START HER
Oppsett

Bruksanvisning

Dexcom G6 CGM (G6) – Oversikt
Visningsenhet

Din smartenhet

• Viser glukoseinformasjon
• Sett opp smartenheten,
Dexcom-mottakeren, eller begge

Dexcom-mottaker

• For en liste over gjeldende kompatible
smartenheter og operativsystemer,
går du til: dexcom.com/compatibility
• G6-appen og -mottakeren er
kompatible med alle G6-systemene

Applikator

Applikator med
innebygd sensor
• Sensorapplikator setter inn sensor
under huden din
• Sensor får glukoseinformasjon

Sensor
(innside)

Sender
• Sender glukoseinformasjon fra sensor
til visningsenhet

All grafikk er figurativ. Produktet ditt kan se annerledes ut.
Gå gjennom sikkerhetserklæringen i Bruke G6, kapittel 2 før du bruker G6.

Hva den gjør
G6 sender G6-sensorglukoseavlesinger
(G6-avlesinger) til din visningsenhet.

Lukk appen, mottakeren, eller begge
Mottakeren er en dedikert medisinsk enhet. Smartenheten din
er ikke, selv om du kan kjøre G6-appen på den. Smarenheten
er ikke en dedikert medisinsk enhet, fordi appen kan tape
en alarm/varsel bare fordi den er på en smartenhet – for
eksempel på grunn av smartenhetsinnstillingene, avstengning
av smartenheten eller appen, lavt batteri, etc.

Bruk faner nedenfor for å sette opp
appen eller mottakeren, eller begge
Vil du sette opp begge? Velg en å sette opp først og gå til den
fanen. Det siste trinnet viser deg hvordan du setter opp den
andre visningsenheten. Ikke bruk begge faner.
For andre måter å finne ut hvordan du setter opp G6:
• Se veiledningen på dexcom.com/downloadsandguides
• Kontakt din lokale Dexcom-representant for støtte

Din smartenhet

Dexcom-mottaker

Din smartenhet

Applikator med
innebygd sensor

Sett opp app

Sender

Trinn 1: Sett opp app

A Last ned her og åpne Dexcom G6-appen
B Følg instruksjoner for oppsett på skjermen
1

Når du blir bedt om det:
• Send dine data til skyen.
Dette lar deg bruke:
• Del: Send dine G6-data til følgere.
• CLARITY: Reflekter over data
med leger; se mønstre (kanskje
ikke tilgjengelig i alle områder).
• Oppgi sensorkoden din
(fra sensorapplikatoren du setter inn).
• Ingen sensorkode?
Se Bruke G6, Vedlegg A Feilsøking.

Godta å dele data med
Dexcom

Godta
Avvis

Bekreft

• Oppgi serienummer (SN) fra:
Senderboks

Bakside av sender
eller

Etter å ha angit serienummeret, søker G6 etter senderen. Du vil ikke motta
G6-avlesinger eller alarm/varsler mens den søker.

2

Ser du den blå sensoroppvarmingstimeren?
Det betyr at den blå sensoren blir vant med
kroppen din.
Under oppvarming:
• Ingen G6-avlesinger eller alarm/varsler
• Hold smartenheten alltid innen 6 meter
av senderen

C Vent 2 timer
• Når sensoroppvarmingen er fullført, trykker
du på OK for å se hjemskjermen
• Nå får du G6-avlesinger og alarm/varsler

Sensoroppvarming

Vellykket sensoroppvarming og
fullført oppsett. Sensorens
glukoseavlesninger nå tilgjengelig.

OK

Trinn 2: Se Bruke G6
Lær deg å:
• Lese hjemskjermen
• Bruke alarm og varsler

Bruke G6
• Velkommen
• Hjemskjerm-oversikt

• Ta behandlingsbeslutninger
• Feilsøke problemer

• Alarm og varsler
• Behandlingsbeslutninger
• Avslutte sensorøkten
• Avanserte appfunksjoner
• Vedlegg

Bruksanvisning

Trinn 3: Valgfritt – Sett opp mottaker
Slå på mottakeren ved å holde nede strømknappen i
2–3 sekunder. Følg deretter instruksjonene på skjermen.
Ikke bruk Sett opp mottaker-fane. Disse trinnene er for å
sette opp å sette opp mottakeren før du setter opp appen.

Welcome
Velkommen

Neste
Next

Mottaker

Applikator med
innebygd sensor

Sett opp mottaker

Sender

Trinn 1: Sett opp mottaker

A Ta mottaker ut av boksen

B Slå på mottaker
Hold inne strømknappen
i 2–3 sekunder.

C Følg instruksjonene på skjermen
1

Når du blir bedt om det, skriv inn:
• Sensorkoden fra sensorapplikatoren du setter inn
• Ingen sensorkode?
Se Bruke G6, Vedlegg A Feilsøking

• Serienummer (SN) fra:
Senderboks

Bakside av sender
eller

Etter å ha angit serienummeret, søker G6 etter senderen. Du vil ikke motta
G6-avlesinger eller alarm/varsler mens den søker.

2

Du er ferdig med dette trinnet når du ser
denne skjermen:

Sett inn og fest
1. Sett inn sensor.
2. Fest senderen.
Se produktinstruksjoner
for detaljer.

Neste

Trinn 2: Bruk applikator for å sette
inn innebygd sensor

A Ta applikator med

innebygd sensor ut
av sensorboksen

Gjør klar materialene: applikator (med
koden du nettopp har angitt), sender
og våtservietter.

B Velg sensorsted
2 år og eldre

ELLER

Kun 2-17 år

Unngå bein, irritert hud, tatoveringer og områder som eksponeres for støt.

C Bruk applikator for å sette inn innebygd sensor
1

Få sensorapplikatoren
og en spritserviett.

2

Vask og tørk hendene.

3

Rengjør sensorstedet med
våtserviett.

4

Fjern beskyttelsene for den
selvheftende delen. Ikke rør
ved klisteret.
XXXX

5

Plasser applikatoren på huden.

6

Fold og bryt av
beskyttelsesskjerm.

7

Trykk på knappen for å sette
inn sensoren.

8

Fjern applikatoren fra huden
mens du lar plasteret og
holderen være på.

9

Kasser applikatoren. Følg lokale
retningslinjer for komponenter
i kontakt med blod.

Trinn 3: Fest sender

A Ta sender ut av boksen

B Smekk fast senderen
1

Rengjør senderen med
alkoholserviett.

2

Før inn senderen på holderen
med fliken først.

Flik
Spor

3

Smekk fast senderen. Den
klikker på plass. Sikre at den
sitter godt fast i holderen.

4

Gni rundt plasteret 3 ganger.

Trinn 4: Start sensor på mottaker

A Vent i opptil 30 minutter
for parkobling

Under paring:
• Ingen G6-avlesinger eller alarm/varsler
• Hold mottakeren alltid innen seks meter
av senderen

B Trykk på Start sensor for å begynne
oppvarmingen av sensoren

Du vil ikke motta G6-avlesinger
eller alarm/varsler under
oppvarmingen

Start Sensor

C Vent
• Når du er ferdig, trykker du Neste for å gå
til hjemskjermen
• Nå får du G6-avlesinger og alarm/varsler

Trinn 5: Se Bruke G6
Lær deg å:
• Lese hjemskjermen
• Bruke alarm og varsler
• Ta behandlingsbeslutninger

Bruke G6
• Velkommen
• Hjemskjerm-oversikt
• Alarm og varsler
• Behandlingsbeslutninger
• Avslutte sensorøkten
• Avanserte appfunksjoner

• Feilsøke problemer

• Vedlegg
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Trinn 6: Valgfritt – Sett opp app
Last ned appen på smartenheten og åpne den.
Følg deretter instruksjonene på skjermen.
Ikke bruk Sett opp app-fanen. Disse trinnene er for
å sette opp appen før du setter opp mottakeren.
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