START HER
Opsæt

Brugervejledning

Oversigt over Dexcom G6 CGM (G6)
Skærmenhed

Din smartenhed

• Viser glukoseoplysninger
• Konfigurér din smartenhed,
Dexcom-modtager eller begge

Dexcom-modtager

• Du kan se en liste over smartenheder
og operativsystemer, der i øjeblikket er
kompatible, på: dexcom.com/compatibility
• G6-appen og modtageren er kompatibel
med alle G6-systemer

Applikator

Applikator med
indbygget sensor
• Sensorapplikatoren indfører sensoren
under din hud
• Sensoren henter glukoseoplysninger

Sensor
(indvendig)

Sender
• Sender glukoseoplysninger fra
sensoren til skærmenheden

Alle tegninger er illustrative. Dit produkt kan se anderledes ud.

Gennemgå sikkerhedserklæringen Sådan bruger du din G6, kapitel 2, før du bruger din G6.

Enhedens funktion
G6 sender glukoseoplysninger (G6-aflæsninger)
til din skærmenhed.

Vælg App, Modtager eller Begge
Modtageren er dedikeret medicinsk udstyr. Det er smartenheden
ikke, selvom G6-appen kan køres derpå. Din smartenhed er
ikke dedikeret medicinsk udstyr, da appen kan overse en alarm/
advisering, fordi den ligger på en smartenhed – det kan f.eks.
ske på grund af smartenhedens indstillinger, at smartenheden
eller appen lukker, eller på grund af lav batterispænding.

Brug fanerne herunder til at
konfigurere appen, modtageren
eller begge

Din smartenhed

Vil du opsætte begge? Vælg én, der skal opsættes først, og gå til
den pågældende fane. Det sidste trin viser, hvordan du opsætter
den anden skærmenhed. Brug ikke begge faner.
Andre måder, hvorpå du kan lære, hvordan du opsætter din G6:
• Se vejledningen på: dexcom.com/downloadsandguides
• Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant for at få hjælp
Dexcom-modtager

Din smartenhed

Applikator med
indbygget sensor

Opsæt appen

Sender

Trin 1: Opsæt appen

A Download og åbn Dexcom G6-appen
B Følg opsætningsvejledningen på skærmen
1

Når du bliver bedt om det:
• Send dine data til skyen.
Dette giver dig mulighed for at bruge:

Tillad deling af data med
Dexcom

• Del: Send dine G6-data til følgere.
• KLARHED: Tal med læger om dataene;
se mønstre (muligvis ikke tilgængeligt
i alle områder).
• Indtast sensorkoden
(fra den sensorapplikator, du vil indføre).
• Ingen sensorkode?
Se Sådan bruger du din G6, Bilag A Fejlfinding.

Acceptér
Afvis

Bekræft

• Indtast dit serienummer (SN) fra:
Senderens æske

Bagsiden af senderen
eller

Når du har indtastet dit serienummer, søger G6 efter senderen. Under
søgningen modtager du ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer.

2

Kan du se den blå timer for sensoropvarmning?
Det betyder, at sensoren er ved at vænne sig
til din krop.
Under opvarmning:
• Ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer
• Hold altid smartenheden inden for en afstand
af 6 meter fra senderen

C Vent 2 timer
• Når sensoren er varmet op, skal du trykke
på OK for at få vist startsiden
• Nu kan du modtage G6-aflæsninger og
advarsler/adviseringer

Sensoropvarmning

Sensoren er opvarmet, og
opsætningen afsluttet.
Sensorglukosemålinger er
nu tilgængelige.

OK

Trin 2: Se Sådan bruger du din G6
Lær, hvordan du:
• Læser startsiden
• Bruger alarmer og adviseringer

Sådan bruger du din G6
• Velkommen
• Oversigt over startsiden

• Træffer beslutninger vedrørende behandling
• Foretager fejlfinding af problemer

• Alarmer og adviseringer
• Behandlingsbeslutninger
• Sådan afslutter du din sensorsession
• Avancerede app-funktioner
• Bilag

Brugervejledning

Trin 3: Valgfrit – Opsæt modtager
Tænd for modtageren ved at trykke på tænd/sluk-knappen
i 2-3 sekunder. Følg derefter instruktionerne på skærmen.
Velkommen

Brug ikke fanen Konfigurér modtager. Trinnene på denne
fane er til opsætning af modtageren før opsætning af appen.
Næste

Modtager

Applikator med
indbygget sensor

Opsæt modtager

Sender

Trin 1: Opsæt modtager

A Tag modtageren
ud af æsken

B Tænd for modtageren
Tryk på tænd/sluk-knappen i 2-3 sekunder.

C Følg instruktionerne på skærmen
1

Når du bliver bedt om det, skal du indtaste din:
• Sensorkode fra den sensorapplikator, du vil indføre
• Ingen sensorkode?
Se Sådan bruger du din G6, Bilag A Fejlfinding.

• Serienummer (SN) fra:
Senderens æske

Bagsiden af senderen
eller

Når du har indtastet dit serienummer, søger G6 efter senderen. Under
søgningen modtager du ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer.

2

Du har fuldført trinnet, når du får vist
følgende skærmbillede:

Sæt i og tilføj
1. Sæt sensoren i.
2. Tilføj senderen.
Se produktvejledningen
for flere oplysninger.

Næste

Trin 2: Brug applikatoren til
at indføre indbygget sensor

A Tag applikatoren

med indbygget
sensor ud af æsken

Indsaml materiale: applikator (med den
netop indtastede kode), sender og servietter.

B Vælg sensorsted
2 år og derover

ELLER

Kun 2-17 år

Undgå knogler, irriteret hud, tatoveringer og bulede områder.

C Brug applikatoren til at indføre
indbygget sensor

1 Tag sensorapplikatoren
og en spritserviet.

2

Vask og tør hænderne.

3

Rengør sensorstedet med
en spritserviet.

4

Fjern den klæbende
bagbeklædning. Rør
ikke ved klæbestykket.
XXXX

5

Anbring applikatoren
på huden.

6

Fold sikkerhedsafskærmningen,
og bræk den af.

7

Tryk på knappen for at
indføre sensoren.

8

Fjern applikatoren fra huden,
og lad plaster og holder
blive siddende.

9

Kassér applikatoren. Følg de
lokale regler for komponenter,
der har været i kontakt med blod.

Trin 3: Fastgør sender

A Tag senderen ud af æsken

B Tryk senderen ind
1

Rengør senderen med
en spritserviet.

2

Indfør senderen i holderen
med den brede ende først.

Fane
Stik

3 Tryk senderen ind. Den klikker

på plads. Sørg for, at den ligger
fladt og sikkert i holderen.

4

Gnid 3 gange rundt
på plasteret.

Trin 4: Start sensoren på modtageren

A Kobling mellem de 2 kan tage
op til 30 minutter

Under parring:
• Ingen G6-aflæsninger eller alarmer/adviseringer
• Hold altid modtageren inden for en afstand
af 6 meter fra senderen

B Tryk på Start sensor for at påbegynde
sensoropvarmningen

Under opvarmningen modtager
du ingen G6-aflæsninger eller
alarmer/adviseringer
Start sensoren

C Vent
• Tryk på Næste for at gå til startsiden,
når opvarmningen er afsluttet
• Nu kan du modtage G6-aflæsninger
og advarsler/adviseringer

Trin 5: Se Sådan bruger du din G6
Lær, hvordan du:
• Læser startsiden
• Bruger alarmer og adviseringer
• Træffer beslutninger vedrørende behandling

Sådan bruger du din G6
• Velkommen
• Oversigt over startsiden
• Alarmer og adviseringer
• Behandlingsbeslutninger
• Sådan afslutter du din sensorsession
• Avancerede app-funktioner

• Foretager fejlfinding af problemer

• Bilag

Brugervejledning

Trin 6: Valgfrit – Opsæt app
Download appen på din smartenhed, og åbn den.
Følg derefter instruktionerne på skærmen.
Brug ikke fanen Konfigurér app. Trinnene på
denne fane er til opsætning af appen før
opsætning af modtageren.

Lad os komme i gang
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