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פרק  :1ברוך הבא!
ברכותינו על הפיכת מערכת  Dexcom G6ניטור גלוקוז מתמשך (CGM) (G6)
חלק מחייך!

1.1התחלה
כדי להגדיר את ה-G6 שלך ,השתמש בהוראות המופיעות במדריך
"התחל כאן" או עקוב אחר הצעדים בסרטון ההדרכה (זמין בכתובת
dexcom.com/downloadsandguides).

התחל כאן
הגדרה

הוראות שימוש

גם סרטון ההדרכה וגם מדריך זה ,השימוש ב-G6 ,יכירו לך את מסך הבית ,ידריכו
אותך במהלך קבלת החלטות בנוגע לטיפול ויראו לך כיצד לסיים את ההפעלה של
החיישן שלך .בנוסף ,מדריך זה מראה לך כיצד להתאים את צלילי ההתראה שלך,
להשתמש ב( Dexcom Share-שיתוף) וב( Dexcom Follow-מעקב) ,וליצור לוח
זמני התראות באפליקציה שלך.
התמונות במדריך זה הן לצורך הצגה .החומרים שלך עשויים להיראות אחרת.
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 1.2מה חדש ב-G6
מאפייניDexcom G6 כוללים:
•אין כיול דקירות אצבע!
•נשיאת החיישן במשך  10ימים
•התראת נמוך דחוף עוד מעט
•חסימת פרצטמול/אציטומינופן
•מאפייני אפליקציה חדשים
•מחדיר חיישן חדש
•משדר ומחזיק המשדר יעילים
•עיין במידע ה-G6 שלך בשעון החכם שלך ובמקלט האופציונלי החדש

אין כיול דקירות אצבע
עם ה-G6 ,אין צורך בכיול! לאחר הכנסת קוד החיישן ,לא תקבל עוד הודעות כיול.

הפעלה של החיישן למשך  10ימים
ההפעלה של החיישן שלך נמשכת  10ימים! ההגדרות מראות מתי ההפעלה שלך
מסתיימת כך שתוכל לתכנן מראש.

התראת נמוך דחוף עוד מעט
התראת נמוך דחוף עוד מעט מאפשרת לך לדעת מתי הגלוקוז שלך יורד במהירות
שבה הוא יירד מתחת ל 55-mg/dL בפחות מ 20-דקות .הדבר מעניק לך זמן כדי
למנוע מעצמך ירידה נמוכה מדי.

חסימת פרצטמול/אציטומינופן
קודם לכן ,פרצטמול/אציטומינופן יכלו להשפיע על הקריאות שלך וגרמו להן
להיראות גבוהות ממה שהיו באמת .עםG6 ,אתה יכול ליטול פרצטמול/אציטומינופן
ועדיין להשתמש בקריאותG6 .נטילה של יותר מהמינון המקסימלי של פרצטמול/
אציטומינופן (>  1גרם כל  6שעות למבוגרים) עלולה להשפיע על קריאות החיישנים
ולגרום להן להיראות גבוהות יותר מכפי שהן באמת.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

קרפפךורב  1:קרפ

3

מאפייני אפליקציה חדשים
השתמש באפליקציה שלך כדי ליצור לוח זמנים לשעות הלילה ,כך שתשמע רק
את ההתרעות/ההתראות של ה-G6 שלך ,לא כל דואר אלקטרוני או הודעת טקסט
שהטלפון שלך מקבל.

התקן להחדרת החיישן
החדרת החיישן מעולם לא הייתה קלה יותר! מחדיר החיישן שעוצב מחדש מאפשר
לך להחדיר את החיישן במהירות ובקלות.

מחזיק המשדר ומשדר יעילים
למשדר המעוצב מחדש ולמחזיק שלו יש פרופיל נמוך יותר .בנוסף ,לאחר סיום
ההפעלה של החיישן שלך ,תוכל לפתוח בקלות את מחזיק החיישן כדי להסיר
את החיישן.

תמיכה בשעונים חכמים ומקלט אופציונלי חדש
עומדות בפניך אפשרויות שונות לאופן בו תצפה במידע שלך .אתה יכול להשתמש
באפליקציה ,במקלט החדש עם מסך המגע ,בשעוןApple וב-Android Wear.
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פרק  :2הצהרות בטיחות
הצהרות בטיחות עבורDexcom G6
התוויות לשימוש
מערכת ניטור גלוקוז מתמשך ( Dexcom G6מערכת  Dexcom G6או  )G6היא
מערכת ניטור גלוקוז המותווית לאנשים שגילם שנתיים ומעלה ,כולל נשים הרות.
מערכת  Dexcom G6מיועדת להחליף בדיקת גלוקוז בדם ( )BGבדקירת אצבע
לצורך קבלת החלטות בנוגע לטיפול.
פרשנות תוצאות מערכתDexcom G6 צריכה להיות מבוססת על מגמות הגלוקוז ועל
 Dמסייעת גם לגילוי אירועי
מספר קריאות רצופות במהלך הזמן .מערכת excom G6
היפרגליקמיה והיפוגליקמיה ,ומאפשרת התאמות טיפול חריף וארוך טווח.
מערכתDexcom G6 מיועדת לשימוש על ידי מטופלים בביתם ובמרפאות
טיפול בבריאות.

מידע חשוב למשתמש
אנא קרא את הוראות המוצר לפני השימוש ב-G6 .התוויות ,התוויות נגד ,אזהרות,
אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר למשתמש ניתן למצוא בהוראות המוצר הכלולות
עם ה-G6 .שוחח עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך כיצד עליך להשתמש
במידע המוצג על גבי ה-G6 כדי לעזור לנהל את הסוכרת שלך .הוראות המוצר
כוללות מידע חשוב אודות פתרון בעיות ב-G6 ומאפייני הביצועים של המוצר.

התוויות נגד
•ללאMRI/CT/דיאתרמיה – אינו בטוח ב-MR 

MR

אין לשאת את ה-CGM (החיישן ,המשדר ,המקלט או המכשיר החכם) במהלך
הדמיות בתהודה מגנטית (MRI) ,בסריקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) או במהלך
טיפול בחום דיאתרמי בתדירות גבוהה (דיאתרמיה).
 Gלא נבדק במצבים אלה .השדות המגנטיים והחום עלולים לגרום לנזק
ה- 6
 Gשגויות
לרכיבי ה-G6 ,אשר עלולים לגרום לו להציג קריאות חיישן גלוקוז 6
 Gאו הודעות התראה/
(קריאותG6) או עלולים למנוע התראות .ללא קריאות 6
התרעה ,אתה עלול להחמיץ אירוע של גלוקוז גבוה או נמוך.
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אזהרות
•קרא את החומרים למשתמש
לפני השימוש ב-G6 ,יש לקרוא בעיון את החומרים הכלולים עימו .אם לא תעשה
כן ,אתה עלול:
•לא להשתמש נכונה ב-G6
•לא להבין את המידע שלG6
•להשפיע על איכות פעולתו
•אל תתעלם מתסמיני רמה נמוכה  /גבוהה
אל תתעלם מהרגשתך .אם התראות הגלוקוז וקריאות ה-G6 אינן תואמות להרגשתך,
השתמש בערך גלוקוז בדם בדקירת אצבע ממד גלוקוז בדם (מכשיר מדידה) כדי
לקבל החלטות לניהול סוכרת ,או ,במקרה הצורך ,חפש עזרה רפואית מיידית.
בכל מקרה של ספק ,הוצא החוצה את מכשיר המדידה שלך.
•אין מספר ,אין חץ ,אין החלטת טיפולCGM
אם ה-G6 שלך לא מציג מספר או חץ ,או אם קריאות ה-G6 שלך לא תואמות את
התסמינים שלך ,השתמש במכשיר המדידה שלך כדי לקבל החלטות לניהול סוכרת.
אין מספר ,אין חץ ,אין החלטת טיפול .בכל מקרה של ספק ,הוצא החוצה את
מכשיר המדידה שלך.
•אין להשתמש אם...
אין להשתמש ב G6-אם אתה מטופל בדיאליזה או חולה באופן חמור .לא ידוע כיצד
מצבים רפואיים שונים או תרופות הנפוצות באוכלוסיות אלה עלולים להשפיע על
ביצועי המערכת .קריאותG6 עלולות להיות שגויות בקרב אוכלוסיות אלה.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•הימנע ממסנני קרינה ודוחי חרקים
כמה מוצרים לטיפול בעור ,כגון מסנני קרינה ודוחי חרקים ,עלולים לגרום לסדק
בפלסטיק המשמש ב-G6 שלך .לפני השימוש ב-G6 שלך ,וודא שאין כל סדקים
במקלט ,במשדר ובמחזיק המשדר .אם אתה מוצא סדק ,צור קשר עם נציג
 Dהמקומי שלך .אל תאפשר למוצרי טיפוח העור הללו לבוא במגע עם
 excom
 Gשלך .לאחר השימוש במוצרי טיפוח לעור ,שטוף את ידיך לפני שאתה
ה- 6
 Gשלך ,נגב מיד
נוגע ב-G6 .אם מוצרי טיפוח לעור כלשהם באים במגע עם ה- 6
באמצעות מטלית נקייה.
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•אמצעי זהירות להידרוקסיאוריאה
אם אתה נוטל הידרוקסיאוריאה ,קריאות ה G6-שלך עלולות להיות גבוהות
באופן שגוי ולגרום להחמצת התראות היפוגליקמיה או לטעויות בהחלטות ניהול
הסוכרת .רמת הדיוק תלויה בכמות ההידרוקסיאוריאה בגופך .השתמש במכשיר
המדידה שלך.

הצהרות בטיחות להרצה
אזהרות
•השתמש במכשיר מדידה במהלך ההרצה
כאשר אתה מתחיל חיישן חדש ,לא תקבל קריאותG6 כלשהן או התרעות/התראות
עד שתכניס את קוד החיישן שלך או שני כיולים .השתמש במכשיר המדידה שלך
כדי לקבל החלטות בנוגע לטיפול במהלך תקופת התחממות החיישן בת השעתיים.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•השתמש בקוד חיישן נכון
כאשר אתה מתחיל חיישן חדש ,עליך להכניס קוד למכשיר התצוגה שלך כדי
 Gללא כיול דקירות אצבע .לכל חיישן יש קוד משלו המודפס על
להשתמש ב- 6
החלק האחורי של הסרט הדביק .אל תשתמש בקוד מחיישן אחר או תמציא קוד.
אם לא תכניס קוד נכון ,החיישן שלך לא יפעל כראוי ועלול להיות לא מדויק .אם
איבדת את קוד החיישן ,תוכל לכייל את ה-G6 באמצעות דקירות אצבע.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

הצהרות בטיחות לכיול
הכיול אינו נדרש אם המשתמשים מכניסים קוד חיישן .אם המשתמשים לא מכניסים
קוד חיישן ,יחולו האזהרות ואמצעי הזהירות הבאים.

אזהרות
•אל תמתין – תכייל!
אם לא השתמשת בקוד הכיול ,עליך לכייל באופן ידני את ה-G6 שלך על בסיס
יומי ,תוך שימוש בערכים המתקבלים ממכשיר מדידת הגלוקוז בדם ודקירות
אצבע .עליך לכייל מיד כאשר ה-G6 מודיע לך .אם לא תכייל כאשר תקבל את
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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 Gשלך עלול להיות לא מדויק ,ועל כן עליך להשתמש במכשיר
ההודעה ,ה- 6
מדידת גלוקוז כדי לקבל החלטות טיפול עד שתכייל את ה-G6 שלך.
•השתמש בקצות האצבעות
ם שלך .דם ממקומות
השתמש בקצות האצבעות כדי לכייל את מד הגלוקוז בד 
אחרים עלול להיות פחות מדויק ולא כל כך מתואם בזמן.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•היה מדויק ,היה מהיר.
הכנס את ערך הגלוקוז בדם המוצג במכשיר המדידה שלך תוך חמש דקות
 Gככיול.
מהמועד בו השתמשת במכשיר המדידה .אל תכניס את קריאת ה- 6
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

הצהרות בטיחות בנוגע למכשיר/לקושחה/לתוכנה
אזהרות
•חוטי החיישן מתנתקים
אל תתעלם מחוטי חיישן שבורים או מנותקים .חוט חיישן עלול להישאר מתחת
לעורך .אם הדבר קורה ,אנא צור קשר עם נציגDexcom המקומי שלך.
אם חוט חיישן מתנתק מתחת לעורך ואינך יכול לראות אותו ,אל תנסה להסיר
אותו .צור קשר עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות .כמו כן ,חפש עזרה
רפואית אם יש לך תסמינים של זיהום או דלקת  -אדמומיות ,נפיחות או כאב -
במקום ההכנסה.
•איפה להחדיר :בטן ,החלק האחורי של הזרוע או עכוז?
כל המטופלים יכולים להשתמש בבטן או בחלק האחורי של הזרוע .מטופלים בני
שנתיים עד  17שנים יכולים גם לבחור בחלק העליון של העכוז .חפש מקום בבטן
שלך ,החלק האחורי של הזרוע או בחלק העליון של העכוז בו יש לך קצת שומן.
החיישן לא נבדק או אושר עבור מקומות אחרים .שוחח עם איש מקצוע בתחום
הטיפול בבריאות בנוגע למקום הטוב ביותר עבורך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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גילאי  :2-17החדר בבטן שלך ,בחלק האחורי של הזרוע או בחלק העליון של העכוז
גילאי  18ומעלה :החדר בבטן שלך או בחלק האחורי של הזרוע
 18שנים ומעלה

או

 2-17שנים בלבד

•היכן לאחסן
תוכל לאחסן את החיישנים שלך בטמפרטורת החדר או במקרר  -כל עוד
הטמפרטורה היא בין  2 °Cו .30 °C-אל תאחסן את החיישנים במקפיא.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•אל תתחיל את החיישן מעבר לתאריך האחרון לשימוש
אל תתחיל חיישן מעבר לתאריך האחרון לשימוש שלו מכיוון שהוא עלול לתת
תוצאות לא נכונות.
התאריך האחרון לשימוש הוא במבנה של יי-חח-שששש (יום-חודש-שנה) על גבי
תווית אריזת החיישן לצד סמל שעון החול.
•בדוק את האריזה
אל תשתמש בחיישן אם האריזה הסטרילית שלו ניזוקה או נפתחה ,מכיוון שהוא
עלול לגרום לזיהום.
•נקה וייבש את העור
נקה וייבש את ידיך ואת איזור ההחדרה לפני שאתה מחדיר את החיישן שלך.
שטוף את ידיך במים וסבון ,לא בג'ל ניקוי ,ואז יבש אותן לפני אתה פותח את אריזת
החיישן .אם הידיים שלך מלוכלכות כאשר אתה מחדיר את החיישן ,אתה עלול
להעביר חיידקים לאזור ההחדרה ולגרום לזיהום.
נקה את אזור ההחדרה באמצעות מגבוני אלכוהול כדי למנוע זיהומים .אל תחדיר
את החיישן עד שהעור שלך יבש .אם אזור ההחדרה שלך אינו נקי ויבש לחלוטין,
אתה מסתכן בזיהום או בכך שמחזיק המשדר לא יידבק כראוי.
וודא שאין לך דוחה חרקים ,מסנן קרינה ,בושם או קרם לחות על העור.
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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•איפה להחדיר :דברים שיש לבדוק
שמור על סוגר הבטיחות במקומו עד שתניח את התקן ההחדרה של ה G6-על
העור שלך .אם תסיר ראשית את סוגר הבטיחות ,אתה עלול לפגוע בעצמך על ידי
לחיצה בטעות על הכפתור אשר מחדיר את החיישן לפני שתתכוון לעשות זאת.
החלף את מקום ההכנסה שלך עם כל חיישן .שימוש באותו המקום לעתים
תכופות מדי עלול שלא לאפשר לעור להחלים ,דבר שעלול לגרום להצטלקות או
לגירוי בעור.
מיקום החיישן הוא חשוב .בחר איזור:
•לפחות  8ס"מ הרחק ממקום ערכת משאבת עירוי אינסולין או מקום הזרקה
•הרחק מחגורות ,צלקות ,כתובות קעקע ,גירויים ועצמות
•מקום בו לא סביר שייתקל או יידחף ,או שלא תשכב עליו כאשר אתה ישן
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

הצהרות בטיחות המשדר
אזהרות
•בדוק
אל תשתמש במשדר פגום או סדוק .משדר פגום עלול לגרום לפגיעות ממכות
חשמל ועלול לגרום לכך שה-G6 לא יעבוד באופן נכון.
•השתמש בהתאם להוראות
המשדר הוא קטן ועלול להוות סכנת חנק .אל תכניס אותו לפיך ואל תאפשר
לילדים להחזיק אותו ללא פיקוח של מבוגר.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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אמצעי זהירות
•שימוש חוזר  -אל תשליך לפח
כאשר מסתיים מחזור שימוש ,אל תשליך לפח את המשדר .המשדר ניתן לשימוש
חוזר עד שה-G6 מודיע לך שתוקף סוללת המשדר עומד לפוג.
עבור אנשי מקצוע בתחום הטיפול בבריאות :נא עיין בהוראות הניקוי והחיטוי
בהוראות השימוש לאנשי מקצוע.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

הצהרות בטיחות למערכת
אמצעי זהירות
•החלטות בנוגע לטיפול
השתמש בקריאת ה-G6 שלך ובחץ המגמה כדי לקבל החלטות טיפול.
•השתמש במשדר ,מקלט וחיישן נכונים
 Dקודמים כלשהם .אל תערבב בין
רכיביG6 אינם תואמים למוצרי excom
משדרים ,מקלטים וחיישנים מדורות שונים.
•מעבר דרך בדיקת בטחון
כשאתה מרכיב את ה-G6 שלך ,בקש בדיקה במגע ומישוש ובדיקה ויזואלית
במקום מעבר דרך סורק הגוף בטכנולוגיית ההדמיה המתקדמת (AIT) (נקרא
 Gבמכונת צילום הרנטגן
גם סורק גל מילימטרי) או הנחה של כל חלק של ה- 6
של המזוודות.
 Gשלך בעת המעבר דרך גלאי המתכות .אם תעשה כן,
אתה יכול להרכיב את ה- 6
השתמש במכשיר המדידה שלך לקבלת החלטות בנוגע לטיפול עד שתעזוב את
איזור הבטחון.
מכיוון שלא בדקנו כל מכשיר רנטגן וכל סורק ,איננו יודעים אם הם גורמים
נזק ל-G6.
לא בטוח באיזה סוג של מכונה מדובר? היה בטוח  -בקש בדיקה במגע או בדיקת
מישוש של כל הגוף.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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הצהרות בטיחות לאביזר תצוגה
אמצעי זהירות
•שמור על המשדר קרוב לאביזר התצוגה
שמור על המשדר ואביזר התצוגה במרחק של  6מטרים זה מזה ללא מכשולים
(כגון קירות או מתכת) ביניהם .אחרת ,ייתכן שהם לא יוכלו לתקשר זה עם זה.
אם ישנם מים בינך לבין המשדר ואביזר התצוגה שלך  -למשל ,אם אתה מתקלח
או שוחה  -שמור אותם קרוב זה לזה .הטווח מופחת מכיוון שה-®Bluetooth
אינו פועל באותה האיכות דרך מים.
•קבל התרעה/התראות באביזר התצוגה בו אתה משתמש
כדי לקבל את ההתרעות/התראות שלך ,כוון אותן באביזר התצוגה בו אתה
משתמש .המקלט שלך לא יקבל את ההתרעה/התראה שתכוון באפליקציה
שלך .באופן דומה ,האפליקציה שלך לא תקבל את ההתרעה/התראה שתכוון
במקלט שלך.
•האם הוא פועל?
אם המקלט או המכשיר החכם כבויים ,הם לא יציגו את קריאותG6 או התרעות/
התראות .וודא שאביזר התצוגה שלך דלוק.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

הצהרות בטיחות למכשיר חכם
אזהרות
•בדוק את ההגדרות
אם המכשיר החכם שלך מושתק וההגדרה השמע תמיד במצב פועל (הגדרת
ברירת מחדל) ,רק הודעות אלו יישמעו (כאשר הגדרת הצליל איננה רטט בלבד):
•התרעה/התראות גלוקוז:
•נמוך דחוף
•נמוך דחוף עוד מעט
•גלוקוז נמוך
•גלוקוז גבוה

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

12

קרפפב תורהצה  2:קרפ

•שיעור עלייה
•שיעור ירידה
•התראת 'אין קריאות'
•התראות מערכת:
•נדרש כיול (אחרי שעתיים של התחממות החיישן ,מופיע רק כאשר לא
נעשה שימוש בקוד חיישן)
•שגיאת כיול (מופיע רק כאשר המשתמש מכניס כיול; כיול אינו נדרש)
•תוקף החיישן פג
•כשל חיישן
•כשל משדר
•שגיאת 'אין מקום אחסון'
•אפליקציה מופסקת
•יוצאי דופן:
•Apple :אם המכשיר החכם מכוון לשקט/נא לא להפריע ,לא תקבל
התראת אובדן האות.
•חזרות :חלק מההודעות הן שקטות ורוטטות במהלך ההודעה הראשונה ואז
משמיעות צליל בהודעה השנייה .אם לא תמחק את ההודעה ,היא תחזור
במחצית הווליום לאחר  5דקות ואז בווליום מלא לאחר  10דקות.
•Bluetooth :כאשר משתמשים באוזניותBluetooth ,רמקולים וכו',
ההתרעות/התראות שלך עשויות להישמע במכשיר החכם הראשי שלך או
באביזרים .כל אביזר הוא שונה .בדוק את האביזרים שלך כך שתדע איפה
תשמע את ההתרעות/התראות שלך.
•הודעות:
•וודא שהגדרות המכשיר החכם שלך מאפשרות להודעותDexcom להציג
על המסך הנעול שלך .זה יאפשר לך לראות הודעות מבלי לבטל את נעילת
הטלפון שלך.
 Dאו
•Apple :במהלך התקנת ה-G6 ,הפעל את הודעות אפליקציית excom
שלא תקבל התרעה/התראות.
•סוללה :האפליקציה חייבת לפעול תמיד ברקע ועלולה לרוקן את סוללת
המכשיר החכם שלך .שמור על הסוללה טעונה.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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•התאמה :לפני שאתה משדרג את המכשיר החכם שלך או את מערכת
ההפעלה שלו ,בדוק ב-dexcom.com/compatibility .עדכונים אוטומטיים
של האפליקציה או של מערכת ההפעלה של המכשיר שלך יכולים לשנות
הגדרות או לכבות את האפליקציה .עדכן תמיד באופן ידני וודא הגדרות מכשיר
נכונות לאחר מכן.
•שעה :אפשר לשעה ולתאריך להתעדכן אוטומטית במכשיר החכם שלך כאשר
אתה נוסע בין איזורי זמן או עובר בין זמני פעילות רגילה לחסכון באור יום .אל
תשנה את השעה במכשיר החכם שלך באופן ידני ,מכיוון שזה עלול לגרום
לשעה במסך המגמות להיות שגויה וייתכן שהאפליקציה תפסיק להציג נתונים.
•משתמשי אנדרואיד חייבים לאפשר הרשאת 'לא להפריע' כדי להשתמש
באפליקציה.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•בדוק מכשירי עזר
האם אתה משתמש באוזניות עם המכשיר החכם שלך? מה לגבי רמקולים
 Bאו שעון חכם? בעת השימוש באביזרים ,זכור שאתה יכול לקבל את
 luetooth
ההתרעה/התראות שלך במכשיר אחד או באביזר אחד בלבד ,לא בכולם .לאחר
החיבור לאביזר עזר כלשהו ,וודא שהגדרות המכשיר החכם שלך מאפשרות לך
להמשיך לקבל התראות או התרעות.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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הצהרות בטיחות עבור מקלט
אזהרות
•אין להשתמש אם הוא פגום
אל תשתמש במקלט פגום או סדוק .מקלט פגום עלול לגרום לפגיעות ממכות
חשמל ועלול לגרום לכך שה-G6 לא יעבוד באופן נכון.
•השתמש בכבל בהתאם להוראות
השתמש בכבלUSB רק בהתאם להוראות ,ואחסן אותו באופן בטיחותי .שימוש
שגוי בכבלUSB עלול להוות סכנת חנק.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•בדוק את הרמקולים ואת הרטט
עליך לשמוע או לחוש את ההתרעה/התראות על מנת להגיב להן ,לכן בדוק
בקביעות את הרמקול ואת הרטט של המקלט שלך.
כדי לוודא שהרמקול והרטט פועלים ,חבר את המקלט לטעינה .מסך בדיקת
הרמקול מופיע למשך כמה שניות .עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לבדוק את
הרמקול ואת הרטט .אם אתה שומע ומרגיש אותם ,נהדר! אך אם הוא לא מצפצף
 Dהמקומי.
ולא רוטט  -אולי הוא נרטב או נפל  -צור קשר עם נציג excom
•שמור עליו נקי ויבש
אל תשקיע את המקלט שלך במים ואל תאפשר לכלוך או מים בחיבור ה-USB .זה
עלול לגרום לו נזק.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

קרפפב תורהצה  2:קרפ
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הצהרות בטיחות Dexcom Share
מידע חשוב למשתמש
Share( Dexcom Share  -שיתוף) מאפשרת לך לשלוח את מידע החיישן שלך
מהאפליקציה שלך למכשירים החכמים של העוקבים שלך! קרא את ההתוויות,
האזהרות ואמצעי הזהירות להלן כדי לגלות כיצד תוכל להשתמש בבטחה בתכונה זו
של האפליקציה.

הצהרות בטיחות בנוגע לשיתוף וניהול הסוכרת שלך
התוויות לשימוש
•השאר את העוקבים מיודעים
השתמש ב-Share כדי לשלוח את מידע החיישן שלך מהאפליקציה שלך
למכשירים החכמים של העוקבים שלך.
•השתמש כהודעה משנית
המידע במכשיר החכם שלך נשלח ישירות ממשדר ה-G6 שלך .לאחר שהוא נמצא
במכשיר שלך,Share שולח אותו לעוקבים שלך .כך שהמידע שיש לעוקבים שלך
הוא תמיד ותיק יותר מזה שיש לך .השתמש במידע הנוכחי שלך ,ולא בזה המיושן
של העוקבים שלך ,כדי לנהל את הסוכרת שלך.
העוקבים שלך יכולים להשתמש במידע שהם מקבלים כדי ליצור קשר איתך
ולתמוך בך בניהול הסוכרת שלך .המידע שהם מקבלים אינו מיועד לכך שהם
ישתמשו בו להחלטות טיפול ,אנליזה או חינוך .העוקבים לא יכולים לשנות
את המידע שלך.

אזהרות
 Gשלך כדי לקבל החלטות טיפול
•השתמש ב- 6
אל תשתמש במידע ה-Share לקבלת החלטות בנוגע לטיפול ,כגון טיפול עבור
רמת גלוקוז נמוכה או מינון עבור רמה גבוהה .השתמש במקום זאת במידע
אשר ב-G6 שלך.
•קבל עצה מאיש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות
האם איש המקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך נתן לך משימות של ניטור-עצמי?
המשך לבצע אותן .העוקבים שלך לא מחליפים אותן.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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הצהרות בטיחות בנוגע להתקנה והגדרות עבור Share
אזהרה
 Fולך חייב להיותShare
•לעוקבים חייב להיות ollow
עליך להפעיל אתShare כדי לגרום לו לשלוח את מידע החיישן שלך אל העוקבים
 Dכדי לראות
שלך .העוקבים צריכים להוריד את אפליקצייתFollow של excom
את מה שאתה שולח.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

אמצעי זהירות
•העוקבים לא מנהלים את הסוכרת שלך ,אלא אתה
אל תסמוך על העוקבים שלך שיודיעו לך שעליך לקבל החלטה בנוגע לטיפול.
 Gשלך לעתים תכופות .הגב
הישאר בשליטה של ניהול הסוכרת שלך .הבט ב- 6
להתרעות/התראות .אל תמתין לעוקב שייצור עימך קשר  -ייתכן שהוא לא מקבל
את מידע החיישן שלך בגלל בעיה טכנית.
•בדוק את המכשיר החכם שלך ואת אלה של העוקבים שלך
•נדרשת גישה לאינטרנט :שני המכשירים החכמים צריכים להיות מחוברים
לאינטרנט כדי להשתמש ב-Share .נסה לשלוח לעוקב שלך הודעת דוא"ל
מהמכשיר שלך .אם העוקב שלך מקבל אותה במכשיר שלו ,שני המכשירים
החכמים מחוברים.
•טעינת הסוללות :וודא שסוללות המכשירים החכמים טעונות .אם סוללות
 Sלא יעבוד.
המכשיר החכם שלך או של העוקבים שלך אינן טעונות, hare
•בדוק את המכשיר החכם שלך
האפליקציה פועלת :כאשר אתה מדליק את המכשיר החכם שלך ,הקש על
אפליקצייתG6 כדי לפתוח אותה .אם האפליקציה לא נפתחת,Share לא יעבוד.
•בדוק את המכשיר החכם של העוקבים
•קול מופעל :העוקבים חייבים לשמור את הווליום במכשיר החכם שלהם פועל,
או לפחות לשמור על הרטט פועל ,כדי שיוכלו לשמוע ו/או להרגיש התרעות/
התראות .הגדרות המכשיר החכם גוברות על הגדרות האפליקציה.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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•פערי שיתוף :העוקבים לא מקבלים את מידע החיישן שלך כאשר המכשיר
החכם שלהם כבוי ,לא מחובר לאינטרנט ,או נמצא במצב של לא להפריע או
מצב טיסה .כאשר העוקבים יתקנו בעיות אלו ,המידע החסר יתמלא מחדש והם
ימשיכו לקבל מידע.
•ספקי שירותים סלולריים תומכים בנתונים וקול סימולטניים :מרבית ספקי
השירותים הסלולריים תומכים בשימוש בקול ובנתונים בעת ובעונה אחת .בדוק
S
את הספק שלך ובקש מהעוקבים לבדוק את שלהם .אם זה לא נתמך, hare
לא יעבוד במהלך שיחות הטלפוןShare . יתחיל מחדש כאשר השיחה תסתיים
וישלח הודעות ממתינות כלשהן.
 Sכך שהעוקבים יוכלו לתמוך בך
•התאם את hare
 Sכדי לוודא שלעוקבים שלך יש מידע לו הם זקוקים כדי לעזור
•התאם את hare
לך לנהל את הסוכרת שלך.
•תכונת עיכוב :העוקבים שלך לא יקבלו הודעות אלא לאחר זמן העיכוב שהגדרת.
•תכונת ללאShare :אתה יכול להפסיק את השיתוף עם עוקב בכל זמן שתבחר
שלא לשתף .אותו עוקב יפסיק לקבל מידע כלשהו מהחיישן שלך עד שתבחר
לשתף שוב.
עקוב אחר הוראות ה-G6 .אם לא תעשה כן ,אתה עלול לחוות אירוע חמור של גלוקוז
גבוה או נמוך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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פרק  :3סקירה כללית של מסך הבית
את מרבית זמנך אתה תעביר במסך הבית .הוא יציג בפניך את קריאות הגלוקוז בחיישן
ה-G6 שלך (קריאותG6) ומידע מגמה ומעביר אותך לתכונות אחרות של ה-G6.
הסעיף הבא מתאר את מאפייני מסך הבית .מאוחר יותר אנו סוקרים כיצד לפרש את
 Gשלך ,חיצי מגמות ,וגרפים ,ולאחריהם כיצד לנווט לתכונות אחרות.
קריאות ה- 6

 3.1מאפייני מסך הבית
 Aומקלט .בעוד שמידע
להלן מסכי הבית מאפליקצייתApple ,אפליקציית ndroid
חיישן הגלוקוז הוא זהה ,הניווט שונה מעט.
לרשימה של המכשירים החכמים התואמים כעת ומערכות ההפעלה ,עבור
אל:dexcom.com/compatibility.
מקרא

Apple
Share

מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה
גרף
3.קריאתG6 נוכחית
4.התראת רמה גבוהה
5.התראת רמה נמוכה
ניווט וסטטוס
6.אירועים
7.הגדרות
Share8.
9.סטטוס השמע תמיד

150
mg/dL

400
300
200
100
40
҇ҋқҍҔ

9:00

8:00
ҏҋҔ҇Қҋ҂
҆҄҅Ҝ҇Қ

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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מקרא

Android

הגדרות

מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה

SHARE

150

גרף
3.קריאתG6 נוכחית
4.התראת רמה גבוהה
5.התראת רמה נמוכה

mg/dL

400

ניווט וסטטוס
6.אירועים
7.הגדרות
Share8.
9.סטטוס השמע תמיד

300
200
100
40
҇ҋқҍҔ

8:00

9:00
ҏҋҔ҇Қҋ҂

מקרא

מקלט

מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה
גרף
3.קריאתG6 נוכחית
4.התראת רמה גבוהה
5.התראת רמה נמוכה
ניווט
6.הוסף אירוע
7.תפריט

150
mg/dL

400
300
200
100
40
עכשיו

12:00

11:00

ודא שהאצבעות שלך יבשות כאשר אתה נוגע במסך המקלט.
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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 3.2קריאתG6 ,חץ מגמה וגרף
המקום בו אתה עכשיו
במסך הבית ,מספרים וצבע מספרים לך איפה אתה עכשיו .המספר הוא קריאת
 Gשלך .הוא מתעדכן בכל  5דקות .צבע הרקע של המספר מראה האם קריאת
ה- 6
ה-G6 שלך נמוכה ,גבוהה או אם אתה בטווח המטרה שלך.

אדום = נמוך

צהוב = גבוה

אפור = במטרה

צבע רקע המספר הוא אדום גם כאשר קריאת הגלוקוז שלך יורדת כל כך מהר שהיא
כבר מתחת ל mg/dL 55-או שהיא תהיה שם בתוך  20דקות (ראה התרעת נמוך
דחוף עוד מעט).

המקום אליו אתה הולך
כדי לדעת לאן אתה הולך ,הבט בחיצי המגמה שלך.
חיצי מטרה

לאן הגלוקוז שלך נע
יציב

שינוי עד ל:-
• mg/dL 1בכל דקה
• mg/dL 30בתוך  30דקות

עולה או
יורד לאט

שינוי:
•בין  1-2mg/dL בכל דקה
•עד  mg/dL 30-60בתוך  30דקות

עולה או יורד

שינוי:
•בין  2-3mg/dL בכל דקה
•עד  mg/dL 60-90בתוך  30דקות

עולה או יורד
במהירות

משתנה ביותר מ-
• mg/dL 3בכל דקה
• mg/dL 90בתוך  30דקות

אין חץ

לא ניתן לקבוע מגמה

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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איפה היית
הנקודה מימין הוא קריאת ה-G6 הנוכחית .הנקודות משמאל הן קריאותG6 שנלקחו
מוקדם יותר.
צבעי רקע הגרף מראים איפה קריאות ה-G6 שלך:

22
2
2
16
16

צהוב = גבוה

11
11
2

אפור =
במטרה

2

אדום = נמוך

כעת

9:00
9
:00
9:00

8
8:00
:00
8:00

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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נושאי מסך הבית
לעתים אינך מקבל קריאותG6 או שאינך רואה מספר ,אלא רק הודעה.
מה זה אומר

מה אתה רואה

נמוך

קריאת ה-G6 שלך נמוכה
מ 40-mg/dL

גבוה

 Gשלך גבוהה
קריאת ה- 6
מ 400-mg/dL

mg/dL

mg/dL

אפליקציה
התראת אובדן אות
לא תקבל התראות ,התרעות או קריאות
גלוקוז בחיישן.

אישור

מקלט
התראת
אובדן אות
לא תקבל התראות ,אזעקות
או קריאות גלוקוז בחיישן.

המשמעות של הודעת שגיאה היא
שה-G6 שלך לא פועל ולא תקבל
התרעות/התראות או קריאותG6.
(ראה נספח א' פתרון בעיות).

אישור

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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 3.3ניווט במסך הבית וצלמיות סטטוס
אתה יכול לגשת למאפיינים אחרים של ה-G6 באמצעות צלמיות הניווט.
צלמיות הניווט של מסך הבית של האפליקציה ושל המקלט הן כמעט זהות.
לאפליקציה יש תכונות נוספות.
תיאור

צלמית

צלמיתShare (אפליקציה בלבד):
מאפשרת לך לשלוח את מידע
הגלוקוז אל העוקבים שלך.
למידע נוסף ,ראה פרק  7מאפייני
אפליקציה מתקדמים.
צלמית צליל תמיד (אפליקציה
בלבד) :מאפשרת לך לשלוט האם
ההתרעות/ההתראות שלך ישמיעו
תמיד צליל כאשר הטלפון שלך על
השתק/לא להפריע .כדי לשנות,
עבור להגדרות .למידע נוסף ,ראה
פרק  7מאפייני אפליקציה מתקדמים.
אפליקציה

מקלט

אירועים
אפליקציה

הגדרות

מקלט

אירועים/הוסף אירוע :מאפשרת לך
לתעד אינסולין ,פחמימות ,פעילות
גופנית ואירועים הקשורים בבריאות.

הגדרות/תפריט :מאפשרת
לך לערוך התראות ,למצוא
עזרה ,לשנות הגדרות ,להתאים
צלילים ועוד.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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 3.4ראה מעבר לקריאותG6
באפליקציה ,כדי לראות את הגרף שלך על פני  12 ,6 ,3 ,1ו 24-שעות (עם אירועים),
הטה את המכשיר החכם שלך על צידו (לצפייה במאונך) והקש על הלשוניות בחלק
העליון של המסך.
 24שע'

 12שע'

 6שע'

 3שע'

שעה

אירועים
אינסולין

עכשיו

במקלט ,הקש על הגרף כדי לעבור בין צפיות של  12 ,6 ,3 ,1ו 24-שעות.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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פרק  :4התרעות והתראות
ההתרעה וההתראות שלך יעזרו לך להישאר בתוך טווח המטרה שלך .הן ישמיעו צליל
ו/או רטט כאשר אתה:
•נמצא בחוץ לטווח המטרה שלך
•נמצא ברמה של  55mg/dL או פחות
•תהיה ברמה של  55mg/dL בתוך פחות מ 20-דקות
רטט ההתרעה/התראה מרגיש בדיוק כמו הודעות שאתה מקבל מאפליקציות אחרות
במכשיר החכם שלך .הדרך היחידה לדעת אם הוא מגיע מה-G6 שלך הוא להביט
במכשיר החכם שלך.
שמור על ההתראות שלך מופעלות :הן חלק חשוב מקבלת החלטות בנוגע לטיפול
בעזרת ה-G6 .שוחח עם איש המקצוע בתחום הטיפול בבריאות בנוגע להגדרות
התראת רמה נמוכה או התראת רמה גבוהה הטובות ביותר עבורך.
כאשר אתה משתמש באפליקציה ובמקלט באותו הזמן ,שנה את הגדרות ההתראה
ואשר את ההתרעה/התראות בכל אחד מהמכשירים.

 4.1התרעת רמה נמוכה והתראת רמה נמוכה
מה אתה רואה
אפליקציה
התרעת גלוקוז נמוך בדחיפות
קריאת הגלוקוז בחיישן נמוכה בדחיפות.

מה זה אומר
התרעת נמוך דחוף

מקלט
התרעה גלוקוז
נמוך בדחיפות

אישור

53
mg/dL

מיידעת אותך כאשר חיישן הגלוקוז
m
שלך נמצא ברמה של  55 g/dL
או פחות.
אינך יכול לשנות או לכבות את
התרעת נמוך דחוף.

אישור

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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מה אתה רואה
אפליקציה
התראת נמוך בדחיפות בקרוב
נקוט פעולה עכשיו כדי למנוע רמה נמוכה.

מה זה אומר
התראת נמוך דחוף עוד מעט

מקלט
נמוך בדחיפות בקרוב
נקוט פעולה עכשיו כדי
למנוע רמה נמוכה

אישור

110
mg/dL

אישור

מיידעת אותך כאשר הרמה שלך
יורדת מהר .רמת הגלוקוז שלך תהיה
 55mg/dL או פחות בתוך  20דקות
ללא קשר מהי הרמה שלך עכשיו.
אתה יכול לשנות את התראת נמוך
דחוף עוד מעט שלך:
•להפעיל בהתאם לברירת המחדל;
ניתן לכבות
•לבחור צליל

אפליקציה
התראת גלוקוז נמוך
קריאת הגלוקוז בחיישן נמוכה.

מקלט
גלוקוז נמוך
התראה

אישור

75
mg/dL

אישור

התראת רמת גלוקוז נמוכה
(התראת רמה נמוכה)
מיידעת אותך שקריאת ה-G6 שלך
נמצאת מתחת לטווח המטרה שלך,
אולם אינה יורד במהירות רבה
מספיק כדי לקבל התראת נמוך דחוף
עוד מעט.
אתה יכול לשנות את התראת הרמה
הנמוכה שלך:
•להפעיל בהתאם לברירת המחדל;
ניתן לכבות
•לבחור את רמת ההתראה
ואת הצליל
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 4.2התראת רמה גבוהה
מה אתה רואה
אפליקציה

מה זה אומר
מקלט

התראת גלוקוז גבוה
קריאת הגלוקוז בחיישן גבוהה.

גלוקוז גבוה
התראה

אישור

275
mg/dL

אישור

התראת גלוקוז גבוה
(התראת רמה גבוהה)
מיידעת אותך כאשר קריאת
 Gשלך היא מעל לטווח
חיישן ה- 6
המטרה שלך.
אתה יכול לשנות את התראת הרמה
הגבוהה שלך:
•להפעיל בהתאם לברירת המחדל;
ניתן לכבות
•לבחור את רמת ההתראה
ואת הצליל

 4.3שינוי התראות
שוחח עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך לפני שאתה משנה את הגדרות
ההתראות שלך .הוא יוכל לעזור לך למצוא את ההגדרות הטובות ביותר עבורך לניהול
הסוכרת שלך מבלי לקבל יותר מדי התראות.
עבור אל הגדרות > התראות (מקלט :תפריט > התראות) והקש על התראה כדי
לשנות זאת.
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מקלט

אפליקציה
הגדרות

התראות

התראות
גבוה

צליל תמיד
אפשר צלילי התראות גם במצב שקט ובמצב לא
להפריע .לא ניתן להשתיק את צלילי ההתראות
הבאות :נמוך בדחיפות ,כשל משדר וכשל חיישן.

נמוך
נמוך בדחיפות בקרוב
שיעור עלייה
שיעור ירידה

נמוך בדחיפות

אובדן אות

נמוך בדחיפות בקרוב

אין קריאות

55 mg/dL
מופעל
80 mg/dL

נמוך

200 mg/dL

גבוה
שיעור עלייה

כבוי

שיעור ירידה

כבוי
מופעל

אובדן אות

מופעל

אין קריאות

מתוכנן
לוח זמני התראות

התאמת צלילי התראה
אתה יכול לבחור צלילי התראה המתאימים לך ביותר .באפליקציה ,הקש על צליל
מתוך ההתראה כדי לבחור צליל שונה עבור אותה התראה.
התראת רמה גבוהה

התראות

התראת רמה גבוהה
200 mg/dL

הודע לי כשמעל

לעולם לא

חזור

התראת רמה גבוהה

צליל

התראת רמה גבוהה מתריעה כאשר רמת הגלוקוז עולה
מעל לרמה שנקבעה.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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בניגוד לאפליקציה ,אתה יכול לבחור צליל אחד עבור כל ההתרעות/התראות בתפריט
המקלט .הרשימה מראה צלילי התרעה/התראות שונים במקלט ,החל מהשקט ביותר.
צלמית

צליל המקלט
רטט בלבד
יוצאי דופן :התרעת גלוקוז נמוך דחוף ,התראת נמוך דחוף
עוד מעט ,כשל החיישן וכשל המשדר תמיד משמיעים צפצוף
וגורמים לרטט.
שקט
בינונית
קשוב
•צליל עולה עבור ההתראות גבוה ועולה
•צליל יורד עבור ההתראות נמוך ויורד
היפו חוזר
•צליל בינוני
•חוזר על התרעת נמוך דחוף והתראת נמוך דחוף עוד מעט
בכל  5שניות

הקש על צליל הבדיקה כדי לנסות את הצליל בו בחרת .לא תבחר בכך צליל;
זה רק מאפשר לך לשמוע אותו.

השתמש בהתראות כדי להשיג יעדים
עבוד עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך כדי להתאים את ההתראות שלך
כך שיסייעו לך להשיג את היעדים שלך .לדוגמה ,האם אתה מודאג לגבי העמסת
אינסולין  -נטילה של מנות בקרבה רבה מדי?
 Gשלך ככלי לצפייה והמתנה  -והימנעות מהעמסת אינסולין -
כדי להשתמש ב- 6
איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך יכול לייעץ לך להפעיל את תכונת החזרה
בהגדרת התראת רמה גבוהה שלך .בדרך זו ,כאשר אתה מקבל התראת רמה גבוהה
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

30

קרפפהו תוערתה  4:קרפ

ומאשר אותה ,תקבל התראה חוזרת לאחר הזמן שקבעת בחזרה עד שקריאות
 Gשלך יחזרו לטווח המטרה שלך .דבר זה מזכיר לך לבדוק את קריאות ה-G6
ה- 6
שלך מאוחר יותר כדי לוודא שהרמה שלך יורדת.
המסכים להלן מציגים חזרה על התראת רמה גבוהה בתוך שעתיים .לאחר שתקבל
התראת רמה גבוהה ,שעתיים מאוחר יותר ,אם לא תחזור לאיזור המטרה שלך,
התראת רמה גבוהה תחזור כדי ליידע אותך שהרמה שלך עדיין גבוהה וייתכן שתרצה
ליטול יותר אינסולין .מצד שני ,אם השעתיים חלפו וחזרת לטווח המטרה שלך ,התראת
רמה גבוהה לא תחזור.
מקלט

אפליקציה
חזור

שעתיים ו 0-דקות

חזרה

רמה גבוהה חוזרת

חזור כל

120
דקות

0

1

00

2

05

3

10

שמור

4

15
20

שינויים שאתה מבצע בהתראות באפליקציה שלך לא משתקפים במקלט שלך ולהיפך.
אם אתה רוצה שההתראות יהיו אותו הדבר ,עליך לבצע שינויים בשני המכשירים.
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פרק  :5החלטות בנוגע לטיפול
עםDexcom ,אתה יכול לקבל החלטות בנוגע לטיפול מבלי להשתמש
במד הגלוקוז בדם (מכשיר המדידה) שלך.
בין אם אתה משתמש חדש ב-Dexcom ובין אם אתה מנוסה ,עליך להמשיך
להשתמש במכשיר המדידה שלך כדי לקבל החלטות בנוגע לטיפול עד
 Dפועל עבורך .אל תמהר! ייתכן שיחלפו ימים ,שבועות או חודשים
שתדע כיצד excom
עד שתצבור ביטחון בשימוש שלך ב- CGMכדי לקבל החלטות בנוגע לטיפול.
לפעמים אתה חייב להשתמש במכשיר המדידה שלך במקום ב-G6 .ובפעמים אחרות,
הדבר הטוב ביותר הוא לא לטפל ,רק לצפות ולהמתין.
עבוד עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך כדי לסקור מה עובד הכי טוב
בשבילך בעת קבלת החלטות בנוגע לטיפול.

 5.1מתי להשתמש במכשיר מדידה במקום ב-G6
סמוך על מכשיר מדידת רמת הגלוקוז בדם להחלטות בנוגע לטיפול במצבים הללו:
•G6 לא מציג מספר וחץ.
לדוגמה ,אם מסך הבית שלך מציג אחד מהבאים:
הודעה

כאשר אתה רואה

נמוך

אין מספר

mg/dL

אין חץ
אפליקציה
התראת אובדן אות
לא תקבל התראות ,התרעות או קריאות
גלוקוז בחיישן.

אישור

מקלט

אין מספר או חץ
התראת
אובדן אות

לא תקבל התראות ,אזעקות
או קריאות גלוקוז בחיישן.

אישור

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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במלים אחרות ,אין מספר ,אין חץ ,אין החלטת טיפול על פי.CGM
•קריאות ה-G6 שלך לא תואמות את התסמינים שלך.
לדוגמה ,אתה לא מרגיש טוב אבל קריאות ה-G6 שלך מראות
שאתה בתוך המטרה .שטוף את ידיך היטב והשתמש במכשיר
המדידה שלך .אם ערך מכשיר המדידה תואם לתסמינים שלך,
השתמש בערך מכשיר המדידה לצורך הטיפול .אז ,אם אתה
רוצה להתאים בין ה-G6 שלך לבין מכשיר המדידה שלך ,כייל.
אינך חייב לכייל ,אבל אתה יכול.(ראה נספח א' פתרון בעיות).
במלים אחרות ,כשיש ספק ,הוצא את מכשיר המדידה שלך.

 5.2מתי לצפות ולהמתין
ישנן פעמים בהן עליך לא לטפל בכלל ,רק לצפות ולהמתין.
העמסת אינסולין :אל תעמיס אינסולין על ידי נטילת מנות קרוב
מדי זו לזו .המתן לפחות שעתיים בין המנות כך שלא תכפה בטעות
ירידה רבה מדי של הגלוקוז שלך .לפעמים ,הטוב ביותר הוא
לצפות ולהמתין.

 5.3כיצד להשתמש בחיצי המגמה
חיצי המגמה מסייעים לך להחליט באיזו מנה להשתמש.
חץ למעלה :טול מעט יותר אינסולין

חץ למטה :טול מעט פחות אינסולין

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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 5.4התאמן בקבלת החלטות בנוגע לטיפול
השתמש בדוגמאות להלן כדי להתאמן בקבלת החלטות בנוגע לטיפול.
דון בהן עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך וסקור:
•מתי עליך להשתמש במכשיר המדידה שלך
•כיצד תוכל להשתמש ב-G6 שלך
•מתי לצפות ולהמתין במקום לטפל
מצב

פיתרון

מוקדם בבוקר:

חשוב על:

התראת רמה נמוכה
מעירה אותך.
אתה רואה:

80
mg/dL

•מספר וחץ :יש לך את שניהם.
•מספר :הגלוקוז שלך נמוך –  80mg/dL.
•חץ יורד לאט :הגלוקוז יורד בmg/dL 30-60-
בתוך  30דקות.
מה עליך לעשות:
 Gשלך כפי שהיית מטפל בדרך כלל.
•השתמש ב- 6

זמן ארוחת הבוקר:
תשעים דקות מאוחר
יותר אתה יושב לאכול
את ארוחת הבוקר.
אתה רואה:

132
mg/dL

חשוב על:
•מספר וחץ :יש לך את שניהם.
•חץ למעלה :הגלוקוז עולה בmg/dL 60-90-
בתוך  30דקות.
מה עליך לעשות:
 Gשלך כדי לטפל .טול את המנה
•השתמש ב- 6
הרגילה שלך ,ומכיוון שהחץ הוא כלפי מעלה ,טול
מעט יותר.
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מצב

פיתרון

לאחר ארוחת הבוקר:

חשוב על:

שלושים דקות לאחר
המינון המכסה את
ארוחת הבוקר ,אתה
מקבל התראת רמה
גבוהה.
אתה רואה:

שעה מאוחר יותר:

•אינסולין :נטלת אינסולין לפני פחות משעה .לוקח לו
זמן לעבוד.
מה עליך לעשות:
•שום דבר .צפה והמתן כדי להימנע מהעמסת
אינסולין .אל תטפל במשך לפחות שעה וחצי נוספות.

חשוב על:
•אינסולין :האינסולין שנטלת עם ארוחת הבוקר החזיר
אותך לטווח המטרה.

צפית והמתנת.
אתה רואה:

מה עליך לעשות:

179

•שום דבר .אין צורך בטיפול.

mg/dL

אמצע הבוקר:

חשוב על:

אתה עומד לאכול חטיף
אמצע הבוקר.

•אין מספר ואין חץ :אין לך אף אחד מהם .שים לב
לפער שבין קריאות ה-G6.

אתה רואה:

•הודעת שגיאה :אינך מקבל קריאותG6.
Share

אובדן אות

מה עליך לעשות:
•השתמש במכשיר המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.

עזרה
400
300
200
100
40
עכשיו

11

10
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מצב

פיתרון

זמן ארוחת הצהריים:

חשוב על:

שלוש שעות לאחר מכן,
אתה עומד לתת מנה
עבור ארוחת הצהריים.
אתה רואה:

108
mg/dL

אמצע אחר הצהריים:
חלפו  3שעות מאז
ארוחת הצהריים.
אתה רואה:

שעות הערב
המוקדמות:
ממש לפני ארוחת
הערב ,אתה מרגיש
מעט רועד ומזיע.
אתה רואה:

123
mg/dL

•מספר וחץ :יש לך את שניהם.
•חץ למטה :הגלוקוז שלך יורד בmg/dL 60-90-
בתוך  30דקות.
מה עליך לעשות:
 Gשלך כדי לטפל .מכיוון שהחץ כלפי
•השתמש ב- 6
מטה ,טול מעט פחות אינסולין.
חשוב על:
•מספר ואין חץ :אין לך חץ.
מה עליך לעשות:
•השתמש במכשיר המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.

חשוב על:
•תסמינים וקריאתG6 :התסמינים שלך לא תואמים
את קריאות ה-G6 שלך.
מה עליך לעשות:
•שטוף ביסודיות את הידיים שלך ובצע בדיקה בדקירת
אצבע .אם ערך מכשיר המדידה תואם לתסמינים שלך,
השתמש בו לצורך החלטות בנוגע לטיפול .אז שקול
 Gשלך כדי להתאים אותו למכשיר
לכייל את ה- 6
המדידה שלך .אינך חייב לכייל ,אבל אתה יכול.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

36

קרפפל עגונב תוטלחה  5:קרפ

פרק  :6סיום ההפעלה של החיישן שלך
כל הפעלה של החיישן נמשכת  10ימים.
ההגדרות מראות מתי החיישן הנוכחי שלך מסתיים .ה-G6 שלך מתריע כאשר נשארו
לך  6שעות להפעלה שלך ,ואז כשנשארות שעתיים ,ולבסוף 30 ,דקות .אתה יכול
לסיים את ההפעלה שלך בכל עת במהלך תקופה זו או להמתין עד להתראה האחרונה
המיידעת אותך שההפעלה הסתיימה.
רוצה לסיים את ההפעלה שלך מוקדם יותר? ראה נספח א' פתרון בעיות.
זכור ,לאחר שהפעלת החיישן שלך מסתיימת ,לא תקבל כל קריאותG6 .כדי להתחיל
מחדש קבלת קריאותG6 ,עקוב אחר הצעדים להלן כדי להסיר את החיישן הישן ,ואז
להחדיר חיישן חדש ,ולהשלים את התחממות החיישן.

 6.1הסר את החיישן שלך
עקוב אחר הצעדים להלן כדי:
•להסיר את החיישן מהגוף שלך
•להסיר את המשדר שלך מהמחזיק
אפליקציה
תוקף החיישן פג

החלף את החיישן
עכשיו

1

לא תקבל התראות ,אזעקות או קריאות גלוקוז
בחיישן עד שתחליף את החיישן.

מקלט
התראת תוקף
החיישן פג
הפעלת החיישן הסתיימה.
החלף את החיישן.
לא תקבל התראות ,אזעקות
או קריאות גלוקוז בחיישן.

 Gמיידע אותך מתי להחליף
 6
את החיישן.

הוראות להסרת החיישן

אישור
אישור
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אחוז בקצה הסרט הדביק.
2

3

קלף את הסרט הדביק כמו
שמסירים פלסטר.

שבור את מחזיק המשדר
הסגול בחריצים.

החלק את המשדר החוצה.

4

שמור את המשדר לשימוש עם
החיישן הבא.
השלך את הסרט הדביק
בהתאם לקווי המנחה
המקומיים להשלכת רכיבים
שבאו במגע עם דם.

 6.2השתמש שוב במשדר שלך
המשדר שלך מחזיק מעמד  3חודשים .השתמש בו שוב למספר הפעלות חיישן
 Gשלך יאמר לך מתי צריך יהיה להחליף את המשדר שלך ,החל מ3-
מרובות .ה- 6
שבועות לפני המועד .אם זהו המשדר היחיד שלך ,צור קשר נציגDexcom המקומי
שלך .כאשר למשדר יש עוד חיי סוללה המספיקים לפחות מהפעלה אחת של החיישן,
לא תוכל להשתמש בו כדי להתחיל הפעלה חדשה.(ראה נספח א' פתרון בעיות).
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פרק  :7מאפייני אפליקציה מתקדמים
 7.1Dexcom Share ו-Follow
אתה יכול להשתמש ב Share-כדי להזמין אנשים (העוקבים שלך) לצפות בקריאות
ומגמות ה G6-הנוכחיות שלך במכשירים החכמים שלהם( .לרשימה של מכשירים
תואמים ,עבור אל Share ).dexcom.com/compatibility :מסייע לעוקבים שלך
לתמוך בך.

הגדרותShare ו-Follow
בעת השימוש ב-Share וב-Follow ,זכור:
•עליך להשאיר את אפליקציית  G6שלך פתוחה כדי לשתף מידע והתראות עם
העוקבים שלך
•סוללה :שמור על מכשירי התצוגה טעונים
•אינטרנט:
•חבר מכשירים חכמים לאינטרנט
•מצב טיסה כבוי
•נתונים וקול באותו הזמן:
האם ספקי שירותים סלולריים תומכים בנתונים וקול באותו הזמן (נתונים וקול
סימולטניים)? אם לא,Share לא יישלח נתונים במהלך שיחות טלפון .כאשר שיחת
הטלפון שלך תסתיים,Share ישלים מידע גלוקוז חסר כלשהו.
 Fלא יעבדו אם משהו משתבש במכשיר/ים החכמ/ים .פנה להוראות
Share ו- ollow
המכשיר החכם שלך לפתרון בעיות.
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התקן אתShare והזמן עוקבים
כדי להתקין אתShare ,הקש על צלמיתShare במסך הבית של האפליקציה שלך.
אז עקוב אחר ההוראות שעל המסכים.
לאחר שהתקנת ,הזמן מישהו להיות עוקב שלך על ידי הקשה על הזמן עוקבים.
אתה בוחר מה העוקב שלך יכול לראות במסך הגדרות העוקבים ,אולם ,הם יכולים
להתאים את ההגדרות שלהם באפליקצייתFollow.
חזרה

הגדרות של עוקב

הגדר הגדרות הודעות עבור  .יכול לשנות את
ההגדרות האלו בהמשך.
נמוך דחוף
הצג הודעה כשמתחת

 55מ"ג/דצ"ל

העוקב שלך יקבל הודעה כאשר קריאת הגלוקוז
בחיישן שלך תרד מתחת לרמת ההודעה נמוך
דחוף.
נמוך
 80מ"ג/דצ"ל

הצג הודעה כשמתחת
למשך יותר מ-

 30דקות

העוקב שלך יקבל הודעה כאשר קריאת הגלוקוז
בחיישן תרד מתחת לרמת ההודעה 'נמוך' במשך
הזמן שהוגדר.

גבוה
 200מ"ג/דצ"ל

הצג הודעה כשמעל

שעה אחת

למשך יותר מ-

העוקב שלך יקבל הודעה כאשר קריאת הגלוקוז
בחיישן תעלה מעל לרמת ההודעה 'גבוה' במשך
הזמן שהוגדר.

אין עוד נתונים
שעה אחת

למשך יותר מ-

העוקב שלך יקבל הודעה כאשר יפסיק לקבל ממך
קריאות גלוקוז.
העוקב שלך לא יקבל:
• קריאות גלוקוז
• הודעות
• עדכונים של גרף מגמה

הבא
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כאשר הגדרות העוקבים שלך יתאימו לצרכים שלך ,הקש על חזרה ולאחר מכן ,הקש
על שלח הזמנה.

סטטוס עוקבים
רשימת העוקבים מראה את הסטטוס של העוקבים שלך ומאפשרת לך להזמין
עוקבים חדשים.
להלן הסטטוסים והמשמעות שלהם:
תיאור

סטטוס

הוסף עוקב
הוזמן
תוקף ההזמנה פג

הזמן עוקבים חדשים.
הזמנת עוקב .הוא לא קיבל את ההזמנה עדיין.
העוקב לא קיבל את ההזמנה בתוך  7ימים .כדי להזמין
מחדש ,הקש על הוסף עוקב.
העוקב מקבל הודעה/ות.

העוקב רואה את גרף המגמה.

הוסר

העוקב הפסיק לעקוב אחריך.

 7.2Dexcom Follow
העוקבים שלך עשויים להרגיש בטוחים יותר אם הם מקבלים את מידע ה-G6 שלך
כמעט מיד לאחר שאתה מקבל אותו.

הגדרות מומלצות נוספות עבורFollow
כדי להתקין ולהריץ אתFollow ,כוון את ווליום המכשיר החכם של העוקב:
•השתק/לא להפריע כבוי
•הצליל מופעל
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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התקנתFollow
1.העוקב מקבל את דוא"ל ההזמנה שלך ופותח אותו במכשיר החכם בו הוא ישתמש
כדי לעקוב אחריך.
2.הוא מוריד ומתקין את אפליקצייתDexcom Follow במכשיר החכם שלו.
הודעת הדוא"ל כוללת קישור להורדת האפליקציה או שאפשר להוריד אותה
מחנות האפליקציות.
כעת העוקב שלך רואה את מידע ה-G6 שלך!

מה העוקבים רואים
מקרא
1.קריאת חיישן
2.חץ מגמה
3.תמונת המשתתף

מספר וחץ בלבד ב-Share

135
mg/dL

Max
לפני  2ד'

4.מועד עדכון אחרון
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מקרא

גרף מגמה

1.קריאת חיישן
2.חץ מגמה

Follow

3.תמונת המשתף

מקס.

4.מועד עדכון אחרון
5.גרף מגמה

'לפני  2ד

135

6.הודעת רמה גבוהה
7.הודעת רמת נמוכה

מ"ג/דצ"ל

8.חזרה למסך ראשי

 24שעות

 12שעות

 6שעות

 3שעות

– 400

9.שם המשתף
	10.הגדרות הודעה

– 300

	11.השעות המוצגות

– 200

	12.תצפיות

– 100
– 40
–

–

–

12:00

כעת

:00

כדי לראות את  24השעות האחרונות של קריאות המשתף ,סובב את המכשיר החכם
שלך לצידו (צפייה לרוחב) .גע והחזק בגרף כדי לראות פרטים.
מרכזי

מבט רוחב של גרף מגמה

1.חזרה לצפייה לאורך
2.תצפיות
3.השעות המוצגות

 24שע

 12שע

 6שע

 3שע

Max

שעה

–400

–300

–200

–100
–40
–

–

–

כעת

11

9
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הגדרות הודעה
העוקב שלך יכול להתאים הודעות .למשל ,הוא יכול לשנות את ההגדרות שלו כך
שהוא יידע מתי אתה יורד מתחת ל 70-mg/dL במשך יותר מ 30-דקות .הוא יכול גם
לשנות זאת כדי לקבל הודעה בכל שעתיים אם אתה נשאר מתחת ל 70-.mg/dL
הגדרות

חזרה

מקס.

הודעות
הודעה על נמוך דחוף

 55מ"ג/דצ"ל

הודעה על נמוך

 70מ"ג/דצ"ל

הודעה על גבוה

כבוי

הודעת אין נתונים

כבוי

גרף
גובה הגרף

 400מ"ג/דצ"ל

העוקב רואה מתי אתה מכבה את  ,Shareאם הוא נמחק ,או אם השיתוף מפסיק בשל
כל סיבה אחרת .העוקב יכול להקיש על מקש העזרה הכחול בסמוך למשתף כדי
לקבל פרטים נוספים על הסטטוס שלו.
אם המשתף לא מקבל קריאות גלוקוז בחיישן Follow ,מראה את הסטטוס שלו כפעיל
 אין נתונים .העוקב צריך לבקש מהמשתף לבדוק את ה CGM-שלו.ישנם זמנים בהם מידעShare עלול להיות לא מסונכרן עם מידע ה-G6 שלך .סמוך
תמיד על אפליקצייתG6 ,ולא על זו של העוקבים שלך ,כדי לנהל את הסוכרת שלך.

7.3שלוט מתי ההתרעה/התראות משמיעות צליל
כשאתה מתקין את המכשיר החכם שלך ,צלמית השמע תמיד מוצגת .אתה יכול
לשנות כיצד השמע תמיד פועל בהגדרות > התראות.
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השימוש ב-השמע תמיד
כאשר אתה בלימודים או בעבודה ,ייתכן שתרצה שצלילי הטלפון שלך יהיו דיסקרטיים
יותר .השמע תמיד ,בשילוב עם הגדרת השתק/לא להפריע של הטלפון שלך ,מאפשר
לך לשלוט מתי תשמע את ההתרעה/התראות שלך ורעשים אחרים של הטלפון שלך.
צלמיות במסך הבית שלך מראות מה תשמע.
הגדרת ה-השתק/לא להפריע של הטלפון שולטת אם תשמע את רעשי הטלפון ,כגון
הודעות טקסט או שיחות טלפון .כאשר השמע תמיד מופעל ,אתה שומע תמיד את
התראות ברירת המחדל וההתראות המתוכננות ,לא משנה מהי הגדרת השתק/לא
להפריע של הטלפון שלך .כך שבלילה ,אתה יכול להפעיל גם את השמע תמיד וגם
את השתק/לא להפריע כדי להימנע מלשמוע כל דבר מלבד את התרעות/התראות
ה-G6 שלך.
כאשר השמע תמיד מופעל ,צלמיות אלה נראות על מסך הבית שלך:
התראות ברירת מחדל (אלה שיצרת כאשר התקנת את האפליקציה
בטלפון או בתפריט ההתראות)
התראות מתוכננות (מתוארות בסעיף הבא)
כאשר השמע תמיד כבוי ,זה משנה אם הטלפון שלך מכוון להשתק/לא להפריע.
•אם השתק/לא להפריע כבוי גם הוא ,אתה תשמע את התראות ברירת המחדל
והמתוכננות ותראה את הצלמיות הללו במסך הבית שלך .אתה תשמע גם
רעשים אחרים שאינם שייכים ל-G6 בטלפון שלך ,כגון שיחות או הודעות טקסט.
 התראות ברירת מחדל   

 התראות מתוכננות

•אולם ,אם השתק/לא להפריע מופעל ,אתה תשמע רק את שלושת ההתרעות/
התראות הבאות :התרעת גלוקוז נמוך דחוף ,התראת משדר והתראת כשל
החיישן .אינך שומע את הרעשים האחרים מהטלפון שלך .ייתכן שזוהי הגדרת
השילוב הנכון עבורך במהלך יום הלימודים או העבודה שלך .צלמיות אלה
במסך הבית שלך מראות לך מצב זה:
 התראות ברירת מחדל   

 התראות מתוכננות
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 7.4לוח זמני התראות
לוח זמני ההתראות של האפליקציה מאפשר לך לבחור כיצד ההתרעה/התראות יודיעו
לך בזמנים שונים ובימים שונים .לדוגמה ,ייתכן שתבחר לתכנן את ההתרעות/התראות
כך שהן יהיו הצלילים היחידים שתשמע במכשיר החכם שלך כאשר אתה ישן.
לוח זמני התראות מאפשר לך להגדיר לוח זמנים אחד נוסף.

השימוש בלוח זמני התראות
כאשר אתה מפעיל את לוח זמני התראות בפעם הראשונה ,הגדרות התראת הגלוקוז
בברירת המחדל יועתקו ללוח הזמנים שלך .לוח זמני התראות מדריך אותך במהלך
יצירת לוח זמנים נוסף.
כדי לתכנן את ההתרעות/התראות כך שהן יהיו הצלילים היחידים שתשמע במכשיר
החכם שלך כאשר אתה ישן ,צור לוח זמני התראות בלילה באמצעות השמע תמיד ,כמו
בדוגמה להלן .אז ,בכל לילה ,העבר את המכשיר החכם שלך להשתק/לא להפריע.
מתוכנן
לוח זמני התראות
צליל תמיד
לילות

שם

20:00 - 08:00

שעה

כל יום

ימים

55 mg/dL
מופעל

נמוך בדחיפות
נמוך בדחיפות בקרוב

70 mg/dL

נמוך

200 mg/dL

גבוה

כאשר לוח זמני התראות מופעל ,ישנן שתי קבוצות של הגדרות בתפריט ההתראות:
ברירת מחדל ומתוכננות.
•ברירת מחדל מציגה בפניך הגדרות רגילות ,לא מתוכננות
•מתוכננות מציגות בפניך התראות כלשהן ששינית מהגדרת ברירת המחדל שלך

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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קרפפתמ היצקילפא ינייפאמ  7:קרפ

נספח
•פתרון בעיות
•הרחב את האפליקציה שלך
•Dexcom CLARITY
•שמירה על ה-G6 שלך
•סמלי האריזה
•אחריות
•מידע טכני
•הוראות לשימוש מקצועי
•מילון מונחים

נספח א' :פתרון בעיות
בנספח זה מופיעות הוראות קצרות עבור מרבית השאלות הנפוצות .הן מסודרות
כמוצג להלן:
א 1.דיוק  -קריאות ה-G6 לא תואמות לערך במד הגלוקוז בדם
א 2.דיוק  -קריאות ה-G6 לא תואמות לתסמינים
א 3.סרט דביק
א 4.אפליקציה נכבית
 Gשלך
א 5.כיול ה- 6
א 6.לא ניתן לשמוע התרעה/התראות
א 7.התראות נפוצות
•הודעות קופצות לכיול וכיול מחדש
•התראת אין קריאות
•התראת אובדן האות
•התראת משדר
•סוללת משדר חלשה והתראות הפעלה אחרונה
•התראת משדר לא נמצא
א 8.סיום מוקדם של הפעלת החיישן
א 9.פער בגרף
א 10.הטען את המקלט
א 11.התחל הפעלת חיישן ללא קוד חיישן
א 12.מים ו-G6
למידע מלא אודות פתרון בעיות ,עיין בסעיף השאלות הנפוצות באתר האינטרנט של
 )dexcom.com( Dexcomאו צור קשר עם נציגDexcom המקומי.
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א 1.דיוק  -קריאות ה-G6 לא תואמות לערך במד
הגלוקוז בדם
נוזלי גוף שונים נותנים מספרים שונים:
•מדגלוקוז בדם מודד את הגלוקוז בדם
•חיישןG6 מודד את הגלוקוז בנוזל בין רקמתי
כיול עשוי לעזור ליישר קו בין קריאות ה-G6 לבין ערכי מכשיר המדידה שלך.
(ראה א 5.כיול ה-G6 שלך).

א 2.דיוק  -קריאות ה-G6 לא תואמות לתסמינים
אם הקריאות שלך לא תואמות לתסמינים שלך:
•שטוף את ידיך במים וסבון .יבש אותן .אז בצע מדידה בדקירת אצבע במכשיר
המדידה שלך .אם ערך מכשיר המדידה תואם לתסמינים שלך ,השתמש בו לצורך
החלטות בנוגע לטיפול.
•כיול עשוי לעזור ליישר קו בין קריאות ה-G6 לבין ערכי מכשיר המדידה שלך.
 Gשלך).
(ראה א 5.כיול ה- 6

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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א 3.סרט דביק
נושא

פיתרון

התקן ההחדרה לא יורד

1.קלף בעדינות את הסרט הדביק כשהתקן
ההחדרה מחובר
2.בדוק את איזור ההחדרה וודא שהחיישן
לא נשאר בעור
3.אל תשתמש שוב בהתקן להחדרה
4.צור קשר נציגDexcom המקומי שלך

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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נושא

פיתרון

הסרט הדביק מתקלף מהגוף

לאחר שהחיישן שלך הוחדר ,אתה יכול להפחית
את ההתקלפות על ידי:
•להניח מדבקת כיסוי או סרט רפואי (כגון
Blenderm) מעל הסרט הדביק .אל תכסה
את המשדר .הימנע מפצעים פתוחים.
•כדי להזמין מדבקת כיסוי ,צור קשר נציג
Dexcom המקומי שלך.

מדבקה מכסה
סרט דביק רפואי
עבור הפעלת החיישן הבאה שלך ,אתה יכול
למנוע התקלפות לפני החדרת החיישן שלך
באמצעות:
•ודא שהעור שלך נקי ויבש לפני החדרת
החיישן.
•שימוש במוצרים דביקים (כגוןMastisol®,
™SkinTac) מתחת לסרט הדביק .הימנע
מהמקום בו המחט נכנסת.
•שפשוף נמרץ של המדבקה על העור.
גירוי בעור סביב אזור החיישן

•חלק מהאנשים רגישים לחומר הדביק של
החיישן .אם יש לך גירוי משמעותי בעור ,כגון
גירוד ,צריבה ו/או פריחות באזור שבו נמצא
הסרט הדביק ,פנה לאיש מקצוע בתחום
הטיפול בבריאות.
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א 4.אפליקציה נכבית
אם האפליקציה שלך נכבית מעצמה ,ייתכן שזה קורה מכיוון שזיכרון או אחסון
המכשיר החכם מלא .כדי לתקן זאת ,סגור על בסיס קבוע אפליקציות שאינן בשימוש
עוד ומחק קבצים בהם אינך משתמש.

 Gשלך
א 5.כיול ה- 6
עקוב אחר הצעדים להלן כדי לכייל את ה-G6 שלך:

לאחר שטיפה יסודית של ידיך
במים וסבון ,יבש אותן .לאחר
מכן ,השתמש במכשיר המדידה
שלך כדי לקבל ערך מדידה.

1

אפליקציה
הגדרות

כבוי

מקלט
בית

Share
CGM
התראות

2

400 mg/dL
לא הוחדר חיישן
ללא
22245L
כבוי

תפריט
הוסף אירוע
התראות
בהירות

גובה הגרף
שעת החדרה
כיול אחרון
משדר
השתמש בApple Health-
כייל

כייל
הגדרות
צלילים

הקש כייל בתפריט
ה-G6 שלך.
עקוב אחר ההוראות שעל
המסך כדי להכניס ,לשמור
ולאשר את ערך מכשיר
המדידה שלך.

כיבוי
עצור חיישן

תמיכה
מידע כללי
חשבון
צור קשר

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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כייל רק באביזר תצוגה אחד ,אפילו אם אתה משתמש גם באפליקציה וגם במקלט.
המשדר שולח את מידע הכיול בין כל אחד מהם.
השתמש רק בערך מכשיר המדידה שלך לצורך הכיולים :לעולם אל תכניס את
הקריאות מה-G6 שלך.
אל תכייל כאשר הגלוקוז שלך משתנה במהירות  -יותר מאשר  3mg/dL לדקה.
כייל רק עם ערכי מכשיר מדידה שבין  40mg/dL ל 400-mg/dL.

א 6.לא ניתן לשמוע התרעה/התראות
מקלט
המקלט שלך מצפצף ,רוטט ומציג מסר עבור התרעת נמוך דחוף ,התראת נמוך דחוף
עוד מעט ,התראת כשל החיישן והתראת משדר .עבור כל ההתראות האחרות ,המקלט
שלך דיסקרטי יותר .עבור ההתרעה/התראה הראשונה ,הוא רוטט ומציג הודעה .אם
ההתרעה/התראה חוזרת ,המקלט מוסיף צפצוף.
אם אינך יכול לשמוע את ההתרעה/התראות שלך באפליקציה שלך ,וודא
שהאפליקציה ,ה-Bluetooth ,הווליום וההודעות מופעלים .אם אתה מאתחל את
המכשיר החכם שלך ,פתח שוב את אפליקצייתDexcom .עיין במדריך למשתמשG6
להגדרות מוצעות למכשיר חכם.
אם אינך יכול לשמוע את ההתרעה/התראות שלך במקלט שלך ,שנה את הרינגטון
להתרעה/התראה ב-תפריט > צלילים .השתמש ב-תפריט > צלילים > בדוק צליל
כדי לנסות את הצליל הנבחר כדי לוודא שאתה יכול לשמוע אותו בקלות.

אפליקציה
אם אינך יכול לשמוע את ההתרעה/התראות שלך באפליקציה שלך ,ודא
שהאפליקציה ,הווליום וההודעות מופעלים .אם המכשיר החכם שלך על השתק/לא
להפריע אולם אתה עדיין רוצה לקבל את ההתרעה/התראות הקריטיות שלך ,ודא
ש'הפעל תמיד' מופעל .ראה פרק  2להגדרות מוצעות למכשיר חכם .עיין בהוראות
המוצר של המכשיר החכם שלך כדי לבדוק את הרמקול.
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א 7.התראות נפוצות
נושא

פיתרון

הודעות קופצות לכיול וכיול מחדש

 Gיציג הודעה קופצת לכייל
ה- 6
שוב כאשר אתה מזין כיול מחוץ
לטווח הצפוי.

G6 צריך אותך בשביל לכייל.
אפליקציה

מקלט
DEXCOM G6

עכשיו

התראת כיול:
הזן קריאה חדשה של גלוקוז בדם כדי לשמור על רמת
הדיוק של החיישן.

התראת כיול
הזן קריאה חדשה של גלוקוז
בדם כדי לשמור על רמת
הדיוק של החיישן.

לחץ לפרטים נוספים

שגיאת כיול

1

לאחר  15דקות ,הזן קריאה חדשה של גלוקוז בדם
כדי לכייל מחדש את החיישן.

כייל
אישור

התעלם

התראת כיול
מחדש
אחרי  ,03:19הזן קריאה
חדשה של גלוקוז בדם כדי
לכייל מחדש את החיישן.

אישור
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נושא

פיתרון

התראת אין קריאות

אל תכייל.

החיישן לא יכול באופן זמני למדוד גלוקוז.
אפליקציה
אין התראת קריאות
לא תקבל התראות ,התרעות או קריאות
גלוקוז בחיישן.

אישור

מקלט
התראת אין
קריאות
לא תקבל התראות ,התרעות
או קריאות גלוקוז בחיישן.

אנא המתן...

אישור

1.בדוק את המשדר; האם הוא
תפוס על ידי מחזיק המשדר?
G
2.המתן עד  3שעות בעוד שה- 6
מתקן את עצמו.
3.אם הדבר לא מתוקן לאחר
D
 3שעות ,צור קשר נציג excom
המקומי שלך.
G
אין התרעות/התראות או קריאות 6
עד שהדבר יתוקן .השתמש במכשיר
המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.
אפליקציה בלבד:
הקש עלOK כדי למחוק את
ההתראה ,ואז הקש על עזרה במסך
הבית למידע נוסף.

אובדן האות

אל תכייל.

אביזר תצוגה ומשדר לא מתקשרים.
אפליקציה
התראת אובדן אות
לא תקבל התראות ,התרעות או קריאות
גלוקוז בחיישן.

אישור

מקלט
התראת
אובדן אות
לא תקבל התראות ,אזעקות
או קריאות גלוקוז בחיישן.

1.ודא שאביזר התצוגה והמשדר
נמצאים בטווח של  6מטרים זה
מזה ללא מכשולים .אם אתה
במים ,הזז את המכשיר קרוב
יותר מאשר  6מטרים.
2.המתן עד  30דקות.
3.אם הדבר לא מתוקן ,צור קשר
נציגDexcom המקומי שלך.

אישור

G
אין התרעות/התראות או קריאות 6
עד שהדבר יתוקן .השתמש במכשיר
המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.
אפליקציה בלבד:
כבה את ה-Bluetooth ואז הפעל.
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נושא

פיתרון

התראת משדר

D
צור קשר נציג excom
המקומי שלך.

המשדר אינו עובד .הפעלת החיישן
הופסקה אוטומטית.
אפליקציה
כשל במשדר

החלף חיישן ומשדר
עכשיו
לא תקבל התראות ,אזעקות או קריאות גלוקוז
בחיישן עד שתחליף את החיישן.

מקלט
התראת משדר
המשדר אינו פועל.

G
אין התרעה/התראות או קריאות 6
עד שהדבר יתוקן .השתמש במכשיר
המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.

החלף את המשדר והחיישן
כדי להמשיך.

הוראות להסרת החיישן

אישור

אישור

התראות סוללת משדר חלשה
ו הפעלה אחרונה

הזמן משדר חדש.
כאשר תוקף סוללת המשדר שלך
 Gשלך אומר
עומד לפוג ,ה- 6
לך כאשר:

פג תוקפה של סוללת המשדר.
אפליקציה
סוללת משדר חלשה
תוקף המשדר יפוג בעוד כשבועיים.
אם עדיין לא עשית זאת ,הזמן משדר חדש.

מקלט
משדר סוללה
חלשה
תוקף המשדר יפוג בעוד
כשלושה שבועות.

אישור

•נותרו לה  3שבועות
•נותרו לה שבועיים
(ראה מסכים בצד שמאל)
•נותרה עוד הפעלה אחת
•נמוכה מדי להפעלה נוספת

אישור

•נמוכה באופן קריטי וחובה
להחליפה מיד
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פיתרון

נושא
התראת משדר לא נמצא

1.ודא שהמשדר תפוס על ידי
מחזיק המשדר.

ה-G6 לא עבר צימוד.
אפליקציה

2.ודא שהמספר הסידורי (SN) של
המשדר שהוכנס הוא נכון.

מקלט
משדר לא נמצא
המשדר לא נמצא.

משדר לא נמצא

בדוק את המספר הסידורי
של המשדר ונסה לצמד שוב.
עזרה

הבא

3.אם זה לא מתוקן ,ייתכן שהחיישן
לא הוכנס נכונה .הכנס חיישן
חדש .להחלפה ,צור קשר עם
 Dהמקומי שלך.
נציג excom
G
אין התרעה/התראות או קריאות 6
עד שהדבר יתוקן .השתמש במכשיר
המדידה שלך לקבלת החלטות
בנוגע לטיפול.

א 8.סיום מוקדם של הפעלת החיישן
ייתכן שתרצה לסיים את ההפעלה שלך מוקדם .אם תרצה ,סיים אותה באפליקציה
שלך או במקלט שלך .שתי השיטות מוצגות להלן .לאחר שתפסיק את הפעלת החיישן,
לא תוכל עוד להתחיל אותו מחדש.

אפליקציה :סיום מוקדם של הפעלת החיישן
Android

Apple
100

1

40
עכשיו

8:00

9:00

אירועים

הגדרות

הקש על הגדרות.

הגדרות

מידע כללי
חשבון
צור קשר

2

עזרה

עצור חיישן

הקש על עצור חיישן.
הוצא את המשדר ואת החיישן.
(ראה פרק ).6

עיין בעזרה לקבלת הוראות להסרת החיישן.
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מקלט :סיום מוקדם של ההפעלה
הקש על תפריט.

1
תפריט
בהירות
כייל

2

הקש על עצור חיישן.

הגדרות
צלילים
כיבוי
עצור חיישן

עצור חיישן
האם אתה בטוח שברצונך
לעצור את החיישן?

3

לא ניתן להפעיל אותו מחדש,
דרוש חיישן חדש.

הקש על כן.
הוצא את המשדר ואת החיישן.(ראה פרק ).6

לא
כן

4

עוצר חיישן...

המתן.
Share

אובדן אות
עזרה

א 9.פער בגרף
כאשר אינך מקבל קריאותG6 ,הגרף שלך יכול
להראות פער בצד ימין של נקודות המגמה.
בדוגמה ,תוכל לראות את הפער במקום בו
הנקודה הנוכחית שלך צריכה להיות:
כאשר קריאות ה-G6 יתחדשו ,עד  3שעות של
קריאותG6 שהוחמצו יכולות להתמלא בגרף.

400
300
200
100
40
עכשיו

11

10
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א 10.טעינת המקלט
נושא

פיתרון

נורית ההטענה של המקלט
דולקת או שהמקלט לא נדלק
צריך לטעון את המקלט

•טען את המקלט באמצעות שקע חשמל,
לא מחשב/מחשב נייד
•הטענה מלאה יכולה לקחת עד  3שעות

א 11.התחל הפעלת חיישן ללא קוד חיישן
האם אתה רוצה להתחיל בהפעלת חיישן כעת ,אך אין לך קוד חיישן? קוד החיישן
נמצא על הגב הדביק של מכשיר ההחדרה .השתמש רק בקוד חיישן ממכשיר
ההחדרה בו אתה משתמש; אל תשתמש בקודים אחרים .קוד החיישן הנכון גורם
לעבודתG6 מבלי להציג בפניך הודעות המבקשות ממך לכייל בכל יום.
אבל אפילו אם אין לך קוד חיישן ,אתה עדיין יכול להשתמש בחיישן .לאורך הפעלת
החיישן שלך ,תקבל הודעה קופצת המבקשת ממך לכייל.(ראה הודעה קופצת לכיול
בסעיף א 7.התראות נפוצות).
עקוב אחר ההודעות הקופצות להתקנה ללא קוד חיישן.
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אפליקציה :התקנה ללא קוד חיישן
בעת התקנת האפליקציה או הכנסת חיישן חדש
מבלי להשתמש בקוד חיישן ,על מסך קוד החיישן,
הקש על אין קוד.
קוד חיישן

משדר

1
קוד החיישן מופיע על-גבי מחדיר החיישן
הזן קוד
אין קוד

אם אתה לא מכניס קוד חיישן ,תצטרך לכייל את
ה-G6 שלך בכל יום במהלך הפעלת חיישן זה.
הכנס את קוד החיישן רק ממכשיר ההחדרה בו
אתה משתמש.
במסכים הבאים (לא נכללים בשלבים אלה) ,עקוב
אחר ההוראות שעל המסך כדי:
•להכניס מספר סידורי של משדר
(אם אתה משתמש במשדר חדש)
•החדר חיישן
•חבר משדר

2

הפעל חיישן

2
3

Ҏҋҋҍ

הקש על התחל חיישן.
המתן שעתיים עד שהתחממות החיישן תושלם.
 Gשלך יציג
לאחר התחממות החיישן שלך ,ה- 6
הודעה קופצת המבקשת ממך לכייל פעמיים
באמצעות שתי דקירות אצבע נפרדות.
הקש על 'כייל' (צלמית) כדי להתחיל.
שטוף את ידיך במים וסבון ,לא בג'ל ניקוי.

4

יבש את הידיים.
שטיפה וייבוש של הידיים שלך לפני שאתה ביצוע
מדידה במכשיר המדידה עוזרות להבטיח דיוק.

בצע מדידה בדקירת אצבע במכשיר המדידה שלך.
5

השתמש רק בקצות האצבעות שלך ,לעולם לא
באיזור אחר.
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שמור

ביטול

כייל

128
mg/dL

6

שלבים:
 .1שטוף ויבש את הידיים.
 .2קח דגימה מהאצבע באמצעות מכשיר המדידה.
 .3הזן במהירות את הערך המדויק שמוצג במכשיר
המדידה.

2

3

DEF

ABC

6

5

MNO

9

WXYZ

1

ם המדוייק ממכשיר
הכנס את מספר הגלוקוז בד 
המדידה שלך בתוך  5דקות מדקירת האצבע או מהר
יותר אם רמת הגלוקוז שלך משתנה במהירות.

4

GHI

JKL

7

8

PQRS

TUV

0

אשר את הערך

7

הקש על אשר כדי שמור.

128 mg/dL

ביטול

אשר

הזמן לכיול הבא שלך.

1

הקש על כייל.

8

חזור על שלבים  4-8והכנס את ערך דקירת
האצבע השנייה.

Ҏҋҋҍ
Share

כייל

128
mg/dL

9

חמש דקות לאחר שאתה מכניס את הכיול השני
שלך ,בדוק את קריאת ה-G6 הראשונה שלך!

400
300

כל נקודה היא קריאתG6 שנלקחת בכל  5דקות.

200
100
40
עכשיו

9:00

8:00

אירועים
הגדרות
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שתיים עשרה שעות מאוחר יותר ,הוא מזכיר לך לכייל שוב .ואז בתוך  12שעות נוספות,
 Gיציג בפניך הודעות
תקבל תזכורת נוספת .למשך שארית הפעלת החיישן שלך ,ה- 6
קופצות לכייל בכל  24שעות.
וודא שאתה מכייל כשאתה מקבל הודעה קופצת .ודאוודא
שאתה מנקה היטב את ידיך לפני שאתה מבצע דקירת אצבע.
אם לא תעשה כן ,קריאות ה-G6 שלך לא יהיו תואמות למכשיר
המדידה שלך .במילים אחרות :אל תמתין – כייל!

1

Ҏҋҋҍ

בשימוש באפליקציה ובמקלט ,פשוט הכנס את הכיול שלך
לאחד מהם .בתוך פחות מ 10-דקות ,המשדר יישלח מידע
למכשיר האחר.

מקלט :התקנה ללא קוד חיישן
בעת התקנת המקלט או הכנסת חיישן חדש מבלי
להשתמש בקוד חיישן ,על מסך קוד החיישן ,הקש
על אין קוד.
קוד חיישן

קוד החיישן מופיע על-גבי
מחדיר החיישן.

1

אין קוד

אם אתה לא מכניס קוד חיישן ,תצטרך לכייל את
ה-G6 שלך בכל יום במהלך הפעלת חיישן זה.
הכנס את קוד החיישן רק ממכשיר ההחדרה בו
אתה משתמש.
במסכים הבאים (לא נכללים בשלבים אלה) ,עקוב
אחר ההוראות שעל המסך כדי:
•להכניס מספר סידורי של משדר (אם אתה
משתמש במשדר חדש)

הזן קוד

•החדר חיישן
•חבר משדר

הפעל חיישן

2

400

הקש על הפעל חיישן.

200

המתן במשך שעתיים שהתחממות החיישן תסתיים.

300

100
40

עכשיו

03:00

02:00
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התראת כיול

3

הזן קריאה חדשה של גלוקוז
בדם כדי לשמור על רמת
הדיוק של החיישן.
1

כייל

לאחר התחממות החיישן שלך ,ה-G6 יציג הודעה
קופצת המבקשת ממך לכייל פעמיים באמצעות שתי
דקירות אצבע נפרדות.
הקש עלOK כדי לכייל.

התעלם

שטוף את ידיך במים וסבון ,לא בג'ל ניקוי.
4

יבש את הידיים.
שטיפה וייבוש של הידיים שלך לפני שאתה ביצוע
מדידה במכשיר המדידה עוזרות להבטיח דיוק.

בצע מדידה בדקירת אצבע במכשיר המדידה שלך.
5

השתמש רק בקצות האצבעות שלך ,לעולם לא
באיזור אחר.
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כייל

mg/dL
מידע נוסף
שמור

6
Calibrate

128

הכנס את מספר הגלוקוז בדם המדוייק ממכשיר
המדידה שלך בתוך  5דקות מדקירת האצבע.
הקש על החיצים למעלה ולמטה כדי להכניס את
ערך מכשיר המדידה.
הקש על שמור.

mg/dL

Learn more

Save

האם זה נכון?

128
mg/dL

7

08:33

הקש על כן כדי לאשר שהכנסת את הערך הנכון.

לא
כן

התראת כיול

8

הזן קריאה חדשה של גלוקוז
בדם כדי לשמור על רמת
הדיוק של החיישן.
1

כייל

הזמן לכיול הבא שלך.
הקש עלOK.
חזור על שלבים  4-8והכנס את ערך דקירת
האצבע השנייה.

התעלם
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128
mg/dL

חמש דקות לאחר שאתה מכניס את הכיול השני
שלך ,בדוק את קריאת ה-G6 הראשונה שלך!

400

9

300
200

כל נקודה היא קריאתG6 שנלקחת בכל  5דקות.

100
40
עכשיו

8:00

9:00

שתיים עשרה שעות מאוחר יותר ,הוא מזכיר לך לכייל שוב .ואז בתוך  12שעות נוספות,
 Gיציג בפניך הודעות
תקבל תזכורת נוספת .למשך שארית הפעלת החיישן שלך ,ה- 6
קופצות לכייל בכל  24שעות.
וודא שאתה מכייל כשאתה מקבל הודעה קופצת .ו-וודא שאתה מנקה היטב את ידיך
 Gשלך לא יהיו
לפני שאתה מבצע דקירת אצבע .אם לא תעשה כן ,קריאות ה- 6
תואמות למכשיר המדידה שלך .במילים אחרות :אל תמתין – תכייל!
התראת כיול
הזן קריאה חדשה של גלוקוז
בדם כדי לשמור על רמת
הדיוק של החיישן.

בשימוש באפליקציה ובמקלט ,פשוט הכנס את הכיול שלך
לאחד מהם .בתוך פחות מ 10-דקות ,המשדר יישלח מידע
למכשיר האחר.

1

כייל
התעלם

א 12.מים וה-G6
לאחר שהוא מוכנס למקום ,החיישן הוא עמיד במים ,אולם המקלט לא .שחייה,
מקלחת ,אמבטיה :אין צורך לדאוג לגבי מים וה-G6 שלך  -רק השאר את המקלט
באזור יבש.
אם אתה במים ,אביזר התצוגה שלך צריך להיות קרוב יותר מאשר  6מטרים כדי לקבל
קריאותG6.
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נספח ב' :הרחב את האפליקציה שלך
עם אפליקציית מערכת ניטור גלוקוז רציף  ,Dexcom G6תראה הודעות דרך מסך
הנעילה או השעון החכם שלך.
לא רואה נתונים? פתח את האפליקציה שלך.
במכשיר החכם של  ,Appleתוכל להגדיר את  Siriשתגיד לך מה קריאת  G6שלך,
כשאתה שואל.
האם אתה משתמש באפליקציות בריאות? שתף אותם במידע הגלוקוז שלך לתמונה
מלאה יותר.

ב 1.מבט היום (Apple)
בדוק את מידע ה-CGM ב'מבט היום' ,אפילו כאשר המכשיר החכם שלך נעול .מהקצה
השמאלי של מסך הבית או מסך הנעילה שלך ,החלק ימינה.
כדי להוסיף אתG6 ,גלול לחלק התחתון והקש על ערוך .עיין בהוראות המכשיר החכם
שלך לפרטים.
מקרא
מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה

מבט היום
DEXCOM G6

הצג עוד

149
mg/dL

הקש על הצג עוד כדי להציג את הגרף שלך.
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מקרא
מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה
גרף
3.גרף מגמה
4.קריאתG6 נוכחית
5.התראת רמה גבוהה
6.התראת רמה נמוכה
7.מראה את  3השעות
האחרונות

DEXCOM G6

הצג פחות

149
mg/dL

400

 3שע'

300
200
100
40
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ב 2.מבט מהיר (Android)
בדוק את ה-G6 שלך במסך הנעול או החלק כלפי מטה מלמעלה.
מבט מהיר

150
mg/dL

400
300
משוך כלפי מטה בחלק התחתון של המבט המהיר כדי להציג את הגרף שלך.
200

מקרא
100
40

מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה
גרף
3.גרף מגמה
4.קריאתG6 נוכחית
5.התראת רמה גבוהה
6.התראת רמה נמוכה
7.מראה את  3השעות
האחרונות

400
300
200
100
40

עכשיו

מבט מהיר פעיל כברירת מחדל .כבה אותו באפליקציה :הגדרות > מבט מהיר

ב 3.שעונים חכמים
בדוק את ה-G6 שלך בשעון החכם שלApple אוAndroid.

שימוש מוצע
השימוש בשעון חכם עם ה-G6 שלך עשוי לשנות את האופן בו אתה מקבל
התרעה/התראות.
•השעון החכם שלך מתקשר רק עם המכשיר החכם שלך ,לא עם המשדר.
מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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•לא תקבל התרעה/התראות או קריאותG6 בשעון שלך אלא אם הוא מחובר
למכשיר החכם שלך.
וודא שאתה מבין כיצד אתה מקבל הודעות כאשר השעון מחובר.
•עליך לענוד את השעון כדי לראות התראות ולהרגיש את הרטט שלהן.
•בהגדרות המכשיר החכם שלך ,וודא שההודעות נשלחות הן למכשיר החכם
שלך והן לשעון.
•אל תכבה או תחסום הודעות מהאפליקציה.
כשאתה מעיר את השעון שלך ,אתה מעדכן נתוניCGM מהמכשיר החכם שלך .יכול
להיות עיכוב קצר לפני שאפליקציית השעון שלך תראה את המידע העדכני.
היכנס ל-dexcom.com/compatibility כדי לוודא שהשעון שלך עובד עםG6.

התקנת שעון )iPhone( Apple Setup
כדי להתקין את האפליקציה ,השתמש באפליקציית השעון ב-iPhone שלך.
עיין בהוראות השעון שלך לפרטים אודות התקנת אפליקציות.

התקנתAndroid Wear
תוך שימוש בפני שעוןDexcom G6 ,בדוק את מידע ה-G6 שלך .עיין בהוראות
השעון שלך לפרטים.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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מקרא

שעוןApple

שעה

מספר וחץ
1.קריאתG6
2.חץ מגמה
גרף
3.גרף מגמה
4.קריאתG6 נוכחית
5.התראת רמה גבוהה
6.התראת רמה נמוכה
7.מראה את  3השעות
האחרונות
8.שעה

Android Wear

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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)B.4 Siri (Apple
השתמש בהגדרות האפליקציה כדי להגדיר קיצור דרך אל  .Siriלאחר מכן ,תוכל
לבקש מ Siri -לאמר מהן קריאות  G6והמגמות שלך בכל פעם שהאפליקציה
שלך פועלת! כאשר  Siriעונה ,הגרף שלך יופיע במסך הנעילה שלך.
היי  Siriמה הגלוקוז שלי?
הקש כדי לערוך

 Dexcom G6אומר" :הגלוקוז שלך
הוא  150ויציב".
DEXCOM G6

150
מ"ג/דצ"ל

400
300
200
100
40

ייתכן ש Siri -לא יהיה זמין בכל המדינות .בדוק באתר של  Appleאם  Siriזמין
במדינה שלך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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אפליקציית B.5 Health
שלח את מידע הגלוקוז שלך לאפליקציות בריאות ,כגון  Apple Healthו-
 Android Healthשל .Samsung
השתמש ב -הגדרות >אפליקציות בריאות כדי להתחיל.
לאחר שתגדיר את אפליקציית הבריאות 30 ,הימים האחרונים של מידע הגלוקוז
יישלחו לאפליקציית הבריאות ,למעט שלוש השעות האחרונות.
לאחר מכן ,כל מידע הגלוקוז החדש יישלח לאחר עיכוב של  3שעות.
דף הבית

הגדרות

שיתוף

פועל

גובה הגרף

 400מ"ג/דצ"ל

התראות

זמן ההכנסה

לא הוכנס חיישן

פקיעת תוקף החיישן

לא הוכנס חיישן

כיול אחרון
משדר
השתמש בApple Health-

ללא
8J57WY
פועל

השתמש בקיצורי דרך לSiri -
כייל
תמיכה

על
חשבון
איש קשר
עזרה
משוב

עצור חיישן
עיין בעזרה לקבלת הוראות להסרת החיישן.
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נספח ג'Dexcom CLARITY :
תוכנתDexcom CLARITY היא חלק חשוב ממערכת ה-Dexcom CGM שלך.
CLARITY מדגישה את דפוסי ,מגמות וסטטיסטיקות הגלוקוז
שלך .שתף את נתוניCLARITY עם המרפאה שלך ונטר שיפורים
בין הביקורים.
אתה יכול לגשת ל CLARITY -מאפליקציית  Dexcom G6או
באינטרנט .כדי לעבור אל :Dexcom CLARITY

• מאפליקציית  :Dexcom G6הקש על הסמל  CLARITYבמסך אירועים או
כאשר תהפוך את המכשיר החכם שלך לרוחב ,כדי לצפות באירועים שלך
• באינטרנט :היכנס אל  .clarity.dexcom.euהשתמש בפרטי הכניסה
הקיימים ל Dexcom -או צור חשבון.
ייתכן ש-Dexcom CLARITY אינה זמינה בכל האזורים.
 24שעה

 12שעה

 6שעה

 3שעה

שעה אחת

דף הבית

אירועים

ערוך

הוסף אירוע
אירועים שנוספו יופיעו בהמשך.

אירועים

היום
פחמימות

 30גרם

אינסולין

8:30 AM

פעילות גופנית

כעת

20:00

ריצה

19:00

 • AM 8:30משך זמן שעה אחת

אתמול
פחמימות

 30גרם

8:30 AM

פעילות גופנית

ריצה

 • AM 8:00משך זמן שעה אחת

אפשר לראות את האירועים הקודמים גם
בDexcom CLARITY-

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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נספח ד' :שמירה על ה-G6 שלך
ד 1.תחזוקתG6
משדר
•שמור אותו בקופסה עד שאתה מוכן לשימוש .בדוק את המשדר ואל תשתמש בו
אם הוא פגום.
•אחסן בטמפרטורה שבין  0 °Cו.45 °C-

מקלט
•בדוק את נרתיק המקלט .אם הוא סדוק או פגום ,אל תשתמש בו או שאתה עלול
לקבל שוק חשמלי .אל תפתח את הנרתיק.
•השתמש בנרתיק המסופק כדי להגן על המשדר מפני מכות ונפילות .כאשר אתה
מרכיב את הנרתיק ,וודא שחורי הרמקולים מיושרים כנגד הרמקול של המקלט.
 Uלטעינה/הורדה שלDexcom.
•שמור על הסוללה טעונה .השתמש רק בכבל SB
•כדי לנגב את המקלט ,השתמש במטלית נקיה ויבשה.
•אל תשתמש בבגדים ,מגבות ,נייר טואלט ,או פריטים שורטים דומים.
•אל תאפשר ללחות לחדור לפתח כלשהו.
•אל תשתמש בתרסיסי אירוסול ,חומרים ממסים או שוחקים.

כל רכיביG6
•כדי לשמור על עבודת ה-G6 שלך בטוחה ,אל תשנה אף אחד מרכיבי ה-G6.

ד 2.אחסון
אחסון נכון של ה-G6 שלך מסייע למנוע כשלי מערכת.

חיישן
•שמור אותו באריזתו הסטרילית עד שאתה מוכן להשתמש בו.
•אחסן בטמפרטורה שבין  2 °Cל.30 °C-

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-
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משדר
•שמור מוגן כאשר הוא אינו בשימוש
•אחסן בטמפרטורה שבין  0 °Cל45 °C-
•אחסן בלחות יחסית שבין  10%ל95%-

מקלט
•שמור מוגן כאשר הוא אינו בשימוש
•טען את הסוללה במלואה לפני שאתה מאחסן אותה למשך יותר מ 3-חודשים
•אחסן בטמפרטורה שבין  0 °Cל40 °C-
•אחסן בלחות יחסית שבין  10%ל95%-

ד 3.השלכת המערכת
במקומות שונים ישנן דרישות שונות להשלכה של מוצרי אלקטרוניקה (מקלט ומשדר)
וחלקים אשר באים במגע עם דם או עם נוזלי גוף אחרים (חיישן) .מלא אחר דרישות
ניהול הפסולת המקומיות באזור שלך.
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נספח ה' :סמלי האריזה
סמלים נמצאים על החיישן ,המשדר ,ואריזת המקלט .הם מראים שימוש נאות ובטוח
ב-G6 .לתיאורי הסמלים ,עיין בטבלה להלן או ב-dexcom.com/symbols.
ייתכן שלחלק מהסמלים הללו לא תהיה אותה משמעות באיזור שלך והם מוצגים
למטרות מידע בלבד .טבלה זו מציגה מהי המשמעות של כל סמל:
זרם משתנה
סימן הציות לתקינה באוסטרליה ובניו-זילנד
(RCM) עבורEMC
EC REP

נציג מורשה בקהילה האירופית
מספר אצווה
Bluetooth פועל; צימוד המכשיר אפשרי

REF

מספר קטלוגי
זהירות ,עיין בהוראות השימוש
ציוד מקבוצהII
עיין בהוראות השימוש
תאריך ייצור
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זרם ישיר
אין לעשות שימוש חוזר
אין להשתמש אם האריזה פגומה
לשימוש בחלל פנימי בלבד
פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני (WEEE) – מלא אחר
הדרישות המקומיות להשלכה נאותה
הגבלת לחות
קלט
רמות הגנת כניסה ניתנות על ידי קרבת עצמים בקוטר
 12.5מ"מ ומעלה; טיפות מים (הטייה של )°15
רמות הגנת כניסה ניתנות על ידי קרבת עצמים בקוטר
 12.5מ"מ ומעלה; השקעה במים
הגן מפני חום
שמור במקום יבש

יצרן
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 Cלהתאמה
סימון E

MR

לא בטוח לשימוש ב תהודה מגנטית ()MR

חלק מספר

עיין במדריך/חוברת ההוראות

SN
STERILE R

מספר סידורי

סטרילי באמצעות הקרנה

הגבלת טמפרטורה

Type BF Applied Part

השתמש עד
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נספח ו' :אחריות
 Dדואגת לך!
לפעמים דברים קורים excom .
נספח זה מכסה את מידע האחריות שלנו ומתאר מה אנחנו מכסים ולמשך כמה זמן.

ו 1.אחריותמוגבלת למקלט Dexcom
מה מכוסה ולמשך כמה זמן?
Dexcom"( .Dexcom Inc") מספקת אחריות מוגבלת לרוכש המקורי ("אתה" או
"הרוכש") לכך שהמקלט שלDexcom (ה"מקלט") חף מפגמים בחומר או בעבודת
ההרכבה תחת שימוש רגיל ("אחריות מוגבלת") לתקופה שמתחילה בתאריך השילוח
על ידי הרוכש המקורי ומסתיימת שנה אחת ( )1לאחר מכן.
הערה :אם קיבלת מקלט זה כתחליף למקלט הנמצא במסגרת האחריות ,האחריות
המוגבלת עבור המקלט המחליף תמשיך למשך שארית תקופת האחריות על המקלט
המקורי ,אולם ההחלפה אינה כפופה לאחריות אחרת כלשהי.

מה לא מכוסה?
האחריות המוגבלת מבוססת על שימוש נאות של הרוכש במערכת ניטור גלוקוז
מתמשך בהתאם לתיעוד שניתן על ידיDexcom .אינך מורשה להשתמש במערכת
ניטור גלוקוז מתמשך באופן אחר .שימוש לא נכון במערכת ניטור גלוקוז מתמשך,
גישה לא נאותה אליה או למידע שהיא מעבדת ומעבירה" ,פריצה" או "גישה לקוד" של
מערכת ניטור גלוקוז מתמשך שלך או של הטלפון הנייד ,ונקיטת פעולות בלתי מורשות
אחרות עלולות להעמיד אותך בסיכון ,לגרום לכשל של מערכת ניטור גלוקוז מתמשך,
אינן מורשות ומבטלות את האחריות המוגבלת.

אחריות מוגבלת זו אינה מכסה:
•פגמים או נזקים הנובעים מתאונה ,שימוש לא נכון ,שימוש לרעה ,הזנחה ,לחץ פיזי,
אלקטרוני או אלקטרומכני בלתי רגילים ,שינוי של כל חלק במוצר ,או נזק קוסמטי.
•ציוד ממנו הוסר המספר הסידורי או שהפך לבלתי חוקי.
•כל המשטחים והחלקים החיצוניים החשופים אשר נשרטו או ניזוקו בשל
שימוש רגיל.
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•תקלות הנובעות משימוש במשדר יחד עם אביזרים ,מוצרי עזר וציוד היקפי ,בין אם
קושחה ובין אם תוכנה ,שלא סופקו או אושרו על ידיDexcom.
•פגמים או נזקים מבדיקות ,הפעלות ,תחזוקה ,התקנה או התאמות לא נאותות.
( Cאשר
•התקנה ,אחזקה ושירות למוצרים או שירותים חוץ מאשר מערכת GM
D
יכולים להיות כפופים לאחריות מוגבלת נפרדת) ,בין אם ניתנת על ידי excom
או על ידי גורם אחר; בכך נכללים הטלפון הנייד שלך או המכשיר החכם והחיבור
שלך לאינטרנט.
•מקלט אשר פורק פיזית או שבוצעה גישה לחלק כלשהו בתוכנה שלו באופן בלתי
מורשה כלשהו.
•נזקי מים למקלט.
•המקלט אינו עמיד במים.
•אל תרטיב את המקלט שלך בכל זמן שהוא.

מחויבותה שלDexcom תחת האחריות המוגבלת
במהלך תקופת האחריות,Dexcom תחליף ,ללא חיוב לרוכש ,כל מקלט פגום.
 Dהמקומי.
כדי לקבל סיוע בנוגע למקלט פגום ,צור קשר עם נציג excom

מגבלות על מחויבויות החבות והאחריות שלDexcom
האחריות המוגבלת המתוארת לעיל היא האחריות הבלעדית עבור המקלט ,והיא
במקום כל אחריות אחרת ,מפורשת או מרומזת ,בין אם בפועל ובין אם מכוח החוק,
סטטוטורית או אחרת.
 Dלא מכלילה ולא אחראית באופן מפורש לכל אחריות אחרת ,מפורשת או
 excom
מרומזת ,כולל ,בין היתר ,כל אחריות לגבי המכניות ,ההתאמה למטרה מסוימת ,או אי
הפרה ,להוציא הטווח המותר על פי החוק הרלבנטי.
 Dלא תישא באחריות לכל נזקים מיוחדים ,מקריים ,נסיבתיים או בלתי ישירים,
 excom
ללא קשר להיארעותם ,ולכל תיאוריה של חבות ,הנובעת בכל דרך שהיא מהמכירה,
 Dאו בכל תכונה
השימוש ,השימוש השגוי ,או חוסר היכולת להשתמש ,ב- excom G6
או שירות הניתן על ידיDexcom עבור השימוש ב-Dexcom G6.
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מגבלות אלה על האחריות שלDexcom ומחויבויות האחריות חלות אפילו אם
Dexcom ,או סוכנה ,ייוודעו לגבי נזקים כאלה וללא קשר לכל כשל של מטרה חיונית
של אחריות מוגבלת זו והסעדים המוגבלים הניתנים על ידיDexcom.
אחריות מוגבלת זו ניתנת רק לרוכש המקורי ולא ניתן להעבירה לכל אדם אחר ,והיא
מצהירה על הסעדים הבלעדיים לרוכש.
אם חלק כלשהו של אחריות מוגבלת זו הוא בלתי חוקי או לא ניתן לאכיפה בשל כל
חוק ,כגון אי חוקיות חלקית או יכולת אכיפה ,הדבר לא ישפיע על האכיפה של שארית
האחריות המוגבלת .האחריות המוגבלת תיושם בהיקף המירבי המותר על פי חוק.

ו 2.אחריות מוגבלת שלDexcom למשדר
מה מכוסה ולמשך כמה זמן?
Dexcom"( Dexcom Inc.") מספקת אחריות מוגבלת לרוכש המקורי ("אתה"
או "הרוכש") לכך שהמשדר של  G6Dexcom (ה"משדר") חף מפגמים בחומר או
בעבודת ההרכבה תחת שימוש רגיל ("אחריות מוגבלת") לתקופה שמתחילה בתאריך
השילוח על ידי הרוכש המקורי ומסתיימת שלושה ( )3חודשים לאחר מכן.
הערה :אם קיבלת משדר זה כתחליף למשדר הנמצא במסגרת האחריות ,האחריות
המוגבלת עבור המשדר המחליף תמשיך למשך שארית תקופת האחריות על המשדר
המקורי ,אולם ההחלפה אינה כפופה לאחריות אחרת כלשהי.

מה לא מכוסה?
האחריות המוגבלת מבוססת על שימוש נאות של הרוכש במערכת ניטור גלוקוז
מתמשך במועד הנכון ובהתאם לתיעוד שניתן על ידיDexcom .אינך מורשה
להשתמש במערכת ניטור גלוקוז מתמשך באופן אחר .שימוש לא נכון במערכת ניטור
גלוקוז מתמשך ,גישה לא נאותה אליה או למידע שהיא מעבדת ומעבירה" ,פריצה"
או "גישה לקוד" של מערכת ניטור גלוקוז מתמשך שלך או של הטלפון הנייד ,ונקיטת
פעולות בלתי מורשות אחרות עלולות להעמיד אותך בסיכון ,לגרום לכשל של מערכת
ניטור גלוקוז מתמשך ,אינן מורשות ומבטלות את האחריות המוגבלת.
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אחריות מוגבלת זו אינה מכסה:
•פגמים או נזקים הנובעים מתאונה ,שימוש לא נכון ,שימוש לרעה ,הזנחה ,לחץ
פיזי ,אלקטרונים או אלקטרומכני בלתי רגילים ,שינוי של כל חלק במוצר ,הוא
נזק קוסמטי.
•ציוד ממנו הוסר המספר הסידורי או שהפך לבלתי חוקי.
•כל המשטחים והחלקים החיצוניים החשופים אשר נשרטו או ניזוקו בשל
שימוש רגיל.
•תקלות הנובעות משימוש במשדר יחד עם אביזרים ,מוצרי עזר וציוד היקפי ,בין אם
קושחה ובין אם תוכנה ,שלא סופקו או אושרו על ידיDexcom.
•פגמים או נזקים מבדיקות ,הפעלות ,תחזוקה ,התקנה או התאמות לא נאותות.
•התקנה ,אחזקה ושירות למוצרים או שירותים חוץ מאשר מערכתניטור גלוקוז
ך (אשר יכולים להיות כפופים לאחריות מוגבלת נפרדת) ,בין אם ניתנת על
מתמש 
 Dאו על ידי גורם אחר; בכך נכללים הטלפון הנייד שלך או המכשיר
ידי excom
החכם והחיבור שלך לאינטרנט.
•משדר אשר פורק פיזית או שבוצעה גישה לחלק כלשהו בתוכנה שלו באופן
בלתי מורשה כלשהו.
•נזקי מים למשדר.
•מעבר למפרט שניתן במדריךDexcom G6 ,השימוש ב-G6 שלך.

מחויבותה שלDexcom תחת האחריות המוגבלת
במהלך תקופת האחריות,Dexcom תחליף ,ללא חיוב לרוכש ,כל משדר פגום.
 Dהמקומי.
כדי לקבל סיוע בנוגע למשדר פגום ,צור קשר עם נציג excom

מגבלות על מחוייבויות החבות והאחריות שלDexcom
האחריות המוגבלת המתוארת לעיל היא האחריות הבלעדית עבור המשדר ,והיא
במקום כל אחריות אחרת ,מפורשת או מרומזת ,בין אם בפועל ובין אם מכוח החוק,
סטטוטורית או אחרת.
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 Dלא מכלילה ולא אחראית באופן מפורש לכל אחריות אחרת ,מפורשת או
 excom
מרומזת ,כולל ,בין היתר ,כל אחריות לגבי המכניות ,ההתאמה למטרה מסוימת ,או אי
הפרה ,להוציא הטווח המותר על פי החוק הרלבנטי.
 Dלא תישא באחריות לכל נזקים מיוחדים ,מקריים ,נסיבתיים או בלתי ישירים,
 excom
ללא קשר להיארעותם ,ולכל תיאוריה של חבות ,הנובעת בכל דרך שהיא מהמכירה,
 Dאו בכל תכונה
השימוש ,השימוש השגוי ,או חוסר היכולת להשתמש ,ב- excom G6
או שירות הניתן על ידיDexcom עבור השימוש ב-Dexcom G6.
מגבלות אלה על האחריות שלDexcom ומחויבויות האחריות חלות אפילו אם
Dexcom ,או סוכנה ,ייודעו לגבי נזקים כאלה וללא קשר לכל כשל של מטרה חיונית
של אחריות מוגבלת זו והסעדים המוגבלים הניתנים על ידיDexcom.
אחריות מוגבלת זו ניתנת רק לרוכש המקורי ולא ניתן להעבירה לכל אדם אחר ,והיא
מצהירה על הסעדים הבלעדיים לרוכש.
אם חלק כלשהו של אחריות מוגבלת זו הוא בלתי חוקי או לא ניתן לאכיפה בשל כל
חוק ,כגון אי חוקיות חלקית או יכולת אכיפה ,הדבר לא ישפיע על האכיפה של שארית
האחריות המוגבלת .האחריות המוגבלת תיושם בהיקף המירבי המותר על פי חוק.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

תוירחא ':ו חפסנ

83

נספח ז :מידע טכני
ז 1.סיכום מאפייני התפקוד של המכשיר
כאשר נמוך יותר הוא טוב יותר
מבוגרים

מטריצת תפקוד*

ילדים

דיוק כולל
9.8%

 ARD%ממוצע (,)MARD
mg/dL 400–40

7.7%

( %שגיאת ממוצע מוחלט לעומת סימוכין
לרוחב כל רמות הגלוקוז)
יום 8.6% :1

יום 10.5% :1

יום 8.7% :2

דיוק לאורך זמן

יום 7.8% :2

ימים 10.7% :5–4

 ARD%ממוצע (,)MARD
mg/dL 400–40

ימים 7.2% :5–4

יום 10.6% :7
יום 10.6% :10

יום 6.2% :7
יום 7.1% :10

כאשר גבוה יותר הוא טוב יותר
מבוגרים

מטריצת תפקוד*

ילדים

דיוק קליני
92%
[]100%

 Aשל
 %הקריאות אשר היו באיזור 
CEG( Clarke Error Grid)

96%
[]99.8%

[ %CEG A+B Zone]
* הסימוכין הואYSI (מכשיר מעבדה שלYellow Springs)
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ז 2.מפרט המוצר
אזהרה :השימוש באביזרים ,כבלים ,מתאמים ומטענים שאינם אלה אשר פורטו או
סופקו על ידי היצרן של ציוד זה עלול לגרום לפליטות אלקטרומגנטיות מוגברות או
לחסינות אלקטרומגנטית מופחתת של ציוד זה ולגרום לתפעול בלתי נאות.
אזהרה :יש להשתמש בציוד תקשורתRF נייד (כולל היקפי ,כגון כבלי אנטנה ואנטנות
חיצוניות) במרחק של  30ס"מ מכל חלק של מערכתCGM שלG6 ,כולל כבלים
המפורטים על ידי היצרן .אחרת ,עלולה להתרחש הפחתה בביצועי ציוד זה.
אזהרה :שימוש שגוי בכבלUSB עלול להוות סכנת חנק.
המכשיר מתנהג באופן רגיל במהלך הטעינה ,עם זאת ,אין להחזיק במקלט במהלך
הטעינה במשך יותר מדקה ,שכן המכשיר עלול להתחמם למגע.
אין שיטות ניקוי מומלצות או בדוקות עבור המקלט .יש רק לנגב במטלית נקיה ויבשה.
זהירות :אם יש לך קשיים בקריאת המקלט שלך באור שמש בהיר ,ייתכן שאתה צריך
לחפש מקום מוצל.
מפרט מוצר החיישן
טווח גלוקוז

 400–40mg/dL

חיי יעילות החיישן

עד  10ימים

תנאי אחסון ושינוע
סטריליות

טמפרטורה2 °C–30 °C :
אחסן את החיישנים במקום קריר ויבש
סטרילי באמצעות קרינה

מפרט מוצרי המשדר והמקלט
מודל

משדרG6

מקלטDexcom
 30ימים של נתוני גלוקוז

אחסון זיכרון

 10ימים של נתוני
תמיכה טכנית

קבוצת בטיחות
אלקטרונית

הפעלה פנימית

הפעלה פנימית

אורך חיי הסוללה
(באופן טיפוסי)

 3חודשים

יומיים
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מפרט מוצרי המשדר והמקלט
מודל

מקלטDexcom

משדרG6

זמן טעינת הסוללה לא ניתנת לטעינה

 3שעות

טמפרטורה42 °C–10 °C :

טמפרטורה45 °C–0 °C :

לחות 95%–10% :RH

לחות 95%–15% :RH

טמפרטורה45 °C–0 °C :

טמפרטורה40 °C–0 °C :

לחות 95%–10% :RH

לחות95%–10% :RH

רום ההפעלה

 396מטרים עד 4,206מטרים

 365מטרים עד 4,114מטרים

הגנת כניסה

IP28 :הגנה כנגד הכנסה
של חפצים גדולים והשקעה
במים עד  2.4מטרים למשך
 24שעות

IP22 :הגנה כנגד הכנסה
של חפצים גדולים וטיפות
מים הנופלות באופן אנכי

הגנה כנגד שוק
אלקטרוני

חלק תואם מסוגBF

לא רלבנטי

פלט שמע התרעה

לא רלבנטי

 dבמטר אחד
 50 BSPL

תנאי הפעלה
תנאי אחסון ושינוע

תדירויותTX/RX

 2.480–2.402GHz

רוחב רצועה

 1.07MHz

 1.39MHz

עוצמת פלט
מירבית

 1.0mW EIRP

 2.4mW EIRP

מודולציה

Gaussian Frequency-Shift Keying

קצב נתונים

 1Mbps

טווח תקשורת
נתונים

 6מטרים

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

86

ינכט עדימ :ז חפסנ

סיכום איכות השירות
איכות השירות עבור התקשורת האלחוטית של מערכתG6 בשימוש ב-Bluetooth
באנרגיה נמוכה מובטחת בתוך הטווח האפקטיבי של  6מטרים ,ללא מכשולים ,בין
 Gלבין אביזר התצוגה המצומד במרווחים קבועים של  5דקות .אם הקשר
משדר ה- 6
בין המשדר לבין אביזר התצוגה אובד ,בעת החיבור מחדש חבילות שהוחמצו (עד 3
 Cמתוכננת לקבל רק
שעות) יועברו מהמשדר לאביזר התצוגה .מערכת ה- GM G6
תקשורות תדרי רדיו (RF) מאביזרי תצוגה מזוהים ומצומדים.

מדדי אבטחה
 Gמיועדת להעביר נתונים בין המשדר ואביזר התצוגה המיועד בהתאם
מערכת 6
 Bהסטנדרטים בתעשייה .היא לא תקבל תקשורת תדרי רדיו (RF)
לפרוטוקולי LE
 Bקלאסית.
המשמשים כל פרוטוקול אחר ,כולל פרוטוקולים של תקשורת 
G
 Gלבין מקלט 6
בנוסף לביטחון הניתן על ידי חיבורBLE ,התקשורת בין משדר 6
ואפליקציות למכשירים ניידים מוגנת על ידי רמות נוספות של אמצעי אבטחה תוך
שימוש בפורמט נתונים מוצפן וקנייני .פורמט זה כולל שיטות שונות לאימות שלמות
הנתונים וכדי להגן על מקרים פוטנציאליים של חבלה בנתונים .בעוד שפורמט זה
 Rו-AES) משמשים
הוא קנייני ,פרוטוקולי הצפנה סטנדרטים לתעשייה (כלומר, SA
בחלקים שונים של פורמט נתונים קנייני זה.
אלא אם לא מופעלת ,אפליקצייתG6 למכשירים ניידים מתקשרת עם שרתיDexcom.
התקשורת בין אפליקציותG6 לבין שרתיDexcom מוגנת על ידי מספר מנגנונים,
 Jסטנדרטיים
המתוכננים להגן מפני השחתת הנתונים .בכך נכללים סמלי WIT
לתעשייה לאימות והרשאה .כל תקשורת כזו מתרחשת באופן בלעדי על מסלולי
 Sסטנדרטי לתעשייה.
נתונים המשתמשים בפורמט SL
מפרט כבלUSB לטעינה/הורדה*
קלט/פלט

1A ,V DC 5

סוג

USB A עדUSB micro B

אורך

 0.91מטרים
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מפרט אספקת הכוח/מטען
קבוצה

II

קלט

 ACקלט ,0.2A ,50/60Hz ,Vac 240–100
0.2A rms ב 100-Vac

פלטDC

5.0( 1A ,V DC 5 וואט)

חסינות אלקטרומגנטית והצהרה ומדריך פליטות
המשדר והמקלט מיועדים לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית המפורטת בטבלה להלן.
הצרכן או המשתמש במשדר צריך להבטיח שהוא נמצא בשימוש בסביבה כזו.
בדיקת חיסוניות

רמת היענות המשדר

פליטה אלקטרומגנטית
(ESD)

 8 ±kV מגע

IEC 61000-4-2
שדה מגנטי (50Hz)
IEC 61000-4-8
פרץ אלקטרוני מהיר/
חולף

 15 ±kV Air
 30A/m

לא רלבנטי

 2 ±kV עבור קווי
אספקת חשמל

לא רלבנטי

,kV 0.5 ±
 kV 1 ±קו(וים) לקו(וים)

IEC 61000-4-4
התפרצות
IEC 61000-4-5

רמת היענות המקלט

 Vלמחזור 1
 230 0% 
ירידות והפרעות
וולטאז'
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

 230 0%V ל 0.5-מחזור
בזוויות  8שלבים
לא רלבנטי

V 230 70%
(dip in 230 V 30%)
עבור  25מחזורים
 Vעבור
 230 0% 
 250מחזורים
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בדיקת חיסוניות
הפרעת שדות הולכה
IEC 61000-4-6

רמת היענות המשדר
לא רלבנטי

רמת היענות המקלט
 6Vrms
 150kHz עד  80MHz

הפרעת שדות קרינה

 10V/m

IEC 61000-4-3

 Mעד  2700 MHz(מודולציהAM)
ב 80- Hz

שדות קרינה והולכה

FAA RTCA /DO-160 edition G Section 20
Category T.

שימוש בכלי טיס

ניתן להשתמש במטוס בהתאם להוראות שניתנות על
ידי מפעיל כלי הטיס

הפרעות אלקטרומגנטיות יכולות עדיין להתרחש בסביבת הטיפול בבריאות בבית שכן
לא ניתן לערוב לשליטה בסביבתEMC .אירוע של הפרעה ניתן לזהות בפערים בין
 Gאו אי דיוקים גסים .מומלץ למשתמש לנסות למתן השפעות אלה על ידי
קריאות 6
נקיטת אחד מהצעדים הבאים:
 Gשלך ,השתמש במכשיר מדידת
•אם התסמינים שלך לא תואמים לקריאות ה- 6
 Gשלך אינן תואמות
גלוקוז בדם לקבלת החלטות בנוגע לטיפול .אם קריאות ה- 6
באופן עקבי לתסמינים שלך או לערכי מכשיר מדידתגלוקוז בדם ,אזי שוחח
עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך לגבי האופן בו תוכל להשתמש
 Dשלך כדי לסייע בניהול הסוכרת שלך .איש מקצוע בתחום הטיפול
ב- excom G6
בבריאות שלך יכול לעזור לך להחליט כיצד עליך להשתמש במכשיר זה באופן
הטוב ביותר.
•אם אביזר התצוגה מחמיץ  20דקות של נתונים חיישן גלוקוז ( 4קריאות) ,תוצג
שגיאת אובדן האות .כדי לפתור ,עיין בנספח א' פתרון בעיות.
•אם אביזר התצוגהמראה את מסך ההעמסה באופן בלתי צפוי ולא מציג את מסך
המגמה בתוך  3דקות ,צור קשר עם נציגDexcom המקומי .למידע נוסף ,עיין
בנספח א' פתרון בעיות.
•אם פאנל המגע של המקלט שלך לא עובד במשך  6דקות ,צור קשר עם נציג
 Dexcomהמקומי.
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מפרט פליטות אלקטרומגנטיות
בדיקת חיסוניות
פליטות תדרי רדיו
CISPR 11
פליטות תדרי רדיו
שימוש בכלי טיס

היענות
קבוצה  ,1דרגהB
 Gסעיף ,21
עומד ב-FAA RTCA /DO-160 מהדורה 
קטגוריהM לשימוש בתא הנוסעים.

ז 3.היענות לתקנות רדיו
 Dexcom Inc.מצהירה בזאת כי סוג ציוד הרדיו של מערכתDexcom G6 נענה
 Eלהתאמה זמין בכתובת
להוראה  .2014/53/EUהטקסט המלא של הצהרת U
האינטרנט הבאה:dexcom.com/doc.
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נספח ח' :הוראות לשימוש מקצועי
ח 1.הקדמה
 Gעבור המטופל שלך,
ה-G6 תומך בשימוש מרובה מטופלים .אתה רק מכין את ה- 6
מכין את המטופל שלך ל-G6 ,מתקין את ה-G6 יחד עם המטופל ,ואז עוקב אחריו כדי
לשתף תובנות לגבי מגמות ,דפוסי וסטטיסטיקות הגלוקוז שלו .זה עוזר לשניכם לנהל
את הסוכרת שלו טוב יותר .הסעיפים הבאים סוקרים את כל השלבים ומעניקים לך
משאבים לשיתוף עם המטופלים שלך כשאתה מדריך אותם לאורך הפעלת החיישן.

 Gעבור מטופל
ח 2.הכן 6
 Gשלו (הסרת סמיות).
ראשית ,החלט האם המטופל אמור לראות את קריאות ה- 6
האם זה ידרבן אותו לנהל את הסוכרת שלו טוב יותר?
בין אם מקלט ה-G6 סמוי או לא סמוי ,כל מטופליG6:
•חייבים לשאת עימם את המקלט שלהם כדי שהוא יתעד את הנתונים שלהם לצורך
ניתוח מאוחר יותר.
•לקבל התראות מערכת (כולל :צימוד משדר ,התחל חיישן ,חיישן חדש ,אובדן
האות ,אין קריאות ,כיול).
ההבדלים בין סמוי ללא סמוי הם:
•לא סמוי :המקלט מציג את קריאות ה-G6 של המטופל ,חץ ,גרף וכל ההתרעות/
התראות הקשורות בגלוקוז (כלומר ,גלוקוז נמוך דחוף ,רמה נמוכה דחופה בקרוב,
גלוקוז נמוך ,גלוקוז גבוה ,שיעור עלייה ,או שיעור ירידה).
•סמוי :המקלט לא מציג כל מידע סמוי .בנוסף ,הוא לא מציג את הודעת
השלמת ההתחממות.
היכנס ל-clarity.dexcom.eu למידע נוסף (ייתכן שאינו זמין בכל האזורים).
עקוב אחר ההוראות כדי לנגב ולחטא את המקלט ואת המשדר בין מטופלים .כאשר
אתה משתמש בהם עבור מטופלים מרובים ,אל תשתמש בנרתיק האופציונלי למשדר,
העשוי פלסטיק רך.
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1

הכן את המקלט
א .הטען וכוון מחדש
•הטען את המקלט
•כיוון מחדש:
•כיוון מחדש של המקלט מסיר את נתוני המטופל הקודם .כדי להבטיח
את פרטיות המטופל ,כוון מחדש את המקלט לאחר כל שימוש.
•החלט אם המטופל שלך צריך לראות את מידע החיישן שלו (לא סמוי)
או לא (סמוי) כאשר הוא משתמש ב-G6.
ב .נגב
•כדי לנגב את המקלט ,השתמש במטלית נקיה ויבשה
•במידת הצורך ,הסר והשלך לפח את המגן הישן לפני הניגוב.
עקוב אחר אמצעי הזהירות המקומיים להשלכת חומרים מזהמים
באופן פוטנציאלי.
•אל תשתמש בבגדים ,מגבות ,נייר טואלט ,או פריטים שורטים דומים
•אל תאפשר ללחות לחדור לפתחים כלשהם
•אל תשתמש בתרסיסי אירוסול ,חומרים ממסים או שוחקים

2

שים מגן על המקלט
(המקלט אינו מחוטא; נעשה שימוש במגן במקום זאת)
א .הכן
•שטוף את ידיך ועטה
כפפות נקיות
•השתמש במגן חדש עבור כל
מטופל כדי להגן על מטופלים
מפני זיהום
•קח מגן ,חותם משולש
וכיסוי USB

כיסוי
USB

מגן
משולש

מגן

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

92

יעוצקמ שומישל תוארוה ':ח חפסנ

ב .הנח את המקלט בתוך המגן
•התאם בין המגן לבין המקלט
כך שמסך המקלט פונה
הרחק מהפתח וחיבור ה-USB
מתיישר עם פתח ה-USB במגן
•החלק את המקלט אל תוך
הפתח שצורתוV
•מתח את המגן על פני המקלט
ג .סרט איטום
•קלף את החותם המשולש
מהגב הדביק
•הנח את החותם על פני
פתח המגן בחלק האחורי
של המקלט
•קלף את החותם המרובע
מהגב הדביק
•הנח על פני פתח ה-USB כדי
ליצור דלת
3

נקה את המשדר
א .הכן

2

•הגן :עטה כפפות נקיות ומשקפי מגן
•הכן תמיסה להשריה :שים חומר ניקוי אנטי-חיידקי Clorox Healthcare
 )Clorox( Bleachבמכל עמוק דיו להשקעת המשדר
®
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ב .נקה
•שטוף ושפשף :שטוף את
המשדר במי ברז קרים תוך
הברשה באמצעות מברשת
בעלת סיבים רכים ,עד שכל
הלכלוך הנראה לעין נעלם
•השרה וקרצף:
•הכנס את המשדר לתמיסת
ההשריה שהכנת למשך
 3דקות
•בעת שהוא שקוע ,קרצף
אזורים לא ישרים (ראה חצים
ירוקים) באמצעות מברשת
בעלת סיבים רכים או מגבון
שהוספג מראש בחומר מלבין
ג .שטוף ויבש
•שטוף :הוצא מתוך תמיסת ההשריה ושטוף את המשדר תחת מי ברז
זורמים במשך  10שניות
•יבש :נגב את המשדר במטלית יבשה
ד .בדוק
•ודא שאין כל לכלוך נראה לעין .אם יש ,נקה שוב.
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4

חטא את המשדר
א .הכן
•הגן :עטה כפפות נקיות ומשקפי מגן
•הכן תמיסת השריה ומזרק:
•שים  )Cavicide( CaviCide® solutionבמיכל עמוק דיו
להשקעת המשדר
•מלא מזרק בכ 30-ml שלCavicide
ב .חטא
•שטוף:
•התמקד באיזורים שאינם ישרים
•סובב בתוך ה-Cavicide במשך  10שניות
•מלא מחדש את המזרק
•קרצף:
•הספג מטלית נקייה או מגבון ב-Cavicide
•נגב את המשדר כולו במשך לפחות  3דקות או עד שכל הלכלוך הוסר
•התמקד באיזורים שאינם ישרים
•שטוף:
•התמקד באיזורים שאינם ישרים
•סובב בתוך ה-Cavicide במשך  10שניות
•השקע:
•הכנס את המשדר לתמיסת ההשריה המוכנה
•סובב אותו במשך  30שניות
•אז השאר אותו שקוע בתמיסה במשך  3דקות נוספות
ג .שטוף ויבש
•שטוף :הוצא מתוך תמיסת ההשריה ושטוף את המשדר תחת מי ברז
זורמים במשך  10שניות
•יבש :נגב את המשדר במטלית יבשה
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ח 3.הכן מטופל ל-G6
טבלה זו מראה מה עליך להסביר למטופלים שלך והיכן תוכל למצוא מידע ממוקד-
מטופל כדי לעזור לו להבין.
הסבר

הראה

מה זהCGM

עיין במדריך התחל כאן ,סעיף מה זה עושה

רכיביG6

עיין במדריך התחל כאן ,סעיף סקירה כללית שלG6
אמור למטופלים שלך לשמור את המקלט בתוך המגן
ולשמור על המגן יבש.

מגן המקלט וכיסוי ה-USB

U
הראה להם כיצד לפתוח ולסגור את כיסוי ה- SB
כאשר הם מטעינים את המקלט .יש לטעון את
המקלט בכל יומיים .תן להם כיסוייUSB נוספים.
 Uכאשר הוא כבר
אמור להם להחליף את כיסוי ה- SB
לא נדבק למגן.
אמור למטופלים שלך ליידע אותך ולהחזיר את
המקלט אליך אם:
•נוצר במגן חור
•נגמרים להם כיסויי ה-USB

ח 4.התקן אתG6 עם המטופל
התקן עם מטופלים סמויים ולא סמויים
יחד עם המטופל שלך ,עקוב אחר הוראות ההתקנה ב'התחל כאן' כדי להתקין את
האפליקציה או המקלט.
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הקפד להכניס את קוד החיישן שנמצא על הגב הדביק של מכשיר ההחדרה.
XXXX

הוראות ההתקנה כוללות החדרה של החיישן והצמדה של המשדר.

התקנה נוספת עם מטופלים סמויים
הסבר מדוע המטופל משתמש באופן סמוי.

התקנה נוספת עם מטופלים לא סמויים
בעת ההתקנה שלG6 עם המטופל שלך ,אתה תיצור איזור מטרת גלוקוז מותאם
אישית על ידי הגדרת התראות נמוך וגבוה התואמות ל-A1C שלו.
במהלך התחממות החיישן בת השעתיים ,השתמש בטבלה להלן כדי להסביר כיצד יש
לפרש את המידע ב-G6.
הסבר

הראה

הצג את מסך הבית

פרק  3סקירה כללית של מסך הבית

מהן התרעות/התראות

פרק  4התרעה והתראות

ניהול סוכרת עםG6

פרק  5החלטות בנוגע לטיפול

משאבים

הצע למטופל שלך לצפות בסרטון הדרכה לבדו
כדי לסקור את המידע שהצגת.

אפליקצייתDexcom CLARITY

יידע את המטופלים שלך המשתמשים באפליקציה
לגבי מגמות ,סטטיסטיקות ודפוסיCLARITY.
ראהclarity.dexcom.eu למידע נוסף.
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ח 5.עקוב עם המטופל
עבור מטופלים המשתמשים באפליקציה ,בכל זמן במהלך הפעלת החיישן ,תוכל
להיכנס אלclarity.dexcom.eu כדי לראות את נתוני הגלוקוז שלהם .עבור מטופלים
המשתמשים במקלט ,מידע זה זמין לאחר שהם יחזירו את המקלט ואתה תעלה את
הנתונים (ראהclarity.dexcom.eu)CLARITY . מזהה מגמות ,דפוסים ומציגה
סטטיסטיקות .תוכל לסקור מידע זה עם המטופל כדי להציג בפניו תובנות כיצד לנהל
טוב יותר את הסוכרת שלו.
בסוף הפגישה ,הסר את ה-G6 מהמטופל .למידע נוסף ,עיין בפרק  6סיום ההפעלה
של החיישן שלך.

ח 6.השלבים הבאים
ייתכן שהמטופל שלך ירצהG6 משלו .הוא זמין לשימוש אישי .הפנה אותו אל נציג
Dexcom המקומי שלך למידע נוסף.
אתה כבר מוכן להשתמש ב-G6 על מטופל נוסף ולהציג בפניו את היתרונות של ה-G6.
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נספח ט :מילון מונחים
A1C

בדיקת דם המשמשת לאיבחון סוכרת מסוג  1או  2וכדי
לאמוד עד כמה טוב אתה מנהל את הסוכרת שלך.
 Aמשקף את רמת הסוכר בדם שלך במהלך  2או 3
 1C
החודשים האחרונים.

Android

מערכת הפעלה המשמשת במכשירים חכמים.

Android Wear

סוג של שעון חכם.

Bluetooth

טכנולוגיה המאפשרת למכשירים לתקשר זה עם זה
ללא חוטים.

Follow או
אפליקציית
Dexcom Follow

 Dהמאפשרת ניטור של מידע
אפליקציית excom
הגלוקוז וההתראות של משתמש אחר.

iOS

מערכת הפעלה המשמשת במכשירים חכמים
שלApple.

IP

הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה (IEC) היא
ארגון ללא מטרת רווח ,לא ממשלתי ,בינלאומי ,שנוצר
כדי להפיק סטנדרטים של בטיחות למוצרי אלקטרוניקה.
אחד מהסטנדרטים לבטיחות הוא סימון רמת אטימות
(IP) ,המסווגת ומדרגת עד כמה מכשיר אלקטרוני מוגן
כנגד אבק ,מים ,מגע בשוגג ,וכו'.
דירוגיP Iהם מספריים ,כאשר המספר מבוסס על מצבים
של התקלויות המכשיר האלקטרוני.
דירוגP22 Iמאפשר לך לדעת שהמכשיר האלקטרוני
שלך לא יאפשר לך לדחוף את האצבעות שלך לתוכו ולא
יינזק או יהיה לא בטוח במהלך בדיקה ספציפית כאשר
מים מטפטפים למטה.

mg/dL

מיליגרם לדציליטר .יחידת המידה הסטנדרטית לקריאות
ם בארצות הברית.
גלוקוז בד 

mmol/L

מילימול לליטר .יחידת מידה לערכיגלוקוז בדם.
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Share או
Dexcom Share

תכונה של אפליקצייתDexcom G6 המאפשרת לך
 Gשלך לעוקבים.
לשלוח בבטחה את מידע ה- 6

אזהרה

מתארת נסיבות חמורות ומסכנות חיים ,תוצאותיהן וכיצד
להימנע מסיכון בעת השימוש ב-G6.

אמצעי זהירות

תשומת לב מיוחדת בה עליך או על איש מקצוע בתחום
הטיפול בבריאות שלך לנקוט לצורך שימוש בטוח
ויעיל ב-G6.

אפליקציה

תוכנה המותקנת במכשיר חכם או נייד.
אפליקציית ה-G6 היא תצוגה של ניטור גלוקוז מתמשך.

שימוש בדגימת דם ממקום שאינו קצה האצבע (חלופי)
כגון פנים כף היד ,האמה או הזרוע העליונה לערכי
בדיקה במקום חלופי מכשיר מדידה.
אל תשתמש בבדיקה ממקום חלופי כדי לכייל את ה-G6.
השתמש רק במדידות בדקירת אצבע.
ברירת מחדל

אפשרות קיימת של היצרן עבור הגדרת המכשיר.

הודעה

מסר מהאפליקציה המופיע על מסך המכשיר החכם.
הודעה עשויה לכלול גם צליל או רטט ,תלוי בהגדרות
המכשיר החכם.
גלוקוז בדם נמוך .זהה ל'נמוכה' או לסוכר בדם נמוך.
היפוגליקמיה מאופיינת על ידי רמה נמוכה של גלוקוז
במחזור הדם.

היפוגליקמיה

חשוב לטפל בהיפוגליקמיה .אם היא נשארת לא מטופלת,
היפוגליקמיה עלולה להוביל לסיבוכים רציניים.
התייעץ עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך
כדי לקבוע את הגדרת ההיפוגליקמיה המתאימה עבורך.

מערכת  • Dexcom G6השימוש בG6-

100

םיחנומ ןולימ :ט חפסנ

ם גבוה .זהה ל'גבוה' או לסוכר בדם גבוה.
גלוקוז בד 
היפרגליקמיה מאופיינת על ידי עודף גלוקוז במחזור הדם.
היפרגליקמיה

חשוב לטפל בהיפרגליקמיה .אם היא נשארת לא
מטופלת ,היפרגליקמיה עלולה להוביל לסיבוכים רציניים.
התייעץ עם איש מקצוע בתחום הטיפול בבריאות שלך
כדי לקבוע את הגדרת ההיפרגליקמיה המתאימה עבורך.

העמסת אינסולין

נטילת מנת אינסולין זמן קצר לאחר המנה האחרונה
שלך .דבר זה עלול לגרום לסוכר נמוך בדם .לא רלבנטי
לנטילת מנות אינסולין כדי לכסות את מה שאכלת עכשיו.

הפעלת החיישן

התקופה שלאחר הכנסת חיישן חדש .במהלך תקופה
זו ,קריאת ה-G6 שלך מוצגת על אביזר/י התצוגה שלך
בכל  5דקות.

הצהרת בטיחות

 Gואזהרות,
הצהרה של השימושים המיועדים של 6
אמצעי זהירות והתוויות נגד רלבנטיים.

התוויות

כיצד ,לאילו מטרות ותחת אילו נסיבות ,עליך
להשתמש ב-G6.

התוויות נגד

 Gמכיוון שהוא עלול להזיק
מצב בו לא ניתן להשתמש ב- 6
לך .הסיכון בשימוש עולה על התועלת.

חנות האפליקציות
או חנות המשחקים

חנות אינטרנט להורדה של אפליקציות למכשיר חכם.

כיול

כאשר אתה מכייל ,אתה מבצע מדידה בדקירת אצבע
במכשיר המדידה שלך ואז מכניס את הערך למקלט או
למכשיר החכם שלך.
כיול ה-G6 שלך הוא אופציונלי .כיול עשוי לעזור ליישר
קו בין קריאות ה-G6 לבין ערכי מכשיר המדידה שלך.

מכשיר מדידת
גלוקוז בדם (BG)

מכשיר רפואי המשמש למדוד כמה גלוקוז יש בדם.

מכשיר חכם או נייד

מכשיר אלקטרוני ללא חוט ,נייד המחובר לאינטרנט ,כגון
טלפון חכם או מחשב לוח.
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מכשיר עזר

חומרה המחוברת למכשיר החכם שלך .לדוגמה ,אוזניות
Bluetooth ,שעוןApple או שעון חכם אחר.

מצב טיסה

הגדרה במכשיר החכם בה תכונות מסוימות כבויות כדי
להתאים לתקנות התעופה.

משתף

 Gאשר משתף את מידע ה-G6 שלו
משתמש 6
עם עוקבים.

ניטור גלוקוז
מתמשך

חיישן המוחדר מתחת לעור ובודק רמות גלוקוז בנוזל בין
רקמתי .משדר שולח את הקריאות לאביזר התצוגה.

נתונים וקול באותו
הזמן

היכולת לבצע שיחת טלפון ולגשת לאינטרנט באותו
חיבור סלולרי באותו הזמן.

עוקב

אדם שמקבל את מידע המשתתף ב-Follow.

ערך גלוקוז
בדם (BG)

ערך גלוקוז בדם הוא כמות הגלוקוז שיש בדם הנמדד
במכשיר מדידה.

פרוץ

הסרת המגבלות ואמצעי האבטחה המוצבים על ידי היצרן
במכשיר חכם .ההסרה מהווה סיכון אבטחה ונתונים
עלולים להיות פגיעים.
אל תתקין את אפליקצייתG6 במכשיר חכם פרוץ .ייתכן
שהיא לא תעבוד כראוי.

קריאתG6

ריכוז הגלוקוז הנמדד בנוזל הבין-רקמתי.

שעוןApple

שעון חכם עבורiPhone.

שעון חכם

שעון המתקשר עם מכשיר חכם ומרחיב אותו .למשל,
שעוןApple.
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