med sensorglukosemålinger og trendpiler kan du
følge med på hvordan sensorglukoseverdiene har vært og hvor det går videre.
Du har også lært hvordan alarmer/advarsler kan hjelpe deg med å bestemme om du må gjøre
noe eller ta behandlingsavgjørelser. Eksempel: For en halv time siden fikk du en advarsel om lav
sensorglukoseverdi og drakk litt appelsinjuice. Nå fikk du nettopp en ny lav advarsel. Hva ville du gjøre?
Hva skal du se på? Hvordan bestemmer du behandlingen? Kunne du bruke Dexcom G5 Mobile CGMsystemets sensorglukosemålinger til å ta en behandlingsavgjørelse?
Før Dexcom G5 Mobile CGM-systemet måtte du ta et fingerstikk med BS-måleren før du tok noen
behandlingsbeslutninger.
Dexcom G5 Mobile endrer alt det! Når du blir spurt om du kan ta behandlingsavgjørelser basert på ditt
Dexcom G5 Mobile CGM-systems målinger, er svaret nå «Ja, det kan jeg!»
Dette kapitlet går gjennom hva du må vite når du tar behandlingsavgjørelser basert på ditt Dexcom
G5 Mobile CGM-system og informasjonen det gir.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
• Liste opp de fire viktigste elementene i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet som kreves for å ta en
behandlingsavgjørelse
• Forklare hvor mange sensorglukosemålinger du behøver for behandlingsavgjørelser
• Forklare viktigheten av dine alarmer/advarsler i behandlingsavgjørelser
• Beskrive rollen trendpilene har i behandlingsavgjørelser
• Oppsummere når du ikke skal ta behandlingsavgjørelser basert på ditt Dexcom G5 Mobile
CGM-system
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• Bestemme den beste behandlingsavgjørelsen for din situasjon med bruk av Dexcom CGM
• Huske viktige punkter i utvikling av en styringsplan for diabetes når du snakker med legen
• Oppsummere hva du skal og ikke skal gjøre med behandlingsavgjørelser basert på Dexcom G5
Mobile CGM-systemet

12.2 Viktigheten av informasjon fra Dexcom G5
Mobile CGM-systemet for behandlingsavgjørelser
En BS-målerverdi er kun et tall. Den viser ikke hele bildet, inkludert hastigheten og retningen av
blodsukkeret eller dets trend over tid.
BS-måleren kan ikke vise deg hvor du var for 20 minutter siden, heller ikke fortelle deg om
blodsukkeret stiger eller faller raskt. Eksempel: Fingerstikket sier 6,0 mmol/L og du er fornøyd fordi du
er innenfor målområdet, så du tar ingen forholdsregler. Det fingerstikket ikke forteller deg er at du kan
være på 6,0 mmol/L i øyeblikket, men blodsukkeret ditt faller raskt og har blitt redusert med 3,0 mmol/L
eller mer de siste 30 minuttene. Om 30 minutter kan du være på 3,0 mmol/L eller lavere.

Enhet

Hva du ser

BS-måler

Hva det betyr

Hva du gjør

Blodsukkeret er
6,0 mmol/L.

Ingen ting: I ditt
målområde.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Smartenhet:
I appen

Hva det betyr

Sensorglukoseverdien
er 6,0.
Den faller raskt.
Hvis trenden fortsetter
vil verdien være på
3,0 mmol/L eller
lavere om kun
30 minutter.

Hva du gjør

Hurtig handling:
Ta den beste behandlingsavgjørelsen for
å hindre en alvorlig
hendelse med lav
sensorglukoseverdi.

Mottaker

På 6,0 mmol/L besluttet du ikke å gjøre noe. Ville du ha gjort noe annerledes hvis du visste at du ville
være på 3,0 mmol/L eller lavere om kun 30 minutter? Et enkelt tall er ikke nok. Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet hjelper deg med å ta behandlingsavgjørelser basert på din sensorglukosetrend, inkludert
dens endringshastighet og retning. Du kan aktivt bestemme hva du vil gjøre, eller hva du ikke skal gjøre,
og kan hjelpe til å unngå lave eller høye nivåer.
Ved å se på visningsenheten ofte vil du se hvordan dine hendelser, handlinger og tidligere
behandlingsavgjørelser påvirker dine sensorglukosemålinger. Ved å bruke ditt Dexcom G5 Mobile
CGM-system som basis for behandlingsavgjørelser, kan du lære hvordan du unngår å overreagere på
høye nivåer mellom måltider eller å ta mer insulin enn du bør.
Når du utvikler en styringsplan, skal du spørre legen om hvordan insulinet virker i kroppen, inkludert når
det begynner å virke, når det topper og hvor lenge det virker.
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I neste avsnitt vil du oppdage hvilke fire hovedelementer det er som hjelper deg med å ta en
behandlingsavgjørelse og hvordan du kontrollerer sensorglukosen basert på Dexcom G5 Mobile
CGM-systemets informasjon.

12.3 Ta behandlingsavgjørelser
Symptomene dine vil ikke alltid svare til sensorens glukosemålinger. I denne situasjonen skal du bruke
BS-måleren og ikke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til å ta behandlingsavgjørelser.
Når du bruker ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system er det fire viktige CGM-elementer som kreves for
å ta en behandlingsavgjørelse. Hvis du ikke bruker alle fire, vil du ikke ha all informasjon og du kan
komme til å ta en uriktig behandlingsavgjørelse.
1. Sensorglukosemålinger
2. Trenddiagram
3. Trendpil
4. Alarm/advarsler
Hvis du bruker alle disse og samarbeider med legen din, er du på vei til en vellykket bruk av ditt
Dexcom G5 Mobile CGM-system for avgjørelser om behandling av din diabetes.
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Hovedelementene i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
Enhet

Systemets
hovedelementer

Hva du ser

Smartenhet:
I appen,
landskap

1) Sensorglukosemåling

Smartenhet:
I appen,
portrett

Den siste sensorglukosemålingen.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Systemets
hovedelementer

Hva du ser

Smartenhet:
I appen,
landskap

2) Trendgraf

Smartenhet:
I appen,
portrett

Viser tidligere sensorglukosemålinger.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet
Smartenhet:
I appen,
landskap

Systemets
hovedelementer

Hva du ser
Uaktuelt

Smartenhet: I
appen, portrett

3) Piler for endringshastighet
Nåværende sensorglukosehastighet
og piler for endringsretning.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Systemets hovedelementer

Smartenhet:
I appen,
landskap

Smartenhet:
I appen,
portrett

4) Alarm/advarsler
Utløsere for alarm/advarsel for høy/lav
sensorglukose.

Mottaker

Sensorglukosemålinger
Sørg for å ha minst tre påfølgende målinger innenfor de siste 15 minuttene før du tar en
behandlingsavgjørelse.
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Tidligere i kapittel 8 lærte du at hvert punkt på skjermen representerer en enkelt sensormåling,
som rapporteres hvert 5. minutt. Ikke ta behandlingsavgjørelser basert på ditt Dexcom G5 Mobile
CGM-system hvis det er et gap mellom de siste tre punktene eller du ikke har trendpiler.

Enhet

Systemets
hovedelementer

Hva du ser

Smartenhet:
I appen,
landskap

Tre punkter etter hverandre betyr
tre uavbrutte målinger.

Smartenhet:
I appen,
portrett

Ta behandlingsavgjørelser basert
på din styringsplan.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-system for behandlingsavgjørelser

203

(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Systemets
hovedelementer

Smartenhet:
I appen,
landskap

Smartenhet:
I appen,
portrett

Ingen trendpiler eller gap mellom
punktene betyr at du ikke har
15 minutter med uavbrutte målinger.
Ikke ta behandlingsavgjørelser basert
på CGM-målinger.

Mottaker

Trenddiagram
Kapittel 8 viser hvordan trendgrafen gir deg en hurtig oversikt over dine sensorglukosemålinger.
Trendgrafen lar deg se hvor du har vært. Trendpilene viser deg i hvilken retning sensorglukoseverdien går,
og hvor hurtig. Ingen trendpil? Det betyr at du ikke får sensorglukosemålinger. Sjekk trendgrafskjermen før
du tar behandlingsavgjørelser – sjekk at du har minst tre etterfølgende målinger de siste 15 minuttene.
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Med smartenheten i landskapsmodus viser trendgrafen hvordan ulike hendelser (kapittel 9) påvirker
dine sensorglukosetrender. Du lærer hvordan kroppen og blodsukkeret reagerer over tid på karb, stress,
insulin osv.

Trendpiler
Også i kapittel 8 lærte du om hvordan pilene hjelper deg med å se hastigheten og retningen til dine
sensorglukosemålinger.
Gjennom erfaring kan du lære hvordan du skal reagere på pilene og ta behandlingsavgjørelser deretter.
Trendpilene, ikke bare sensorglukose, hjelper deg til å bestemme den beste handlingsplanen. Dexcom
G5 Mobile CGM-systemet gir deg mer enn bare et enkelt tall, det gir hastigheten og retningen til
sensorglukoseverdien din og hvilken trend det har.
Husk å være tålmodig, det tar tid før insulinet virker. Ikke «lagre insulin» ved å gi for mye insulin, for ofte
eller over for kort tid.
Hvis det ikke er trendpiler på trendskjermen, må du ikke ta en behandlingsavgjørelse basert på
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets informasjon. Trendpilene er en av de fire hovedelementene for
å ta behandlingsavgjørelser basert på Dexcom G5 Mobile CGM-systemets informasjon.
Neste tabell gir deg en generell oversikt over hvordan du kan bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemets
trendpiler i behandlingsavgjørelser. Legen din kan hjelpe deg med å utvikle en behandlingsplan basert
på trendpilene.

Hva du ser

Mulige handlinger basert på sensormålingenes
trendpiler

Piler

Lavt blodsukker

Høyt blodsukker

Målblodsukker

Ingen piler / ingen
sensorglukosemålinger.

Ingen piler / ingen
sensorglukosemålinger.

Ingen piler / ingen
sensorglukosemålinger.

I denne situasjonen
skal du bruke BSmåleren og ikke
Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet til å ta
behandlingsavgjørelser.

I denne situasjonen
skal du bruke BSmåleren og ikke
Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet til å ta
behandlingsavgjørelser.

I denne situasjonen
skal du bruke BSmåleren og ikke
Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet til å ta
behandlingsavgjørelser.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Mulige handlinger basert på sensormålingenes
trendpiler

Piler

Lavt blodsukker

Du må kanskje
spise en snack
eller hurtigvirkende
karbohydrater.

Høyt blodsukker

Målblodsukker

Kan justere insulin
for å korrigere en høy
sensorglukoseverdi for
å nå til målområdet.

Basert på siste måltid
eller insulindose, må du
kanskje ta insulin eller
spise litt for å holde
deg innenfor målet.

Ikke ta flere insulindoser
for tett på hverandre.
Tenk på trendgrafen og
nylige alarmer/advarsler.

Vent og se.

Kan justere insulin
for å korrigere en
høy sensorglukoseverdi
for å nå til målområdet.
Ikke ta flere insulindoser
for tett på hverandre.
Tenk på trendgrafen og
nylige alarmer/advarsler.

Ikke ta flere
insulindoser for tett
på hverandre.
Basert på siste måltid
eller insulindose, må du
kanskje ta insulin for
å holde deg innenfor
målet.
Ikke ta flere
insulindoser for tett
på hverandre.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Mulige handlinger basert på sensormålingenes
trendpiler

Piler

Lavt blodsukker

Høyt blodsukker

Vent og se.

Kan justere insulin
for å korrigere en høy
sensorglukoseverdi for
å nå til målområdet.

Vær sikker på at du
ikke har overbehandlet
en lav verdi.

Ikke ta flere
insulindoser for tett
på hverandre.

Målblodsukker

Hvis ikke med et nylig
måltid eller snack,
kan du ta insulin for
å holde deg innenfor
målområdet.

Tenk på trendgrafen og
nylige alarmer/advarsler.

Vent og se.

Kan justere insulin
for å korrigere en høy
sensorglukoseverdi for
å nå til målområdet.

Vær sikker på at du
ikke har overbehandlet
en lav verdi.

Ikke ta flere
insulindoser for tett
på hverandre.
Tenk på trendgrafen og
nylige alarmer/advarsler.

Må kanskje ta insulin
for å holde seg
innenfor målet.
Ikke ta flere
insulindoser for tett
på hverandre.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hva du ser

Mulige handlinger basert på sensormålingenes
trendpiler

Piler

Lavt blodsukker

Høyt blodsukker

Må kanskje spise
en snack eller
hurtigvirkende
karbohydrater.

Basert på siste måltid
eller insulindose, må du
kanskje vente og se for Må kanskje spise
en snack eller
å nå målet.
hurtigvirkende
Tenk på trendgrafen
karbohydrater.
og nylige
alarmer/advarsler.

Var siste insulindose
for høy eller aktiviteten
for strevsom?
Må kanskje spise
en snack eller
hurtigvirkende
karbohydrater.
Var siste insulindose
for høy eller aktiviteten
for strevsom?
Må kanskje spise
en snack eller
hurtigvirkende
karbohydrater.
Var siste insulindose
for høy eller aktiviteten
for strevsom?

Målblodsukker

Basert på siste måltid
eller insulindose, må du
kanskje vente og se for Må kanskje spise
en snack eller
å nå målet.
hurtigvirkende
Tenk på trendgrafen
karbohydrater.
og nylige
alarmer/advarsler.
Basert på siste måltid
eller insulindose, må du
kanskje vente og se for Må kanskje spise
en snack eller
å nå målet.
hurtigvirkende
Tenk på trendgrafen
karbohydrater.
og nylige
alarmer/advarsler.

Alarm/advarsler
Med tidligere Dexcom CGM-generasjoner betydde en alarm eller en advarsel vanligvis at du måtte
ta et fingerstikk for å finne ut hva du skulle gjøre. Med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har du
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all informasjon du behøver ved å følge med på sensorglukoseverdiene, trendgrafen, trendpilene og
alarm/advarsler. Det kreves ingen fingerstikk for å ta behandlingsavgjørelser!
Ta passende avgjørelser basert på sensorglukosemålingenes trender og ta affære. Når du hører en
alarm eller en advarsel kan du nå gripe appelsinjuice eller insulin i stedet for BS-måleren.
Bruk alarm/advarsler som et sikkerhetsnett og signal om handling. Hører du en advarsel eller en alarm?
Du må sannsynlig ta en behandlingsavgjørelse raskt.
Legen din kan hjelpe deg med hvor du skal sette lav/høy advarsel. Still inn valgfrie advarselfunksjoner
for å gjenta en alarm eller en advarsel hvis du fortsatt er høy/lav over tid, eller still en advarsel som lar
deg vite om sensorglukoseverdien stiger eller faller.
Signaltapvarslet er på som standard. Når det er På, vet du alltid om sender og visningsenhet
kommuniserer. Når det er På og det oppstår et signaltap, vil du motta et Signaltapvarsel. Når det oppstår
et signaltap, vil du ikke ha mottatt tre etterfølgende blodsukkermålinger de siste 15 minuttene, og du vil
ikke kunne bruke din Dexcom G5 CGM til behandlingsavgjørelser.
Kapittel 10 ser på alle alarmer og advarsler, mens kapittel 11 viser deg hvordan du kan tilpasse dem
etter behov.
Nå som du kjenner til de fire hovedelementene i Dexcom G5 CGM-systemet som kreves for å ta
behandlingsavgjørelser, hvordan kommer du opp med personlige retningslinjer for en styringsplan?

12.4 Opprette personlige retningslinjer
Du bør arbeide sammen med legen din for å sette opp en styringsplan med bruk av ditt Dexcom G5
Mobile CGM-system som grunnlag for behandlingsavgjørelser.

Legen er din partner
Legen kan hjelpe deg med å bestemme dine personlige blodsukkermål, hvordan du skal nå dem, hjelpe
deg stille dine lave/høye advarsler og med hvordan du best bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
i din daglige styring av diabetes.
Helsepersonellet er dine partnere for å tilpasse din behandlingsplan og behandlingsavgjørelser.
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Opprette en styrings- og behandlingsplan
Når du bestemmer deg for en styringsplan og hvordan du bruker ditt Dexcom G5 Mobile CGMsystem til å ta behandlingsavgjørelser, bør du snakke med legen. Din diabetesstyring og dine
behandlingsavgjørelser er basert på mange faktorer:
•
•
•
•
•

Ditt målblodsukker
Bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemets informasjon i behandlingsavgjørelser
Hvordan behandle eller unngå lave verdier
Hvordan behandle eller unngå høye verdier
Unngå å lagre insulin

Neste avsnitt ser nærmere på hva du bør snakke med legen din om.

Bestem dine mål
Arbeide med en lege og bestemme målområdet for glukose.
• Målområder for blodsukker hjelper ved planlegging av behandlingsavgjørelser
• Målområder for blodsukker påvirker din reaksjon på nåværende blodsukkermålinger
• Reaksjonene kan variere i løpet av dagen ettersom din situasjon endres

Behandlingsavgjørelser
Legen kan gi deg veiledning om riktig bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-systemets informasjon for
behandlingsavgjørelser.
• Sørg for å få hele bildet. Bruk aldri Dexcom G5 Mobile CGM-systemet for behandlingsavgjørelser
hvis du de siste 15 minuttene ikke har fått tre påfølgende sensormålinger på trendgrafen,
eller hvis du mangler en trendpil. Se avsnitt 12.3 for mer informasjon
• Helsepersonellet kan hjelpe deg med å bestemme hva du skal gjøre med de ulike trendpilene,
spesielt pilene for rask stigning/fall. Din første tanke etter å ha sett doble piler kan være å gjøre
noe med en gang, men noen ganger, avhengig av dine siste aktiviteter og måltider, er det best
å bare vente og se
• Diskuter de ulike situasjonene med helsepersonellet, inkludert når det kan være best for deg å ta
mer insulin eller spise hurtigvirkende karbohydrater, eller ikke gjøre noe annet enn vente og se
• Lær å bli proaktiv, ikke reaktiv. Det er alltid bedre å hindre en episode med lavt eller høyt
blodsukker. Du må ikke få panikk og overreagere på dine sensorglukosemålinger eller trendpiler.
Snakk med helsepersonell om hvordan du best tar avgjørelser før situasjonen blir kritisk
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• Når sensorens glukoseverdier ikke stemmer med symptomene dine, bør du ta en
fingerstikkmåling. Bruk BS-målerens verdi til å ta en behandlingsavgjørelse, ikke
sensorglukosemålingen
• Forstå viktigheten av å se på visningsenheten ofte, vit hva du skal se etter og lær hvordan tidligere
behandlingsavgjørelser eller handlinger påvirker dine sensorglukosemålinger
• Dine alarmer/advarsler er nyttige styringsverktøy. Få hjelp av helsepersonell til å bestemme dine
alarm- og advarselinnstillinger og hva du skal gjøre når du får en alarm eller en advarsel. Snakk
om andre advarsler du kan bruke i din styringsplan
○ Alarm for stigningshastighet
○ Alarm for fallhastighet
○ Gjentatt advarsel for høy sensorglukoseverdi
○ Gjentatt advarsel for lav sensorglukoseverdi
○ Utenfor rekkevidde-advarsel

Hindre og behandle lavt blodsukker
Den høyeste risikoen for insulinbehandling er lavt blodsukker. Snakk med helsepersonell om hvordan du
holder deg innenfor målet ved å unngå lavt blodsukker.
• Sett opp en plan for å hindre eller reagere på lavt blodsukker
• Inkluder en samtale om hvor lenge du skal vente etter å ha behandlet lavt blodsukker før du
spiser mer hurtigvirkende karbohydrater. Som med insulin, tar det tid før karbohydratene hever
blodsukkeret og du kan se endringene på trendgrafen
• Å kjenne din plan kan redusere faren for å få høye sensorglukoseverdier etter at du har utført tiltak
for lav sensorglukoseverdi

Hindre og behandle høyt blodsukker
Helsepersonellet kan gi deg veiledning om riktig bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-systemets
informasjon for å hindre eller behandle høye sensorglukosenivåer. Snakk med dem og lær hvordan
du bedrer dine beslutninger om insulindosering for måltider og tidspunktet for insulindoser.
Spør:
•
•
•
•
•

Når (hvis noensinne) skal du ta insulin før du spiser?
Vil din behandlingsavgjørelse endres hvis blodsukkeret stiger eller faller raskt?
Hvor mye insulin dekker et måltid eller snack?
Hvor mye insulin skal du ta for å korrigere høyt blodsukker?
Hvor mye vil en enhet av hurtigvirkende insulin senke blodsukkeret?
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• Hvordan kan bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet bedre dine avgjørelser om insulindoser før
måltider
○ Tidspunkt for insulininjisering eller bolus på insulinpumpen
○ Juster mengden av insulin etter trendpilen
• Hvordan unngår du å lagre insulin
○ Hvor lang tid skal du vente mellom insulindoser?
○ Tidspunkter for dine insulindoser
○ Når begynner insulinet å virke? Når har det sin mest effektive periode og hvor lenge virker det?
Selv om emnene ikke omfatter alt, er de en god måte å starte samtalen med helsepersonellet på.

12.5		 Det du skal gjøre og ikke gjøre med
CGM-behandlingsavgjørelser
Bruk av ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system til å ta behandlingsavgjørelser hjelper deg med å styre din
diabetes. Før du gjør noe som helst, må du følge disse rådene om hva du bør gjøre og hva du ikke bør gjøre.
Gjøre:
• Bruk CGM til behandlingsavgjørelser kun hvis du har tre etterfølgende sensormålinger innenfor de
siste 15 minuttene
• Se på Dexcom G5 Mobile trendskjermbildet ofte
• Se ofte på trendpilene
• Bruk valgfrie advarsler
• Jobb sammen med helsepersonellet for å utvikle en styringsplan
• Lær hva som virker best fra tidligere behandlingsavgjørelser
○ Hvilke tiltak ga resultater?
○ Hvilke tiltak ga ikke resultater?
Ikke gjøre:
• Ikke bruk Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til behandlingsavgjørelser hvis symptomene dine ikke
stemmer overens med sensorglukosemålingene --- bruk din BS-måler
• Ikke overreager på informasjon fra sensoren
• Ikke ta flere insulindoser med for korte mellomrom
• Ikke bestem dosering med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet hvis du har tatt
paracetamol/acetaminofen
• Ikke ta behandlingsavgjørelser med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet hvis det ikke er noen
trendpiler
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På dette tidspunktet skal du vite når du kan og når du ikke kan ta en behandlingsavgjørelse basert på
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets informasjon. La oss nå gå tilbake til spørsmålene i begynnelsen av
kapitlet og se hva du ville gjøre!

12.6 Du bestemmer!
Du lærte tidligere at behandlingsavgjørelser skal baseres på mer enn bare en sensorglukosemåling. Du
må se hele bildet, ikke bare et tall. For ytterligere informasjon kan du se veiledningen til Dexcom G5
Mobile CGM-systemet.
Disse situasjonene er kun eksempler. Det er et «korrekt» svar, men du vet at ingen situasjoner er helt like.
Dine behandlingsavgjørelser er basert på flere faktorer, så du må alltid rådføre deg med helsepersonellet
for å lære hvordan du tar behandlingsavgjørelser med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Hva ville du gjøre?
• For en time siden drakk du litt appelsinjuice for å behandle en lav blodsukkermåling
• Du er nesten klar til å spise middag, og får en advarsel om lavt blodsukker
Ved bruk av informasjonen på dette startskjermbildet, hvilken behandlingsavgjørelse ville du tatt?

I appen: Landskap

I appen: Portrett

Mottaker
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Dine valg
Du har en rekke alternativer å velge mellom. Hvilket tror du er det beste?
A. Justere insulin for å korrigere for lavt blodsukker før måltidet
B. Spise hurtigvirkende karbohydrater og justere insulin for å korrigere for lavt blodsukker før
måltidet. Ta mindre insulin basert på din umiddelbare planer, ettersom trendpilen går nedover
C. Spise måltidet, men ikke ta insulin
D. Spise hurtigvirkende karbohydrater for å behandle nåværende sensorglukosemåling, og forsinke
måltidet. Ikke ta mer insulin
Hvis du valgte «B», har du rett!
Basert på ditt målområde for blodsukker og hvordan du styrer lavt blodsukker, bør du redusere
mengden av insulin som kreves for å dekke maten du skal spise.
Hvis du tar hurtigvirkende karbohydrater og kommer deg til målområdet, vil du fremdeles måtte ta
insulin for å dekke måltidet, men du kan ta mye mindre insulin for ditt fallende blodsukker.
La oss se nærmere på hvorfor «B» var det rette svaret.
«A» tar ikke hensyn til om du kommer deg etter lavt blodsukker og har tatt hurtigvirkende karbohydrater.
Du faller fremdeles og blodsukkeret er ikke stabilt.
«C» - Ditt blodsukker faller og du er under målområdet. Avhengig av måltidet og din planlagte aktivitet
må du kanskje ta noe insulin for å hindre høyt blodsukker etter måltidet.
«D» - Ditt blodsukker er allerede under målområdet, og faller. Hurtigvirkende karbohydrater vil heve
blodsukkeret og ditt normale måltid bør hjelpe deg å nå målområdet.
La oss se på en annen situasjon:
Du er nesten klar til å spise middag og ser på visningsenheten for å sjekke sensorglukosenivået.
Trendskjermen viser at sensorglukoseverdi er 8,3 mmol/L med en enkelt pil som peker opp, så du vet
det stiger. Etter en normal insulindose, spiser du middag.
Ca. 90 minutter senere får du en advarsel om høyt blodsukker.
Du vet at advarselen for høyt blodsukker er innstilt på 11,1 mmol/L. Når du ser på visningsenheten,
merker du at sensorglukosemålingen er 11,5 mmol/L, med en enkelt pil som peker opp. Ikke bare er
sensorglukoseverdien høy, den stiger også med ca. 0,06–0,1 mmol/L per minutt eller opptil 1,7 mmol/L
på 15 minutter.
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I appen: Landskap

I appen: Portrett

Mottaker

Hva ville du gjøre?
A. Ta insulin for å senke blodsukkeret basert på din korrigeringsfaktor. Siden trendpilen går opp,
tenker du også på å ta mer insulin enn din vanlige korrigeringsdose
B. Vent og se. Ikke ta insulin. Insulinet du tok for måltidet har kanskje enda ikke nådd full effekt
og du ønsker ikke å lagre insulin
C. Spis hurtigvirkende karbohydrater for å behandle nåværende sensorglukosemåling, og ikke ta
mer insulin
D. Vurder å ta en liten korrigerende dose fordi sensorgukoseverdien fremdeles har oppovertrend.
Du vet at insulinet du tok ved middag kanskje ikke har nådd full effekt enda, men
sensorglukoseverdien fortsetter å stige
Hvis du valgte «D», har du rett!
Blodsukkeret stiger fremdeles, men du tar bare en liten ekstra dose fordi du vet at insulindosen du tok
før måltidet fremdeles virker.
La oss se nærmere på hvorfor «D» var det rette svaret:
«A» tar ikke hensyn til hvor lenge det tar før insulinet virker. Insulinet du tok før måltidet kan fortsette
å virke i 3–4 timer. Dermed vil det å ta en full dose med insulin kort tid etter måltidets insulin være
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å «lagre insulin», som kan føre til lavt blodsukker. Snakk med helsepersonellet om farene med
å lagre insulin.
«B» kan være et godt svar, da insulinet du tok for to timer siden fremdeles virker. Men ettersom
blodsukkeret fremdeles stiger, er dosen du tok kanskje ikke nok. Helsepersonellet kan hjelpe deg med
når du skal ta små korrigerende doser med insulin.
C ville være bedre hvis blodsukkeret falt hurtig, men ettersom blodsukkeret allerede er høyt og stigende,
vil ikke hurtigvirkende karbohydrater være det rette svaret.

Generelle retningslinjer
I ditt daglige liv med diabetes er det viktig å lære av dine behandlingsavgjørelser. Hva ga resultater
og fikk deg tilbake til målområdet, eller hva var det som ikke ga resultater og hindret deg i å nå
målområdet. Tenk på hvorfor du fikk en høy eller lav sensorglukoseverdi.
Lavt:
• Tok du for mye insulin før et måltid eller snack?
• Tok du for mye insulin for å korrigere høyt blodsukker?
• Senket mosjon dine blodsukkernivåer?
• Drakk du alkohol?
• Regnet du ut riktig antall karbohydrater?
• Tok du for mye insulin på for kort tid?
Høyt:
• Tok du for lite insulin for et måltid eller snack?
• Tok du for lite insulin for å korrigere høyt blodsukker?
• Ble det forandring i psyke eller stressnivå?
• Har du tenkt på hvilke medikamenter du tar?
• Regnet du riktig antall karbohydrater?
• Tok du insulin tidligere for å korrigere høyt blodsukker etter måltidet?
Dette er bare noen av tingene du må tenke på når du lærer å ta behandlingsavgjørelser.
Helsepersonellet kan hjelpe deg med å spesifisere din styring av diabetes og din behandlingsplan.
Ta notater og del dem med helsepersonellet.
Nå kan du:
• Liste opp de fire hovedelementene for å ta behandlingsavgjørelser basert på Dexcom G5 Mobile
CGM-systemets informasjon
• Forklare hvor mange sensorglukosemålinger du behøver for behandlingsavgjørelser
• Forklare viktigheten av dine alarmer/advarsler i behandlingsavgjørelser
• Beskrive rollen trendpilene har i behandlingsavgjørelser
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• Oppsummere når du ikke skal ta behandlingsavgjørelser basert på ditt Dexcom G5 Mobile
CGM-system
• Bestemme den beste behandlingsavgjørelsen for din situasjon med bruk av Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet
• Kjenne til hovedelementene ved å snakke med helsepersonellet når du skal utvikle planer for
styring av din diabetes
• Oppsummere hva du skal og ikke skal gjøre med behandlingsavgjørelser basert på Dexcom G5
Mobile CGM-systemet
Hva kommer nå?
De neste kapitlene begynner den fjerde delen av brukerveiledningen. De gir deg informasjon du må
kjenne til, men som i motsetning til tidligere kapitler, ikke er en del av din daglige opplevelse med
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Neste del, del 4: Alt annet om Dexcom G5: ser på garantien, hvordan du steller dine Dexcom G5
Mobile-komponenter, tekniske spesifikasjoner, feilsøking og symboler på systemets komponenter og
pakker.
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Denne siden er tom med hensikt
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ALT ANNET OM G5
•

Garanti

•

Vedlikehold

•

Teknisk informasjon

•

Feilsøking

•

Pakkesymboler

Denne siden er tom med hensikt

Kapittel 13

Alt annet om G5:
Garanti: De små bokstavene
13.1 Introduksjon
Av og til skjer det ting. Dexcom løser saken!
Følgende er garantiinformasjon som forklarer hva vi dekker, hva vi ikke dekker og hvor lenge.
Først mottakerens garantiinformasjon, deretter senderens garantiinformasjon.

13.2 Garantiinformasjon for senderen
Hva dekker garantien og hvor lenge?
Dexcom, Inc. («Dexcom») gir den opprinnelige kjøperen en begrenset garanti om at Dexcom G5 Mobile
mottaker er uten feil i materiale og utførelse ved normal bruk («begrenset garanti») fra leveringsdatoen
og den påfølgende, spesifiserte tidsperioden etter denne datoen («garantiperioden»):
Dexcom G5 Mobile-mottaker: 1 år
MERK: Hvis du har mottatt denne mottakeren som erstatning for en mottaker i garantiperioden,
skal eventuell gjenstående garanti på den opprinnelige mottakeren overføres til denne
erstatningsmottakeren, og denne garantien skal være ugyldig.

Hva er unntatt fra garantien?
Denne begrensede garantien gjelder forutsatt at kjøperen bruker produktet på riktig måte. Denne
begrensede garantien dekker ikke: (a) defekter eller skade som oppstår på grunn av uhell, feil bruk,
misbruk, forsømmelse, unormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning, endring av noen del
av produktet eller kosmetisk skade; (b) utstyr hvor ID-nummeret er fjernet eller har blitt uleselig; (c) alle
overflater og andre utvendige deler som er ripet eller skadet som følge av normal bruk; (d) funksjonsfeil
som oppstår som følge av bruk av produktet sammen med tilbehør, produkter eller hjelpe- eller
periferutstyr som ikke er levert eller godkjent av Dexcom; (e) defekter eller skade som oppstår på grunn
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av feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installering eller justering; (f) installering, vedlikehold og service
av produkter; (g) utstyr som er blitt demontert; eller (h) vannskader på mottakeren (mottakeren er ikke
vanntett og skal ikke fuktes på noe vis).

Hva er Dexcoms forpliktelser under den begrensede
garantien?
I garantiperioden vil Dexcom, etter Dexcoms eget skjønn og uten omkostninger for kjøperen, erstatte
enhver defekt Dexcom G5 Mobile mottaker. Kjøperen må returnere produktet til en autorisert Dexcom
kundeserviceavdeling i en beholder som egner seg for forsendelse, sammen med kjøperens kvittering
eller tilsvarende kjøpebevis som inneholder kjøpedato, produktets ID-nummer samt selgerens
navn og adresse. Kontakt din lokale Dexcom-representant for informasjon om hvor Dexcom G5
Mobile-mottakeren skal sendes. Etter mottak vil Dexcom omgående erstatte det defekte produktet.
Hvis Dexcom bestemmer at et produkt ikke er dekket av denne begrensede garantien, må kjøperen
betale for alle fraktomkostninger for retur av et slikt produkt.

Hvilke begrensninger gjelder for Dexcoms garanti og
erstatningsansvar?
DEXCOMS BEGRENSEDE GARANTI, SOM ER BESKREVET OVENFOR, ER DEN ENESTE GARANTIEN
SOM GJELDER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE,
ENTEN DE ER FAKTISKE ELLER LOVBASERTE, LOVBESTEMTE ELLER ANNET, OG DEXCOM UTELUKKER
OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE EVENTUELLE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE AV ANDRES EIENDOMSRETTIGHETER. UNNTATT I
DEN USTREKNING DET FORBYS AV GJELDENDE LOV, SKAL DEXCOM IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR
NOEN SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, ELLER
OMKOSTNINGER, UANSETT HVORDAN DE HAR OPPSTÅTT OG UANSETT ANSVARSTEORI, SOM OPPSTÅR
PÅ NOE VIS SOM FØLGE AV OMSETNING, BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ET
DEXCOM G5 MOBILE-SYSTEM. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE SELV OM DEXCOM ELLER EN
AGENT HAR FÅTT MELDING OM SLIKE SKADER, OG TIL TROSS FOR EVENTUELL MANGEL I DENNE
BEGRENSEDE GARANTIENS GRUNNLEGGENDE HENSIKT. DENNE GARANTIEN SKAL IKKE GJØRES
GJELDENDE FOR NOEN ANNEN PERSON ENN DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN AV DETTE PRODUKTET
OG UTGJØR KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL. HVIS NOEN DEL AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
ER ULOVLIG ELLER IKKE TVANGSKRAFTIG PÅ GRUNN AV EN LOV, SKAL ET SLIKT LOVBRUDD ELLER
MANGLENDE TVANGSKRAFT IKKE PÅVIRKE TVANGSKRAFTEN FOR RESTEN AV DENNE BEGRENSEDE
GARANTIEN, HVILKET KJØPEREN BEKREFTER SKAL VÆRE OG ALLTID VIL BLI TOLKET SOM BEGRENSET
AV GARANTIENS VILKÅR ELLER I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET.
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13.3 Garantiinformasjon for senderen
Hva dekker garantien og hvor lenge?
Dexcom, Inc. («Dexcom») gir den opprinnelige kjøperen en begrenset garanti om at Dexcom G5 Mobilesenderen er uten feil i materiale og utførelse ved normal bruk («begrenset garanti») fra leveringsdatoen
og den påfølgende, spesifiserte tidsperioden etter denne datoen («garantiperioden»):
Dexcom G5 Mobile-sender: 3 måneder
MERK: Hvis du har mottatt denne senderen som erstatning for en sender under garanti, skal eventuell
gjenstående garanti på den opprinnelige senderen overføres til denne erstatningssenderen, og dette
garantikortet skal være ugyldig.

Hva er unntatt fra garantien?
Denne begrensede garantien gjelder forutsatt at kjøperen bruker produktet på riktig måte. Denne
begrensede garantien dekker ikke: (a) defekter eller skade som oppstår på grunn av uhell, feil bruk,
misbruk, forsømmelse, unormal fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning, endring av noen
del av produktet eller kosmetisk skade; (b) utstyr hvor ID-nummeret er fjernet eller blitt uleselig;
(c) alle overflater og andre utvendige deler som er ripet eller skadet som følge av normal bruk; (d)
funksjonsfeil som oppstår som følge av bruk av produktet sammen med tilbehør, produkter eller hjelpeeller periferutstyr som ikke er levert eller godkjent av Dexcom; (e) defekter eller skade som oppstår
på grunn av feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installering eller justering; (f) installering, vedlikehold
og service av produkter; (g) utstyr som er blitt demontert; eller (h) vannskader på senderen utover de
spesifikasjonene som er oppført i brukerhåndboken for Dexcom G5 Mobile-systemet, som fulgte med
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og er tilgjengelig på dexcom.com.

Hva er Dexcoms forpliktelser under den begrensede
garantien?
I garantiperioden vil Dexcom, etter Dexcoms eget skjønn og uten omkostninger for kjøperen, erstatte
enhver defekt Dexcom G5 Mobile sender. Kjøperen må returnere produktet til en autorisert Dexcom
kundeserviceavdeling i en beholder som egner seg for forsendelse, sammen med kjøperens kvittering
eller tilsvarende kjøpebevis som inneholder kjøpedato, produktets ID-nummer samt selgerens navn
og adresse. Kontakt din lokale Dexcom-representant for informasjon om hvor Dexcom G5 Mobilesenderen skal sendes. Etter mottak vil Dexcom omgående erstatte det defekte produktet. Hvis Dexcom
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bestemmer at et produkt ikke er dekket av denne begrensede garantien, må kjøperen betale for alle
fraktomkostninger for retur av et slikt produkt.

Hvilke begrensninger gjelder for Dexcoms garanti og
erstatningsansvar?
DEXCOMS BEGRENSEDE GARANTI, SOM ER BESKREVET OVENFOR, ER DEN ENESTE GARANTIEN
SOM GJELDER OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE,
ENTEN DE ER FAKTISKE ELLER LOVBASERTE, LOVBESTEMTE ELLER ANNET, OG DEXCOM UTELUKKER
OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE EVENTUELLE ANDRE GARANTIER, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR ET
SPESIELT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE AV ANDRES EIENDOMSRETTIGHETER. UNNTATT I
DEN USTREKNING DET FORBYS AV GJELDENDE LOV, SKAL DEXCOM IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR
NOEN SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, ELLER
OMKOSTNINGER, UANSETT HVORDAN DE HAR OPPSTÅTT OG UANSETT ANSVARSTEORI, SOM OPPSTÅR
PÅ NOE VIS SOM FØLGE AV OMSETNING, BRUK, MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE ET
DEXCOM G5 MOBILE-SYSTEM. DENNE BEGRENSNINGEN SKAL GJELDE SELV OM DEXCOM ELLER EN
AGENT HAR FÅTT MELDING OM SLIKE SKADER, OG TIL TROSS FOR EVENTUELL MANGEL I DENNE
BEGRENSEDE GARANTIENS GRUNNLEGGENDE HENSIKT. DENNE GARANTIEN SKAL IKKE GJØRES
GJELDENDE FOR NOEN ANNEN PERSON ENN DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN AV DETTE PRODUKTET
OG UTGJØR KJØPERENS ENESTE RETTSMIDDEL. HVIS NOEN DEL AV DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
ER ULOVLIG ELLER IKKE TVANGSKRAFTIG PÅ GRUNN AV EN LOV, SKAL ET SLIKT LOVBRUDD ELLER
MANGLENDE TVANGSKRAFT IKKE PÅVIRKE TVANGSKRAFTEN FOR RESTEN AV DENNE BEGRENSEDE
GARANTIEN, HVILKET KJØPEREN BEKREFTER SKAL VÆRE OG ALLTID VIL BLI TOLKET SOM BEGRENSET
AV GARANTIENS VILKÅR ELLER I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET.
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Kapittel 14

Alt annet om G5:
Hvordan du steller ditt Dexcom G5 Mobile
CGM-system
14.1		 Introduksjon
Det er ikke mange bevegelige deler i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, så vedlikeholdet er relativt
enkelt: holde systemet rent, hold visningsenhetene tørre og beskyttet, bruk tilbehør, som USB-kabelen
osv. som følger med systemet og oppbevar det i samsvar med instruksjonene for hver komponent.
Dette kapitlet dekker Dexcoms deler (sensor, sender og mottaker). Følg produsentens instruksjoner om
stell av smartenheten.
Etter dette kapitlet vil du kunne:
1. Vise korrekt vedlikehold
a. Sensor
b. Sender
c. Mottaker
d. Lade mottakerbatteriet
2. Bestemme hvilket tilbehør som skal brukes
3. Rengjøre og desinfisere systemet
4. Velg de beste oppbevaringsmåtene
a. Sensor
b. Sender
c. Mottaker
5. Hvordan du foretar en sikker avfallsortering
a. Sensor
b. Sender
c. Mottaker
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14.2 Grunnleggende vedlikehold
Sensor
1. Oppbevar sensoren i den sterile pakningen til du er klar til å bruke den.
2. Sjekk utløpsdatoen.
a. Datoformatet er ÅÅÅÅ/MM/DD.
b. Skal ikke brukes hvis sensoren er utgått.
i. Kan gi unøyaktige sensorglukosemålinger.

Sender
1. Oppbevar senderen i boksen til du er klar til å bruke den.
a. Skal ikke brukes hvis den er skadet.
2. Senderen er gjenbrukbar, men kun av samme person.
a. Del aldri senderen med noen.
3. Rengjør utsiden av senderen med en lett fuktet klut eller en spritserviett etter hver bruk. La den
tørke før bruk eller oppbevaring.
4. Når den ikke er i bruk.
a. Beskytt senderen ved å returnere den til sin pakning eller annet trygt sted.
b. Oppbevares ved 0 °C til 45 °C.

Mottaker
1. Hvis mottakerhuset er sprukket eller skadet, må den ikke brukes.
a. Kan føre til elektrisk støt.
2. Hold mottakeren tørr, den er kun sprutsikker.
a. Må ikke senkes i væske.
b. Ikke søl væsker på mottakeren.
3. Hold batteriet ladet.
a. Bruk kun Dexcom USB-kabel for lading/nedlasting.
4. Hold mikro-USB-portdekslet lukket når USB-kabelen ikke brukes.
a. Dette hindrer at det kommer væske i mottakeren.

Lade mottakerbatteriet
Mottakerens statuslinje viser batterinivået og gir deg beskjed deg når batteriet blir lavt. Mens mottakeren
lades, vil du fortsette å få sensorglukosemålinger hvis senderen og mottakeren er innenfor seks meter
fra hverandre.
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Din mottakerpakke inneholder en vegglader med utskiftbare plugger. Fjern den eksisterende pluggen
ved å skyve opp på basen. Når den ikke-kompatible pluggen er fjernet, setter du i den rette pluggen for
stikkontakten.
Hver oppladning varer i ca. tre dager. Hvis mottakerbatteriet tappes helt, må du kanskje etter ladning
tilbakestille dato og tid. Hvis dette skjer, vil du få en advarsel og du vil automatisk få se skjermbildet for
innstilling av dato/tid.

Trinn

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør

1

Lavt batteri

Lad batteriet.

2

Mikro-USB-port

Åpne USB-portdekslet.
Plugg USB-kabelen i
porten for oppladning.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn

Hva du ser

Hva det betyr

Hva du gjør
Plugg i mottakeren for
å lade batteriet.
Ikke plugg i en
datamaskinport for å lade.
En ekstern USB-kontakt
vil kanskje ikke gi nok
strøm til å lade opp
mottakerbatteriet.

3

Mikro-USB-kabel

Batteriet kan kun
lades med adapteren/
veggladeren.
Lad batteriet før hver
nye sensorøkt.
Når mottakeren brukes
ved en helseinstitusjon,
må ladningen skje på
avstand fra pasienten.

4

Strømadapter

For å fjerne pluggen fra
vekselstrømadapteren,
plasserer du begge
tommelfingre på bunnen
av pluggen og skyver opp
til pluggen spretter ut av
adapteren.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

5

Hva det betyr

Hva du gjør

Strømadapter

Installer den relevante
pluggen for din type
stikkontakt ved å skyve
pluggen ned på adapteren
til den klikker på plass.

Vekselstrømadapteren
leveres med utskiftbare
plugger.

Plugg USB-kabelen
i adapteren/veggladeren.
6

Vegglader

Plugg veggladeren i en
stikkontakt for å lade
mottakerens batteri.
Ikke blokker tilgangen til
batteriladeren.

7

Batteri lades

Fortsett å lade til ikonene
er solide.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Trinn Hva du ser

8

Hva det betyr

Hva du gjør

Batteri lades

Trekk veggladeren ut av
stikkontakten når batteriet
er fulladet.

Fjern USB-kabelen fra
mottakeren.
9

Dør til USB-port

Lukk døren til USBporten etter å ha fjernet
USB-kabelen, for å holde
mottakeren ren og tørr.

Tilbehør
1. Bruk kun deler levert av Dexcom (inkludert kabler og ladere).
a. Bruk av deler som ikke leveres av Dexcom kan innvirke på sikkerheten og ytelsen.
2. Koble til kablene kun i samsvar med anvisningene.
a. Ikke tving kabler på plass.
3. Observer kablene for tegn på slitasje eller skade. Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet
Det er ingen reparasjonstjeneste for delene i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Hvis du får problemer, kontakt din lokale Dexcom-representant.

14.3 Rengjøre og desinfisere systemet
Rengjøring
IKKE rengjør laderen.
Rengjøring vil fjerne urenheter fra enhetens overflate. Det vil ikke drepe bakterier og virus. Mottaker og
sender skal rengjøres når de er synlig urene og mellom hver bruk. Du trenger en myk klut fuktet i vann
eller en spritserviett.
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Rengjøre sender eller mottaker:
•
•
•
•

Lukk mottakerens USB-portdeksel
Rengjør utsiden av enheten med en lett fuktet klut eller en spritserviett
Mottakeren er ikke vanntett. Ikke bruk en gjennomvåt klut
Senderen er vanntett når de sitter låst i sensorkapselen, men ikke bløtlegg senderen alene i en
væske
• Ikke bruk såpe, neglelakkfjerner eller malingstynner. Bruk kun isopropylalkohol og vann
• For rengjøring må du ikke bruke servietter som har klebemidler (f.eks. Smith + Nephew IV Prep)
• Plasser enheten på en ren og tørr klut og la den lufttørke i 2–3minutter

Desinfisering
Desinfisering fjerner og tilintetgjør mikroorganismer og patogener fra enhetens overflate.
Desinfiser mottaker og sender jevnlig eller når du har mistanke om at det er kommet blod eller
kroppsvæske i kontakt med enhetens flater. Hvis en annen person, som en av helsepersonellet,
hjelper deg med å bruke mottakeren eller senderen, skal enheten desinfiseres før den andre personen
bruker den.
Du trenger hansker, rene og tørre absorberende servietter, 70 % alkoholservietter og flere servietter
med desinfiseringsmiddel med en styrke på 6500 ppm, indikert for å drepe virus (som desinfiserende
servietter av sykehustypen, med blekemiddel eller tilsvarende).
Preparering:
•
•
•
•
•

Vær forsiktig når du håndterer produkter som brukes eller håndteres av andre personer
Vask hendene grundig
Bruk personlig verneutstyr etter behov (hansker, vernebriller, forkle osv.)
Lukk mottakerens USB-portdeksel
Mottakeren er ikke vanntett. Ikke bruk en gjennomvåt klut

Desinfisere sender eller mottaker:
• Bruk hansker
• Rengjør flatene grundig på forhånd og fjern all synlig urenhet med en desinfiserende serviett (tørke
av fronten, baksiden og alle fire sidene)
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• Fukt flatene grundig med en andre desinfiserende serviett og tørk av fronten, baksiden og alle de
fire sidene
• Overflaten skal være våt i minst 1minutt ved romtemperatur (21 ºC) for å sikre korrekt desinfisering
Bruk flere desinfiserende servietter for å forsikre deg om at flatene er våte hele minuttet
• Tørk enheten med en ren, tørr absorberende serviett
• Tørk utsiden av enheten med en 70 % alkoholserviett for å fjerne rester av det desinfiserende midlet
• Tørk enheten med en ren, tørr absorberende serviett
• Plasser mottakeren med skjermen ned på en ren og tørr klut og la den lufttørke i 60 minutter
• Plasser senderen på en ren og tørr klut og la den lufttørke i 2-3 minutter
• Fjern hanskene og kast dem som biologisk farlig avfall
• Vask hendene grundig

14.4 Oppbevaring
Korrekt oppbevaring av ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system hjelper til å unngå systemfeil.

Sensor
1. Oppbevar sensoren i den sterile pakningen til du er klar til å bruke den.
2. Oppbevares ved 2 °C til 25 °C.
a. Oppbevaring utenfor disse grensene kan føre til unøyaktige sensormålinger.
b. Du kan oppbevare sensorene i kjøleskap hvis det er innenfor dette temperaturområdet.
c. Sensorene skal ikke oppbevares i fryser.
3. Oppbevar ved en relativ fuktighet på 0 % til 95 %.

Sender
1. Hold senderen ren og beskyttet når den ikke brukes.
2. Oppbevares ved 0 °C til 45 °C.
3. Oppbevares ved en relativ fuktighet på 10 % til 95 %.

Mottaker
1.
2.
3.
4.

Hold senderen ren og beskyttet når den ikke brukes.
Lad batteriet helt opp før det oppbevares i over 3 måneder.
Oppbevares ved 0 °C til 40 °C.
Oppbevares ved en relativ fuktighet på 10 %-95 %.
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14.5 Sjekk av informasjon om app og mottaker
SJEKKE APPENS OG MOTTAKERENS PROGRAMVAREVERSJON
Du kan sjekke appen og mottakeren for informasjon om ditt CGM-system når som helst.
Mottaker

1. Gå til innstillingsmenyen, trykk på opp eller ned-pilene for å bla til «Enhetsinfo».
2. Trykk på Velg. Informasjon om din sensorøkt og ditt system vises.
App

1. Fra hovedmenyen, Trykk på Innstillinger.
2. Trykk på Enhetsinfo.
Tilgjengelig informasjon
•
•
•
•
•
•
•
•

Innsettingstid
Forrige kalibrering
Senderbatteri
Sender-SN
Serienummer
Delenummer
Deleversjon
Programvarenummer
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14.6 Avfallsortering av systemet
Ulike kommuner har ulike krav til avfallssortering av elektronikk (send og mottaker) og deler som har
vært i kontakt med blod og andre kroppsvæsker (sensor).
Kontakt lokale myndigheter for opplysninger om korrekt avfallsortering.
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Kapittel 15

Alt annet om G5:
Teknisk informasjon
15.1 Enhetens ytelsesegenskaper
Systemnøyaktighet
CGM-systemets nøyaktighet har blitt evaluert gjennom kliniske studier1 som sammenligner
CGM-blodsukkerverdier med referanseverdier. Nøyaktigheten er basert på prosenten av CGMblodsukkermålinger som er innenfor (±) 20 %, 30 % eller 40 % ved blodsukkerverdier over
(>) 80 mg/dL (4,4 mmol/L), eller innenfor 20 mg/dL (1,1 mmol/L), 30 mg/dL (1,7 mmol/L) eller
40 mg/dL (2,2 mmol/L) ved blodsukkerverdier på eller under (≤) 80 mg/dL (4,4 mmol/L) av
referanseblodsukkerverdiene. Yellow Springs Instrument 2300 STAT Plus™ blodsukkeranalysator (YSI)
ble brukt som referanseblodsukkerverdier i disse studiene.

Tabell 1. Prosent av CGM blodsukkermålinger innenfor %20/20,
%30/30 eller %40/40 av YSI
Studie

Antall
sammenlignede par
CGM-YSI

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

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

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

Voksne
(18 år og over)

2263

93 %

98 %

99 %

Barn
(Alder 2–17 år)

2262

91 %

96 %

98 %

Mer informasjon om resultatene av kliniske studier finner du på: dexcom.com/global

1

15.2 Produktspesifikasjoner
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet på bruk av pasienter i hjemmet og ved helseinstitusjoner.
Bruk av tilbehør, transdusere og kabler som ikke spesifiseres eller leveres av produsenten av dette
utstyret, kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller redusert elektromagnetisk immunitet for dette
utstyret og dermed til funksjonssvikt.
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Ikke berør metallkontaktene på bunnen av senderen og andre åpne kontakter på mottakeren,
ladekabelen og laderen.
Dexcom, Inc. erklærer herved at radioutstyret av type Dexcom G5 Mobile CGM-system er i samsvar med
direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til denne EU-samsvarserklæringen finnes på følgende
adresse: dexcom.com/doc

Produktspesifikasjoner, sensor
2,2–22,2 mmol/L

Blodsukkerområde

Opptil 7dager

Sensorliv

Kommersielt tilgjengelig blodsukkermåler

Kalibrering

2,2–22,2 mmol/L

Kalibreringsområde

Temperatur: 2 °C – 25 °C
Fuktighet: 0 % – 95 % relativ

Oppbevaringsforhold

Sterilisert med stråling

Sterilisering

Produktspesifikasjoner, sender
9438-06

Delenr.
Dimensjoner (inkludert
sensorkapsel)

Lengde: 3,8 cm
Bredde: 2,3 cm
Tykkelse: 1,3 cm

Vekt (inkludert
sensorkapsel)

11,34 gram

Strømforsyning

Sølvoksidbatterier (ikke utskiftbare)

Bruksforhold
Oppbevaringsforhold
Brukshøyde

Omliggende temperatur er 10 °C – 42 °C
Fuktighet: 10 % – 95 % relativ
Temperatur: 0 °C – 45 °C
Fuktighet: 10 % – 95 % relativ
-396,24 til 4206 meter
3 måneder

Begrenset garanti

Beskyttelse mot fuktighet

IP28:
Beskyttelse mot innføring av større objekter og nedsenkning
i vann opptil 2,4 meter i 24 timer.
Beskyttelse mot nedsenkning i vann
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)
Beskyttelse mot
elektrisk støt

Type BF anvendt del

Senderens ytelsesegenskaper
Ytelsesegenskap

Parameter
TX/RX-frekvenser

2,402–2,480 GHz

Båndbredde

1,02 MHz

Maksimum utgangseffekt

1,0 mW EIRP

Modulering

Gaussisk frekvensskift

Datahastighet

1 Mbps

Rekkevidde
datakommunikasjon

Seks meter

Denne anordningen kan motstå eksponering for en vanlig elektrostatisk (ESD) og elektromagnetisk
interferens (EMI).

Veiledning og produsentens erklæring - elektromagnetisk
immunitet
Senderen (delenr. 9438-06) er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som spesifiseres
i neste tabell. Kunden eller brukeren av senderen må påse at den brukes i et slikt miljø.

Spesifikasjoner, senders elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest
Elektrostatisk
utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601
Testnivå

Senderens
samsvarsnivå

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Gulver bør være av tre, betong eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er dekket
med et syntetisk materiale, skal den
relative fuktigheten være minst 30 %.

30 A/m

30 A/m

Strømfrekvente magnetfelter skal være
på nivåer som i et typisk kommersielteller sykehusmiljø.

Strømfrekvens
(50/60 Hz)
magnetisk felt
IEC 61000-4-8

Veiledning for
elektromagnetisk miljø
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Produktspesifikasjoner, mottaker
MT22719

Delenr.
Lesefrekvens

Hvert 5.minutt

Dimensjoner

Lengde: 10,16 cm
Bredde: 4,57 cm
Tykkelse: 1,27 cm

TX/RX-frekvenser

2,402–2,480 GHz

Båndbredde
Maksimum utgangseffekt
Modulering

1,22 MHz
2,5 mW EIRP
Gaussisk frekvensskift

Datahastighet

1 Mbps

Vekt

68,04 gram

Mottakerinngang

5 V DC, 1 A

Kommunikasjonsrekkevidde
Minnelagring

6 meter
30 dager med blodsukkerdata
7 dager med teknisk støttedata

Bruk av oppladbart batteri

Ladetid

Oppbevaring/
Bruksforhold
Brukshøyde

3 dager
3 timer, stikkontakt
Enheten virker normalt mens den lades
Ikke hold mottakeren mens den lades i over et minutt
Det er ingen risiko for å koble noen del av systemet til en MSO
(stikkontakt med flere stikk)
Temperatur: 0 °C – 40 °C
Fuktighet: 10 % – 95 % relativ
-396,24 til 4206 meter
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)
Middels prioritet alarm,
hørbar effekt

50 dBa ved 1 meter

Beskyttelse mot fuktighet

IP22: Vertikalt fallende dråper
Beskyttelse mot innføring av større objekter og dryppende vann

Begrenset garanti

1 år

Kontrollklassifisering

Utstyr klasse II

Garantien for mottakeren er på ett år. Tilbehørets levetid er opptil et år. Hvis du har vanskeligheter med
å lese mottakeren i sterke sollys, bør du flytte deg inn i skyggen. Ikke koble mottakeren til noe utstyr
som ikke er spesifisert i bruksanvisningen.

Veiledning og produsentens erklæring elektromagnetisk immunitet
Mottakeren (MT22719) er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som spesifiseres i neste
tabell. Kunden eller brukeren av mottakeren må påse at den brukes i et slikt miljø.

Spesifikasjoner, mottakers elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest
Elektrostatisk
utladning (ESD)
IEC 61000-4-2
Elektrisk
hurtigtransient / støt
IEC 61000-4-4
Spenningstopp
IEC 61000-4-5

IEC 60601
Testnivå

Senderens
samsvarsnivå

Veiledning for
elektromagnetisk miljø

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 2 kV for
strømforsyningslinjer
± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

± 2 kV for
strømforsyningslinjer
Uaktuelt

Nettstrømkvalitet skal være som
typisk for et kommersielt- eller
sykehusmiljø.

± 1 kV linje(r) til linje(r)
± 2 kV linje(r) til jord

± 1 kV linje(r) til
linje(r)
Uaktuelt

Nettstrømkvalitet skal være som
typisk for et kommersielt- eller
sykehusmiljø.

Gulver bør være av tre, betong eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er
dekket med et syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)
Immunitetstest

Spenningsfall,
korte avbrudd og
spenningssvingninger
på strømforsyningslinjer
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

IEC 60601
Testnivå

Senderens
samsvarsnivå

0 % UT i 1 syklus
0 % UT i 0,5 sykluser
ved 8 fasevinkler
70 % UT (30 % fall
i UT) i 25 sykluser
0 % UT i 250 sykluser

0 % UT i 1 syklus
0 % UT i 0,5 sykluser
ved 8 fasevinkler
70 % UT (30 % fall
i UT) i 25 sykluser
0 % UT i 250 sykluser

Nettstrømkvalitet skal være som
typisk for et kommersielt- eller
sykehusmiljø.

30 A/m

30 A/m

Strømfrekvente magnetfelter skal
være på nivåer som i et typisk
kommersielt- eller sykehusmiljø.

Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetisk felt
IEC 61000-4-8

Veiledning for
elektromagnetisk miljø

MERK: UT er vekselstrømspenning før påføring av testnivå.

Veiledning og produsentens erklæring elektromagnetisk immunitet
Dexcom G5 Mobile CGM-system er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som spesifiseres
i neste tabell. Kunden eller brukeren av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet må påse at det brukes i et
slikt miljø.

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Teknisk informasjon

240

Spesifikasjoner, systemets elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest
Ledet RF
IEC 61000-4-6
(Kun mottaker)

Strålt RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
Testnivå

Mottakers
samsvarsnivå

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

6 Vrms

10 V/m ved 80 MHz
til 2700 MHz
(AM-modulering)

10 V/m

Veiledning for
elektromagnetisk miljø
Gulver bør være av tre, betong eller
keramiske fliser. Hvis gulvene er
dekket med et syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.
Anbefalt separasjonsavstand
d = 1,2 √P 150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz
Der P er senderens maksimale
nominelle utgangseffekt i watt (W)
i henhold til senderprodusenten og
d er anbefalt separasjonsavstand
i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere,
som påvist av en elektromagnetisk
stedsundersøkelsea skal være
lavere enn samsvarsnivået i hvert
frekvensområdeb.
Interferens kan forekomme
i nærheten av utstyr merket
med følgende symbol:

MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk propagering påvirkes av absorpsjon
og refleksjon fra strukturer, objekter og personer.
a. Feltstyrker fra faste sendere som basestasjoner for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landmobile radioer, amatørradio,
AM og FM radiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke teoretisk forutses med nøyaktighet. For å vurdere det
elektromagnetiske miljøet som skapes av faste RF-sendere, må man utføre en stedlig elektromagnetisk undersøkelse. Hvis
den målte feltstyrken på stedet der Dexcom G5 Mobile CGM-system brukes overskrider gjeldende samsvarsnivå i tabellen,
må Dexcom G5 Mobile CGM-systemet observeres for å bekrefte normal drift. Hvis det observeres unormal funksjon, kan det
være behov for ytterligere tiltak som å flytte eller snu Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
b. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrker være under 10 V/m.
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Veiledning og produsentens erklæring elektromagnetisk utstråling
Dexcom G5 Mobile CGM-system er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som spesifiseres
i neste tabell. Kunden eller brukeren av Dexcom G5 Mobile CGM-systemet må påse at det brukes i et
slikt miljø.

Spesifikasjoner, elektromagnetisk utstråling
Strålingstest
RF-utstråling
CISPR 11
RF-utstråling
CISPR 11

Samsvar

Veiledning for elektromagnetisk miljø

Gruppe 1

Dexcom G5 Mobile-systemet bruker RF-energi kun til interne
funksjoner. Derfor er RF-utstrålingen svært lav og det er ikke
sannsynlig at den vil forstyrre annet elektronisk utstyr i nærheten.

Klasse B

Dexcom G5 Mobile-systemet egner seg til bruk i alle installasjoner,
inkludert hjem og slike som er direkte koblet til det offentlige
lavspenningsnettet som forsyner boligbygninger.

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt
RF-kommunikasjonsutstyr og mottakeren
Mottakeren er beregnet på å brukes i et elektromagnetisk miljø der utstrålt RF-forstyrrelse er
kontrollert. Kunden eller brukeren av mottakeren kan hjelpe til å unngå elektromagnetisk forstyrrelse
ved å holde en minsteavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og
mottakeren som anbefalt nedenfor, i samsvar med kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.
Bærbart og mobilt RF-utstyr inkluderer: babymonitorer, Bluetooth trådløse hodetelefoner, trådløse rutere,
mikrobølgeovner, bærbare PC-er med interne Wi-Fi-adaptere, GSM mobiltelefoner, RFID-skannere og
håndholdte metalldetektorer som ofte brukes til sikkerhetssjekker.

Minste anbefalte avstand mellom andre RF-sendere og Dexcom sender/
mottaker
Senderens
nominelle maks.
utgangseffekt (W)
0,01

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens (m)
150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 P1/2

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P1/2

0,12

0,12

0,23

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)
Senderens
nominelle maks.
utgangseffekt (W)

Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens (m)
150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 P1/2

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P1/2

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en nominell maks. utgangseffekt som ikke er listet ovenfor, kan den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m) estimeres med bruk av formelen for senderens frekvens, der P er
senderens nominelle maks. utgangseffekt i watt (W) i henhold til senderens produsent.
MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk propagering
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, objekter og personer.

Spesifikasjoner for USB-kabel for lading/nedlasting*
Inngang/Utgang

5 V DC, 1 A

Type

USB A til USB mikro B

Lengde

0,914 meter

*Strømforsyning/lader kan kobles til USB-kabel for ladning/nedlasting for å lade med en
vekselstrømkontakt. Misbruk av USB-kabelen kan utgjøre en kvelningsfare. Systemet isoleres ved
å trekke laderen ut av stikkontakten.

Spesifikasjoner, strømforsyning/lader
Klasse
Inngang

II
AC-inngang 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms ved 100 VAC

DC-utgang:

5 V DC, 1 A (5,0 W)
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Denne siden er tom med hensikt
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Kapittel 16

Alt annet om G5:
Feilsøking
16.1 Introduksjon
Sensorkapsel fester seg ikke? Meldingen forsvinner ikke? Får ikke sensorglukosemålinger? Vet ikke når
du skal skifte senderen? Dette kapitlet vil hjelpe deg med å finne det ut!
Feilsøkingsdelene er inndelt etter funksjon eller systemkomponent. Løsningene her er ment å være
korte og ikke altfor omfattende. Noen har lydvarsler, andre ikke. Hvis det finnes mer detaljerte svar eller
forholdsregler i et kapittel, får du en kort forklaring her og blir deretter ledet til det aktuelle kapitlet og
avsnittet.
Etter å ha lest kapitlet om feilsøkingen, er du fremdeles ikke sikker på hva du skal gjøre? Eller kanskje
problemet er maskinvare (f.eks. mottaker- eller sendersvikt)
Hvis problemet ditt ikke finnes her, følger du trinnene på appens skjermbilde eller kontakter din lokale
Dexcom-representant.
Kontakt din lokale Dexcom-representant hvis en av disse feilene fortsetter og instruksjonene ikke løser
problemet.
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16.2 Feilsøking
Ingen alarm/advarsler
Enhet

Hva du ser

Problem

Smartenhet:
I appen
Mottar ingen
advarsler

Hva du gjør

Sjekk Alarm/advarsler, at
lyd og/eller vibrasjoner for
advarsler er PÅ.
Sjekk at smartenheten
ikke er stille (hvis aktuelt).

Mottaker
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Sensorglukosemålinger
Enhet

Hva du ser

Problem

BS-måler

Hva du gjør

Forskjeller er ikke uvanlig.
Målingene fra ulike
kroppsvæsker gir ulike tall:
Måler - fra blod
Sensor - fra
interstitialvæske.

Smartenhet:
I appen

Sensormålinger og
BS-målerverdier
er ofte forskjellige

Hvis måleren viser
4,4 mmol/L eller mindre,
skal CGM vise en verdi
innenfor +/- 1,1 mmol/L.
Hvis måleren viser
4,4 eller mer, skal CGM
vise +/- 20 %.
Eksempel: a 11,3 mmol/L
mottakerverdi og
9,4 mmol/L BS-målerverdi
= en 17 % forskjell (som
anses å være nøyaktig).

Mottaker

Utenfor disse
retningslinjene:
Kalibrer igjen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør
Ikke kalibrer.
Vent på flere meldinger.

Smartenhet:
I appen
Får ikke
sensorglukose
målinger

Systemet kan ikke
korrigere problemet
på egenhånd og viser
sensorglukosemålinger
igjen.
3 timer siden siste
sensorglukosemåling.
Kontakt din lokale
Dexcom-representant.

Mottaker

Smartenhet:
I appen

Vent
Får ikke
sensorglukose
målinger

Mottaker

Systemet vil ofte løse
problemer selv.
Hvis dette fortsetter
i lengre tid, må du
kontakte din lokale
Dexcom-representant for
å rapportere feilen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør
Ikke kalibrer.
Vent 10 minutter.

Smartenhet:
I appen

Flytt visningsenhet og
sender til innenfor seks
meter fra hverandre,
uten hindring.
Vent 10 minutter til.
Sender og
visningsenheter
kommuniserer
ikke

Smartenhet:
1. O
 mstart
smartenheten.
Hvis feilen vedvarer:

Mottaker

1. Å
 pne enhetens
Bluetoothinnstillinger.
2. S
 lett alle Dexcomoppføringer.
3. P
 ar senderen din.

Smartenhet:
I appen
Ingen
sensorglukose
målinger.

Vent opptil 2 timer.
Systemet teller ned
til du skal gjøre første
kalibrering.

Mottaker

Brukerveiledning for Dexcom G5 Mobile-system

Feilsøking

249

Applikator
Bilde

Problem

Sikkerhetslåsen
sitter fast

Kragen kan ikke
trekkes opp.

Hva du gjør

Trekk sikkerhetslåsen rett ut:
• Bort fra kroppen.
• Følg retningen til sikkerhetslåsen opp-pil

Forsøk å bruke mer kraft når du trekker
opp kragen.
Sjekk at det hvite stemplet er helt
nede – jevnt med applikatorsylinderen.

Ikke forsøk å trekke den rett av.
Kan ikke fjerne
senderlåsen

Hold sensorkapselen i en hånd.
Vri senderlåsen med den andre hånden for
å bryte sikkerhetslåsen.

Sensorkapselplaster
Bilde

Problem

Sensorkapsel
fester seg ikke

Hva du gjør
Bruk medisinsk tape over sensorkapselens
hvite kapsel (f.eks. Blenderm).
Ikke plasser tapen over senderen.
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Maskinvarefeil
Enhet

Hva du ser

Mottaker

Problem
Kan ikke slås på:
Batteriet dødt

Hva du gjør
Lad opp mottakeren via en
stikkontakt, ikke en
datamaskin/PC.
Full ladning kan ta opptil fem
timer.
Nullstill mottakeren.
Koble mottakeren til laderen.

Mottaker

Etter en full
ladning:

Sett enden på en binders inn
i det lille hullet på baksiden av
mottakeren.

Kan ikke slås på

Skyv ned på bindersen.
Mottakeren vil vibrere.
Prosesseringsskjermen vises.
Lad mottakeren.

Mottaker

Lavt batteri i
mottakeren

Lad mottakeren.

Ikke gjør noe.
Mottaker

Systemgjenoppretting

Mottakeren kan fortsette
å arbeide og gjenvinnes
fra en feil.
App: Trykk på OK for å slette
advarselen.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør
Gå til smartenhetens
Innstillinger.

Smartenhet:
I appen

Ingen Bluetooth

BS-måler

Systemet vil
ikke akseptere
kalibrering utenfor
området 2,22 til
22,2 mmol/L

Påse at Bluetooth er PÅ.
Kontakt smartenhetens
produsent hvis problemet
vedvarer.
Vent til blodsukkeret ditt er
mellom 2,2 og 22,2 mmol/L.
Kalibrer kun når BS-verdiene er
mellom 2,2 og 22,2 mmol/L.
Vent 15 minutter.

Smartenhet:
I appen

Mottaker

Angi 1 kalibrering.
Systemet
aksepterte
ikke den siste
kalibreringen
(se feilsøking av
sensorglukosemåling for mulige
årsaker)
Ingen
sensorglukose
målinger vil ikke
vises før feilen
løses

Hvis dette feilskjermbildet
fremdeles vises, legger du inn
1 BS-verdi til.
Vent 15 minutter.
Hvis ingen
sensorglukosemålinger vises
på displayet, må sensoren
skiftes. Kontakt din lokale
Dexcom-representant for å
rapportere feilen.
App:
Følg de samme instruksjonene.
Trykk på spørsmålstegnet for
å få mer informasjon.

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør

Vent 15 minutter.
Angi 1 BS-målerverdi.
Vent ytterligere 15minutter.

Smartenhet:
I appen
Systemet har ikke
akseptert siste
kalibrering

Hvis dette feilskjermbildet
fremdeles vises, legger du
inn 1 BS-verdi til.
Vent 15 minutter.
Hvis ingen
sensorglukosemålinger
vises på displayet,
må sensoren skiftes.
Kontakt din lokale
Dexcom-representant.

Mottaker

(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør
Kontakt din lokale
Dexcom-representant.

Smartenhet:
I appen

Mottaker

Senderen virker
ikke

Start med å sjekke BS-verdien
med en BS-måler.

Sensorøkten
stoppet
automatisk

App:
Trykk på OK for å slette
advarselen.

Ingen sensorglukosemålinger
vises

Mottaker:
Trykk på Velg for å slette.
Vil ikke varsle igjen etter sletting.
Bestill en ny sender.
Sjekk at sender-SN i
visningsenheten er riktig.

Smartenhet:
I appen

Hvis feil:
Stopp sensorøkten.
Angi korrekt sender-SN.
Paring mislyktes

App:
Meny > Sender-SN > Angi
korrekt SN
Mottaker:
Meny > Sender-SN > Angi
korrekt SN

Mottaker

Hvis den er korrekt:
Kontakt din lokale
Dexcom-representant.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Enhet

Hva du ser

Problem

Hva du gjør

App:

Smartenhet:
I appen

Trykk på OK for å slette
Mottaker:
Lavt senderbatteri

Trykk på Velg for å slette.
Vil ikke gi ny beskjed igjen
etter sletting.
Bestill en ny sender.

Mottaker
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Kapittel 17

Alt annet om G5:
Symboler på pakningsetiketten
17.1 Symboler på pakningsetiketten
Følgende symboler kan finnes på sensorens, senderens og mottakerens pakningsetiketter.
Disse symbolene forteller deg om korrekt og sikker bruk av Dexcom G5 Mobile-systemet.
Noen av disse symbolene vil kanskje ikke bety noe i ditt land, og de listes bare opp som informasjon.
Denne tabellen viser hva hvert symbol betyr.
Brukes innen-dato

Forsiktig

Produksjonsdato

SN

Batch-/partinummer

REF

STERILE R

Delenummer/katalognummer

Sterilisert med stråling

Må ikke gjenbrukes

Temperaturgrense

Serienummer

IP28: Beskyttelse mot innføring
av større objekter og nedsenkning
i vann

Utstyr klasse II

IP22: Beskyttelse mot innføring av
større objekter og dryppende vann

Vekselstrøm

Likestrøm
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Type BF anvendt del

SB

EC REP

Autorisert representant i EU

Produsent

Ikke-ioniserende stråling

Luftfuktighetsgrense

Merkingen sertifiserer at denne
enheten oppfyller kravene
i EU-rådets direktiv 93/42/EØF

EUs WEEE-direktiv 2012/19/EU

Skal ikke brukes hvis pakningen
er skadet

Elektrisk utstyr primært designet
for innendørs bruk

Se bruksanvisningen

Inngang

Bluetooth

Holdes tørt

Se brukerhåndboken

Sendes innen dato
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Ordliste
A1c

Blodprøve for å diagnostisere type 1 eller type 2 diabetes og for å måle
hvor godt du styrer din diabetes. A1c-testresultater gjenspeiler ditt
gjennomsnittlige blodsukkernivå over de siste to til tre måneder.

Advarsel

En sikkerhetserklæring som lar deg vite at det kommer en viktig
fareinformasjon. Beskriver alvorlige eller livstruende omstendigheter
du må unngå når du bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, deres
konsekvenser og hvordan du unngår fare.

App

En selvstendig program eller del av en programvare, designet for å utføre
en bestemt oppgave. En applikasjon, spesielt nedlastet av brukeren til en
smartenhet / mobilenhet.
Dexcom G5 Mobile-appen er utviklet som et visningsprogram for
kontinuerlig glukosemåling.

Blodsukkermåler /
Måler / BS-måler

En blodsukkermåler er en medisinsk anordning som måler mengden
av sukker i blodet.

Blodsukkerverdi /
BS-verdi

BS er en forkortelse for blodsukker. Blodsukkerverdien er mengden av
sukker i blodet, målt med en BS-måler.

Forholdsregel

En sikkerhetserklæring om et spesielt hensyn som du eller
helsepersonellet må ta for sikker og effektiv bruk av Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet.

Hyperglykemi

Høyt blodsukker. Samme som «høyt» eller «høyt BS». Hyperglykemi
kjennetegnes ved et overskudd av sukker i blodstrømmen.
Det er viktig å behandle hyperglykemi. Hvis tilstanden ikke behandles,
kan hyperglykemi føre til alvorlige komplikasjoner.
Standard advarsel for høy sensorglukoseverdi i Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet er satt til 11,1 mmol/L. Snakk med helsepersonellet for
å bestemme de passende hyperglykemi-innstillingene for deg.
(Fortsetter på neste side)
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(Fortsetter fra forrige side)

Hypoglykemi

Lavt blodsukker. Samme som «lavt» eller «lavt BS». Hypoglykemi
kjennetegnes ved et lavt nivå av sukker i blodstrømmen.
Det er viktig å behandle hypoglykemi. Hvis tilstanden ikke behandles,
kan hypoglykemi føre til alvorlige komplikasjoner.
Standard advarsel om lav sensorglukoseverdi i Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet er satt til 4,4 mmol/L. Snakk med helsepersonellet for
å bestemme de passende hypoglykemi-innstillingene for deg.

Indikasjoner

En tilstand som gjør at en bestemt behandling eller prosedyre anbefales.
For eksempel hvordan og under hvilke omstendigheter du skal bruke
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Indikasjonene lar deg vite hvem som
skal bruke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, og når.

IP

International Electrotechnical Commission (IEC) er en veldedig,
internasjonal organisasjon som er opprettet for å skape
sikkerhetsstandarder for elektronikk. En av sikkerhetsstandardene de
har laget er IP-merking (beskyttelse mot inntrengning) som klassifiserer
og graderer hvor beskyttet en elektronisk anordning er mot støv, vann,
utilsiktet kontakt osv.
IP-graderingen er numerisk, med tallet basert på tilstandene den
elektroniske anordningen vil komme bort i.
En gradering på IP22 forteller deg at din elektroniske enhet ikke vil la deg
stikke fingrene inn i den, og den vil ikke skades eller bli usikker under en
spesifikk test med dryppende vann.

Jailbroken

Fjerning av begrensninger og sikkerhetsanordninger på en smartenhet,
satt av produsenten. Fjerningen utgjør en sikkerhetsrisiko og dataene kan
bli sårbare.
Ikke bruk, installer eller kjør Dexcom G5 Mobile-appen på en «jailbroken»
smartenhet. Appen vil kanskje ikke fungere riktig på en jailbroken
smartenhet.
(Fortsetter på neste side)
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Kalibrering

Kalibrering er en sammenligning, eller måling, mellom målerens
fingerstikkverdier og sensorens interstitialvæskemålinger. Selv om
blod og interstitialvæske ligner på hverandre, er konsentrasjonen
av blodsukker høyere i blod. Kalibrering skaper en justering mellom
sensorens og målerens verdien.
Når du kalibrerer, tar du en fingerstikkmåling med måleren og angir
verdien i mottakeren eller smartenheten. Systemet bruker denne verdien
til å sjekke at blodsukkerverdien er riktig.

Kontinuerlig
glukosemåling (CGM)

Systemer for kontinuerlig glukosemåling (CGM) bruker en sensor som
settes inn under huden for å sjekke sukkernivåene i interstitialvæsken.
En sender vil sende informasjon om glukoseverdien din til en
visningsenhet.

Kontraindikasjon

En sikkerhetserklæring som beskriver spesifikke situasjoner der
Dexcom G5 Mobile ikke skal brukes fordi den kan skade deg.
Risikoen ved bruk er mye større enn mulige fordeler.

Lagring av insulin

Injisere en ekstra insulindose for tidlig etter forrige dose. Dette kan føre
til lavt blodsukker.

Landskap

Når smartenheten er orientert på siden.

mmol/L

Millimol per liter (mmol/L). Den internasjonale standard måleenheten for
blodsukkernivåer.

Portrett

Når smartenheten er orientert loddrett.

RF

Radiofrekvent sending som brukes til å sende blodsukkerinformasjon fra
senderen til mottakeren eller smartenheten.
(Fortsetter på neste side)
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Sensorøkt

Den syv dager lange overvåkingsperioden etter at en ny sensor settes
i. I denne perioden blir blodsukkeret ditt overvåket og rapportert hvert
femte minutt, og data sendes til visningsenheten(e).

Sikkerhetserklæring

En sikkerhetserklæring er en kort erklæring om Dexcom G5 Mobile
CGM-systemets indikasjoner, relevante advarsler, forholdsregler
eller kontraindikasjoner.

Smartenhet /
mobilenhet

En smartenhet er en elektronisk enhet som er trådløs (bortsett fra når den
lades), mobil (lett å transportere), tilkoblet (via Wi-Fi, 3G, 4G osv.) og som
i en viss grad kan fungere selvstendig.
Eksempler på smartenheter er smarttelefoner, nettbrett eller store
telefoner (phablet).

Testing på alternativt
sted

Bruke en blodprøve fra et annet sted enn fingertuppen, som fra
håndflaten, underarmen eller overarmen.
Ikke bruk alternative steder når du skal kalibrere Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet, bruk kun fingerstikkmålinger.
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Indeks
A

F

Advarsler
Gjentatt høy/lav sensorglukoseverdi, 171
Hva det er, 160
Hovedmeny , 190
Lavt/høyt blodsukker, 163, 164, 169
Mottaker, 168
Sletting, 172
Standard, 160
Standard pipelyder og vibrasjoner, 168
Stigningshastighet/
fallhastighet, 165, 166, 170
Stigningshastighet/Fallhastighet/
Gjentakelse, 171
Advarsel om signaltap, 161, 167, 172
Alarm
App forslag til innstillinger, 167
Hva det er, 160
Mottakers pipelyder og vibrasjoner, 168
Påminnelser, 162
Sletting, 172
Alarm og advarsler
Skifte mottaker, 187
Tilpasse, 178

Feilmeldinger, 132
Feilsøking, 246

B
Blodsukkerinformasjon
Piler for endringshastighet, 130
Trendskjermbilder, 119, 128

C
CGM-system
Avfallsortering, 234
Oppbevaring, 232
Forskjellige overvåkingsmetoder, 35
Grunnleggende vedlikehold, 226
Oversikt, 27

G
Garanti, 221

H
Hendelse
Definisjon, 133
Kategorier, 134
Hendelser, 134
App, 142
Angi, 142
Mottaker, 148
Visning, 150

K
Kalibrering, 76
Angi i appen, 83
Angi i mottakeren, 86
Feil, 88
Klargjøre for, 82
Hva det er, 76
Hvorfor er kalibrering så viktig, 76
Når du skal kalibrere, 77
Påminnelser, 78

L
Lyd- og vibrasjonsmeldinger, 97

M
Mottaker
Første oppsett, 48
Oversikt, 31
Startskjermbildet, 126
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P

T

Piler for endringshastighet, 120, 126, 126

Teknisk informasjon, 235

S
Sender
Feste, 62
Batterimeldinger, 108
Fjerne fra sensorkapsel, 105
Koble/pare med mottakeren, 47
Koble/pare senderen med appen, 37
Oversikt, 30
Sikkerhetserklæringer, 22
Slutt på senderbatteri, 107
Sensorinnsetting
Hindre sensorfeil, 104
Velge sted, 57
Sensorøkt
App, 65
Oppvarming, 72
Avslutte syv dager, 92
Definisjon, 264
Feste senderen, 62
Fjerne sensorkapsel og sender, 105
Hindre sensorfeil, 104
Avslutte tidlig, 55, 92, 98
Klargjøre for sensorinnsetting, 54
Mottaker, 67
Mottaker: Starte en økt, 67
Oppvarming for sensorøkt, 72
Sette inn sensor, 58
Starte en, 53
Starte med app, 65
Signaltap, 191
Sikkerhetserklæring
Advarsler, 12
Forholdsregler, 15
Indikasjoner, 10
Kontraindikasjoner, 11
Systemkomponenter, 24
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