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VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER
Gennemlæs din brugervejledning, inden du tager dit system til 
kontinuerlig glukosemåling i brug. Kontraindikationer, advarsler, 
forholdsregler, forsigtighedsregler og andre vigtige brugeroplysninger 
kan findes i din brugervejledning. Drøft med sundhedspersonalet, 
hvordan du skal bruge din sensors tendensoplysninger som hjælp til at 
styre din diabetes. Din brugervejledning indeholder vigtige oplysninger 
om fejlfinding på dit system og om enhedens ydelsesegenskaber.

Vigtige kontakter og numre

Dexcoms hjemmeside: dexcom.com

Senderens serienummer (SN):

Modtager-id:

Dit sundhedspersonale:

Nærmeste hospital:

Din lokale \ Dexcom-
repræsentant:

Andre bemærkninger:
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Kapitel 1

Sikkerhedserklæring

1.1 Tilsigtet brug

Formålet med Dexcom Share Secondary Displays er at underrette en anden person, følgeren, om 
sensorglukoseoplysningerne fra patientens Dexcom-system til kontinuerlig glukosemåling (CGM).

Den sekundære visning er beregnet til at give sekundære meddelelser fra et system til 
kontinuerlig glukosemåling og erstatter ikke kontinuerlig glukosemåling i realtid (Dexcom G5 
Mobile CGM-system) eller en almindelig blodglukosemåler til hjemmebrug. Dexcom Share 
Secondary Displays er ikke beregnet til at ændre eller analysere data, som modtages fra 
systemet til kontinuerlig glukosemåling. Det er heller ikke beregnet til at vejlede eller til at 
sende oplysninger til systemet til kontinuerlig glukosemåling. 

Dexcom Share Secondary Displays er ikke beregnet til at fungere som erstatning for en primær 
modtagerenhed til et system til kontinuerlig glukosemåling. Dexcom Share Secondary Displays 
er ikke beregnet til at modtage oplysninger direkte fra sensoren eller senderen i et system til 
kontinuerlig glukosemåling.

1.2 Vigtige brugeroplysninger

Gennemgå indikationerne, kontraindikationerne, advarslerne, forholdsreglerne, 
forsigtighedsreglerne og andre vigtige oplysninger i brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile 
CGM-systemet. Dexcom Share er en funktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. 

Kontraindikationer

Medbring ikke smartenheden (f.eks. mobiltelefon eller tablet) i et lokale med medicinsk udstyr, 
f.eks. til MR- eller CT-scanning eller diatermi. 

Smartenhederne er ikke blevet testet sammen med dette udstyr. Ved eksponering for disse 
typer af udstyr kan smartenhederne blive opvarmet og beskadiget, så de ikke kan sende eller 
modtage glukoseoplysninger.

Advarsler
Beslutninger vedrørende behandling må ikke træffes på basis af den sekundære visning. 
Brugeren skal følge anvisningerne fra systemet til kontinuerlig glukosemåling. 

Denne enhed er ikke beregnet til at erstatte metoder til selvovervågning, som anbefales af en 
læge. Dexcom Share fungerer ikke alene. Dexcom Share erstatter ikke Dexcom G5 Mobile 
CGM-systemet og kræver, at Share slås til for at kommunikere glukoseoplysninger til følgeren.



6 • Brugervejledning til Dexcom Share Follow

Forholdsregler

Brug ikke Dexcom Share som den primære kilde til CGM-glukosetendensoplysninger. 
Brug Dexcom G5 Mobile CGM-udstyr med display som den primære enhed til at spore 
sensorglukoseoplysninger, meddelelser og alarmer.

Til tider vil patienten ikke kunne dele data ved hjælp af Dexcom Share, og følgeren vil måske 
ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje blodglukoseværdier. Overlad 
det ikke til følgeren alene at underrette patienten om hændelser med lav eller høj glukose eller 
andre vigtige oplysninger. Nogle gange vil følgeren muligvis ikke modtage data, og patienten 
vil ikke blive underrettet herom. 

Sørg for, at Share er slået til, når du bruger Dexcom Share. Ellers vil patienten ikke kunne dele 
data, og følgeren vil måske ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje 
blodglukoseværdier. Hvis patientens smartenhed ikke har forbindelse eller mister forbindelsen, 
vil patienten ikke kunne dele data, og følgeren vil måske ikke være der til at hjælpe patienten 
i tilfælde af lave eller høje blodglukoseværdier. 

Brug ikke Dexcom Share, medmindre både patientens og følgerens smartenhed har en 
aktiv internetforbindelse, så der kan deles data. Hvis enten patienten eller følgeren ikke har 
forbindelse, mister forbindelsen, slår forbindelsen fra (”Flytilstand”), eller hvis smartenheden 
står på Forstyr ikke, vil patienten ikke kunne dele data, og følgeren vil måske ikke være der til 
at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje glukoseværdier. Kontrollér dette ved at sikre, 
at følgerens smartenhed kan modtage sms'er. Follow-meddelelser og sms'er fungerer på 
lignende måde. 

Sørg for, at patientens og følgerens smartenheder har opladede batterier eller er tilsluttet 
stikkontakter. Hvis smartenheden lukker på grund af lav batteristand, vil patienten ikke kunne 
dele data, og følgeren vil måske ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje 
blodglukoseværdier. 

Hvis patientens smartenhed slukkes eller genstartes, skal du sørge for, at Dexcom G5 Mobile 
CGM-appen genåbnes, når smartenheden er blevet tændt igen, så delingen kan genoptages. 
Hvis Dexcom G5 Mobile-appen ikke genåbnes, vil patienten ikke kunne dele data, og følgeren 
vil måske ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje blodglukoseværdier. 

Slå ikke lyden fra på følgerens smartenhed på tidspunkter, hvor han eller hun ønsker, at  
Follow-meddelelser skal kunne høres. Smartenhedens indstillinger tilsidesætter Dexcom 
Follow-appen, og alle meddelelser vil være lydløse, selvom følgeren har valgt en 
meddelelseslyd til Dexcom Follow-appen. Hvis smartenheden har en vibrationsfunktion, og 
vibration er slået til, vil Dexcom Follow-appens meddelelser kun vibrere. 

Tjek forsinkelsesindstillingerne på patientens smartenhed for at sikre, at de ikke er for lange. 
Følgeren vil først modtage meddelelser, efter at forsinkelsestiden er gået, og følgeren vil 
måske ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller høje blodglukoseværdier, hvis 
forsinkelsen er for lang. 



Brugervejledning til Dexcom Share Follow • 7

Patienten skal ikke vælge ”del ikke” med følgeren på tidspunkter, hvor han eller hun ønsker, at 
følgeren skal modtage meddelelser. I den tid, hvor patienten vælger ”del ikke”, vil følgeren ikke 
modtage meddelelser og vil måske ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af lave eller 
høje blodglukoseværdier.

Tjek Dexcom Follow-appens tendensgraf, hvis følgerens smartenhed har været slukket, eller 
hvis der ikke er nogen dataforbindelse (f.eks. hvis internet/Wi-Fi eller mobildatatjeneste/3G/4G/
LTE mistes, forbindelsen slås fra i flytilstand, eller smartenheden sættes på Forstyr ikke). Når 
smartenheden tændes igen, vil følgeren kun modtage den seneste meddelelse og vil måske 
ikke være der til at hjælpe patienten i tilfælde af tidligere lave eller høje blodglukoseværdier. 

Delere og følgere skal kontrollere, om deres mobiludbydere understøtter tale og data på én 
gang (samtidig tale og data). Hvis deres udbydere ikke understøtter samtidig tale og data, 
vil Dexcom G5 Mobile CGM-appen muligvis ikke kunne dele glukosemålinger, og Dexcom 
Follow-appen vil muligvis ikke kunne modtage meddelelser eller glukosemålinger under 
telefonsamtaler. Dexcom Share vil begynde at dele igen, når telefonsamtalen er afsluttet, 
og følgeren vil modtage eventuelle ventende meddelelser, når telefonsamtalen er afsluttet.
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Kapitel 2

Overblik over Dexcom Share

2.1 Hvad er Dexcom Share?

Dexcom Share er en funktion i Dexcom G5 Mobile CGM-appen. Den giver mulighed for 
fjernovervågning fra én person, deleren, af data fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til en 
anden person, vedkommendes følger.

Bemærk, at billederne i denne vejledning kun er til illustration. Dit produkt ser muligvis 
anderledes ud.

Dexcom Share omfatter: 

• Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
• Delerens smartenhed
• Dexcom G5 Mobile-appen
• Internetforbindelse
• Følgerens smartenhed 
• Dexcom Follow appen 

Her finder du en liste over kompatible enheder: dexcom.com/compatibility

Du kan ikke bruge Share-funktionen sammen med Dexcom G5 Mobile CGM-systemets 
Dexcom-modtager. 

Når deleren aktiverer Share-funktionen i Dexcom G5 Mobile-appen, overfører smartenheden 
sensorglukosemålinger til Dexcom Share-skyen ved hjælp af enten Wi-Fi eller et 
mobildataabonnement. Derefter sendes sensorglukosemålingerne fra Dexcom Share-skyen til 
følgerens smartenhed ved hjælp af Wi-Fi eller følgerens mobildataabonnement.

Medbring ikke smartenheden (f.eks. mobiltelefon eller tablet) i et lokale med medicinsk udstyr, 
f.eks. til MR- eller CT-scanning eller diatermi. 

Smartenhederne er ikke blevet testet sammen med dette udstyr. Ved eksponering for disse 
typer af udstyr kan smartenhederne blive opvarmet og beskadiget, så de ikke kan sende eller 
modtage glukoseoplysninger.

Delerens 
smartenhed

Følgerens 
smartenhed

Internet

Deleren skal være inden for en afstand af 6 meter fra sin smartenhed for at kunne sende data 
til sin følger, ellers fungerer det ikke.
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2.2 Elementer i Share

Billede Betegnelse

Delerens smartenhed

Her finder du kompatible enheder:
dexcom.com/compatibility

Følgerens smartenhed

Her finder du kompatible enheder:
dexcom.com/compatibility

Dexcom G5 Mobile-app

Dexcom Follow-app

Dexcom G5 Mobile-sender

Dexcom G4 PLATINUM- eller Dexcom 
G5/G4 PLATINUM-sensor

Internet/Wi-Fi eller 
mobildatatjeneste/3G/4G/LTE

Bluetooth

2.3 Forhold, der påvirker brugen

Så snart deling er aktiv, skal du sørge for, at deleren og følgeren har adgang til internettet, og at 
indstillingerne på deres smartenheder ikke ændres.

Kontrollér, at delerens og følgerens smartenheder har:

• tilstrækkelig batteristrøm til at opretholde deling
• internetforbindelse
• meddelelser slået til 

Hvis de er slået fra, vil følgeren ikke modtage meddelelser.
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Kapitel 3

Indstilling af Dexcom Share

Beskrivelse af Dexcom Share

Det gør Dexcom G5 Mobile CGM sammen med Share:

Forbinder din smartenhed med din følgers smartenhed via enten en Wi-Fi- eller 
mobildataforbindelse (opret forbindelse til Wi-Fi via et sikkert netværk for at opretholde 
datasikkerheden).

• Inviterer og sender følgere dine indstillingsanbefalinger.
• Viser status for din smartenhed og Dexcom Share-skyen. 
• Bekræfter, at dine sensorglukosemålinger deles med din(e) følger(e).

Det gør Dexcom Share ikke:

• Giver dig besked, når følgeren ikke modtager dine sensorglukosemålinger og -oplysninger.

Tips

• Læs brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, før du begynder at bruge 
Dexcom Share. 

• Tjek statusskærmen efter at have slået Dexcom Share til på smartenheden for at sikre dig,  
at den fungerer. 

3.1 Installation af Dexcom G5 Mobile-appen

Trin Handling

1

Download Dexcom G5 Mobile-appen fra din app-butik. 

Se efter anvisninger i smartenhedens brugervejledning.

Share er en funktion i Dexcom G5 Mobile-appen.

Start Dexcom G5 Mobile-appen.
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3.2 Aktivering af din Share-funktion

Trin Handling

1

Tryk på Dexcom Share-ikonet i øverste højre hjørne 
af smartenhedens startskærm. 

Hvis Dexcom Share-ikonet er gråt, er din Share-
funktion ikke blevet slået til.

2

Dexcom Shares velkomstskærm.

Læs skærmen.

Tryk på LAD OS KOMME I GANG, når du er færdig. 

3
Meddelelse om internetadgang.

Tryk på NÆSTE.
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Trin Handling

4
Om hvordan du kan vide, at du deler dine data.

Tryk på NÆSTE.

5

Om hvordan du kan vide, at din følger ikke modtager 
dine sensordata.

Tryk på LAD OS KOMME I GANG for at gå videre og 
invitere dine følgere.
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3.3 Invitation af følgere

Trin Handling

1
Tryk på INVITER FØLGERE for at 
indstille dine følgere.

2

 

Indtast følgerens kaldenavn og 
e-mailadresse.

Bekræft følgerens e-mailadresse.

Følgeren får en e-mail med en 
Follow-invitation.

Kontrollér, at følgeren kan få 
adgang til denne e-mailkonto fra sin 
smartenhed. 

Tryk på NÆSTE.

3

Tryk på til/fra-knappen for Tillad 
visning af tendensgraf for at lade din 
følger se din tendensgraf. 

Tryk på NÆSTE.

Slået fra: Følgeren ser kun din 
sensorglukosemåling og tendenspil.

Slået til: Følgeren ser din 
sensorglukosemåling, tendenspil og 
tendensgraf.
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Trin Handling

4  

Vælg, om din følger skal 
modtage dine akut lav, lav og høj 
sensorglukosealarmer/-advarsler. 

Vælg, om du vil have din følger 
til at modtage beskeder, hvis han 
eller hun ikke modtager dine 
sensorglukosemålinger. 

Vælg, hvilke alarmer/advarsler din 
følger skal modtage, og hvor længe 
du er lav/høj eller ikke deler data. 

(Hvis du for eksempel ønsker, at din følger 
skal vide det, når din glukose er over  
11,1 mmol/l i over 2 timer, kan du indstille 
det i menuen for følgerindstillinger.)

Tryk på Gem for hver følgerindstilling.

Tryk på NÆSTE, når du er færdig.

5

Gennemgå sammenfatningsskærmen, 
inden følgerinvitationen sendes. 

Tryk på SEND INVITATION.

Når du har sendt invitationen, kan du 
ikke justere følgerens indstillinger.

6
Sådan tilføjer du flere følgere: 
Tryk på Følgere på  
Share-statusskærmen.
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Kapitel 4 

Brug af Dexcom Share

4.1 Status for Dexcom Share

Du kan kigge på Dexcom Share-ikonet på din startskærm for at 
se, om Dexcom Share fungerer. Tjek status for Dexcom Share, når 
du har slået den til. 

Statusikoner i Dexcom Share

Statusfane Beskrivelse

Share-ikonet er i farver, når Dexcom Share sender 
sensorglukosemålinger og -oplysninger

Share-ikonet er gråt med en rød cirkel, når Dexcom 
Share ikke fungerer.

Deleren skal trykke på ikonet for at få flere oplysninger 
om fejlen.

Share-ikonet er lysegråt, når Dexcom Share ikke er 
blevet aktiveret. 

Deleren skal trykke på ikonet for at komme i gang med 
at bruge Dexcom Share.

Når en enhed eller forbindelse ikke fungerer, fungerer Dexcom Share heller ikke. Deleren vil 
ikke kunne sende sine sensorglukosemålinger og -data til sin følger.

4.2 Liste over følgere

Listen over følgere gør det muligt for deleren at administrere sine følgere.

I listen over følgere kan du:
• invitere en ny følger.
• se status for de følgere, du har inviteret.
• se, hvilke indstillinger dine aktuelle følgere har.
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Ikon/status

Ikon/status Definition

Inviterer en ny følger.

Følgeren er indstillet til at få prompter fra sin 
deler.

Følgeren kan se sin delers tendensgraf.

Følgeren har ikke sagt ja til sin delers e-mail med 
Follow-invitation inden for 7 dage. 

Deleren kan invitere sin følger igen ved at trykke 
på ikonet + i skærmens øverste højre hjørne. 

Følgeren har fået tilsendt en e-mail med  
Follow-invitation, men har endnu ikke sagt ja.

Deleren er holdt op med at dele med følgeren.

Følgeren får ingen af delerens 
glukoseoplysninger, alarmer/advarsler eller 
tendensgrafopdateringer.

4.3 Redigering/fjernelse af følgere

Klik på en følger for at redigere følgerens profil (kaldenavn eller mulighed for at se tendensgraf) 
eller fjerne en følger. Fjern en følger ved at trykke på Fjern Følger. Når følgeren er fjernet, får 
han eller hun ikke glukoseoplysninger eller alarmer/advarsler. 

BEMÆRK: Deleren kan ikke ændre på følgerindstillinger, når e-mailen med Follow-invitation 
er sendt.

4.4 Stop deling

Deleren kan stryge til/fra-knappen for midlertidigt at stoppe afsendelsen af glukoseoplysninger 
og alarmer/advarsler til følgere. Delingen stopper, indtil deleren sætter til/fra-knappen tilbage 
på til igen. 

Af hensyn til sikkerheden og den tilsigtede brug får følgeren en meddelelse om, at hans eller 
hendes delers data er blevet indstillet til Deles Ikke. Følgerens dashboard vil vise, at deleren har 
stoppet deling af glukoseoplysninger.
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Kapitel 5

Dexcom Follow-appen

5.1 Beskrivelse af Dexcom Follow-appen

Dexcom Follow-appen er en særskilt app i forhold til Dexcom G5 Mobile-appen. Dine følgere 
behøver kun at downloade og installere Dexcom Follow-appen.

Det gør Dexcom Follow-appen:

• Giver følgere mulighed for at se delerens glukoseoplysninger.
• Giver følgere mulighed for at modtage alarmer/advarsler.

Det gør Dexcom Follow-appen ikke:

• Rådgiver om behandling.
• Interagerer med Dexcom G5 Mobile-appen.

5.2 E-mail med invitation til Dexcom Follow

Efter at have fået delerens Follow-invitation pr. e-mail indstiller følgeren sin 
smartenhed.

5.3 Glukosenotifikationer

Følgere kan vælge at få notifikationer om glukosehændelser for en Person der deles med, 
såsom et lavt tal. Notifikationer indstilles i indstillingerne i Follow-appen og påvirker ikke 
CGM-indstillingerne for en Person der deles med. Notifikationer kan inkludere lyde, afhængigt 
af smartenhedens indstillinger.

Typer af notifikationer, dine Følgere får:

• Lav sensorglukosemåling.
• Akut lav sensorglukosemåling (<3,1 mmol/l).
• Høj sensorglukosemåling.

Følgeren kan ændre nogle af de oprindelige indstillinger, så de passer til dennes behov. 
Følgeren kan ikke ændre dine indstillinger vedrørende tilladelsen til at se din tendensgraf.

5.4 Ændring af glukosenotifikationer
Følgeren kan vælge, hvornår meddelelser om lav, akut lav og høj glukose skal sendes. Til at 
begynde med sender deleren anbefalede meddelelsesindstillinger i e-mailen med Follow-
invitationen. Meddelelserne om delerens glukoseoplysninger bygger til at begynde med på 
disse indstillinger. Men følgeren har mulighed for at ændre disse meddelelsesindstillinger:

1.  Glukoseniveau – glukosemåling, der udløser en meddelelse til følgerens smartenhed.

2.  Forsinkelse – tidsforsinkelse mellem tidspunktet for opfyldelsen af en 
glukosemålingsbetingelse og tidspunktet for afsendelse af en meddelelse til følgerens 
smartenhed, hvis glukosemålingsbetingelsen fortsat er opfyldt.

3.  Lyde – de lyde, følgerens smartenhed afgiver, når den modtager meddelelser.
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4.  Gentagelse – gentager meddelelserne efter et valgt tidsrum, hvis 
glukosemålingsbetingelserne ikke er forbedret. Denne valgmulighed findes ikke for akut lav-
meddelelser, som automatisk gentages hver 30. minut.

5.5 Ændringer i delerens status, som meddeles til følgeren

Ved nogle ændringer i delerens status får følgerne besked. 

• Afbryd/slå deling fra – den Person der deles med, stopper midlertidigt med at dele.
• Fjernet af deleren – deleren fjerner følgeren.
• Ikke flere data – den Person der deles med får ikke glukosemålinger. Følgeren skal bede 

den Person der deles med om at kontrollere deres CGM.

5.6 Følgerens dashboard (instrumentbræt)

Follow

mmol/L

Max 7,5

Aktiv

Nu

Hvis den Person der deles med  ikke tillader Følgeren at se Tendensgrafen, vil Følgeren kun se 
sensorglukosemålinger og tendenspilen.

Share kun tal og pil:

Max
Nu 7,5

mmol/L

Nøgle:

1. Sensormåling
2. Tendenspil
3. Billede hos den Person der deles med
4. Senest opdateret
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Hvis den Person der deles med ikke tillader Følgeren at se Tendensgrafen, vil Følgeren se:

Tendensgraf:

–22,2

–16,7

–11,1

–5,6

–2,2

Nu

–

12.00

–

11.00

–

Follow

mmol/L

Max

Nu

6,9

Nøgle:

1. Sensormåling
2. Tendenspil
3. Billede hos den Person der deles med
4. Senest opdateret
5. Tendensgraf
6. Højt notifikationsniveau
7. Lavt notifikationsniveau
8. Tilbage til dashboard
9. Navn på den Person der deles med
10. Notifikationsindstillinger
11. Viste timer
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Vend din smartenhed sidelæns (vandret) for at se op til de sidste 24 timer af Deler-aflæsninger. 
Tryk og hold på grafen for at se detaljer.

Indstillingerne på Følgers smartenhed skal tillade skærmrotation.

Tendensgraf vandret visning:

–22,2

–16,7

–11,1

–5,6

–2,2

Nu

–

11.00

–

09.00

–

1 T. 3 T. 12 T.6 T.Max 24 T.

Nøgle:

1. Tilbage til lodret
2. Visninger
3. Viste timer

Følgeren kan redigere følgerens meddelelsesindstillinger ved at følge disse trin:

Trin Anvisning

Trin 1 Tryk på delerens profil i Follow Dashboard. Tryk derefter på indstillingsikonet 
i det øverste højre hjørne. 

Trin 2 Tryk på notifikationen for at redigere den.

Trin 3 For at ændre glukosemålinger, der udløser en notifikation, skal du trykke på dens 
nummer og vælge en værdi.

Trin 4 Vælg, om en meddelelse skal have en forsinkelse. 

Trin 5 Vælg, om lav- og høj-meddelelser skal gentages.



Brugervejledning til Dexcom Share Follow • 21

5.7 Smart-ure

Dexcom Follow kan vise informationer om deleren på et kompatibelt smart-ur.

Denne funktion er ikke tilgængelig til alle enheder og lande. Gå til dexcom.com/compatibility 
for nærmere oplysninger.

Se brugsanvisningen til dit smart-ur for at finde ud af, hvordan du kan indstille og tilpasse uret.
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Kapitel 6

Fejlfinding

6.1 Afhjælpning af statusproblemer

Dexcom Share’s statuslinje er et nyttigt værktøj. Den kan hjælpe med at finde ud af, om der er 
et problem, og Dexcom Share ikke fungerer.

 

BEMÆRK: Uanset om Dexcom Share fungerer, og følgerne modtager glukosealarm/-
advarsler, skal du altid se på din Dexcom G5 Mobile CGM-modtagerenhed for at få dine 
sensorglukosemålinger og advarsler. 

Beslutninger vedrørende behandling må ikke baseres på Follow.

Til/fra-knap – slår deling til eller fra.

Delingsstatuslinje – status for deling af dine 
sensorglukosemålinger med dine følgere.

Liste over følgere – tilføjer følgere og anfører 
følgernes status.
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Følgere vil også have en statuslinje, der viser, hvilken status Dexcom Share-systemet aktuelt 
har. Eksempel:

Følgersystemets 
statusskærm

Beskrivelse Fejlfindingstip

17,8
mmol/L

17,4
mmol/L

Follow

Adam

Bob

Du har intet internet

Aktiv

Nu

Nu

Følgerens 
smartenhed 
har ingen 
internetforbindelse.

Sørg for, at følgerens smartenhed har 
en Wi-Fi-, 3G-, 4G- eller  
LTE-internetforbindelse. Følgeren kan 
kontrollere, om internetforbindelsen 
virker, ved at prøve at åbne en webside 
på følgerens smartenhed.

Nedenstående tabel giver fejlfindingstips til Dexcom Share-systemet:

Delingsstatuslinje Beskrivelse af 
delingsstatus

Fejlfinding

Grønt flueben:

Alle forbindelser 
virker.

Ikke relevant.

Problem med:

• delerens CGM-
data

• din smartenhed

Deleren skal kontrollere:

• at der er en glukoseværdi på 
smartenheden.

• at senderen er inden for 
smartenhedens rækkevidde.

• Tryk på det blå ”?” for at lære 
mere om, hvordan dette 
problem kan afhjælpes.

• Deleren skal vente op til 
10 minutter for at se, om 
statussen bliver grøn, og et 
grønt flueben kommer frem. 

Hvis deleren bliver ved med at 
se det samme, skal han eller 
hun slå Share fra og derefter slå 
Share til igen.
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Delingsstatuslinje Beskrivelse af delingsstatus Fejlfinding

Problem med:

• delerens 
internetforbindelse

• Dexcom Share-skyen

Deleren skal kontrollere:

• at delerens Wi-Fi- eller 
mobilforbindelse er slået 
TIL.

• at deleren befinder sig 
i et område med mobil 
dækning.

• at deleren ikke er i et 
taleopkald.

• at deleren kan gå på 
nettet via en browser.

• Kontrollér senere, 
eller følg op hos 
internetudbyderen.

• Tryk på det blå ”?” for at 
lære mere om, hvordan 
dette problem kan 
afhjælpes.

Tjekliste for deling

For at dele skal du:

sikre dig, at din smartenhed fungerer sammen med Dexcom G5 Mobile-appen.

Her finder du en liste over understøttede smartenheder og operativsystemer: 
dexcom.com/compatibility 

• Dexcom G5 Mobile-appen er åben eller kører i baggrunden.
• Smartenheden har en aktiv internetforbindelse (Wi-Fi, 3G, 4G eller LTE). Deleren kan 

kontrollere, om internetforbindelsen virker, ved at prøve at åbne en webside på delerens 
smartenhed.

• Flytilstand slået fra. 
• Forstyr ikke er slået fra.
• Smartenhedens lyd er slået til, så prompter kan høres.
• Smartenheden er tilstrækkeligt opladet eller under opladning. 
• Smartenheden er inden for en afstand af 6 meter fra senderen.
• Smartenheden har 35 MB tilgængelig hukommelse.
• Se efter yderligere anvisninger i brugervejledningen til smartenheden.
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Ordliste
Begreb Definition

Almindelig 
hjemmeglukosemåling

Selvovervågning af blodglukose ved hjælp af blod, som 
tages fra fingeren, og aflæses på et blodglukoseapparat.

App-butik
Internetbutik, hvor man kan downloade applikationer til 
en smartenhed.

Applikation eller app
Et softwareprogram som f.eks. Dexcom G5 Mobile-
appen og Dexcom Follow appen, som er beregnet til at 
køre på en smartenhed.

Blodglukosemåler
Et apparat, der bruges til at måle, hvor meget glukose der 
er i blodet.

Blodglukoseværdi Målingen af glukose i blodet.

Bluetooth
Trådløs Bluetooth® teknologi gør det muligt for enheder 
at kommunikere trådløst med hinanden.

Deler
Den personer, der bruger Dexcom G5 Mobile CGM-
systemet.

Deler ikke
Når deleren vælger midlertidigt ikke at dele glukosedata 
med følgeren.

Deling
Elektronisk overførsel af glukoseoplysninger fra delerens 
smartenhed til følgerens smartenhed.

Dexcom Follow-app
Modtager delerens glukoseoplysninger og prompt-data 
fra Dexcom Share-skyen.

Dexcom G5 Mobile  
CGM-system

CGM-system bestående af en sensor, sender og 
smartenhed/Dexcom-modtager.

Dexcom G5 Mobile/G4 
PLATINUM-sensor

Den del i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, der 
indbefatter en applikator og en sensortråd.
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Begreb Definition

Dexcom G5 Mobile-app
Modtager glukoseoplysninger fra Dexcom G5 Mobile-
senderen. Sender glukoseoplysninger til Dexcom-skyen 
ved hjælp af en internetforbindelse.

Dexcom G5  
Mobile-sender

Den del i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, der trådløst 
sender glukoseoplysninger til Dexcom G5 Mobile-appen.

Dexcom Share 

Sekundær underretning ved hjælp af følgende dele:

• Dexcom G5 Mobile CGM-systemet 
• Trådløs Bluetooth-teknologi
• Delerens smartenhed
• Dexcom G5 Mobile-appen
• Internet
• Følgerens smartenhed 
• Dexcom Follow-appen

Dexcom Share-skyen
En sikker onlinelagerserver, hvor oplysninger fra Dexcom 
Share funktionen lagres og derefter deles med følgere.

E-mail med Follow-
invitation

En e-mail med en anmodning til en person om at 
downloade Dexcom Follow-appen og modtage delerens 
delte oplysninger.

Flytilstand
En indstilling på en smartenhed, hvor trådløse funktioner 
deaktiveres for at overholde luftfartsbestemmelserne.

Follow Dashboard
I Dexcom Follow-appen viser Follow Dashboard 
glukoseinformation for dine Personer der deles med.

Forhindring
Et objekt, der stopper den trådløse kommunikation 
mellem enheder, f.eks. en tyk mur eller radiobølger.

Forsinkelse
Indstillet tidsrum, der går, inden en meddelelse sendes til 
en følger.

Forstyr ikke

En indstilling på en smartenhed, hvor alle indgående 
opkald, advarsler og meddelelser sættes på lydløs. 
Forstyr ikke kan indstilles til bestemte tidspunkter og kan 
indstilles til at tillade undtagelser (personer, der gerne må 
forstyrre dig).
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Begreb Definition

Følger
En person, der får delerens delte oplysninger i Dexcom 
Follow-appen.

Følgerens smartenhed Kører Dexcom Follow-appen.

Gentagelse
Tidsrum valgt af følgeren, som skal gå, inden han eller 
hun modtager en gentagen meddelelse.

Hyperglykæmi

Høj blodglukose. Det samme som ”høj”. 
Standardindstillingen for høj advarsel i Dexcom 
G5 Mobile CGM-systemet er 11,1 mmol/l eller 200 
mg/dl. Drøft med sundhedspersonalet, hvilken 
hyperglykæmiindstilling der er passende for dig.

Hypoglykæmi

Lav blodglukose. Det samme som ”lav”. 
Standardindstillingen for lav advarsel i Dexcom G5 Mobile 
CGM-systemet er 4,4 mmol/l eller 80 mg/dl. 
Drøft med sundhedspersonalet, hvilken 
hypoglykæmiindstilling der er passende for dig.

Jailbroken
Fjernelse af begrænsninger, som producenten har 
indstillet på en smartenhed. Brug ikke Jailbroken 
smartenheder til Dexcom Share.

mg/dl
Milligram pr. deciliter. En måleenhed for 
sensorglukoseoplysninger i nogle lande, herunder USA.

mmol/l
Millimol pr. liter (mmol/l), en måleenhed, der viser 
koncentrationen af glukose i en bestemt mængde væske. 

Mobildataforbindelser
Mobilnetværk som f.eks. 3G, 4G og LTE™, som bruges af 
en smartenhed til at gå på internettet.

Profil
Findes i Follow Dashboard og viser delerens 
glukoseoplysninger, tendenspil og profilbillede. 

Prompt
En visuel meddelelse, der vises på skærmen på følgerens 
smartenhed. Prompten kan også indbefatte en lyd, 
afhængigt af smartenhedens indstillinger. 
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Begreb Definition

Prompten Ikke flere data
Giver følgeren besked, når deleren ikke er i stand til at 
dele glukoseoplysninger.

Realtids-CGM

Data, som deleren modtager på Dexcom G5 Mobile-
appen. Selvom din Dexcom Follow-app måske ligner det, 
du ser på din app, kan den ikke anses for at være i realtid, 
fordi der er kommunikationslag mellem Dexcom G5 
Mobile-appen og Dexcom Follow-appen.

Rækkevidde
Den maksimale afstand, to enheder kan kommunikere 
over uden forhindringer.

Samtidig tale og data
Muligheden for at foretage et telefonopkald og gå på 
internettet på den samme mobilforbindelse samtidig.

Sensorglukosemåling
En glukosemåling, der måles af Dexcom G5 Mobile  
CGM-systemet.

Smartenhed

En smartenhed er en trådløs (undtagen ved opladning), 
mobil (let at transportere), opkoblet (via Wi-Fi, 3G, 4G 
eller LTE osv.) elektronisk enhed, som kan køre Dexcom 
G5 Mobile-appen eller Dexcom Follow-appen. 
Eksempler på smartenheder er smartphones eller tablets.
Du finder en liste over kompatible smartenheder på 
dexcom.com/compatibility

Standardindstilling En producents på forhånd valgte indstilling på en enhed.

Tendensgraf Viser mønstret i delerens glukoseoplysninger.

Tendenspil

Pilen ved siden af delerens glukoseværdi, findes på 
delerens profil på Dexcom Follow-appen. 
Det er den samme tendespil, som findes på Dexcom G5 
Mobile-modtageren.

Wi-Fi eller trådløst internet
En trådløs teknologi, der gør det muligt for elektroniske 
enheder at gå på internettet. Disse netværk kan omfatte 
dit internet derhjemme eller et på et offentligt sted.
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Symboler

Beskrivelse Symbol

Dexcom Share-logo
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Stikordsregister 

Follow-app

 Alarm/advarsler  17

 Følger-dashboard  18

 Ændringer i status  18

 Typer af notifikationer  17

Følgere

 Redigere følgere  16

 Liste over følgere  15

 Invitere  17

 Fjerne  16

 Stop deling  17

Share

 Aktivere  11

 Kompatible enheder  28

 Indstilling  10

 Tjekliste for deling  24

 Status  15

 Det gør Share  10

 Det gør Share ikke  10

Sikkerhedserklæring

 Kontraindikationer  5

 Vigtige brugeroplysninger  5

 Tilsigtet brug  5

 Forholdsregler  6
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