
KEZDÉS
Beállítás

Használati útmutató



A grafikák tájékoztató jellegűek. Előfordulhat, hogy az Ön terméke másként néz ki.

A G6 használata előtt olvassa el az A G6 készülékének használata c., 2. fejezetben  
található biztonsági figyelmeztetést.

A Dexcom G6 folyamatos vércukor-
szint-ellenőrző (G6) áttekintése

Jeladó
• Elküldi a vércukoradatokat az érzékelőtől 

a megjelenítő eszközre

Megjelenítő eszköz 
• Megmutatja a vércukoradatokat

• Állítsa be az okoskészülékét, a Dexcom 
vevőegységét vagy mindkettőt

• A jelenleg kompatibilis okoské
szülékek és operációs rendszerek 
felsorolásához látogasson el a 
dexcom.com/compatibility oldalra

• A G6 alkalmazás és a vevőkészülék 
az összes G6 rendszerrel kompatibilis

Applikátor beépített 
érzékelővel
• Az érzékelőapplikátor helyezi be az 

érzékelőt a bőre alá

• Az érzékelő kapja a vércukoradatokat

Az Ön okoskészüléke

Dexcom 
vevőegység

Applikátor

Érzékelő  
(belül)



A G6 elküldi a G6érzékelő által mért 
vércukorszintértékeket (G6értékek)  
az Ön megjelenítő eszközére.

A vevőegység egy dedikált orvostechnikai eszköz. Az Ön 
okoskészüléke nem az, még akkor is, ha a G6 alkalmazás fut 
rajta. Az Ön okoskészüléke nem dedikált orvostechnikai eszköz, 
ugyanis az alkalmazás kihagyhat egy riasztást/figyelmeztetést 
pusztán azért, mert okoskészüléken fut – például az okoskészülék 
beállításai miatt, vagy az okoskészülék vagy alkalmazás leállása 
miatt, az akkumulátor alacsony töltöttsége következtében stb.

Az alábbi lapok segítségével állítsa  
be az alkalmazást, a vevőegységet  
vagy mindkettőt
Szeretné beállítani mindkettőt? Válassza ki az egyiket, amelyet 
elsőként szeretne beállítani, majd lépjen arra a lapra. Az utolsó  
lépés bemutatja, hogyan állítsa be a második megjelenítő eszközt. 
Ne használja mindkét lapot.

További módok a G6 beállításának megismeréséhez:

• Nézze meg a dexcom.com/downloadsandguides weboldalon 
található bemutatót

• Támogatásért forduljon a Dexcom helyi képviseletéhez

Tevékenysége

Válassza az alkalmazást,  
a vevőegységet vagy mindkettőt

Az Ön okoskészüléke

Dexcom vevőegység





Az alkalmazás beállítása

Az Ön okoskészüléke

JeladóApplikátor beépített 
érzékelővel



Elfogadás

Visszautasítás

Beleegyezés az adatok 
megosztásába a Dexcommal

Megerősítés

1 Amikor a rendszer kéri:

• Küldje el adatait a felhőbe. 
Ez lehetővé teszi a következők használatát:

• Share: G6adatai elküldése a követőknek.

• CLARITY: Az adatok megismertetése az orvosokkal; 
mintázatok megjelenítése (lehet, hogy nem minden 
régióban érhető el).

• Írja be az érzékelőkódját  
(az érzékelő applikátorról, amelyet majd be fog helyezni).

• Nincs érzékelőkód?  
Lásd: A G6 készülékének használata, A. függelék: Hibaelhárítás.

B  Kövesse a képernyőn megjelenő  
beállítási utasításokat

A  Töltse le és nyissa meg a Dexcom G6 alkalmazást

1. lépés: Az alkalmazás beállítása



Csatlakozás az érzékelőhöz
Az érzékelő sikeresen bemelegedett, 

a beállítás pedig befejeződött. 
Az érzékelő által mért 

vércukorszintértékek elérhetők.

OK

C  Várjon 2 órát

• Miután a csatlakozás az érzékelőhöz befejeződött, az 
OK lehetőségre koppintva lépjen a kezdőképernyőre

• Most már kapni fog G6leolvasásokat és  
riasztást/figyelmeztetéseket

• Írja be a sorozatszámát SN a következőből: 

A jeladó hátoldalaJeladó doboz

2 Látja a csatlakozás az érzékelőhöz kék óráját? Ez azt 
jelenti, hogy az érzékelője kezdi megszokni a testét.

 Csatlakozás közben: 

• Nincs G6leolvasás vagy riasztás/figyelmeztetés

• Mindig tartsa okoskészülékét a jeladótól 6 méter 
távolságon belül

vagy

A sorozatsz. megadása után a G6 megkeresi a jeladót. Amíg keres, addig nem 
fog kapni G6leolvasásokat vagy riasztást/figyelmeztetéseket.



G6 készülékének használata
• Üdvözöljük!

• A kezdőképernyő áttekintése

• Riasztás és figyelmeztetések

• Kezeléssel kapcsolatos döntések

• A mérési időszak befejezése

• Speciális alkalmazásfunkciók

• Függelékek

Használati útmutató

Welcome

Next

Üdvözöljük!

Tovább

Kapcsolja be a vevőt. Ehhez tartsa nyomva a 
bekapcsológombot 23 másodpercig. Ezután 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ne használja a Vevőegység beállítása lapot.  
Azok a lépések arra vonatkoznak, ha a 
vevőegységet az alkalmazás előtt állítják be.

Tanulja meg a következőket:

• A kezdőképernyő leolvasása

• Riasztások és figyelmeztetések használata

• Kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala

• Hibaelhárítás

2. lépés: Lásd: G6 készülékének használata

3. lépés: Opcionális –  
A vevőegység beállítása



A vevőegység beállítása

Vevőegység

JeladóApplikátor  
beépített érzékelővel



Tartsa nyomva a bekapcsológombot  
23 másodpercig.

A  Vegye ki a vevőegységet 
a dobozból

B  Kapcsolja be a vevőegységet

C  Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

1. lépés: A vevőegység beállítása

1 Amikor a rendszer kéri, írja be:

• Az érzékelőkódját az érzékelő applikátorról, amelyet majd be fog helyezni

• Nincs érzékelőkód?  
Lásd: A G6 készülékének használata, A. függelék: Hibaelhárítás



Tovább

Behely. és csatl

1. Tegye be az érzékelőt.

2. Csatlakoztassa a jeladót.

Részletekért lásd a termék
használati útmutatóját.

• Sorozatszám SN innen: 

2 Akkor van készen ezzel a lépéssel, amikor  
a következő képernyőt látja:

Jeladó doboz A jeladó hátoldala

vagy

A sorozatsz. megadása után a G6 megkeresi a jeladót. Amíg keres, addig nem 
fog kapni G6leolvasásokat vagy riasztást/figyelmeztetéseket.



A  Vegye ki a beépített 
érzékelővel ellátott 
applikátort az  
érzékelő dobozából

B  Válassza ki az érzékelő helyét

C  Helyezze be a beépített érzékelőt az applikátorral

2. lépés: Az applikátor használata a 
beépített érzékelő behelyezéséhez

Gyűjtse össze a szükséges dolgokat: az applikátor 
(az imént beírt kóddal), a jeladó és törlőkendők.

Kerülje a csontokat, az irritált bőrt, a tetoválásokat és azokat a területeket,  
amelyek megütődhetnek.

2 évesek és idősebbek Csak 217 év közöttiekVAGY

1 Szerezze be az érzékelőappliká
tort és az alkoholos törlőkendőt.

2 Mossa és szárítsa meg a kezét.



XXXX

3 Tisztítsa meg az érzékelő  
helyét alkoholos törlőkendővel.

4 Húzza le az öntapadós 
védőpapírt. Ne érintse  
meg a ragasztót.

5 Helyezze az applikátort a bőrre. 6 Hajtsa, majd törje le a 
biztonsági védőburkolatot.

7 Nyomja meg a gombot az 
érzékelő behelyezéséhez.

8 Vegye le az applikátort a  
bőrről, a tapaszt és a tartót  
a helyén hagyva.

9 Helyezze az applikátort a 
hulladékgyűjtőbe. Kövesse a 
vérrel érintkező komponensekre 
vonatkozó helyi irányelveket.



B  Pattintsa be a jeladót

3. lépés: Csatlakoztassa a jeladót

2 Helyezze a jeladót a tartóba  
a füllel előre.

4 Dörzsölje meg a tapasz  
körül 3-szor.

1 Tisztítsa meg a jeladót 
alkoholos törlőkendővel.

3 Pattintsa be a jeladót. A helyére  
kattan. Győződjön meg arról, 
hogy lapos és szorosan 
illeszkedik a tartóba.

A  Vegye ki a jeladót a dobozból

Fül

Rés



Érzékelő indítása

B  Koppintson az Érzékelő indítása lehetőségre 
a 2 órás csatlakozás megkezdéséhez

A csatlakozás alatt nem fog 
kapni G6leolvasásokat vagy 
riasztást/figyelmeztetéseket

C  Várjon

• Ha kész, a Következő elemre koppintva 
léphet a kezdőképernyőre

• Most már kapni fog G6leolvasásokat  
és riasztást/figyelmeztetéseket

4. lépés: Érzékelő indítása a vevőegységen

A  Várjon legfeljebb 30 percet 
a társításhoz

Társítás közben: 

• Nincs G6leolvasás vagy riasztás/figyelmeztetés

• Mindig tartsa a vevőegységet a jeladótól 6 méter 
távolságon belül



G6 készülékének használata
• Üdvözöljük!

• A kezdőképernyő áttekintése

• Riasztás és figyelmeztetések

• Kezeléssel kapcsolatos döntések

• A mérési időszak befejezése

• Speciális alkalmazásfunkciók

• Függelékek

Használati útmutató

Kezdjünk neki

Tanulja meg a következőket:

• A kezdőképernyő leolvasása

• Riasztások és figyelmeztetések használata

• Kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatala

• Hibaelhárítás

Töltse le az alkalmazást az okoskészülékére és nyissa meg. 
Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ne használja Az alkalmazás beállítása lapot. Azok a lépések 
arra vonatkoznak, ha az alkalmazást a vevőegység előtt 
állítják be.

5. lépés: Lásd: G6 készülékének használata

6. lépés: Opcionális –  
Az alkalmazás beállítása
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