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Kapitola 1: Vitajte!
Blahoželáme k tomu, že ste si zvolili systém Dexcom G6 Systém kontinuálneho
monitorovania glukózy (CGM) (G6) za súčasť svojho života!

1.1 Začíname
Pri nastavovaní G6 postupujte podľa pokynov v príručke „Začnite tu“ alebo podľa krokov
vo výučbovom programe (k dispozícii na adrese dexcom.com/downloadsandguides).

ZAČNITE TU
Nastavenie

Návod na použitie

Výučbový program aj táto príručka, Používanie systému G6, vám predstavia domovskú
obrazovku, prevedú vás rozhodovaním o liečbe a ukážu vám, ako ukončiť reláciu
senzora. Okrem toho, táto príručka vám ukáže, ako prispôsobiť zvuky upozornení,
ako používať Dexcom Share (Share) a Dexcom Follow (Follow) a ako v aplikácii
vytvoriť plán upozornení.
Obrázky v tejto príručke sú reprezentatívne. Vaše materiály môžu vyzerať inak.
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1.2 Novinky v G6
Funkcie Dexcom G6 zahrnujú:
• Nie je vyžadovaná kalibrácia odberom z prsta.
• Možnosť nosiť senzor až 10 dní
• Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny
• Blokovanie paracetamolu/acetaminofénu
• Nové funkcie aplikácie
• Nový aplikátor senzora
• Zjednodušený vysielač a držiak vysielača
• Informácie z G6 si môžete pozrieť na svojich inteligentných hodinkách
a v novom voliteľnom prijímači

Žiadne kalibrácie meraním odberom z prsta
S G6 nie je potrebné vykonávať kalibráciu. Po zadaní kódu senzora nedostanete
žiadnu výzvu na kalibráciu.

10-dňová relácia senzora
Relácia senzora trvá 10 dní. V nastaveniach uvidíte, kedy vaša relácia končí, takže
môžete plánovať dopredu.

Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny
Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny vás upozorní, keď vaša glukóza klesá
tak rýchlo, že klesne na 3,1 mmol/l za menej ako 20 minút. To vám poskytne čas na
to, aby ste zabránili príliš nízkej hladine.

Blokovanie paracetamolu/acetaminofénu
Predtým mohol paracetamol/acetaminofén ovplyvniť vaše výsledky, takže sa mohli
zdať vyššie než v skutočnosti. S G6 môžete užívať paracetamol/acetaminofén a
stále používať G6 výsledky. Užívanie vyšších ako maximálnych dávok paracetamolu/
acetaminofénu (> 1 gram každých 6 hodín u dospelých) môže ovplyvniť merania
senzorov a spôsobiť, že budú pôsobiť vyššie, ako v skutočnosti sú.
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Nové funkcie aplikácie
Pomocou aplikácie môžete vytvoriť nočný plán tak, aby ste počuli iba alarmy/
upozornenia G6, ale nie každý e-mail alebo textovú notifikáciu, ktoré prídu na
váš telefón.

Aplikátor senzora
Zavedenie senzora nebolo nikdy jednoduchšie! Nový aplikátor senzora vám umožní
zaviesť senzor rýchlo a jednoducho.

Zjednodušený držiak vysielača a vysielač
Nový vysielač a jeho držiak majú nižší profil. Po ukončení relácie senzora môžete
naviac držiak vysielača jednoducho otvoriť a vysielač odstrániť.

Podpora inteligentných hodiniek a nový voliteľný
prijímač
Môžete si zvoliť, akým spôsobom si budete informácie prezerať. Môžete
použiť aplikáciu, nový prijímač s dotykovou obrazovkou, hodinky Apple Watch
a Android Wear.
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Kapitola 2: Bezpečnostné prehlásenia
Bezpečnostné prehlásenia Dexcom G6
Indikácie pre použitie
Systém kontinuálneho monitorovania glukózy Dexcom G6 (systém Dexcom G6 alebo
G6) je systém na monitorovanie glukózy určený pre osoby staršie ako 2 roky, vrátane
tehotných žien. Systém Dexcom G6 bol navrhnutý tak, aby nahradil meranie glykémie
pomocou odberu z prsta pri rozhodovaní o liečbe.
Interpretácia výsledkov systému Dexcom G6 by mala vychádzať z trendov glukózy
a niekoľkých po sebe nasledujúcich výsledkov v priebehu času. Systém Dexcom G6
tiež pomáha pri detekcii epizód hyperglykémie a hypoglykémie, čím uľahčuje akútne
aj dlhodobé úpravy liečby.
Systém Dexcom G6 je určený pre pacientov na použitie doma aj zdravotníckych
zariadeniach.

Dôležité informácie pre používateľa
Pred použitím G6 si preštudujte pokyny k produktu. Pokyny k produktu priložené
k G6 obsahujú indikácie, kontraindikácie, upozornenia, bezpečnostné opatrenia a
ďalšie dôležité informácie pre používateľov. U svojho zdravotníckeho pracovníka sa
informujte, ako by ste mali používať informácie zobrazené na G6 pri liečbe diabetu.
Pokyny k produktu obsahujú dôležité informácie o riešení problémov s G6 a o
výkonových charakteristikách systému.

Kontraindikácie
• Žiadne MRI/CT/Diatermia - nie je bezpečný v prostredí MR

MR

Nepoužívajte CGM (senzor, vysielač, prijímač alebo inteligentné zariadenie) počas
zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie (MRI), počítačovej tomografie
(CT) alebo vysokofrekvenčného ošetrenia elektrickým teplom (diatermia).
G6 nebol v týchto situáciách testovaný. Magnetické pole a teplo by mohli
poškodiť súčasti G6, čo môže viesť k zobrazeniu nepresných výsledkov glukózy
zo senzora G6 (G6 výsledky) alebo zabrániť upozorneniam. Bez G6 výsledkov
alebo notifikácii alarmov/upozornení si nemusíte všimnúť závažnú udalosť
nízkej alebo vysokej glykémie.
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Varovanie
• Prečítajte si materiály pre používateľa
Pred použitím G6 si pozorne prečítajte priložené materiály. V opačnom prípade
hrozí nasledujúce:
• Nesprávne použitie G6
• Nesprávne porozumenie informáciám z G6
• Ovplyvnenie funkčnosti
• Neignorujte príznaky nízkej/vysokej glykémie
Neignorujte to, ako sa cítite. Ak sa vaše upozornenia na glukózu a G6 výsledky
nezhodujú s tým, čo cítite, postupujte pri rozhodovaní o liečbe diabetu na základe
glukometra alebo v prípade potreby vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Keď ti G6 neslúži, glukometer použi.
• Žiadne číslo, žiadna šípka, žiadne rozhodnutie o liečbe podľa CGM
Ak váš G6 neukazuje číslo alebo šípku, alebo ak sa vaše G6 výsledky nezhodujú
s vašimi príznakmi, na rozhodovanie o liečbe diabetu použite glukometer.
Žiadne číslo, žiadna šípka, žiadne rozhodnutie o liečbe. Keď ti G6 neslúži,
glukometer použi.
• Nepoužívajte ak…
Nepoužívajte G6, ak podstupujete dialýzu alebo máte vážne ochorenie. Nie je
známe, ako môžu rôzne podmienky alebo lieky bežne užívané v týchto situáciách
ovplyvniť funkčnosť systému. G6 výsledky nemusia byť u týchto skupín presné.
Dodržiavajte pokyny G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenie
• Nepoužívajte krém na opaľovanie a repelent proti hmyzu
Niektoré výrobky na starostlivosť o pokožku, ako napríklad krémy na opaľovanie
a repelenty proti hmyzu, môžu spôsobiť popraskanie plastu použitého vo
vašom G6. Pred použitím G6 sa uistite, že prijímač, vysielač a držiak vysielača
neobsahujú praskliny. Ak nájdete prasklinu, obráťte sa na miestneho zástupcu
firmy Dexcom. Dávajte pozor, aby tieto výrobky na starostlivosť o pokožku
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neprišli do kontaktu s G6. Po použití prípravkov na starostlivosť o pokožku si
pred manipuláciou s G6 umyte ruky. Ak sa na systém G6 dostanú akékoľvek
výrobky na starostlivosť o pokožku, ihneď ich utrite čistou handričkou.
• Preventívne opatrenia týkajúce sa hydroxyurey
Ak užívate hydroxyureu, vaše G6 výsledky môžu byť falošne zvýšené a
môžu viesť k zmeškaným upozorneniam na hypoglykémiu alebo k chybám
v rozhodnutiach týkajúcich sa liečby cukrovky. Úroveň nepresnosti závisí od
množstva hydroxyurey vo vašom tele. Použite glukometer.

Bezpečnostné prehlásenia pred spustením
Varovania
• Použitie glukometra počas spustenia
Keď začnete používať nový senzor, nebudete dostávať žiadne G6 výsledky
ani alarmy/upozornenia, kým nezadáte kód senzora a dve kalibrácie. Počas
2-hodinového obdobia zahrievania senzora použite na rozhodovanie o liečbe
svoj glukometer.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej
udalosti nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Použite správny kód senzora
Keď začnete používať nový senzor, musíte v zobrazovacom zariadení zadať kód,
aby ste mohli používať G6 bez kalibrácie odberom z prsta. Každý senzor má svoj
vlastný kód vytlačený na zadnej strane lepivej náplasti. Nepoužívajte kód z iného
senzora ani si kód nevymýšľajte. Ak nezadáte správny kód, váš senzor nebude
správne fungovať a môže byť nepresný. Ak ste stratili kód senzora, môžete G6
kalibrovať pomocou odberu z prsta.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Bezpečnostné prehlásenia o kalibrácii
Ak používateľ zadá kód senzora, kalibrácia nie je nutná. Ak používateľ nezadá kód
senzora, platia nasledujúce varovania a bezpečnostné opatrenia.
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Varovania
• Nečakajte – kalibrujte!
Ak ste nepoužili kalibračný kód, musíte svoj G6 kalibrovať manuálne každý deň
pomocou hodnôt získaných z glukometra a odberu z prsta. G6 je nutné kalibrovať
hneď po tom, ako vás na to upozorní. Ak kalibráciu po notifikácii nevykonáte, váš
G6 nemusí byť presný a preto až do kalibrácie G6 používajte na rozhodovanie o
liečbe glukometer.
• Používajte odbery z prsta
Na kalibráciu používajte odber z prsta z vášho glukometra. Krv z iných miest
môže byť menej presná a nie tak aktuálna.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Buďte presný, buďte rýchly.
Zadajte presnú hodnotu krvnej glukózy zobrazenú na glukometri do piatich minút
od jeho použitia. Nezadávajte G6 výsledok ako kalibráciu.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Bezpečnostné prehlásenia systému/
hardvéru/softvéru
Varovania
• Kábel senzora sa zlomil
Neignorujte zlomené alebo odpojené káble senzora. Kábel senzora by mohol zostať
pod pokožkou. V takom prípade sa obráťte na miestneho zástupcu firmy Dexcom.
Ak sa kábel senzora zlomí pod pokožkou a nebude viditeľný, nesnažte sa ho
odstrániť. Kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka. Ak sa u vás objavia
príznaky infekcie alebo zápalu – začervenanie, opuch alebo zápal –- v mieste
zavedenia, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.
• Miesto zavedenia: Brucho, zadná časť paže alebo zadok?
Všetci pacienti môžu použiť brucho alebo zadnú časť paže. Pacienti vo veku od
2 do 17 rokov môžu taktiež zvoliť hornú časť zadku. Vyhľadajte miesto na bruchu,
zadnej časti hornej časti paže alebo hornej časti zadku, kde máte tukovú výplň.
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Senzor nebol testovaný ani schválený pre iné miesta. Opýtajte sa svojho lekára
na miesto, ktoré bude pre vás najlepšie.
Vek 2 – 17 rokov: zaveďte do brucha, zadnej časti hornej časti paže alebo hornej
časti zadku
Vek 18 rokov a viac: zaveďte do brucha alebo zadnej časti hornej časti paže
2 roky a viac

ALEBO

len 2 – 17 rokov

• Návod na skladovanie
Senzory môžete skladovať pri izbovej teplote alebo v chladničke, ak je teplota
medzi 2 °C a 30 °C. Neskladujte senzory v mrazničke.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Nepoužívajte senzor po dátume spotreby
Nepoužívajte senzor po dátume spotreby, pretože už nemusí poskytovať
správne výsledky.
Dátum spotreby je vo formáte RRRR-MM-DD (rok-mesiac-deň) na štítku
balenia senzora vedľa symbolu presýpacích hodín.
• Skontrolujte balenie
Nepoužívajte senzor, ak je jeho sterilné balenie poškodené alebo otvorené mohlo by dôjsť k infekcii.
• Vyčistite a osušte pokožku
Pred zavedením senzora si vyčistite a osušte ruky a miesto zavedenia.
Pred otvorením balenia senzora si umyte ruky mydlom a vodou, nepoužívajte
gélové čistiace prostriedky, a potom ich osušte. Ak budete mať pri zavádzaní
senzora špinavé ruky, do miesta zavedenia sa môžu dostať baktérie a vyskytnúť
sa infekcie.
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Vyčistite miesto zavedenia alkoholovými utierkami, aby ste predišli infekciám.
Nezavádzajte senzor, kým nie je pokožka suchá. Ak nebude miesto zavedenia
čisté a úplne suché, môže dôjsť k infekcii alebo sa držiak vysielača nemusí
dobre prilepiť.
Uistite sa, že na pokožke nie je repelent proti hmyzu, krém na opaľovanie,
parfum ani krém.
• Miesto zavedenia: Čo je potrebné skontrolovať
Neodstraňujte poistku, kým nepriložíte G6 aplikátor na pokožku. Ak najprv
odstránite poistku, môžete sa poraniť, keď náhodne stlačíte tlačidlo zavádzajúce
senzor skôr ako ste chceli.
S každým senzorom zmeňte miesto zavedenia. Použitie toho istého miesta príliš
často môže spôsobiť, že pokožka sa nezahojí, čo bude mať za následok jazvy
alebo podráždenie pokožky.
Umiestnenie senzora je dôležité. Vyberte miesto:
• Aspoň 8 cm od infúzneho setu inzulínovej pumpy alebo miesta zavedenia
• Mimo pásu, jaziev, tetovania, podráždenia a kostí
• Kde nehrozí náraz, zatlačenie ani zaľahnutie počas spánku
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Bezpečnostné prehlásenia vysielača
Varovania
• Skontrolujte
Nepoužívajte poškodený alebo prasknutý vysielač. Poškodený vysielač môže
spôsobiť poranenie elektrickým prúdom a môže spôsobiť, že G6 nebude
fungovať správne.
• Dodržiavajte pokyny
Vysielač je malý a môže predstavovať riziko zadusenia. Nevkladajte si ho
do úst a nenechávajte ho deťom bez dozoru dospelej osoby.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej
udalosti nízkej alebo vysokej glykémie.

Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Preventívne opatrenia
• Opätovné použitie – nevyhadzujte
Pri ukončení relácie vysielač nevyhadzujte. Vysielač je možné používať
opakovane, kým vám G6 neoznámi, že sa blíži exspirácia batérie vysielača.
Pre zdravotníckych pracovníkov: Prečítajte si pokyny na čistenie a dezinfekciu
v pokynoch pre profesionálne použitie.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Bezpečnostné prehlásenia systému
Preventívne opatrenia
• Rozhodnutia o liečbe
Na rozhodovanie o liečbe použite G6 výsledok a trendovú šípku.
• Použite správny vysielač, prijímač a senzor
Súčasti G6 nie sú kompatibilné so žiadnymi predchádzajúcimi produktami
Dexcom. Nepoužívajte spolu vysielače, prijímače a senzory rôznych generácií.
• Bezpečnostné kontroly
Ak máte na sebe G6, požiadajte o prehliadku ručným skenerom alebo celotelovú
prehliadku pohmatom namiesto telesného skenera AIT (Advanced Imaging
Technology) (nazývaným aj skener s milimetrovými vlnami) alebo vkladania
akejkoľvek časti G6 do skenera batožiny.
Pri prechode detektorom kovov na sebe môžete mať G6. V takom prípade
na rozhodovanie o liečbe používajte glukometer až kým neopustíte zónu za
bezpečnostnou kontrolou.
Keďže sme netestovali všetky röntgeny a skenery, nevieme, či nepoškodia G6.
Nie ste si istý, o aký prístroj ide? Zvoľte bezpečnú cestu – požiadajte o prehliadku
ručným skenerom alebo celotelovú prehliadku pohmatom.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.
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Zobrazenie bezpečnostných vyhlásení zariadenia
Preventívne opatrenia
• Udržiavajte vysielač blízko zobrazovacieho zariadenia
Udržujte váš vysielač a zobrazovacie zariadenie vo vzdialenosti do 6 metrov od
seba bez prekážok (ako napríklad steny alebo kov). V opačnom prípade nemusia
byť schopné vzájomne komunikovať. Ak sa medzi vysielačom a zobrazovacím
zariadením nachádza voda, napríklad počas sprchovania alebo plávania, udržujte
ich bližšie pri sebe. Dosah je nižší, pretože Bluetooth® nefunguje vo vode tak
dobre.
• Dostávajte alarmy/upozornenia na používanom zobrazovacom zariadení
Ak chcete dostávať alarmy/upozornenia, nastavte ich na zobrazovacom
zariadení, ktoré používate. Váš prijímač nebude dostávať alarmy/upozornenia,
ktoré nastavíte vo svojej aplikácii. Podobne nebo vaša aplikácia dostávať alarmy/
upozornenia, ktoré nastavíte na vašom prijímači.
• Je zariadenie zapnuté?
Ak je prijímač alebo inteligentné zariadenie vypnuté, nebude zobrazovať G6 výsledky
alebo alarmy/upozornenia. Uistite sa, že je zobrazovacie zariadenie zapnuté.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Bezpečnostné prehlásenia inteligentného
zariadenia
Varovania
• Skontrolujte nastavenia
Ak má vaše inteligentné zariadenie stlmený zvuk a máte zapnuté nastavenie
Vždy zvuk (predvolené nastavenie), budete počuť len nasledujúce notifikácie
(ak nie je zvuk nastavený len na vibrovanie):
• Alarmy/Upozornenia o glukóze:
• Urgentne nízka hladina
• Riziko urgentne nízkej hladiny
• Nízka glykémia
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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• Vysoká glykémia
• Miera nárastu
• Miera poklesu
• Upozornenie na žiadne výsledky
• Systémové upozornenia:
• Je vyžadovaná kalibrácia (po 2-hodinovom zahrievaní senzora,
zobrazí sa iba ak nebol použitý kód senzora)
• Chyba kalibrácie (objaví sa iba ak používateľ zadá kalibráciu;
kalibrácia nie je nutná)
• Senzor exspiroval
• Senzor zlyhal
• Vysielač zlyhal
• Žiadny úložný priestor
• Aplikácia ukončená
• Výnimky:
• Apple: Ak je inteligentné zariadenie nastavené na režim Tichý/Nerušiť,
nebudete dostávať upozornenia o strate signálu.
• Opakovania: Niektoré notifikácie sú stlmené počas prvej vizuálnej
a vibračnej notifikácie a zvuk sa ozve až pri druhej notifikácii. Ak na
upozornenie nezareagujete, zopakuje sa s polovičnou hlasitosťou po
5 minútach a s plnou hlasitosťou po 10 minútach.
• Bluetooth: Pri používaní Bluetooth slúchadiel, reproduktorov atď.
môžu vaše alarmy/upozornenia znieť na vašom primárnom inteligentnom
zariadení alebo na príslušenstve. Každé príslušenstvo je iné. Otestujte
to svoje, aby ste vedeli, kde budú znieť vaše alarmy/upozornenia.

Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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• Notifikácie:
• Uistite sa, že nastavenia vášho inteligentného zariadenia umožňujú,
aby zobrazenie notifikácií aplikácie Dexcom na zamknutej obrazovke.
Vďaka tomu uvidíte notifikácie aj bez odomknutia telefónu.
• Apple: Počas nastavovania G6 povoľte notifikácie aplikácie Dexcom,
v opačnom prípade nebudete dostávať alarmy/upozornenia.
• Batéria: Aplikácia musí byť vždy spustená na pozadí a môže vybíjať batériu
vášho inteligentného zariadenia. Udržujte batériu nabitú.
• Kompatibilita: Než aktualizujete vaše inteligentné zariadenie alebo operačný
systém, skontrolujte dexcom.com/compatibility. Automatické aktualizácie
aplikácie alebo operačného systému vášho zariadenia môžu zmeniť
nastavenia alebo vypnúť aplikáciu. Vždy aktualizujte manuálne a následne
skontrolujte či sú nastavenia zariadenia správne.
• Čas: Nastavte automatickú aktualizáciu dátumu a času na inteligentnom
zariadení, keď cestujete v časových pásmach, alebo pri prechode medzi
zimným a letným časom. Nemeňte čas na inteligentnom zariadení manuálne,
pretože to môže spôsobiť, že sa na obrazovke trendu zobrazí nesprávny čas
a aplikácia môže prestať zobrazovať údaje.
• Používatelia systému Android musia povoliť funkcii Nerušiť povolenie
používať aplikáciu.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Skontrolujte zariadenia príslušenstva
Používate so svojím inteligentným zariadením slúchadlá? Používate Bluetooth
reproduktory alebo inteligentné hodinky? Pri používaní príslušenstva majte na
pamäti, že vaše alarmy/upozornenie môžete dostávať iba na jednom zariadení
alebo príslušenstve, a nemusia sa prejaviť všetkých. Po pripojení akýchkoľvek
zariadení príslušenstva sa uistite, že nastavenia vášho inteligentného zariadenia
vám umožňujú naďalej prijímať alarmy alebo upozornenia.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Bezpečnostné prehlásenia prijímača
Varovania
• Nepoužívajte poškodené zariadenie
Nepoužívajte poškodený alebo prasknutý prijímač. Poškodený prijímač môže
spôsobiť poranenie elektrickým prúdom a môže spôsobiť, že G6 nebude
fungovať správne.
• Používajte kábel podľa pokynov
USB kábel používajte výhradne podľa pokynov a skladujte ho v bezpečí.
Nesprávne použitie USB kábla môže predstavovať riziko uškrtenia.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Otestujte reproduktory a vibrácie
Aby ste reagovali na alarmy/upozornenia, musíte ich počuť alebo cítiť, takže
reproduktory a vibrácie prijímača pravidelne testujte.
Aby ste sa uistili, že reproduktory a vibrácie fungujú, zapojte prijímač na
nabíjačku. Na niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka Test reproduktora. Podľa
pokynov na obrazovke otestujte reproduktor a vibrácie. Ak ich budete počuť
a cítiť, všetko je v poriadku. Ak systém nepípa a nevibruje – možno kvôli
namočeniu alebo pádu – obráťte sa na miestneho zástupcu firmy Dexcom.
• Udržujte v čistote a suchu
Neponárajte prijímač do vody a zabezpečte, aby sa do USB portu nedostali
nečistoty alebo voda. Mohol by sa poškodiť.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.
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Bezpečnostné prehlásenia Dexcom Share
Dôležité informácie pre používateľa
Dexcom Share (Share) vám umožňuje odosielať informácie z vášho senzora z vašej
aplikácie na inteligentné zariadenia vašich sledujúcich osôb. Prečítajte si nižšie
uvedené indikácie, výstrahy a bezpečnostné opatrenia a zistite, ako bezpečne
používať túto funkciu aplikácie.

Bezpečnostné prehlásenia Share a zvládania
diabetu
Indikácie pre použitie
• Informujte sledujúce osoby
Použite Share na odosielanie informácií z vášho senzora z vášho inteligentného
zariadenia na inteligentné zariadenia vašich sledujúcich osôb.
• Používajte ako sekundárne oznámenie
Informácie na vašom inteligentnom zariadení sú odosielané priamo z vášho
G6 vysielača. Po prijatí na vašom zariadení ich Share odošle vašim sledujúcim
osobám. Informácie sledujúcich osôb sú teda vždy staršie ako vaše. Na zvládanie
diabetu používajte svoje aktuálne informácie, nie možno neaktuálne informácie
sledujúcich osôb.
Sledujúce osoby s vami môžu na základe týchto informácií komunikovať a
poskytnúť vám podporu v liečbe diabetu. Informácie, ktoré dostanú, nie sú
určené na použitie pri rozhodovaní o liečbe, analýze alebo výuke. Sledujúce
osoby nemôžu zmeniť vaše informácie.

Varovania
• Použite G6 na rozhodovanie o liečbe
Nepoužívajte informácie z aplikácie Share na rozhodnutia o liečbe, napríklad
o liečbe pri nízkej hladine alebo dávkovaní pri vysokej hladine. Namiesto toho
použite informácie zo senzora na vašom G6.
• Dodržiavajte odporúčania zdravotníckeho pracovníka
Požiadal vás zdravotnícky pracovník, aby ste si sami sledovali svoj stav?
Pokračujte v tom. Sledujúce osoby nebudú vykonávať toto sledovanie za vás.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Bezpečnostné prehlásenia nastavení Share
Varovanie
• Sledujúce osoby musia sledovať a vy musíte zdieľať
Ak chcete odosielať informácie zo senzora sledujúcim osobám, musíte mať
zapnutú funkciu Share. Sledujúce osoby si musia stiahnuť aplikáciu Dexcom
Follow, aby si mohli zobraziť vami odoslané údaje.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.

Preventívne opatrenia
• Váš diabetes neliečia sledujúce osoby, ale vy
Nespoliehajte sa na to, že vám vaše sledujúce osoby dajú vedieť, že
potrebujete urobiť rozhodnutie o liečbe. Majte prehľad o liečbe vášho diabetu.
Často kontrolujte váš G6. Reagujte na alarmy/upozornenia. Nečakajte, kým
vás kontaktuje sledujúce osoba – nemusí totiž kvôli technickým problémom
dostávať informácie z vášho senzora.
• Kontrolujte svoje inteligentné zariadenie a inteligentné zariadenia
sledujúcich osôb
• Je vyžadovaný prístup na internet: Aby bol umožnený prístup k aplikácii
Share, musia byť obe inteligentné zariadenia pripojené na internet. Skúste
sledujúcej osobe poslať e-mail zo svojho zariadenia. Ak ho sledujúca osoba
dostane na svojom zariadení, sú obe inteligentné zariadenia pripojené.
• Nabité batérie: Uistite sa, že sú batérie inteligentného zariadenia nabité.
Ak batérie vášho inteligentného zariadenia alebo zariadení sledujúcich
osôb nie sú nabité, Share nebude fungovať.
• Kontrolujte svoje inteligentné zariadenie
Zapnutá aplikácia: Vždy, keď zapnete inteligentné zariadenie, kliknutím otvorte
aplikáciu G6. Ak aplikácia nie je otvorená, Share nebude fungovať.
• Kontrolujte inteligentné zariadenia sledujúcich osôb
• Zapnutý zvuk: Sledujúce osoby musia mať na svojom inteligentnom zariadení
zapnutý zvuk alebo aspoň vibrácie, aby mohli počuť a/alebo cítiť alarmy/
upozornenia. Nastavenia inteligentného zariadenia sú nadradené nastaveniam
aplikácie Follow.
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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• Medzery v zdieľaní: Sledujúce osoby nebudú dostávať informácie z vášho
senzora, keď je ich inteligentné zariadenie vypnuté, nie je pripojené k
internetu alebo v je režime Nerušiť alebo Lietadlo. Keď sledovatelia tieto
problémy vyriešia, chýbajúce informácie sa doplnia a budú pokračovať v
získavaní informácií.
• Simultánna podpora hlasu a dát mobilného operátora: Väčšina mobilných
operátorov podporuje súčasný prenos hlasu a dát. Skontrolujte to u seba aj
u vašich sledujúcich osôb. Ak táto funkcia nie je podporovaná, Share nebude
fungovať počas telefonických hovorov. Po ukončení hovoru sa Share obnoví
a odošlú sa všetky čakajúce notifikácie.
• Prispôsobte Share tak, aby vás sledujúce osoby mohli podporovať
• Prispôsobte Share tak, aby ste zaistili, že sledujúce osoby majú k dispozícii
informácie pre pomoc pri liečbe vášho diabetu.
• Funkcia oneskorenia: Sledujúca osoba nebude informovaná, kým neuplynie
vami nastavená doba oneskorenia.
• Funkcia Nezdieľať: Zdieľanie so sledujúcou osobou môžete kedykoľvek
zastaviť pomocou funkcie Nezdieľať. Sledujúca osoba prestane dostávať
informácie zo senzora, kým sa nerozhodnete začať znova zdieľať.
Dodržiavajte pokyny ku G6. V opačnom prípade u vás môže dôjsť k závažnej udalosti
nízkej alebo vysokej glykémie.
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Kapitola 3: Prehľad domovskej
obrazovky
Väčšinu času strávite na domovskej obrazovke. Poskytuje informácie o výsledkoch
glukózy zo senzora G6 (G6 výsledky) a informácie o trende a prostredníctvom nej
sa dostanete sa k ďalším funkciám G6.
Nasledujúca časť opisuje funkcie domovskej obrazovky. Neskôr si vysvetlíme, ako
interpretovať vaše G6 výsledky, trendové šípky a graf, a potom prejdeme k tomu,
ako sa dostať k ďalším funkciám.

3.1 Funkcie domovskej obrazovky
Nižšie sú zobrazené domovské obrazovky pre aplikácie Apple, Android a prijímač.
Aj keď sú informácie o glukóze zo senzora rovnaké, navigácia sa mierne líši.
Zoznam aktuálnych kompatibilných inteligentných zariadení a operačných systémov
nájdete na: dexcom.com/compatibility.
Kľúč

Apple

Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka

10 0
mmol/L

Graf
3. Aktuálny G6 výsledok
4. Upozornenie na
vysokú hladinu
5. Upozornenie na
nízku hladinu
Navigácia a stav
6. Udalosti
7. Nastavenia
8. Share
9. Stav Vždy zvuk

22
18
14
6
2
8:00

9:00

Teraz

Udalosti
Nastavenia
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Kľúč

Android

Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka

NASTAVENIA

Graf
3. Aktuálny G6 výsledok
4. Upozornenie na
vysokú hladinu
5. Upozornenie na
nízku hladinu

96
mmol/L

22
18

Navigácia a stav
6. Udalosti
7. Nastavenia
8. Share
9. Stav Vždy zvuk

Kľúč

14
6
2
8:00

9:00
Udalosti

Prijímač

Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka

6,1
mmol/l

Graf
3. Aktuálny G6 výsledok
4. Upozornenie na
vysokú hladinu
5. Upozornenie na
nízku hladinu
Navigácia
6. Pridať udalosť
7. Menu

Teraz

22
18
12

11:00

12:00

4
2

Teraz

Uistite sa, že máte pri dotýkaní sa obrazovky prijímača suché prsty.
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6

20

Kapitola 3: Prehľad domovskej obrazovky

3.2 G6 výsledok, trendová šípka a graf
Ako ste na tom teraz
Na domovskej obrazovke vám čísla a farby povedia, ako ste teraz na tom. Číslo
udáva váš G6 výsledok. Aktualizuje sa každých 5 minút. Farba pozadia čísla ukazuje,
či je váš G6 výsledok nízky, vysoký alebo v cieľovom rozsahu.

4,3
mmol/L

12,4
mmol/L

9,1

Červená = nízka

Žltá = vysoká

Šedá = cieľová

mmol/L

Farba pozadia čísla je taktiež červená, keď vaša glukóza klesá tak rýchlo,
že bude na 3,1 mmol/L alebo nižšie do 20 minút (pozri Upozornenie na riziko
urgentne nízkej hladiny).

Kam smeruje vaša glukóza
Aby ste zistili, kam smeruje vaša glukóza, pozrite sa na trendové šípky.
Trendové šípky

Kam smeruje vaša glukóza
Stabilná

Zmeny až do:
• 0,06 mmol/L každú minútu
• 1,8 mmol/L za 30 minút
Pomaly
Zmeny:
stúpajúca
• Medzi 0,06 – 0,1 mmol/L každú minútu
alebo klesajúca
• Až do 3,4 mmol/L za 30 minút
Stúpajúca
Zmeny:
alebo klesajúca • Medzi 0,1 – 0,2 mmol/L každú minútu
• Až do 5 mmol/L za 30 minút
Rýchlo
Zmeny viac ako:
stúpajúca
• 0,2 mmol/L každú minútu
alebo klesajúca • 5 mmol/L za 30 minút
Žiadna šípka
Nie je možné určiť trend
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Aká bola vaša glukóza
Bodka vpravo znázorňuje aktuálny G6 výsledok. Bodky vľavo znázorňujú G6 výsledky
získané skôr.
Farby pozadia grafu ukazujú, kde sa nachádzajú vaše G6 výsledky:

22
Žltá = vysoká

18

Šedá = cieľová

14
10
6

Červená =
nízka

8:00

9:00

2
Teraz
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Problémy domovskej obrazovky
Občas sa môže stať, že sa nezobrazia G6 výsledky alebo neuvidíte číslo, iba správu.
Čo vidíte

Čo to znamená
Váš G6 výsledok je pod 2,2 mmol/L

NÍZKA
mmol/L

Váš G6 výsledok je nad 22,2 mmol/L

VYSOKÁ
mmol/L

Aplikácia

Prijímač
Strata signálu
Upozornenie

Upozornenie o strate signálu
Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora.

OK

Nedostanete
upozornenia, alarmy
alebo výsledky glykémie
zo senzora.

Chybové hlásenie znamená,
že váš G6 nefunguje a nebudete
dostávať alarmy/upozornenia alebo
G6 výsledky. (Pozrite prílohu A
Riešenie problémov.)

OK
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3.3 Ikony navigácie a stavu na domovskej obrazovke
Pomocou ikon navigácie sa dostanete k ostatným funkciám G6.
Ikony navigácie na domovskej obrazovke aplikácie a prijímača sú takmer rovnaké.
Aplikácia má ďalšie funkcie.
Ikona

Opis
Ikona funkcie Share (iba aplikácia):
Umožňuje poslať informácie o
glukóze vašim sledujúcim osobám.
Viac informácií nájdete v kapitole
7 Pokročilé funkcie aplikácie.
Ikona Vždy zvuk (iba aplikácia):
Umožní vám určiť, či budú zvoniť
alarmy/upozonenia, keď je telefón v
režime Stlmený/Nerušiť. Ak to chcete
zmeniť, prejdite na Nastavenia.
Viac informácií nájdete v kapitole
7 Pokročilé funkcie aplikácie.

Aplikácia

Prijímač

Udalosti
Aplikácia

NASTAVENIA

Prijímač

Udalosti/Pridať udalosť:
Umožní vám zaznamenať inzulín,
sacharidy, cvičenie a udalosti
súvisiace so zdravím.
Nastavenia/Menu: Umožní vám
upravovať upozornenia, nájsť
pomocníka, meniť nastavenia,
prispôsobovať zvuky a ďalšie.
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3.4 Prehľad predchádzajúcich G6 výsledkov
Ak chcete v aplikácii zobraziť graf v priebehu 1, 3, 6, 12 a 24 hodín (s udalosťami),
otočte svoje inteligentné zariadenie na bok (zobrazenie na šírku) a kliknite na karty
v hornej časti obrazovky.
1 hod.

3 hod.

6 hod.

12 hod.

24 hod.

Udalosti
Inzulín

Teraz

V prijímači kliknite na graf a prepínajte medzi 1-, 3-, 6-, 12- a 24-hodinovými
zobrazeniami.
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Kapitola 4: Alarmy a Upozornenia
Alarmy a upozornenia vám pomôžu zostať v cieľovom rozsahu. Budú znieť alebo
vibrovať keď:
• Sa dostanete mimo vášho cieľového rozsahu
• Sa dostanete na alebo pod 3,1 mmol/L
• Sa dostanete na 3,1 mmol/L za menej ako 20 minút
Vibrácie alarmov/upozornení sú rovnaké ako notifikácie, ktoré dostávate z iných
aplikácií na vašom inteligentnom zariadení. Jediným spôsobom, ako zistiť, či ide
o G6, je pozrieť sa na vaše inteligentné zariadenie.
Nechajte upozornenia zapnuté: Sú dôležitou súčasťou rozhodnutí o liečbe pomocou
G6. Porozprávajte sa so svojím zdravotníckym pracovníkom o tom, aké sú pre vás
najlepšie nastavenia upozornení na nízku a vysokú hladinu.
Ak súčasne používate aplikáciu aj prijímač, zmeňte nastavenia upozornení a potvrďte
alarmy/upozornenia na každom zariadení.

4.1 Alarmy a upozornenia na nízku hladinu
Čo vidíte
Aplikácia
Upozornenie o urgentne nízkej
hladine glykémie
Váš výsledok glykémie zo senzora je
urgentne nízky.

Čo to znamená
Prijímač
Upozornenie o urgentne
nízkej hladine glykémie

OK

3,1
mmol/L

Upozornenie o urgentne
nízkej hladine
Upozorní vás, keď je glykémia zo
senzora na 3,1 mmol/L alebo nižšie.
Upozornenie o urgentne nízkej hladine
nemôžete zmeniť alebo vypnúť.

OK
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Čo vidíte
Aplikácia

Čo to znamená
Prijímač

Upozornenie na riziko urgentne
nízkej hladiny

Čoskoro nízka
Konajte ihneď

Konajte ihneď na zabránenie nízkej
hladiny.

OK

3,9
mmol/L

Upozornenie na riziko urgentne
nízkej hladiny
Upozorní vás, že hladiny klesajú
rýchlo. Do 20 minút budete na
3,1 mmol/L bez ohľadu na to,
ako ste práve na tom.
Upozornenie na riziko urgentne nízkej
hladiny môžete zmeniť:

OK

• Štandardne zapnuté;
je možné vypnúť
• Zvoliť zvuk

Aplikácia

Prijímač

Upozornenie na nízku glykémiu
Váš výsledok glykémie zo senzora
je nízky.

Upozornenie na
nízku glykémiu

OK

4,1
mmol/L

OK

Upozornenie na nízku glykémiu
(Upozornenie na nízku hladinu)
Upozorní vás, že vaše G6 výsledky
sú pod cieľovým rozsahom, ale
nepadajú dostatočne rýchlo na to,
aby ste dostali upozornenie na riziko
urgentne nízkej hladiny.
Upozornenie na nízku hladinu
môžete zmeniť:
• Štandardne zapnuté;
je možné vypnúť
• Vyberte si hladinu a zvuk
upozornenia
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4.2 Upozornenie na vysokú hladinu
Čo vidíte
Aplikácia
Upozornenie na
vysokú glykémiu

Váš výsledok glykémie zo senzora
je vysoký.

Čo to znamená
Prijímač
Upozornenie na
vysokú glykémiu

OK

15,3
mmol/L

OK

Upozornenie na vysokú glykémiu
(Upozornenie na vysokú hladinu)
Upozorní vás, keď je G6 výsledok
zo senzora nad vaším cieľovým
rozsahom.
Upozornenie na vysokú hladinu
môžete zmeniť:
• Štandardne zapnuté;
je možné vypnúť
• Vyberte si hladinu a zvuk
upozornenia

4.3 Zmena upozornení
Pred zmenou nastavení upozornení sa poraďte so svojím zdravotníckym
pracovníkom. Môžu vám pomôcť nájsť najlepšie nastavenie na zvládnutie diabetu
bez toho, aby ste dostávali príliš veľa upozornení.
Prejdite na Nastavenia > Upozornenia (Prijímač: Menu > Upozornenia) a kliknite
na upozornenie, ktoré chcete zmeniť.

Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Aplikácia
Nastavenia

Prijímač
Upozornenia

Upozornenia
Vysoká

Vždy zvuk

Nízka

Povoliť zvukové upozornenia, aj keď sú
zapnuté funkcie Tichý alebo Nerušiť.
Nasledujúce nemôžu byť stíšené:
Urgentne nízka hladina, Porucha
vysielača a Porucha senzora.

Riziko urgentne
nízkej hladiny

Urgentne nízka hladina

Strata signálu

3,1 mmol/L

Riziko urgentne nízkej hladiny Zapnuté
Nízka

Miera nárastu
Miera poklesu

Žiadne výsledky

4,4 mmol/L
11,1 mmol/L

Vysoká

Vypnuté

Miera nárastu
Miera poklesu

Vypnuté

Strata signálu

Zapnuté

Žiadne výsledky

Zapnuté

NAPLÁNOVANÉ
Plán upozornení

Prispôsobenie zvukov upozornení
Môžete si vybrať zvuky upozornení, ktoré vám najviac vyhovujú. V aplikácii kliknite
na Zvuk u upozornenia a vyberte iný zvuk pre dané upozornenie.
Upozornenia

Upozornenie na
vysokú hladinu

Upozornenie na vysokú hladinu

Upozorniť ma nad
Opakovať

Zvuk

11,1 mmol/L
Nikdy

Upozornenie na vysokú hladinu

Upozornenie na vysokú hladinu vás upozorní,
keď hladina glukózy stúpne nad nastavenú
úroveň.
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Na rozdiel od aplikácie si na svojom prijímači v ponuke Zvuk vyberiete jeden zvuk
pre všetky svoje alarmy/upozornenia. Tento zoznam zobrazuje rôzne zvuky alarmov/
upozornení dostupné na prijímači, začínajúc tými najtichšími.
Ikona

Zvuk prijímača
Len vibrácie
Výnimky: Upozornenie o urgentne nízkej hladine glykémie,
Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny, Zlyhanie
senzora a Zlyhanie vysielača vždy zapípa a vibruje.
Tichý
Stredný
Pozorný
• Stúpajúca melódia pre upozornenia na vysokú
a stúpajúcu glykémiu
• Klesajúca melódia pre upozornenia na nízku
a klesajúcu glykémiu
Opakovanie pri nízkych hodnotách
• Stredný zvuk
• Opakuje Upozornenie o urgentne nízkej hladine
a Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny
každých 5 sekúnd
Kliknite na Otestovať zvuk, aby ste otestovali vybratý zvuk. Týmto zvuk
nezvolíte, iba si ho vypočujete.
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Použitie Upozornení na dosiahnutie cieľov
Spolupracujte so svojím zdravotníckym pracovníkom na prispôsobení upozornení,
ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Máte napríklad obavu z hromadenia
inzulínu – toho, že si zoberiete dávky príliš krátko po sebe?
Ak chcete používať G6 na sledovanie a čakanie – a na vyhnutie sa hromadeniu
inzulínu – váš zdravotnícky pracovník vám môže odporučiť zapnúť funkciu
Opakovať v nastavení Upozornenie na vysokú hladinu. Týmto spôsobom, keď
dostanete Upozornenie na vysokú hladinu a potvrdíte ho, dostanete upozornenie
znovu po uplynutí času, ktorý ste nastavili v režime Opakovať, až kým sa vaše
G6 výsledky nevrátia späť do cieľového rozsahu. To vám pripomenie, aby ste si
skontrolovali svoje G6 výsledky, aby ste sa uistili, že klesajú.
Na obrazovkách nižšie je zobrazené Upozornenie Opakovať pri vysokých hladinách
po 2 hodinách. Ak sa do 2 hodín po Upozornení na vysokú hladinu nevrátite späť
do cieľovej zóny, Upozornenie na vysokú hladinu sa zopakuje, aby ste vedeli, že vaše
hladiny sú stále vysoké možno bude potrebné užiť viac inzulínu. Na druhej strane,
ak uplynú 2 hodiny a vy sa dostanete späť do svojho cieľového rozsahu, Upozornenie
na vysokú hladinu sa nebude opakovať.
Aplikácia
Späť

Prijímač
Opakovať

Opakovať každé

2 hodiny, 0 minút

Opakovať pri
vysokých hodnotách

120
minút

0

1

2

00

3

05

4

Uložiť

10
15
20

Zmeny upozornení, ktoré urobíte vo svojej aplikácii sa neprejavia v prijímači a naopak.
Ak chcete, aby boli upozornenia rovnaké, musíte vykonať zmeny na oboch zariadeniach.
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Kapitola 5: Rozhodnutia o liečbe
S Dexcom môžete robiť rozhodnutia o liečbe bez použitia glukometra.
Či už používate Dexcom prvýkrát alebo už s ním máte skúsenosti, na
rozhodovanie o liečbe by ste mali používať glukometer, až kým nebudete
vedieť, ako Dexcom vo vašom prípade funguje. Neponáhľajte sa. Môže
trvať niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov, kým budete dôverovať svojmu CGM pri
rozhodovaní o liečbe.

51
12,4
mmol/L
mg/dL

Aj potom budete niekedy musieť použiť glukometer namiesto G6. A niekedy je zase
lepšie neliečiť sa, len sledovať a čakať.
Spoločne so svojim zdravotníckym pracovníkom nájdite najvhodnejší postup pri
rozhodovaní o liečbe.

5.1 Kedy použiť glukometer namiesto G6
Pri rozhodnutiach o liečbe sa na svoj glukometer spoliehajte v týchto situáciách:
• G6 nezobrazuje číslo aj šípku
Napríklad, ak sa na vašej domovskej obrazovke zobrazuje niektorá z týchto možností:
V prípade, že vidíte

Oznámenie
Žiadne číslo

NÍZKA
mmol/L

12,4

Žiadna šípka

mmol/L

Aplikácia
Upozornenie o strate signálu
Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora.

OK

Prijímač

Žiadne číslo ani šípka

Strata signálu
Upozornenie
Nedostanete
upozornenia, alarmy
alebo výsledky glykémie
zo senzora.

OK
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Inými slovami, žiadne číslo, žiadna šípka, žiadne CGM rozhodnutie o liečbe.
• Vaše príznaky sa nezhodujú s G6 výsledkami.
Napríklad ak sa necítite dobre, ale vaše G6 výsledky ukazujú,
že ste v cieľovom rozsahu. Dôkladne si umyte ruky a použite
glukometer. Ak sa hodnota vášho glukometra zhoduje s
príznakmi, použite ju na rozhodnutie o liečbe. Ak chcete
zabezpečiť zhodu G6 s glukometrom, vykonajte kalibráciu.
Kalibráciu vykonať nemusíte, ale môžete. (Pozrite prílohu
A Riešenie problémov).
Inými slovami, keď ti G6 neslúži, glukometer použi.

5.2 Kedy sledovať a čakať
Niekedy je lepšie nepodávať žiadnu liečbu, len sledovať stav a čakať.
Hromadenie inzulínu: Nehromaďte inzulín tým, že budete brať
dávky príliš často. Medzi jednotlivými dávkami počkajte najmenej
2 hodiny, aby ste náhodne neznížili glukózu príliš nízko. Niekedy
je najlepšie sledovať a čakať.

5.3 Ako používať trendové šípky
Trendová šípka vám pomôže rozhodnúť o veľkosti dávky.
Šípka hore: Užite trochu viac inzulínu

Šípka dole: Užite trochu menej inzulínu
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5.4 Trénujte rozhodovania o liečbe
Použite príklady uvedené nižšie na tréning rozhodovania o liečbe.
Prekonzultujte ich so svojím zdravotníckym pracovníkom a zopakujte si:
• Kedy je nutné použiť glukometer
• Ako môžete používať svoj G6
• Kedy len sledovať a čakať namiesto liečby
Situácia

Riešenie

Skoré ráno:

Na zváženie:

Zobudí vás upozornenie • Číslo a šípka: zobrazia sa obidve.
na nízku hladinu.
• Číslo: vaša glukóza je nízka – 4,4 mmol/L.
Uvidíte:
• Šípka pomalého klesania: Glukóza klesá až
dL

51

4,4
m

g/

mmol/L

na 3,4 mmol/L za 30 minút.

Čo by ste mali urobiť:
• Použite svoj G6 na liečbu ako obvykle.

Raňajky:

Na zváženie:

O deväťdesiat minút
neskôr sa chystáte
raňajkovať.

• Číslo a šípka: zobrazia sa obidve.

Uvidíte:

Čo by ste mali urobiť:

7,3

• Šípka hore: Glukóza stúpa až na 5 mmol/L
za 30 minút.
• Použite svoj G6 na liečbu. Užite svoju normálnu
dávku a vzhľadom na šípku hore o trochu viac.

mmol/L
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Situácia

Riešenie

Po raňajkách:

Na zváženie:

Tridsať minút po
podaní dávky na
pokrytie raňajok
dostanete upozornenie
na vysokú hladinu.

• Inzulín: Inzulín ste užili menej ako pred hodinou.
Na zaúčinkovanie potrebuje určitý čas.

Uvidíte:

Čo by ste mali urobiť:
• Nič. Sledujte stav a čakajte, aby ste predišli
hromadeniu inzulínu. Liečbu nezahajujte aspoň
ďalšiu hodinu a pol.

51
12,4
mmol/L
mg/dL

O hodinu neskôr:

Na zváženie:

Sledovali ste
a čakali ste.

• Inzulín: Inzulín, ktorý ste užili s raňajkami,
vás vrátil späť do cieľového rozsahu.

Uvidíte:

Čo by ste mali urobiť:
• Nič. Nie je potrebná žiadna liečba.

9,1
mmol/L

Predpoludnie:

Na zváženie:

Chystáte sa dať si
desiatu.

• Žiadne číslo a žiadna šípka: nezobrazí sa ani jedno.
Všimnete si medzeru v G6 výsledkoch.

Uvidíte:

• Chybové hlásenie: Nezobrazujú sa G6 výsledky.
Čo by ste mali urobiť:

Share

Strata signálu

• Použite glukometer pre rozhodnutia o liečbe.

Pomoc
22
17
11
6
2
10

11

Teraz
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Situácia

Riešenie

Obed:

Na zváženie:

O tri hodiny neskôr
sa chystáte podať
obednú dávku.

• Číslo a šípka: zobrazia sa obidve.

Uvidíte:

Čo by ste mali urobiť:

6,1
mmol/L

• Šípka dole: Glukóza klesá až na 5 mmol/L
za 30 minút.
• Použite svoj G6 na liečbu. Vzhľadom na šípku dole
užite o trochu menej.

Neskoré popoludnie:

Na zváženie:

Uplynuli 3 hodiny
po obede.

• Číslo a žiadna šípka: nezobrazuje sa šípka.

Uvidíte:

Čo by ste mali urobiť:
• Použite glukometer pre rozhodnutia o liečbe.

12,4
mmol/L

Skorý večer:

Na zváženie:

Tesne pred večerou
sa cítite trochu neistý
a spotený.

• Príznaky a G6 výsledok: Vaše príznaky sa nezhodujú
s G6 výsledkami zo senzora.

Uvidíte:

6,8
mmol/L

Čo by ste mali urobiť:
• Dôkladne si umyte ruky a vezmite odber z prsta.
Ak sa hodnota vášho glukometra zhoduje s vašimi
príznakmi, použite ju na rozhodnutie o liečbe.
Potom zvážte kalibráciu G6 na jeho zosúladenie
s glukometrom. Kalibráciu vykonať nemusíte,
ale môžete.
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Kapitola 6: Ukončenie relácie senzora
Každý relácia senzora bude trvať 10 dní.
V nastaveniach si môžete pozrieť, kedy končí aktuálna relácia. G6 vás upozorní, keď
bude v relácii zostávať 6 hodín, potom 2 hodiny a nakoniec 30 minút. Počas tohto
obdobia môžete reláciu kedykoľvek ukončiť alebo počkať na posledné upozornenie
s upozornením, že relácia skončila.
Chcete reláciu ukončiť skôr? Pozrite prílohu A Riešenie problémov.
Nezabudnite že po ukončení relácie senzora nebudete dostávať žiadne G6 výsledky.
Ak chcete pokračovať v získavaní G6 výsledkov, podľa nižšie uvedených krokov
odstráňte starý senzor, vložte nový a dokončite zahrievanie senzora.

6.1 Odstránenie senzora
Postupujte podľa týchto krokov:
• Vyberte senzor z tela
• Odstráňte vysielač z držiaka
Aplikácia

Prijímač

Senzor exspiroval

Vymeniť
senzor teraz

1

Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora, kým
nevymeníte senzor.

Senzor exspiroval
Upozornenie
Vaša relácia senzora sa
skončila.
Vymeňte senzor.
Nedostanete upozornenia,
alarmy alebo výsledky
glykémie zo senzora.

G6 vám oznámi, kedy je
potrebné vymeniť senzor.

Pokyny na odstránenie senzora.

OK
OK
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Chyťte okraj lepivej náplasti.
2

3

Odstráňte lepivú náplasť
ako náplasť.

Zlomte fialový držiak vysielača
v zárezoch.

Vysuňte vysielač.
Vysielač ponechajte na
použitie s ďalším senzorom.
4

Vyhoďte lepivú náplasť
podľa miestnych pokynov
na likvidáciu súčastí
prichádzajúcich do styku
s krvou.

6.2 Opätovné použitie vysielača
Vysielač vydrží 3 mesiace. Môžete ho použiť pre viac relácií senzora. Začínajúc
3 týždne pred potrebou výmeny vám váš G6 oznámi, kedy je potrebné vymeniť
vysielač. Ak je to váš jediný vysielač, obráťte sa na miestneho zástupcu firmy
Dexcom a objednajte si ďalší. Ak je vo vysielači batéria na menej ako jednu
reláciu senzora, nebudete môcť spustiť novú reláciu senzora. (Pozrite prílohu A
Riešenie problémov.)
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Kapitola 7: Pokročilé funkcie aplikácie
7.1 Dexcom Share a Follow
Pomocou služby Share môžete pozvať ľudí (vaše Sledujúce osoby), aby si na svojom
inteligentnom zariadení mohli zobraziť vaše aktuálne G6 výsledky a trendy. (Zoznam
kompatibilných zariadení nájdete na adrese dexcom.com/compatibility.) Share
umožňuje sledujúcim osobám poskytnúť vám podporu pri liečbe.

Nastavenia Share a Follow
Pri používaní Share a Follow nezabudnite:
• Ak chcete zdieľať informácie o glukóze a upozornenia so svojimi sledujúcimi
osobami, musíte mať otvorenú G6 aplikáciu.
• Batéria: Udržujte zobrazovacie zariadenia nabité
• Internet:
• Pripojte inteligentné zariadenia k internetu
• Režim lietadlo je vypnutý
• Súčasný prenos hlasu a dát:
Podporujú operátori mobilných služieb súčasný prenos hlasu a dát (simultánny
hlas a dáta)? Ak nie, služba Share nebude počas telefonických hovorov odosielať
dáta. Po ukončení telefonického hovoru služba Share doplní všetky chýbajúce
informácie o glukóze.
Share a Follow nebudú fungovať, ak dôjde k poruche inteligentného zariadenia (zariadení).
V takom prípade nájdete riešenie problémov v pokynoch k inteligentnému zariadeniu.
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Nastavenie Share a pozvanie sledujúcich osôb
Ak chcete nastaviť Share, kliknite na ikonu Share na domovskej obrazovke aplikácie.
Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Po nastavení pozvite niekoho, aby sa stal vašou sledujúcou osobou, kliknutím na
Pozvať sledujúce osoby.
Na obrazovke Nastavenia sledujúcej osoby môžete vybrať, čo vaša sledujúca osoba
uvidí, avšak aj oni si môžu svoje nastavenia prispôsobiť v aplikácii Share.
41

s Späť
r’
we
Follo
Back
Settings

Nastavenia sledujúcej osoby

Nastavte nastavenia notifikácií pre Kevin.
Kevin bude môcť tieto nastavenia neskôr
upraviť.
Urgentne nízka hladina
Poslať upozornenie pod

3,1 mmol/l

Vaša sledujúca osoba dostane upozornenie,
keď výsledok glykémie zo senzora klesne pod
notifikáciu o urgentne nízkej hladine.
Nízke
Poslať upozornenie pod

4,4 mmol/l

Po dobu dlhšiu ako

30 min.

Vaša sledujúca osoba dostane upozornenie,
keď výsledok glykémie zo senzora klesne pod
notifikáciu o nízkej hladine na určený čas.

Vysoký
Poslať upozornenie nad

11,1 mmol/l
1 hod.

Po dobu dlhšiu ako

Vaša sledujúca osoba dostane upozornenie,
keď výsledok glykémie zo senzora klesne pod
notifikáciu o vysokej hladine na určený čas.

Žiadne ďalšie údaje
1 hod.

Po dobu dlhšiu ako

Vaša sledujúca osoba dostane upozornenie,
keď od vás prestane dostávať výsledky
glykémie.
Vaša sledujúca osoba nedostane:
•
•
•

Výsledky glykémie
Notifikácie
Aktualizácie grafu trendu

Ďalej
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Keď nastavenia sledujúceho vyhovujú vašim požiadavkám, kliknite na možnosť Ďalej
a potom na Poslať pozvánku. Share odošle sledujúcej osobe e-mail s pozvánkou.

Stav sledujúcich osôb
Zoznam sledujúcich osôb zobrazuje stav vašich sledujúcich osôb a umožňuje vám
pozvať nové.
Nižšie sú uvedené stavy a ich význam:
Stav

Opis

Pridať sledujúcu osobu

Pozvaný

Platnosť pozvania vypršala

Pridať novú sledujúcu osobu.
Pozvali ste sledujúcu osobu. Osoba pozvanie
ešte neprijala.
Sledujúca osoba neprijala pozvanie počas 7 dní.
Ak chcete znova poslať pozvanie, kliknite na Pridať
sledujúcu osobu.
Sledujúca osoba dostáva notifikácie.
Sledujúca osoba vidí graf trendu.

Odstránené

Sledujúca osoba vás prestala sledovať.
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7.2 Dexcom Follow
Sledujúce osoby sa môžu cítiť bezpečnejšie, ak budú dostávať informácie z G6
takmer v rovnakom čase ako vy.

Ďalšie odporúčané nastavenia aplikácie Follow
Ak chcete nastaviť a spustiť Follow, nastavte hlasitosť inteligentného zariadenia
sledujúcej osoby:
• Režim Stlmený/Nerušiť je vypnutý
• Zvuk je zapnutý

Nastavenie Follow
1. Sledujúca osoba dostane a otvorí vašu e-mailovú pozvánku na inteligentnom
zariadení, ktoré bude používať na sledovanie.
2. Aplikáciu Dexcom Follow si nainštaluje a nastaví na svojom inteligentnom zariadení.
E-mail obsahuje odkaz na stiahnutie aplikácie alebo je možné ju získať z obchodu
s aplikáciami.
Vaša sledujúca osoba potom uvidí vaše informácie z G6.

Čo vidia sledujúce osoby
Kľúč

Zdieľanie len čísla a šípky

1. Výsledok zo senzora
2. Trendová šípka
3. Obrázok zdieľajúcej
osoby

Max
Teraz

7,5
mmol/L

4. Naposledy aktualizované
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Kľúč

Graf trendu

1. Výsledok zo senzora
2. Trendová šípka
3. Obrázok zdieľajúcej
osoby

Follow

Max

4. Naposledy aktualizované
5. Graf trendu

69

6. Hladina upozornenia
na vysokú glykémiu

mmol/L

7. Hladina upozornenia
na nízku glykémiu

3 hod.

6 hod.

12 hod.

24 hod.

– 22 2

8. Späť na informačný panel

– 16 7

9. Meno zdieľajúcej osoby

– 11 1

10. Nastavenia notifikácií

– 56

:00

–

–

11. Zobrazené hodiny

–

– 22
12:00

Teraz

12. Zobrazenia
Ak si chcete prezrieť posledných 24 hodín výsledkov zdieľajúcej osoby, otočte
svoje inteligentné zariadenie nabok (horizontálne). Podrobnosti zobrazíte klepnutím
a podržaním v grafe.
Kľúč
1. Späť na vertikálne
zobrazenie

Horizontálne zobrazenie grafu trendu
Max

1h

6h

3h

12 h

24 h

2. Zobrazenia

–22,2

3. Zobrazené hodiny

–16,7

–11,1

–5,6

11:00

–

–

–

–2,2
9:00

Teraz
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Nastavenia notifikácií
Sledujúca osoba si môže upraviť notifikácie. Môžu napríklad zmeniť nastavenia tak,
aby boli informovaní, keď vaše hladiny klesnú pod 3,9 mmol/L na viac ako 30 minút.
Môžu ich tiež zmeniť tak, aby dostávali upozornenie každé 2 hodiny, v prípade,
že zostanete pod 3,9 mmol/L.
Nastavenia

Späť

Max

NOTIFIKÁCIE
Notifikácia o urgentne
nízkej hladine

3,1 mmol/l

Notifikácia o nízkej hladine

3,9 mmol/l

Notifikácia o vysokej hladine

Vypnuté

Notifikácia – žiadne údaje

Vypnuté

GRAF
Výška grafu

22,2 mmol/l

Sledujúca osoba vidí, keď vypnete Share, keď ich odstránite alebo ak je zdieľanie
zastavené z akéhokoľvek iného dôvodu. Sledujúca osoba môže klepnúť na modrú
ikonu pomoci vedľa Zdieľajúcej osoby a získať ďalšie informácie o ich stave.
Ak Zdieľajúca osoba nezískava výsledky glukózy zo senzora, Follow zobrazuje ich
stav ako Aktívne - Žiadne údaje. Sledujúca osoba by mala požiadať Zdieľajúcu
osobu, aby si skontrolovali CGM.
Niekedy sa informácie zo Share môžu líšiť od informácii z G6. Pri zvládaní diabetu
sa vždy spoliehajte na vašu G6 aplikáciu, nie na informácie od sledujúcich osôb.

7.3 Ovládanie zvuku alarmov/upozornení
Po nastavení inteligentného zariadenia sa zobrazí ikona Vždy zvuk. Funkciu Vždy
zvuk môžete zmeniť v časti Nastavenia > Upozornenia.
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Používanie funkcie Vždy zvuk
Keď ste v škole alebo v práci, možno budete chcieť, aby boli zvuky telefónu
diskrétnejšie. Vždy zvuk v kombinácii s nastavením telefónu na Stlmený/Nerušiť
vám umožňuje ovládať, kedy budete počuť zvukové alarmy/upozornenia a ďalšie
zvuky telefónu. Ikony na domovskej obrazovke zobrazujú, čo budete počuť.
Nastavenie telefónu na Stlmený/Nerušiť umožňuje určiť, či budete počuť zvuky telefónu,
napríklad textové správy a telefónne hovory. Keď je zapnutá funkcia Vždy zvuk, budete
vaše predvolené a naplánované upozornenia počuť vždy bez ohľadu na nastavenie
telefónu na Stlmený/Nerušiť. Takže v noci môžete zapnúť naraz funkcie Vždy zvuk
aj Stlmený/Nerušiť, aby ste nepočuli nič okrem vašich G6 alarmov/upozornení.
Ak je zapnutá funkcia Vždy zvuk, na domovskej obrazovke sa zobrazia tieto ikony:
Predvolené upozornenia (tie, ktoré ste nastavili pri nastavovaní aplikácie
v telefóne alebo v ponuke Upozornenia)
Naplánované upozornenia (opísané v nasledujúcej časti)
Keď je funkcia Vždy zvuk vypnutá, je dôležité či je váš telefón nastavený na funkciu
Stlmený/Nerušiť.
• Ak je aj funkcia Stlmený/Nerušiť vypnutá, budete počuť predvolené a naplánované upozornenia a uvidíte ich ikony na domovskej obrazovke. Z telefónu
budete počuť aj ďalšie zvuky, ktoré nie sú z G6, ako sú hovory a správy.
Predvolené upozornenia

Naplánované upozornenia

• Ak je však zapnutá funkcia Stlmený/Nerušiť, budete počuť iba nasledujúce
tri alarmy/upozornenia: Upozornenie o urgentne nízkej hladine glykémie,
Upozornenie vysielača a Upozornenie o zlyhaní senzora. Z telefónu nebudete
počuť žiadne ďalšie zvuky. Táto kombinácia vám môže vyhovovať počas
školského alebo pracovného dňa. Tieto ikony na domovskej obrazovke
ukazujú tento stav:
Predvolené upozornenia

Naplánované upozornenia
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7.4 Plán upozornení
Plán upozornení aplikácie vám umožňuje zvoliť, ako vás budú alarmy/upozornenia
upozorňovať v rôznych časoch a v rôznych dňoch. Môžete si napríklad zvoliť
alarmy/upozornenia ako jediné zvuky, na ktoré vás vaše inteligentné zariadenie
bude upozorňovať počas spánku.
Plán upozornení vám umožňuje nastaviť jeden ďalší plán.

Používanie plánu upozornení
Keď zapnete Plán upozornení prvýkrát, vaše predvolené nastavenia upozornenia glukózy
sa skopírujú do vášho plánu. Plán upozornení vás prevedie vytvorením ďalšieho plánu.
Pre nastavenie alarmov/upozornení ako jediných zvukov, na ktoré vás vaše inteligentné
zariadenie bude upozorňovať počas spánku, vytvorte nočný plán upozornení so
zapnutou funkciou Vždy zvuk podľa príkladu nižšie. Potom každú noc prepnite svoje
inteligentné zariadenie na Stlmený/Nerušiť.
Nastavenia Upozornenia
NAPLÁNOVANÉ
Plán upozornení
Vždy zvuk
Meno

Noci

Čas

20:00 - 08:00

Dni

Každý deň

Urgentne nízka hladina

3,1 mmol/l

Riziko urgentne nízkej hladiny
Nízka
Vysoká

Zapnuté

4,4 mmol/l
11,1 mmol/l

Miera nárastu

Vypnuté

Miera poklesu

Vypnuté

Resetovať
nastavenia
upozornení
Keď
je Plán
upozornení
zapnutý, v ponuke Upozornení sú dve skupiny nastavení:
Predvolené a Naplánované.

• Predvolené zobrazujú bežné, nie naplánované nastavenia
• Naplánované zobrazujú všetky upozornenia, ktoré ste zmenili z predvolených
nastavení
Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6
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Príloha
• Riešenie problémov
• Rozšírenie vašej aplikácie
• Dexcom CLARITY
• Starostlivosť o váš G6
• Symboly na obale
• Záruka
• Technické informácie
• Pokyny na profesionálne použitie
• Glosár

Príloha A: Riešenie problémov
Táto príloha obsahuje stručné pokyny týkajúce sa najčastejších otázok. Sú uvedené
v poradí, ako je uvedené nižšie:
A.1 Presnosť – G6 výsledky sa nezhodujú s hodnotou z glukometra
A.2 Presnosť – G6 výsledky sa nezhodujú s príznakmi
A.3 Lepivá náplasť
A.4 Aplikácia sa vypína
A.5 Kalibrácia G6
A.6 Nie je počuť alarmy/upozornenia
A.7 Bežné upozornenia
• Výzvy na kalibráciu a rekalibráciu
• Upozornenie na žiadne výsledky
• Upozornenie o strate signálu
• Upozornenie vysielača
• Upozornenia na slabú batériu vysielača a poslednú reláciu
• Upozornenie na to, že vysielač nebol nájdený
A.8 Predčasné ukončenie relácie senzora
A.9 Medzera v grafe
A.10 Dobitie prijímača
A.11 Spustenie relácie senzora bez kódu senzora
A.12 Voda a G6
Úplné informácie o riešení problémov nájdete v častých otázkach na webovej
stránke spoločnosti Dexcom (dexcom.com) alebo sa obráťte na miestneho
zástupcu spoločnosti Dexcom.
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A.1 Presnosť – G6 výsledky sa nezhodujú
s hodnotou z glukometra
Meranie z rôznych telových tekutín prináša rozdielne čísla:
• Glukometer meria glukózu z krvi
• Senzor G6 meria glukózu z intersticiálnej tekutiny
Kalibrácia môže pomôcť zosúladiť vaše G6 výsledky s hodnotami z glukometra.
(Pozri A.5 Kalibrácia G6.)

A.2 Presnosť – G6 výsledky sa nezhodujú
s príznakmi
Ak sa vaše výsledky nezhodujú s príznakmi:
• Umyte si ruky mydlom a vodou. Vysušte ich. Potom si glukometrom spravte
odber z prsta. Ak sa hodnota z glukometra zhoduje s príznakmi, použite ju na
rozhodnutie o liečbe.
• Kalibrácia môže pomôcť zosúladiť vaše G6 výsledky s hodnotami z glukometra.
(Pozri A.5 Kalibrácia G6.)
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A.3 Lepivá náplasť
Problém

Riešenie

Nie je možné odstrániť
aplikátor

1. Jemne odlepte lepiacu náplasť
s pripojeným aplikátorom
2. Skontrolujte miesto zavedenia, aby ste
sa uistili, že senzor nezostal v koži
3. Nepoužívajte aplikátor opakovane
4. Obráťte sa na miestneho zástupcu
firmy Dexcom
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Problém

Riešenie

Lepivá náplasť sa odlepuje
z tela

Po zavedení senzora môžete odlepovanie znížiť:
• Prekrytím lepivej náplasti produktom
Overpatch alebo lekárskou páskou (napr.
Blenderm). Nezakrývajte vysielač. Vyhnite
sa otvoreným ranám.
• Ak si chcete objednať Overpatch, obráťte
sa na miestneho zástupcu firmy Dexcom.

Overpatch
Medicínska lepiaca páska
Pri nasledujúcej relácii senzora môžete zabrániť
odlepovaniu pred zavedením senzora tým, že:
• Sa pred zavedením senzora uistíte, že vaša
pokožka je čistá a suchá.
• Použijete lepiace produkty (ako je Mastisol®,
SkinTac™) pod náplasťou a vyhnete sa
miestu, kde sa zavádza ihla.
• Náplasť dôkladne pritlačte na pokožku.
Podráždenie pokožky
v okolí miesta senzora

• Niektorí ľudia sú precitlivení na lepidlo
senzora. Ak máte v mieste lepivej
náplasti výrazné podráždenie pokožky,
ako je svrbenie, pálenie a/alebo vyrážka,
kontaktujte svojho lekára.
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A.4 Aplikácia sa vypína
Ak sa vaša aplikácia sama vypína, môže to byť spôsobené zaplnením pamäte
alebo úložiska inteligentného zariadenia. Ak chcete tento problém vyriešiť, bežným
spôsobom zatvorte otvorené aplikácie, ktoré nie sú používané, a vymažte súbory,
ktoré nepoužívate.

A.5 Kalibrácia G6
Pri kalibrácii G6 postupujte podľa týchto krokov:

Starostlivo si umyte ruky
vodou a mydlom a dôkladne
ich osušte. Potom pomocou
glukometra získajte hodnotu
z glukometra.

1

Aplikácia
Domov

Prijímač

Nastavenia

Menu

Share

Vypnuté

Upozornenia
Výška grafu

2

Čas zavedenia
Senzor exspiruje
Posledná kalibrácia

Pridajte udalosť
Upozornenia

CGM

22,2 mmol/L
4/23/18, 09:24
5/3/18, 09:24
4/23/18, 11:38

Vysielač

804UTY

Použite Apple Zdravie

Vypnuté

Kalibrovať

Jas
Kalibrovať
Nastavenia
Zvuky

Kliknite na Kalibrovať
v G6 ponuke.
Podľa pokynov na obrazovke
zadajte, uložte a potvrďte
hodnotu z vášho glukometra.

Vypnúť
Zastaviť senzor

PODPORA
O nás
Účet
Kontaktujte nás
Pomoc
Súhlas so spracovaním údajov

Prijatý
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Kalibrujte iba na jednom zobrazovacom zariadení, aj keď používate aplikáciu aj
prijímač. Vysielač odošle informácie o kalibrácii do druhého zariadenia.
Na kalibráciu používajte iba hodnotu z glukometra: nikdy nezadávajte G6 výsledok.
Nekalibrujte, keď sa vaša glukóza mení rýchlo – viac ako 0,2 mmol/L za minútu.
Kalibrujte iba s hodnotami glukometra medzi 2,2 mmol/L a 22,2 mmol/L.

A.6 Nie je počuť alarmy/upozornenia
Prijímač
Váš prijímač pípa, vibruje a zobrazuje správu pre Upozornenie o urgentne nízkej
hladine, Upozornenie na riziko urgentne nízkej hladiny, Upozornenie o zlyhaní senzora
a Upozornenie vysielača. Pri všetkých ostatných upozorneniach je váš prijímač
diskrétnejší. Pri prvom alarme/upozornení vibruje a zobrazí správu. Ak sa alarm/
upozornenie opakuje, prijímač zapípa.
Ak v aplikácii nepočujete svoje alarmy/upozornenia, overte, či sú zapnuté aplikácia,
Bluetooth, zvuky a notifikácie. Po reštarte svojho inteligentného zariadenia znova
otvorte aplikáciu Dexcom. Odporúčané nastavenia inteligentného zariadenia sú
uvedené v užívateľskej príručke G6.
Ak na svojom prijímači nepočujete alarmy/upozornenia, zmeňte zvonenie alarmov/
upozornení v ponuke Menu > Zvuky. Pomocou Menu > Zvuky > Otestovať zvuk
vyskúšajte vybraný zvuk, aby ste sa uistili, že ho budete dobre počuť.

Aplikácia
Ak v aplikácii nepočujete svoje alarmy/upozornenia, overte, či sú zapnuté aplikácia,
Bluetooth, zvuky a notifikácie. Ak je vaše inteligentné zariadenie nastavené na
Stlmený/Nerušiť, ale chcete stále dostávať dôležité alarmy/upozornenia, uistite sa,
že je zapnutá funkcia Vždy zvuk. Odporúčané nastavenia inteligentného zariadenia
nájdete v kapitole 2. Ak chcete otestovať reproduktor, pozrite sa do pokynov k
produktu vášho inteligentného zariadenia.
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A.7 Bežné upozornenia
Problém

Riešenie

Výzvy na kalibráciu a rekalibráciu

Keď zadáte kalibráciu mimo
očakávaného rozsahu, G6 vás
vyzve na opätovnú kalibráciu.

G6 vyžaduje kalibráciu.
Aplikácia
Prijímač
DEXCOM G6

teraz

Upozornenie kalibrácie:
Zadajte nový výsledok glykémie, aby ste
zachovali presnosť senzora.

Kalibrácia
Upozornenie
Zadajte nový výsledok
glykémie, aby ste zachovali
presnosť senzora.

Stlačte pre viac

Chyba kalibrácie
Po 15 minútach zadajte nový výsledok
glykémie, aby ste mohli senzor znovu
kalibrovať.

OK

1

Kalibrovať
Zrušiť

Rekalibrácia
Upozornenie
Po 03:19 zadajte nový
výsledok glykémie na
rekalibráciu senzora.

OK
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Problém

Riešenie

Upozornenie na žiadne výsledky

Nekalibrujte.

Senzor nie je dočasne schopný
zmerať glukózu.

1. Skontrolujte vysielač – je
zacvaknutý do držiaka vysielača?

Aplikácia

2. Počkajte až 3 hodiny kým
neprebehne oprava G6.

Upozornenie na
žiadne výsledky
Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora.

OK

Prijímač
Žiadne výsledky
Upozornenie
Nedostanete upozornenia,
alarmy alebo výsledky
glykémie zo senzora.
Prosím čakajte...

OK

3. Ak nie je chyba odstránená ani
po 3 hodinách, obráťte sa na
miestneho zástupcu firmy Dexcom.
Kým nebude chyba opravená, nebudete
dostávať žiadne G6 výsledky. Použite
glukometer pre rozhodnutia o liečbe.
Iba aplikácia:
Kliknutím na OK zrušíte upozornenie
a potom kliknutím na Pomoc na
domovskej obrazovke zobrazíte
ďalšie informácie.

Strata signálu

Nekalibrujte.

Zobrazovacie zariadenie
a vysielač nekomunikujú.
Aplikácia
Prijímač

1. Skontrolujte, či sú zobrazovacie
zariadenie a vysielač vo vzájomnej
vzdialenosti maximálne 6 metrov
bez prekážok. Ak ste vo vode,
presuňte zariadenie do vzdialenosti
bližšej ako 6 metrov.

Upozornenie o strate signálu
Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora.

OK

Strata signálu
Upozornenie
Nedostanete
upozornenia, alarmy
alebo výsledky glykémie
zo senzora.

OK

2. Počkajte až 30 minút.
3. Ak nie je chyba odstránená,
obráťte sa na miestneho
zástupcu firmy Dexcom.
Kým nebude chyba opravená, nebudete
dostávať žiadne alarmy/upozornenia
alebo G6 výsledky. Použite glukometer
pre rozhodnutia o liečbe.
Iba aplikácia:
Vypnite a zapnite Bluetooth.
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Problém

Riešenie

Upozornenie vysielača

Obráťte sa na miestneho zástupcu
firmy Dexcom.

Vysielač nefunguje. Relácia senzora
sa automaticky zastaví.
Aplikácia
Prijímač
Vysielač zlyhal

Teraz vymeňte
senzor a vysielač
Nedostanete upozornenia, alarmy alebo
výsledky glykémie zo senzora, kým
nevymeníte senzor.

Pokyny na odstránenie senzora.

Vysielač
Upozornenie
Váš vysielač nefunguje.

Nedostanete žiadne alarmy/upozornenia
alebo G6 výsledky, kým neprebehne
výmena. Použite glukometer pre
rozhodnutia o liečbe.

Ak chcete pokračovať,
vymeňte vysielač a senzor.

OK

OK

Upozornenia na slabú batériu
vysielača a poslednú reláciu
Batéria vysielača exspiruje.
Aplikácia
Prijímač
Nízka batéria vysielača
Váš vysielač exspiruje za približne
2 týždne.
Ak ste tak ešte neurobili, objednajte si nový
vysielač.

Vysielač
Nízka batéria
Váš vysielač exspiruje
za približne 3 týždne.

Objednajte nový vysielač.
Keď sa blíži exspirácia batérie vášho
vysielača, G6 vám oznámi, keď:
• Zostávajú 3 týždne
• Zostávajú 2 týždne (pozri
obrazovky naľavo)
• Zostáva 1 relácia
• Je batéria príliš nízka na
ďalšiu reláciu

OK

OK

• Je batéria kriticky nízka a musí
byť okamžite vymenená
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Problém

Riešenie

Upozornenie na to, že vysielač
nebol nájdený

1. Uistite sa, že je vysielač
zacvaknutý do držiaka vysielača.

G6 nebol spárovaný.
Aplikácia
Prijímač

2. Skontrolujte, či je sériové číslo
vysielača zadané správne.

Vysielač
nenájdený
Váš vysielač nebol
nájdený.

Vysielač
nenájdený

Skontrolujte SN vášho
vysielača a skúste
spárovať znovu.

Pomoc

Ďalšie

3. Ak sa problém nevyrieši, senzor
nemusí byť zavedený správne.
Zaveďte nový senzor. Ak je
potrebná výmena, obráťte sa na
miestneho zástupcu firmy Dexcom.
Kým nebude chyba opravená, nebudete
dostávať žiadne alarmy/upozornenia
alebo G6 výsledky. Použite glukometer
pre rozhodnutia o liečbe.

A.8 Predčasné ukončenie relácie senzora
Možno budete chcieť ukončiť svoju reláciu senzora predčasne. Ak áno, ukončite ju
buď v aplikácii alebo v prijímači. Obidva spôsoby sú znázornené nižšie. Po ukončení
relácie senzora ju nebudete môcť znova spustiť.

Aplikácia: Predčasné ukončenie relácie senzora
Apple

Android
6.0

1

2.0
8:00

9:00

Teraz

NASTAVENIA

Kliknite na Nastavenia.

Udalosti
Nastavenia

O nás
Účet
Kontaktujte nás

2

Pomoc

Zastaviť senzor

Kliknite na Zastaviť senzor.
Odstráňte vysielač a senzor.
(Pozri kapitolu 6.)

Obráťte sa na Pokyny na odstránenie
senzora.
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Prijímač: Predčasné ukončenie relácie
1

Kliknite na Menu.
Menu
Jas
Kalibrovať

2

Nastavenia

Kliknite na Zastaviť senzor.

Zvuky
Vypnúť
Zastaviť senzor

Zastaviť senzor
Ste si istí, že chcete
zastaviť senzor?

3

Nie je možné ho
reštartovať, je požadovaný
nový senzor.

Kliknite na Áno.
Odstráňte vysielač a senzor. (Pozrite kapitolu 6.)

Nie
Áno

4

Zastavovanie senzora...

Čakajte.
Zdieľať

Signal Loss
Pomoc

A.9 Medzera v grafe
Ak nedostávate G6 výsledky, môže sa v grafe
objaviť medzera na pravej strane v trendových
bodkách. Na príklade môžete vidieť medzeru
tam, kde by mala byť vaša aktuálna bodka:

22
18
14
10

Po obnovení G6 výsledkov sa do grafu môžu
doplniť až 3 hodiny zmeškaných G6 výsledkov.

6
2
10

11

Teraz
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A.10 Dobitie prijímača
Problém

Riešenie

Kontrolka nabíjania
prijímača svieti alebo
prijímač nejde zapnúť
Je potrebné nabiť prijímač

• Nabite prijímač pomocou elektrickej
zásuvky, nie počítača/notebooku
• Úplne nabitie môže trvať až 3 hodiny

A.11 Spustenie relácie senzora bez kódu senzora
Chcete začať reláciu senzora, ale nemáte kód senzora? Kód senzora je na lepivej
podložke aplikátora. Zadajte len kód senzora uvedený na aplikátore, ktorý vkladáte,
nepoužívajte iné kódy. Správny kód senzora umožňuje G6 pracovať bez toho, aby ste
boli každý deň vyzvaný na kalibráciu.
Ale aj keď nemáte kód senzora, môžete senzor stále používať. Počas relácie senzora
budete vyzvaný na každodennú kalibráciu. (Pozrite výzva na kalibráciu v časti A.7
Bežné upozornenia.)
Postupujte podľa pokynov pre nastavenie bez kódu senzora.
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Aplikácia: Nastavenie bez kódu senzora

Vysielač

Kód senzora

Pri nastavovaní aplikácie alebo zavádzaní nového
senzora bez použitia kódu senzora kliknite na
obrazovke Kód senzora na Žiadny kód.
Ak nezadáte kód senzora, budete musieť kalibrovať
G6 denne počas tejto relácie senzora. Zadajte len
kód senzora uvedený na aplikátore, ktorý zavádzate.

1
Kód senzora je na aplikátore senzora.
Zadajte kód
Žiadny kód

Na niekoľkých nasledujúcich obrazovkách (ktoré nie
sú súčasťou týchto krokov) nájdete pokyny na:
• Zadanie sériového čísla vysielača (ak používate
nový vysielač)
• Zavedenie senzora
• Pripojenie vysielača
Kliknite na Spustiť senzor.

2

Spustiť senzor

2

3

Kalibrovať

Počkajte 2 hodiny, kým sa dokončí
zahrievanie senzora.
Po zahriatí senzora vás G6 vyzve, aby ste vykonali
dve kalibrácie pomocou dvoch samostatných
odberov z prsta.
Začnite kliknutím na Kalibrovať (ikona).
Umyte si ruky mydlom a vodou, nepoužívajte
gélové čističe.

4

Vysušte si ruky.
Umytie a vysušenie rúk pred meraním hodnoty
pomocou glukometra pomáha zaistiť presnosť.

5

Vykonajte meranie glykémie pomocou glukometra
odberom z prsta.
Používajte iba končeky prstov a nikdy nie iné miesta.
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Zrušiť

Kalibrovať

Uložiť

mmol/L

6

Ak sa vaša glukóza rýchlo mení, zadajte
presné číslo glykémie z glukometra do
5 minút od odberu z prsta.

Kroky:
1. Umyte a osušte si ruky.
2. Urobte odber z prsta pomocou
glukometra.
3. Okamžite zadajte presnú hodnotu z
glukometra.

1

2

3

ABC

DEF

5

4

GHI

JKL

7

8

PQRS

6

MNO

9

TUV

WXYZ

0

Potvrdiť zadanie

7

Uložte kliknutím na Potvrdiť.

6,3 mmol/L

Zrušiť

Potvrdiť

Nastal čas na ďalšiu kalibráciu.

1

8

Kliknite na Kalibrovať.
Zopakujte kroky 4 – 8 a zadajte druhý
odber z prsta.

Kalibrovať
Share

Kalibrovať

6,3

mmol/L

9

22
18
14
10
6

Päť minút po zadaní druhej kalibrácie môžete
očakávať váš prvý G6 výsledok.
Každá bodka predstavuje G6 výsledok po
5 minútach.

2
14

15

16

Teraz

Udalosti
Nastavenia
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O dvanásť hodín neskôr dostanete pripomienku, aby ste znova kalibrovali. O ďalších
12 hodín dostanete ďalšiu pripomienku. Po zvyšok relácie senzora vás bude G6
vyzývať na kalibráciu každých 24 hodín.
1

Kalibrovať

Keď budete vyzvaný, uistite sa, že bude vykonaná kalibrácia. A
uistite sa, že ste si pred odberom z prsta dôkladne umyli ruky.
V opačnom prípade sa vaše G6 výsledky nemusia zhodovať s
vaším glukometrom. Inými slovami: Nečakajte – kalibrujte.
Ak používate aplikáciu a prijímač, zadajte kalibráciu len do
jedného z nich. Do 10 minút pošle vysielač informácie do
druhého zariadenia.

Prijímač: Nastavenie bez kódu senzora
Pri nastavovaní prijímača alebo zavádzaní nového
senzora bez použitia kódu senzora, na obrazovke
Kód senzora kliknite na Žiadny kód.
Kód senzora

1

Ak nezadáte kód senzora, budete musieť kalibrovať
G6 denne počas tejto relácie senzora. Zadajte len
kód senzora uvedený na aplikátore, ktorý zavádzate.

Kód senzora je na
aplikátore senzora.

Na niekoľkých nasledujúcich obrazovkách (ktoré nie
sú súčasťou týchto krokov) nájdete pokyny na:

Žiadny kód

• Zadanie sériového čísla vysielača
(ak používate nový vysielač)

Zadajte kód

• Zavedenie senzora.
• Pripojenie vysielača

Spustiť senzor

2
02:00

03:00

22
18
14
10
6
2

Kliknite na Spustiť senzor.
Počkajte na dokončenie 2-hodinového
zahrievania senzora.

Teraz
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Kalibrácia
Upozornenie

3

Zadajte nový výsledok
glykémie, aby ste zachovali
presnosť senzora.
1

Kalibrovať

Po zahriatí senzora vás G6 vyzve, aby ste vykonali
dve kalibrácie pomocou dvoch samostatných
odberov z prsta.
Kalibrujte kliknutím na OK.

Zrušiť

Umyte si ruky mydlom a vodou, nepoužívajte
gélové čističe.
4

Vysušte si ruky.
Umytie a vysušenie rúk pred meraním hodnoty
pomocou glukometra pomáha zaistiť presnosť.

5

Vykonajte meranie glykémie pomocou glukometra
odberom z prsta.
Používajte iba končeky prstov a nikdy nie iné miesta.
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Kalibrovať

.
mmol/L
Ďalšie informácie
Uložiť

6
Kalibrovať

7 , 0

Zadajte presné číslo glykémie z glukometra
do 5 minút od odberu z prsta.
Kliknutím na šípky hore a dole zadajte hodnotu
z glukometra.
Potom kliknite na Uložiť.

mmol/l
Ďalšie informácie
Uložiť

Je to správne?

7,0

mmol/L

7

03:08

Kliknutím na Áno potvrďte, že ste zadali
správnu hodnotu.

Nie
Áno

Kalibrácia
Upozornenie

8

Zadajte nový výsledok
glykémie, aby ste zachovali
presnosť senzora.
1

Kalibrovať

Nastal čas na ďalšiu kalibráciu.
Kliknite na OK.
Zopakujte kroky 4 – 8 a zadajte druhý
odber z prsta.

Zrušiť
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7,0
mmol/L

9

22
18
14
10
6
02:00

2
Teraz

03:00

Päť minút po zadaní druhej kalibrácie môžete
očakávať váš prvý G6 výsledok.
Každá bodka predstavuje G6 výsledok po
5 minútach.

O dvanásť hodín neskôr dostanete pripomienku, aby ste znova kalibrovali. O ďalších
12 hodín dostanete ďalšiu pripomienku. Po zvyšok relácie senzora vás bude G6
vyzývať na kalibráciu každých 24 hodín.
Keď budete vyzvaný, uistite sa, že bude vykonaná kalibrácia. A uistite sa, že ste si
pred odberom z prsta dôkladne umyli ruky. V opačnom prípade sa vaše G6 výsledky
nemusia zhodovať s vaším glukometrom. Inými slovami: Nečakajte – kalibrujte.
Kalibrácia
Upozornenie
Zadajte nový výsledok
glykémie, aby ste zachovali
presnosť senzora.

Ak používate aplikáciu a prijímač, zadajte kalibráciu len do
jedného z nich. Do 10 minút pošle vysielač informácie do
druhého zariadenia.

1

Kalibrovať
Zrušiť

A.12 Voda a G6
Po zacvaknutí na miesto je vysielač odolný voči vode, ale prijímač nie. Môžete
plávať, sprchovať sa, kúpať sa bez toho, aby ste sa báli o vodu a váš G6 –
jednoducho nechajte prijímač na suchom mieste.
Ak ste vo vode, vaše zariadenie musí byť vo vzdialenosti menšej ako 6 metrov,
aby ste dostávali G6 výsledky.
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Príloha B: Rozšírenie vašej aplikácie
S vaším systémom nepretržitého monitorovania glukózy Dexcom G6 (G6) sa vám
zobrazujú upozornenia na uzamknutej obrazovke alebo inteligentných hodinkách.
Nezobrazujú sa vám žiadne údaje? Otvorte aplikáciu.
Na svojom inteligentnom zariadení Apple môžete nastaviť funkciu Siri, aby vás na
požiadanie informovala o meraniach G6.
Používate zdravotné aplikácie? Podeľte sa s nimi o informácie o svojej glukóze, aby
ste získali komplexnejší obraz.

B.1 Zobrazenie dnes (Apple)
Skontrolujte svoje CGM informácie v zobrazení Dnes, aj keď je vaše inteligentné
zariadenie uzamknuté. Potiahnite prstom z ľavého okraja domovskej alebo
zamknutej obrazovky napravo.
Ak chcete pridať G6, rolujte nadol a kliknite na Upraviť. Podrobnosti nájdete
v pokynoch pre inteligentné zariadenie.
Kľúč
Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka

Zobrazenie Dnes
DEXCOM G6

<QDTC\KɼXKCE

83

mmol/L

Klepnutím na Zobraziť viac zobrazíte svoj graf.
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Kľúč
Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka
Graf
3. Graf trendu
4. Aktuálny G6 výsledok
5. Upozornenie na
vysokú hladinu
6. Upozornenie na
nízku hladinu
7. Ukazuje posledné
3 hodiny

DEXCOM G6

<QDTC\KɼOGPGL

83

mmol/L
3 hod.

22
18
14
6
2
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B.2 Rýchly náhľad (Android)
Skontrolujte svoj G6 na zamknutej obrazovke alebo potiahnite prstom zhora nadol.
Rýchly náhľad

5,0
Potiahnutím nadol spodného okraja rýchleho náhľadu zobrazíte svoj graf.
18

Kľúč
Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka
Graf
3. Graf trendu
4. Aktuálny G6 výsledok
5. Upozornenie na
vysokú hladinu
6. Upozornenie na
nízku hladinu
7. Ukazuje posledné
3 hodiny

14
10
6

50

mmol/L

22
18

6:00

7:00

14
10
6
2

Teraz

Rýchly náhľad je v predvolených nastaveniach zapnutý. Vypnete ho v aplikácii:
Nastavenia > Rýchly náhľad
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B.3 Inteligentné hodinky
Svoj G6 môžete kontrolovať na Apple alebo Android inteligentných hodinkách.

Navrhované použitie
Používanie inteligentných hodiniek s G6 môže ovplyvniť spôsob akým dostávate
alarmy/upozornenia.
• Vaše inteligentné hodinky komunikujú iba s inteligentným zariadením,
nie s vysielačom.
• Na hodinkách nebudete vidieť alarmy/upozornenia ani G6 výsledky, pokiaľ
nebudú pripojené k inteligentnému zariadeniu.
Uistite sa, že rozumiete tomu, ako dostávate notifikácie pri pripojení hodiniek.
• Aby ste videli upozornenia a cítili vibrácie, musíte nosiť hodinky.
• V nastaveniach inteligentného zariadenia skontrolujte, či sú notifikácie
odosielané do inteligentného zariadenia aj do hodiniek.
• Nevypínajte ani neblokujte notifikácie z aplikácie.
Prebudením hodiniek sa aktualizujú vaše CGM údaje z inteligentného zariadenia.
Môže chvíľu trvať kým aplikácia na hodinkách ukáže aktuálne informácie.
Na adrese dexcom.com/compatibility si môžete overiť, či sú vaše hodinky
kompatibilné s G6.

Nastavenie Apple Watch (iPhone)
Na inštaláciu aplikácie použite aplikáciu Watch na vašom iPhone.
Podrobnosti o inštalácii aplikácií nájdete v pokynoch pre hodinky.

Nastavenie Android Wear
Pomocou hodiniek s Dexcom G6 skontrolujte svoje informácie z G6. Podrobnosti
nájdete v pokynoch pre hodinky.
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Kľúč

Apple hodinky

,

mmol/l
1 hod.

Číslo a šípka
1. G6 výsledok
2. Trendová šípka
Graf
3. Graf trendu
4. Aktuálny G6 výsledok
5. Upozornenie na
vysokú hladinu
6. Upozornenie na
nízku hladinu
7. Ukazuje posledné
3 hodiny
8. Čas

Android Wear

8,6

3 hod.
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B.4 Siri (Apple)
Na nastavenie skratky Siri použite nastavenia aplikácie. Potom môžete požiadať Siri,
aby vám povedala vaše namerané hodnoty a trendy v G6 kedykoľvek je aplikácia
spustená! Keď Siri odpovie, váš graf sa zobrazí na uzamknutej obrazovke.
Ahoj Siri, akú mám glukózu?
Klepnutím upravte

Aplikácia Dexcom G6 hovorí:
„Vaša glukóza je 8,3 a stabilná.“
DEXCOM G6

8,3

mmol/L

22
18
14
10
6
2

Funkcia Siri nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách. Na webovej stránke
spoločnosti Apple zistíte, či je Siri vo vašej krajine k dispozícii.
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B.5 Aplikácie o zdraví
Odošlite svoje informácie o glukóze do aplikácií o zdraví, ako sú Apple Health
a Android Samsung Health.
Začnite s použitím položiek Nastavenia > Aplikácie o zdraví.
Po nastavení aplikácie o zdraví sa do nej odošlú informácie o glukóze za posledných
30 dní okrem posledných troch hodín.
Potom sa všetky nové informácie o glukóze odošlú s 3-hodinovým oneskorením.
Domov

Nastavenia

Share

Zapnuté

CGM

Upozornenia
22 mmol/l

Výška grafu
Čas zavedenia

Nie je vložený žiadny senzor

Senzor exspiruje

Nie je vložený žiadny senzor

Posledná kalibrácia

Žiadna

Vysielač

8J57WY

Použiť aplikáciu Apple Health

Zapnuté

Použiť skratky Siri
Kalibrovať
PODPORA

O nás
Účet
Kontakt
Pomoc
Spätná väzba

Zastaviť senzor
Informácie o výmene senzora nájdete v časti Pomoc.
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Príloha C: Dexcom CLARITY
Softvér Dexcom CLARITY je dôležitou súčasťou vášho systému Dexcom CGM.
CLARITY zvýrazňuje vaše vzorce, trendy a štatistiky glukózy.
Zdieľajte CLARITY s vašim ošetrujúcim lekárom a sledujte
zlepšenie medzi návštevami.
Do softvéru CLARITY máte prístup z aplikácie Dexcom G6 alebo
na internete. Ak chcete prejsť do softvéru Dexcom CLARITY:
• Z vašej aplikácie Dexcom G6: Svoje udalosti zobrazíte klepnutím na ikonu
CLARITY na obrazovke Udalosti alebo po zapnutí inteligentného zariadenia
na šírku.
• Na internete: Prihláste sa na stránke clarity.dexcom.eu. Použite svoje súčasné
Dexcom prihlasovacie údaje alebo si vytvorte účet.
Dexcom CLARITY nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.
1 hod.

3 hod.

6 hod.

12 hod.

24 hod.

Domov

Udalosti

Upraviť

Pridať udalosť
Pridané udalosti sa zobrazia nižšie.

DNES

Udalosti

Sacharidy

30 g
Inzulín

8:30 AM

Cvičenie
Beh

19:00

20:00

Teraz

8:00 AM • Trvanie 1 hod.

VČERA
Sacharidy
30 g

8:30 AM

Cvičenie
Beh

8:00 AM • Trvanie 1 hod.

Predchádzajúce udalosti môžete tiež
vidieť v softvéri Dexcom CLARITY.
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Príloha D: Starostlivosť o G6
D.1 Údržba G6
Vysielač
• Skladujte v krabici, kým ho nebudete používať. Skontrolujte vysielač a
nepoužívajte ho, ak je poškodený.
• Skladujte pri teplote od 0 °C do 45 °C.

Prijímač
• Skontrolujte puzdro prijímača. Ak je prasknuté alebo poškodené, nepoužívajte ho,
aby ste sa vyhli elektrickému šoku. Puzdro neotvárajte.
• Použite dodané puzdro na ochranu prijímača pred nárazmi a pádmi. Pri nasadení
puzdra skontrolujte, či sú otvory na reproduktory zarovnané s reproduktormi
prijímača.
• Udržujte batériu nabitú. Používajte iba Dexcom USB nabíjací/dátový kábel.
• Na utretie prijímača použite čistú suchú handričku.
• Nepoužívajte drsné handričky, uteráky, papierové utierky ani
podobné predmety.
• Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť.
• Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

Všetky súčasti G6
• Ak chcete, aby váš G6 pracoval bezpečne, nemeňte žiadne súčasti G6.

D.2 Skladovanie
Správne skladovanie G6 pomáha predchádzať zlyhaniam systému.

Senzor
• Skladujte ho v sterilnom obale, kým nebudete pripravený ho použiť.
• Skladujte pri teplote od 2 °C do 30 °C.
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Vysielač
• Keď sa nepoužíva, skladujte ho chránený
• Skladujte pri teplote od 0 °C do 45 °C
• Skladujte pri relatívnej vlhkosti medzi 10 % a 95 %

Prijímač
• Keď sa nepoužíva, skladujte ho chránený
• Pred skladovaním na viac ako 3 mesiace úplne nabite batériu
• Skladujte pri teplote od 0 °C do 40 °C
• Skladujte pri relatívnej vlhkosti medzi 10 % a 95 %

D.3 Likvidácia systému
Rôzne krajiny majú rôzne požiadavky na likvidáciu elektroniky (prijímača a vysielača)
a častí, ktoré prišli do kontaktu s krvou alebo inými telesnými tekutinami (senzor).
Postupujte podľa miestnych požiadaviek na zaobchádzanie s odpadom.
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Príloha E: Symboly na obale
Symboly sú na obale senzora, vysielača a prijímača. Znázorňujú správne a bezpečné
používanie G6. Opis symbolov nájdete v tabuľke nižšie alebo na dexcom.com/symbols.
Niektoré z týchto symbolov nemusia mať vo vašom regióne význam a sú uvedené iba
na informačné účely. Táto tabuľka uvádza význam jednotlivých symbolov:

~

R-NZ
EC REP

Striedavý prúd
Označenie zhody s predpismi platnými v Austrálii a
na Novom Zélande a týkajúcimi sa elektromagnetickej
kompatibility
Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve
Číslo šarže
Bluetooth je zapnuté, párovanie zariadení je povolené

REF

Katalógové číslo
Pozor, prečítajte si návod na použitie
Zariadenie triedy II
Prečítajte si návod na použitie
Dátum výroby
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Jednosmerný prúd
Nepoužívajte opakovane
Nepoužívajte, ak je obal poškodený
Len na použitie v interiéri
Odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) –
zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi
Obmedzenie vlhkosti
Vstup
Stupeň ochrany krytím proti vniknutiu predmetov
s priemerom > 12,5 mm, kvapky vody (sklon 15°)
Stupeň ochrany krytím proti vniknutiu predmetov
s priemerom > 12,5 mm, ponorenie do vody
Chráňte pred teplom
Uchovávajte v suchu
Výrobca
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Označenie zhody CE

MR

Nie je bezpečné v prostredí MR (magnetickej rezonancie)

PN

Číslo dielu
Pozrite si návod/príručku

SN
STERILE R

Sériové číslo
Sterilizované ožiarením
Teplotné obmedzenie
Aplikovaná časť typu BF
Dátum spotreby
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Príloha F: Záruka
Nikdy neviete, čo sa stane. Dexcom sa o vás postará.
Táto príloha obsahuje informácie o záruke a stanovuje, čo je kryté zárukou a na akú dobu.

F.1 Obmedzená záruka na prijímač Dexcom
Na čo sa vzťahuje a na akú dobu?
Dexcom, Inc. („Dexcom“) poskytuje pôvodnému kupujúcemu (ďalej len „vy“ alebo
„kupujúci“) obmedzenú záruku, že prijímač Dexcom (ďalej len „prijímač“) zostane
pri bežnom použití bez závad materiálu a spracovania („obmedzená záruka“) po
dobu začínajúcu sa dňom odoslania pôvodnému kupujúcemu a končiacu sa jeden
(1) rok potom.
Poznámka: Ak ste dostali tento prijímač ako náhradu za prijímač v záruke, obmedzená
záruka na náhradný prijímač bude pokračovať počas zostávajúcej záručnej doby
pôvodného prijímača, ale na náhradu sa nevzťahuje žiadna iná záruka.

Na čo sa nevzťahuje?
Táto obmedzená záruka je založená na tom, že kupujúci správne používa systém
kontinuálneho monitorovania glukózy v súlade s dokumentáciou poskytnutou
spoločnosťou Dexcom. Nie je povolené používať systém kontinuálneho monitorovania
glukózy iným spôsobom. Nesprávne použitie systému kontinuálneho monitorovania
glykémie, nesprávny prístup k nemu alebo k informáciám, ktoré spracúva a prenáša,
„jailbreak“ alebo „rooting“ vášho systému kontinuálneho monitorovania glukózy
alebo mobilného telefónu a podniknutie iných neautorizovaných krokov vás môže
vystaviť riziku, môže spôsobiť poruchu systému kontinuálneho monitorovania
glukózy, nie je povolené a ruší vašu obmedzenú záruku.
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na:
• Poruchy alebo poškodenia spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, zneužitím,
zanedbaním, nezvyčajným fyzickým, elektrickým alebo elektromechanickým
namáhaním, úpravou ktorejkoľvek časti produktu alebo kozmetické poškodenie.
• Zariadenie s odstráneným alebo nečitateľným sériovým číslom.
• Všetky povrchy a ostatné vonkajšie exponované časti, ktoré sú poškriabané
alebo poškodené v dôsledku bežného používania.
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• Poruchy vyplývajúce z používania vysielača v spojení s príslušenstvom,
pomocnými výrobkami a periférnymi zariadeniami, či už hardvérom alebo
softvérom, neposkytnutými alebo neschválenými spoločnosťou Dexcom.
• Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z nesprávneho testovania, prevádzky,
údržby, inštalácie alebo nastavenia.
• Inštaláciu, údržbu a servis výrobkov alebo služieb iných ako systém CGM (na
ktoré sa môže vzťahovať osobitná obmedzená záruka), či už sú poskytované
spoločnosťou Dexcom alebo inou stranou; to zahŕňa váš mobilný telefón alebo
inteligentné zariadenie a vaše pripojenie k internetu.
• Prijímač, ktorý bol fyzicky rozobraný alebo bolo do ktoréhokoľvek z jeho softvérov
poskytnutý neoprávnený prístup.
• Poškodenie prijímača vodou.
• Prijímač nie je odolný voči vode.
• Zaistite, aby sa do prijímača nedostala voda.

Povinnosti spoločnosti Dexcom podľa obmedzenej záruky
Počas záručnej doby spoločnosť Dexcom bezplatne nahradí kupujúcemu akýkoľvek
chybný prijímač.
Ak chcete pomôcť s výmenou chybného prijímača, obráťte sa na miestneho
zástupcu firmy Dexcom.

Obmedzenia záruky a povinností spoločnosti Dexcom
Vyššie opísaná obmedzená záruka je výhradnou zárukou na prijímač a nahradzuje
všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné, konkrétne alebo zo zákona,
štatutárne alebo iné.
Spoločnosť Dexcom výslovne vylučuje a odmieta všetky ostatné záruky, výslovné
alebo implicitné, vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek záruky obchodovateľnosti,
vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv, s výnimku rozsahu
zakázaného platnými zákonmi.
Spoločnosť Dexcom nezodpovedá za žiadne osobitné, náhodné, následné alebo
nepriame škody, spôsobené akýmkoľvek spôsobom, ani za akúkoľvek teóriu
zodpovednosti, ktorá by vznikla akýmkoľvek spôsobom z predaja, používania,
zneužitia alebo nemožnosti použitia, akéhokoľvek Dexcom G6 alebo akejkoľvek
funkcie alebo služby poskytovanej spoločnosťou Dexcom na použitie s Dexcom G6.
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Tieto obmedzenia týkajúce sa záruky a zodpovednosti Dexcom platia aj vtedy, ak
spoločnosť Dexcom alebo jej zástupca boli o takýchto škodách informovaní a bez
ohľadu na nesplnenie základného účelu tejto obmedzenej záruky a obmedzeného
opravného prostriedku poskytnutého spoločnosťou Dexcom.
Táto obmedzená záruka je poskytovaná iba pôvodnému kupujúcemu a nie je možné
ju preniesť na nikoho iného a uvádza výhradné opravné prostriedky pre kupujúceho.
Ak je ktorákoľvek časť tejto obmedzenej záruky nezákonná alebo nevynútiteľná
z akéhokoľvek dôvodu podľa zákona, takáto čiastočná nezákonnosť alebo
vymáhateľnosť nemá vplyv na vymáhateľnosť zvyšku tejto obmedzenej záruky. Táto
obmedzená záruka bude vymožiteľná v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

F.2 Obmedzená záruka na vysielač Dexcom
Na čo sa vzťahuje a na akú dobu?
Dexcom, Inc. („Dexcom“) poskytuje pôvodnému kupujúcemu (ďalej len „vy“ alebo
„kupujúci“) obmedzenú záruku, že vysielač Dexcom G6 (ďalej len „vysielač“)
zostane pri bežnom použití bez závad materiálu a spracovania („obmedzená záruka“)
po dobu začínajúcu sa dňom odoslania pôvodnému kupujúcemu a končiacu sa jeden
(3) rok potom.
Poznámka: Ak ste dostali tento vysielač ako náhradu za vysielač v záruke, obmedzená
záruka na náhradný vysielač bude pokračovať počas zostávajúcej záručnej doby
pôvodného vysielača, ale na náhradu sa nevzťahuje žiadna iná záruka.

Na čo sa nevzťahuje?
Táto obmedzená záruka je založená na tom, že kupujúci správne používa systém
kontinuálneho monitorovania glukózy včas a v súlade s dokumentáciou poskytnutou
spoločnosťou Dexcom. Nie je povolené používať systém kontinuálneho monitorovania
glukózy iným spôsobom. Nesprávne použitie systému kontinuálneho monitorovania
glukózy, nesprávny prístup k nemu alebo k informáciám, ktoré spracúva a prenáša,
„jailbreak“ alebo „rooting“ vášho systému kontinuálneho monitorovania glukózy
alebo mobilného telefónu a podniknutie iných neautorizovaných krokov vás môže
vystaviť riziku, môže spôsobiť poruchu systému kontinuálneho monitorovania
glukózy, nie je povolené a ruší vašu obmedzenú záruku.
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Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na:
• Poruchy alebo poškodenia spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, zneužitím,
zanedbaním, nezvyčajným fyzickým, elektrickým alebo elektromechanickým
namáhaním, úpravou ktorejkoľvek časti produktu alebo kozmetické poškodenie.
• Zariadenie s odstráneným alebo nečitateľným sériovým číslom.
• Všetky povrchy a ostatné vonkajšie exponované časti, ktoré sú poškriabané
alebo poškodené v dôsledku bežného používania.
• Poruchy vyplývajúce z používania vysielača v spojení s príslušenstvom,
pomocnými výrobkami a periférnymi zariadeniami, či už hardvérom alebo
softvérom, neposkytnutými alebo neschválenými spoločnosťou Dexcom.
• Poruchy alebo poškodenia vyplývajúce z nesprávneho testovania, prevádzky,
údržby, inštalácie alebo nastavenia.
• Inštaláciu, údržbu a servis výrobkov alebo služieb iných ako systém
kontinuálneho monitorovania glukózy (na ktoré sa môže vzťahovať osobitná
obmedzená záruka), či už sú poskytované spoločnosťou Dexcom alebo inou
stranou; to zahŕňa váš mobilný telefón alebo inteligentné zariadenie a vaše
pripojenie k internetu.
• Vysielač, ktorý bol fyzicky rozobraný alebo bolo do ktoréhokoľvek z jeho
softvérov poskytnutý neoprávnený prístup.
• Poškodenie vysielača vodou.
• Mimo špecifikácie uvedenej v Dexcom G6 príručke Používanie systému G6.

Povinnosti spoločnosti Dexcom podľa
obmedzenej záruky
Počas záručnej doby spoločnosť Dexcom bezplatne nahradí kupujúcemu
akýkoľvek chybný vysielač.
Ak chcete pomôcť s výmenou chybného vysielača, obráťte sa na miestneho
zástupcu firmy Dexcom.

Obmedzenia záruky a povinností spoločnosti Dexcom
Vyššie opísaná obmedzená záruka je výhradnou zárukou na vysielač a nahradzuje
všetky ostatné záruky, výslovné alebo implicitné, konkrétne alebo zo zákona,
štatutárne alebo iné.
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Spoločnosť Dexcom výslovne vylučuje a odmieta všetky ostatné záruky, výslovné
alebo implicitné, vrátane, ale nie výhradne, akejkoľvek záruky obchodovateľnosti,
vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia cudzích práv, s výnimku rozsahu
zakázaného platnými zákonmi.
Spoločnosť Dexcom nezodpovedá za žiadne osobitné, náhodné, následné alebo
nepriame škody, spôsobené akýmkoľvek spôsobom, ani za akúkoľvek teóriu
zodpovednosti, ktorá by vznikla akýmkoľvek spôsobom z predaja, používania,
zneužitia alebo nemožnosti použitia, akéhokoľvek Dexcom G6 alebo akejkoľvek
funkcie alebo služby poskytovanej spoločnosťou Dexcom na použitie s Dexcom G6.
Tieto obmedzenia týkajúce sa záruky a zodpovednosti Dexcom platia aj vtedy, ak
spoločnosť Dexcom alebo jej zástupca boli o takýchto škodách informovaní a bez
ohľadu na nesplnenie základného účelu tejto obmedzenej záruky a obmedzeného
opravného prostriedku poskytnutého spoločnosťou Dexcom.
Táto obmedzená záruka je poskytovaná iba pôvodnému kupujúcemu a nie je možné
ju preniesť na nikoho iného a uvádza výhradné opravné prostriedky pre kupujúceho.
Ak je ktorákoľvek časť tejto obmedzenej záruky nezákonná alebo nevynútiteľná
z akéhokoľvek dôvodu podľa zákona, takáto čiastočná nezákonnosť alebo
vymáhateľnosť nemá vplyv na vymáhateľnosť zvyšku tejto obmedzenej záruky. Táto
obmedzená záruka bude vymožiteľná v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
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G.1 Súhrn funkčných charakteristík zariadenia
Keď je NIŽŠIE lepšie
Dospelí

Pediatrickí
pacienti

Výkonnostné parametre*
Celková presnosť

9,8 %

Priemerná ARD % (MARD),
2,22 - 22,22 mmol/L
(% priemernej absolútnej chyby v
porovnaní s referenciou na všetkých
hladinách glukózy)

Deň 1: 8,6 %

7,7 %

Deň 1: 10,5 %

Deň 2: 8,7 %

Presnosť v priebehu času

Deň 2: 7,8 %

Dni 4 – 5: 10,7 %

Priemerná ARD % (MARD),
2,22 - 22,22 mmol/L

Dni 4 – 5: 7,2 %

Deň 7: 10,6 %

Deň 7: 6,2 %

Deň 10: 10,6 %

Deň 10: 7,1 %

Keď je VYŠŠIE lepšie
Dospelí

Pediatrickí
pacienti

Výkonnostné parametre*
Klinická presnosť

92 %
[100 %]

% výsledkov, ktoré boli v zóne A
Chybovej tabuľky podľa Clarka (CEG)

96 %
[99,8 %]

[% CEG A+B zóna]
*

Referenciou je YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)
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G.2 Produktová špecifikácia
VAROVANIE: Používanie príslušenstva, káblov, adaptérov a nabíjačiek iných, ako
sú uvedené alebo poskytnuté výrobcom tohto zariadenia, môže mať za následok
zvýšenie elektromagnetických emisií alebo zníženie elektromagnetickej odolnosti
tohto zariadenia a viesť k nesprávnej prevádzke.
VAROVANIE: Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení,
ako sú anténne káble a externé antény) by sa nemali používať bližšie ako 30 cm
od ktorejkoľvek časti systému CGM G6 vrátane káblov určených výrobcom. Inak
by mohlo dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto zariadenia.
VAROVANIE: Nesprávne použitie USB kábla môže predstavovať riziko uškrtenia.
Zariadenie sa počas nabíjania správa normálne, nedržte však prijímač počas
nabíjania dlhšie ako minútu, pretože zariadenie môže byť na dotyk teplé.
Pre prijímač nie sú odporúčané ani testované žiadne spôsoby čistenia. Na utretie
používajte len čistú suchú handričku.
UPOZORNENIE: Ak máte problémy s čítaním prijímača na priamom slnečnom svetle,
možno budete musieť vyhľadať tienisté miesto.
Produktová špecifikácia senzora
Rozsah glykémie

2,2 – 22,2 mmol/L

Životnosť senzora

Až 10 dní

Podmienky skladovania
a prepravy

Teplota: 2 °C – 30 °C

Sterilizácia

Sterilizované ožiarením

Senzory skladujte na chladnom a suchom mieste

Produktová špecifikácia vysielača a prijímača
Model

G6 Vysielač

Úložný priestor
pamäte
Trieda elektrickej
S vnútorným napájaním
bezpečnosti

Dexcom prijímač
30 dní údajov o glukóze
10 dní údajov technickej
podpory
S vnútorným napájaním

Systém Dexcom G6 • Používanie systému G6

Príloha G: Technické informácie

85

Produktová špecifikácia vysielača a prijímača
Model
Životnosť batérie
(obvyklá)
Čas nabíjania
batérie
Prevádzkové
podmienky
Podmienky
skladovania
a prepravy

G6 Vysielač

Dexcom prijímač

3 mesiace

2 dni

Nie je možné dobíjať

3 hodiny

Teplota: 10 °C – 42 °C

Teplota: 0 °C – 45 °C

Vlhkosť: 10 % – 95 %
relatívnej vlhkosti
Teplota: 0 °C – 45 °C

Vlhkosť: 15 % – 95 %
relatívnej vlhkosti
Teplota: 0 °C – 40 °C

Vlhkosť: 10 % – 95 %
relatívnej vlhkosti

Vlhkosť: 10 % – 95 %
relatívnej vlhkosti

Prevádzková
-396 metrov až 4 206 metrov
nadmorská výška
IP28: Ochrana proti prieniku
Ochrana proti
veľkých objektov a pred
vniknutiu
ponorením do vody väčším ako
2,4 metrov po dobu 24 hodín
Ochrana
pred úrazom
Aplikovaná časť typu BF
elektrickým
prúdom
Zvukový výstup
N/A
alarmu
Frekvencie TX/RX

-365 metrov až 4 114 metrov
IP22: Ochrana proti prieniku
veľkých objektov a proti
vertikálne padajúcim
kvapkám
N/A
50 dBSPL na 1 meter

2,402 – 2,480 GHz

Šírka pásma

1,07 MHz

1,39 MHz

Maximálny
výstupný výkon

1,0 mW EIRP

2,4 mW EIRP

Modulácia

Gausovské frekvenčné kľučovanie

Rýchlosť dát

1 Mbps

Rozsah dátovej
komunikácie

6 metrov
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Prehľad kvality služby
Kvalita služby bezdrôtovej komunikácie G6 systému pomocou Bluetooth
Low Energy je zaistená v účinnom rozsahu 6 metrov, bez prekážok, medzi G6
vysielačom a spárovaným zobrazovacím zariadením v pravidelných 5 minútových
intervaloch. Ak dôjde k strate spojenia medzi vysielačom a zobrazovacím
zariadením, po opätovnom pripojení sa všetky zmeškané pakety (do 3 hodín)
prenesú z vysielača do zobrazovacieho zariadenia. Systém CGM G6 je navrhnutý
tak, aby prijal rádiofrekvenčnú (RF) komunikáciu iba z rozpoznaných a spárovaných
zobrazovacích zariadení.

Bezpečnostné opatrenia
Systém G6 je určený na prenos údajov medzi vysielačom a určenými zobrazovacími
zariadeniami v súlade s priemyselnými štandardnými protokolmi BLE. Neprijme
rádiofrekvenčnú (RF) komunikáciu pomocou iného protokolu, vrátane klasických
komunikačných protokolov Bluetooth.
Okrem zabezpečenia poskytovaného pomocou spojenia BLE je komunikácia medzi
G6 vysielačom a G6 prijímačom a mobilnými aplikáciami chránená ďalšími úrovňami
zabezpečenia a zmierneniami bezpečnosti pomocou šifrovaného a chráneného
dátového formátu. Tento formát obsahuje rôzne metódy na overenie integrity údajov
a na zistenie potenciálnych prípadov manipulácie s údajmi. Aj keď je tento formát
proprietárny, v rôznych častiach tohto proprietárneho formátu údajov sa používajú
štandardné šifrovacie protokoly (napr. RSA a AES).
Pokiaľ to nie je deaktivované, mobilná aplikácia G6 pravidelne komunikuje so
servermi Dexcom. Komunikácia medzi aplikáciami G6 a servermi Dexcom je
chránená viacerými mechanizmami určenými na ochranu pred poškodením údajov.
Patria sem odvetvové štandardné autentifikácie a autorizácie založené na tokenoch
JWIT. Celá takáto komunikácia prebieha výlučne cez šifrovanú dátovú cestu
používajúcu štandardný formát SSL.
Špecifikácie USB nabíjacieho/dátového kábla*
Vstup/výstup
Typ
Dĺžka

5 V DC, 1A
USB A až USB micro B
0,91 metrov
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Špecifikácia zdroja napájania/nabíjačky
Trieda
Vstup
DC výstup

II
AC vstup 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms
pri 100 V AC
5 V DC, 1A (5,0 Wattov)

Vyhlásenie a pokyny o elektromagnetickej odolnosti
a emisiách
Vysielač a prijímač sú určené na použitie v elektromagnetickom prostredí
špecifikovanom v nasledujúcej tabuľke. Zákazník alebo používateľ by mal
zabezpečiť, aby bol vysielač používaný v takomto prostredí.
Test odolnosti

Úroveň zhody vysielača Úroveň zhody prijímača

Elektrostatický výboj
(ESD)

± 8 kV kontakt

IEC 61000-4-2
Magnetické pole
(50 Hz)
IEC 61000-4-8
Rýchly elektrický
prechod/výboj
IEC 61000-4-4
Prepätie
IEC 61000-4-5

± 15 kV vzduch
30 A/m

N/A

±2 kV pre napájacie vodiče

N/A

± 0,5 kV, ± 1 kV vodič/vodič
0% 230 V pre 1 cyklus

Poklesy napätia
a prerušenia
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

N/A

0% 230 V pre 0,5 cyklus
pri 8 fázových uhloch
70% 230 V (30% pokles
z 230 V) pre 25 cyklov
0% 230 V pre 250 cyklov
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Test odolnosti

Úroveň zhody vysielača Úroveň zhody prijímača

Rušenie vodivými
poľami

N/A

Použitie v lietadle

poskytnutých prevádzkovateľom lietadla.

6 Vrms

150 kHz až 80 MHz
IEC 61000-4-6
Rušenie vyžarovanými
10 V/m
poľami
pri 80 Mhz až 2700 Mhz (Modulácia AM)
IEC 61000-4-3
Vyžarované a
FAA RTCA /DO-160 vydanie G časť 20 kategória T.
vodivé polia
Zariadenie je možné použiť v lietadle podľa pokynov

V prostredí domácej zdravotnej starostlivosti môže dôjsť k elektromagnetickej
interferencii, pretože nie je možné zaručiť kontrolu nad EMC prostredím.
Interferencia môže byť rozpoznaná pomocou medzier v G6 výsledkoch alebo
hrubých nepresností. Je odporúčané, aby sa používateľ pokúsil zmierniť tieto
účinky jedným z nasledujúcich opatrení:
• Ak sa vaše príznaky sa nezhodujú s G6 výsledkami, použite na rozhodovanie
o liečbe glukometer. Ak sa vaše G6 výsledky konzistentne nezhodujú s vašimi
príznakmi alebo s hodnotami z glukometra, poraďte sa so svojím zdravotníckym
pracovníkom o tom, ako by ste mali používať Dexcom G6 pri liečbe diabetu.
Váš zdravotnícky pracovník vám môže pomôcť rozhodnúť sa, ako by ste mali
používať toto zariadenie čo najlepšie.
• Ak na zobrazovacom zariadení chýba 20 minút údajov glukózy zo senzora
(4 výsledky), zobrazí sa chyba straty signálu. Na riešenie tohoto problému
si pozrite Prílohu A Riešenie problémov.
• Ak zobrazovacie zariadenie neočakávane zobrazuje obrazovku načítania a
do 3 minút nezobrazí obrazovku trendu, kontaktujte miestneho zástupcu
spoločnosti Dexcom. Viac informácií nájdete v prílohe A Riešenie problémov.
• Ak dotykový panel prijímača nefunguje 6 minút, obráťte sa na miestneho
zástupcu firmy Dexcom.
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Špecifikácie elektromagnetických emisií
Test odolnosti
Rádiofrekvenčné emisie
CISPR 11
Rádiofrekvenčné emisie
Použitie v lietadle

Zhoda
Skupina 1, trieda B
Spĺňa FAA RTCA /DO-160 vydanie G časť
21 kategóriu T.

G.3 Zhoda s rádiokomunikačnými predpismi
Spoločnosť Dexcom, Inc. týmto prehlasuje, že systém Dexcom G6 typu rádiového
zariadenia je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ prehlásenia o
zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese dexcom.com/doc.
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Príloha H: Pokyny na
profesionálne použitie
H.1 Úvod
G6 podporuje použitie pre viacerých pacientov. Stačí len pripraviť G6 pre pacienta,
pripraviť pacienta na G6, nastaviť G6 s pacientom a následne s nimi priebežne
konzultovať názory na ich glukózové trendy, vzorce a štatistiky. Toto pomáha obom
stranám lepšie zvládať diabetes. Nasledujúce časti opisujú jednotlivé kroky a
poskytujú vám zdroje na zdieľanie s pacientmi počas ich relácie senzora.

H.2 Pripravte G6 pre pacienta
Najprv sa rozhodnite, či má byť pacient schopný vidieť svoje hodnoty G6
(nezaslepené). Bude ho to motivovať k lepšiemu zvládaniu diabetu?
Či je prijímač G6 zaslepený alebo nezaslepený, všetci pacienti G6:
• Musia mať svoj prijímač, aby zaznamenával ich údaje pre neskoršiu analýzu.
• Dostávajú upozornenia systému (vrátane nasledujúcich: Párovať vysielač,
Spustiť senzor, Nový senzor, Strata signálu, Žiadne výsledky, Kalibrácia).
Rozdiely medzi zaslepením a nezaslepením sú:
• Nezaslepenie: Prijímač zobrazuje pacientove G6 výsledky, šípku, graf a všetky
alarmy/upozornenia súvisiace s glukózou (to je: Urgentne nízka hladina glykémie,
Riziko urgentne nízkej hladiny, Nízka glykémia, Vysoká glykémia, Miera nárastu
poklesu alebo Miera poklesu).
• Zaslepenie: Prijímač nezobrazuje žiadne nezaslepené informácie. Okrem toho
nezobrazuje ani správu Zahrievanie dokončené.
Viac informácií nájdete na stránke clarity.dexcom.eu (nemusí byť k dispozícii vo
všetkých regiónoch).
Postupujte podľa pokynov na utretie a dezinfekciu prijímača a vysielača medzi
pacientmi. Pri použití pre viacerých pacientov nepoužívajte voliteľné puzdro
z mäkkého plastu pre prijímač.
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1

Príprava prijímača
a. Nabíjanie a resetovanie
• Nabíjanie prijímača
• Resetovanie:
• Resetovanie prijímača odstráni údaje predchádzajúceho pacienta.
Na zabezpečenie súkromia pacienta resetujte prijímač po každom
použití.
• Rozhodnite sa, či je potrebné, aby váš pacient počas používania G6
videl informácie zo senzora (nezaslepené) alebo nie (zaslepené).
b. Očistenie
• Na očistenie prijímača použite čistú suchú handričku
• Ak je to potrebné, pred očistením odstráňte a zlikvidujte starý plášť.
Pri likvidácii potenciálne infekčného materiálu dodržiavajte miestne
bezpečnostné opatrenia.
• Nepoužívajte drsné handričky, uteráky, papierové utierky ani podobné
predmety
• Dávajte pozor, aby sa do otvorov nedostala vlhkosť
• Nepoužívajte aerosólové spreje, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky

2

Umiestnenie plášťa na prijímač
(prijímač nie je dezinfikovaný; namiesto toho sa používa plášť )
a. Príprava
• Umyte si ruky a nasaďte
čisté rukavice
• Používajte nový plášť pre
každého pacienta na ochranu
pacientov pred kontamináciou
• Zoberte plášť, trojuholníkové
tesnenie a USB kryt

Plášť

Trojuholníkové USB
tesnenie
kryt
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b. Vloženie prijímača do plášťa
• Zarovnajte prijímač s plášťom
tak, aby obrazovka prijímača
smerovala od otvoru a USB
port bol zarovnaný s USB
otvorom plášťa.
• Zasuňte prijímač do otvoru
v tvare V.
• Natiahnite plášť na prijímač
c. Zalepenie páskou
• Odlepte trojuholníkové
tesnenie z lepivej podložky
• Umiestnite tesnenie na otvor
v plášti na zadnej strane
prijímača
• Odlepte štvorcové tesnenie
z lepivej podložky
• Umiestnite na USB otvor
na vytvorenie dvierok
3

Čistenie vysielača
a. Príprava
• Chráňte sa: Noste čisté rukavice a okuliare

2

• Pripravte namáčací roztok: Clorox Healthcare® Bieliaci dezinfekčný
čistiaci roztok (Clorox) vložte do nádoby dostatočne hlbokej na to,
aby v nej bol ponorený vysielač
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b. Čistenie
• Opláchnite a vyčistite:
Opláchnite vysielač v studenej
vode z vodovodu a očistite
mäkkou kefkou, kým nezídu
všetky viditeľné nečistoty
• Namočte a vyčistite:
• Vložte vysielač do
pripraveného namáčacieho
roztoku na 3 minúty
• Počas ponorenia očistite
nerovnomerné oblasti
(pozri zelené šípky)
mäkkou kefkou alebo
utierkou namočenou
v bieliacom roztoku
c. Opláchnutie a osušenie
• Opláchnite: Vyberte z namáčacieho roztoku a opláchnite vysielač
pod studenou vodou z vodovodu po dobu 10 sekúnd
• Osušte: Vysielač utrite dosucha handričkou
d. Kontrola
• Overte či vidíte nejaké nečistoty. Ak áno, čistenie opakujte.
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Dezinfekcia vysielača
a. Príprava
• Chráňte sa: Noste čisté rukavice a okuliare
• Pripravte namáčací roztok a striekačku:
• Vložte CaviCide® roztok (Cavicide) do nádoby dostatočne hlbokej
na to, aby v nej bol ponorený vysielač
• Naplňte striekačku asi 30 ml roztoku Cavicide
b. Dezinfekcia
• Opláchnite:
• Zamerajte sa na nerovnomerné oblasti
• Krúťte v roztoku Cavicide po dobu 10 sekúnd
• Znova naplňte striekačku
• Očistite:
• Namočte čistú handričku alebo utrite pomocou Cavicide
• Utierajte celý vysielač aspoň 3 minúty alebo dovtedy,
kým sa neodstránia všetky nečistoty
• Zamerajte sa na nerovnomerné oblasti
• Opláchnite:
• Zamerajte sa na nerovnomerné oblasti
• Krúťte v roztoku Cavicide po dobu 10 sekúnd
• Namočte:
• Vložte vysielač do pripraveného namáčacieho roztoku
• Krúťte po dobu 30 sekúnd
• Potom nechajte v namáčacom roztoku po dobu ďalších 3 minút
c. Opláchnutie a osušenie
• Opláchnite: Vyberte z namáčacieho roztoku a opláchnite vysielač
pod studenou vodou z vodovodu po dobu 10 sekúnd
• Osušte: Vysielač utrite dosucha handričkou
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H.3 Pripravte pacienta na G6
Táto tabuľka ukazuje, čo je potrebné vysvetliť vašim pacientom a kde môžete nájsť
informácie zamerané na pacienta, ktoré im pomôžu porozumieť.
Vysvetlite
Čo je CGM
Súčasti G6

Ukážte
Pozrite si časť „Ako funguje“ v príručke
„Začnite tu“
Pozrite si časť „Prehľad G6“ v príručke
„Začnite tu“
Povedzte svojim pacientom, aby ponechali
prijímač v plášti a aby zabezpečili, že plášť
zostane suchý.

Plášť vysielača a USB kryt

Ukážte im, ako majú otvoriť a zavrieť USB kryt
pri nabíjaní prijímača. Prijímač je potrebné
nabíjať každé dva dni. Poskytnite im náhradné
USB kryty. Informujte ich, že USB kryt je
potrebné vymeniť, ak sa už nelepí k plášťu.
Povedzte svojim pacientom, aby vás
informovali a vrátili vám prijímač, ak:
• Sa v plášti objaví diera
• Už použijú všetky USB kryty

H.4 Nastavenie G6 pre pacienta
Nastavenie pre pacientov so zaslepením a bez zaslepenia
Ak chcete nastaviť aplikáciu alebo prijímač, postupujte podľa pokynov na nastavenie
uvedených v časti Začnite tu.
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Uistite sa, že zadávate kód senzora nachádzajúci sa na lepivej podložke aplikátora.
XXXX

Pokyny na nastavenie obsahujú zavedenie senzora a pripojenie vysielača.

Doplnkové nastavenie pre pacientov so zaslepením
Vysvetlite, prečo pacient používa režim zaslepenia.

Doplnkové nastavenie pre pacientov bez zaslepenia
Pri nastavovaní systému G6 pre pacienta vytvoríte personalizovanú cieľovú zónu glukózy
tak, že nastavíte upozornenia nízkej a vysokej hladiny vhodné pre A1C pacienta.
Počas 2-hodinového zahrievania senzora použite nasledujúcu tabuľku na vysvetlenie,
ako interpretovať G6 informácie.
Vysvetlite

Ukážte

Predstavenie domovskej
obrazovky

Kapitola 3 Prehľad domovskej obrazovky

Čo sú alarmy/upozornenia

Kapitola 4 Alarmy a Upozornenia

Liečba diabetu pomocou G6

Kapitola 5 Rozhodnutia o liečbe

Zdroj

Aplikácia Dexcom CLARITY

Navrhnite pacientovi, aby si sám prešiel
výučbový program, aby si zopakoval
informácie, ktoré ste mu poskytli.
Dovoľte pacientom, ktorí používajú túto
aplikáciu, aby boli informovaní o trendoch,
štatistikách a vzoroch CLARITY. Viac informácií
nájdete na stránke clarity.dexcom.eu.
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H.5 Kontrola pacienta
U pacientov používajúcich aplikáciu môžete kedykoľvek počas relácie senzora
ísť na stránku clarity.dexcom.eu a pozrieť si ich údaje o glukóze. Pre pacientov
používajúcich prijímač sú tieto informácie k dispozícii po vrátení prijímača a načítaní
údajov (pozri clarity.dexcom.eu). CLARITY identifikuje trendy, vzorce a ukazuje
štatistiky. Tieto informácie môžete prediskutovať s pacientom a umožniť mu tak
hlbšie pochopiť, ako lepšie zvládnuť svoj diabetes.
Na konci relácie odstráňte G6 z pacienta. Viac informácií nájdete v kapitole
6 Ukončenie relácie senzora.

H.6 Ďalšie kroky
Váš pacient si možno bude želať mať svoj vlastný G6. Je k dispozícii na osobné
použitie. Dajte pacientovi kontakt na miestneho zástupcu spoločnosti Dexcom,
u ktorého získa viac informácií.
Teraz ste pripravený použiť G6 u ďalšieho pacienta a predstaviť mu výhody G6.
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Príloha I: Glosár
„Jailbreaknuté“
alebo „rootované“

Odstránenie obmedzení a bezpečnostných opatrení
nastavených výrobcom na inteligentnom zariadení. Odstránenie
predstavuje bezpečnostné riziko a údaje môžu byť ohrozené.
Neinštalujte aplikáciu G6 na „jailbreaknuté“ alebo „rootované“
inteligentné zariadenie. Nemusí fungovať správne.

A1C

Krvný test používaný na diagnostikovanie diabetu 1. alebo 2.
typu a na zistenie, ako dobre zvládate cukrovku. A1C odráža
priemernú hladinu glykémie za posledné 2 až 3 mesiace.

Android

Operačný systém používaný v inteligentných zariadeniach.

Android Wear

Druh inteligentných hodiniek.

Aplikácia

Softvér nainštalovaný na inteligentnom alebo mobilnom zariadení.
Aplikácia G6 je displejom pre kontinuálne monitorovanie glukózy.

App Store alebo
Obchod Play

Internetový obchod na sťahovanie aplikácií do inteligentného
zariadenia.

Apple hodinky

Inteligentné hodinky pre iPhone.

Bezpečnostné
prehlásenie

Prehlásenie o zamýšľanom použití G6 a príslušné varovania,
opatrenia a kontraindikácie.

Bluetooth

Technológia, ktorá umožňuje zariadeniam navzájom
bezdrôtovo komunikovať.

Follow alebo
aplikácia
Dexcom Follow

Aplikácia Dexcom používaná na monitorovanie informácií
o glukóze a upozornení iných používateľov.

G6 výsledok

Koncentrácia glukózy meraná v intersticiálnej tekutine.

Glukometer

Zdravotnícke zariadenie používané na meranie množstva
glukózy v krvi.

Hodnota krvnej
glukózy

Hodnota krvnej glukózy je množstvo glukózy v krvi merané
glukometrom.

Hromadenie
inzulínu

Užívanie dávky inzulínu krátko po poslednej dávke. Môže to
mať za následok nízku glykémiu. Nevzťahuje sa na užívanie
dávok inzulínu na pokrytie toho, čo ste práve jedli.
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Vysoká glykémia. Rovnaké ako „vysoký“ alebo vysoký krvný
cukor. Hyperglykémia sa vyznačuje nadbytkom glukózy v krvi.
Hyperglykémia

Je dôležité liečiť hyperglykémiu. Ak sa hyperglykémia nelieči,
môže viesť k závažným komplikáciám.
Ak chcete zistiť vhodné nastavenie hyperglykémie, obráťte sa na
svojho zdravotníckeho pracovníka.
Nízka glykémia. Rovnaké ako „nízky“ alebo nízky krvný cukor.
Hypoglykémia sa vyznačuje nízkou hladinou glukózy v krvi.

Hypoglykémia

Je dôležité liečiť hypoglykémiu. Ak sa hypoglykémia nelieči,
môže viesť k závažným komplikáciám.
Ak chcete zistiť vhodné nastavenie hypoglykémie, obráťte sa
na svojho zdravotníckeho pracovníka.

Indikácie

Ako, na aké účely a za akých okolností by ste mali používať G6.

Inteligentné
alebo mobilné
zariadenie

Elektronické zariadenie, ktoré je bezdrôtové, mobilné a pripojené
k internetu, napríklad smartfón alebo tablet.

Inteligentné
hodinky

Hodinky, ktoré komunikujú s inteligentným zariadením
a rozširujú ho. Napríklad Apple hodinky.

iOS

Operačný systém používaný v inteligentných zariadeniach Apple.

IP

Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) je nezisková,
mimovládna medzinárodná organizácia vytvorená na
výrobu bezpečnostných noriem pre elektroniku. Jednou z
bezpečnostných noriem je označenie stupňa ochrany krytom
(IP), ktoré klasifikuje a hodnotí, ako je elektronické zariadenie
chránené pred prachom, vodou, náhodným kontaktom atď.
Stupne IP sú číselné a čísla závisia od podmienok, s ktorými
sa elektronické zariadenie stretáva.
Stupeň IP22 znamená, že do vášho elektronického zariadenia
nie je možné vložiť prsty a že nebude poškodené alebo
nebezpečné počas špecifických testov s kvapkajúcou vodou.
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Kalibrácia

Pri kalibrácii urobíte meranie pomocou odberu z prsta
pomocou glukometra a potom zadáte hodnotu do vášho
prijímača alebo inteligentného zariadenia.
Kalibrácia G6 je voliteľná. Kalibrácia môže pomôcť zosúladiť
vaše G6 výsledky s hodnotami z glukometra.

Kontinuálne
monitorovanie
glukózy

Senzor vložený pod kožu kontroluje hladiny glukózy
v intersticiálnej tekutine. Vysielač odosiela údaje do
zobrazovacieho zariadenia.

Kontraindikácie

Situácia, keď by sa G6 nemal používať, pretože to môže byť
pre vás škodlivé. Riziko použitia prevažuje nad prínosom.

mg/dL

Miligramy na deciliter. Štandardná merná jednotka pre hodnoty
glykémie v Spojených štátoch.

mmol/L

Milimoly na liter. Merná jednotka pre hodnoty krvnej glukózy.

Notifikácia

Správa z aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke inteligentného
zariadenia. V závislosti od nastavení inteligentného zariadenia
môže notifikácia obsahovať aj zvuk alebo vibrácie.

Predvolené

Predvolená možnosť výrobcu pre nastavenie zariadenia.

Preventívne
opatrenie

Osobitná starostlivosť, ktorú vy alebo váš zdravotnícky pracovník
musíte vykonať na bezpečné a efektívne použitie G6.

Relácia senzora

Obdobie po vložení nového senzora. Počas tohto obdobia sa
na vašom zobrazovacom zariadení zobrazí každých 5 minút
hodnota G6.

Režim lietadlo

Nastavenie inteligentného zariadenia, v ktorom sú
niektoré funkcie vypnuté, aby boli v súlade s nariadeniami
leteckých spoločností.

Share alebo
Dexcom Share

Funkcia aplikácie Dexcom G6, ktorá vám umožňuje bezpečne
odosielať G6 informácie sledujúcim osobám.

Sledujúca osoba

Osoba, ktorá prijíma informácie zdieľajúcej osoby
v aplikácii Follow.

Súčasný prenos
hlasu a dát

Možnosť telefonovať a súčasne pristupovať na internet
pomocou rovnakého mobilného pripojenia.
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Testovanie z
iného miesta

Použitie krvnej vzorky z miest iných ako z prsta, ako je dlaň,
predlaktie alebo horná časť paže pre hodnoty z glukometra.
Testovanie z iného miesta nepoužívajte na kalibráciu G6.
Používajte iba merania z odberu z prsta.

Varovanie

Opisuje vážne a život ohrozujúce okolnosti, dôsledky a spôsob,
ako sa vyhnúť nebezpečenstvu pri používaní G6.

Zariadenie
príslušenstva

Hardvér pripojený k vášmu inteligentnému zariadeniu.
Napríklad Bluetooth head set, hodinky Apple alebo iné
inteligentné hodinky.

Zdieľajúca osoba

Používateľ G6, ktorý zdieľa svoje G6 informácie so sledujúcimi
osobami.
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