ZAČNITE TU
Nastavenie

Návod na použitie

Dexcom G6 CGM (G6) prehľad
Displej

Vaše inteligentné
zariadenie

• Ukazuje informácie o glukóze
• Nastavte svoje inteligentné zariadenie,
Dexcom prijímač, alebo oba

Dexcom prijímač

• Zoznam aktuálnych kompatibilných
inteligentných zariadení a
operačných systémov nájdete na:
dexcom.com/compatibility
• Aplikácia G6 a prijímač sú kompatibilné
so všetkými G6 systémami

Aplikátor

Aplikátor so zabudovaným
senzorom
• Aplikátor senzora zavedie senzor
pod vašu pokožku
• Senzor prijíma informácie o glukóze

Senzor
(vo vnútri)

Vysielač
• Posiela informácie o glukóze
zo senzora na displej

Všetky obrázky sú reprezentatívne. Váš produkt môže vyzerať odlišne.

Pred použitím G6 si prečítajte Bezpečnostné prehlásenie v Používanie vášho G6, Kapitola 2.

Ako funguje
G6 odosiela výsledky glukózy zo senzora G6
(G6 výsledky) na váš displej.

Vyberte aplikáciu, prijímač, alebo oba
Prijímač je špecializované lekárske zariadenie. Vaše inteligentné
zariadenie ale nie je, aj keď na ňom môžete spustiť aplikáciu G6.
Vaše inteligentné zariadenie nie je špecializovaným lekárskym
zariadením, pretože aplikácia môže vynechať alarm/upozornenie
len preto, že je spustená na inteligentnom zariadení –
napríklad kvôli nastaveniu inteligentného zariadenia, vypnutiu
inteligentného zariadenia alebo aplikácie, nízkej batérii atď.

Použite karty nižšie na
nastavenie vašej aplikácie,
prijímača, alebo oboch

Vaše inteligentné
zariadenie

Chcete nastaviť oboje? Vyberte si, čo chcete nastaviť ako prvé,
a kliknite na túto kartu. Posledný krok ukazuje, ako nastaviť
druhý displej. Nepoužívajte obe karty.
Pre iné spôsoby ako sa naučiť nastaviť váš G6:
• Pozrite si návod na: dexcom.com/downloadsandguides
• Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestneho zástupcu
firmy Dexcom

Dexcom prijímač

Vaše inteligentné zariadenie

Aplikátor so
zabudovaným
senzorom

Nastavenie aplikácie

Vysielač

Krok 1: nastavenie aplikácie

A	Stiahnite si a spustite Dexcom aplikáciu G6
B	Postupujte podľa pokynov na obrazovke
1

Po zobrazení výzvy:
• Odošlite vaše údaje do cloudu.
To vám umožní vidieť:
• Share: Pošlite svoje údaje G6
sledujúcim osobám.
• CLARITY: Diskutujte o údajoch s lekármi;
pozrite si vzorce (nemusí byť dostupné
vo všetkých regiónoch).
• Zadajte kód vášho senzora
(z aplikátora senzora, ktorý zavediete).
• Žiadny kód senzora?
Pozrite Použitie vášho G6, Príloha A Riešenie problémov.

Súhlas so zdieľaním
údajov so spoločnosťou
Dexcom

Prijať

Zamietnuť

Potvrdiť

• Zadajte sériové číslo z:
Krabice vysielača

Zadná strana vysielača
alebo

Po zadaní sériového čísla váš G6 vyhľadá vysielač. Počas vyhľadávania
nebudete dostavať G6 výsledky ani alarmy/upozornenia.

2

Vidíte modrý časovač zahrievania senzora? To
znamená, že senzor sa prispôsobuje vášmu telu.
Počas zahrievania:
• Žiadne G6 výsledky ani alarmy/upozornenia
• Udržujte inteligentné zariadenie vo vzdialenosti
do 6 metrov od vysielača

C	Počkajte 2 hodiny
• Keď je zahrievanie senzora dokončené, kliknite
na OK, aby ste sa vrátili na domovskú obrazovku
• Teraz budete dostávať G6 výsledky a alarmy/
upozornenia

Zahrievanie senzora
Zahrievanie senzora je úspešné a
inštalácia kompletná. Výsledok glykémie
zo senzora je teraz dostupný.

OK

Krok 2: Pozrite Používanie vášho G6
Naučte sa ako:
• Prečítať svoju domovskú obrazovku
• Použiť alarmy a upozornenia

Používanie systému G6
• Vitajte
• Prehľad domovskej obrazovky

• Robiť rozhodnutia o liečbe
• Riešiť problémy

• Alarmy a upozornenia
• Rozhodnutia o liečbe
• Ukončenie relácie senzora
• Pokročilé funkcie aplikácie
• Prílohy

Návod na použitie

Krok 3: Voliteľné – nastavenie prijímača
Zapnite prijímač stlačením vypínača na 2-3 sekundy. Potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Welcome
Vitajte

Nepoužívajte kartu nastavenia prijímača. Tieto kroky sú
určené pre nastavenie prijímača pred nastavením aplikácie.
Next
Ďalšie

Prijímač

Aplikátor so
zabudovaným
senzorom

Nastavenie prijímača

Vysielač

Krok 1: Nastavenie prijímača

A	Vyberte prijímač z krabice

B	Zapnite prijímač
Stlačte vypínač na 2 – 3 sekundy.

C	Postupujte podľa pokynov na obrazovke
1

Po zobrazení výzvy zadajte váš:
• Kód senzora z aplikátora senzora, ktorý zavediete
• Žiadny kód senzora?
Pozrite Používanie vášho G6, Príloha A Riešenie problémov

• Sériové číslo z:
Krabica vysielača

Zadná strana vysielača
alebo

Po zadaní sériového čísla váš G6 vyhľadá vysielač. Počas vyhľadávania
nebudete dostavať G6 výsledky ani alarmy/upozornenia.
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Tento krok ste ukončili, keď uvidíte
túto obrazovku:
Zaviesť a pripojiť
1. Vložiť senzor
2. Pripojiť vysielač
Pozrite si pokyny k produktu
pre ďalšie informácie.

Ďalšie

Krok 2: Použite aplikátor na zavedenie
zabudovaného senzora

A	Vyberte aplikátor so

zabudovaným senzorom
z krabice senzora
Zhromaždite materiály: aplikátor (s kódom,
ktorý ste práve zadali), vysielač a obrúsky.

B	Vyberte miesto pre senzor
2 rokov a viac

ALEBO

len 2 – 17 rokov

Vyhýbajte sa kostiam, podráždenej pokožke, tetovaniu a oblastiam, ktoré sú
vystavené nárazom.

C	Použite aplikátor na zavedenie
zabudovaného senzora

1

Zoberte si aplikátor senzora
a alkoholovú utierku.

2

Umyte a vysušte si ruky.

3

Očistite miesto pre senzor
alkoholovou utierkou.

4

Odlepte lepiacu podložku.
Nedotýkajte sa lepidla.
XXXX

5

Umiestnite aplikátor
na pokožku.

6

Ohnite a odlomte poistku.

7

Stlačte tlačidlo na zavedenie
senzora.

8

Odstráňte aplikátor s tým,
že ponecháte náplasť a držiak
na pokožke.

9

Aplikátor vyhoďte. Postupujte
podľa miestnych pokynov pre
súčasti prichádzajúce do
styku s krvou.

Krok 3: Pripojte vysielač

A	Vyberte vysielač z krabice

B	Zaklapnite vysielač
1

Očistite vysielač
alkoholovou utierkou.

2

Vložte vysielač, najskôr
jazýčkom, do držiaka.

Jazýček
Otvor

3 Zaklapnite vysielač. Ten zapadne

na miesto. Uistite sa, že je plochý
a dobre prilieha v držiaku.

4

Prejdite po náplasti 3 krát.

Krok 4: Zapnite senzor na prijímači

A	Počkajte na spárovanie
do 30 minút
Počas párovania:
• Žiadne G6 výsledky ani alarmy/upozornenia
• Vždy udržujte prijímač v rámci 6 metrov od vysielača

B	Kliknite na Zapnúť senzor pre začatie
2-hodinového zahrievania
Počas zahrievania nebudete
dostávať G6 výsledky ani
alarmy/upozornenia
Spustiť senzor

C	Čakajte
• Po dokončení kliknite na Ďalej pre návrat
na domovskú obrazovku
• Teraz budete dostávať G6 výsledky a
alarmy/upozornenia

Krok 5: Pozrite Použitie vášho G6
Naučte sa ako:
• Prečítať svoju domovskú obrazovku
• Použiť alarmy a upozornenia
• Robiť rozhodnutia o liečbe

Používanie systému G6
• Vitajte
• Prehľad domovskej obrazovky
• Alarmy a upozornenia
• Rozhodnutia o liečbe
• Ukončenie relácie senzora
• Pokročilé funkcie aplikácie

• Riešiť problémy

• Prílohy

Návod na použitie

Krok 6: Voliteľné – Nastavenie aplikácie
Stiahnite si aplikáciu do svojho inteligentného
zariadenia a spustite ju. Potom postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Nepoužívajte kartu Nastavenie aplikácie. Tieto
kroky sú určené na nastavenie aplikácie pred
nastavením prijímača.

Začnime!
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