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1. fejezet: Üdvözöljük!
Gratulálunk, hogy a Dexcom G6 folyamatos vércukorszint-ellenőrző (CGM) rendszer (G6)
az élete részévé vált!

1.1 Kezdő lépések
A G6 beállításához kövesse a Kezdés útmutató utasításait, vagy haladjon végig az
oktatás lépésein (elérhető a dexcom.com/downloadsandguides webhelyen).

KEZDÉS
Beállítás

Használati útmutató

Az oktatóanyag és ez a G6 készülékének használata c. útmutató egyaránt bemutatja a
kezdőképernyőt, végigvezeti a kezelési döntések meghozatalán, és megmutatja, hogyan
fejezze be a mérési időszakot. Továbbá ez az útmutató megmutatja, hogyan szabhatja
személyre a figyelmeztető hangokat, hogyan használja a Dexcom Share (Share) és a
Dexcom Follow (Follow) alkalmazásokat, valamint hogyan hozhat létre figyelmeztetési
ütemezést az alkalmazásában.
Az útmutatóban szereplő képek reprezentatív jellegűek. Az anyagok másként nézhetnek ki.
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1.2 Milyen újdonságok vannak a G6-ban?
A Dexcom G6 jellemzői a következők:
• Nincs szükség ujjbegyszúrással végzett kalibrálásra!
• Az érzékelő 10 napig viselhető
• Alacsony szint hamarosan sürgős vészjelzés
• Paracetamol/acetaminofen blokkolása
• Új alkalmazásfunkciók
• Új érzékelőapplikátor
• A jeladó és a jeladó tartója modernizált
• A G6 adatai megtekinthetőek az okosóráján és az új opcionális vevőkészüléken

Nincs szükség ujjbegyszúrással végzett kalibrálásra
A G6-tal nincs szükség kalibrálásra! Az érzékelő kódjának beírása után nem kap
kalibrációjelzést.

10 napos mérési időszak
A mérési időszak 10 napig tart! A beállítások jelzik, hogy mikor ér véget a munkamenet,
így Ön előre tud tervezni.

Alacsony szint hamarosan sürgős vészjelzés
Az Alacsony szint hamarosan sürgős vészjelzés értesíti Önt, ha a vércukorszintje olyan
gyorsan esik, hogy 20 percen belül 3,1 mmol/L alá fog csökkenni. Ez időt ad arra, hogy
megtegye az alacsony vércukorszint megelőzéséhez szükséges intézkedéseket.

Paracetamol/acetaminofen blokkolása
Korábban a paracetamol/acetaminofen befolyásolhatta a leolvasott értékeit, amelyek
a valósnál magasabbnak tűnhettek. A G6 alkalmazásával paracetamol/acetaminofen
szedése esetén is felhasználhatja a G6 által leolvasott eredményeket. A paracetamol/
acetaminofen maximális dózisánál nagyobb mennyiség (felnőtteknek 6 óránként > 1
gramm) befolyásolhatja az érzékelő által mért adatokat, ami így a valóságnál magasabb
értékeket jelezhet.
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Új alkalmazásfunkciók
Az alkalmazással éjszakai ütemtervet készíthet, így a telefon csak a G6 riasztása/
figyelmeztetései esetén ad hangjelzést, míg más bejövő e-mailek vagy szöveges
üzenetek esetén néma marad.

Érzékelőapplikátor
Az érzékelő behelyezése még soha nem volt ilyen egyszerű! Az átalakított
érzékelőapplikátor lehetővé teszi az érzékelő gyors és egyszerű beillesztését.

A jeladó tartója és a jeladó modernizált
Az átalakított jeladó és tartója alacsonyabb profilú. Ezenkívül, miután a mérési időszak
véget ért, a jeladó eltávolításához könnyen megbonthatja a jeladó tartóját.

Okosórák és új opcionális vevőegység támogatása
Kiválaszthatja, hogyan kívánja megtekinteni az adatait. Használhatja az alkalmazást,
az új vevőt érintőképernyővel, az Apple Watch okosórát és az Android Weart.
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2. fejezet: Biztonsági figyelmeztetések
Dexcom G6 biztonsági figyelmeztetések
Alkalmazási javallatok
A Dexcom G6 folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer (Dexcom G6 rendszer
vagy G6) 2 éves vagy idősebb személyek számára javallott vércukorszint-ellenőrző
rendszer, ideértve a terhes nőket is. A Dexcom G6 rendszer célja a vércukorszint (VC)
ujjbegyszúrásos mérésének kiváltása a kezelési döntések meghozatala érdekében.
A Dexcom G6 rendszer eredményei értelmezésének a vércukorszint tendenciáin és
egymást követő többszörös leolvasásokon kell alapulnia. A Dexcom G6 rendszer segíti
a hiperglikémia és a hipoglikémia epizódjainak felismerését is, ezzel megkönnyíti a
terápia akut és hosszú távú módosítását is.
A Dexcom G6 rendszert otthon és egészségügyi létesítményekben használhatják a betegek.

Fontos felhasználói információk
A G6 készülék használata előtt nézze át a termékútmutatót. A javallatok, ellenjavallatok,
figyelmeztetések, óvintézkedések és egyéb fontos felhasználói információk a G6
készülékhez mellékelt termékútmutatóban találhatók. Beszélje meg az Önt kezelő
egészségügyi szakemberrel, hogyan használja fel a G6 készüléken megjelenő
információkat cukorbetegsége kezeléséhez. A termékútmutató a G6 hibaelhárítására
és a rendszer teljesítményjellemzőire vonatkozó fontos információkat tartalmaz.

Ellenjavallat
• Tilos az MRI/CT/diatermia vizsgálat – MR-környezetben nem biztonságos

MR

Ne viselje a folyamatos vércukorszint-ellenőrző eszközt (érzékelőt, adót, vevőt vagy
okoskészüléket) mágneses rezonancia képalkotáshoz (MRI), számítógépes tomográfia
(CT) letapogatáshoz vagy nagyfrekvenciás elektromos hő (diatermia) kezeléshez.
A G6-ot nem tesztelték ezekben a helyzetekben. A mágneses mezők és a hő
károsíthatják a G6 alkatrészeit, ami ennek hatására pontatlanul jelenítheti meg
a G6-érzékelő által érzékelt vércukorszintértékeket (G6-eredményeket), vagy
megakadályozhatja a riasztásokat. G6-eredmények vagy riasztási/figyelmeztető
értesítések nélkül előfordulhat, hogy elkerüli a figyelmét egy súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint esemény.
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Figyelmeztetések
• Olvassa el a felhasználói anyagokat
Mielőtt elkezdené a G6 használatát, figyelmesen olvassa el a hozzá mellékelt
anyagokat. Ennek elmulasztása esetén:
• Lehetséges, hogy rosszul használja a G6-ot
• Lehetséges, hogy nem érti meg a G6 által közölt információkat
• Befolyásolhatja az eszköz megfelelő működését
• Ne hagyja figyelmen kívül az alacsony/magas vércukorszint tüneteit
Ne hagyja figyelmen kívül, hogy hogyan érzi magát. Ha a vércukor-figyelmeztetések
és a G6 készülék által mért vércukorszintértékek nem egyeznek meg azzal, ahogy
érzi magát, a vércukorszintmérővel (mérővel) mért vércukorértéket használja fel a
cukorbetegség-kezelési döntések meghozatalához, illetve szükség esetén azonnal
forduljon orvoshoz.
Kétség esetén hagyja figyelmen kívül a mérőt.
• Nincs szám, nincs nyíl, nincs folyamatos vércukorszint-ellenőrzési kezelési döntés
Ha a G6 nem jelenít meg számot vagy nyilat, vagy ha a G6 által mért vércukorszintérték
nem felel meg a tüneteinek, akkor használja a mérőt a cukorbetegség-kezelési
döntések meghozatalához.
Nincs szám, nincs nyíl, nincs kezelési döntés. Kétség esetén hagyja figyelmen kívül
a mérőt.
• Ne használja, ha…
Ne használja a G6-ot, ha dialízis alatt áll vagy kritikusan beteg. Nem ismert, hogy
ezeknek a populációknak a különféle állapotai vagy gyakran alkalmazott gyógyszerei
hogyan befolyásolhatják a rendszer teljesítményét. A G6 által mért vércukorszintérték
pontatlan lehet ezekben a populációkban.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedés
• Kerülje a fényvédő és rovarriasztó szerek használatát
Egyes bőrápoló termékek, például fényvédő és rovarriasztó szerek hatására
megrepedhet a G6 eszközben használt műanyag. A G6 használata előtt ellenőrizze,
hogy nincs-e megrepedve a vevő, a jeladó és a jeladó tartója. Ha repedést észlel,
kérjük, forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez. Ne engedje, hogy ezek a bőrápoló
Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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termékek érintkezzenek a G6-tal. Bőrápoló termékek használata után mosson kezet,
mielőtt megérintené a G6 eszközét. Ha bármilyen bőrápoló termék kerül a G6-ra,
azonnal törölje le egy tiszta ruhával.
• Hidroxikarbamidra vonatkozó óvintelmek
Ha hidroxikarbamidot szed, akkor a G6 értéke hamisan megnövekszik, és téves
hipoglikémia-figyelmeztetéseket vagy hibákat okozhat a cukorbetegség kezelésére
vonatkozó döntésekben. A pontatlanság mértéke a testben lévő hidroxikarbamid
mennyiségétől függ. A mérő használata

Biztonsági figyelmeztetések indításkor
Figyelmeztetések
• Használja a mérőt indításkor
Amikor elindít egy új érzékelőt, csak akkor kap G6-értéket vagy riasztást/figyelmeztetéseket, ha beírja az érzékelő kódját vagy két kalibrálást. Használja a mérőt a kezelési
döntések meghozatalához az érzékelő 2 órás csatlakozási periódusa alatt.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• Használjon megfelelő érzékelőkódot
Egy új érzékelő indításakor be kell írnia egy kódot a megjelenítő eszközébe
ahhoz, hogy a G6-ot ujjbegyszúrással végzett kalibrálás nélkül használhassa.
Minden érzékelőnek saját kódja van, amely a tapasz hátoldalára nyomtatva
található meg. Ne használjon másik érzékelőből származó kódot, és ne találjon
ki saját maga egy kódot. Ha nem a helyes kódot írja be, akkor az érzékelő nem
fog megfelelően működni, és pontatlan lehet. Ha elvesztette az érzékelő kódját,
akkor ujjbegyszúrásokkal kalibrálhatja a G6-ot.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Kalibrációs biztonsági figyelmeztetések
Kalibráció nem szükséges, ha a felhasználó érzékelőkódot ad meg. Ha a felhasználó
nem ad meg érzékelőkódot, akkor a következő figyelmeztetésekre és óvintézkedésekre
van szükség.
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Figyelmeztetések
• Ne várjon – kalibráljon!
Ha még nem használta a kalibrálási kódot, akkor a G6-ot naponta kézzel kell
kalibrálnia, vércukorszintmérőből és ujjbegyszúrásokból nyert értékek felhasználásával.
Azonnal végezze el a kalibrálást, amint a G6 értesíti Önt. Ha nem végzi el a kalibrálást
az értesítés alkalmával, lehetséges, hogy a G6 pontatlan lesz, ezért a G6 kalibrálásáig
használja a vércukorszintmérőt a kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalához.
• Az ujjbegyeit használja
Ujjbegyszúrással kalibrálja a VC-mérőt. A máshonnan vett vér pontatlanabb és nem
olyan időszerű eredményt adhat.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• Legyen pontos és gyors.
Írja be a mérőn megjelenő pontos VC-értéket a mérő használatától számított öt
percen belül. Ne írja be a G6 által mért értéket kalibrálásként.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Rendszer/hardver/szoftver biztonsági
figyelmeztetések
Figyelmeztetések
• Az érzékelővezeték leszakad
Ne hagyja figyelmen kívül az eltört vagy levált érzékelővezetékeket. Egy érzékelővezeték
a bőre alatt maradhat. Ha ez történik, kérjük, forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez.
Ha egy érzékelővezeték megszakad a bőr alatt, és nem látja, akkor ne próbálja meg
eltávolítani. Forduljon egészségügyi szakemberhez. Akkor is kérjen szakszerű orvosi
segítséget, ha fertőzés vagy gyulladás tünetei – vörösség, duzzanat vagy fájdalom –
alakulnak ki a behelyezési területen.
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• Hol kell behelyezni: hasba, felkarba vagy fenékbe?
Minden beteg használhatja a hasát vagy a felkarját. A 2–17 éves betegek a fenék
felső részét is választhatják. Keressen olyan helyet a hasán vagy a fenék felső
részén, ahol van némi zsír a bőre alatt.
Az érzékelőt nem tesztelték vagy hagyták jóvá más helyekre. Beszéljen meg
egészségügyi szakemberével, melyik hely a legjobb az Ön számára.
2–17 évesek: helyezze be a hasába, a felkar hátsó részébe, vagy a fenék felső részébe
18 évesek vagy idősebbek: helyezze be a hasába, vagy a felkar hátsó részébe.

2 évesek és idősebbek

VAGY

Csak 2-17 év közöttiek

• Hol kell tárolni
Az érzékelőket szobahőmérsékleten vagy hűtőszekrényben tárolhatja, feltéve, hogy
a hőmérséklet 2 °C és 30 °C között van. Ne tárolja az érzékelőket fagyasztóban.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• Ne indítson el érzékelőt a lejárati dátuma után
Ne indítson el érzékelőt a lejárati dátuma után, mert helytelen eredményeket adhat.
A lejárat dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN (év-hónap-nap) formátumban, az érzékelő
csomagolásának címkéjén, a homokóra jelölés mellett található.
• Ellenőrizze a csomagolást
Ne használja az érzékelőt, ha a steril csomagolása megsérült vagy kinyílt,
mert fertőzést okozhat.
• Tiszta és száraz bőr
Az érzékelő behelyezése előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a kezét és a
behelyezési területet.
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Mosson kezet szappannal és vízzel, nem géltisztítóval, majd szárítsa meg az érzékelő
csomagolásának felbontása előtt. Ha piszkos a keze az érzékelő behelyezésekor,
baktériumok telepedhetnek meg a behelyezési területen, és fertőzés alakulhat ki.
A fertőzések megelőzése érdekében tisztítsa meg a behelyezési területet alkoholos
törlőkendővel. Csak akkor helyezze be az érzékelőt, ha már megszáradt a bőre.
Ha a behelyezési terület nem tiszta és nem száraz teljesen, akkor fennáll a fertőzés
kockázata, illetve lehetséges, hogy a jeladó tartója nem ragad meg jól.
Ügyeljen arra, hogy a bőrén ne legyen rovarriasztó, fényvédő, parfüm vagy testápoló.
• Hol kell behelyezni: ellenőrizendő dolgok
Addig ne vegye le a biztonsági védőt, amíg a G6-applikátort a bőréhez nem teszi.
Ha korábban eltávolítja a biztonsági védőt, véletlenül a szándékoltnál korábban
megnyomhatja az érzékelőt behelyező gombot, és ez sérülést okozhat Önnek.
Minden egyes érzékelőt másik területre helyezzen be. Ha ugyanazt a helyet túl gyakran
használja, nem tud begyógyulni a bőr, ami hegesedést vagy bőrirritációt okoz.
Fontos az érzékelő elhelyezése. Válasszon egy területet:
• Legalább 8 cm-re az inzulinpumpa infúziós szerelékétől vagy injekció
beadásának helyétől
• Távol derékpánttól, hegesedéstől, tetoválástól, irritációtól és csonttól
• Amelyet alvás közben valószínűleg nem üt be, nem nyom meg vagy
amelyre nem fekszik rá
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

A jeladó biztonsági figyelmeztetései
Figyelmeztetések
• Ellenőrizze
Ne használjon sérült vagy repedt jeladót. A sérült jeladó áramütés miatti sérüléseket
okozhat, valamint a G6 hibás működését eredményezheti.
• Használja az utasításoknak megfelelően
A jeladó kicsi és fulladásveszélyt jelenthet. Ne tegye a szájába és ne adja gyermekek
kezébe felnőtt felügyelete nélkül.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.
Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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Óvintézkedések
• Újrafelhasználás – ne dobja el
Munkamenet befejezésekor ne dobja el a jeladót. A jeladó mindaddig újrafelhasználható,
amíg a G6 arról nem értesíti, hogy a jeladó akkumulátora hamarosan lemerül.
Egészségügyi szakemberek számára: Kérjük, olvassa el a tisztítási és fertőtlenítési
utasításokat a Professzionális használati utasításban.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

A rendszer biztonsági figyelmeztetései
Óvintézkedések
• Kezeléssel kapcsolatos döntések
A G6 mérési eredménye és a tendencianyíl alapján hozzon kezeléssel kapcsolatos
döntéseket.
• Használjon megfelelő jeladót, vevőegységet és érzékelőt
A G6 alkatrészei nem kompatibilisek egyetlen korábbi Dexcom termékkel sem. Ne
keverjen össze különféle generációkba tartozó jeladókat, vevőegységeket és érzékelőket.
• Áthaladás biztonsági ellenőrző ponton
Ha G6 eszközt visel, kérje, hogy ne kelljen áthaladnia AIT (Advanced Imaging
Technology, fejlett képalkotási technológia) detektorkapun (más néven milliméteres
hullámhosszú letapogatón), illetve ne kelljen a G6 eszköz bármely részét átküldenie
a poggyászröntgenen, hanem inkább kézi detektorral vagy a teljes test motozásával
vizsgálják át Önt.
A G6 eszközt viselheti átjárható fémdetektoron való áthaladáskor. Ebben az esetben
a mérő alapján hozzon kezelési döntéseket mindaddig, amíg el nem hagyja a
biztonsági területet.
Mivel nem teszteltünk minden röntgenberendezést és szkennert, nem tudjuk, vajon
azok károsítják-e a G6-ot.
Nem tudja pontosan, milyen gépről van szó? Legyen óvatos: kérje, hogy inkább kézi
detektorral vagy a teljes test motozásával vizsgálják át Önt.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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A készülék biztonsági figyelmeztetéseinek
megjelenítése
Óvintézkedések
• Tartsa a jeladót közel a megjelenítő eszközhöz
Tartsa a jeladót és az megjelenítő eszközt egymástól 6 méternyi távolságon belül úgy,
hogy ne legyenek közöttük akadályok (például falak vagy fém). Máskülönben esetleg
nem lesznek képesek kommunikálni. Ha víz van a jeladó és a megjelenítő eszköz
között, például zuhanyozás vagy úszás közben, tartsa őket közelebb egymáshoz.
A hatótávolság azért csökken, mert a Bluetooth® vízen keresztül sem működik jól.
• Riasztás/figyelmeztetések beszerzése az Ön által használt megjelenítő eszközre
Riasztás/figyelmeztetések megszerzéséhez állítsa be azokat a használt megjelenítő
eszközére. A vevőegység nem képes fogni az alkalmazásában beállított riasztást/
figyelmeztetéseket. Hasonlóképpen az alkalmazás sem képes fogni a vevőegységben
beállított riasztást/figyelmeztetéseket.
• Be van kapcsolva?
Ha a vevőegység vagy okoskészülék ki van kapcsolva (le van állítva), nem jeleníti
meg a G6 által mért eredményeket vagy riasztásokat/figyelmeztetéseket. Ellenőrizze,
hogy a megjelenítő eszköz be van-e kapcsolva.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Okoskészülékek biztonsági figyelmeztetései
Figyelmeztetések
• Ellenőrizze a beállításokat
Ha az okoskészülék le van némítva és Ön bekapcsolta a Mindig hangos beállítást
(ez az alapértelmezett beállítás), akkor csak a következő értesítések adnak hangot
(amikor hangbeállításként nem a Csak rezeg érték van megadva):
• Vércukorriasztás/-figyelmeztetések:
• Alacsony szint sürgős
• Alacsony szint hamarosan sürgős
• Alacsony vércukorszint
• Magas vércukorszint
Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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• Emelkedési sebesség
• Csökkenési sebesség
• Nincsenek eredmények figyelmeztetés
• Rendszerfigyelmeztetések:
• Kalibráció szükséges (az érzékelőhöz való 2 órás csatlakozás után csak akkor
jelenik meg, ha nem használnak érzékelőkódot)
• Kalibrációhiba (csak akkor jelenik meg, ha egy felhasználó belép a kalibrálásba;
a kalibrálás nem szükséges)
• Érzékelő lejárt
• Érzékelő hibás
• Jeladó hibás
• Nincs tárhely hiba
• Az alkalmazás leállt
• Kivételek:
• Apple: Ha az okoskészülék Csendes vagy Ne zavarjanak üzemmódban van,
nem kap Jelátviteli kapcsolati hiba figyelmeztetést.
• Ismétlődések: Egyes értesítések az első vizuális és rezgéses értesítés
során elnémulnak, majd a második értesítéskor hangot adnak. Ha nem törli
a figyelmeztetést, akkor 5 perc után félig hangerővel, 10 perc után pedig
teljes hangerővel megismétlődik.
• Bluetooth: Bluetooth fejhallgató, hangszórók stb. használatakor a riasztás/
figyelmeztetések az elsődleges okoskészüléken vagy a tartozékon szólalhatnak
meg. Minden kiegészítő különbözik. Tesztelje a sajátját, hogy megtudja, hol
fogja hallani a riasztást/figyelmeztetéseket.
• Értesítések:
• Győződjön meg arról, hogy az okoskészülék beállításai lehetővé teszik-e,
hogy a Dexcom alkalmazás értesítései megjelenjenek a zárolási képernyőn.
Ez lehetővé teszi az értesítések megtekintését a telefon feloldása nélkül.
• Apple: A G6 telepítése során engedélyezze a Dexcom alkalmazás értesítéseit,
különben nem fog riasztást/figyelmeztetéseket kapni.

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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• Akkumulátor: Az alkalmazásnak mindig futnia kell a háttérben, és lemerítheti
az okoskészülék akkumulátorát. Tartsa az akkumulátort feltöltve.
• Kompatibilitás: Az okoskészülék vagy az okoskészülék operációs rendszerének
frissítése előtt látogasson el a dexcom.com/compatibility oldalra. Az alkalmazás
vagy az eszköz operációs rendszerének automatikus frissítése megváltoztathatja
a beállításokat vagy leállíthatja az alkalmazást. Mindig manuálisan végezze el a
frissítést, majd utána ellenőrizze a helyes eszközbeállításokat.
• Idő: Hagyja, hogy az okoskészülék automatikusan frissítse a dátumot és az időt,
amikor áthalad időzónákon, vagy ha vált a normál és a nyári időszámítás között. Ne
módosítsa kézzel az okoskészülék idejét, mert az elronthatja a tendenciaképernyőn
megjelenő időt és az alkalmazás leállíthatja az adatok megjelenítését.

• Az Android-felhasználóknak az alkalmazás használatához engedélyezniük
kell a Ne zavarjanak engedélyt.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• Ellenőrizze a kiegészítő eszközöket
Használ fejhallgatót az okoskészülékével? És Bluetooth hangszórót vagy okosórát?
Kiegészítők használatakor ne feledje, hogy riasztásait/figyelmeztetéseit csak egy
eszközön vagy tartozékon kaphatja meg, nem mindegyiknél. Bármely kiegészítő
eszköz csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy az okoskészülék beállításai lehetővé
teszik-e a riasztások vagy figyelmeztetések további fogadását.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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A vevőegység biztonsági figyelmeztetései
Figyelmeztetések
• Ne használja, ha sérült
Ne használjon sérült vagy repedt vevőkészüléket. A sérült vevőkészülék áramütés
miatti sérüléseket okozhat, valamint a G6 hibás működését eredményezheti.
• A vezetékeket az utasításoknak megfelelően használja
Csak az előírásoknak megfelelően használjon USB-kábelt, és gondoskodjon a
biztonságos tárolásról. Az USB-kábel helytelen használata fojtási kockázatot jelenthet.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony
vagy magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• A hangszóró és a rezgések tesztelése
Csak akkor tud reagálni a riasztásokra/figyelmeztetésekre, ha hallja vagy megérzi
azokat, ezért rendszeresen ellenőrizze a vevőegység hangszóróját és a rezgéseket.
A hangszóró és a rezgések működésének ellenőrzéséhez csatlakoztassa töltőre a
vevőegységet. Néhány másodpercre megjelenik a Tesztelje a hangszórót képernyő.
A hangszóró és a rezgések teszteléséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat. Nagyszerű, ha hallja és érzi őket. De ha nem sípol és rezeg –
esetleg nedves lett vagy leesett –, forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez.
• Tartsa tisztán és szárazon
Ne merítse a vevőegységet vízbe, és óvja az USB-portot szennyeződéstől vagy víztől.
Ez károsíthatja.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.
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A Dexcom Share biztonsági figyelmeztetései
Fontos felhasználói információk
A Dexcom Share (Share) segítségével az érzékelő adatait elküldheti alkalmazásából a követői
okoskészülékeire! Olvassa el az alábbi jelzéseket, figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket,
hogy megtudja, hogyan lehet biztonságosan használni ezt az alkalmazást.

A cukorbetegségre vonatkozó biztonsági
figyelmeztetések megosztása és kezelése
Alkalmazási javallatok
• A követők folyamatos tájékoztatása
A Share segítségével az érzékelő adatait elküldheti okoskészülékéről a követői
okoskészülékeire.
• Használja másodlagos értesítésként
Az okoskészülékén található információkat közvetlenül a G6 jeladója küldi el. Ha már
az Ön készülékén találhatók, a Share elküldi azokat a követőinek. Tehát a követőinél
meglévő adatai mindig régebbiek, mint az Önéi. A cukorbetegsége kezelésére a
jelenlegi információkat használja, ne a követői esetleg elavult információit.
Követői a kapott információk felhasználásával kapcsolatba léphetnek Önnel és
támogathatják Önt a cukorbetegsége kezelésében. A kapott információt nem arra
használják fel, hogy kezelési döntéseket hozzanak, elemzéseket végezzenek vagy
tanítsanak. A követők nem módosíthatják az Ön adatait.

Figyelmeztetések
• A G6 készülékét használja a kezelési döntések meghozatalához
Ne hozzon kezeléssel kapcsolatos döntéseket – például alacsony érték esetén
történő kezelésről vagy magas érték esetén történő adagolásról – a Share-ből
származó adatokat alapján. Ehelyett használja a G6 érzékelőjének információit.
• Vegye figyelembe az egészségügyi szakember tanácsát
Az egészségügyi szakember adott Önnek önellenőrzési feladatokat? Ha igen, végezze
el ezeket. A követői nem helyettesítik ezeket.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.
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A Share telepítésének és beállításainak
biztonsági figyelmeztetései
Figyelmeztetés
• A követőknek követniük kell, Önnek pedig megosztani
Be kell kapcsolnia a Share-t ahhoz, hogy az érzékelője információit továbbíthassa
a követőinek. A követők akkor láthatják az Ön küldeményét, ha letöltik a Dexcom
Follow alkalmazást.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.

Óvintézkedések
• A követők nem kezelik a cukorbetegségét, ez az Ön feladata
Ne hagyatkozzon arra, hogy majd a követői szólnak, ha kezelési döntést kell hoznia.
Mindig tartsa kézben a cukorbetegsége kezelését. Gyakran nézzen rá a G6-ra.
Reagáljon a riasztásokra/figyelmeztetésekre. Ne várjon arra, hogy majd egy követője
jelentkezik, ugyanis elképzelhető, hogy műszaki probléma miatt a követői nem kapják
meg az érzékelőitől származó adatokat.
• Ellenőrizze a saját és követői okoskészülékeit
• Internet-hozzáférés szükséges: A Share használatához mindkét okoskészüléket
csatlakoztatni kell az internetre. Próbáljon meg e-mailt küldeni a követőjének
az eszközéről. Ha követője megkapja az üzenetet a saját eszközén, mindkét
okoskészülék csatlakozva van.
• Az akkumulátorok töltve: Ellenőrizze, hogy az okoskészülék akkumulátorai töltve
vannak-e. Ha akár az Ön, akár a követői okoskészülékének akkumulátora nincs
feltöltve, a Share nem fog működni.
• Ellenőrizze okoskészülékét
Bekapcsolt alkalmazás: Ha bekapcsolja az okoskészülékét, koppintson a G6
alkalmazásra annak megnyitásához. Ha az alkalmazás nincs megnyitva, a Share
nem fog működni.
• Ellenőrizze a követők okoskészülékeit
• Hangok bekapcsolva: A követők akkor hallhatják és/vagy érezhetik meg a
riasztásokat/figyelmeztetéseket, ha a saját okoskészülékükön be van kapcsolva
a hang vagy legalább a rezgés. Az okoskészülék beállításai elsőbbséget élveznek
a Follow alkalmazás beállításaival szemben.
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• Szünetek a megosztásban: A követők nem kapják meg az érzékelő adatait, ha
okoskészülékük ki van kapcsolva, nem csatlakozik az internethez, illetve Ne
zavarjanak vagy Repülőgép üzemmódban van. Amikor a követők kijavítják ezeket
a problémákat, a hiányzó információk visszatöltődnek, ők pedig újból elkezdik
megkapni az információkat.
• A cellahordozó támogatja az egyidejű hang- és adatátvitelt: A legtöbb cellaszolgáltató
támogatja a hang és az adatok egyidejű használatát. Ellenőrizze a sajátját, és kérje
meg követőit, hogy ők is ellenőrizzék a sajátjukat. Ha nem támogatott, a Share nem
fog működni telefonhívások közben. A Share újraindul a telefonhívás végén és elküldi
az esetleges várakozó értesítéseket.
• Személyre szabhatja a Share-t, így a követők támogathatják Önt
• A Share személyre szabásával gondoskodhat arról, hogy követői
rendelkezésére álljanak azok az információk, amelyek révén segíthetik
Önt a cukorbetegsége kezelésében.
• Késleltetés: A követője csak az Ön által beállított késleltetési idő után
kap értesítést.
• Megosztás leállítása funkció: A Megosztás vége lehetőség kiválasztásával
bármikor leállíthatja az egyik követő felé irányuló megosztásokat. Ez a követő
addig nem fogja megkapni az érzékelő adatait, amíg újra nem engedélyezi a
megosztást.
Kövesse a G6 használati utasításait. Ennek elmulasztása esetén súlyos alacsony vagy
magas vércukorszint alakulhat ki Önnél.
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3. fejezet: A kezdőképernyő áttekintése
Ideje nagy részét a kezdőképernyőn fogja eltölteni. Ez adja meg a G6-érzékelő
vércukorszintmérésének adatait (G6 adatok) és a trendinformációkat, valamint
eljuttatja Önt más G6-funkciókhoz.
A következő szakasz a kezdőképernyő funkcióit ismerteti. Később áttekintjük,
hogyan kell értelmezni a G6-értékeket, tendencianyilakat és grafikonokat, utána
pedig azt, hogy hogyan lehet navigálni más funkciókra.

3.1 A kezdőképernyő funkciói
Az alábbiakban az Apple alkalmazás, az Android alkalmazás és a vevőegység
kezdőképernyői láthatók. Noha az érzékelő vércukoradatai azonosak, a navigáció
kissé eltér.
A jelenleg kompatibilis okoskészülékek és operációs rendszerek felsorolásához
látogasson el a dexcom.com/compatibility oldalra.

Kulcs

Apple
Share

Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl

10,0
mmol/L

Grafikon
3. Aktuális G6-eredmény
4. Magas érték
riasztási szint
5. Alacsony érték
riasztási szint
Navigáció és állapot
6. Események
7. Beállítások
8. Share
9. Mindig hangos állapot

22
18
14
6
2
8:00

9:00

Most

Események
Beállítások
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Kulcs

Android

Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl

SHARE

BEÁLLÍTÁSOK

9,6

Grafikon
3. Aktuális G6-eredmény
4. Magas érték
riasztási szint
5. Alacsony érték
riasztási szint

mmol/L

22
18

Navigáció és állapot
6. Események
7. Beállítások
8. Share
9. Mindig hangos állapot

14
6
2
8:00

9:00

Most

Események

Kulcs

Vevőegység

Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl

6,1
mmol/L

Grafikon
3. Aktuális G6-eredmény
4. Magas érték
riasztási szint
5. Alacsony érték
riasztási szint
Navigáció
6. Esemény hozzáadása
7. Menü

22
18
12

11:00

12:00

4
2

Most

Ellenőrizze, hogy az ujjai szárazak-e, amikor megérinti a vevőegység képernyőjét.
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3.2 G6-eredmény, tendencianyíl és grafikon
Ön itt van most
A kezdőképernyőn számok és szín jelzik Önnek, hogy hol van. A szám a G6 által mért
eredménye. Ez 5 percenként frissül. A szám hátterének színe azt jelzi, hogy a G6-eredmény
alacsony, magas vagy az Ön céltartományán belüli.

4,3
mmol/L

12,4

9,1

Piros = alacsony

Sárga = magas

Szürke =
céltartományon belüli

mmol/L

mmol/L

A szám háttérszíne akkor is piros, amikor a vércukorszint annyira gyorsan csökken,
hogy 20 percen belül 3,1 mmol/L-re vagy az alá fog esni (lásd: Alacsony szint hamarosan
sürgős vészjelzés).

Ön erre tart
A tendencianyilak elárulják, hogy Ön merre tart.
Tendencianyilak

Erre halad az Ön vércukra
Állandó

Lassan
emelkedik
vagy esik
Emelkedik
vagy esik
Gyorsan
emelkedik
vagy esik
Nincs nyíl

A változás legfeljebb:
• 0,06 mmol/L percenként
• 1,8 mmol/L 30 percen belül
Változik:

• 0,06–0,1 mmol/L között percenként
• Legfeljebb 3,4 mmol/L 30 percen belül
Változik:
• 0,1–0,2 mmol/L között percenként
• Legfeljebb 5 mmol/L 30 percen belül
A változás több mint:
• 0,2 mmol/L percenként
• 5 mmol/L 30 percen belül
Nem lehet meghatározni tendenciát
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Korábban itt volt
A jobb oldali pont a jelenlegi G6-érték. A bal oldali pontok a korábban mért G6-értékek.
A grafikon háttérszínei megmutatják, hol helyezkednek el a G6-értékei:

22
Sárga =
magas

18
14
10

Szürke =
céltartományon
belüli
Piros =
alacsony

6
2
8:00

9:00

Most
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A kezdőképernyővel kapcsolatos problémák
Néha nem kap G6-értéket, vagy nem látható szám, csak egy üzenet.
Amit Ön lát

Amit ez jelent
A G6-eredménye 2,2 mmol/L alatti

ALACSONY
mmol/L

A G6-eredménye 22,2 mmol/L feletti

MAGAS
mmol/L

Alkalmazás
Jelátviteli kapcsolati
hiba figyelmeztetés
Nem kapja meg a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

Vevőegység
Jelátviteli kapcsolati
hiba Riasztás
Nem kapja meg
a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket
és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

A hibaüzenet azt jelenti, hogy a
G6 nem működik, Ön pedig nem
fog riasztást/figyelmeztetéseket
vagy G6-értékeket kapni. (Lásd: A.
függelék Hibaelhárítás.)

OK
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3.3 A kezdőképernyő navigációs és állapotikonjai
A navigációs ikonok segítségével más G6-funkciókat is elérhet.
Az alkalmazás és a vevőegység kezdőképernyőjén megjelenő navigációs ikonok szinte
azonosak. Az alkalmazás extra funkciókkal is rendelkezik.
Ikon

Leírás
Share ikon (csak az alkalmazásban):
Használatával elküldheti a
vércukoradatait a követőinek. További
információkért lásd a 7. fejezetet
(Speciális alkalmazásfunkciók).
Mindig hangos ikon (csak az
alkalmazásban): Beállíthatja, hogy
a riasztások/figyelmeztetések akkor
is megszólaljanak, ha a telefon néma
vagy Ne zavarjanak állapotba van
állítva. Ennek megváltoztatásához
lépjen a Beállításokra. További
információkért lásd a 7. fejezetet
(Speciális alkalmazásfunkciók).
Alkalmazás

Vevőegység

Események/Esemény hozzáadása:
Lehetővé teszi az inzulin, a szénhidrát,
a testmozgás és az egészséggel
kapcsolatos események rögzítését.

Vevőegység

Beállítások/Menü: Lehetővé
teszi riasztások szerkesztését,
segítség kérését, a beállítások
megváltoztatását, a hangok személyre
szabását és még sok minden mást.

Események
Alkalmazás

BEÁLLÍTÁSOK
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3.4 Lásd a G6 által mért korábbi eredményeket
Az alkalmazásban az 1, 3, 6, 12 és 24 órás grafikonok megtekintéséhez (eseményekkel)
fordítsa az okoskészüléket oldalára (fekvő nézethez), és koppintson a képernyő tetején
lévő fülekre.
óra

óra

óra

óra

óra

Események
Inzulin

Most

A vevőegységen érintse meg a grafikont az 1, 3, 6, 12 és 24 órás nézetek közötti váltáshoz.
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4. fejezet: Riasztás és figyelmeztetések
A riasztások és figyelmeztetések segítenek Önnek a céltartományban maradni. Ezek akkor
adnak hangjelzést vagy rezgő jelzést, amikor Ön:
• A céltartományon kívül van
• 3,1 mmol/L-en vagy ennél alacsonyabb értéken van
• 3,1 mmol/L értéken lesz 20 percen belül
A riasztások/figyelmeztetések ugyanolyan rezgéseket hoznak létre, mint az okoskészülék
más alkalmazásaiból érkező értesítések. Csak akkor tudja meg, hogy a G6 küldte az
értesítést, ha megnézi az okoskészülékét.
Ne kapcsolja ki a figyelmeztetéseit: ezek fontos részét képezik a G6-kezeléssel kapcsolatos
döntések meghozatalának. Konzultáljon egészségügyi szakemberrel arról, hogy melyek a
legjobb alacsony és magas érték miatti riasztási beállítások az Ön számára.
Az alkalmazás és a vevőegység egyidejű használata esetén mindkét eszközön módosítsa
a figyelmeztetési beállításokat és nyugtázza a riasztásokat/figyelmeztetéseket.

4.1 Alacsony érték riasztások és figyelmeztetések
Amit Ön lát
Alkalmazás
Alacsony vércukorszint
sürgős riasztás
Az érzékelő által mért
vércukorszintérték sürgetően alacsony.

Amit ez jelent
Vevőegység
Alacsony vércukorszint
sürgős riasztás

OK

3,1
mmol/L

Alacsony szint sürgős riasztás
Értesíti Önt arról, ha az érzékelője által
mért vércukorérték 3,1 mmol/L-en
vagy ennél alacsonyabban van.
Az Alacsony szint sürgős riasztást
nem lehet módosítani és nem
lehet kikapcsolni.

OK

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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Amit Ön lát
Alkalmazás
Alacsony szint hamarosan
sürgős vészjelzés

Intézkedjen most az alacsony érték
elkerülése érdekében.

OK

Amit ez jelent
Vevőegység
Alacsony szint
hamarosan sürgős

Intézkedjen most az alacsony
érték elkerülése érdekében

3,9
mmol/L

OK

Alacsony szint hamarosan
sürgős vészjelzés
Arról értesíti Önt, hogy a vércukra
gyorsan zuhan. 20 percen belül
3,1 mmol/L-re vagy az alá fog
esni függetlenül attól, hogy most
éppen mennyi.
Az Alacsony szint hamarosan sürgős
vészjelzés módosítható:
• Alapértelmezés szerint be van
kapcsolva; ki lehet kapcsolni

Alkalmazás
Riasztás alacsony
vércukorszint esetén

Az érzékelő által mért
vércukorszintérték alacsony.

Vevőegység
Riasztás alacsony
vércukorszint esetén

OK

4,1
mmol/L

• Válasszon hangot
Riasztás alacsony vércukorszint
esetén (Alacsony érték riasztás)
Arról értesíti Önt, hogy a G6 által mért
értéke a céltartomány alatti, azonban
a csökkenés mértéke nem teszi
indokolttá Alacsony szint hamarosan
sürgős vészjelzés leadását.
Az Alacsony érték riasztás módosítható:

OK

• Alapértelmezés szerint be van
kapcsolva; ki lehet kapcsolni
• Válassza ki a riasztási szintet
és a hangot
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4.2 Magas érték riasztás
Amit Ön lát
Alkalmazás
Riasztás magas
vércukorszint esetén
Az érzékelő által mért
vércukorszintérték magas.

Amit ez jelent
Vevőegység
Riasztás magas
vércukorszint esetén

OK

15,3
mmol/L

OK

Riasztás magas vércukorszint
esetén (Magas érték riasztás)
Arról értesíti Önt, hogy a G6 érzékelő
által mért érték az Ön céltartománya
felett van.
A Magas érték riasztás módosítható:
• Alapértelmezés szerint be van
kapcsolva; ki lehet kapcsolni
• Válassza ki a riasztási szintet
és a hangot

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata
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4.3 Figyelmeztetések módosítása
Mielőtt megváltoztatná a figyelmeztetési beállításokat, konzultáljon egészségügyi
szakemberrel. Az egészségügyi szakember segíthet megtalálni a legjobb beállításokat
a cukorbetegsége kezelésére anélkül, hogy túl sok figyelmeztetést kapna.
Lépjen a Beállítások > Figyelmeztetések (Vevőegység: Menü > Figyelmeztetések)
elemre, majd koppintson a módosítani kívánt figyelmeztetésre.
Alkalmazás
Beállítások

Vevőegység

Figyelmeztetések

Figyelmeztetések
Magas

Mindig hallatsszon

Alacsony

Lehetővé teszi, hogy a
figyelmeztetések hallatsszanak, ha a
Néma vagy a Ne zavarjanak mód be
van kapcsolva.
Ezek nem némíthatók el: Alacsony szint
sürgős, Jeladóhiba és Érzékelőhiba.

Alacsony szint
hamarosan sürgős

Alacsony szint sürgős

Jelátviteli kapcsolati hiba

3,1 mmol/L

Alacsony szint hamarosan sürgős Be
Alacsony

4,4 mmol/L

Magas

11,1 mmol/L

Emelkedési sebesség

Ki

Csökkenési sebesség

Ki

Jelátviteli kapcsolati hiba

Be

Nincsenek

Be

Emelkedési sebesség
Csökkenési sebesség

Nincsenek eredmények

BEÜTEMEZETT
Figyelmeztetési ütemezés
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Figyelmeztető hangok személyre szabása
Kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő figyelmeztető hangokat. Az alkalmazásban
a Hang elemre koppintva válasszon más hangot a riasztáshoz.
Figyelmeztetések Magas érték riasztás

Magas érték riasztás

Értesítés e felett:
Ismétlés

Hang

11,1 mmol/L
Soha

Magas érték riasztás

A Magas érték riasztás figyelmezteti Önt,
ha a vércukorszintje a beállított érték
fölé emelkedik.

Az alkalmazástól eltérően az összes riasztáshoz/figyelmeztetéshez egy hangot
választhat a vevőegység Hang menüjében. Ez a lista a vevőegységen elérhető
különböző riasztási/figyelmeztető hangokat mutatja, kezdve a legcsendesebbel.
Ikon

Vevőegység hangja
Csak rezeg
Kivételek: Az Alacsony vércukorszint sürgős riasztás, Alacsony
szint hamarosan sürgős vészjelzés, Érzékelőhiba, valamint
Jeladóhiba mindig sípol és rezeg.
Csendes
Közepes

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata

30

4. fejezet: Riasztás és figyelmeztetések

Ikon

Vevőegység hangja
Figyelemfelkeltő
• Emelkedő hangsor Magas és Emelkedő figyelmeztetéseknél
• Csökkenő hangsor Alacsony és Csökkenő figyelmeztetéseknél
Hipo ismétlés
• Közepes hang
• 5 másodpercenként megismétli az Alacsony szint sürgős
riasztás és az Alacsony szint hamarosan sürgős vészjelzést

A Hangpróba lehetőségre koppintva meghallgathatja a kiválasztott hangot.
Ez nem választja ki a hangot, csak lehetővé teszi, hogy meghallgassa.

Használja a figyelmeztetéseket a célok megvalósításához
Egészségügyi szakemberével közösen szabják személyre a figyelmeztetéseit úgy, hogy
segítsék a kezelési céljai elérését. Például aggódik-e az inzulin túladagolása, vagyis a
dózisok egymáshoz túlságosan közeli időben való beadása miatt?
A G6 őrszemként való használata és az inzulin túladagolásának elkerülése érdekében
egészségügyi szakembere azt tanácsolhatja Önnek, hogy kapcsolja be a Magas érték
riasztásra vonatkozóan az Ismétlés lehetőséget. Így amikor Magas érték riasztást kap és
jóváhagyja azt, az Ismétlésben megadott idő elteltével ismét figyelmeztetést kap mindaddig,
amíg a G6 által mért érték vissza nem tér a céltartományba. Ez emlékezteti Önt, hogy
később ellenőrizze a G6 értékét és megbizonyosodjon arról, hogy rendeződött az érték.
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Az alábbi képernyők 2 óránként ismétlődő Magas érték riasztást mutatnak be. Miután
megkapta a Magas érték riasztást, 2 órával később, ha még nem tért vissza a célzónába,
megismétlődik a Magas érték riasztás, így tudni fogja, hogy az értéke még mindig
magasan van és lehetséges, hogy inzulint kellene alkalmaznia. Azonban ha 2 óra
elteltével visszatért a céltartományba, nem ismétlődik meg a Magas érték riasztás.
Alkalmazás
Vissza

Vevőegység
Ismételt magas
szint riasztás

Ismétlés

Ismétlési időköz

2 óra 0 perc

120
perc

0

1

2

00

3

05

4

Mentés

10
15
20

A figyelmeztetések alkalmazásban elvégzett módosításai nem jelennek meg a
vevőkészülékben és fordítva. Ha egységes riasztásokat szeretne, mindkét eszközön
végezze el a módosításokat.
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5. fejezet: A kezeléssel
kapcsolatos döntések
51
12,4

A Dexcom segítségével a vércukorszint (VC) mérése (mérő használata) nélkül
hozhat a kezeléssel kapcsolatos döntéseket.

Akár újdonság Önnek a Dexcom, akár már vannak vele tapasztalatai, továbbra
is használja a mérőt a kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalához
mindaddig, amíg meg nem ismeri, miként segíti Önt a Dexcom. Ne siessen! Napok,
hetek vagy akár hónapok is eltelhetnek, mire magabiztosan használhatja a folyamatos
vércukorszint-ellenőrzést a kezeléssel kapcsolatos döntésekhez.
mmol/L
mg/dL

Időnként a G6 helyett a mérőt kell használnia. Más esetekben a legjobb, ha nem kap
kezelést, csak figyel és vár.
Az egészségügyi szakemberével együttműködésben tekintsék át, mi a legjobb az Ön
számára a kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalakor.

5.1 Mikor kell a G6 helyett a mérőt használni?
A következő helyzetekben a VC-mérőre hagyatkozva hozzon a kezeléssel kapcsolatos
döntéseket:
• A G6 készüléken nem látható egyszerre egy szám és egy nyíl is.
Például ha a kezdőképernyőn a következők bármelyike jelenik meg:
Amikor ezt látja
ALACSONY
mmol/L

12,4
mmol/L

Értesítés
Nincs szám

Nincs nyíl
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Amikor ezt látja
Alkalmazás
Jelátviteli kapcsolati
hiba figyelmeztetés
Nem kapja meg a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

Értesítés
Vevőegység

Nincs szám vagy nyíl

Jelátviteli kapcsolati
hiba Riasztás
Nem kapja meg
a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket
és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

Más szóval nincs szám, nincs nyíl, nincs folyamatos vércukorszint-ellenőrzésen
alapuló kezelési döntés.
• A G6 által mért eredményei nincsenek összhangban a tüneteivel.
Például nem érzi magát jól, de a G6 mérései szerint a
céltartományban van. Alaposan mosson kezet és használja a
mérőt. Ha a mérővel megállapított érték megfelel a tüneteknek,
a mérő értéke alapján kezelje magát. Ezután, ha a G6-ot hozzá
szeretné igazítani a mérőjéhez, kalibrálja. Nem muszáj kalibrálnia,
de megteheti. (Lásd: A. függelék Hibaelhárítás.)
Másként megfogalmazva, kétség esetén kapja elő a mérőt.

5.2 Mikor kell csak figyelni és várni
Vannak idők, amikor egyáltalán nem szükséges a kezelés, csak
figyeljen és várjon.
Inzulintúladagolás: Ne adjon be túl hamar egymás után dózisokat,
mert ezzel túladagolhatja az inzulint. Várjon legalább 2 órát a dózisok
között, nehogy véletlenül túlságosan lenyomja a vércukrát. Néha a
legjobb csak figyelni és várni.
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5.3 Hogyan lehet használni a tendencianyilakat?
A tendencianyilak segítenek eldönteni, hogy mennyit kell adagolni.
Felfelé nyíl: Kicsit több inzulint adjon be

Lefelé nyíl: Kicsit kevesebb inzulint adjon be

5.4 A kezeléssel kapcsolatos döntések gyakorlása
Az alábbi példákkal gyakorolhatja a kezeléssel kapcsolatos döntéseket.
Beszélje meg és tekintse át ezeket az egészségügyi szakemberével:
• Mikor kell a mérőt használnia
• Hogyan lehet használni a G6-ot
• Mikor kell kezelés helyett csak figyelni és várni
Helyzet

Megoldás

Kora reggel:

Gondolja végig:

Arra ébred, hogy szól az
Alacsony érték riasztás.

• Szám és nyíl: mindkettő van.

Ezt látja:

g/
d

L

51

4,4
m

mmol/L

• Szám: A vércukra alacsony, 4,4 mmol/L.
• Lassan eső nyíl: A vércukorszint esik, legfeljebb
3,4 mmol/L lesz 30 percen belül.
Mit kell tennie:
• A G6 használatával kezelje magát, ahogy egyébként
is tenné.

A reggeli idején:

Gondolja végig:

Kilencven perccel később
leül reggelizni.

• Szám és nyíl: mindkettő van.

Ezt látja:

• Felfelé mutató nyíl: A vércukra emelkedik,
legfeljebb 5 mmol/L lesz 30 percen belül.
Mit kell tennie:

7,3
mmol/L

• A G6 használatával kezelje magát. Adja be a szokásos
dózist, és a felfelé mutató nyíl miatt egy kicsit többet.
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Helyzet

Megoldás

Reggeli után:

Gondolja végig:

Harminc perccel a
reggelinél alkalmazandó
adag után Magas érték
riasztást kap.

• Inzulin: Kevesebb mint egy órával ezelőtt adott be
magának inzulint. Időbe telik, hogy kifejtse a hatását.

Ezt látja:

Mit kell tennie:
• Semmit. Csak figyeljen és várjon, nehogy túladagolja
magának az inzulint. Ne adjon be kezelést még
legalább másfél óráig.

51
12,4
mmol/L
mg/dL

Egy órával később:

Gondolja végig:

Figyelmesen várakozott.

• Inzulin: A reggelivel bevitt inzulin hatására visszatért
a céltartományába.

Ezt látja:

Mit kell tennie:

9,1

• Semmit. Nincs szükség kezelésre.

mmol/L

Tíz óra körül:

Gondolja végig:

Szeretné elfogyasztani
a tízóraiját.

• Nincs szám és nincs nyíl: egyik sincs. Vegye észre
a G6 által mért értékek közötti kihagyást.

Ezt látja:

• Hibaüzenet: Nem kap G6-értékeket.
Mit kell tennie:

Share

Jelátviteli kapcsolati hiba

• A mérő alapján hozzon kezelési döntéseket.

Súgó
22
17
11
6
2
10

11

Most
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Helyzet

Megoldás

Ebédidő:

Gondolja végig:

Három órával később az
ebédidőben esedékes
adag beadására készül.

• Szám és nyíl: mindkettő van.

Ezt látja:

6,1
mmol/L

• Lefelé mutató nyíl: A glükózszintje 5 mmol/L-re
csökken 30 perc alatt.
Mit kell tennie:
• A G6 használatával kezelje magát. A lefelé mutató
nyíl miatt kicsit kevesebbet adjon be magának.

Délután:

Gondolja végig:

3 óra telt el az ebéd óta.

• Szám és nincs nyíl: nem jelenik meg nyíl.

Ezt látja:

Mit kell tennie:

12,4

• A mérő alapján hozzon kezelési döntéseket.

mmol/L

Kora este:

Gondolja végig:

Közvetlenül vacsora előtt
kissé remeg és izzad.

• A tünetek és a G6-értékek: a tünetei nincsenek
összhangban a G6 által mért eredményeivel.

Ezt látja:

Mit kell tennie:

6,8
mmol/L

• Alaposan mosson kezet és végezzen ujjbegyszúrást.
Ha a mérővel megállapított érték megfelel a
tüneteknek, akkor ez alapján hozzon a kezeléssel
kapcsolatos döntéseket. Ezután fontolja meg a G6
kalibrálását, hogy a mérőhöz igazítsa azt. Nem
muszáj kalibrálnia, de megteheti.
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6. fejezet: A mérési időszak befejezése
Egy mérési időszak 10 napig tart.
A beállítások megmutatják, mikor ér véget az aktuális munkamenet. A G6 figyelmezteti
Önt 6 órával, majd 2 órával, végül pedig 30 perccel a munkamenet vége előtt. A
munkamenetet bármikor befejezheti ebben az időszakban, vagy megvárhatja a végső
értesítést, amely tájékoztatja a munkamenete befejeződéséről.
Korábban szeretné befejezni a munkamenetet? Lásd: A. függelék Hibaelhárítás.
Ne feledje, hogy a mérési időszak vége után nem kap a G6 által mért értékeket. A G6
által mért értékek fogadásának visszaállításához az alábbi lépésekkel távolítsa el a régi
érzékelőt, majd helyezzen be egy újat és végezze el a csatlakozást az érzékelőhöz.

6.1 Az érzékelője eltávolítása
A következő lépések végrehajtásával:
• Vegye le az érzékelőt a testéről
• Távolítsa el a jeladót a tartójából
Alkalmazás
Érzékelő lejárt

Cserélje ki az
érzékelőt most

1

Nem kapja meg a riasztásokat, a
figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket, amíg ki nem
cseréli az érzékelőt.
Az érzékelő eltávolítására
vonatkozó utasítások

Vevőegység
Érzékelő lejárt
Riasztás
Az érzékelő munkamenete
véget ért.
Cserélje ki az érzékelőt.
Nem kapja meg
a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket
és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

A G6 értesíti Önt arról, hogy
mikor kell kicserélni az érzékelőt.

OK
OK
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Fogja meg a tapasz szélét.
2

3

Távolítsa el a tapaszt úgy,
mintha kötszert húzna le.

Törje el a bevágásoknál
a jeladó lila tartóját.

Csúsztassa ki a jeladót.

4

Tartsa meg a jeladót, amelyet
majd a következő érzékelővel
is használni fog.
Dobja ki a tapaszt a véres
anyagok hulladékba
helyezésére vonatkozó helyi
irányelveknek megfelelően.

6.2 A jeladó ismételt felhasználása
A jeladó 3 hónapig működőképes. Több érzékelő mérési időszakában is felhasználható.
A G6 3 héttel korábban jelzi, hogy mikor kell a jeladóját cserélni. Ha nincs másik
jeladója, forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez és rendeljen egy újat. Ha a jeladó
akkumulátorának töltése már csak kevesebb mint egy érzékelői munkamenetre elegendő,
már nem használhatja fel új mérési időszak indításakor. (Lásd: A. függelék Hibaelhárítás.)
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7. fejezet: Speciális alkalmazásfunkciók
7.1 A Dexcom Share és Follow
A Share használatával embereket (követőket) hívhat meg, akik okoskészülékeiken
megtekinthetik az Ön jelenlegi G6-értékeit és tendenciáit. (A kompatibilis eszközök
listájáért látogasson el a következő oldalra: dexcom.com/compatibility.) A Share
segítségével követői támogathatják Önt.

A Share és a Follow beállításai
Share vagy Follow használatakor ne feledje:
• A G6 alkalmazásnak megnyitva kell lennie, hogy megoszthassa a vércukoradatokat
és riasztásokat a követőivel
• Akkumulátor: Tartsa feltöltve a megjelenítő eszközöket
• Internet:
• Csatlakoztassa az okoskészülékeket az internetre
• A Repülőgép üzemmód ki van kapcsolva
• Egyidejű hang- és adatátvitel:
Támogatják-e a cellaszolgáltatók az egyidejű hang- és adatátvitelt (a hang és az
adatok egyidejű használatát)? Ha nem, akkor a Share nem küld adatokat telefonhívás
közben. Amikor a telefonhívása véget ér, a Share kitölti a hiányzó vércukoradatokat.
A Share és a Follow nem fog működni, ha valami nem megfelelő az okoskészülék(ek)kel.
A hibaelhárításhoz olvassa el az okoskészülék használati utasítását.
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A Share beállítása és követők meghívása
A Share beállításához koppintson az alkalmazás kezdőképernyőjén található Share ikonra.
Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A beállítás után a Követők meghívása lehetőségre koppintva hívhat meg valakit a követői közé.
A Követő beállításai képernyőn kiválaszthatja, hogy mit láthat a követője, mindazonáltal
a követő is személyre szabhatja a saját beállításait a Follow alkalmazásban.
41

s Vissza
r’
we
Follo
Back
Settings

Követő beállításai

Állítsa be Kevin értesítési beállításait. Kevin
később módosíthatja ezeket a beállításokat.
Alacsony szint sürgős
3,1 mmol/L

Értesítés ezalatt

Követője értesítést kap, ha az érzékelő által
mért vércukorszintértékek az Alacsony szint
sürgős értesítési szint alá esnek.
Alacsony
4,4 mmol/L

Értesítés ezalatt
Több mint

30 perc

Követője értesítést kap, ha az érzékelő által
mért vércukorszintértékek a megadott ideig
az alacsony értesítési szint alá esnek.

Magas
Értesítés efölött

11,1 mmol/L
1 óra

Több mint

Követője értesítést kap, ha az érzékelő által
mért vércukorszintértékek a megadott ideig
a Magas értesítési szint fölé emelkednek.

Nincs több adat
1 óra

Több mint

A rendszer értesíti a követőjét, amikor nem
kap Öntől vércukorértékeket.
Követői nem kapnak:
•
•
•

Vércukormérési eredményeket
Értesítéseket
Tendenciagrafikon-frissítéseket

Tovább

Amikor a követője beállításai megfelelnek Önnek, koppintson a Következő, majd a
Meghívás küldése lehetőségre.
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A követő állapota
A Követők listája megmutatja a követők állapotát, és lehetővé teszi újabbak meghívását.
Az alábbiakban bemutatjuk az állapotokat és azok jelentését:
Állapot

Leírás

Követő hozzáadása
Meghívva

Meghívó lejárt

Új követő meghívása.
Ön meghívott egy követőt. Ő még nem fogadta
el a meghívást.
A követő nem fogadta el a meghívást 7 napon
belül. Ismételt meghíváshoz koppintson a Követő
hozzáadása lehetőségre.
A követő értesítés(eke)t kap.

A követő látja a tendenciagrafikont.
Eltávolítva

A követő leállította az Ön követését.

7.2 A Dexcom Follow
Követői nyugodtabbak lehetnek, ha a G6-adatait majdnem Önnel egyszerre megkapják.

A Follow további ajánlott beállításai
A Follow beállításához és futtatásához állítsa be a követő okoskészülékének hangerejét:
• A Némítás/Ne zavarjanak legyen kikapcsolva
• A hang legyen bekapcsolva
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A Follow beállítása
1. A követő az Ön követésére használt okoskészüléken kapja és nyitja meg az Öntől
érkező meghívó e-mailt.
2. A követő a saját okoskészülékére telepíti és azon állítja be a Dexcom Follow alkalmazást.
Az e-mail egy hivatkozást tartalmaz az alkalmazás letöltéséhez, illetve az alkalmazás
áruházból is letölthető.
Követője most már látja az Ön G6-adatait!

Amit a követők látnak
Kulcs

Csak szám és nyíl megosztása

1. Az érzékelő által
mért érték
2. Tendencianyíl

Max
Most

7,5
mmol/L

3. A megosztó képe
4. Utolsó frissítés
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Kulcs

Tendenciagrafikon

1. Az érzékelő által
mért érték

Follow

2. Tendencianyíl

Max

3. A megosztó képe
4. Utolsó frissítés

2 perce

6,9

5. Tendenciagrafikon
6. Magas értesítési szint
7. Alacsony értesítési szint

mmol/L

3 óra

8. Vissza a vezérlőpulthoz

6 óra

12 óra

24 óra
– 22,2

9. A megosztó neve

– 16,7

10. Értesítési beállítások

– 11,1

11. Eltelt órák kijelzése

– 5,6

12. Nézetek

–

–

–

– 2,2
:00

12:00

Most

Fordítsa oldalra az okoskészüléket (fekvő helyzet), hogy láthassa a megosztó
értékeit az elmúlt 24 órában. A részletekért érintse meg és tartsa kezét a grafikonon.
Kulcs

Tendenciagrafikon – fekvő helyzet

1. Vissza az álló nézethez
2. Nézetek

Max

1 ÓRA

3 ÓRA

6 ÓRA

12 ÓRA

24 ÓRA
–22,2

3. Eltelt órák kijelzése

–16,7

–11,1

–5,6

11

–

–

–

–2,2
9

Most
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Értesítési beállítások
A követője személyre szabhatja az értesítéseket. Például megváltoztathatja a beállításait
úgy, hogy tudjon arról, ha Ön a 3,9 mmol/L érték alá kerül több mint 30 percig. Módosíthatja
úgy is, hogy 2 óránként értesítést kapjon, ha Ön továbbra is 3,9 mmol/L alatt marad.
Beállítások

Vissza

Max

ÉRTESÍTÉSEK
Sürgős alacsony
figyelmeztetés

3,1 mmol/L

Alacsony figyelmeztetés

3,9 mmol/L

Magas figyelmeztetés

Ki

Adathiány figyelmeztetés

Ki

GRAFIKON
A grafikon magassága

22,2 mmol/L

Követője azt is látni fogja, ha Ön kikapcsolja a megosztást, ha törölte őt, illetve ha a
megosztás bármilyen egyéb ok miatt leáll. A követő rákoppinthat a megosztás melletti
kék súgó ikonra, hogy az állapotával kapcsolatos további információkat kapjon.
Ha a megosztó nem kapja meg az érzékelő által mért vércukorszintértékeket, akkor a
követés állapotát a következőképpen jelzi: Aktív – nincs adat. A követőnek fel kell kérnie
a megosztót, hogy ellenőrizze CGM-jét.
Előfordulhat, hogy a Share információi nincsenek összhangban az Ön G6-adataival.
A cukorbetegsége kezelésében mindig a G6 alkalmazásra hagyatkozzon, ne pedig
a követőire.

7.3 A riasztások/figyelmeztetések
megszólalásának szabályozása
Az okoskészüléke beállításakor megjelenik a Mindig hangos ikon. A Mindig hangos
beállítást a Beállítások > Figyelmeztetések pontban tudja módosítani.
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Mindig hangos beállítás használata
Iskolában vagy a munkahelyén bizonyára szeretné, hogy a telefonja hangjai diszkrétebbek
legyenek. A Mindig hangos beállítás a telefon lenémításával/Ne zavarjanak beállításával
kombinálva lehetővé teszi Önnek, hogy szabályozza, mikor kívánja hallani a riasztásait/
figyelmeztetéseit és a telefonja által kiadott egyéb hangokat. A kezdőképernyőn megjelenő
ikonok megmutatják, mit fog hallani.
A némítás/Ne zavarjanak telefonbeállítás azt szabályozza, hogy hallhatók-e a telefon
hangjai, például szöveges üzenetek és telefonhívások esetén. Amikor a Mindig hangos be
van kapcsolva, Ön mindig hallja az alapértelmezett és az ütemezett figyelmeztetéseket,
függetlenül attól, hogy a telefon le van-e némítva vagy a Ne zavarjanak beállítás van-e
érvényben. Tehát ha éjszakára bekapcsolja a Mindig hangos és a némítást/Ne zavarjanak
lehetőséget, a G6 riasztásain/figyelmeztetésein kívül semmi mást nem fog hallani.
Amikor a Mindig hangos be van kapcsolva, a következő ikonok jelennek meg a
kezdőképernyőn:
Alapértelmezett figyelmeztetések (amelyeket az alkalmazás telefonjára
való telepítésekor vagy a Figyelmeztetések menüben hozott létre)
Ütemezett figyelmeztetések (a következő szakaszban ismertetjük)
Ha a Mindig hangos ki van kapcsolva, akkor számít, hogy a telefon lenémított vagy
Ne zavarjanak állapotban van-e.
• Ha a némítás/Ne zavarjanak szintén ki van kapcsolva, Ön hallani fogja az
alapértelmezett és ütemezett figyelmeztetéseket, valamint ezeket az ikonokat
látja a kezdőképernyőn. Más, nem a G6-ból származó hangokat, például hívások
és szöveges üzenetek hangjait is lejátszik a telefon.

 Alapértelmezett

figyelmeztetések

 Ütemezett

figyelmeztetések

• Ha azonban a némítás/Ne zavarjanak be van kapcsolva, akkor csak a következő
három riasztás/figyelmeztetés lesz hallható: Alacsony vércukorszint sürgős
riasztás, Jeladó figyelmeztetés és Érzékelő hiba figyelmeztetés. A telefonból
semmilyen más zajt nem hall ekkor. Lehet, hogy ez a megfelelő beállítási
kombináció iskolaidőben vagy munkanap során. A kezdőképernyőn a következő
megjelenő ikonok mutatják ezt az állapotot:

  Alapértelmezett

figyelmeztetések

 
Ütemezett

figyelmeztetések
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7.4 Figyelmeztetési ütemezés
Az alkalmazás Figyelmeztetési ütemezésével kiválaszthatja, a riasztások/figyelmeztetések
hogyan értesítsék Önt különböző időpontokban és különböző napokon. Például ütemeztheti
úgy a riasztást/figyelmeztetéseket, hogy okoskészüléke ezeken kívül ne adjon ki semmilyen
más hangot alvás közben.
A figyelmeztetési ütemezéssel beállíthat egy további ütemtervet.

A figyelmeztetési ütemezés használata
A figyelmeztetési ütemezés első bekapcsolásakor az alapértelmezett vércukorriasztási
beállítások átmásolódnak az ütemezésbe. A figyelmeztetési ütemezés végigvezeti Önt
egy további ütemterv létrehozásán.
Ahhoz, hogy okoskészüléke a riasztásokon/figyelmeztetéseken kívül ne adjon ki semmilyen
más hangot alvás közben, hozzon létre egy éjszakai figyelmeztetési ütemezést bekapcsolt
Mindig hangos beállítással, ahogy az alábbi példában is bemutatjuk. Utána éjszakára
kapcsolja okoskészülékét néma vagy Ne zavarjanak beállításra.
Beállítások Figyelmeztetések
BEÜTEMEZETT
Figyelmeztetési ütemezés
Mindig hallatsszon
Név
Idő
Napok

Alacsony szint sürgős

Esték
20:00 - 08:00
Minden nap

3,1 mmol/L

Alacsony szint hamarosan sürgős Be
Alacsony

4,4 mmol/L

Magas

11,1 mmol/L

Emelkedési sebesség

Ki

Csökkenési sebesség

Ki

Figyelmeztetési beállítások
Amikor
a figyelmeztetési ütemezés be van kapcsolva, két beállításcsoport jelenik
visszaállítása
meg a Figyelmeztetések menüben: Alapértelmezett és Ütemezett.

• Az Alapértelmezett a szokásos, nem ütemezett beállításait mutatja
• Az Ütemezett az alapértelmezéshez képest módosított beállításokat mutatja
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Az oldal szándékosan üres

Függelék
• Hibaelhárítás
• Bővítse alkalmazását
• Dexcom CLARITY
• A G6 gondozása
• Csomagolási szimbólumok
• Garancia
• Műszaki adatok
• Professzionális használati utasítások
• Szójegyzék

A. függelék: Hibaelhárítás
Ez a függelék rövid utasításokat tartalmaz a leggyakoribb kérdésekre. Ezek vannak
feltüntetve, az alábbiak szerint:
A.1 Pontosság – A G6-értékek nem egyeznek meg a vércukormérő értékeivel
A.2 Pontosság – A G6-értékek nincsenek összhangban a tünetekkel
A.3 Tapasz
A.4 Az alkalmazás kikapcsol
A.5 A G6 kalibrálása
A.6 Nem hallható riasztás/figyelmeztetések
A.7 Gyakori figyelmeztetések
• Kalibrációs és újrakalibrációs utasítások
• Nincsenek eredmények figyelmeztetés
• Jelátviteli kapcsolati hiba figyelmeztetés
• Jeladó figyelmeztetés
• Jeladó töltöttségi szintje alacsony és Utolsó munkamenet-figyelmeztetések
• Jeladó nem található figyelmeztetés
A.8 Mérési időszak korai befejezése
A.9 Hiány a grafikonon
A.10 Vevőegység újratöltése
A.11 Érzékelő mérési időszakának indítása érzékelőkód nélkül
A.12 A víz és a G6
A hibaelhárításra vonatkozó teljes körű információkért olvassa el a gyakran
ismételt kérdéseket a Dexcom honlapján (dexcom.com), vagy forduljon a
Dexcom helyi képviseletéhez.
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A.1 Pontosság – A G6-értékek nem egyeznek
meg a vércukormérő értékeivel
A különböző testfolyadékok eltérő számot adnak:
• A VC mérő a vérből határozza meg a vércukrot
• A G6 érzékelője a szövetközti folyadékból határozza meg a vércukrot
A kalibrálás segíthet hozzáigazítani a G6-értékeket a mérő értékeihez.
(Lásd A.5 A G6 kalibrálása.)

A.2 Pontosság – A G6-értékek nincsenek
összhangban a tünetekkel
Ha a G6 által mért eredményei nincsenek összhangban a tüneteivel:
• Mosson kezet szappannal és vízzel. Szárítsa meg a kezét. Ezután végezzen
ujjbegyszúrást és határozza meg a vércukrát a mérővel. Ha a mérővel
megállapított érték megfelel a tüneteknek, akkor ez alapján hozzon a
kezeléssel kapcsolatos döntéseket.
• A kalibrálás segíthet hozzáigazítani a G6-értékeket a mérő értékeihez.
(Lásd A.5 A G6 kalibrálása.)
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A.3 Tapasz
Probléma

Megoldás

Az applikátor nem jön le

1. Óvatosan húzza le a tapaszt az
applikátorral együtt
2. Ellenőrizze a behelyezési területet,
nehogy a bőrében maradjon az érzékelő
3. Ne használja újra az applikátort
4. Forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez
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Probléma

Megoldás

A tapasz nem tapad a testre

Az érzékelő behelyezése után a következőkkel
javíthatja a tapadást:
• Helyezzen Overpatch tapaszt vagy más orvosi
kötszert (pl. Blenderm) a tapaszra. Ne takarja
le a jeladót. Kerülje a nyitott sebeket.
• Overpatch megrendeléséhez forduljon
a Dexcom helyi képviseletéhez.

Overpatch

Orvosi tapasz

A következő mérési időszak során a
következőkkel előzheti meg a leválást
az érzékelő behelyezése előtt:
• Az érzékelő behelyezése előtt ellenőrizze,
hogy a bőre tiszta és száraz-e.
• Használjon ragasztó hatású termékeket
(például: Mastisol®, SkinTac™) a tapasz
alatt. Kerülje a tű behelyezésének helyét.
• A tapaszt alaposan dörzsölje a bőrére.
Bőrirritáció az érzékelő
helye körül

• Egyes emberek érzékenyek az érzékelő
tapaszára. Ha jelentős bőrirritációt, például
viszketést, égést és/vagy kiütéseket tapasztal
a tapasz helyén, forduljon egészségügyi
szakemberhez.
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A.4 Az alkalmazás kikapcsol
Ha az alkalmazás kikapcsolja magát, ennek az az oka, hogy megtelt az okoskészülék
memóriája vagy tárhelye. Ennek javításához rutinszerűen zárja be a nem használt,
de megnyitott alkalmazásokat, és törölje a nem használt fájlokat.

A.5 A G6 kalibrálása
A G6 kalibrálásához kövesse ezeket a lépéseket:

Alaposan mosson kezet
szappannal és vízzel, majd
szárítsa meg. Ezután használja
a mérőt, hogy megkapja a
mérő értékét.

1

Alkalmazás
Főoldal

Vevőegység

Beállítások

Menü

Share

Ki

Folyamatos vércukorszint-ellenőrzés
Figyelmeztetések

2

Grafikon magassága

22,2 mmol/L

Behelyezés időpontja

4/23/18, 09:24

Érzékelő lejárata
Utolsó kalibrálás

5/3/18, 09:24
4/23/18, 11:38

Jeladó

804UTY

Használja az Apple Health-et

Ki

Kalibrálás

Esemény hozzáadása
Figyelmeztetések
Fényerő
Kalibrálás
Beállítások
Hangok
Leállítás

Koppintson a Kalibrálás
lehetőségre a G6 menüjében.
A mérőérték megadásához,
mentéséhez és megerősítéséhez
kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.

Érzékelő leállítása

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Névjegy
Fiók
Elérhetőségek
Súgó
Adat-hozzájárulás

Elfogadott
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Csak egy megjelenítő eszközön kalibráljon, még akkor is, ha az alkalmazást és
a vevőegységet is használja. A jeladó átküldi egyikről a másikra a kalibrációval
kapcsolatos információkat.
Csak a mérő értékét használja kalibráláshoz: soha ne a G6 által mért értékeket vigye be.
Ne végezzen kalibrálást, ha éppen gyorsan (percenként 0,2 mmol/L-nél nagyobb
mértékben) változik a vércukra.
Csak 2,2 mmol/L és 22,2 mmol/L közötti mérőértékekkel kalibráljon.

A.6 Nem hallható riasztás/figyelmeztetések
Vevőegység
A vevőegység sípoló hangjelzést ad, rezeg, és üzenetet jelenít meg Alacsony szint sürgős
riasztás, Alacsony szint hamarosan sürgős vészjelzés, Érzékelő hiba figyelmeztetés és
Jeladó figyelmeztetés esetén. Az összes többi figyelmeztetést sokkal diszkrétebben jeleníti
meg a vevőegysége. Az első riasztáskor/figyelmeztetéskor rezeg, és megjelenik egy
üzenet. Ha a riasztás/figyelmeztetés megismétlődik, a vevőegység sípoló hangot is ad.
Ha nem hallja az alkalmazás riasztásait/figyelmeztetéseit, ellenőrizze, hogy az
alkalmazás, a Bluetooth, a hangerő és az értesítések be vannak-e kapcsolva. Ha
újraindítja okoskészülékét, nyissa meg újra a Dexcom alkalmazást. Az okoskészülék
javasolt beállításait a G6 felhasználói kézikönyvében olvashatja.
Ha nem hallja a riasztásokat/figyelmeztetéseket a vevőegységén, módosítsa a riasztások/
figyelmeztetések csengőhangját a Menü > Hangok menüpontban. A Menü > Hangok >
Hangpróba segítségével meghallgathatja a kiválasztott hangot, hogy megbizonyosodjon
arról, hogy könnyen hallható-e.

Alkalmazás
Ha nem hallja az alkalmazás riasztásait/figyelmeztetéseit, ellenőrizze, hogy az
alkalmazás, a Bluetooth, a hangerő és az értesítések be vannak-e kapcsolva. Ha az
okoskészüléke lenémított/Ne zavarjanak módban van, Ön azonban továbbra is szeretné
megkapni a kritikus riasztásait/figyelmeztetéseit, ellenőrizze, hogy legyen bekapcsolva a
Mindig hangos lehetőség. Az okoskészülék javasolt beállításait a 2. fejezetben olvashatja.
A hangszóró teszteléséhez olvassa el az okoskészülékének termékútmutatóját.
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A.7 Gyakori figyelmeztetések
Probléma

Megoldás

Kalibrációs és újrakalibrációs utasítások

A G6 a kalibráció megismétlését
kéri, ha a várt tartományon kívüli
kalibrációt adott meg.

A G6-ot kalibrálni kell.
Alkalmazás
Vevőegység
DEXCOM G6

most

Kalibráció figyelmeztetés:
Írjon be új vércukorértéket az érzékelő
pontosságának megőrzéséhez.
Nyomja meg további információkért

Kalibráció hiba
15 perc elteltével írjon be új
vércukorértéket az érzékelő
újrakalibrálásához.

OK

Kalibráció
Riasztás
Írjon be új vércukorértéket az
érzékelő pontosságának
megőrzéséhez.
1

Kalibrálás
Elvetés

Újrakalibrálás
Riasztás
03:19 után írjon be új
vércukorértéket az
érzékelő újrakalibrálásához.

OK
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Probléma

Megoldás

Nincsenek eredmények figyelmeztetés

Ne kalibráljon.

Az érzékelő ideiglenesen nem képes mérni
a vércukrot.

1. Ellenőrizze a jeladót; be van-e
pattintva a jeladó tartójába?

Alkalmazás

2. Várjon legfeljebb 3 órát, amíg
a G6 helyreállítja magát.

Nincsenek eredmények
figyelmeztetés
Nem kapja meg a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

Vevőegység
Nincsenek eredmények
Riasztás
Nem kapja meg
a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket
és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.
Kérjük, várjon...

OK

3. Ha 3 óra elteltével sem áll
helyre, forduljon a Dexcom
helyi képviseletéhez.
A helyreállításig nincsenek
riasztások/figyelmeztetések vagy
G6-eredmények. A mérő alapján
hozzon kezelési döntéseket.
Csak az alkalmazás:
Koppintson az OK elemre a
riasztás törléséhez, majd további
információkért érintse meg a
kezdőképernyőn a Súgó elemet.
Ne kalibráljon.

Jelátviteli kapcsolati hiba
A megjelenítő eszköz és a jeladó
nem kommunikál.
Alkalmazás
Vevőegység
Jelátviteli kapcsolati
hiba figyelmeztetés
Nem kapja meg a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

Jelátviteli kapcsolati
hiba Riasztás
Nem kapja meg
a riasztásokat,
a figyelmeztetéseket
és az érzékelőn
mért vércukorértékeket.

OK

1. Ellenőrizze, hogy a megjelenítő
eszköz és a jeladó 6 méteren
belüli távolságra van-e egymástól,
és nincsenek-e akadályok. Ha
Ön vízben van, hozza az eszközt
6 méternél közelebb.
2. Várjon legfeljebb 30 percet.
3. Ha a helyreállítás sikertelen,
forduljon a Dexcom helyi
képviseletéhez.
A helyreállításig nincsenek
riasztások/figyelmeztetések vagy
G6-eredmények. A mérő alapján
hozzon kezelési döntéseket.
Csak az alkalmazás:
Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t.
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Probléma

Megoldás

Jeladó figyelmeztetés

Forduljon a Dexcom helyi
képviseletéhez.

A jeladó nem működik. A mérési időszak
automatikusan leáll.
Alkalmazás
Vevőegység
Jeladó meghibásodása

Cserélje ki az
érzékelőt és a
jeladót most
Nem kapja meg a riasztásokat, a
figyelmeztetéseket és az érzékelőn
mért vércukorértékeket, amíg ki nem
cseréli az érzékelőt.
Az érzékelő eltávolítására
vonatkozó utasítások

Jeladó
Riasztás
A jeladó nem működik.

A cseréig nincsenek riasztások/
figyelmeztetések vagy G6eredmények. A mérő alapján
hozzon kezelési döntéseket.

A folytatáshoz cserélje ki a
jeladót és az érzékelőt.

OK

OK

Jeladó töltöttségi szintje alacsony és
Utolsó munkamenet-figyelmeztetések
A jeladó akkumulátora hamarosan lemerül.
Alkalmazás
Vevőegység
Jeladó töltöttségi
szintje alacsony

Amikor a jeladó akkumulátora
hamarosan lemerül, a G6 jelzi, amikor:
• Már csak 3 hete van hátra

Jeladó Alacsony
elemtöltöttség

• Már csak 2 hete van hátra (lásd
a képernyőket a bal oldalon)

A jeladó kb. 3 héten belül lejár.

• Még 1 munkamenetre elegendő

A jeladó kb. 2 héten belül lejár.
Ha még nem tette meg, kérjük,
rendeljen új jeladót.

Rendeljen új jeladót.

• Már nincs elég töltése egy újabb
munkamenethez

OK

OK

• Kritikusan alacsony töltésű
és azonnal ki kell cserélni
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Probléma

Megoldás

Jeladó nem található figyelmeztetés

1. Ellenőrizze, hogy a jeladó be van-e
pattintva a jeladó tartójába.

A G6 társítása nem sikerült.
Alkalmazás
Vevőegység
Jeladó
nem található
A jeladó nem található.

Jeladó
nem található

Ellenőrizze a jeladó
sorozatszámát, és próbálja
újra a társítást.

Súgó

Tovább

2. Ellenőrizze, hogy a jeladó bevitt
sorozatszáma (sorozatsz.) helyes.
3. Ha nincs rögzítve, akkor lehet,
hogy az érzékelő nincs megfelelően
behelyezve. Helyezzen be egy új
érzékelőt. Cseredarabért forduljon
a Dexcom helyi képviseletéhez.
A helyreállításig nincsenek
riasztások/figyelmeztetések vagy
G6-eredmények. A mérő alapján
hozzon kezelési döntéseket.

A.8 Mérési időszak korai befejezése
Előfordulhat, hogy idő előtt be akarja fejezni a mérési időszakot. Ebben az esetben az
alkalmazásban vagy a vevőkészüléken tegye meg ezt. Mindkét módszer az alábbiakban
látható. Ha leállítja a mérési időszakot, akkor nem tudja újraindítani.

Alkalmazás: Mérési időszak korai befejezése
Apple

Android
6.0

1

2.0
8:00

9:00

Most

Események

BEÁLLÍTÁSOK

Koppintson a Beállítások
lehetőségre.

Beállítások

Névjegy
Fiók
Elérhetőségek

2

Súgó

Érzékelő leállítása
Az érzékelő eltávolítására vonatkozó
utasításokat a Súgóban találja.

Koppintson az Érzékelő
leállítása lehetőségre.
Távolítsa el a jeladót és az
érzékelőt. (Lásd 6. fejezet.)
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Vevőegység: A munkamenet korai befejezése
1

Koppintson a Menü lehetőségre.
Menü
Fényerő
Kalibrálás

2

Beállítások

Koppintson az Érzékelő leállítása lehetőségre.

Hangok
Leállítás
Érzékelő leállítása

Érzékelő leállítása
Biztosan le kívánja állítani
az érzékelőt?

3

Nem indítható újra, új
érzékelő szükséges.

Koppintson az Igen lehetőségre.
Távolítsa el a jeladót és az érzékelőt. (Lásd 6. fejezet.)

Nem
Igen

4

Érzékelő leállítása…

Várjon.
Megosztás

Signal Loss
Súgó

A.9 Hiány a grafikonon

22

Ha nem kap G6-értéket, akkor a grafikon
hiányt mutathat a tendenciapontok jobb
oldalán. A példán láthatja azt a hiányt,
ahol a jelenlegi pontnak lennie kellene:
Amikor a G6 általi leolvasás folytatódik,
legfeljebb 3 óra elmulasztott G6-értékek
tölthetők be a grafikonon.

18
14
10
6
2
10

11

Most
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A.10 Vevőegység újratöltése
Probléma

Megoldás

A vevőegység töltőfénye
világít, vagy a vevőegység
nem kapcsol be
A vevőegységet fel kell tölteni

• A vevőegységet elektromos aljzatról,
ne számítógépről/laptopról töltse
• A teljes feltöltés legfeljebb 3 órát vehet igénybe

A.11 Érzékelő mérési időszakának indítása
érzékelőkód nélkül
Most el szeretné indítani a mérési időszakot, de nincs meg az érzékelőkódja? Az érzékelő
kódja az érzékelő applikátorának öntapadós védőpapírján található. Kizárólag a behelyezett
applikátoron található érzékelőkódot adja meg, más kódot ne használjon. A megfelelő
érzékelőkóddal a G6 anélkül működik, hogy minden nap kalibrálást kérne.
Azonban akkor is használhatja az érzékelőt, ha nincs érzékelőkódja. A mérési időszak
során minden nap kalibrálnia kell a rendszert. (Lásd a kalibrációjelzést az A.7 Gyakori
figyelmeztetések fejezetben.)
Kövesse a Beállítás érzékelőkód nélkül utasításokat.

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata

A. függelék: Hibaelhárítás

61

Alkalmazás: Beállítás érzékelőkód nélkül
Az alkalmazás vagy egy új érzékelő érzékelőkód nélküli
beállítása esetén koppintson a Nincs kód lehetőségre
az Érzékelőkód képernyőn.
Jeladó

1

Érzékelőkód

Az érzékelőkód az
érzékelőapplikátoron található
Adja meg a kódot
Nincs kód

Ha nem adja meg az érzékelőkódot, akkor naponta
kalibrálnia kell a G6-ot a mérési időszak idején.
Kizárólag a behelyezett applikátoron található
érzékelőkódot adja meg.
A következő néhány képernyőn (amely nem tartozik
bele ezekbe a lépésekbe) kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat:
• Adja meg a jeladó sorozatszámát
(ha új jeladót használ)
• Helyezze be az érzékelőt
• Csatlakoztassa a jeladót
Koppintson az Érzékelő indítása lehetőségre.

2

Érzékelő indítása

2

3

Kalibrálás

Várjon 2 órát, hogy a csatlakozás az érzékelőhöz
befejeződjön.
Az érzékelőhöz való csatlakozás után a G6
kalibrálást kér két különböző ujjbegyszúrással.
A kezdéshez koppintson a Kalibrálás ikonra.
Mosson kezet szappannal és vízzel, ne tisztítógéllel.

4

5

Szárítsa meg a kezét.
A mérés előtti kézmosás és -szárítás elősegíti
a pontosságot.
Végezzen ujjbegyszúrást és határozza meg
a vércukrát (VC) a mérővel.
Csak az ujjhegyét szúrja meg, semmiképp
se másik területet.
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Megszakítás Kalibrálás

Mentés

mmol/L

6

Lépések:
1. Mossa meg és szárítsa meg a kezét.
2. Végezzen ujjszúrásos mérést
a mérőkészülékével.
3. Haladéktalanul írja be a mérőkészülékkel
mért pontos értéket.

1

2

3

ABC

DEF

5

4

GHI

6

JKL

7

MNO

8

PQRS

Írja be a mérő által meghatározott pontos VC-értéket
az ujjbegyszúrás utáni 5 percen belül, vagy még
hamarabb, ha a vércukorszintje gyorsan változik.

9

TUV

WXYZ

0

Bevitel megerősítése
6,3 mmol/L

7

Megszakítás

Mentéshez koppintson a Megerősítés lehetőségre.

Megerősítés

Itt az idő az újabb kalibrációra.

1

8

Koppintson a Kalibrálás elemre.

Kalibrálás
Share

Ismételje meg a 4–8. lépést, és írja be a második
ujjbegyszúrás eredményét.

Kalibrálás

6.3

mmol/L

9

22
18
14
10
6

Öt perccel a második kalibráció beírása után keresse
meg első G6-értékét!
Mindegyik pont egy 5 percenként mért G6-érték.

2
14

15

16

Most

Események
Beállítások
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Tizenkét órával később emlékezteti, hogy újra kell kalibrálnia. Majd további 12 órán belül
újabb emlékeztetőt kap. A mérési időszak hátralevő részében a G6 24 óránként egyszer
kér kalibrálást.

1

Kalibrálás

Kérjük, végezze el a kalibrálást, amikor a rendszer erre szólítja fel.
Továbbá alaposan tisztítsa meg a kezét, mielőtt ujjbegyszúrást
végezne. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a G6
leolvasott adatai nem igazodnak a mérőhöz. Más szavakkal:
Ne várjon – kalibráljon!
A z alkalmazás és a vevőegység használata esetén csak vigye
be a kalibrációját az egyikbe. Kevesebb mint 10 perc elteltével
a jeladó átküldi az információkat a másik eszköznek.

Vevőegység: Beállítás érzékelőkód nélkül
A vevőegység vagy egy új érzékelő érzékelőkód nélküli
beállítása esetén koppintson a Nincs kód lehetőségre
az Érzékelőkód képernyőn.
Ha nem adja meg az érzékelőkódot, akkor naponta
kalibrálnia kell a G6-ot a mérési időszak idején.
Kizárólag a behelyezett applikátoron található
érzékelőkódot adja meg.

Érzékelőkód

1

Az érzékelőkód az
érzékelőapplikátoron
található.

A következő néhány képernyőn (amely nem tartozik
bele ezekbe a lépésekbe) kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat:

Nincs kód
Adja meg a kódot

• Adja meg a jeladó sorozatszámát
(ha új jeladót használ)
• Helyezze be az érzékelőt.
• Csatlakoztassa a jeladót

Érzékelő indítása

2
02:00

03:00

22
18
14
10
6
2

Koppintson az Érzékelő indítása lehetőségre.
Várja meg, amíg befejeződik a 2 órás csatlakozás
az érzékelőhöz.

Most
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Kalibráció
Riasztás
Írjon be új vércukorértéket az
érzékelő pontosságának
megőrzéséhez.

3

1

Kalibrálás

Az érzékelőhöz való csatlakozás után a G6 kalibrálást
kér két különböző ujjbegyszúrással.
Kalibráláshoz koppintson az OK lehetőségre.

Elvetés

Mosson kezet szappannal és vízzel, ne tisztítógéllel.
4

5

Szárítsa meg a kezét.
A mérés előtti kézmosás és -szárítás elősegíti
a pontosságot.
Végezzen ujjbegyszúrást és határozza meg a vércukrát
(VC) a mérővel.
Csak az ujjhegyét szúrja meg, semmiképp se másik
területet.
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Kalibrálás

.
mmol/L
További információk
Mentés

6

Írja be a mérő által meghatározott pontos VC-értéket
az ujjbegyszúrás utáni 5 percen belül.
Koppintson a fel és le nyílra a mérőérték beírásához.

Kalibrálás

Utána koppintson a Mentés lehetőségre.

7 , 0
mmol/L
További információk
Mentés

Helyes?

7,0

mmol/L

7

03:08

Az Igen lehetőségre koppintva erősítse meg,
hogy a helyes értéket vitte be.

Nem
Igen

Kalibráció
Riasztás

8

Írjon be új vércukorértéket az
érzékelő pontosságának
megőrzéséhez.
1

Kalibrálás

Itt az idő az újabb kalibrációra.
Koppintson az OK lehetőségre.
Ismételje meg a 4–8. lépést, és írja be a második
ujjbegyszúrás eredményét.

Elvetés
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7,0
mmol/L

9

22
18
14
10
6
02:00

03:00

Öt perccel a második kalibráció beírása után keresse
meg első G6-értékét!
Mindegyik pont egy 5 percenként mért G6-érték.

2
Most

Tizenkét órával később emlékezteti, hogy újra kell kalibrálnia. Majd további 12 órán belül
újabb emlékeztetőt kap. A mérési időszak hátralevő részében a G6 24 óránként egyszer
kér kalibrálást.
Kérjük, végezze el a kalibrálást, amikor a rendszer erre szólítja fel. Továbbá alaposan
tisztítsa meg a kezét, mielőtt ujjbegyszúrást végezne. Ennek elmulasztása esetén
előfordulhat, hogy a G6 leolvasott adatai nem igazodnak a mérőhöz. Más szavakkal:
Ne várjon – kalibráljon!
Kalibráció
Riasztás
Írjon be új vércukorértéket az
érzékelő pontosságának
megőrzéséhez.

Az alkalmazás és a vevőegység használata esetén csak vigye be a
kalibrációját az egyikbe. Kevesebb mint 10 perc elteltével a jeladó
átküldi az információkat a másik eszköznek.

1

Kalibrálás
Elvetés

A.12 A víz és a G6
A helyére pattintott jeladó vízálló, a vevőegység azonban nem. Úszás, zuhanyzás, fürdés
során ne aggódjon a víz és a G6 miatt, csak hagyja a vevőegységet száraz helyen.
Ha Ön vízben van, a megjelenítő eszköznek 6 méternél közelebb kell lennie ahhoz, hogy
leolvashassa a G6-értékeket.
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B függelék: Bővítse alkalmazását
A Dexcom G6 folyamatos glükóz-ellenőrző rendszer (G6) alkalmazáson keresztül
értesítéseket kaphat a zárolt képernyőn és az okosórán.
Nem jelennek meg az adatok? Nyissa meg az alkalmazást.
Apple-okoseszközén beállíthatja, hogy kérés esetén Siri megmondja a G6-leolvasás értékét.
Használ egészségügyi alkalmazásokat? Ossza meg velük vércukoradatait, így teljesebb
képet kaphat.

B.1 Mai nap nézet (Apple)
Ellenőrizze folyamatos vércukorszint-ellenőrzési adatait a Mai nap nézetben akkor is,
ha az okoskészüléke zárolva van. Húzzon jobbra a kezdőképernyő vagy a zárolási
képernyő bal szélétől.
A G6 hozzáadásához görgessen az aljára és koppintson a Szerkesztés elemre.
A részletekért olvassa el az okoskészülék használati utasítását.

Kulcs
Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl

Mai nap nézet
DEXCOM G6

Több megjelenítése

8,3
mmol/L

A grafikonja megjelenítéséhez koppintson a Több megjelenítése lehetőségre.

Kulcs
Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl
Grafikon
3. Tendenciagrafikon
4. Aktuális G6-eredmény
5. Magas érték
riasztási szint
6. Alacsony érték
riasztási szint
7. Megmutatja az
elmúlt 3 órát

Kevesebb megjelenítése

DEXCOM G6

8,3

mmol/L
3 óra

22
18
14
6
2
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B.2 Gyorsnézet (Android)
Ellenőrizze a G6-ot a zárolási képernyőn, vagy húzza lefelé felülről.
Gyorsnézet

5,0
A grafikonja megjelenítéséhez húzza lefelé a gyorsnézet alsó peremét.

Kulcs
Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl
Grafikon
3. Tendenciagrafikon
4. Aktuális G6-eredmény
5. Magas érték
riasztási szint
6. Alacsony érték
riasztási szint
7. Megmutatja az
elmúlt 3 órát

18
14
10
6

5,0

mmol/L

22
18

6:00

7:00

14
10
6
2

Most

A gyorsnézet alapértelmezetten be van kapcsolva. Kapcsolja ki az alkalmazásban:
Beállítások > Gyorsnézet
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B.3 Okosórák
Ellenőrizze a G6-ot Apple vagy Android okosóráján.

Javasolt használat
Okosóra és a G6 együttes használata esetén megváltozhat a riasztások/
figyelmeztetések fogadása.
• Az okosórája csak az okoskészülékével kommunikál, nem az adóval.
• Csak akkor kap riasztásokat/figyelmeztetéseket vagy G6-értékeket az órájára,
ha az csatlakoztatva van az okoskészülékéhez.
Gondosan értelmezze, hogyan kap értesítéseket az óra csatlakoztatásakor.
• Viselnie kell az órát ahhoz, hogy lássa a riasztásokat és érezze a rezgéseiket.
• Az okoskészülék beállításainál ügyeljen arra, hogy az értesítéseket mind
az okoskészülékére, mind az órájára elküldje.
• Ne tiltsa le vagy blokkolja az alkalmazás értesítéseit.
Az óra felébresztése frissíti a folyamatos vércukorszint-ellenőrzési adatokat az
okoskészülékről. Előfordulhat, hogy az órán futó alkalmazás egy rövid késleltetés
után jeleníti meg az aktuális információkat.
Látogasson el a dexcom.com/compatibility webhelyre, ahol ellenőrizheti, hogy az órája
működik-e a G6 készülékkel.

Telepítés Apple Watch okosórára (iPhone)
Az alkalmazás telepítéséhez használja az Óra alkalmazást az iPhone készülékén.
Az alkalmazások telepítésére vonatkozó részletekért olvassa el az órája
használati utasítását.

Beállítás Android Wearen
A Dexcom G6 óralapján ellenőrizze a G6 adatait. A részletekért olvassa el az órája
használati utasítását.
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Kulcs

Apple Watch okosóra

6,1
1 ÓRA

Szám és nyíl
1. G6-eredmény
2. Tendencianyíl
Grafikon
3. Tendenciagrafikon
4. Aktuális G6-eredmény
5. Magas érték
riasztási szint
6. Alacsony érték
riasztási szint
7. Megmutatja az
elmúlt 3 órát
8. Idő

Android Wear

8,6

3 ÓRA
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B.4 Siri (Apple)
Az alkalmazás beállításaiban adjon meg egy Siri-parancsikont. Ezután amikor az
alkalmazás fut, bármikor megkérheti Sirit, hogy mondja el Önnek a G6-leolvasás
értékeit és trendjeit! Amikor Siri válaszol, egy grafikon jelenik meg a lezárt
képernyőn.
Hey Siri, mi a vércukorszintem?
Koppintson a szerkesztéshez

A Dexcom G6 azt mondja: „Az Ön
vércukorszintje 8,3 és állandó.”
DEXCOM G6

8,3

mmol/L

22
18
14
10
6
2

Előfordulhat, hogy Siri nem minden országban érhető el. Az Apple webhelyén
ellenőrizheti, hogy Siri elérhető-e az Ön országában.
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B.5 Egészségügyi alkalmazások
Küldje el vércukoradatait az olyan egészségügyi alkalmazásoknak, mint például az
Apple Egészség, vagy az Android Samsung Health alkalmazása.
A kezdéshez lépjen a Beállítások > Egészségügyi alkalmazások menüpontba.
Az egészségügyi alkalmazás beállítása után a rendszer az utolsó 3 óra kivételével az
utolsó 30 nap vércukoradatait elküldi az egészségügyi alkalmazásnak.
A későbbiekben a rendszer 3 órás csúsztatással minden új vércukoradatot elküld.
Kezdőlap

Beállítások

Share

Be

CGM (Folyamatos vércukorszint-ellenőrzés)

Figyelmeztetések
22 mmol/L

A grafikon magassága

Behelyezés időpontja Nincs érzékelő behelyezve
Érzékelő lejár

Nincs érzékelő behelyezve

Utolsó kalibrálás
Jeladó

Nincs
8J57WY

Az Apple Health használata

Be

Siri-parancsikonok használata
Kalibrálás
TÁMOGATÁS

Ismertető
Fiók
Kapcsolat
Súgó
Visszajelzés

Érzékelő leállítása
Az érzékelő eltávolításával kapcsolatos utasításokért
lásd a súgót.
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C függelék: Dexcom CLARITY
A Dexcom CLARITY szoftver fontos része az Ön Dexcom folyamatos vércukorszintellenőrző rendszerének.
A CLARITY kiemeli a vércukorszint mintázatait, tendenciáit és
statisztikáit. Ossza meg a CLARITY-t klinikájával, és kövesse
figyelemmel a javulásokat a vizitek között.
A CLARITY webhelyet a Dexcom G6 alkalmazásból vagy az
internetről érheti el. A Dexcom CLARITY webhely felkeresése:

• A Dexcom G6 alkalmazásból: Koppintson a CLARITY ikonra az Események
képernyőn, vagy amikor fekvő tájolásba állítja az okoseszközt az események
megtekintéséhez.
• Az interneten: Jelentkezzen be a clarity.dexcom.eu webhelyen. Használja
a jelenlegi Dexcom bejelentkezését vagy hozzon létre egy fiókot.
Lehetséges, hogy a Dexcom CLARITY nem érhető el minden régióban.
1 óra

3 óra

6 óra

12 óra

24 óra

Események

Kezdőlap

Szerkesztés

Esemény hozzáadása
A hozzáadott események alul jelennek meg.

MA

Események

Szénhidrátok

30 g
Inzulin

8:30

Testmozgás
Futás

19:00

20:00

Most

8:00 • 1 óra időtartam

TEGNAP
Szénhidrátok
30 g
8:30

Testmozgás
Futás

8:00 • 1 óra időtartam

A korábbi események a Dexcom CLARITY
alkalmazásban is megtekinthetők
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D függelék: A G6 gondozása
D.1 A G6 karbantartása
Jeladó
• Tartsa dobozban, amíg készen nem áll a használatra. Ellenőrizze a jeladót és ne
használja fel, ha sérült.
• Tárolja 0 °C és 45 °C között.

Vevőegység
• Ellenőrizze a vevőegység burkolatát. Ha repedt vagy sérült, ne használja, mert
áramütést szenvedhet. Ne nyissa fel a burkolatot.
• Használja a mellékelt tokot, hogy megvédje a vevőt az ütődésektől és a leeséstől.
A tok felhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hangszóró furatai ugyanott legyenek,
ahol a vevő hangszórója található.
• Tartsa az akkumulátort feltöltve. Csak a Dexcom által biztosított USB-töltő/-letöltő
kábelt használjon.
• A vevőegység letörléséhez használjon tiszta, száraz ruhát.
• Ne használjon súroló hatású kendőt, törülközőt, papírtörlőt vagy hasonló tárgyat.
• Ne kerüljön nedvesség a nyílásokba.
• Ne használjon aeroszolos spray-ket, oldószereket vagy csiszolóanyagokat.

Minden G6-részegység
• A G6 biztonságos működése érdekében ne változtasson meg egyetlen G6
komponenst sem.

D.2 Tárolás
A G6 megfelelő tárolása segít megelőzni a rendszerhibákat.

Érzékelő
• Tartsa a steril csomagolásában, amíg készen nem áll a felhasználására.
• Tárolja 2 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten.
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Jeladó
• Védje használaton kívül
• Tárolja 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten
• Tárolja 10% és 95% közötti relatív páratartalom mellett

Vevőegység
• Védje használaton kívül
• Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt 3 hónapnál tovább tárolná
• Tárolja 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten
• Tárolja 10% és 95% közötti relatív páratartalom mellett

D.3 A rendszer ártalmatlanítása
A különböző helyeken eltérő követelmények vannak az elektronika (vevőegység és
jeladó), illetve a vérrel vagy más testfolyadékkal érintkezésbe kerülő alkatrészek
(érzékelő) ártalmatlanítására. Kövesse a helyi hulladékgazdálkodási követelményeket.
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E függelék: Csomagolási szimbólumok
A szimbólumok az érzékelő, a jeladó és a vevőegység csomagolásán találhatók meg.
Ezek a G6 megfelelő és biztonságos használatát mutatják be. A szimbólumok leírását
lásd az alábbi táblázatban vagy a dexcom.com/symbols oldalon.
Lehet, hogy ezen szimbólumok némelyikének nincs jelentése az Ön régiójában és csak
tájékoztató jelleggel szerepel a felsorolásban. Ez a táblázat megmutatja, hogy mit jelentenek
az egyes szimbólumok:

~

R-NZ
EC REP

Váltakozó áram
Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes megfelelőségi
szabályozási jelölés (RCM) az elektromágneses
összeférhetőségre vonatkozóan (EMC)
Hivatalos képviselő az Európai Közösség területén
Tételszám
Bluetooth bekapcsolva; készülék társítása engedélyezve

REF

Katalógusszám
Vigyázat, tekintse át a használati útmutatót
II. osztályú berendezés
Tekintse át a használati útmutatót!
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Gyártás dátuma
Egyenáram
Tilos újrafelhasználni
Ne használja fel, ha a csomagolás sérült
Kizárólag beltéri használatra
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló irányelv (WEEE) – Kövesse a helyi szabályozást a
megfelelő hulladékba helyezéshez
Páratartalom-határérték
Bevitel
Víz behatolására vonatkozó védelem foka fizikai
elhatárolást biztosító objektumokkal > 12,5 mm átmérő;
vízcseppek (15°-ban döntve)
Víz behatolására vonatkozó védelem foka fizikai
elhatárolást biztosító objektumokkal > 12,5 mm átmérő;
vízbe merítés
Tartsa távol a hőforrástól
Tartsa szárazon

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata

78

E függelék: Csomagolási szimbólumok

Gyártó
Megfelelőségi CE-jelzés

MR

Nem MR-biztos (mágneses rezonancia szempontjából
nem biztonságos)

PN

Alkatrészszám
Lásd a használati kézikönyvet

SN
STERILE R

Sorozatszám
Besugárzással sterilizálva
Hőmérséklet-határérték
BF típusú alkalmazott alkatrész
Lejárat dátuma
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F függelék: Garancia
Néha történnek kellemetlenségek. A Dexcom azonban nem hagyja cserben!
Ez a függelék a garanciával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza, amelyből megtudhatja,
mire és mennyi ideig vállalunk jótállást.

F.1 A Dexcom vevőegység korlátozott garanciája
Mire és mennyi ideig terjed ki?
A Dexcom, Inc („Dexcom”) korlátozott garanciát vállal az eredeti Vásárló („Ön” vagy
„Vásárló”) részére arra vonatkozóan, hogy a Dexcom vevőegység (a „vevőegység”) mentes
az anyag- és gyártási hibáktól szokásos felhasználás mellett („Korlátozott garancia”)
az eredeti vásárló részére történő kiszállítástól számított egy (1) éves időszakon belül.
Megjegyzés: Ha ezt a vevőegységet azért kapta, mert kicseréltünk egy garanciális
vevőegységet, a csere vevőegységre vonatkozó korlátozott garancia kiterjed az eredeti
vevőegység hátralévő garanciális időszakára, a csereegységre azonban nem terjed ki
egyéb garancia.

Mire nem terjed ki?
Ez a korlátozott garancia azon alapul, hogy a Vásárló megfelelően, a Dexcom által
biztosított dokumentációban leírtaknak megfelelően használja a folyamatos vércukorszintellenőrző rendszert. Nem szabad másként felhasználnia a folyamatos vércukorszintellenőrző rendszert. A folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer helytelen használata,
a rendszerhez vagy az általa feldolgozott és továbbított információkhoz való illetéktelen
hozzáférés, a folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszere vagy mobiltelefonja feltörése
vagy „rootolása”, valamint egyéb, nem engedélyezett tevékenységek veszélybe sodorhatják
Önt, a folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer meghibásodását okozhatják. Ezek nem
megengedettek és semmissé teszik a korlátozott garanciát.

Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a következőkre:
• Balesetből, helytelen használatból, visszaélésből, gondatlanságból, szokatlan
fizikai, elektromos vagy elektromechanikai stresszből, a termék bármely részének
megváltoztatásából vagy kozmetikai károkból származó hibákra vagy károkra.
• Azokra a berendezésekre, amelyek sorozatszámát eltávolították vagy
olvashatatlanná tették.
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• A szokásos használat során megkarcolódó vagy károsodó felületekre és egyéb,
a külvilágnak kitett alkatrészekre.
• A vevőegység tartozékokkal, kisegítő termékekkel és perifériás berendezésekkel –
akár hardver, akár szoftver – összefüggő alkalmazásából eredő meghibásodásokra,
amennyiben azokat nem a Dexcom állította össze vagy nem hagyta jóvá a Dexcom.
• Nem megfelelő tesztelésből, üzemeltetésből, karbantartásból, telepítésből vagy
beállításból eredő hibák vagy sérülések.
• A folyamatos vércukorszint-ellenőrzésen túli termékek vagy szolgáltatások
(amelyekre külön korlátozott garancia vonatkozhat) telepítésére, karbantartására
vagy szervizelésére, függetlenül attól, hogy azokat a Dexcom vagy egyéb
fél biztosította; ebbe beleértendő az Ön mobiltelefonja vagy okoskészüléke,
valamint internetkapcsolata.
• Olyan vevőegységre, amelyet fizikailag szétszereltek vagy amelynek bármely
szoftveréhez jogosulatlan módon hozzáfértek.
• A vevőegység vízkárosodására.
• A vevőegység nem vízálló.
• Soha ne nedvesítse meg a vevőegységet.

A Dexcom kötelezettségei a korlátozott
garancia értelmében
A garanciális időszak során a Dexcom a Vásárló számára díjmentesen kicseréli a bármilyen
módon meghibásodott vevőegységet.
Ha segítségre van szüksége a hibás vevőegységgel kapcsolatban, forduljon a Dexcom
helyi képviseletéhez.

A Dexcom jótállási és felelősségvállalási korlátozásai
A fent leírt korlátozott garancia a vevőegységre vonatkozó kizárólagos garancia, minden
egyéb garanciavállalás helyett, legyen az akár kinyilvánított vagy feltételezett, tényleges
vagy a törvény ereje által kinyilvánított, jogszabályi vagy egyéb.
A Dexcom kifejezetten kizár és elutasít minden egyéb, kifejezett vagy feltételezett jótállást,
beleértve korlátozás nélkül a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra vagy
a jogsértés elmulasztására vonatkozó garanciákat, kivéve az alkalmazandó jogszabályok
által tiltott mértékben.
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A Dexcom nem tehető felelőssé semmilyen különleges, véletlen, következményes vagy
közvetett károkért, bármi okozza is azokat, valamint semmiféle felelősségvállalási elmélet
alapján, bármilyen Dexcom G6 vagy a Dexcom által a Dexcom G6-tal való alkalmazásra
kínált funkció vagy szolgáltatás értékesítéséből, felhasználásából, hibás használatából
vagy felhasználhatatlanságából eredően.
A Dexcom jótállási és felelősségvállalási korlátozásaira vonatkozóan ezek a korlátozások
akkor is érvényesek, ha a Dexcom vagy az ügynöke értesült ezekről a károsodásokról,
továbbá ezen korlátozott garancia és a Dexcom által nyújtott korlátozott kártérítés
alapvető céljának bármilyen kudarcának ellenére.
Ez a korlátozott garancia csak az eredeti Vásárlót illeti meg, másra nem ruházható át,
és kinyilvánítja, hogy kizárólag a Vásárló jogosult kártérítésre.
Amennyiben ez a korlátozott garancia bármely pontja jogszerűtlen vagy jogszabályilag
nem hajtható végre, az ilyen részleges jogszerűtlenség nem befolyásolja a korlátozott
garancia többi részének érvényességét. Ez a korlátozott garancia a törvény által
megengedett legnagyobb mértékben érvényes.

F.2 A Dexcom jeladóra vonatkozó korlátozott garancia
Mire és mennyi ideig terjed ki?
A Dexcom, Inc („Dexcom”) korlátozott garanciát vállal az eredeti Vásárló („Ön” vagy
„Vásárló”) részére arra vonatkozóan, hogy a Dexcom G6 jeladó (a „jeladó”) mentes az
anyag- és gyártási hibáktól szokásos felhasználás mellett („Korlátozott garancia”) az
eredeti Vásárló részére történő kiszállítástól számított három (3) hónapos időszakon belül.
Megjegyzés: Ha ezt a jeladót azért kapta, mert kicseréltünk egy garanciális jeladót,
a csere jeladóra vonatkozó korlátozott garancia kiterjed az eredeti jeladó hátralévő
garanciális időszakára, a csereegységre azonban nem terjed ki egyéb garancia.

Mire nem terjed ki?
Ez a korlátozott garancia azon alapul, hogy a Vásárló megfelelően, helyes időben és a
Dexcom által biztosított dokumentációban leírtaknak megfelelően használja a folyamatos
vércukorszint-ellenőrző rendszert. Nem szabad másként felhasználnia a folyamatos
vércukorszint-ellenőrző rendszert. A folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer helytelen
használata, a rendszerhez vagy az általa feldolgozott és továbbított információkhoz való
illetéktelen hozzáférés, a folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszere vagy mobiltelefonja
feltörése vagy „rootolása”, valamint egyéb, nem engedélyezett tevékenységek veszélybe
sodorhatják Önt, a folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer meghibásodását
okozhatják. Ezek nem megengedettek és semmissé teszik a korlátozott garanciát.
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Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a következőkre:
• Balesetből, helytelen használatból, visszaélésből, gondatlanságból, szokatlan
fizikai, elektromos vagy elektromechanikai stresszből, a termék bármely részének
megváltoztatásából vagy kozmetikai károkból származó hibákra vagy károkra.
• Azokra a berendezésekre, amelyek sorozatszámát eltávolították vagy
olvashatatlanná tették.
• A szokásos használat során megkarcolódó vagy károsodó felületekre és egyéb,
a külvilágnak kitett alkatrészekre.
• A jeladó tartozékokkal, kisegítő termékekkel és perifériás berendezésekkel – akár
hardver, akár szoftver – összefüggő alkalmazásából eredő meghibásodásokra,
amennyiben azokat nem a Dexcom állította össze vagy nem hagyta jóvá a Dexcom.
• Nem megfelelő tesztelésből, üzemeltetésből, karbantartásból, telepítésből vagy
beállításból eredő hibák vagy sérülések.
• A folyamatos vércukorszint-ellenőrzésen túli termékek vagy szolgáltatások
(amelyekre külön korlátozott garancia vonatkozhat) telepítésére, karbantartására
vagy szervizelésére, függetlenül attól, hogy azokat a Dexcom vagy egyéb
fél biztosította; ebbe beleértendő az Ön mobiltelefonja vagy okoskészüléke,
valamint internetkapcsolata.
• Olyan jeladóra, amelyet fizikailag szétszereltek vagy amelynek bármely
szoftveréhez jogosulatlan módon hozzáfértek.
• A jeladó vízkárosodására.
• A Dexcom G6 „G6 készülékének használata” útmutatójában felsorolt
specifikációkon túlmenően.

A Dexcom kötelezettségei a korlátozott garancia értelmében
A garanciális időszak során a Dexcom a Vásárló számára díjmentesen kicseréli a bármilyen
módon meghibásodott jeladót.
Ha segítségre van szüksége a hibás jeladóval kapcsolatban, forduljon a Dexcom helyi
képviseletéhez.

A Dexcom jótállási és felelősségvállalási korlátozásai
A fent leírt korlátozott garancia a jeladóra vonatkozó kizárólagos garancia, minden egyéb
garanciavállalás helyett, legyen az akár kinyilvánított vagy feltételezett, tényleges vagy a
törvény ereje által kinyilvánított, jogszabályi vagy egyéb.
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A Dexcom kifejezetten kizár és elutasít minden egyéb, kifejezett vagy feltételezett
jótállást, beleértve korlátozás nélkül a forgalmazhatóságra, az adott célra való
alkalmasságra vagy a jogsértés elmulasztására vonatkozó garanciákat, kivéve
az alkalmazandó jogszabályok által tiltott mértékben.
A Dexcom nem tehető felelőssé semmilyen különleges, véletlen, következményes vagy
közvetett károkért, bármi okozza is azokat, valamint semmiféle felelősségvállalási
elmélet alapján, bármilyen Dexcom G6 vagy a Dexcom által a Dexcom G6-tal való
alkalmazásra kínált funkció vagy szolgáltatás értékesítéséből, felhasználásából, hibás
használatából vagy felhasználhatatlanságából eredően.
A Dexcom jótállási és felelősségvállalási korlátozásaira vonatkozóan ezek a korlátozások
akkor is érvényesek, ha a Dexcom vagy az ügynöke értesült ezekről a károsodásokról,
továbbá ezen korlátozott garancia és a Dexcom által nyújtott korlátozott kártérítés
alapvető céljának bármilyen kudarcának ellenére.
Ez a korlátozott garancia csak az eredeti Vásárlót illeti meg, másra nem ruházható át,
és kinyilvánítja, hogy kizárólag a Vásárló jogosult kártérítésre.
Amennyiben ez a korlátozott garancia bármely pontja jogszerűtlen vagy jogszabályilag
nem hajtható végre, az ilyen részleges jogszerűtlenség nem befolyásolja a korlátozott
garancia többi részének érvényességét. Ez a korlátozott garancia a törvény által
megengedett legnagyobb mértékben érvényes.
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G függelék: Műszaki adatok
G.1 Az eszköz teljesítményjellemzőinek
összefoglalása
Amikor az ALACSONYABB jobb
Felnőttek

Teljesítménymutatók*

Gyermekgyógyászat

Általános pontosság
9,8%

ARD középértéke (MARD (abszolút relatív
eltérés középértéke)), 2,22–22,22 mmol/L 7,7%
(átlagos abszolút hiba %-a a referencia
ellenében minden vércukorszint esetén)

1. nap: 8,6%

1. nap: 10,5%

2. nap: 8,7%

Pontosság az idő múlásával

4–5. nap: 10,7%

ARD középértéke (MARD (abszolút relatív 4–5. nap: 7,2%
eltérés középértéke)), 2,22–22,22 mmol/L 7. nap: 6,2%

7. nap: 10,6%
10. nap: 10,6%

2. nap: 7,8%

10. nap: 7,1%

Amikor a MAGASABB jobb
Felnőttek

Teljesítménymutatók*

Gyermekgyógyászat

Klinikai pontosság
92%
[100%]

A Clarke Error Grid (CEG) A zónában
található leolvasások %-a

96%
[99,8%]

[% CEG A + B zóna]
* Referencia: YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)
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G.2 Termékspecifikáció
FIGYELMEZTETÉS: A meghatározottakon vagy a jelen berendezés gyártója által
biztosítottaktól eltérő tartozékok, kábelek, adapterek és töltők használata a berendezés
elektromágneses emissziójának növekedését vagy elektromágneses zavartűrésének
csökkenését eredményezheti, és hibás működést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket
(ideértve a perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad
30 cm-nél közelebb használni a G6 folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszer bármely
részéhez, beleértve a gyártó által megadott kábeleket is. Ellenkező esetben romolhat a
berendezés teljesítménye.
FIGYELMEZTETÉS: Az USB-kábel helytelen használata fojtási kockázatot jelenthet.
A készülék töltés közben normálisan viselkedik, töltés közben azonban ne tartsa a
vevőegységet egy percnél hosszabb ideig a kezében, ugyanis az eszköz felmelegedhet.
A vevőkészüléket illetően nincs javasolt vagy tesztelt tisztítási módszer. Csak törölje le
tiszta, száraz ruhával.
VIGYÁZAT: Ha nehezen tudja leolvasni a jeladót erős napfényben, lehet, hogy árnyékos
helyet kell keresnie.

Az érzékelő termékspecifikációja
Vércukortartomány

2,2–22,2 mmol/L

Az érzékelő hasznos
élettartama

Legfeljebb 10 nap

Tárolási és szállítási
feltételek

Hőmérséklet: 2 °C–30 °C

Sterilezés

Sugárzással sterilezze

Az érzékelőket hűvös, száraz helyen tárolja

A jeladó és a vevőegység termékspecifikációi
Modell

G6 jeladó

Dexcom vevőegység
30 napi vércukorszint-adat

Memóriatárhely
Elektromos
biztonsági osztály

10 napnyi műszaki
támogatási adat
Belső tápellátású

Belső tápellátású

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata

86

G függelék: Műszaki adatok

A jeladó és a vevőegység termékspecifikációi
Modell
Akkumulátor
élettartama
(tipikus)
Az akkumulátor
töltési ideje

G6 jeladó

Dexcom vevőegység

3 hónap

2 nap

Nem tölthető újra

3 óra

Hőmérséklet: 10 °C–42 °C
Működési feltételek Páratartalom: 10%–95%
relatív páratartalom
Hőmérséklet: 0 °C–45 °C
Tárolási és
szállítási feltételek Páratartalom: 10%–95%
relatív páratartalom
Üzemképességi
-396 méter és 4206 méter
magasság
között
IP28: Védelem nagy
tárgyak behatolása és vízbe
Behatolásvédelem
merítés ellen 2,4 méterig
24 órán keresztül
Áramütés elleni
BF típusú alkalmazott
védelem
alkatrész
Riasztás hallható
n.a.
kimenete
TX/RX frekvenciák

Hőmérséklet: 0 °C–45 °C
Páratartalom: 15%–95%
relatív páratartalom
Hőmérséklet: 0 °C–40 °C
Páratartalom: 10%–95%
relatív páratartalom
-365 méter és 4114 méter
között
IP22: Védelem nagy tárgyak
behatolása és függőlegesen
hulló vízcseppek ellen
n.a.
50 dBSPL 1 méteren

2402–2480 GHz

Sávszélesség

1,07 MHz

1,39 MHz

Maximális kimenő
teljesítmény

1,0 mW EIRP

2,4 mW EIRP

Moduláció

Gauss-féle frekvenciaváltó kódsorozat

Adatsebesség

1 Mbps

Adatkommunikációs
6 méter
tartomány
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A szolgáltatás minőségének összefoglalása
A G6 rendszer Bluetooth Low Energy révén megvalósuló vezeték nélküli kommunikáció
jának szolgáltatásminősége a G6 jeladó és a hozzá társított megjelenítő eszköz közötti
6 méteres, akadálytalan, effektív tartományon belül biztosított rendszeres 5 perces
időközönként. Ha a jeladó és a megjelenítő eszköz között megszűnik a kapcsolat,
újracsatlakozás esetén az elmulasztott csomagok (legfeljebb 3 óra) továbbítódnak a
jeladóról a megjelenítő eszközre. A G6 folyamatos vércukorszint-ellenőrző rendszert
úgy tervezték, hogy csak rádiófrekvenciás (RF) kommunikációt fogadjon el felismert
és társított megjelenítő eszközökről.

Biztonsági intézkedések
A G6 rendszert arra tervezték, hogy adatokat továbbítson a jeladó és a kijelölt megjelenítő
eszközök között, az ipari szabvány BLE protokolloknak megfelelően. Nem fogad egyéb
olyan rádiófrekvenciás (RF) kommunikációt, amely bármilyen más protokollt használ,
beleértve a Bluetooth hagyományos kommunikációs protokollját is.
A BLE kapcsolat nyújtotta biztonság mellett a G6 jeladó és a G6 vevőegység, valamint
mobilalkalmazások közötti kommunikációt további biztonsági szintek és biztonságossági
korlátozások védik kódolt és szabadalmazott adatformátum alkalmazásával. Ez a formátum
különféle módszerek beágyazásával igazolja az adatok integritását és érzékeli az esetleges
adatmanipulációt. Ez a formátum szabadalmilag védett, mindazonáltal különböző részei
szabványos titkosítási protokollokat (pl. RSA és AES) használnak.
Amennyiben nincs letiltva, a G6 mobilalkalmazás rendszeresen kommunikál a Dexcom
szervereivel. A G6 alkalmazások és a Dexcom szerverei közötti kommunikációt számos
adatromlás elleni védelmet nyújtó mechanizmus védelmezi. Közéjük tartozik az iparági
szabvány JWIT token alapú hitelesítés és engedélyezés. Minden ilyen kommunikáció
kizárólag egy titkosított adatútvonalon zajlik, ipari szabvány SSL formátumot használva.

Az USB-töltő/-letöltő kábel* specifikációja
Bemenet/Kimenet
Típus
Hossz

5 V DC, 1 A
USB A – USB micro B
0,91 méter
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Tápegység/töltő specifikációja
Osztály

II.

Bemenet

Váltóáramú bemenet 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A,
0,2 A RMS 100 VAC mellett

DC kimenet

5 V DC, 1 A (5,0 Watt)

Elektromágneses zavartűrési és kibocsátási nyilatkozat
és útmutatás
A jeladót és a vevőt a következő táblázatban meghatározott elektromágneses környezetben
való használatra tervezték. A jeladó vásárlója vagy felhasználója köteles gondoskodni arról,
hogy a felhasználásra ilyen környezetben kerüljön sor.
Zavartűrésvizsgálat

A jeladó megfelelőségi
szintje

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

± 8 kV érintkezés

IEC 61000-4-2
Mágneses mező (50 Hz)
IEC 61000-4-8
Gyors villamos
tranziens/burst
jelenségek
IEC 61000-4-4
Kiugrás
IEC 61000-4-5

A vevőegység
megfelelőségi szintje

± 15 kV levegő
30 A/m

n.a.

± 2 kV tápvezetékeknél

n.a.

± 0,5 kV, ± 1 kV vezeték(ek)
től vezeték(ek)ig
0% 230 V 1 ciklusra

Feszültségletörések
és megszakítások
IEC 61000-4-11

n.a.

IEC 60601-1-11

0% 230 V 0,5 ciklusra,
8 fázisszögnél
70% 230 V (30% letörés
230 V-nál) 25 ciklusra
0% 230 V 250 ciklusra
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Zavartűrésvizsgálat
Vezetett mező zavarok
IEC 61000-4-6
Sugárzott mező
zavarok
IEC 61000-4-3
Sugárzott és
vezetett mezők

A jeladó megfelelőségi
szintje
n.a.

A vevőegység
megfelelőségi szintje
6 Vrms
150 kHz – 80 MHz

10 V/m
80 MHz-től 2700 MHz-ig (AM moduláció)
FAA RTCA /DO-160 G kiadás 20. szakasz, T kategória.

Repülőgépen használható, a légijármű üzemeltetőjének
Használat repülőgépen utasításai szerint
Az otthoni egészségügyi ellátási környezetben továbbra is előfordulhat elektromágneses
interferencia, ugyanis nem garantálható az EMC környezet feletti kontroll. Az interferen
ciaesemények felismerhetők a G6-értékek hiányosságai vagy a súlyos pontatlanságok
alapján. Javasoljuk, hogy a felhasználó próbálja meg mérsékelni ezek hatásait a
következő intézkedések valamelyikével:
• Ha a G6 által mért eredményei nincsenek összhangban a tüneteivel, a VC mérő
használatával hozzon kezelési döntéseket. Ha a G6-értékei nincsenek következetesen
összhangban a tüneteivel vagy a VC mérővel mért vércukorszintjével, beszéljen az
Önt kezelő egészségügyi szakemberrel arról, hogyan használja a Dexcom G6-ot a
cukorbetegsége kezelésének elősegítéséhez. Az Önt kezelő egészségügyi szakember
segíthet eldönteni, milyen módon tudja a legjobban használni ezt az eszközt.
• Ha a megjelenítő eszköz számára kimarad 20 percnyi vércukorszintadat az
érzékelőtől (4 leolvasás), megjelenik a Jelátviteli kapcsolati hiba. Megoldását
lásd: A. függelék Hibaelhárítás.
• Ha a megjelenítő eszköz váratlanul a betöltési képernyőt mutatja és nem jeleníti
meg a tendenciaképernyőt 3 percen belül, forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez.
További információkért lásd: A. függelék Hibaelhárítás.
• Ha a vevőegység érintőképernyője 6 percig nem működik, forduljon a Dexcom
helyi képviseletéhez.
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Elektromágneses kibocsátások specifikációi
Zavartűrésvizsgálat

Megfelelőség

Rádiófrekvenciakibocsátások

1. csoport, B osztály

CISPR 11
Rádiófrekvenciakibocsátások
Használat repülőgépen

Megfelel az utastérben való használatra vonatkozó FAA
RTCA /DO-160 G kiadás 21. szakasz, M kategóriának.

G.3 A rádiószabályok betartása
A Dexcom, Inc. ezennel kijelenti, hogy a Dexcom G6 rendszer típusú rádióberendezés
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen: dexcom.com/doc.
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H. függelék: Professzionális
használati utasítások
H.1 Bevezetés
A G6 több betegnél történő használatot is támogat. Készítse elő a G6-ot a betege számára,
készítse fel a betegét a G6-ra, állítsa be a G6-ot a betegnél, majd kövesse az állapotát
és ossza meg vele a vércukorszint tendenciáira, mintázataira és statisztikáira vonatkozó
észrevételeit. Az Önt és betegét is segíti a cukorbetegség kezelésében. A következő
szakaszok végigveszik mindegyik lépést és ellátják Önt olyan tudnivalókkal, amelyeket
megoszthat betegeivel, amíg végigkíséri őket a mérési időszakon.

H.2 A G6 előkészítése a beteg számára
Először is döntse el, hogy a beteg lássa-e a saját G6-adatait (ne legyen számára
maszkolt). Ez arra fogja-e motiválni, hogy jobban kezelje a cukorbetegségét?
Akár maszkolt vagy sem a G6 vevőegysége, mindegyik G6-ot alkalmazó beteg:
• Vigye magával a vevőegységét, hogy az rögzítse adatait későbbi elemzéshez.
• Kap figyelmeztetéseket a rendszertől (beleértve: Jeladó társítása, Érzékelő indítása,
Új érzékelő, Jelátviteli kapcsolati hiba, Nincsenek eredmények, Kalibráció).
A maszkolt és a nem maszkolt elrendezés közötti különbségek a következők:
• Nem maszkolt: A vevőegység mutatja a beteg G6-értékét, a nyilat, grafikont,
valamint a vércukorszinttel kapcsolatos összes riasztást/figyelmeztetést (vagyis:
Alacsony vércukorszint sürgős, Alacsony szint hamarosan sürgős, Magas
vércukorszint, Emelkedési sebesség vagy Csökkenési sebesség).
• Maszkolt: A vevőegység nem jeleníti meg azokat az információkat, amelyeket nem
maszkolt esetben igen. Továbbá nem jeleníti meg a Csatlakoztatás kész üzenetet.
További információkért keresse fel a clarity.dexcom.eu webhelyet (lehetséges, hogy nem
érhető el minden régióban).
A vevőegység és a jeladó betegek közötti letörléséhez és fertőtlenítéséhez kövesse az
utasításokat. Több betegnél történő használat esetén ne alkalmazza az opcionális, lágy
műanyag vevőegységtokot.

Dexcom G6 rendszer • G6 készülékének használata

92

H. függelék: Professzionális használati utasítások

1

A vevőegység előkészítése
a. Töltés és visszaállítás
• Töltse fel a vevőegységet
• Visszaállítás:
• A vevőegység visszaállítása eltávolítja az előző beteg adatait.
A betegek adatainak védelme érdekében minden használat
után állítsa vissza a vevőegységet.
• Döntse el, hogy a G6 használata során a betegnek látnia kell-e
érzékelőjén megjelenő információkat (maszkolt legyen vagy se).

b. Törlés
• A vevőegység letörléséhez használjon tiszta, száraz ruhát
• Törlés előtt szükség esetén távolítsa el és dobja el a régi pajzsot.
A potenciálisan fertőző anyagok megsemmisítéséhez kövesse a
helyi óvintézkedéseket.
• Ne használjon súroló hatású kendőt, törülközőt, papírtörlőt vagy
hasonló tárgyat
• Ne kerüljön nedvesség a nyílásokba
• Ne használjon aeroszolos spray-ket, oldószereket vagy
csiszolóanyagokat
2

Helyezze a pajzsot a vevőegységre
(A vevőegységet nem fertőtlenítették; helyette a pajzsot használják)
a. Előkészítés
• Mosson kezet és viseljen
tiszta kesztyűt
• A szennyeződés elleni védelem
érdekében minden betegnél
használjon új pajzsot
• Készítsen elő pajzsot,
háromszög tömítést
és USB fedelet

Pajzs

Háromszög
tömítés

USBfedél
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b. A vevőegység behelyezése
a pajzsba
• Igazítsa a vevőegységet
a pajzshoz úgy, hogy a
vevőegység képernyője a
nyílástól elfelé mutasson
és az USB-port a pajzson
található USB-nyílással
megegyező helyen legyen
• Csúsztassa a vevőegységet
a V alakú nyílásba
• Feszítse ki a pajzsot a
vevőegység felett

c. Lezárás
• Húzza le a háromszög tömítést
az öntapadós védőpapírról
• Helyezze a tömítést a pajzsnak
a vevőegység hátoldalán
található nyílása fölé
• Húzza le a négyzet tömítést
az öntapadós védőpapírról
• Helyezze az USB nyílása fölé,
ezzel egy ajtót hoz létre
3

A jeladó tisztítása
a. Előkészítés

2

• Védelem szükséges: Viseljen tiszta kesztyűt és védőszemüveget
• Készítse elő az áztatófolyadékot: Öntsön Clorox Healthcare® germicid
tisztítóoldatot (Clorox) egy tartályba, amely elég mély ahhoz, hogy bele
lehessen meríteni a jeladót
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b. Tisztítás
• Öblítés és dörzsölés: Öblítse le a
jeladót hideg csapvízben, közben
puha sörtéjű kefével tisztítsa meg
minden látható szennyeződéstől
• Áztatás és dörzsölés:
• Helyezze a jeladót az
előkészített oldatba 3 percre
• Bemerítés közben dörzsölje
meg az egyenetlen
területeket (lásd a nyilakat)
puha sörtéjű kefével vagy
hipóval telített törlőkendővel

c. Öblítés és szárítás
• Öblítés: Vegye ki a jeladót az áztatófürdőből, majd öblítse le folyó csapvízzel
10 másodpercig
• Szárítás: törölje szárazra a jeladót egy ruhával

d. Ellenőrzés
• Ellenőrizze, hogy nem maradt-e látható szennyeződés. Ha igen, tisztítsa
meg újra.
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4

A jeladó fertőtlenítése
a. Előkészítés
• Védelem szükséges: Viseljen tiszta kesztyűt és védőszemüveget
• Készítse elő az áztatást és a fecskendőt:
• Öntsön CaviCide® oldatot (Cavicide) egy tartályba, amely elég mély
ahhoz, hogy bele lehessen meríteni a jeladót
• Töltsön meg fecskendőt kb. 30 ml Cavicide oldattal

b. Fertőtlenítés
• Átmosás:
• Összpontosítson az egyenetlen területekre
• Keverje át Cavicide oldatban 10 másodpercig
• Töltse újra a fecskendőt
• Dörzsölés:
• Telítsen egy tiszta ruhát vagy törlőkendőt Cavicide oldattal
• Törölje le a teljes jeladót legalább 3 percig vagy az összes
szennyeződés eltávolításáig
• Összpontosítson az egyenetlen területekre
• Átmosás:
• Összpontosítson az egyenetlen területekre
• Keverje át Cavicide oldatban 10 másodpercig
• Áztatás:
• Helyezze a jeladót az előkészített oldatba
• Keverje át 30 másodpercig
• Ezután hagyja még 3 percig ázni

c. Öblítés és szárítás
• Öblítés: Vegye ki a jeladót az áztatófürdőből, majd öblítse le folyó csapvízzel
10 másodpercig
• Szárítás: törölje szárazra a jeladót egy ruhával
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H.3 A beteg felkészítése a G6-ra
Ez a táblázat megmutatja, mit magyarázzon el betegeinek, és hol találhatók számukra
a megértést segítő betegközpontú információk.
Magyarázza el

Mutassa be

Mi a folyamatos vércukorszintellenőrzés

Lásd a Kezdés útmutató Tevékenysége részében

A G6 részegységei

Lásd a Kezdés útmutató A G6 áttekintése részében
Mondja meg betegeinek, hogy tartsák a vevőegységet
a pajzsban, és tartsák a pajzsot szárazon.

A vevőegység pajzsa és
az USB-fedél

Mutassa meg nekik, hogyan kell kinyitni és
bezárni az USB fedelet a vevőegység töltésekor.
A vevőegységet két naponként kell feltölteni. Adjon
át nekik tartalék USB-fedeleket. Mondja meg nekik,
hogy cseréljék ki az USB-fedelet, amikor az már
nem tapad a pajzshoz.
Mondja meg betegeinek, hogy szóljanak Önnek és
küldjék vissza a vevőegységet, ha:
• Kilyukad a pajzs
• Elfogynak az USB-fedelek

H.4 A G6 beállítása a beteg számára
Beállítás maszkolt és nem maszkolt betegeknél
Betegével kövessék a Kezdés részben leírt beállítási utasításokat az alkalmazás vagy
a vevőegység beállításához.
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Figyeljen oda, hogy az applikátor öntapadós védőpapírján található érzékelőkódot vigyék be.
XXXX

A beállítási utasítások része az érzékelő behelyezése és a jeladó csatlakoztatása.

További beállítás maszkolt betegeknél
Magyarázza el, hogy miért a maszkolt üzemmódot használja a betegnél.

További beállítás nem maszkolt betegeknél
Mialatt beállítja a G6-ot betege számára, létrehoz egy személyre szabott vércukorszintcélzónát a beteg A1c-értékének megfelelő alsó és felső riasztási érték beállításával.
A 2 óráig tartó csatlakozás az érzékelőhöz során az alábbi táblázattal magyarázza el,
hogyan kell értelmezni a G6 adatait.
Magyarázza el

Mutassa be

Mutassa be a kezdőképernyőt

3. fejezet: A kezdőképernyő áttekintése

Mik a riasztások/
figyelmeztetések?

4. fejezet: Riasztás és figyelmeztetések

A cukorbetegség kezelése a G6-tal 5. fejezet: A kezeléssel kapcsolatos döntések
Erőforrás

Dexcom CLARITY alkalmazás

Javasolja a betegének, saját maga is dolgozza
fel az oktatóanyagot, ezzel ugyanis átismétli
az Ön által bemutatottakat.
Magyarázza el az alkalmazást használó
betegeinek a CLARITY tendenciáit, statisztikáit
és mintázatait. További információt a clarity.
dexcom.eu oldalon talál.
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H.5 A beteg követése
Az alkalmazást használó betegek esetében a mérési időszak során bármikor felkeresheti a
clarity.dexcom.eu webhelyet, és megnézheti vércukoradataikat. A vevőegységet használó
betegeknél ez az információ a vevő visszaküldése után érhető el, miután Ön feltölti az
adatokat (lásd: clarity.dexcom.eu). A CLARITY azonosítja a tendenciákat és mintákat,
valamint statisztikákat mutat be. Áttekintheti ezeket az információkat a beteggel, hogy
elmagyarázza számára, hogyan tudja jobban kezelni a cukorbetegségét.
A munkamenet végén távolítsa el a G6-ot a betegből. További információkért lásd:
6. fejezet: A mérési időszak befejezése.

H.6 Következő lépések
Előfordulhat, hogy a beteg saját G6-ot szeretne. Az eszköz elérhető személyes
használatra. További információkért irányítsa betegét a Dexcom helyi képviseletéhez.
Készen áll arra, hogy a G6-ot egy másik betegnél használja, és ismertesse számára
a G6 előnyeit.
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A1c

Az 1. vagy 2. típusú cukorbetegség diagnosztizálására és a
cukorbetegség kezelésének értékelésére használt vérvizsgálat.
Az A1c az elmúlt 2-3 hónap átlagos vércukorszintjét tükrözi.

Alapértelmezett

Az eszköz gyártó által előre létrehozott beállítása.

Android

Okoskészülékekhez használt operációs rendszer.

Android Wear

Egy okosóratípus.

App Store vagy
Play Store

Internetes áruház az okoskészülékhez való alkalmazások letöltésére.

App vagy
alkalmazás

Okos- vagy mobileszközre telepített program.
A G6 alkalmazás a folyamatos vércukorszint-ellenőrzést jeleníti meg.

Apple Watch
okosóra

iPhone-hoz való okosóra.

Biztonsági
figyelmeztetés

Nyilatkozat a G6 tervezett felhasználásáról, valamint a vonatkozó
figyelmeztetésekről, óvintézkedésekről és ellenjavallatokról.

Bluetooth

Eszközök vezeték nélküli kommunikációját lehetővé tevő technológia.

Egyidejű hangés adatátvitel

Olyan lehetőség, amellyel telefonhívás és internetelérés valósítható
meg azonos cellakapcsolaton keresztül, ugyanazon időben.

Ellenjavallat

Olyan helyzet, amikor a G6-ot nem szabad használni, mert ártalmas
lehet Önnek. A használat kockázata meghaladja az előnyt.

Értesítés

Az alkalmazás által az okoskészülék képernyőjén megjelenített
üzenet. Az értesítést hang vagy rezgés is kísérheti attól függően,
hogy hogyan van beállítva az okoskészülék.

Feltörés vagy
„rootolás”

Figyelmeztetés

Egy okoskészülék gyártója által a készülékbe beépített korlátozások
és biztonsági intézkedések eltávolítása. Az eltávolítás biztonsági
kockázatot jelent, és az adatok sérülékennyé válhatnak.
Ne telepítse a G6 alkalmazást feltört vagy „rootolt” okoskészülékre.
Lehet, hogy nem működik megfelelően.
A G6 használata közben felmerülő súlyos és életveszélyes
körülmények, azok következményei és a veszély
elkerülésének módja.
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Follow vagy
Dexcom Follow
alkalmazás

Egy Dexcom alkalmazás, amely lehetővé teszi egy másik
felhasználó vércukor adatainak és figyelmeztetéseinek nyomon
követését.

Folyamatos
vércukorszintellenőrzés

Egy bőr alá helyezett érzékelő megméri a cukor szintjét a
szövetközti folyadékban. Ezt az értéket egy jeladó továbbítja
egy megjelenítő eszköznek.

G6-eredmény

A szövetközi folyadékban mért glükózkoncentráció.
Magas vércukorszint. Ugyanazt jelenti, mint a „magas” vagy a
magas vércukorszint. Hiperglikémia esetén túl sok cukor található
a véráramban.

Hiperglikémia

A hiperglikémiát kezelni kell. Kezelés nélkül a hiperglikémia súlyos
szövődményekhez vezethet.
Beszélje meg az Önt kezelő egészségügyi szakemberrel, Önnek mi
a megfelelő hiperglikémia-beállítás.
Alacsony vércukorszint. Ugyanazt jelenti, mint az „alacsony” vagy
az alacsony vércukorszint. Hipoglikémia esetén túl kevés cukor
található a véráramban.

Hipoglikémia

A hipoglikémiát kezelni kell. Kezelés nélkül a hipoglikémia súlyos
szövődményekhez vezethet.
Beszélje meg az Önt kezelő egészségügyi szakemberrel, Önnek mi
a megfelelő hipoglikémia-beállítás.

A legutóbbi dózis után rövid idővel egy újabb inzulinadag beadása.
Inzulintúladagolás Ez alacsony vércukorszinthez vezethet. Ez nem vonatkozik az
éppen elfogyasztott ételek miatt beadott inzulinadagokra.
iOS

IP

Apple okoskészülékekhez használt operációs rendszer.
A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) egy nonprofit,
nem kormányzati, nemzetközi szervezet, amely az elektronikára
vonatkozó biztonsági szabványok előállítására jött létre. A biztonsági
szabványok egyike a Behatolásvédelem (IP) jelölése, ami az alapján
osztályozza és értékeli az elektronikus eszközöket, hogy azok
mennyire védettek porral, vízzel, véletlen érintéssel stb. szemben.
Az IP-besorolás numerikus, a szám azon alapul, hogy hány
körülménynek tették ki az elektronikus eszközt.
Az IP22 besorolás azt jelenti, hogy az Ön nem tudja bedugni az
ujját az elektronikus eszközébe, valamint nem károsodik vagy nem
lesz veszélyes csepegő vízzel végzett specifikus tesztelés során.
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Javallatok

Kalibráció

Hogyan, milyen célokra és milyen körülmények között kell
használnia a G6-ot.
A kalibrálás során ujjbegyszúrásos mérést végez a mérővel, majd
beírja az értéket a vevőegységbe vagy az okoskészülékbe.
A G6 kalibrálása nem kötelező. A kalibrálással hozzáigazíthatja
a G6-értékeket a mérő értékeihez.

Kiegészítő eszköz

Az Ön okoskészülékéhez csatlakoztatott hardver. Például Bluetooth
fejhallgató, Apple Watch okosóra vagy egyéb okosóra.

Követő

A Follow alkalmazásban a Megosztó adatait megkapó személy.

Megosztó

Az a G6-felhasználó, aki megosztja G6-adatait a követőkkel.

Mérési időszak

Új érzékelő behelyezése utáni időszak. Ebben az időszakban a G6értéke 5 percenként megjelenik megjelenítő eszköz(ök) kijelzőjén.

mg/dL

Milligramm deciliterenként. Szokásosan ebben a mértékegységben
adják meg a vércukorszintet az Egyesült Államokban.

mmol/L

Millimol literenként. A vércukorértékek egyik mértékegysége.

Okos- vagy
mobileszköz

Vezeték nélküli, mobil, internetre csatlakozó elektronikus eszköz,
például okostelefon vagy tablet.

Okosóra

Egy okoskészülék kiterjesztéseként szolgáló, azzal kommunikáló
óra. Például egy Apple Watch okosóra.

Óvintézkedés

Valami, amire Önnek vagy egészségügyi szakemberének
különösen oda kell figyelnie a G6 biztonságos és hatásos
alkalmazása érdekében.

Repülőgép
üzemmód

Egy beállítási mód okoskészülékeken, amelynek során
egyes funkciók ki vannak kapcsolva a légiforgalmi
szabályoknak megfelelően.

Share vagy
Dexcom Share

A Dexcom G6 alkalmazás olyan szolgáltatása, amely lehetővé
teszi, hogy biztonságosan elküldje G6-adatait a követőknek.
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Vércukor(VC) érték

A vércukorérték a vérben található cukor mérő által
meghatározott mennyisége.

Vércukor(VC) mérő

A vér cukortartalmának meghatározására szolgáló
orvostechnikai eszköz.

Nem az ujjbegyből, hanem máshonnan, például a tenyérből, alkarból
Vérvétel alternatív vagy felkarból vett vérminta a mérőérték meghatározásához.
helyről
Ne használjon alternatív helyről vett vért a G6 kalibrálásához.
Kizárólag ujjbegyszúrásos méréseket használjon.
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