התחל כאן
הגדרה

הוראות שימוש

סקירה כללית של Dexcom G6 CGM ()G6
אביזר תצוגה

המכשיר החכם שלך

•מציג מידע גלוקוז
מקלטDexcom

•הגדר את המכשיר החכם שלך,
 Dאו שניהם
מקלט excom
•לרשימה של המכשירים החכמים
התואמים כעת ומערכות ההפעלה,
עבור אל:dexcom.com/compatibility
 Gוהמקלט תואמים
•אפליקציית ה- 6
לכל מערכותG6

התקן להחדרה

התקן להחדרה עם
חיישן מובנה
•מחדיר החיישן מחדיר את
החיישן מתחת לעורך
•חיישן מקבל מידע גלוקוז

חיישן
(פנימי)

משדר
•שולח מידע גלוקוז מהחיישן
אל אביזר התצוגה

כל התמונות מייצגות .המוצר שלך עשוי להיראות אחרת.
 Gשלך.
סקור את הצהרת הבטיחות בהשימוש ב-G6 שלך ,פרק  2לפני השימוש ב- 6

מה זה עושה
 Gשולח קריאות גלוקוז בחיישן ה-G6
ה- 6
(קריאותG6) אל אביזר התצוגה שלך.

בחר אפליקציה ,מקלט או שניהם
המקלט הוא מכשיר רפואי ייעודי .המכשיר החכם שלך
אינו כזה ,למרות שאתה יכול להשתמש באפליקציית 6
G
בעזרתו .המכשיר החכם שלך אינו מכשיר רפואי ייעודי מכיוון
שהאפליקציה עלולה להחמיץ התרעה/התראה רק מכיוון שהיא
נמצאת על מכשיר חכם  -לדוגמה ,בשל הגדרות המכשיר
החכם ,כיבוי האפליקציה או המכשיר החכם ,סוללה נמוכה וכו'.

השתמש בלשוניות להלן כדי להגדיר
את האפליקציה ,המקלט או שניהם
רוצה להגדיר את שניהם? בחר איזה מהם להגדיר ראשון
ואז עבור לאותה לשונית .הצעדים האחרונים מראים לך
כיצד להגדיר את אביזר התצוגה השני .אל תשתמש
בשתי הלשוניות.

המכשיר החכם שלך

לדרכים אחרות ללמוד כיצד להגדיר את ה-G6 שלך:
•צפה בסרטון ההדרכה בכתובת
dexcom.com/downloadsandguides
•צור קשר עם נציגDexcom המקומי שלך לקבלת תמיכה

מקלטDexcom

המכשיר החכם שלך

התקן להחדרה עם
חיישן מובנה

הגדרת האפליקציה

משדר

שלב  :1הגדרת האפליקציה

א

	הורד ופתח את אפליקצייתG6 Dexcom

ב

	עקוב אחרי הוראות ההגדרה על המסך

1

כשמתקבלת הודעה קופצת:
•שלח את הנתונים שלך לענן.
זה מאפשר לך להשתמש:

הסכמה לשתף נתונים
עם Dexcom

• :Shareשלח את נתוני ה-G6 עוקבים.
• :Clarityשקול את הנתונים עם רופאים; ראה
דפוסים (ייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים).
•הכנס את קוד החיישן שלך
(ממחדיר החיישן אותו תחדיר).
•אין קוד חיישן?
ראה שימוש ב-G6 שלך ,נספח א' ,פתרון בעיות.

קבל
דחה

אשר

•הכנס את המספר הסידורי שלך (SN) מה:-
החלק האחורי של המשדר

קופסת המשדר
או

לאחר שתכניס את המספר הסידורי שלך ,ה-G6 שלך מחפש את המשדר.
 Gאו התרעה/התראות.
בעודו מחפש ,לא תקבל קריאות 6

2

רואה את הטיימר הכחול של התחממות
החיישן? המשמעות היא שהחיישן שלך
מתרגל לגוף שלך.
במהלך ההתחממות:
 Gאו התרעה/התראות
•אין קריאות 6
•יש להחזיק תמיד את המכשיר החכם
במרחק של  6מטרים מהמשדר

ג

	המתן שעתיים
•לאחר שתושלם התחממות החיישן ,הקש על OK
כדי לראות את מסך הבית
•כעת אתה מקבל קריאותG6 והתרעה/התראות

התחממות החיישן

҆҆҉ҋҎҘ҆ґқҋҋ҉҆Ҝ҇ҐҐ҉Ҝ
҇҆҆҄҅҈҇ҙ҇Ҏ҄Ҝ҇҂ҋҚҙ҆ҐҎқ҇҆҆Қ
ҜҔҍҜ҇ҒҋҐ҈ґқҋҋ҉҆Ґ

Қ҇қҋ҂

שלב  :2ראה שימוש ב-G6 שלך
למד כיצד:
•לקרוא את מסך הבית שלך
•להשתמש בהתרעה ובהתראות
•לקבל החלטות טיפול

השימוש ב G6-שלך
•

ברוך הבא

•

סקירה כללית של מסך הבית

•

התרעה והתראות

•

החלטות בנוגע לטיפול

•

סיום ההפעלה של החיישן

•

מאפייני אפליקציה מתקדמים

•

נספחים

•נושאי פתרון בעיות
הוראות שימוש

צעד  :3אופציונלי  -הגדרת המקלט
הדלק את המקלט על ידי לחיצה על כפתור ההדלקה
במשך  3-2שניות .עקוב אז אחרי ההוראות שעל המסך.

҃҂҃҆Ҍ҇Қ
Welcome

אל תשתמש בלשונית הגדרת המקלט .צעדים אלה
מיועדים להגדרת המקלט לפני הגדרת האפליקציה.
Next
҆҃҂

מקלט

התקן להחדרה עם חיישן מובנה

הגדרת המקלט

משדר

שלב  :1הגדרת המקלט

א

	הוצא את המקלט מהקופסה

ב

	הפעל את המקלט
לחץ על כפתור ההפעלה במשך  3-2שניות.

ג

	עקוב אחרי ההוראות שעל המסך

1

כשמתקבלת הודעה קופצת ,הכנס את:
•קוד החיישן ממחדיר החיישן אותו תחדיר
•אין קוד חיישן?
ראה שימוש ב-G6 שלך ,נספח א' ,פתרון בעיות

•מספר סידורי (SN) מה:-
החלק האחורי של המשדר

קופסת המשדר
או

לאחר שתכניס את המספר הסידורי שלך ,ה-G6 שלך מחפש את המשדר.
 Gאו התרעה/התראות.
בעודו מחפש ,לא תקבל קריאות 6

2

תסיים שלב זה כאשר תראה את
המסך הבא:

החדר וחבר
 1.החדר חיישן.
 2.חבר משדר.
עיין בהוראות המוצר
לקבלת פרטים.

הבא

שלב  :2השתמש בהתקן להחדרה
כדי להחדיר את החיישן המובנה

א

	הוצא מהקופסה את ההתקן
להחדרה עם החיישן המובנה
אסוף חומרים :התקן להחדרה (עם הקוד
אותו הכנסת כעת) ,משדר ומגבונים.

ב

	בחר את איזור החיישן
שנתיים ומעלה

או

 2-17שנים בלבד

הימנע מעצמות ,עור מגורה ,כתובות קעקע ואיזורים בהם נתקלים בדברים.

ג

	השתמש בהתקן להחדרה כדי להחדיר את החיישן המובנה

1

קח מחדיר החיישן
ומגבון אלכוהול.

2

רחץ ויבש את הידיים.

XXXX

 3נקה את איזור החיישן בעזרת
מגבון אלכוהול.

 4קלף והסר את הכיסוי שנמצא
על גבי החומר הדביק .אל
תיגע בחומר הדביק.
XXXX

 5מקם את ההתקן להחדרה
על העור.

7

לחץ על הכפתור כדי להחדיר
את החיישן.

 9השלך את ההתקן להחדרה.
עקוב אחר קווי המנחה עבור
רכיבים שבאים במגע עם דם.

 6קפל ושבור את מגן הבטיחות.

 8הסר את ההתקן להחדרה
מהעור כשאתה משאיר את
המדבקה ואת המחזיק.

שלב  :3חבר משדר

א

	הוצא את המשדר מהקופסה

ב

	חבר את המשדר

1

נקה את המשדר עם
מגבון אלכוהול.

 2הכנס את המשדר ,הלשונית
קדימה ,אל תוך המחזיק.

לשונית
חריץ
 3חבר את המשדר .הוא משמיע
צליל נקישה כשהוא במקומו.
וודא שהוא שטוח ומוחזק
היטב על ידי המחזיק.

 4שפשף סביב המדבקה
 3פעמים.

שלב  :4הפעל את החיישן במקלט

א

	המתן עד  30דקות לצימוד
במהלך הצימוד:
•אין קריאותG6 או התרעה/התראות
•יש להחזיק תמיד את המקלט במרחק
של  6מטרים מהמשדר

ב

	הקש על התחל חיישן כדי להתחיל בחימום בן השעתיים
במהלך ההתחממות,
G
לא תקבל קריאות 6
או התראות/אזעקות

ג

	המתן
•כאשר הוא יושלם ,הקש על הבא
כדי לעבור למסך הבית
G
•כעת אתה מקבל קריאות 6
והתרעה/התראות

הפעל חיישן

שלב  :5ראה שימוש ב-G6 שלך
למד כיצד:
•לקרוא את מסך הבית שלך
•להשתמש בהתרעה ובהתראות
•לקבל החלטות טיפול

השימוש ב G6-שלך
•

ברוך הבא

•

סקירה כללית של מסך הבית

•

התרעה והתראות

•

החלטות בנוגע לטיפול

•

סיום ההפעלה של החיישן

•

מאפייני אפליקציה מתקדמים

•

נספחים

•נושאי פתרון בעיות
הוראות שימוש

צעד  :6אופציונלי  -הגדרת האפליקציה
הורד את האפליקציה למכשיר החכם שלך
ופתח אותה .עקוב אז אחרי ההוראות שעל המסך.
אל תשתמש בלשונית הגדרת האפליקציה .צעדים אלה
מיועדים להגדרת האפליקציה לפני הגדרת המקלט.
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