
ZAČNĚTE ZDE
Nastavení

Pokyny k použití



Vysílač
• Posílá informace o hladině glukózy ze 

senzoru do zobrazovacího zařízení.

Obrázky jsou pouze ilustrační. Váš výrobek může mít odlišnou podobu.

Před použitím systému G6 si pročtěte Prohlášení o bezpečnosti v dokumentu  
Používání systému G6, kapitola 2.

Zobrazovací zařízení 
• Zobrazuje informace o hladině glukózy.

• Nastavte si své chytré zařízení a/nebo 
přijímač Dexcom.

• Seznam aktuálních kompatibilních 
chytrých zařízení a operačních systémů 
naleznete na stránce: dexcom.com/
compatibility.

• Aplikace G6 a přijímač jsou kompatibilní 
se všemi systémy G6.

Aplikátor se zabudovaným 
senzorem
• Aplikátor senzoru vám zavede  

senzor pod kůži.

• Senzor přijímá informace  
o hladině glukózy.

Vaše chytré zařízení

Přijímač Dexcom

Dexcom G6 CGM (G6) Přehled

Aplikátor

Senzor 
(uvnitř)



Systém G6 posílá záznamy o glukóze ze 
senzoru G6 (záznamy z G6) do vašeho 
zobrazovacího zařízení.

Přijímač je speciální zdravotnické zařízení. Vaše chytré zařízení 
není, i když na něm můžete spustit aplikaci G6. Vaše chytré 
zařízení není speciálním zdravotnickým zařízením, protože 
aplikace by mohla vynechat alarm/výstrahu jen proto, že je 
nainstalována na chytrém zařízení – například kvůli nastavení 
chytrého zařízení, vypínání chytrého zařízení nebo aplikace, 
vybití baterie atd.

Aplikaci a/nebo přijímač nastavíte 
podle postupů níže
Chcete nastavit aplikaci i přijímač? Vyberte si, co nastavíte 
jako první, a použijte příslušný postup. Poslední krok popisuje 
nastavení druhého zobrazovacího zařízení. Nepoužívejte 
oba postupy.

Jak nastavit systém G6 se dozvíte také:

• ve výukovém programu dostupném na adrese  
dexcom.com/downloadsandguides

• prostřednictvím místního zástupce společnosti Dexcom.

Jak systém funguje

Vaše chytré zařízení

Přijímač Dexcom

Zvolte aplikaci a/nebo přijímač





Nastavení aplikace

Vaše chytré zařízení

VysílačAplikátor se zabudovaným 
senzorem



Přijímám

Nepřijímám

Souhlas se sdílením dat se 
společností Dexcom

Potvrdit

1 Až k tomu budete vyzváni:

• Odešlete své údaje na cloud. 
To vám umožní využívat:

• Sdílení: Zasílat své údaje ze systému G6 
osobám, které vás sledují.

• PŘEHLEDNOST: Konzultovat údaje s lékaři, 
pozorovat vzorce (nemusí být k dispozici  
ve všech regionech).

• Zadejte kód svého senzoru  
(z aplikátoru senzoru, který si zavedete).

• Nemáte kód senzoru?  
Prostudujte si dokument Používání systému G6, Příloha A, Řešení potíží.

B  Řiďte se pokyny k nastavení na obrazovce.

A  Stáhněte a otevřete aplikaci Dexcom G6.

Krok 1: Nastavení aplikace



C  Vyčkejte 2 hodiny.

• Až se dokončí zahřívání senzoru, klepněte  
na možnost OK, čímž se vrátíte na  
domovskou obrazovku.

• Nyní se vám budou zobrazovat záznamy 
a alarmy/výstrahy systému G6.

• Zadejte sériové číslo (SN) z: 

zadní části vysílačekrabice vysílače

2 Vidíte průběh zahřívání senzoru znázorněný 
modrým časoměřičem? To znamená, že si 
senzor zvyká na vaše tělo.

 Během zahřívání: 

• Nejsou k dispozici záznamy ani alarmy/
výstrahy systému G6.

• Chytré zařízení je vždy nutné umístit 
maximálně 6 metrů od vysílače.

nebo

Jakmile zadáte SN, váš G6 vyhledá vysílač. Během vyhledávání nezískáte 
hodnoty G6 ani alarm/výstrahy.

Zahřívání senzoru
Zahřívání senzoru proběhlo úspěšně 

a nastavení bylo dokončeno.  
Hodnoty glykémie ze senzoru jsou 

nyní k dispozici.

OK



Přijímač zapnete zmáčknutím tlačítka zapnout/
vypnout po dobu 2 až 3 sekund. Dále se řiďte 
pokyny na obrazovce.

Nepoužívejte postup pro nastavení přijímače.  
Zmíněný postup platí pro nastavení přijímače  
ještě před nastavením aplikace.

Dozvíte se jak:

• rozumět domovské obrazovce,

• používat alarmy a výstrahy,

• rozhodovat o léčbě,

• řešit potíže.

Krok 2: Prostudujte si dokument 
Používání systému G6

Krok 3: Volitelný – nastavení přijímače

Vítejte

Další

Používání systému G6
• Vítejte

• Domovská obrazovka – přehled

• Alarmy a výstrahy

• Rozhodnutí o léčbě

• Ukončení relace senzoru

• Pokročilé funkce aplikace

• Přílohy

Pokyny k použití



Nastavení přijímače

Přijímač

VysílačAplikátor se zabudovaným 
senzorem



Stiskněte tlačítko napájení po dobu 
2-3 sekund.

A  Vyjměte přijímač z krabice.

B  Zapněte přijímač.

C  Řiďte se pokyny na obrazovce.

Krok 1: Nastavení přijímače

1 Až k tomu budete vyzváni, zadejte:

• Kód senzoru z aplikátoru senzoru, který zavedete

• Nemáte kód senzoru?  
Prostudujte si dokument Používání systému G6,  
Příloha A, Řešení potíží.



• Sériové číslo (SN) z: 

2 Tento krok je hotový, když se na 
obrazovce zobrazí následující:

krabice vysílače zadní části vysílače

nebo

Jakmile zadáte SN, váš G6 vyhledá vysílač. Během vyhledávání nezískáte 
hodnoty G6 ani alarm/výstrahy.

Další

Zavedení a připojení

1. Zaveďte senzor.

2. Připojte vysílač.

Podrobné informace jsou 
uvedeny v pokynech 
k produktu.



A  Vyjměte aplikátor se 
zavedeným senzorem 
z příslušné krabice.

B  Vyberte místo aplikace senzoru.

C  Pomocí aplikátoru zaveďte zabudovaný senzor.

Krok 2: Zavedení zabudovaného 
senzoru pomocí aplikátoru

Shromážděte materiály: aplikátor 
(s kódem, který jste právě zadali), 
vysílač a čisticí polštářky.

Vyvarujte se kostí, podrážděné kůži, tetování a míst, která jsou často  
vystavena nárazu.

1 Vezměte aplikátor senzoru 
a alkoholové polštářky.

2 Umyjte a osušte si ruce.

2 roky a více pouze 2 až 17 letNEBO



XXXXXXXX

3 Místo aplikace senzoru očistěte 
alkoholovým polštářkem.

4 Odloupněte štítky z plochy 
s lepidlem. Plochy s lepidlem 
se nedotýkejte.

5 Umístěte aplikátor na kůži. 6 Otočte a ulomte 
bezpečnostní pojistku.

7 Zmáčknutím tlačítka 
zaveďte senzor.

8 Odejměte aplikátor z kůže a 
ponechejte náplast a držák.

9 Aplikátor zlikvidujte. Dodržujte 
místní pokyny pro součásti, 
které přicházejí do styku s krví.



Modul

Slot

B  Připevněte vysílač.

Krok 3: Připojení vysílače

2 Vložte vysílač, štítkem napřed, 
do držáku.

4 Přejeďte prstem 3krát po 
nalepovací části.

1 Očistěte vysílač alkoholovým 
polštářkem.

3 Připevněte vysílač. Zacvakne 
se na své místo. Ujistěte se,  
že je ve vodorovné poloze  
a přiléhá k držáku.

A  Vyjměte vysílač z krabice.



B  Klepněte na možnost Spustit senzor,  
čímž zahájíte zahřívání senzoru.

Během zahřívání nezískáte 
hodnoty G6 ani alarm/výstrahy.

C  Čekejte

• Až se zahřívání dokončí, klepněte na možnost Další, 
čímž se dostanete na domovskou obrazovku.

• Nyní se vám budou zobrazovat záznamy  
a alarmy/výstrahy systému G6.

Krok 4: Zapnutí senzoru na přijímači

A  Vyčkejte až 30 minut,  
než se zařízení spáruje.

Během párování: 

• Nejsou k dispozici záznamy ani alarmy/výstrahy 
systému G6.

• Přijímač je vždy nutné umístit maximálně 6 metrů  
od vysílače.

Zapnutí senzoru



Používání systému G6
• Vítejte

• Domovská obrazovka – přehled

• Alarmy a výstrahy

• Rozhodnutí o léčbě

• Ukončení relace senzoru

• Pokročilé funkce aplikace

• Přílohy

Pokyny k použití

Dozvíte se jak:

• rozumět domovské obrazovce,

• používat alarmy a výstrahy,

• rozhodovat o léčbě,

• řešit potíže.

Stáhněte si aplikaci do svého chytrého zařízení 
a otevřete ji. Dále se řiďte pokyny na obrazovce.

Nepoužívejte postup pro nastavení aplikace.  
Zmíněný postup slouží k nastavení aplikace  
ještě před nastavením přijímače.

Krok 5: Prostudujte dokument 
Používání systému G6

Krok 6: Volitelné –  
nastavení aplikace

Začněme
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