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מידע חשוב למשתמש
עיין בהוראות המוצר לפני השימוש במערכת לניטור סוכר רציף. התוויות נגד, אזהרות, 

אמצעי זהירות, התראות ומידע חשוב אחר למשתמש ניתן למצוא בהוראות המוצר. 
עליך לדון עם הרופא המטפל על הדרך שבה תשתמש בנתוני המגמה המתקבלים 
מהחיישן כדי לטפל במחלת הסוכרת שלך. הוראות המוצר מכילות מידע חשוב על 

פתרון בעיות במערכת ועל מאפייני הביצועים של המכשיר.

אנשי קשר חשובים ומספרים
:Dexcom אתר האינטרנט שלdexcom.com

:)SN( המספר הסידורי של המשדר
קוד הזיהוי של המקלט:

הרופא המטפל שלך:
בית החולים הקרוב:

נציג Dexcom המקומי:
הערות אחרות:
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פרק 1

הצהרת בטיחות

1.1 ייעוד השימוש
המטרה של "צגים משניים של Dexcom Share" היא למסור לאדם נוסף, העוקב, מידע על נתוני 

.Dexcom ניטור הסוכר הרציף של המטופל מחיישן מערכת

ה"צג המשני" אמור לספק התראה משנית ממערכת ניטור הסוכר הרציף ולא להחליף ניטור סוכר 
רציף בזמן אמת )מערכת הניטור הרציף Dexcom G5 Mobile( או מדידות סוכר בדם באמצעות מד 
סוכר רגיל בבית. "צגים משניים של Dexcom Share" לא אמורים לשנות או לנתח נתונים שהתקבלו 
ממערכת ניטור הסוכר הרציף. הם גם לא אמורים לספק הנחיות, או להעביר מידע אל מערכת ניטור 

הסוכר הרציף. 

"צגים משניים של Dexcom Share" לא אמורים לשמש כתחליף לצג מכשיר ראשי של מערכת ניטור 
הסוכר הרציף. "צגים משניים של Dexcom Share" לא אמורים לקבל נתונים ישירות מהחיישן או 

מהמשדר של מערכת ניטור הסוכר הרציף.

1.2 מידע חשוב למשתמש
עיין בהתוויות, בהתוויות-הנגד, באזהרות, באמצעי הזהירות, בהתראות ובמידע חשוב אחר שנמצא 

במדריך למשתמש של מערכת הניטור הרציף Dexcom Share .Dexcom G5 Mobile היא תכונה 
 .Dexcom G5 Mobile מתקדמת של מערכת הניטור הרציף

התוויות נגד

אל תכניס התקן חכם )כמו טלפון נייד או טאבלט( לחדר שמכיל ציוד רפואי כמו מערכת דימות בתהודה 
מגנטית )MRI(, מערכת טומוגרפיה ממוחשבת )CT( או מערכת דיאתרמית. 

התקנים חכמים אלו לא נבדקו עם ציוד זה. חשיפה לציוד מסוג זה עלולה לגרום להתקנים החכמים 
להתחמם ולהינזק, וכתוצאה מכך הם לא יוכלו לשלוח ולקבל מידע על רמת הסוכר.

אזהרות
אין לבסס החלטות טיפול על הצג המשני. על המשתמש לבצע את ההוראות במערכת ניטור הסוכר 

הרציף. 

התקן זה לא אמור להחליף הרגלי ניטור עצמי על-פי הנחיותיו של רופא. Dexcom Share לא פועלת 
 Dexcom G5 Mobile לא מחליפה את מערכת הניטור הרציף Dexcom Share .באופן עצמאי

והאפשרות "Share" צריכה להיות מופעלת כדי להעביר מידע על רמת הסוכר לעוקב.
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אמצעי זהירות
אל תשתמש ב-Dexcom Share כמקור המידע העיקרי לגבי שינויים ברמת הסוכר המנוטר ברציפות. 

השתמש במקלט Dexcom G5 Mobile כהתקן העיקרי כדי לעקוב אחרי נתוני סוכר מהחיישן, 
התראות ואזעקה. 

לעתים המטופל לא יוכל לשתף במידע באמצעות Dexcom Share, והעוקב עלול להחמיץ הזדמנויות 
לעזור למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. אל תסתמך רק על העוקב שיודיע 

למטופל על אירועי רמת סוכר נמוכה או גבוהה, או על מידע חשוב אחר. לעתים, ייתכן שהעוקב לא 
יוכל לקבל נתונים, והמטופל לא יהיה מודע לכך. 

כשאתה משתמש ב-Dexcom Share, ודא שהתכונה Share מופעלת. אם היא לא מופעלת, 
המטופל לא יוכל לשתף בנתונים, והעוקב עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור למטופל במקרה של ערכי 

סוכר נמוכים או גבוהים בדם. אם ההתקן החכם של המטופל לא מחובר לרשת או אם הוא מאבד את 
החיבור לרשת, המטופל לא יוכל לשתף בנתונים, והעוקב עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור למטופל 

במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. 

השתמש ב-Dexcom Share רק אם ההתקנים החכמים של המטופל ושל העוקב בעלי חיבור פעיל 
לאינטרנט ויכולים לשתף במידע. אם למטופל או לעוקב אין חיבור לאינטרנט, אם אחד מהם מאבד 

את החיבור, מכבה את החיבור )"מצב טיסה"( או מפעיל את המצב "נא לא להפריע", המטופל לא יוכל 
לשתף בנתונים, והעוקב עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או 

גבוהים בדם. כדי לבדוק זאת, ודא שההתקן החכם של העוקב יכול לקבל הודעות טקסט. הודעות עוקב 
והודעות טקסט פועלות באופן דומה. 

ודא שלהתקנים החכמים של המטופל ושל העוקב יש סוללות טעונות או שהם מחוברים למקור חשמל. 
אם ההתקן החכם כבה בגלל סוללה חלשה, המטופל לא יוכל לשתף בנתונים, והעוקב עלול להחמיץ 

הזדמנויות לעזור למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. 

 Dexcom G5 אם ההתקן החכם של המטופל מכובה או מופעל מחדש, יש לפתוח שוב את היישום
 Dexcom G5 Mobile לאחר הפעלת ההתקן החכם כדי לחדש את השיתוף. אם היישום Mobile

לא נפתח מחדש, המטופל לא יוכל לשתף בנתונים, והעוקב עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור למטופל 
במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. 

אין לכבות את הצלילים בהתקן החכם של העוקב אם הוא מעוניין לשמוע הודעות עוקב. הגדרות 
ההתקן החכם עוקפות את הגדרות היישום Dexcom Follow, ואם צלילי ההתקן כובו כל ההודעות 

יושתקו, אפילו אם העוקב בחר בצליל הודעה ביישום Dexcom Follow. אם להתקן החכם יש תכונת 
רטט והיא הופעלה, הודעות היישום Dexcom Follow ילוו רק ברטט. 

בדוק את הגדרות ההשהיה בהתקן החכם של המטופל, כדי לוודא שאינן ארוכות מדי. העוקב לא יקבל 
הודעות לפני שיחלוף משך ההשהיה, ואם ההשהיה ארוכה מדי העוקב עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור 

למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. 
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אסור למטופל לבחור ב-"Not Share" )לא לשתף( אם ברצונו שהעוקב יקבל הודעות. בזמן 
שהאפשרות "לא לשתף" מופעלת, העוקב לא יקבל הודעות והוא עלול להחמיץ הזדמנויות לעזור 

למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם.

יש לעיין בתרשים מגמות השינוי של היישום Dexcom Follow אם ההתקן החכם של העוקב היה כבוי 
 או אם אין תקשורת נתונים )למשל, החיבור לאינטרנט/ל-Wi-Fi או לתקשורת נתונים סלולרית / 

LTE / 4G / 3G אבד, החיבור כבוי ב"מצב טיסה" או ההתקן החכם פועל במצב "נא לא להפריע"(. 
כאשר ההתקן החכם מופעל מחדש, העוקב יקבל רק את ההודעות האחרונות, והוא עלול להחמיץ 

הזדמנויות לעזור למטופל במקרה של ערכי סוכר נמוכים או גבוהים בדם. 

המשתפים והעוקבים צריכים לבדוק אם ספקי שירותי התקשורת הסלולרית שלהם תומכים בהעברה 
בו-זמנית )סימולטנית( של קול ונתונים. אם ספקי שירותי התקשורת הסלולרית לא תומכים בהעברה 

בו-זמנית של קול ונתונים, ייתכן שהיישום Dexcom G5 Mobile לא יוכל לשתף בתוצאות בדיקות 
הסוכר, וייתכן שהיישום Dexcom Follow לא יוכל לקבל התראות או תוצאות בדיקות סוכר בזמן 

שיחות טלפון. Dexcom Share תחדש את השיתוף עם תום שיחת הטלפון, והעוקב יקבל כל התראה 
שהמתינה לאחר תום השיחה.
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פרק 2

 Dexcom Share סקירה כללית של

?Dexcom Share 2.1 מהי
 Dexcom Share   היא תכונה של היישום Dexcom G5 Mobile. היא מאפשרת ניטור מרחוק של 
נתונים ששולחת מערכת הניטור הרציף Dexcom G5 Mobile מאדם אחד, המשתף, לאדם אחר, 

העוקב שלו.

התרשימים במדריך זה מופיעים לצורך המחשה בלבד. המוצר שברשותך עשוי להיראות אחרת.

Dexcom Share כוללת את: 

Dexcom G5 Mobile מערכת הניטור הרציף  •
התקן חכם של המשתף  •

Dexcom G5 Mobile היישום  •
חיבור לאינטרנט  •

התקן חכם של העוקב   •
   Dexcom Follow   היישום  •

dexcom.com/compatibility :לעיון ברשימת התקנים תואמים, עבור לכתובת

 .Dexcom G5 Mobile בשילוב עם מקלט מערכת הניטור הרציף Share לא ניתן להשתמש בתכונה

לאחר שהמשתף מפעיל את התכונה Share ביישום Dexcom G5 Mobile, ההתקן החכם שולח 
קריאות סוכר של החיישן לענן Dexcom Share באמצעות Wi-Fi או תכנית נתונים סלולרית. לאחר 
מכן, קריאות הסוכר של החיישן נשלחות מהענן של Dexcom Share אל ההתקן החכם של העוקב 

באמצעות Wi-Fi או תכנית הנתונים הסלולרית של העוקב.

אל תכניס התקן חכם )כמו טלפון נייד או טאבלט( לחדר שמכיל ציוד רפואי כמו מערכת דימות בתהודה 
מגנטית )MRI(, מערכת טומוגרפיה ממוחשבת )CT( או מערכת דיאתרמית. 

התקנים חכמים אלו לא נבדקו עם ציוד זה. חשיפה לציוד מסוג זה עלולה לגרום להתקנים החכמים 
להתחמם ולהינזק, וכתוצאה מכך הם לא יוכלו לשלוח ולקבל מידע על רמת הסוכר.

המשתף צריך להיות בטווח של עד 6 מטר מההתקן החכם שלו כדי שהנתונים יישלחו לעוקב, אחרת 
השליחה לא תתבצע.

 התקן חכם של 
המשתף

 התקן חכם
של העוקב

אינטרנט
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2.2 חלקי השיתוף

שםאיור

התקן חכם של המשתף

לעיון ברשימת המכשירים התואמים, בקר 
בכתובת:

dexcom.com/compatibility

התקן חכם של העוקב

 לעיון ברשימת המכשירים התואמים, 
בקר בכתובת:

dexcom.com/compatibility

Dexcom G5 Mobile היישום

 Dexcom Follow היישום

Dexcom G5 Mobile משדר

חיישן Dexcom G4 PLATINUM או 
Dexcom G5/G4 PLATINUM

 אינטרנט/Wi-Fi או תקשורת נתונים 
LTE/4G/3G/סלולרית

Bluetooth

2.3 גורמים המשפיעים על השימוש
לאחר הפעלת השיתוף, ודא שלמשתף ולעוקב יש גישה לאינטרנט ושהגדרות ההתקנים החכמים 

 שלהם לא משתנות. 
ודא שלהתקנים החכמים של המשתף ושל העוקב יש:

סוללה הטעונה המידה מספקת כדי להמשיך בשיתוף  •
חיבור לאינטרנט  •

התראות מופעלות   •

אם הן אינן מופעלות, העוקב לא יקבל שום התראה.
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פרק 3

Dexcom Share הגדרת

Dexcom Share תיאור

השימוש ב-Dexcom G5 Mobile בשילוב עם Share מאפשר לעשות את הדברים הבאים:

חיבור ההתקן החכם שלך להתקן החכם של העוקב שלך, באמצעות Wi-Fi או תקשורת נתונים 
סלולרית )התחבר ל-Wi-Fi דרך רשת מאובטחת כדי לשמור על חיסיון הנתונים(.

הזמנת עוקבים ושליחת ההגדרות המומלצות שלך אליהם.  •
 .Dexcom Share הצגת מצב ההתקן החכם שלך, ומצב ענן  •

וידוא שקריאות סוכר של החיישן שלך משותפות עם העוקב)ים( שלך.  •

Dexcom Share לא עושה את הדברים הבאים:
שליחת הודעה כאשר העוקב לא מקבל את קריאות הסוכר והמידע מהחיישן שלך.  •

עצות
קרא את המדריך למשתמש של מערכת הניטור הרציף Dexcom G5 Mobile לפני השימוש   • 

 .Dexcom Share-ב
הבט במסך המצב לאחר הפעלת Dexcom Share בהתקן החכם, כדי לוודא שהתכונה פועלת.   •

 Dexcom G5 Mobile 3.1 התקנת היישום

פעולותשלב

1

הורד את היישום Dexcom G5 Mobile מחנות האפליקציות 
שלך. 

קרא את ההוראות במדריך למשתמש של ההתקן החכם שלך. 

 Share היא תכונה מתקדמת של היישום 
.Dexcom G5 Mobile

.Dexcom G5 Mobile הפעל את היישום
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Share 3.2 הפעלת התכונה

פעולותשלב

1

הקש על האייקון Dexcom Share בפינה הימנית 
העליונה של מסך הבית בהתקן החכם שלך. 

 Share אפור, התכונה Dexcom Share אם האייקון של
לא הופעלה.

2

.Dexcom Share מסך הפתיחה של

קרא את המסך.

הקש על LET’S GET STARTED )בוא נתחיל( בסיום 
הקריאה.

3
הודעה בדבר גישה לאינטרנט.

הקש על NEXT )הבא(.
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פעולותשלב

4
איך תדע אם אתה משתף בנתונים שלך.

הקש על NEXT )הבא(.

5

איך תדע אם העוקב לא מקבל את נתוני החיישן שלך.

הקש על LET’S GET STARTED )בוא נתחיל( כדי 
להתקדם ולהזמין את העוקבים שלך.
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3.3 הזמנת עוקבים

פעולותשלב

1

100% 10:00 AM

Followers

INVITE FOLLOWERS

You currently are not sharing
your glucose information with
anyone since you have not 
added any Followers.

 INVITE FOLLOWERS הקש על
)הזמן עוקבים( כדי להגדיר את העוקבים 

שלך.

2

  

הזן את הכינוי ואת כתובת האימייל של 
העוקב.

אשר את כתובת האימייל של העוקב.

העוקב יקבל הזמנה באימייל לעקוב 
אחריך.

וודא שלעוקב יש גישה לחשבון האימייל 
הזה מההתקן החכם שלו. 

הקש על NEXT )הבא(.

3

הקש על מתג ההפעלה/הכיבוי 
של"אפשר הצגה של תרשים מגמות 

השינוי" כדי לאפשר לעוקב לראות את 
תרשים מגמות השינוי שלך. 

הקש על NEXT )הבא(.

כבוי: העוקב רואה רק את קריאות 
הסוכר של החיישן ואת חץ מגמות השינוי 

שלך.

מופעל: העוקב רואה את קריאות הסוכר 
של החיישן, את חץ מגמות השינוי ואת 

תרשים מגמות השינוי שלך.
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פעולותשלב

4

   

קבע אם העוקב יקבל התראות/אזעקה 
על רמת סוכר נמוכה במצב חירום, רמה 

נמוכה ורמה גבוהה. 

קבע אם אתה רוצה שהעוקב יקבל 
איתותים במקרה שבו הוא לא מקבל את 

קריאות הסוכר מהחיישן שלך. 

בחר אילו התראות/אזעקה יקבל העוקב, 
ואת משך הזמן שבו תהיה לך רמה 
נמוכה/גבוהה או לא תשתף במידע. 

)למשל, אם אתה רוצה שהעוקב שלך יידע כאשר 
רמת הסוכר שלך עולה על 11.1 מילימול/ל' או 200 

מ"ג/ד"ל למשך יותר משעתיים, אתה יכול להגדיר 
זאת בתפריט ההגדרות של העוקב.(

הקש על SAVE )שמור( עבור ההגדרות 
של כל עוקב.

הקש על NEXT )הבא( לאחר שסיימת.

5

  

לפני שנשלחת הזמנה לעוקב, עיין במסך 
הסיכום. 

הקש על SEND INVITATION )שלח 
הזמנה(.

אחרי שליחת ההזמנה אינך יכול עוד 
לשנות את הגדרות העוקב.

6
הוספת עוקבים: 

הקש על Followers )עוקבים( במסך 
."Share מצב"
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פרק 4 

 Dexcom Share-שימוש ב

 Dexcom Share 4.1 מצב
 Dexcom במסך הבית שלך מראה אם Dexcom Share אייקון התכונה

Share פועלת. אחרי הפעלת Dexcom Share, בדוק את מצבה. 

Dexcom Share האייקונים של מצב

תיאורלשונית מצב

אייקון Share צבעוני כאשר Dexcom Share שולחת 
קריאות סוכר של החיישן ומידע.

 אייקון Share אפור ובעל עיגול אדום כאשר 1
Dexcom Share לא פועלת.

על המשתף להקיש על האייקון כדי לקבל מידע נוסף על 
הבעיה.

אייקון Share אפור בהיר כאשר Dexcom Share לא 
הופעלה. 

על המשתף להקיש על האייקון כדי להתחיל להשתמש 
.Dexcom Share-ב

כאשר התקן או חיבור אינו פועל, Dexcom Share לא תפעל. המשתף לא יוכל לשלוח קריאות סוכר 
מהחיישן ונתונים אל העוקב.

4.2 רשימת עוקבים
רשימת העוקבים מאפשרת למשתף לנהל את העוקבים שלו.

ברשימת העוקבים אתה יכול:
להזמין עוקב חדש.  •

לראות את מצב העוקבים שהזמנת.  •
לסקור את האפשרויות שיש לעוקבים הנוכחיים שלך.  •
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אייקון / מצב

הגדרהאייקון / מצב

הזמן עוקב חדש.

הגדרה כי העוקב יקבל איתותים מהמשתף שלו.

העוקב יכול לראות את תרשים מגמות השינוי של 
המשתף שלו.

העוקב לא אישר את ההזמנה לעקוב אחר המשתף, 
שנשלחה אליו באימייל, בתוך 7 ימים. 

המשתף יכול להזמין שוב את העוקב על ידי לחיצה 
על האייקון + בפינה הימנית העליונה של המסך. 

הזמנה לעקוב אחר המשתף נשלחה לעוקב באימייל 
אבל הוא עדיין לא אישר אותה.

המשתף הפסיק לשתף את העוקב.

העוקב לא יקבל כל מידע על רמת הסוכר, התראות/
אזעקה או עדכונים לגבי תרשים מגמות השינוי של 

המשתף.

4.3 עריכה/הסרה של עוקבים
הקש על עוקב כדי לערוך את פרופיל העוקב )כינויו או יכולתו לראות את תרשים מגמות השינוי( או 

להסיר עוקב. תוכל להסיר עוקב על-ידי הקשה על Remove Follower )הסר עוקב(. לאחר ההסרה, 
הוא לא יקבל מידע על רמת הסוכר או התראות/אזעקה. 

הערה: המשתף לא יכול לשנות את הגדרות העוקב אחרי שההזמנה לעקוב אחריו נשלחת באימייל.

4.4 הפסקת השיתוף
המשתף יכול להסיט את מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להפסיק זמנית את שליחת המידע על רמת הסוכר 

וההתראות/האזעקה לעוקבים שלו. השיתוף מופסק עד שהמשתף מסיט בחזרה את המתג למצב 
ההפעלה. 

מטעמי בטיחות ולצורך השימוש המיועד, העוקב יקבל הודעה על כך שנתוני המשתף הועברו למצב 
"אין שיתוף". מסך הבקרה של העוקב יראה שהמשתף הפסיק לשתף במידע על רמת הסוכר שלו.
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פרק 5
 Dexcom Follow היישום

 Dexcom Follow 5.1 תיאור היישום
היישום Dexcom Follow הוא יישום נפרד מהיישום Dexcom G5 Mobile. העוקבים שלך צריכים 

.Dexcom Follow להוריד ולהתקין רק את היישום

היישום Dexcom Follow מאפשר את הדברים הבאים:
מאפשר לעוקב לראות את המידע על רמת הסוכר של המשתף.  •

מאפשר לעוקב לקבל התראות/אזעקה.  •

היישום Dexcom Follow לא מבצע את הדברים הבאים:
נותן עצות בנוגע לטיפול.  •

.Dexcom G5 Mobile מתקשר עם היישום  •

 Dexcom Follow 5.2 אימייל הזמנה של
אחרי שקיבל את ההזמנה לעקוב אחר המשתף באימייל, העוקב מגדיר את ההתקן החכם שלו.

5.3 הודעות סוכר
 עוקבים יכולים לבחור לקבל הודעה על אירועי הסוכר של המשתף, כגון רמת סוכר נמוכה. הודעות 
נקבעות בהגדרות היישום Follow , ולא משפיעות על הגדרות מערכת הניטור הרציף של המשתף. 

ההודעות יכולות לכלול צלילים, תלוי בהגדרות המכשיר.

סוגי ההודעות שהעוקבים מקבלים:

קריאה של רמת סוכר נמוכה.  •
קריאה של רמת סוכר נמוכה במצב חירום )> 55 מ"ג/ד"ל(.  •

קריאה של רמת סוכר גבוהה.  •

העוקב יכול לשנות חלק מההגדרות הראשונית כדי להתאימן לצרכיו. העוקב לא יכול לשנות את 
הגדרות הרשות שקבעת כדי לראות את תרשים מגמות השינוי שלך.

5.4 שינוי ההתראות על רמת הסוכר
העוקב יכול לקבוע מתי נשלחות התראות על רמת סוכר נמוכה, נמוכה במצב חירום או גבוהה. 
בהתחלה, המשתף שולח הגדרות מומלצות לקבלת התראות יחד עם הזמנת המעקב באימייל. 

התראות המידע על רמת הסוכר של המשתף מבוססות, בהתחלה, על הגדרות אלו. אבל העוקב יכול 
לשנות את הגדרות ההתראה האלו:

1.  רמת הסוכר - תוצאת בדיקת הסוכר שגורמת לשליחת התראה להתקן החכם של העוקב.
2.  השהיה - פרק הזמן שחולף בין הרגע שבו רמת הסוכר עומדת בתנאי מסוים לבין הרגע שבו הודעה 

נשלחת להתקן החכם של העוקב, אם רמת הסוכר ממשיכה לעמוד באותו תנאי.
3.  צלילים - הצלילים שיפיק ההתקן החכם של העוקב כאשר מתקבלות התראות.

4.  חזור - חזרה על התראות אחרי פרק זמן שנבחר אם לא חל שיפור ברמת הסוכר. אפשרות זו לא 
זמינה עבור התראות על רמה נמוכה במצב חירום, שחוזרות על עצמן אוטומטית מדי 30 דקות.
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5.5 שינויים במצב המשתף שמדווחים לעוקב
שינויים מסוימים במצב המשתף יביאו לשליחת איתות לעוקבים. 

מנותק / לא משתף - המשתף מחליט להפסיק לשתף באופן זמני.  •
הוסר על-ידי המשתף - המשתף הסיר עוקב.  •

אין עוד נתונים - המשתף לא מקבל קריאות סוכר . העוקב צריך לבקש מהמשתף לבדוק את   •
מערכת הניטור הרציף שלו

5.6 מסך הבקרה של העוקב

Follow

mg/dL

Max

135

פעיל

עכשיו

אם המשתף לא מאפשר לעוקב לראות את גרף המגמה, העוקב יראה רק את קריאת חיישן הסוכר 
ואת חץ המגמה.

Share רק מספר וחץ:

mg/dL

Max
לפני 2 ד' 135

מפתח:

1. קריאת חיישן
2. חץ מגמה

3. תמונת המשתף 
4. עודכן לאחרונה
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אם המשתף בוחר לאפשר לעוקב לראות את גרף המגמה, העוקב יראה:

גרף מגמה:

– 400

– 300

– 200

– 100

– 40

עכשיו

–

12

––

Follow

mg/dL

Max

לפני 2 די

135

מפתח:

1. קריאת חיישן
2. חץ מגמה

3. תמונת המשתף 
4. עודכן לאחרונה

5. גרף מגמה
6. הודעת רמה גבוהה
7. הודעת רמה נמוכה

8. חזרה לתפריט הראשי
9. שם המשתף 

10. הגדרות הודעה
11. שעות מוצגות
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כדי לראות את 24 השעות האחרונות לכל היותר של קריאות המשתף, סובב את המכשיר החכם לצידו 
)צפייה לרוחב(. גע והחזק על גבי הגרף כדי לראות פרטים.

הגדרות המכשיר החכם של העוקב  חייבות לאפשר את סיבוב המסך.

צפייה לרוחב בגרף המגמה:

–400

–300

–200

–100

–40

כעת

–

11

–

9

–

שעה 3 שע 12Max שע 6 שע24 שע

מפתח:

1. חזרה לצפייה לאורך
2. תצפיות

3. שעות מוצגות

העוקב יכול לערוך את הגדרות ההתראות של העוקב על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

הוראהשלב

לחץ על פרופיל המשתף במסך Follow Dashboard. לאחר מכן, לחץ על אייקון שלב 1
ההגדרות בפינה הימנית העליונה. 

הקש על ההודעה כדי לערוך.שלב 2

כדי לשנות קריאת סוכר הגורמת להודעה, הקש על המספר שלה ובחר בערך.שלב 3

בחר אם להתראה תהיה השהיה. שלב 4

קבע אם לחזור על התראות על רמת סוכר נמוכה או גבוהה.שלב 5
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5.7 שעונים חכמים

Dexcom Follow יכול להציג את פרטי המשתף בשעון חכם תואם.

תכונה זו לא זמינה בכל המכשירים ובכל המדינות. בקר ב-dexcom.com/compatibility לקבלת 
פרטים.

עיין בהוראות השעון החכם כדי ללמוד כיצד להגדיר את השעון ולהתאימו באופן אישי.
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פרק 6

פתרון בעיות

6.1 פתרון בעיות שקשורות במצב
 סרגל המצב של Dexcom Share הוא כלי יעיל. הוא יכול לעזור לך לזהות אם יש בעיה 

ו-Dexcom Share אינו עובד.

 

הערה: בין אם Dexcom Share עובד והעוקבים מקבלים התראות/אזעקה על רמת סוכר או לא, עליך 
להסתמך תמיד על קריאות הסוכר מהחיישן וההתראות המופיעות בצג המכשיר של מערכת הניטור 

 .Dexcom G5 Mobile הרציף

אין להסתמך על Follow בקבלת החלטות טיפול.

מתג הפעלה/כיבוי - מפעיל או מכבה שיתוף.

סרגל מצב שיתוף - מצב שיתוף העוקבים בקריאות הסוכר 
מהחיישן שלך

רשימת עוקבים - הוספת עוקבים ופירוט מצב העוקבים
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 .Dexcom Share גם לעוקבים יהיה סרגל מצב שיאפשר להם לזהות את המצב הנוכחי במערכת
לדוגמה:

מסך מצב המערכת 
של העוקב

עצה לפתרון הבעיהתיאור

383
mg/dL

193
mg/dL

Follow

Bob

אדם
עכשיו

עכשיו

פעיל

אין לך אינטרנט

להתקן החכם של 
העוקב אין חיבור 

לאינטרנט.

ודא שלהתקן החכם של העוקב יש חיבור 
 .LTE 4 אוG  ,3G  ,WI-FI לאינטרנט מסוג

העוקב יכול לבדוק ולראות אם החיבור 
לאינטרנט פועל על ידי פתיחת דף 

אינטרנט בהתקן החכם שלו.

:Dexcom Share הטבלה הבאה מציגה עצות לפתרון בעיות במערכת

פתרון בעיותתיאור מצב שיתוףסרגל מצב שיתוף

Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing status

Followers

Laura

Rian

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

V ירוק:

כל החיבורים פועלים.
לא רלוונטי.

Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing troubleshooting

Sharing status

Followers

Laura

Rian

Eric

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

בעיה ב:

נתוני הניטור   •
הרציף של 

המשתף.
ההתקן החכם   •

שלך.

על המשתף לוודא כי:

ערך סוכר מוצג בהתקן החכם.  •
המשדר נמצא בטווח ההתקן   •

החכם.
הקש על ה-"?" הכחול כדי   •
לקרוא עוד על פתרון הבעיה 

הזו.
על המשתף לחכות עד 10   •

דקות כדי שסרגל המצב יהפוך 
לירוק וסימן ה-V הירוק יופיע. 

אם המשתף ממשיך לראות זאת, 
עליו לכבות את Share ולהפעילו 

מחדש.
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פתרון בעיותתיאור מצב שיתוףסרגל מצב שיתוף

Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing troubleshooting     

Sharing status

Followers

Laura

Rian

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

בעיה ב:

חיבור האינטרנט   •
של המשתף.

 Dexcom ענן  •
.Share

על המשתף לוודא כי:

ה-Wi-Fi או החיבור הסלולרי   •
שלו מופעל.

הוא נמצא באזור קליטה   •
סלולרית.

הוא לא משוחח בטלפון.  •
הוא יכול להתחבר לרשת   •

באמצעות דפדפן.
עליו לבדוק מאוחר יותר   •

או להתקשר לספק שירותי 
האינטרנט.

הקש על ה-"?" הכחול כדי   •
לקרוא עוד על פתרון הבעיה 

הזו.

רשימה לבדיקת שיתוף
כדי לשתף, תצטרך לבצע את הפעולות הבאות:

.Dexcom G5 Mobile לוודא שההתקן החכם שלך מתאים לשימוש בשילוב עם היישום

לעיון ברשימת התקנים חכמים ומערכות הפעלה נתמכים, עבור לכתובת:
 dexcom.com/compatibility

היישום Dexcom G5 Mobile פתוח או פועל ברקע.  •
להתקן החכם יש חיבור פעיל לאינטרנט )Wi-Fi, 4G, 3G או LTE(. המשתף יכול לבדוק ולראות   •

אם החיבור לאינטרנט פועל על ידי פתיחת דף אינטרנט בהתקן החכם שלו.
מצב הטיסה כבוי.   •

האפשרות "נא לא להפריע" כבויה.  •
הצלילים בהתקן החכם מופעלים, כדי שאפשר יהיה לשמוע איתותים.  •

ההתקן החכם טעון דיו או שהוא נמצא בתהליך טעינה.   •
ההתקן החכם נמצא בטווח של עד 6 מטר מהמשדר.  •

.35MB להתקן החכם יש זיכרון זמין בנפח  •
עיין במדריך למשתמש של ההתקן החכם לקבלת הוראות נוספות.  •
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רשימת מונחים
הגדרהמונח

הגדרה בהתקן החכם ובה התכונות האלחוטיות מושבתות מצב טיסה
בהתאם לתקנות חברות התעופה.

תוכנה, כמו היישום Dexcom G5 Mobile והיישום Dexcom  יישום
  Follow , שמיועדת לפעול בהתקן חכם.

חנות מקוונת להורדת יישומים להתקן חכם.חנות יישומים

התקן שנועד למדוד כמה סוכר יש בדם.מד סוכר בדם

התוצאה של מדידת הסוכר בדם.ערך בדיקת סוכר

Bluetooth מאפשרת להתקנים לתקשר   Bluetooth ®  טכנולוגיית
אלחוטית זה עם זה.

הגדרות התקן שנקבעו על-ידי היצרן.ברירת מחדל

פרק הזמן שעובר לפני שנשלחת התראה לעוקב.השהיה

Dexcom Share שרת אחסון מקוון ומאובטח ובו מאוחסן מידע מהתכונה ענן
  Dexcom Share   ואז נשלח לעוקבים.

 Dexcom Follow מקבל מידע על רמת הסוכר של המשתף ונתוני איתות מענן היישום
.Dexcom Share

 Dexcom G5 חיישן
Mobile/G4 PLATINUM

מרכיב במערכת Dexcom G5 Mobile שכולל מוליך וסיב 
חיישן.

מערכת הניטור הרציף 
Dexcom G5 Mobile

מערכת לניטור רציף שמורכבת מחיישן, משדר והתקן חכם / 
מקלט.



Dexcom Share Follow 26 • מדריך למשתמש

הגדרהמונח

 Dexcom G5 משדר
Mobile

המרכיב במערכת Dexcom G5 Mobile שמשדר באופן 
.Dexcom G5 Mobile אלחוטי מידע על רמת הסוכר ליישום

 Dexcom G5 היישום
Mobile

 .Dexcom G5 Mobile מקבל מידע על רמת הסוכר ממשדר
שולח מידע על רמת הסוכר לענן Dexcom באמצעות חיבור 

לאינטרנט.

 Dexcom Share

התראה משנית שמורכבת מהחלקים הבאים:

 Dexcom G5 Mobile מערכת הניטור הרציף  •
טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית  •

התקן חכם של המשתף  •
Dexcom G5 Mobile היישום  •

אינטרנט  •
התקן חכם של העוקב   •

Dexcom Follow היישום  •

נא לא להפריע

הגדרה בהתקן חכם שבה כל השיחות הנכנסות וההתראות 
מושתקות. 

ניתן לקבוע את ההגדרה "נא לא להפריע" לזמנים מסוימים 
וניתן להגדיר יוצאים מהכלל )אנשים שיכולים להפריע לך(.

אדם שמקבל את המידע מהמשתף ביישום Dexcom עוקב
.Follow

Follow Dashboard  Follow Dashboard ,Dexcom Follow App ביישום
מראה את מידע הסוכר של המשתפים  שלך.

בו פועל היישום Dexcom Follow.התקן חכם של העוקב

היפרגליקמיה

רמת סוכר גבוהה בדם. זהה ל"רמה גבוהה". התראה 
על רמת סוכר גבוהה המוגדרת כברירת מחדל במערכת 

 Dexcom G5 Mobile היא 11.1 מילימול/ל' או 
200 מ"ג/ד"ל. התייעץ עם הרופא המטפל שלך כדי לקבוע את 

הגדרות ההיפרגליקמיה המתאימות לך.
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הגדרהמונח

היפוגליקמיה

רמת סוכר נמוכה בדם. זהה ל"רמה נמוכה". 
התראה על רמת סוכר נמוכה המוגדרת כברירת מחדל 

במערכת Dexcom G5 Mobile היא 4.4 מילימול/ל' או 80 
מ"ג/ד"ל. 

התייעץ עם הרופא המטפל שלך כדי לקבוע את הגדרות 
ההיפוגליקמיה המתאימות לך.

בקשה באימייל מאדם להוריד את היישום Dexcom Follow הזמנת מעקב באימייל
ולקבל מידע מהמשתף.

התקן חכם שכל ההגבלות שנקבעו בו על ידי היצרן הוסרו. אל התקן חכם פרוץ
תשתמש ב-Dexcom Share בהתקן חכם פרוץ.

מיליגרמים לדציליטר. יחידת מידה של נתוני רמת סוכר מ"ג/ד"ל
במדינות מסוימות, כולל ארה"ב.

מילימולים לליטר )מילימול/ל'(, יחידת מידה שמראה את ריכוז מילימול/ל'
הסוכר בכמות נוזל מסוימת. 

רשתות סלולריות כמו 4G , 3G ו- LTE  , שהתקן חכם עושה תקשורת נתונים סלולרית
בהן שימוש כדי להתחבר לאינטרנט.

מאותת לעוקב כאשר המשתף לא יכול לשתף במידע על רמת האיתות "אין עוד נתונים"
הסוכר.

כאשר המשתף בוחר לא לשתף באופן זמני את העוקב במידע אין שיתוף
על רמת הסוכר שלו.

הודעה ויזואלית שמופיעה במסך ההתקן החכם של העוקב. איתות
איתות יכול גם לכלול צליל, בהתאם להגדרות ההתקן החכם. 

עצם שמונע תקשורת אלחוטית בין התקנים, כמו עובי קיר או מחסום
גלי רדיו.
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הגדרהמונח

ממוקם במסך Follow Dashboard ומציג מידע על רמת פרופיל
הסוכר, חץ מגמות השינוי ותמונת פרופיל של המשתף. 

המרחק המרבי בין שני התקנים שיכולים לתקשר אלחוטית זה טווח
עם זה בלי מחסום.

ניטור סוכר רציף בזמן אמת

 .Dexcom G5 Mobile נתונים שהמשתף מקבל ביישום
למרות שהיישום Dexcom Follow יכול להציג מידע דומה 

לזה שאתה רואה ביישום שלך, הוא אינו יכול להיחשב "למידע 
בזמן אמת" כיוון ששכבות תקשורת מפרידות בין היישום 

.Dexcom Follow לבין היישום Dexcom G5 Mobile

פרק הזמן שמגדיר העוקב לפני שתוצג בפניו התראה חוזרת.חזרה

תוצאה של מדידת סוכר במערכת Dexcom G5 Mobile.קריאת סוכר מהחיישן

האדם שמשתמש במערכת Dexcom G5 Mobile.משתף

פעולת השליחה האלקטרונית של מידע על רמת הסוכר שיתוף
מההתקן החכם של המשתף אל ההתקן החכם של העוקב.

העברה בו-זמנית של קול 
ונתונים

היכולת לבצע שיחת טלפון ולהתחבר לאינטרנט בו-זמנית 
באמצעות אותו חיבור סלולרי.

התקן חכם

התקן חכם הוא התקן אלקטרוני אלחוטי )אלא אם כן הוא 
 בטעינה(, נייד )קל להעברה(, המתחבר לאינטרנט )דרך 
4G  ,3G  ,Wi-Fi או LTE וכו'( ויכול להפעיל את היישום 

 .Dexcom Follow או היישום Dexcom G5 Mobile
דוגמאות להתקנים חכמים הן סמרטפונים וטאבלטים.

 לעיון ברשימת התקנים חכמים תואמים, עבור לכתובת
dexcom.com/compatibility
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הגדרהמונח

ניטור עצמי של רמת הסוכר בדם באמצעות דם שנלקח ניטור סוכר רגיל בבית
מהאצבע במד סוכר.

חץ מגמת השינוי

החץ שליד ערך הסוכר של המשתף; מופיע בפרופיל המשתף 
 .Dexcom Follow ביישום

 Dexcom G5 זהו אותו חץ של מגמת השינוי שמוצג במקלט
.Mobile

תרשים שמציג את הדפוס של נתוני רמת הסוכר של המשתף.תרשים מגמת השינוי

Wi-Fi או אינטרנט אלחוטי
טכנולוגיה אלחוטית שמאפשרת להתקנים אלקטרוניים 

להתחבר לאינטרנט. רשתות אלו יכולות לכלול את האינטרנט 
בביתך או אינטרנט במקום ציבורי.

סמלים

סמלתיאור

Dexcom Share הלוגו של
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