
KRATKA NAVODILA 
PRED PRVO UPORABO
Nastavitev

Navodila za uporabo



Oddajnik
• Pošilja informacije iz senzorja 

v napravo za prikaz.

Vse slike so samo za ponazoritev. Vaš izdelek se lahko razlikuje od tistega na sliki.

Pred uporabo izdelka G6 preberite izjavo o varnosti v 2. poglavju z naslovom Uporaba 
naprave G6.

Naprava za prikaz 
• Prikazuje informacije o ravni glukoze.

• Nastavite svojo pametno napravo, 
sprejemnik Dexcom ali oboje.

• Za seznam trenutno združljivih 
pametnih naprav in operacijskih 
sistemov obiščite:  
dexcom.com/compatibility.

• Aplikacija G6 in sprejemnik sta 
združljiva z vsemi sistemi G6.

Aplikator z vgrajenim 
senzorjem
• Z aplikatorjem senzor vstavimo  

pod kožo.

• Senzor zazna raven glukoze.

Vaša pametna naprava

Sprejemnik Dexcom

Pregled izdelka Dexcom G6 NMG (G6)

Aplikator

Senzor 
(notranjost)



G6 odčitke glukoze iz senzorja G6 (odčitki G6) 
pošlje v vašo napravo za prikaz.

Sprejemnik je namenski medicinski pripomoček. Vaša 
pametna naprava pa to ni, čeprav lahko na njej uporabljate 
aplikacijo G6. Vaša pametna naprava ni namenski medicinski 
pripomoček, saj lahko aplikacija zgreši alarm/opozorilo samo 
zato, ker je nameščena na pametni napravi, na primer zaradi 
nastavitev pametne naprave, izklopa pametne naprave ali 
aplikacije, prazne baterije itd.

Za nastavitev aplikacije, sprejemnika 
ali obojega uporabite spodnje zavihke
Želite nastaviti aplikacijo in sprejemnik? Najprej izberite 
enega in odprite ustrezen zavihek. Zadnji korak opisuje, 
kako nastaviti drugo napravo za prikaz. Ne uporabljajte obeh 
zavihkov hkrati.

Če želite izvedeti več o drugih načinih nastavitve vašega G6:

• Video za pomoč najdete na spletni strani:  
dexcom.com/downloadsandguides.

• Stopite v stik z lokalnim predstavnikom družbe Dexcom.

Namen uporabe

Vaša pametna naprava

Sprejemnik Dexcom

Izberite aplikacijo, sprejemnik ali oboje





Nastavitev aplikacije

Vaša pametna naprava

OddajnikAplikator z vgrajenim 
senzorjem



1 Ko vas sistem opozori:

• Pošljite svoje podatke v oblak. 
To vam bo omogočilo naslednje:

• Deljenje: Če želite, lahko svoje podatke v G6 
delite s svojimi sledilci.

• Programska oprema CLARITY: Če želite podatke 
deliti s svojim zdravnikom, si oglejte možnost 
vzorcev (morda ni na voljo v vaši državi).

• Vnesite kodo senzorja  
(z aplikatorja senzorja, ki ga boste vstavili).

• Ne najdete kode senzorja?  
Preberite si Uporaba naprave G6, Dodatek A, Odpravljanje težav.

B  Sledite navodilom za nastavitev na zaslonu

A  Prenesite in odprite aplikacijo Dexcom G6

1. korak: Nastavitev aplikacije

Sprejmi

Zavrni

Soglasje za deljenje 
podatkov s podjetjem 
Dexcom

Potrdi



C  Počakajte dve uri

• Ko je ogrevanje senzorja končano, pritisnite 
V redu, da se vrnete na domači zaslon.

• Zdaj so na voljo odčitki merilnika G6,  
alarmi in opozorila.

• Vnesite svojo serijsko številko: 

z zadnje strani oddajnikas škatle oddajnika

2 Vidite časovnik ogrevanja senzorja modre barve? 
To pomeni, da se vaš senzor navaja na vaše telo.

 Med ogrevanjem: 

• Ni odčitkov G6, alarmov ali opozoril.

• Pametna naprava mora biti od oddajnika 
oddaljena največ 6 metrov.

ali

Ko vnesete serijsko številko, G6 začne z iskanjem oddajnika. Med iskanjem  
z G6 ne boste prejemali odčitkov ali alarmov/opozoril.

Ogrevanje senzorja
Ogrevanje senzorja je bilo uspešno in 

namestitev je končana. Odčitki 
senzorja za glukozo so zdaj na voljo.

V REDU



Uporaba vaše naprave G6
• Dobrodošli

• Pregled osnovnega zaslona

• Alarm in opozorila

• Odločanje o zdravljenju

• Konec vaše seje senzorja

• Napredne funkcije aplikacije

• Dodatki

Navodila za uporabo

Vklopite sprejemnik tako, da pritisnete gumb za vklop 
za 2–3 sekunde. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Ne uporabljajte zavihka Nastavitev sprejemnika.  
Opisani koraki so namenjeni nastavitvi sprejemnika  
pred nastavitvijo aplikacije.

Naučite se, kako:

• prebrati odčitke z domačega zaslona

• uporabljati alarme in opozorila

• sprejemati odločitve o zdravljenju

• odpravljati težave

2. korak: Preberite  
Uporaba naprave G6

3. korak: Izbirno –  
nastavite sprejemnik

Welcome

Next

Dobrodošli

Naprej



Nastavitev sprejemnika

Sprejemnik

OddajnikAplikator z vgrajenim 
senzorjem



Pritisnite gumb za vklop  
za 2–3 sekunde.

A  Sprejemnik vzemite iz škatle

B  Vklopite sprejemnik

C  Sledite navodilom na zaslonu

1. korak: Nastavitev sprejemnika

1 Ko vas sistem opozori, vnesite:

• Koda senzorja z aplikatorja senzorja, ki ga boste vstavili

• Ne najdete kode senzorja?  
Preberite Uporaba naprave G6, Dodatek A, Odpravljanje težav.



• Serijsko številko, ki jo najdete na: 

2 Ta korak je končan, ko na zaslonu 
vidite naslednje:

škatli oddajnika zadnji strani oddajnika

ali

Ko vnesete serijsko številko, G6 začne z iskanjem oddajnika. Med iskanjem 
z G6 ne boste prejemali odčitkov ali alarmov/opozoril.

Naprej

Vstavi in priključi

1. Vstavite senzor.

2. Priključite oddajnik.

Za več informacij 
preberite navodila 
za uporabo.



A  Aplikator z vgrajenim 
senzorjem vzemite 
iz škatle senzorja

B  Izberite mesto za namestitev senzorja

C  Z aplikatorjem vstavite vgrajeni senzor

2. korak: Z uporabo aplikatorja 
vstavite vgrajeni senzor

2 Umijte in posušite si roke.1 Vzemite aplikator senzorja 
in alkoholni robček.

Potrebni pripomočki: aplikator (s kodo, ki 
ste jo ravnokar vnesli), oddajnik in robčki.

Izogibajte se področjem nad kostmi, razdraženi koži, tetovažam in območjem,  
ki so večkrat izpostavljeni udarcem.

2 leti in starejši Samo od 2 do 17 letALI



XXXX

3 Mesto namestitve senzorja 
očistite z alkoholnim robčkom.

4 Odstranite nalepki. Ne dotikajte 
se lepila.

5 Aplikator namestite  
na izbrano mesto.

6 Prepognite in odlomite 
varnostni jeziček.

7 Pritisnite gumb za 
vstavitev senzorja.

8 Aplikator s kože odstranite 
tako, da na koži ostaneta  
obliž in držalo.

9 Aplikator zavrzite. Pri 
odstranjevanju sestavnih 
delov, ki pridejo v stik s krvjo, 
upoštevajte lokalne smernice.



Nastavek

Reža

B  Pritrdite oddajnik tako, da se zaskoči na mestu

3. korak: Priključite oddajnik

2 Oddajnik, obrnjen z začetnim 
delom naprej, vstavite v držalo.

4 S prstom trikrat podrgnite  
po obližu.

1 Oddajnik očistite z  
alkoholnim robčkom.

3 Pritrdite oddajnik tako, da 
se zaskoči na svoje mesto. 
Zaslišati morate klik. Preverite, 
ali je oddajnik dobro pritrjen in 
nameščen v ravni liniji s površino.

A  Oddajnik vzemite iz škatle



B  Pritisnite Zaženi senzor za začetek  
ogrevanja senzorja

Med ogrevanjem ni odčitkov  
G6, alarmov ali opozoril

C  Počakajte

• Ko je ogrevanje končano, pritisnite Naprej, 
da se vrnete na domači zaslon.

• Zdaj so na voljo odčitki merilnika G6,  
alarmi in opozorila.

4. korak: Zagon senzorja  
na sprejemniku

A  Počakajte največ 30 minut,  
da je seznanjanje končano

Med seznanjanjem: 

• Ni odčitkov G6, alarmov ali opozoril.

• Sprejemnik mora biti od oddajnika oddaljen  
največ 6 metrov.

Zaženi senzor



Naučite se, kako:

• prebrati odčitke z domačega zaslona

• uporabljati alarme in opozorila

• sprejemati odločitve o zdravljenju

• odpravljati težave

Prenesite aplikacijo na svojo pametno napravo in 
jo zaženite. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Ne uporabljajte zavihka Nastavitev aplikacije.  
Opisani koraki so namenjeni nastavitvi aplikacije  
pred nastavitvijo sprejemnika.

5. korak: Preberite si  
Uporaba naprave G6

6. korak: Izbirno – nastavite aplikacijo

Uporaba vaše naprave G6
• Dobrodošli

• Pregled osnovnega zaslona

• Alarm in opozorila

• Odločanje o zdravljenju

• Konec vaše seje senzorja

• Napredne funkcije aplikacije

• Dodatki

Navodila za uporabo

Začni







© 2019 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

Zajeto v patentih dexcom.com/patents.

Dexcom, Dexcom Share, Dexcom Care, Dexcom Clarity in Share so registrirane blagovne 
znamke družbe Dexcom, Inc. v Združenih državah Amerike in so lahko prisotne v drugih 
državah.



Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA

+1.858.200.0200
dexcom.com

Za uporabnike zunaj ZDA: Stopite v stik  
z lokalnim predstavnikom družbe Dexcom.

LBL016364 Rev 003 MT25350 
Rev Date: 2019/10

EC  REP
MDSS GmbH

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany


