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Bölüm 1: Hoş Geldiniz!
Dexcom G6 Sürekli Glikoz İzleme (CGM) Sistemini (G6) hayatınıza kattığınız için tebrikler!

1.1 Haydi Başlayalım
G6’nızı kurmak için Başlangıç kılavuzunuzdaki talimatları veya eğitim videosundaki
(dexcom.com/downloadsandguides adresinde mevcut) adımları takip edin.

BAŞLANGIÇ
Kurulum

Kullanım Talimatları

Eğitim videosu ve G6’nızı Kullanırken adlı bu kılavuz size ana ekranı, nasıl tedavi
kararları verileceğini ve sensör oturumunuzu nasıl sonlandıracağınız gösterir. Bu
kılavuz ayrıca uyarı seslerinizi nasıl kişiselleştireceğinizi, Dexcom Share (Share) ve
Dexcom Follow’u (Follow) nasıl kullanacağınızı ve uygulamanızda bir uyarı planını
nasıl yapacağınızı gösterir.
Bu kılavuzdaki görseller temsilidir. Ürünleriniz farklı görünebilir.
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1.2 G6’daki Yenilikler
Dexcom G6 şu özelliklere sahiptir:
• Parmak ucu kalibrasyonu gerekmez!
• Sensör 10 gün boyunca takılabilir
• Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı
• Parasetamol/asetaminofen bloklama
• Yeni Uygulama Özellikleri
• Yeni sensör aplikatörü
• Aerodinamik verici ve verici yuvası
• G6 bilgilerinizi akıllı saatinizde ve yeni isteğe bağlı alıcınızda görün

Parmak Ucu Kalibrasyonu Gerekmez
G6 ile kalibrasyon yapmanız gerekmez! Sensör kodunu girdikten sonra herhangi bir
kalibrasyon uyarısı almayacaksınız.

10 Günlük Sensör Oturumu
Sensör oturumunuz 10 gün sürer! Ayarlarda oturumunuzun ne zaman sonlanacağını
görebilir ve önceden plan yapabilirsiniz.

Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı
Glikozunuz 20 dakikadan daha kısa süre içerisinde 55 mg/dL olacak kadar hızlı
düşüyorsa Kısa Süre Sonra Acil Düşük Uyarısını alırsınız. Bu uyarı glikozunuzun çok
fazla düşmesini önlemek için size zaman kazandırır.

Parasetamol/Asetaminofen Bloklama
Öncelikle parasetamol/asetaminofen okuma değerlerinizi etkileyebilir ve onların
olduğundan daha yüksek çıkmasını sağlayabilir. G6 ile parasetamol/asetaminofen
kullanabilir ve aynı zamanda G6 okuma değerlerinizi de kullanabilirsiniz. Maksimum
parasetamol/asetaminofen dozundan daha fazlasının alınması (yetişkinlerde her
6 saatte bir defa > 1 gram), sensör değerlerini etkileyebilir ve gerçek değerlerden
daha yüksek görünmelerine neden olabilir.
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Yeni Uygulama Özellikleri
Uygulamanızı bir gece programı oluşturmak için kullanın. Böylelikle telefonunuza gelen
e-posta ve mesaj bildirimlerini değil sadece G6 alarmlarını/uyarılarını duyarsınız.

Sensör Aplikatörü
Bir sensör yerleştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Yeniden tasarlanmış sensör
aplikatörü, sensörü hızlı ve kolay bir şekilde yerleştirmenizi sağlar.

Aerodinamik Verici Yuvası ve Verici
Yeniden tasarlanmış verici ve verici yuvası daha düşük bir profile sahip. Ayrıca
sensör oturumunuzun sonlanmasının ardından vericiyi çıkarmak için verici yuvasını
kolayca açabilirsiniz.

Akıllı Saatler ve Yeni İsteğe Bağlı Alıcı için Destek
Bilgilerinizi nasıl görüntüleyeceğinize yönelik seçenekleriniz bulunmaktadır.
Uygulamayı, dokunmatik bir ekrana sahip yeni alıcıyı, Apple Watch ve
Android Wear aksesuarlarını kullanabilirsiniz.
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Bölüm 2: Güvenlik Bildirimleri
Dexcom G6 Güvenlik Bildirimleri
Kullanım Endikasyonları
Dexcom G6 Sürekli Glikoz İzleme Sistemi (Dexcom G6 Sistemi veya G6) iki yaş ve
üstü kişilere ve hamile kadınlara yönelik bir sürekli glikoz izleme sistemidir. Dexcom
G6 Sistemi tedavi kararları için parmak ucu kan glikozu (KG) testlerinin yerine geçmek
üzere tasarlanmıştır.
Dexcom G6 Sistemi sonuçları, glikoz trendlerine ve zaman içerisindeki bir dizi
okumaya bağlı olarak yorumlanmalıdır. Dexcom G6 Sistemi ayrıca hiperglisemi ve
hipoglisemi episodlarının belirlenmesinde de yardımcı olur ve akut ve uzun süreli
tedavi düzenlemelerini kolaylaştırır.
Dexcom G6 Sisteminin hastalar tarafından evde ve sağlık kuruluşlarında
kullanılması amaçlanmaktadır.

Önemli Kullanıcı Bilgileri
G6’yı kullanmadan önce lütfen ürün talimatlarını inceleyin. Endikasyonlar,
kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve diğer önemli kullanıcı bilgileri G6’ya
eklenen ürün talimatlarında bulunabilir. Diyabetinizi yönetmek için G6’da
görüntülenen bilgileri nasıl kullanmanız gerektiği konusunda sağlık uzmanınızla
görüşün. Ürün talimatları, G6 ile ilgili sorun giderme ve sistemin performans
özellikleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Kontrendikasyon
• MRG/BT/Diatermi’de Kullanılmaz – MR Güvenli Değil

MR

CGM cihazınızı (sensör, verici, alıcı veya akıllı cihaz), manyetik rezonans
görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) tarama veya yüksek frekanslı
elektrikli ısı (diatermi) tedavisi sırasında kullanmayın.
G6 bu gibi durumlar için test edilmemiştir. Manyetik alanlar veya ısı G6’nın
bileşenlerine zarar verebilir ve bu durumda G6’da doğru olmayan G6 sensör
glikoz okuma değerleri (G6 okumaları) ortaya çıkabilir veya uyarılar önlenebilir.
G6 okumaları veya alarm/uyarı bildirimleri olmadan ciddi düşük veya yüksek
glikoz durumlarını kaçırabilirsiniz.
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Uyarılar
• Kullanıcı Materyallerini Okuyun
G6’nızı kullanmadan önce eklenmiş materyalleri dikkatlice okuyun. Okumamanız
durumunda şunlar olabilir:
• G6’yı doğru bir şekilde kullanamazsınız
• G6 bilgilerini anlayamazsınız
• G6 çalışma performansı etkilenir
• Düşük/Yüksek Glikoz Belirtilerini Göz Ardı Etmeyin
Nasıl hissettiğinizi göz ardı etmeyin. Glikoz uyarılarınız ve G6 okumalarınız nasıl
hissettiğinize uymuyorsa diyabet tedavisi kararları almak için kan glikozu ölçüm
cihazınızı (ölçüm cihazı) kullanın veya gerekiyorsa derhâl tıbbi yardım isteyin.
Şüphe duyuyorsanız ölçüm cihazınızı kullanın.
• Sayı Yok, Ok Yok, CGM ile Tedavi Kararı Yok
G6’nız bir sayı veya ok göstermiyorsa veya G6 okuma değerleriniz belirtilerinizle
uyuşmuyorsa diyabet tedavisi kararları almak için ölçüm cihazınızı kullanın.
Sayı yok, ok yok, tedavi kararı yok. Şüphe duyuyorsanız ölçüm cihazınızı kullanın.
• Şu Durumlarda Kullanmayın:
Diyaliz tedavisi alıyorsanız veya kritik düzeyde hastaysanız G6’yı kullanmayın.
Bu popülasyonun genel koşulları ve ilaçlarının sistemin performansını
nasıl değiştireceği veya etkileyeceği bilinmemektedir. G6 okumaları bu
popülasyonlarda doğru olmayabilir.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlem
• Güneş Kremi ve Böcek İlaçlarından Kaçının
Güneş kremleri ve böcek ilaçları gibi bazı cilt bakımı ürünleri, G6’nızda kullanılan
plastiğin çatlamasına sebep olabilir. G6’nızı kullanmadan önce alıcı, verici, ve
verici yuvasında herhangi bir çatlak olmadığından emin olun. Bir çatlak bulmanız
durumunda lütfen yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin. Bu tarz cilt bakım
ürünlerinin G6’nıza temas etmemesini sağlayın. Cilt bakım ürünlerini kullandıktan
sonra, G6’nıza dokunmadan önce ellerinizi yıkayın. Herhangi bir cilt bakımı
ürününün G6’nızla temas etmesi durumunda derhâl temiz bir bezle silin.
Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken
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• Hidroksiüre Önlemi
Eğer hidroksiüre alıyorsanız, G6 okumalarınız yanlış bir şekilde artabilir ve gözden
kaçmış düşük kan glikozu uyarılarına ya da diyabet yönetimi tercihlerinde hatalara
yol açabilir. Hata seviyesi, vücudunuzdaki hidroksiüre miktarına bağlıdır. Ölçüm
cihazınızı kullanın.

Başlatmaya Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Uyarılar
• Başlangıçta Ölçüm Cihazı Kullanın
Yeni bir sensör başlattığınızda sensör kodunuzu girene veya iki kalibrasyon
yapana kadar G6 okumalarını veya alarmları/uyarıları almayacaksınız. 2 saatlik
sensör ısınma süresinde tedavi kararları almak için ölçüm cihazınızı kullanın.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Doğru Sensör Kodu Kullanın
Yeni bir sensör başlattığınızda G6’nızı parmak ucu kalibrasyonları olmadan
kullanmak için görüntüleme cihazınıza bir kod girmelisiniz. Her bir sensörde
yapışkan bandın arkasına basılmış kendine özgü bir kod vardır. Farklı bir sensöre
ait kodu kullanmayın veya olmayan bir kod düzenlemeyin. Doğru kodu girmemeniz
durumunda sensörünüz çalışmayacak veya doğru çalışmayacaktır. Sensör kodunu
kaybetmeniz durumunda parmak ucu ölçümüyle G6’nızı kalibre edebilirsiniz.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Kalibrasyona Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Bir sensör kodu girildiğinde kalibrasyon yapmak gerekmez. Kullanıcıların sensör kodu
girmemesi durumunda aşağıdaki uyarılar ve önlemler geçerli olacaktır.

Uyarılar
• Beklemeyin — Kalibre Edin!
Kalibrasyon kodunu kullanmıyorsanız G6’nızı her gün manuel olarak bir kan
glikozu ölçüm cihazından ve parmak ucu ölçümlerinden edindiğiniz değerleri
Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken
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kullanarak kalibre etmelisiniz. G6 bildirim gönderdiğinde derhâl kalibrasyonu
gerçekleştirmelisiniz. Bildirim geldiğinde kalibre etmediyseniz G6’nız doğru
olmayabilir; bu durumda G6’nızı kalibre edene kadar tedavi kararları vermek
için glikoz ölçüm cihazınızı kullanın.
• Parmak Ucu Ölçümlerini Kullanın
KG ölçüm cihazınızı kalibre etmek için parmak ucu ölçümlerini kullanın. Başka
bölgelerdeki kan değerleri tam olarak doğru ve zamanında olmayabilir.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Doğru ve Hızlı Olun.
Ölçüm cihazınızda görünen tam KG değerini cihazınızı kullandıktan sonra beş
dakika içerisinde girin. G6 okumasını bir kalibrasyon olarak girmeyin.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Sisteme/Donanıma/Yazılıma Yönelik
Güvenlik Bildirimleri
Uyarılar
• Sensör Telinin Kopması Durumunda
Kırık veya kopuk sensör tellerini göz ardı etmeyin. Bir sensör teli cildinizin altında
kalabilir. Bunun olması durumunda Yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.
Bir sensör telinin cildinizin altında kopması ve teli görememeniz durumunda
çıkarmayı denemeyin. Sağlık Uzmanınızla iletişime geçin. Ayrıca yerleştirme
bölgesinde kızarıklık, şişme veya ağrı gibi enfeksiyon veya iltihap belirtileri
olması durumunda tıbbi yardım isteyin.
• Nereye Yerleştirilir: Karın, Kol Arkası ya da Kalça?
Tüm hastalar karınlarını ya da üst kollarının arkasını kullanabilirler. 2 ve 17 yaş
aralığındaki hastalar üst kalçalarını da tercih edebilir. Karnınızda, üst kollarınızın
arkasında veya üst kalçanızda yağ dokusunun olduğu bir bölgeyi bulun.
Sensör diğer bölgeler için test edilmemiştir. Sizin için en iyi bölgeyi seçmek
amacıyla Sağlık Uzmanınıza danışın.
Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken
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2 ve 17 yaş arası hastalar: Karnınıza, üst kollarınızın arkasına veya üst kalçanıza
yerleştirin
18 yaş üstü hastalar: Karnınıza ya da üst kollarınızın arkasına yerleştirin
2 yaş ve üstü

VEYA Sadece 2 ve 17 yaşları arasında

• Nerede Saklanır?
Sensörlerinizi 2°C ve 30°C arasında bir sıcaklıkta olduğu sürece oda sıcaklığında
veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Sensörleri dondurucuda saklamayın.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Sensör Son Kullanım Tarihini Geçirmeyin
Doğru olmayan sonuçlar verebileceğinden dolayı Son Kullanım Tarihi geçmiş
sensörleri kullanmayın.
Son Kullanım Tarihi sensör paketindeki kum saati sembolünün yanında
YYYY-AA-GG (Yıl-Ay-Gün) formatında verilmektedir.
• Paketi Kontrol Edin
Enfeksiyona sebep olabileceğinden steril paketi hasar görmüş veya açılmış
sensörleri kullanmayın.
• Cildinizi Temizleyin ve Kurutun
Sensörünüzü yerleştirmeden önce ellerinizi ve yerleştirme bölgesini temizleyin
ve kurutun.
Sensör paketini açmadan önce ellerinizi sabun kullanarak yıkayın ve kurulayın
ancak jel temizleyicileri kullanmayın. Sensörü yerleştirdiğinizde elleriniz kirli
olursa yerleştirme bölgesine mikroplar bulaşabilir ve enfeksiyon kapabilirsiniz.
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Enfeksiyonu önlemek için yerleştirme bölgesini alkollü mendil ile temizleyin.
Cildiniz kuruyana kadar sensörü yerleştirmeyin. Yerleştirme bölgenizin temiz
ve tamamen kuru olmaması durumunda enfeksiyon riski taşırsınız veya verici
yuvası iyi yapışmaz.
Cildinizde böcek ilacı, güneş kremi, parfüm veya losyon olmadığından emin olun.
• Nereye Yerleştirilir: Kontrol Edilmesi Gerekenler
G6 aplikatörünü cildinize koyana kadar emniyet kilidini kapalı tutun. İlk olarak
emniyet kilidini açmanız durumunda istemeden sensörü yerleştiren düğmeye
basarak kendinizi yaralayabilirsiniz.
Her bir sensör için yerleştirme bölgesini değiştirin. Aynı bölgeyi çok sık kullanmak
cildin iyileşmesini engelleyebilir ve yara veya cilt tahrişine sebep olabilir.
Sensör yerleştirmesi önemlidir. Bir bölge seçin:
• İnsülin pompası infüzyon seti veya enjeksiyon bölgesinden en az 8 cm uzaklıkta
• Bel kısmında, yaralardan, dövmelerden, tahrişlerden ve kemiklerden uzakta
• Uyurken çarpılmayacak, itilmeyecek ve üstüne yatılmayacak bir bölgede
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Vericiye Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Uyarılar
• İnceleyin
Hasarlı veya çatlamış vericileri kullanmayın. Hasarlı bir verici elektrik şoku
sebebiyle yaralanmaya sebep olabilir ve G6’nın doğru çalışmasını etkileyebilir.
• Talimatlara Göre Kullanın
Verici küçük olup boğulma tehlikesi oluşturabilir. Vericiyi ağzınıza koymayın veya
çocukların yetişkin gözetimi olmaksızın tutmasına izin vermeyin.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Önlemler
• Tekrar Kullanın — Atmayın
Bir oturum sonlandığında vericiyi atmayın. Verici G6 verici pilinin bitmesine
yönelik sizi bilgilendirene kadar tekrar kullanılabilir.
Sağlık Uzmanlarına Yönelik: Lütfen Profesyonel Kullanım Talimatlarındaki
temizleme ve dezenfekte talimatlarına bakın.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Sisteme Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Önlemler
• Tedavi Kararları
Tedavi kararları almak için G6 okumalarınızı ve trend oklarını kullanın.
• Doğru Verici, Alıcı ve Sensörü Kullanın
G6 bileşenleri önceki Dexcom ürünleri ile uyumlu değildir. Farklı sürümlere ait
vericileri, alıcıları ve sensörleri karıştırmayın.
• Güvenlik Kontrolünden Geçme
G6’nız takılıyken İleri Görüntüleme Teknolojisi (AIT) vücut tarayıcısından (ayrıca
milimetrik dalga tarayıcısı olarak adlandırılır) geçmek veya bagajınızdaki bir G6
parçasını x-ray makinesinden geçirmek yerine elle arama veya tüm vücut elle
araması ve görsel inceleme talep edin.
Kapı tipi metal detektörlerden geçerken G6’yı takabilirsiniz. Bu durumda güvenlik
alanından ayrılana kadar tedavi kararları için ölçüm cihazınızı kullanın.
Çünkü tüm x-ray ve tarayıcılar test edilmemiştir ve G6’ya zarar verip
vermeyecekleri bilinmemektedir.
Ne tür bir makine olduğundan emin değil misiniz? İhtiyatlı davranın - elle arama
veya tüm vücut elle araması talep edin.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Görüntüleme Cihazına Yönelik Güvenlik
Bildirimleri
Önlemler
• Vericiyi Görüntüleme Cihazına Yakın Tutun
Vericinizi ve görüntüleme cihazınızı aralarında hiçbir engel (duvar veya metal
vb.) olmadan birbirine 6 metrelik mesafede tutun. Aksi hâlde birbirleriyle iletişim
kuramayabilirler. Vericiniz ve görüntüleme cihazınız arasında su varsa, yani
duş alıyorsanız veya yüzüyorsanız vericiyi ve görüntüleme cihazınızı birbirine
yakın tutun. Menzil azalmış olur çünkü Bluetooth® suda tam olarak aynı şekilde
çalışmaz.
• Alarmlar/Uyarılar Kullandığınız Görüntüleme Cihazına Gelsin
Alarmları/uyarıları almak için onları kullandığınız görüntüleme cihazında kurun.
Alıcınız uygulamada kurulmuş alarmları/uyarıları almayacaktır. Benzer olarak
uygulama da alıcıda kurulmuş alarmları/uyarıları almayacaktır.
• Açık Mı?
Alıcı veya akıllı cihaz kapatılırsa G6 okumalarını veya alarmları/uyarıları
göstermeyecektir. Görüntüleme cihazınızın açık olduğundan emin olun.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Akıllı Cihaza Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Uyarılar
• Ayarları Kontrol Edin
Akıllı cihazınız sessiz moddaysa ve Her Zaman Ses Açık ayarını seçtiyseniz
(varsayılan ayar) sadece bu bildirimler ses çıkaracaktır (Ses ayarı Sadece Titret
olarak ayarlanmadığı sürece):
• Glikoz Alarmları/Uyarıları:
• Kritik Düşük
• Kritik Düşük Yaklaşıyor
• Düşük Glikoz
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• Yüksek Glikoz
• Yükselme Hızı
• Düşüş Hızı
• Okuma Değeri Yok Uyarısı
• Sistem Uyarıları:
• Kalibrasyon Gerekiyor (sadece 2 saatlik sensör ısınma süresinin ardından
bir kod girilmediğinde görüntülenir)
• Kalibrasyon Hatası (sadece bir kullanıcı kalibrasyon gerekli değilken
kalibrasyon yaptığında görüntülenir)
• Sensör Süresi Doldu
• Sensör Arızalandı
• Verici Arızalandı
• Depolama Hatası Yok
• Uygulama Durdu
• İstisnalar:
• Apple: Akıllı cihaz Sessiz/Rahatsız Etmeyin olarak ayarlandıysa Sinyal
Kaybı Uyarısı almayacaksınız.
• Tekrarlar: Bazı bildirimler ilk görsel ve titreşim bildirimi sırasında sessiz
olabilir ancak ikinci bildirimde ses çıkarabilir. Uyarıyı onaylamazsanız
5 dakika sonra yarım ses yükseklikte ve 10 dakika sonra tam ses
yüksekliğinde tekrar eder.
• Bluetooth: Bluetooth kulaklık, hoparlör vb. kullandığınız sırada
alarmlar/uyarılar ana akıllı cihazda veya aksesuarda sesli bildirim
verebilir. Her bir aksesuar farklıdır. Alarmlarınızı/uyarılarınızı hangisinden
duyacağınızı görmek için aksesuarlarınızı test edin.
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• Bildirimler:
• Akıllı cihaz ayarlarınızın Dexcom uygulama bildirimlerini kilit ekranında
görüntülemeye izin verdiğinden emin olun. Bu telefonunuzun kilidini
açmadan bildirimleri görmenizi sağlayacaktır.
• Apple: G6 kurulumu sırasında Dexcom uygulama bildirimlerine izin verin.
Aksi takdirde alarmları/uyarıları alamazsınız.
• Pil: Uygulamanın her zaman arka planda çalışması gerekiyor. Bu, akıllı
cihazının pilini bitirebilir. Pilinizi şarj edin.
• Uyumluluk: Akıllı cihazınızı veya işletim sistemini güncellemeden önce
dexcom.com/compatibility web sitesini kontrol edin. Otomatik uygulama veya
cihaz işletim sistemi güncellemeleri ayarları değiştirebilir veya uygulamayı
kapatabilir. Her zaman manüel olarak güncelleyin ve ardından uygun cihaz
ayarlarını doğrulayın.
• Zaman: Zaman dilimleri arasında seyahat ederken veya standart veya yaz
saati uygulaması geçişlerinde akıllı cihazınızdaki tarih ve zamanın otomatik
olarak güncellenmesine izin verin. Akıllı cihazınızdaki zamanı manüel olarak
değiştirmeyin çünkü trend ekranında yanlış zaman olmasına sebep olabilir
ve uygulama verileri görüntülemeyi durdurabilir.
• Android kullanıcıları, uygulamayı kullanmak için Rahatsız Etme İznini izin
verilmiş şekilde ayarlamalıdır.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Aksesuar Cihazları Kontrol Edin
Akıllı cihazınızla birlikte kulaklık kullanıyor musunuz? Peki ya Bluetooth
hoparlör veya akıllı saat kullanıyor musunuz? Aksesuar kullanırken alarmları/
uyarıları sadece bir cihazda veya aksesuarda alacağınızı ve hepsinde
birden bildirim olmayacağını aklınızdan çıkarmayın. Herhangi bir aksesuara
bağlandıktan sonra akıllı cihaz ayarlarınızın alarmları veya uyarıları almaya
devam etmenize izin verdiğinden emin olun.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Alıcıya Yönelik Güvenlik Bildirimleri
Uyarılar
• Hasarlıysa Kullanmayın
Hasarlı veya çatlamış alıcıları kullanmayın. Hasarlı bir alıcı elektrik şok sebebiyle
yaralanmaya sebep olabilir ve g6’nın doğru çalışmasını etkileyebilir.
• Kabloyu Talimatlara Göre Kullanın
USB kablosunu sadece talimatlara göre kullanın ve güvenli bir şekilde saklayın.
USB kablosunun yanlış kullanımı boğulma riski oluşturabilir.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Hoparlör ve Titreşimleri Test Edin
Tepki verebilmek için alarmları/uyarıları duyabilmeniz veya hissedebilmeniz
gereklidir. Bu yüzden alıcı hoparlörünüzü ve titreşimleri düzenli olarak test edin.
Hoparlör ve titreşimlerin çalıştığından emin olmak için alıcıyı şarja takın. Hoparlör
Testi ekranı bir kaç saniye içerisinde görüntülenecektir. Hoparlörü ve titreşimleri
test etmek için ekrandaki talimatları takip edin. Duyuyor ve hissediyorsanız bu
harika! Ama ses çıkmıyorsa veya titremiyorsa belki ıslanmış veya düşürülmüş
olabilir. Bu durumda yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.
• Temiz ve Kuru Tutun
Alıcınızı suya sokmayın ve USB portuna su veya kir temas etmesine izin
vermeyin. Bu durum alıcıya zarar verebilir.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Dexcom Share Güvenlik Bildirimleri
Önemli Kullanıcı Bilgileri
Dexcom Share (Share), uygulamanızdaki sensör bilgilerinizi Takipçilerin akıllı cihazlarına
yollamanızı sağlar. Bu uygulama özelliğini güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı
öğrenmek için aşağıdaki endikasyonları, uyarıları ve önlemleri okuyun.

Share ve Diyabet Yönetiminize Yönelik
Güvenlik Bildirimleri
Kullanım Endikasyonları
• Takipçileri Bilgilendirin
Akıllı cihazınızdaki sensör bilgilerinizi Takipçilerin akıllı cihazlarına yollamak için
Share uygulamasını kullanın.
• İkincil Bildirim Olarak Kullanın
Akıllı cihazınızdaki bilgiler doğrudan G6 vericinizden gönderilir. Cihazınıza
geldikten sonra Share bu bilgileri Takipçilerinize iletir. Takipçilerinizdeki bilgiler
her zaman sizinkinden eskidir. Diyabetinizin yönetiminde Takipçilerinizin olası
eski bilgilerindense mevcut bilgilerinizi kullanın.
Takipçileriniz aldıkları bilgileri size ulaşmak ve diyabet yönetiminizde size destek
olmak için kullanabilirler. Aldıkları bilgiler tedavi kararları, analizler veya öğretme
amaçları için kullanılmaz. Takipçiler size ait bilgileri değiştirmez.

Uyarılar
• Tedavi Kararları Vermek İçin G6’nızı Kullanın
Share bilgilerini düşük glikozu tedavi etmek veya yüksek glikoz için doz
düzenlemek gibi tedavi kararları için kullanmayın. Bunun yerine G6’nızdaki
sensör bilgilerini kullanın.
• Sağlık Uzmanından Tavsiye Alın
Sağlık Uzmanınız size kendinizi gözleme görevleri verdi mi? Bunları yapmaya
devam edin. Takipçilerinizin olması bunların yerini almaz.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Share Kurulum ve Ayarlarına Yönelik
Güvenlik Bildirimleri
Uyarı
• Takipçiler Takip Etmeli ve Siz Paylaşmalısınız
Sensör bilgilerinizi Takipçilerinize göndermesi için Share uygulamasını açmanız
gerekmektedir. Gönderdiklerinizi görmek için Takipçilerinizin Dexcom Follow
uygulamasını indirmesi gerekmektedir.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.

Önlemler
• Takipçiler Diyabetinizi Yönetmez, Bunu Siz Yaparsınız
Bir tedavi kararı vermeniz gerektiğini size bildirmesi için Takipçilerinize
güvenmeyin. Diyabet yönetiminizin başında olun. Sık sık G6’nıza bakın.
Alarmlara/uyarılara cevap verin. Bir Takipçinin ulaşmasını beklemeyin.
Teknik bir sorundan dolayı sensör bilgilerinizi almıyor olabilir.
• Akıllı Cihazınızı ve Takipçilerinizin Akıllı Cihazlarını Kontrol Edin
• İnternet erişimi gerekiyor: Share uygulamasını kullanmak için her iki akıllı
cihazın internete bağlı olması gerekmektedir. Cihazınızdan Takipçinize bir
e-posta göndermeyi deneyin. Takipçiniz e-postayı alırsa her iki cihazda da
internete bağlıdır.
• Pilleri şarj edin: Akıllı cihaz pillerinin şarjının dolu olduğundan emin olun. Sizin
veya Takipçinizin akıllı cihaz pili şarj edilmemişse Share çalışmayacaktır.
• Akıllı Cihazınızı Kontrol Edin
Uygulama açık: Cihazınızı her çalıştırdığınızda G6 uygulamasını açmak için
tıklayın. Uygulama açık değilse Share çalışmayacaktır.
• Takipçilerin Akıllı Cihazlarını Kontrol Edin
• Ses açık: Takipçilerin akıllı cihazlarının sesini veya en azından titreşimi
açık tutmaları gerekmektedir. Böylelikle alarmları/uyarıları duyabilir veya
hissedebilirler. Akıllı cihaz ayarları Follow uygulaması ayarlarından önceliklidir.
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• Paylaşım boşlukları: Takipçiler akıllı cihazları kapalıyken, internete bağlı
değilken veya Rahatsız Etmeyin veya Uçak modundayken sensör bilgilerinizi
almayacaktır. Takipçiler bu sorunları düzelttiğinde, eksik bilgiler doldurulacak
ve bilgi almaya devam edeceklerdir.
• Hücresel taşıyıcı aynı anda sesi ve veriyi destekliyor: Çoğu hücresel hizmet
taşıyıcısı eş zamanlı ses ve veri kullanımını destekler. Hücresel taşıyıcınızı
kontrol edin ve Takipçilerinizin de kontrol etmesini sağlayın. Desteklenmiyorsa
Share telefon aramaları sırasında çalışmayacaktır. Arama sonlandığından
Share yeniden başlayacaktır ve bekleyen bildirimleri gönderecektir.
• Takipçilerin Sizi Desteklemesi için Share’i Kişiselleştirin
• Takipçilerinizin diyabet yönetiminizde size yardım edebilmeleri için
gerekli bilgilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla Share uygulamasını
kişiselleştirin.
• Geciktirme özelliği: Takipçinize ayarladığınız geciktirme zamanı dolana kadar
bildirim gitmeyecektir.
• Paylaşma Yok özelliği: Paylaşma Yok özelliğini seçerek istediğiniz zaman bir
Takipçiyle paylaşmayı durdurabilirsiniz. Siz paylaşmayı tekrar seçene kadar o
Takipçi sensör bilgilerinizi almayacaktır.
G6 talimatlarını takip edin. Takip etmemeniz durumunda ciddi bir yüksek glikoz
durumu yaşayabilirsiniz.
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Bölüm 3: Ana Ekrana Genel Bakış
Zamanınızın çoğunu ana ekranda harcayacaksınız. Size G6 sensör glikoz okuma
değerlerini (G6 okumaları) ve trend bilgilerini verir ve diğer G6 özelliklerini sağlar.
Bir sonraki bölüm ana ekran özelliklerini açıklamaktadır. Sonrasında G6
okumalarınızı, trend oklarını ve grafiği nasıl yorumlayacağınızı ve diğer özellikleri
nasıl kullanacağınızı inceleyeceğiz.

3.1 Ana Ekran Özellikleri
Apple uygulaması, Android uygulaması ve alıcıya ait ana ekranlar aşağıda verilmiştir.
Sensör glikoz bilgileri aynıyken navigasyon kısmen farklı olabilir.
Mevcut uyumlu akıllı cihazlar ve işletim sistemleri listesi için dexcom.com/compatibility
adresine gidin.
Key

Apple
Share

Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku

150
mg/dL

Grafik
3. Mevcut G6
Okuma Değeri
4. Yüksek Uyarısı Seviyesi
5. Düşük Uyarısı Seviyesi
Navigasyon ve Durum
6. Durumlar
7. Ayarlar
8. Share
9. Her Zaman Ses
Açık durumu

400
300
200
100
40
8:00

9:00

Şimdi

Durumlar
Ayarlar
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Key

Android

Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku

SHARE

Grafik
3. Mevcut G6
Okuma Değeri
4. Yüksek Uyarısı Seviyesi
5. Düşük Uyarısı Seviyesi

150
mg/dL

400

Navigasyon ve Durum
6. Durumlar
7. Ayarlar
8. Share
9. Her Zaman Ses
Açık durumu

Key

300
200
100
40
8:00

9:00

Şimdi

Durumlar

Alıcı

Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku

150
mg/dL

Grafik
3. Mevcut G6
Okuma Değeri
4. Yüksek Uyarısı Seviyesi
5. Düşük Uyarısı Seviyesi
Navigasyon
6. Durum Ekle
7. Menü

AYARLARI

400
300
200

11:00

12:00

100
40

Şimdi

Alıcı ekranına dokunmadan önce parmaklarınızın kuru olduğundan emin olun.
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3.2 G6 Okuma Değeri, Trend Oku ve Grafik
Şimdi Neredesiniz?
Ana ekrandaki sayılar ve renkler nerede olduğunu ifade eder. Sayı G6 okuma
değerinizi ifade eder. Her 5 dakikada güncellenir. Sayı arka plan rengi G6 okuma
değerinizin düşük, yüksek veya hedef aralığınızda olup olmadığını gösterir.

mg/dL

mgdl/L

Kırmızı = Düşük

Sarı = Yüksek

Gri = Hedef
Aralıkta

Sayı arka plan rengi glikoz değerinizi 20 dakika içerisinde 55 mg/dL veya daha
düşük olacak kadar hızlı düşüyorsa kırmızı olur (bk. Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı).

Nereye Gidiyorsunuz?
Nereye gittiğinizi anlamak için trend oklarınıza bakın.
Trend Okları

Glikoz Değeriniz Nereye Gidiyor?
Sabit
Yavaşça
düşüyor veya
yükseliyor
Düşüyor veya
yükseliyor
Hızlıca
düşüyor veya
yükseliyor
Ok yok

Şuna kadar değişme:
• Her dakika 1 mg/dL’dan az
• 30 dakika içerisinde 30 mg/dL’dan az
Değişme:
• Her dakika 1-2 mg/dL arasında
• 30 dakika içerisinde en fazla 30 ila
60 mg/dL
Değişme:
• Her dakika 2-3 mg/dL arasında
• 30 dakika içerisinde en fazla 60 ila
90 mg/dL
Değişme aralıkları:
• Her dakika 3 mg/dL’dan fazla
• 30 dakika içerisinde 90 mg/dL’dan fazla
Trend belirlenemiyor
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Nerelerdeydiniz
Sağdaki nokta mevcut G6 okuma değerinizdir. Soldaki noktalar daha önceki G6
okuma değerleridir.
Grafik arka plan renkleri G6 okuma değerlerinizin nerelerde olduğunu gösterir:

22
22
Sarı = Yüksek

16
16
11
11

Gri = Hedef
Aralıkta

2

Kırmızı = Düşük

8
8:00
:00
8:00

9:00
9
:00
9:00

2

N
Now
ow
Şimdi
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Ana Ekran Sorunları
Bazen bir G6 okuması almazsınız veya bir sayı görmezsiniz. Sadece bir mesaj alırsınız.
Ne Görüyorsunuz?

Ne Anlama Geliyor?
G6 okuma değeriniz
40 mg/dL’nin altında

DÜŞÜK
mg/dL

G6 okuma değeriniz
400 mg/dL’nin üstünde

YÜKSEK
mg/dL

Uygulama

Alıcı

Sinyal Kaybı Uyarısı
Uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.

OK

Sinyal Kaybı
Uyarısı
Uyarıları, alarmları
veya sensör glikoz
okuma değerlerini
almayacaksınız.

Bir hata mesajı G6’nızın çalışmadığı
ve alarmları/uyarıları veya G6
okumalarını alamayacağınız anlamına
gelir (Bk. Ek A Sorun Giderme).

OK
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3.3 Ana Ekran Navigasyon ve Durum İkonları
Diğer G6 özelliklerine navigasyon ikonlarını kullanarak erişebilirsiniz.
Uygulama ve alıcı ana ekran navigasyon ikonları neredeyse aynıdır. Uygulama bazı
ek özelliklere sahiptir.
İkon

Açıklama
Share ikonu (sadece uygulama):
Glikoz bilgilerinizi Takipçilerinize
göndermenizi sağlar. Daha fazla
bilgi için Bölüm 7: Gelişmiş
Uygulama Özelliklerine bakın.
Her Zaman Ses Açık (sadece
uygulama): Telefonunuz sessiz/
Rahatsız Etmeyin modundayken
dahi alarmların/uyarıların sesli bildirim
verip vermeyeceğini kontrol etmenizi
sağlar. Değiştirmek için Ayarlara gidin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7: Gelişmiş
Uygulama Özelliklerine bakın.

Uygulama

Alıcı

Durumlar
Uygulama

AYARLAR

Alıcı

Durumlar/Durum Ekle: İnsülin,
karbonhidrat, egzersiz ve sağlıkla
ilgili durumları kaydetmenizi sağlar.
Ayarlar/Menü: Uyarıları
düzenlemenizi, yardım almanızı,
ayarları değiştirmenizi, sesleri
kişiselleştirmenizi ve daha
fazlasını sağlar.
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3.4 Eski G6 Okumalarına Bakın
Uygulamada 1, 3, 6, 12 ve 24 saatlik (durumlar ile) grafiğinizi görmek için akıllı
cihazınızı (yatay görünüm için) yana çevirin ve ekranın üstündeki sekmelere dokunun.

Alıcıda 1-, 3-, 6-, 12-, ve 24- saatler arası görüntülemeleri değiştirmek için
grafiğe dokunun.
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Alarm ve uyarılarınız hedef aralıkta kalmanıza yardımcı olur. Şu durumlarda ses çıkar
ve/veya titrer:
• Hedef aralığınızın dışındayken
• 55 mg/dL’de veya altındayken
• 20 dakika içerisinde 55 mg/dL’de veya altında olacakken
Alarm/uyarı titreşimleri akıllı cihazınızdaki diğer uygulamalardan aldığınız bildirimler
ile aynıdır. G6’nızdan geldiğini anlamanın tek yolu akıllı cihazınıza bakmaktır.
Uyarılarınızı açık tutun: G6 tedavi kararları vermenin önemli parçalarıdır. Sizin için
en uygun Düşük ve Yüksek Uyarısı ayarları için sağlık uzmanınıza danışın.
Uygulama ve alıcıyı aynı anda kullanırken alarm ayarlarını değiştirin ve her iki
cihazda da alarmları/uyarıları onaylayın.

4.1 Düşük Alarmı ve Düşük Uyarıları
Ne Görüyorsunuz?
Uygulama
Kritik Düşük Glikoz Alarmı
Sensör glikoz okuma değeriniz
kritik düşük.

Ne Anlama Geliyor?
Alıcı

Kritik Düşük Alarmı
Kritik Düşük
Glikoz Alarmı

OK

53
mg/dL

Sensör glikoz değerinizin
55 mg/dL’de veya daha düşük
olduğunu bildirir.
Kritik Düşük Alarmını değiştiremez
veya kapatamazsınız.

OK
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Ne Görüyorsunuz?
Uygulama

Ne Anlama Geliyor?
Alıcı

Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı

Kritik Düşük Yakın

Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı

Acilen önlem alın

Acilen önlem alın.

OK

110
mg/dL

OK

Uygulama

Alıcı

Düşük Glikoz Uyarısı
Sensör glikoz okuma değeriniz düşük.

Düşük Glikoz
Uyarısı

OK

75
mg/dL

OK

Glikoz değerinizin hızlı bir şekilde
düştüğünü bildirir. Şu an ne olduğu
fark etmeksizin glikoz değeriniz
20 dakika içerisinde 55 mg/dL
veya daha düşük olacaktır.
Kritik Düşük Yaklaşıyor uyarısı şöyle
değiştirebilirsiniz:
• Varsayılan olarak: kapatılabilir
• Ses seç
Düşük Glikoz Uyarısı
(Düşük Uyarısı)
G6 okuma değerinizin hedef aralıkta
olmadığını ancak Kritik Düşük
Yaklaşıyor Uyarısı alacak kadar
hızlı düşmediğini bildirir.
Düşük Uyarısını şöyle
değiştirebilirsiniz:
• Varsayılan olarak: kapatılabilir
• Uyarı düzeyini ve sesi seçin
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4.2 Yüksek Uyarısı
Ne Görüyorsunuz?
Uygulama
Yüksek Glikoz Uyarısı
Sensör glikoz okuma değeriniz yüksek.

Ne Anlama Geliyor?
Alıcı
Yüksek Glikoz
Uyarısı

OK

275
mg/dL

Yüksek Glikoz Uyarısı
(Yüksek Uyarısı)
G6 sensör okuma değerinizin hedef
aralığın üstünde olduğunu bildirir.
Yüksek Uyarısını şöyle
değiştirebilirsiniz:
• Varsayılan olarak: kapatılabilir

OK

• Uyarı düzeyini ve sesini seç

4.3 Uyarıları Değiştirme
Uyarı ayarlarınızı değiştirmeden önce sağlık uzmanınıza danışın. Çok fazla uyarı
almadan diyabetinizi yönetmek için en uygun ayarları bulmanızda size yardım
edebilir.
Ayarlar > Uyarılar (Alıcı: Menü > Uyarılar) sekmesine gidin ve değiştirmek için
bir uyarıya dokunun.
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Uygulama
Ayarlar

Alıcı
Uyarılar

Uyarılar
Yüksek

Her Zaman Ses Açık

Düşük

Uyarıların Sessiz ve Rahatsız Etmeyin
modu açıkken bile ses çıkarmasını sağlar.
Şunlar sessize alınamaz: Kritik Düşük,
Verici Hatası ve Sensör Hatası.

Kritik Düşük Yakın

Kritik Düşük

Sinyal Kaybı

55 mg/dL

Kritik Düşük Yakın
Düşük

Açık

Yükselme Hızı
Düşüş Hızı

Okuma Değeri Yok

80 mg/dL

Yüksek

200 mg/dL

Yükselme Hızı

Kapalı

Düşüş Hızı

Kapalı

Sinyal Kaybı

Açık

Okuma Değeri Yok

Açık

PLANLANMIŞ
Uyarı Planı

Uyarı Seslerini Kişiselleştirme
Sizin için en uygun uyarı seslerini seçebilirsiniz. Uygulamada uyarı için farklı bir ses
seçmek amacıyla Ses ikonuna dokunun.
Uyarılar

Yüksek Uyarısı

Yüksek Uyarısı

Üzerinde İse Uyar
Tekrarla

Ses

200 mg/dL
Hiçbir zaman

Yüksek

Glikoz seviyeniz ayarlanan seviyenin üstüne
çıktığında Yüksek Uyarısı sizi uyaracaktır.
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Uygulamanın aksine alıcının Ses menüsündeki tüm alarmlarınız/uyarılarınız için tek
bir ses seçebiliyorsunuz. Bu liste en kısıktan başlayarak alıcıda mevcut olan farklı
alarm/uyarı seslerini içerir.
İkon

Alıcı Sesi
Sadece titret
İstisnalar: Kritik Düşük Glikoz Alarmı, Kritik Düşük Yaklaşıyor
Uyarısı, Sensör Arızası ve Verici Arızası her zaman ses çıkarır
ve titrer.
Sessiz
Orta
Dikkatli
• Yüksek ve Yükseliyor Uyarıları için Yükselen Melodi
• Düşük ve Düşüyor Uyarıları için Alçalan Melodi
Hypo Repeat
• Orta ses
• Kritik Düşük Alarmını ve Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısını
5 dakikada bir tekrarlar

Seçtiğiniz sesin örneğini dinlemek için Test Sesi’ne dokunun. Bu sesi seçmez
sadece duymanızı sağlar.

Hedeflere Ulaşmak İçin Uyarıları Kullanın
Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olması için uyarılarınızı kişiselleştirme konusunda
sağlık uzmanınızla çalışın. Örneğin insülin yüklenmesinden ve dozları çok kısa
aralıklarla almaktan mı endişeleniyorsunuz?
G6’nızı insülin yüklenmesini izlemek, beklemek ve bundan kaçınmak amacıyla bir araç
olarak kullanmak için sağlık uzmanınız Yüksek Uyarısı ayarlarınızda Tekrarla özelliğini
açmanızı önerebilir. Böylelikle Yüksek Uyarısı aldığınızda ve onayladığınızda G6 okuma
değerleriniz tekrar hedef aralığınıza dönene kadar Tekrarla seçeneğini ayarladığınız
Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken
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zamandan sonra tekrar bildirim alacaksınız. Bu size glikoz değerinizin düştüğünden
emin olmanız için daha sonra G6 okumalarınızı kontrol etmenizi hatırlatır.
Aşağıdaki ekranlar 2 saatte Tekrarlayan Yüksek Uyarısını gösterir. Yüksek Uyarısı
aldıktan 2 saat sonra hedef aralığınıza geri dönmezseniz Yüksek Uyarınız glikoz
değerinizin yüksek olduğunu ve daha fazla insülin almak isteyebileceğinizi bilmeniz
için tekrarlar. Öte yandan 2 saat geçtikten sonra hedef aralığınıza geri dönerseniz
Yüksek Uyarınız tekrarlamayacaktır.
Uygulama
Geri

Alıcı
Tekrarla

Şu Aralıklarla

Yüksek Uyarısı-Tekrar

2 sa, 0 dk

120
dakika

0

1

2

00

3

05

4

Kaydet

10
15
20

Uygulamanızdaki uyarılara yaptığınız değişiklikler alıcınıza ve alıcınızda yaptığınız
değişiklikler uygulamanızdaki uyarılara yansımaz. Uyarıların aynı olmasını
istiyorsanız her iki cihazda da değişiklik yapmanız gerekmektedir.
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Dexcom ile kan glikozu (KG) ölçüm cihazınızı (ölçüm cihazı) kullanmadan
tedavi kararları verebilirsiniz.
Dexcom’a yeni olsanız da deneyimli olsanız da Dexcom’un sizin için nasıl
çalıştığını öğrenene kadar tedavi kararlarını vermek içim ölçüm cihazını
kullanmaya devam etmelisiniz. Acele etmeyin! Tedavi kararlarını vermek için
CGM’nizi kullanma konusunda güven kazanmanız günler, haftalar veya aylar alabilir.
Bazen G6 yerine ölçüm cihazınızı kullanmalısınız. Bazen ise tedavi etmeden sadece
izleyip beklemek en iyisidir.
Tedavi kararlarını verirken sizin için en iyi neyin çalıştığını incelemek için sağlık
uzmanınızla çalışın.

5.1 G6 Yerine Ölçüm Cihazı Kullanılan Zamanlar
Aşağıdaki durumlarda tedavi kararları için KG ölçüm cihazınıza güvenin:
• G6 bir sayı ve ok göstermediğinde.
Örneğin ana ekranınız aşağıdakilerden herhangi birini gösteriyorsa:
Şunları gördüğünüzde

Bildirim
Sayı yok

DÜŞÜK
mg/dL

Ok yok

mgdl/L

Uygulama
Sinyal Kaybı Uyarısı
Uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.

OK

Alıcı

Sayı veya ok yok
Sinyal Kaybı
Uyarısı

Uyarıları, alarmları
veya sensör glikoz
okuma değerlerini
almayacaksınız.

OK
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Başka bir deyişle sayı yok, ok yok, CGM ile tedavi kararı vermek yok.
• G6 okuma değerleriniz belirtilerinizle uyuşmuyor.
Örneğin iyi hissetmiyorsunuz ama G6 okuma değerleriniz
hedef aralığınızda gözüküyor. Elinizi iyice yıkayın ve ölçüm
cihazınızı kullanın. Ölçüm cihazı değeriniz belirtilerinizle
uyuşuyorsa tedavi için ölçüm cihazı değerini kullanın. Daha
sonra G6’nızı ölçüm cihazınızla uyumlu hale getirmek isterseniz
cihazı kalibre edin. Kalibre etmek zorunda değilsiniz ancak
bunu tercih edebilirsiniz. (Bk. Ek A Sorun Giderme).
Başka bir deyişle şüphe duyduğunuzda ölçüm cihazınızı kullanın.

5.2 İzleyip Beklenecek Zaman
Bazen hiçbir şeyi tedavi etmemeniz sadece izleyip
beklemeniz gerekir.
İnsülin yüklemek: Çok yakın aralıklarla doz alarak insülin
yüklenmeyin. Dozlar arasında en az iki saat beklemelisiniz
böylece glikoz seviyenizi kazara çok fazla düşmez. Bazen
izleyip beklemek en iyisidir.

5.3 Trend Oklarının Kullanımı
Trend okları sizin ne kadar doz alacağınızı belirlemenize yardımcı olur.
Yukarı ok: Biraz daha fazla insülin alın

Aşağı ok: Biraz daha az insülin alın
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5.4 Tedavi Kararları Verme Denemesi
Tedavi kararları vermeyi denemek için aşağıdaki örneklerden yararlanın.
Bunları sağlık uzmanınızla tartışın ve inceleyin:
• Ölçüm cihazınızı ne zaman kullanmalısınız?
• G6’yı nasıl kullanabilirsiniz?
• Ne zaman tedavi yerine izleyip beklemelisiniz?
Durum

Çözüm

Sabahın erken
saatleri:

Şunları düşünün:

Düşük Uyarısı
sizi uyandırır.
Şunu görürseniz:
dL

51

80
m

g/

mg/dL

• Sayı ve Ok: İkisi de var.
• Sayı: Glikoz seviyeniz düşük – 80 mg/dL.
• Yavaşça Düşüyor Oku: Glikoz 30 dakika
içerisinde 30 ila 60 mg/dL arasında düşüyor.
Ne yapmalısınız:
• Normalde yapacağınız gibi G6’nızı tedavi için kullanın.

Kahvaltı zamanı:

Şunları düşünün:

Doksan dakika sonra
kahvaltı ediyorsunuz.

• Sayı ve Ok: İkisi de var.

Şunu görürseniz:

132
mg/dL

• Yukarı Ok: Glikoz 30 dakika içerisinde 60 ila
90 mg/dL arasında yükseliyor.
Ne yapmalısınız:
• G6’nızı tedavi için kullanın. Normal dozunuzu alın ve
yukarı oktan dolayı dozunuzu biraz daha arttırın.
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Durum

Çözüm

Kahvaltıdan sonra:

Şunları düşünün:

Kahvaltı için aldığınız
dozdan otuz dakika
sonra Yüksek Uyarısı
alıyorsunuz.

• İnsülin: Neredeyse bir saat önce insülin aldınız.
İşe yaraması biraz zaman alır.
Ne yapmalısınız:

Şunu görürseniz:

• Hiçbir şey. İnsülin yüklemesinden kaçınmak için
izleyin ve bekleyin. En az bir buçuk saat daha
başka tedavi uygulamayın.

Bir saat sonra:

Şunları düşünün:

İzlediniz ve beklediniz.

• İnsülin: Kahvaltıyla beraber aldığınız insülin
sizi hedef aralığınıza geri getirdi.

Şunu görürseniz:

Ne yapmalısınız:
• Hiçbir şey. Tedaviye gerek yok.

Öğleden önce:

Şunları düşünün:

Öğleden önceki
atıştırmalıklarınızı
yemek üzeresiniz.

• Sayı ve Ok Yok: İkisi de yok. G6 okuma
değerlerinizdeki aralığı fark edin.

Şunu görürseniz:

• Hata Mesajı: G6 okuma değerlerinizi almıyorsunuz.
Ne yapmalısınız:
• Tedavi kararları için ölçüm cihazınızı kullanın.

Share

Sinyal Kaybı
Yardım
400
300
200
100
40
10

11

Şimdi
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Durum

Çözüm

Öğle yemeği zamanı:

Şunları düşünün:

Üç saat sonra öğle
yemeği için doz
almak üzeresiniz.

• Sayı ve Ok: İkisi de var.

Şunu görürseniz:

Ne yapmalısınız:

108
mg/dL

• Aşağı ok: Glikozunuz 30 dakika içerisinde 60 ila
90 mg/dL arasında düşüyor.
• G6’nızı tedavi için kullanın. Aşağı oktan dolayı
biraz daha az insülin alın.

Öğleden sonra:

Şunları düşünün:

Öğle yemeğinden
üç saat sonra.

• Sayı var ve Ok yok: Ok yok.

Şunu görürseniz:

Ne yapmalısınız:
• Tedavi kararları için ölçüm cihazınızı kullanın.

mgdl/L

Akşamın erken
saatleri:
Akşam yemeğinden
hemen önce biraz
güçsüz ve terli
hissediyorsunuz.
Şunu görürseniz:

123
mg/dL

Şunları düşünün:
• Belirtiler ve G6 Okuma Değerleri: Belirtileriniz sensör
G6 okuma değerlerinizle uyuşmuyor.
Ne yapmalısınız:
• Elinizi iyice yıkayın ve parmak ucu ölçümü yapın.
Ölçüm cihazı değeriniz belirtilerinizle uyuşuyorsa
bunu tedavi için kullanın. Sonra G6’nızı ölçüm
cihazınıza uyumlu hale getirmek için kalibre edin.
Kalibre etmek zorunda değilsiniz ancak bunu
tercih edebilirsiniz.
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Bölüm 6: Sensör Oturumunuzu
Sonlandırma
Her sensör oturumu 10 gün sürer.
Ayarlar mevcut oturumunuzun ne zaman sonlanacağını gösterir. G6’nız oturumunuzun
sonlanmasına 6 saat, 2 saat ve son olarak 30 dakika kala sizi uyarır. Bu süreçte
oturumunuzu istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz veya oturumunuzun sonlandığını
bildiren son uyarıyı bekleyebilirsiniz.
Oturumunuzu daha önce sonlandırmak mı istiyorsunuz? Bk. Ek A Sorun Giderme.
Sensör oturumunuz sonlandıktan sonra hiçbir G6 okuma değeri almayacağınızı
unutmayın. Tekrar G6 okumalarını almak istiyorsanız eski sensörü kaldırmak, yeni bir
tane eklemek ve sensor ısınmasını tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

6.1 Sensörünüzü Kaldırın
Bu adımları şu sebepler için takip edin:
• Sensörünüzü vücudunuzdan çıkarmak
• Vericinizi yuvadan ayırmak
Uygulama
Sensör Süresi Doldu

Sensörü
şimdi değiştirin

1

Sensörünüzü değiştirene kadar
uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.

Alıcı
Sensör Süresi Doldu
Uyarısı
Sensör oturumunuz
sonlanmıştır.
Sensörünüzü değiştirin.
Uyarıları, alarmları veya
sensör glikoz okuma
değerlerini almayacaksınız.

G6, sensörü değiştirmeniz
gereken zamanı size bildirir.

Sensör Çıkarma Talimatları

OK
OK
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Yapışkan bandın
kenarını tutun.

2

Yapışkan bandı bir bandajı
kaldırır gibi çıkarın.

Mor verici yuvasını
çentiklerden koparın.

3

Vericiyi dışarı kaydırın.
Vericiyi sonraki sensörlerle
kullanmak için saklayın.

4

Yapışkan bandı kanla temas
eden öğelerin imhasına yönelik
yerel kılavuzlar uyarınca atın.

6.2 Vericinizi Tekrar Kullanın
Vericinizin 3 ay kullanım ömrü vardır. Vericinizi çoklu sensör oturumları için tekrar
kullanın. G6’nız vericinizin değiştirilmesi gereken zamanı 3 hafta önceden başlayarak
size bildirir. Eğer tek vericiniz varsa bir başkasını sipariş etmek için Yerel Dexcom
temsilcinizle iletişime geçin. Vericinizin bir sensör oturumundan daha az pil ömrü
kaldığında onu yeni bir sensör oturumunu başlatmak için kullanamayacaksınız
(Bk. Ek A Sorun Giderme).
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Bölüm 7: Gelişmiş Uygulama
Özellikleri
7.1 Dexcom Share ve Follow
Akıllı cihazları vasıtasıyla mevcut G6 okumalarınızı ve trendlerinizi görüntüleyebilmeleri
için Share’i kullanarak insanları (Takipçileriniz) davet edebilirsiniz. (Uyumlu cihazların
bir listesi için www.dexcom.com/compatibility adresine gidin). Share, Takipçilerinizin
sizi desteklemesini sağlar.

Share ve Follow Ayarları
Share veya Follow uygulamalarını kullanırken şunları unutmayın:
• Takipçileriniz ile glikoz bilgilerinizi ve uyarılarınızı paylaşmak için G6 uygulamanızı
açık tutmalısınız
• Pil: Görüntüleme cihazlarını şarj edin
• İnternet:
• Akıllı cihazları internete bağlayın
• Uçak modunu kapatın
• Eş zamanlı ses ve veri:
Hücresel taşıyıcı aynı anda sesi ve veriyi (eş zamanlı ses ve veri) destekliyor
mu? Desteklemiyorsa Share uygulaması telefon aramaları sırasında
veri göndermeyecektir. Telefon görüşmeniz bittiğinde Share eksik glikoz
bilgilerini dolduracaktır.
Akıllı cihazlar ile ilgili bir sorun varsa Share ve Follow uygulamaları çalışmayacaktır.
Sorun giderme için akıllı cihazınızın talimatlarına başvurun.
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Share’i Kurun ve Takipçi Davet Edin
Share’i kurmak için uygulama ana ekranınızda Share ikonuna dokunun. Sonra
ekranlardaki talimatları takip edin.
Kurduğunuzda Takipçi Davet Et’e dokunarak birisini Takipçiniz olması için davet edin.
Takipçi Ayarları ekranında Takipçinizin ne görebileceğini seçebilirsiniz ancak onlar
kendi ayarlarını Follow uygulamasında kişiselleştirebilirler.
Geri

Takipçi Ayarları

Kevin için bildirim ayarlarını yapın. Kevin, bu
ayarları daha sonra değiştirebilir.
Acil Düşük
Altında Olduğunda Uyar

55 mg/dL

Sensör glikoz okuma değeriniz Acil Düşük
bildirim seviyesinin altına düştüğünde
Takipçinize bildirilecektir.
Düşük
Altında Olduğunda Uyar

80 mg/dL

Şu Süreden Fazla

30 dk.

Sensör glikoz okuma değeriniz belirlenen
zaman aralığında Düşük bildirim seviyesinin
altına düştüğünde Takipçinize bildirilecektir.

Yüksek
Üstünde Olduğunda Uyar

200 mg/dL
1 sa.

Şu Süreden Fazla

Sensör glikoz okuma değeriniz belirlenen
zaman aralığında Yüksek bildirim seviyesinin
üstüne çıktığında Takipçinize bildirilecektir.

Başka Veri Yok
1 sa.

Şu Süreden Fazla

Glikoz okuma değeri alınması sonlandığında
bu durum Takipçinize bildirilecektir.
Takipçiniz aşağıdakileri almayacaktır:
• Glikoz okuma değerleri
• Bildirimler
• Trend Grafiği güncellemeleri

İleri

Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken

40

Bölüm 7: Gelişmiş Uygulama Özellikleri

Takipçi ayarlarınız ihtiyaçlarınızı karşıladığında İleri öğesine ve ardından Davet
Gönder öğesine dokunun.

Takipçi Durumu
Takipçi Listesi, Takipçilerinizin durumunu gösterir ve sizin yeni kişileri davet
etmenizi sağlar.
Aşağıda durumlar ve ne anlama geldikleri sıralanmıştır:
Durum

Açıklama
Takipçi Ekle
Davet
Edildi

Davetin Süresi Doldu

Yeni Takipçi davet et.
Bir takipçi davet ettiniz. Henüz kabul etmedi.
Takipçi daveti 7 gündür kabul etmedi. Tekrar davet
etmek için Takipçi Ekle’ye dokunun.
Takipçi bildirim alır.
Takipçi trend grafiğini görür.

Kaldırıldı

Takipçi sizi takip etmeyi bıraktı.

7.2 Dexcom Follow
Takipçileriniz G6 bilgilerinizi neredeyse siz alır almaz alırlarsa daha güvende hissederler.

Ek Follow Önerilen Ayarları
Follow uygulamasını kurmak ve çalıştırmak için Takipçinin akıllı cihazının sesini
ayarlayın:
• Sessiz/Rahatsız Etmeyin modlarını kapatın
• Sesi açın
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Follow Kurulumu
1. Takipçi sizi takip edeceği akıllı cihazında e-posta davetini alır ve açar.
2. Dexcom Follow uygulamasını akıllı cihazına indirir ve kurar.
E-posta uygulamayı indirmek için bir bağlantı içerir veya uygulamayı app
store’dan indirilebilir.
Artık Takipçiniz G6 bilgilerinizi görebilir!

Takipçiler Ne Görüyor?
Key

Sadece Sayıyı ve Oku Paylaşın

1. Sensör Okuma Değeri
2. Trend Oku
3. Paylaşımcının Resmi

Max
2dk nce

135
mg/dL

4. Son Güncelleştirme
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Key

Trend Grafiği

1. Sensör Okuma Değeri
2. Trend Oku

*SPPS[

3. Paylaşımcının Resmi

Maks.

4. Son Güncelleştirme
5. Trend Grafiği

2 dk. önce

135

6. Yüksek Bildirim Seviyesi
7. Düşük Bildirim Seviyesi

mg/dL

8. Gösterge Tablosuna Dön

3 sa.

6 sa.

12 sa.

24 sa.

9. Paylaşımcının İsmi

– 400

10. Bildirim Ayarları

– 300

11. Gösterilen Saat

– 200

12. Görüntülemeler

– 100

–

–

–

– 40
:00

Şimdi

12:00

Akıllı cihazınızı yana (yatay) döndürerek son 24 saatteki Paylaşımcı okumalarını
görebilirsiniz. Detayları görmek için grafiğe dokunun ve basılı tutun.
Key

Trend Grafiği Yatay Görünüm

1. Dikey Görünüme Geç
2. Görüntülemeler

Max

1 SA

6 SA

3 SA

12 SA

24 SA
–400

3. Gösterilen Saat

–300

–200

–100

11

–

–

–

–40
9

Şimdi
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Bildirim Ayarları
Takipçiniz bildirimleri kişiselleştirebilir. Örneğin glikoz seviyenizin 30 dakikadan
daha uzun süre 70 mg/dL’nin altına düştüğü zamanı bilmek için ayarlarını
değiştirebilirler. Ayrıca 70 mg/dL’nin altında kalması durumunda 2 saatte bir
bildirim almak için de ayarlayabilirler.
Ayarlar

Geri

Maks.
BİLDİRİMLER
Acil Düşük Bildirimi

55 mg/dL

Düşük Bildirimi

70 mg/dL

Yüksek Bildirimi

Kapalı

Veri Yok Bildirimi

Kapalı

GRAFİK
Grafik Yüksekliği

400 mg/dL

Takipçi, Share’i kapattığınızda, silindiğinde veya herhangi bir sebepten paylaşım
durursa bunu görür. Takipçi, bir Paylaşımcının yanındaki mavi yardım ikonuna
dokunarak onun hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
Paylaşımcı sensör glikoz okuma değerleri almıyorsa Takip seçeneği Paylaşımcının
durumunu Aktif - Veri Yok olarak gösterir. Takipçi, Paylaşımcıdan CGM’sini kontrol
etmesini istemelidir.
Share bilgilerinin G6 bilgilerinizle senkronize olmadığı zamanlar vardır. Diyabetinizin
yönetiminde Takipçileriniz yerine her zaman G6 uygulamanıza güvenin.

7.3 Uyarı/Alarm Çaldığında Kontrol Edin
Akıllı cihazınızı kurduğunuzda Her Zaman Ses Açık ikonu görüntülenir. Her Zaman
Ses Açık’ın çalışmasını Ayarlar > Uyarılar sekmesinden değiştirebilirsiniz.
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Her Zaman Ses Açık Kullanımı
Okulda veya işteyken telefonunuzun sesinin çok yüksek olmasını istemeyebilirsiniz.
Her Zaman Ses Açık telefonunuzun sessiz/rahatsız etmeyin ayarları ile birleştiğinde
sizin alarmı/uyarıyı ve telefonunuzun diğer seslerini duyduğunuzu kontrol etmenizi
sağlar. Ana ekranınızdaki ikonlar duyacağınız şeyi size gösterir.
Sessiz/Rahatsız Etmeyin ayarları mesajlar ve aramalar gibi telefon seslerini duyup
duymayacağınızı kontrol eder. Telefonunuzun sessiz/Rahatsız Etmeyin ayarları ne
olursa olsun Her Zaman Ses Açık seçildiğinde varsayılan ve planlanmış uyarılarınızı
her zaman duyarsınız. Bu yüzden gece G6 alarmları/uyarıları dışında herhangi bir
şey duymamak için hem Her Zaman Ses Açık hem de sessiz/Rahatsız Etmeyin
modunu açabilirsiniz.
Her Zaman Ses Açık seçildiğinde ana ekranınızda şu ikonlar görüntülenecektir:
Varsayılan Uyarılar (uygulamayı telefona kurduğunuzda oluşturduklarınız
veya Uyarılar menüsündekiler)
Planlanmış Uyarılar (sonraki bölümde açıklanmıştır.)
Her Zaman Ses Açık seçilmediğinde telefonunuzun sessiz/Rahatsız Etmeyin
modunda olup olmadığı önemlidir.
• Sessiz/Rahatsız Etmeyin modu da seçilmemişse varsayılan ve planlanmış
uyarıları duyar ve ana ekranınızda bu ikonları görürsünüz. Aramalar ve
mesajlar gibi G6 ile ilgisi olmayan sesleri de duyacaksınız.
Varsayılan Uyarılar

Planlanmış Uyarılar

• Ancak sessiz/Rahatsız Etmeyin seçildiğinde sadece şu üç alarmı/uyarıyı
duyarsınız: Kritik Düşük Glikoz Alarmı, Verici Uyarısı ve Sensör Arızası Uyarısı.
Telefonunuzdan başka sesler duymazsınız. Bu okul veya iş günleriniz için doğru
ayar kombinasyonu olabilir. Ana ekranınızdaki bu ikonlar şu durumu gösterir:
   Varsayılan Uyarılar

Planlanmış Uyarılar
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7.4 Uyarı Planı
Uyarı Planı, alarmlarınızın/uyarılarınızın size farklı zamanlarda ve günlerde nasıl
bildirileceğini seçmenizi sağlar. Örneğin uyurken akıllı cihazınızdan sadece alarmları/
uyarıları duymayı seçebilir ve bunu planlayabilirsiniz.
Uyarı Planı ek bir plan yapmanıza izin verir.

Uyarı Planı Kullanımı
Uyarı Planını ilk kez açtığınızda varsayılan glikoz uyarısı ayarlarınız planınıza
kopyalanır. Uyarı Planı ek bir plan oluşturma konusunda size kılavuzluk eder.
Siz uyurken alarmları/uyarıları sadece akıllı cihazınızın yaptığı seslere göre
planlamak için aşağıdaki örnek gibi Her Zaman Ses Açık ile bir gece uyarı planı
oluşturun. Sonra her gece akıllı cihazınızı sessiz/Rahatsız Etmeyin moduna alın.
PLANLANMIŞ
Uyarı Planı
Her Zaman Ses Açık
Ad
Vakti
Günler

Kritik Düşük
Kritik Düşük Yakın
Düşük
Yüksek

Gece
20:00 - 08:00
Her gün

55 mg/dL
Açık
70 mg/dL
200 mg/dL

Uyarı Planı açıkken Uyarılar menüsünde iki grup ayar vardır: Varsayılan ve Planlanmış.
• Varsayılan planlanmış olanları değil normal ayarlarınızı gösterir
• Planlanmış varsayılan ayarlarından değiştirdiğiniz tüm uyarıları gösterir
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Ekler
• Sorun Giderme
• Uygulamanızı Yapılandırın
• Dexcom CLARITY
• G6’nızla İlgilenmek
• Paketleme Sembolleri
• Garanti
• Teknik Bilgiler
• Profesyonel Kullanım Talimatları
• Sözlük

Ek A: Sorun Giderme
Bu ekte en yaygın sorulara yönelik kısa talimatlar vardır. Aşağıda gösterildiği gibi
sırada listelenmiştir:
A.1 Doğruluk – G6 Okuma Değerleri Kan Glikozu Ölçüm Cihazı Değeriyle Uyuşmuyor
A.2 Doğruluk – G6 Okuma Değerleri Belirtilerle Uyuşmuyor
A.3 Yapışkan Bant
A.4 Uygulama Kapanıyor
A.5 G6’nızı Kalibre Edin
A.6 Alarmlar/Uyarılar Duyulmuyor
A.7 Yaygın Uyarılar
• Kalibrasyon ve Tekrar Kalibrasyon İletileri
• Okuma Değeri Yok Uyarısı
• Sinyal Kaybı Uyarısı
• Verici Uyarısı
• Verici Pili Düşük ve Son Oturum Uyarıları
• Verici Bulunamadı Uyarısı
A.8 Sensör Oturumunu Erken Sonlandırın
A.9 Grafikte Aralık
A.10 Alıcıyı Yeniden Şarj Edin
A.11 Sensör Kodu Olmadan Sensör Oturumunu Başlatın
A.12 Su ve G6
Eksiksiz bir sorun giderme bilgisi için Dexcom’un web sitesindeki (dexcom.com)
sık sorulan sorulara bakın veya yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.
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A.1 Doğruluk – G6 Okuma Değerleri Kan Glikozu
Ölçüm Cihazı Değeriyle Uyuşmuyor
Farklı vücut sıvıları farklı sayılar verir:
• KG ölçüm cihazı kandaki glikozu ölçer
• G6 sensörü interstisyel sıvıdaki glikozu ölçer
Kalibre etmek G6 okumalarınızı ölçüm değerleri ile uyumlu hale getirmenize yardımcı
olabilir (Bk. A.5 G6’nızı Kalibre Edin).

A.2 Doğruluk – G6 Okuma Değerleri
Belirtilerle Uyuşmuyor
G6 okuma değerleriniz belirtilerinizle uyuşmuyorsa:
• Elinizi su ve sabunla yıkayın. Kurulayın. Sonra ölçüm cihazınızla bir parmak
ucu ölçümü yapın. Ölçüm cihazı sonuçlarınız belirtilerinizle uyuşuyorsa tedavi
için ölçüm cihazı değerini kullanın.
• Kalibre etmek G6 okumalarınızı ölçüm değerleri ile uyumlu hale getirmenize
yardımcı olabilir (Bk. A.5 G6’nızı Kalibre Edin).
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A.3 Yapışkan Bant
Sorun

Çözüm

Aplikatör çıkmıyor

1. Aplikatörün bağlı olduğu yapışkan bandı
nazikçe soyun
2. Sensörün ciltte kalmadığından emin olmak
için yerleştirme bölgesini kontrol edin
3. Aplikatörü yeniden kullanmayın
4. Yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin
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Sorun

Çözüm

Yapışkan bant deriyi soyuyor

Sensörünüz yerleştikten sonra aşağıdakileri
uygulayarak soyulmayı azaltabilirsiniz:
• Yapışkan bandın üzerine Overpatch veya
medikal bant (ör. Blenderm) koyun. Vericinin
üstünü kapatmayın. Açık yaralardan kaçının.
• Overpatch sipariş etmek için Yerel Dexcom
temsilcinizle iletişime geçin.

Overpatch
Tıbbi Bant
Sonraki sensör oturumunuz için sensörünüzü
yerleştirmeden önce aşağıdakileri yaparak
soyulmayı engelleyebilirsiniz:
• Sensörü yerleştirmeden önce cildinizin
temiz ve kuru olduğundan emin olun.
• Yapışkan ürünleri (Mastisol®, SkinTac™)
bandın altında kullanın. İğnenin girdiği
bölgeden kaçının.
• Bandı cildinize iyice yapıştırın.
Sensör bölgesinde cilt tahrişi

• Bazı kişiler sensör yapışkanına karşı
hassasiyet gösterebilir. Yapışkan bant
bölgesinde kaşıntı, yanma ve/veya kızarıklık
gibi ciddi bir cilt tahrişi mevcutsa, sağlık
uzmanınıza başvurun.
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A.4 Uygulama Kapanıyor
Akıllı cihazın hafıza veya depolama alanı dolu olduğunda uygulamanız kendi kendini
kapatabilir. Bunu düzeltmek için kullanımda olmayan uygulamaları düzenli olarak
kapatın ve kullanmadığınız dosyaları silin.

A.5 G6’nızı Kalibre Edin
G6’nızı kalibre etmek için aşağıdakileri takip edin:

Ellerinizi sabun ve su ile iyice
yıkadıktan sonra kurulayın.
Sonra ölçüm değerini almak
için ölçüm cihazını kullanın.

1

Uygulama
Ana Sayfa

Alıcı

Ayarlar

Share

Menü
Kapalı

Uyarılar
Grafik Yüksekliği

2

400 mg/dL

Yerleştirme Zamanı Sensör Yerleştirilmedi
Son Kalibrasyon
Verici
Apple Health
Uygulamasını Kullan
Kalibre et
DESTEK

Durum Ekle
Uyarılar

CGM

Yok
22245L
Kapalı

Parlaklık
Kalibre et
Ayarlar
Sesler
Kapat

G6 menünüzde Kalibre Et’e
dokunun.
Ölçüm değerini girmek,
kaydetmek ve doğrulamak
için ekranda olan talimatları
takip edin.

Sensörü Durdur

Hakkında
Hesap
İletişim
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Hem uygulamayı hem alıcıyı kullansanız da sadece bir görüntüleme cihazında kalibre
edin. Verici ikisi arasındaki kalibrasyon bilgilerini gönderir.
Kalibrasyonlarınız için sadece ölçüm cihazınızı kullanın: okuma değerlerini hiçbir
zaman G6’nızdan girmeyin.
Glikoz seviyeniz dakikada 3 mg/dL’den daha hızlı bir şekilde değişirken kalibre etmeyin.
Sadece 40 mg/dL ve 400 mg/dL arasındaki ölçüm değerleri ile kalibre edin.

A.6 Alarmlar/Uyarılar Duyulmuyor
Alıcı
Vericiniz, Kritik Düşük Alarmı, Kritik Düşük Yaklaşıyor Uyarısı, Sensör Arızası Uyarısı
ve Verici Uyarısı için ses çıkarır, titreşir ve mesaj görüntüler. Tüm diğer uyarılar
için vericiniz daha az ses çıkarır. İlk alarm/uyarı için vericiniz titreşir ve bir mesaj
görüntüler. Alarm/uyarı tekrarlanırsa verici bir bip sesi daha ekler.
Uygulamamızdaki alarm/uyarılar duyulmuyorsa uygulamada Bluetooth’un, sesin
ve bildirimlerin açık olduğunu doğrulayın. Akıllı cihazınızı yeniden başlatırsanız
Dexcom uygulamasını tekrar açın. Akıllı cihaz önerilen ayarları için G6 kullanıcı
kılavuzuna bakın.
Vericinizde alarmları/uyarıları duyamıyorsanız alarm/uyarı zil sesinizi Menü >
Sesler’den değiştirin. Kolaylıkla duyabileceğinizden emin olmak için Menü >
Sesler > Test Sesi kısmından seçili sesi deneyin.

Uygulama
Uygulamamızdaki alarmlar/uyarılar duyulmuyorsa uygulamanın, Bluetooth’un, sesin
ve bildirimlerin açık olduğunu doğrulayın. Akıllı cihazınız sessiz/Rahatsız Etmeyin
modundayken kritik alarmları/uyarıları almak istiyorsanız Her Zaman Ses Açık
seçeneğini açmayı unutmayın. Akıllı cihaz önerilen ayarları için Bölüm 2’ye bakın.
Hoparlörü test etmek için akıllı cihaz ürün talimatlarınıza bakın.
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A.7 Yaygın Uyarılar
Sorun

Çözüm

Kalibrasyon ve Tekrar Kalibrasyon
İletileri

Beklenen aralığın dışında bir
kalibrasyon girdiğinizde G6
tekrar kalibre etmenizi iletir.

G6’yı kalibre etmeniz gerekiyor.
Alıcı
Uygulama
DEXCOM G6

şimdi

Kalibrasyon Uyarısı:
Sensör doğruluğunu korumak için yeni kan
glikozu okuma değeri girin.

Kalibrasyon
Uyarısı
Sensör doğruluğunu
korumak için yeni kan
glikozu okuma değeri girin.

Daha fazlası için tıklayın

Kalibrasyon Hatası
Sensörünüzü tekrar kalibre etmek için
15 dakika sonra yeni kan glikozu
okuma değeri girin.

OK

1

Kalibre et
Reddet

Yeni Kalibrasyon
Uyarısı
Sensörünüzü tekrar kalibre
etmek için 03:19'dan sonra
yeni kan glikozu okuma
değeri girin.

OK
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Sorun

Çözüm

Okuma Değeri Yok Uyarısı

Kalibre etmeyin.

Sensör geçici olarak glikoz
ölçümü yapamıyor.

1. Verici yuvasına oturup
oturmadığını kontrol edin.

Uygulama

Alıcı

Okuma Değeri Yok Uyarısı
Uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.

OK

Okuma Değeri Yok
Uyarısı
Uyarıları, alarmları veya
sensör glikoz okuma
değerlerini almayacaksınız.
Lütfen bekleyin...

OK

2. Lütfen 3 saate kadar G6’nın
kendisini onarmasını bekleyin.
3. Üç saat sonra onarılmamış
olursa yerel Dexcom temsilcinizle
iletişime geçin.
Onarılana kadar alarm/uyarı veya
G6 okuma değeri almazsınız. Tedavi
kararları için ölçüm cihazınızı kullanın.
Sadece Uygulama:
Uyarıyı temizlemek için OK butonuna
dokunun ve daha fazla bilgi için ana
ekrandaki Yardım butonuna dokunun.

Sinyal Kaybı

Kalibre etmeyin.

Görüntüleme cihazı ve verici bağlanmıyor.
Alıcı
Uygulama

1. Görüntüleme cihazını ve vericiyi
6 metre mesafede ve aralarında
engel yokken doğrulayın.
Sudaysanız cihazı 6 metreden
daha yakında tutun.

Sinyal Kaybı Uyarısı
Uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.

OK

Sinyal Kaybı
Uyarısı
Uyarıları, alarmları
veya sensör glikoz
okuma değerlerini
almayacaksınız.

2. 30 dakikaya kadar bekleyin.
3. Düzelmediyse Yerel Dexcom
temsilcinizle iletişime geçin.

OK

Onarılana kadar alarm/uyarı veya
G6 okuma değeri almazsınız. Tedavi
kararları için ölçüm cihazınızı kullanın.
Sadece Uygulama:
Önce Bluetooth’u kapatın
ardından açın.
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Sorun

Çözüm

Verici Uyarısı

Yerel Dexcom temsilcinizle
iletişime geçin.

Verici çalışmıyor. Sensör oturumu
otomatik olarak duruyor.
Uygulama
Alıcı
Verici Arızası

Sensörü ve
vericiyi şimdi
değiştirin
Sensörünüzü değiştirene kadar
uyarıları, alarmları veya sensör glikoz
okuma değerlerini almayacaksınız.
Sensör Çıkarma Talimatları

Verici
Uyarısı
Vericiniz çalışmıyor.

Değiştirilene kadar alarm/uyarı
veya G6 okuma değeri almazsınız.
Tedavi kararları için ölçüm
cihazınızı kullanın.

Devam etmek için
vericinizi ve
sensörünüzü değiştirin.

OK

OK

Verici Pili Düşük ve Son Oturum Uyarıları Yeni verici sipariş edin.
Verici pili kullanım süresi doluyor.
Uygulama
Alıcı
Verici Pili Düşük
Vericinizin 2 hafta içerisinde
süresi dolacak.
Hâlâ yapmadıysanız lütfen yeni bir
verici sipariş edin.

Verici
Düşük Pil
Vericinizin 3 hafta
içerisinde süresi dolacak.

OK

Vericinizin kullanım süresi dolmak
üzere olduğunda G6 size aşağıdaki
zamanlarda haber verir:
• 3 hafta kaldığında
• 2 hafta kaldığında (soldaki
ekranlara bakınız)
• 1 oturum daha kaldığında

OK

• Başka bir oturum için çok
düşük olduğunda
• Kritik olarak düşük olduğunda ve
hemen değiştirilmesi gerektiğinde
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Sorun

Çözüm

Verici Bulunamadı Uyarısı

1. Vericinin yuvasına oturduğundan
emin olun.

G6 eşleşmedi.
Uygulama

2. Verici Seri Numarasının (SN)
doğru girildiğini onaylayın.

Alıcı
Verici
Bulunamadı
Vericiniz bulunamadı.

Verici
Bulunamadı

Vericinizin SN'sini
kontrol edin ve tekrar
eşleştirmeyi deneyin.

Yardım

İleri

3. Onarılmadıysa sensör doğru
yerleştirilmemiş olabilir. Yeni
bir sensör yerleştirin. Değişim
için Yerel Dexcom temsilcinizle
iletişime geçin.
Onarılana kadar alarm/uyarı
veya G6 okuma değeri almazsınız.
Tedavi kararları için ölçüm
cihazınızı kullanın.

A.8 Sensör Oturumunu Erken Sonlandırın
Sensör oturumunuzu erken sonlandırmak isteyebilirsiniz. Bunu uygulamanızda veya
alıcınızda yapabilirsiniz. İki yöntem de aşağıda gösterilmektedir. Sensör oturumunu
bir kere durdurduğunuzda yeniden başlatamayacaksınız.

Uygulama: Sensör Oturumunu Erken Sonlandırın
Apple

Android
100

1

40
8:00

9:00

Şimdi

Durumlar

AYARLAR

Ayarlar’a dokunun.

Ayarlar

Hakkında
Hesap
İletişim

2

Yardım

Sensörü Durdur

Sensörü Durdur’a dokunun.
Vericiyi ve sensörü kaldırın
(Bk. Bölüm 6).

Sensör çıkarma talimatları için
Yardıma bakın.
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Alıcı: Oturumu Erken Sonlandırın
1

Menü’ye dokunun.
Menü
Parlaklık
Kalibre et

2

Sensörü Durdur’a dokunun.

Ayarlar
Sesler
Kapat
Sensörü Durdur

Sensörü Durdur
Sensörünüzü durdurmak
istediğinize emin misiniz?

3

Yeniden başlatılamaz, yeni
bir sensör gereklidir.

Evet’e dokunun.
Vericiyi ve sensörü kaldırın (Bk.: Bölüm 6).

Hayır
Evet

4

Sensör Durduruluyor...

Bekleyin.
Share

Sinyal Kaybı
Yardım

A.9 Grafikte Aralık
G6 okuma değerlerini almadığınızda grafiğiniz
trend noktalarındaki sağ tarafta bir aralık
gösterebilir. Örnekte mevcut noktanızdaki
aralığın nasıl olması gerektiğini görebilirsiniz:

400

G6 okuma değerleri kaldığı yerden devam
ederken 3 saate kadar eksik G6 okumaları
grafikte doldurulabilir.

100

300
200

40
10

11

Şimdi
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A.10 Alıcıyı Yeniden Şarj Edin
Sorun

Çözüm

Alıcı şarj ışığı açık veya
Alıcı açılmıyor
Alıcının şarj edilmesi gerekiyor

• Alıcıyı bilgisayar/laptop ile değil priz
kullanarak şarj edin
• Tamamen şarj olması 3 saate kadar sürebilir

A.11 Sensör Oturumunu Sensör Kodu
Olmadan Başlatın
Sensör oturumunu şimdi başlatmak istiyorsunuz ama sensör kodunuz mu yok?
Sensör kodu aplikatörün arkasındaki yapışkan yüzey üzerindedir. Sadece kullandığınız
aplikatörün sensör kodunu girin ve diğer kodları kullanmayın. Doğru sensör kodu
G6’nın size her gün uyarı göndermeden çalışmasını sağlar.
Ancak bir sensör kodunuz yoksa da sensörü kullanabilirsiniz. Sensör oturumunuz
boyunca günlük kalibrasyon için bildirim alacaksınız (Bk. A.7 Yaygın Uyarılar
bölümündeki Kalibrasyon Uyarısı).
Sensör Kodu Olmadan Kurulum için bildirimleri takip edin.
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Uygulama: Sensör Kodu Olmadan Kurun
Uygulamayı kurarken veya bir sensör kodu
kullanmadan yeni bir sensör yerleştirirken Sensör
Kodu ekranında Kod Yok’a dokunun.
Verici

Sensör Kodu

1
Sensör Kodu, sensör aplikatörünün
üzerinde yer almaktadır
Kodu Girin
Kod Yok

Sensör kodunu girmezseniz sensör oturumu
boyunca G6’yı günlük olarak kalibre etmek zorunda
kalacaksınız. Sadece kullandığınız aplikatörün
sensör kodunu girin.
Sonraki birkaç ekranda (bu adımlara dâhil olmayan)
aşağıdakileri yapmak için ekranda olan talimatları
takip edin:
• Verici SN’sini girin (yeni bir verici kullanıyorsanız)
• Sensörü yerleştirin
• Vericiyi takın

2

Sensörü
Başlat

2

3

Kalibre et

Sensörü Başlat’a dokunun.
Sensör ısınmasının bitmesi için 2 saat bekleyin.
Sensörünüz ısındıktan sonra G6 iki ayrı parmak
ucu ölçümü kullanarak iki kere kalibre etmeniz
için sizi uyarır.
Başlamak için Kalibre Et’e (ikonu) dokunun.
Ellerinizi jel temizleyici ile değil su ve sabunla yıkayın.

4

5

Ellerinizi kurulayın.
Bir ölçüm değeri almadan önce elinizi yıkamak
ve kurulamak doğruluğu sağlar.

Ölçüm cihazınızı kullanarak bir parmak ucu KG
ölçümü yapın.
Başka bir yeri değil sadece parmak ucunuzu kullanın.
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İptal et

Kalibre et

Kaydet

128
Glikoz seviyeniz hızlı bir şekilde değişiyorsa KG
numarasını ölçüm cihazınızdan parmak ucu ölçümü
yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde veya daha hızlı
bir şekilde girin.

mg/dL

6

Adımlar:
1. Ellerinizi yıkayın ve kurutun.
2. Ölçüm cihazınızla bir parmak
ucu ölçümü yapın.
3. Ölçüm değerinizi eksiksiz olarak
hemen girin.

1

2

4

GHI

3

ABC

DEF

5

6

JKL

7

MNO

8

PQRS

9

TUV

WXYZ

0

Girişi Onayla

7

Kaydetmek için Onayla’ya dokunun.

128 mg/dL

İptal et

Onayla

Sonraki kalibrasyonunuzun zamanı.

1

8

Kalibre Et’e dokunun.

Kalibre et
Share

Dördüncü ve sekizinci adımları tekrar edin ve ikinci
bir parmak ucu ölçümü girin.

Kalibre et

128
mg/dL

400

9

300
200
100

İkinci kalibrasyonunuzu girdikten beş dakika
sonra ilk G6 okuma değerinizi bekleyin!
Her bir nokta 5 dakikada bir alınan G6
okumalarının değeridir.

40
8:00

9:00

Şimdi

Durumlar
Ayarlar
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On iki saat sonra size tekrar kalibre etmenizi hatırlatır. Sonra yine on iki saat sonra
başka bir hatırlatıcı alırsınız. Sensör oturumunuzun geri kalanında G6 sizi 24 saatte
bir kalibre etmeniz için uyarır.
Bildirim aldığınızda kalibre etmeyi unutmayın. Parmak ucu
ölçümü yapmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin
olun. Yıkamazsanız G6 okuma değerleriniz ölçüm cihazınızla
uyumlu hale gelmeyebilir. Başka bir deyişle: Beklemeyin –
kalibre edin!

1

Kalibre et

 ygulamayı ve alıcıyı kullanıyorsanız sadece birine
U
kalibrasyonunuzu girin. Verici bilgiyi diğer cihaza
10 dakikadan daha az bir sürede iletecektir.

Alıcı: Sensör Kodu Olmadan Kurun
Alıcıyı kurarken veya sensör kodu kullanmadan yeni
bir sensör yerleştirirken Sensör Kodu ekranındaki
Kod Yok’a dokunun.
Sensör kodunu girmezseniz sensör oturumu
boyunca G6’yı günlük olarak kalibre etmek zorunda
kalacaksınız. Sadece kullandığınız aplikatörün
sensör kodunu girin.

Sensör Kodu

1

Sensör Kodu sensör
aplikatörünün üzerinde
yer almaktadır.

Sonraki birkaç ekranda (bu adımlara dâhil olmayan)
aşağıdakileri yapmak için ekranda olan talimatları
takip edin:

Kod Yok
Kodu Girin

• Verici SN’sini girin (yeni bir verici kullanıyorsanız)
• Sensörü yerleştirin.
• Vericiyi takın
Sensörü Başlat

400

2

300
200

02:00

03:00

Sensörü Başlat’a dokunun.
Sensör ısınmasının bitmesi için 2 saat bekleyin.

100
40

Şimdi
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Kalibrasyon
Uyarısı

3

Sensör doğruluğunu
korumak için yeni kan
glikozu okuma değeri girin.
1

Kalibre et

Sensörünüz ısındıktan sonra G6 iki ayrı parmak
ucu ölçümü kullanarak iki kere kalibre etmeniz
için sizi uyarır.
Kalibre etmek için OK’a dokunun.

Reddet

Ellerinizi jel temizleyici ile değil su ve sabunla yıkayın.
4

5

Ellerinizi kurulayın.
Bir ölçüm değeri almadan önce elinizi yıkamak
ve kurulamak doğruluğu sağlar.
Ölçüm cihazınızı kullanarak bir parmak ucu KG
ölçümü yapın.
Başka bir yeri değil sadece parmak ucunuzu
kullanın.
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Kalibre et

mg/dL
Daha Fazla Bilgi Al
Kaydet

6
Kalibre et

128

Tam KG numarasını ölçüm cihazınızda parmak ucu
ölçümü yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde girin.
Ölçüm değerini girmek için Yukarı ve Aşağı oklara
dokunun.
Sonra Kaydet’e dokunun.

mg/dL

Daha Fazla Bilgi Al

Kaydet

Bu doğru mu?

128
mg/dL

7

8:33

Doğru değeri girdiğinizi onaylamak için
Evet’e dokunun.

Hayır
Evet

Kalibrasyon
Uyarısı

8

Sensör doğruluğunu
korumak için yeni kan
glikozu okuma değeri girin.
1

Kalibre et

Sonraki kalibrasyonunuzun zamanı.
OK’a dokunun.
Dördüncü ve sekizinci adımları tekrar edin
ve ikinci bir parmak ucu ölçümü girin.

Reddet
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128
mg/dL

400
300

9

200
100
40
8:00

9:00

İkinci kalibrasyonunuzu girdikten beş dakika sonra
ilk G6 okuma değerinizi bekleyin!
Her bir nokta 5 dakikada bir alınan G6 okumalarının
değeridir.

Şimdi

On iki saat sonra size tekrar kalibre etmenizi hatırlatır. Sonra yine on iki saat sonra
başka bir hatırlatıcı alırsınız. Sensör oturumunuzun geri kalanında G6 sizi 24 saatte
bir kalibre etmeniz için uyarır.
Bildirim aldığınızda kalibre etmeyi unutmayın. Parmak ucu ölçümü yapmadan önce
ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun. Yıkamazsanız G6 okuma değerleriniz ölçüm
cihazınızla uyumlu hale gelmeyebilir. Başka bir deyişle: Beklemeyin – kalibre edin!
Kalibrasyon
Uyarısı
Sensör doğruluğunu
korumak için yeni kan
glikozu okuma değeri girin.

Uygulamayı ve alıcıyı kullanıyorsanız sadece birine
kalibrasyonunuzu girin. Verici bilgiyi diğer cihaza
10 dakikadan daha az bir sürede iletecektir.

1

Kalibre et
Reddet

A.12 Su ve G6
Yerine oturduktan sonra verici su geçirmezdir ancak alıcı böyle değildir. Yüzün, duş
alın, banyo yapın: su ve G6’nız ile ilgili endişelenmenize gerek yok – sadece alıcınızı
kuru bir alanda bırakın.
Sudaysanız G6 okuma sonuçlarınızı almak için cihazı 6 metreden daha yakın
tutmanız gerekir.
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Ek B: Uygulamanızı Yapılandırın
Dexcom G6 Sürekli Glikoz İzleme Sistemi (G6) uygulamanızla bildirimleri kilit
ekranınızda veya akıllı saatinizde görürsünüz.
Hiçbir veriyi görmüyor musunuz? Uygulamanızı açın.
Apple akıllı cihazınızda, Siri’yi, siz sorduğunuzda size G6 değerinizi söyleyecek
şekilde ayarlayabilirsiniz.
Sağlık uygulamaları kullanıyor musunuz? Daha bütüncül bir fikir edinmek için glikoz
bilgilerinizi bu uygulamalarla paylaşın.

B.1 Bugün Görüntüsü (Apple)
Akıllı cihazınız kilitliyken bile CGM bilginizi Bugün Görüntüsü’nden kontrol edin. Ana
Ekran veya Kilit ekranının sol köşesinden sağa kaydırın.
G6’yı eklemek için alta kaydırın ve Düzenle’ye dokunun. Detaylar için akıllı cihazınızın
talimatlarına bakın.
Key
Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku

Bugün Görüntüsü
DEXCOM G6

-ǺɭǺOǺ̰ʐǺQʱˣˮɉ˙

149
mg/dL

Grafiğinizi görüntülemek için Daha Fazla Göster’e dokunun.
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Key
Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku
Grafik
3. Trend Grafiği
4. Mevcut G6
Okuma Değeri
5. Yüksek Uyarısı Seviyesi
6. Düşük Uyarısı Seviyesi
7. Son 3 saati gösterir

Daha Az Göster

DEXCOM G6

149
mg/dL

3HR

400
300
200
100
40
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B.2 Hızlı Bakış (Android)
Kilit ekranınızdan G6’nızı kontrol edin veya yukarıdan aşağıya kaydırın.
Hızlı Bakış

150
mg/dL

400
300
Grafiğinizi görüntülemek için Hızlı Bakış’ın
alt köşesine çekin.

Key
Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku
Grafik
3. Trend Grafiği
4. Mevcut G6
Okuma Değeri
5. Yüksek Uyarısı Seviyesi
6. Düşük Uyarısı Seviyesi
7. Son 3 saati gösterir

200
100
40

mg/dL

400
300
200
100
40

Şimdi

Hızlı Bakış varsayılan olarak açıktır. Uygulamada Ayarlar > Hızlı Bakış’tan
kapatabilirsiniz.

Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken

68

Ek B: Uygulamanızı Yapılandırın

B.3 Akıllı Saatler
G6’nızı Apple veya Android akıllı saatinizden kontrol edin.

Önerilen Kullanım
Akıllı saatinizi G6 ile kullanmak alarmları/uyarıları alma biçiminizi değiştirebilir.
• Akıllı saatiniz, vericiye değil sadece akıllı cihazınıza bağlanabilir.
• Akıllı cihazınıza bağlı olmaması durumunda herhangi bir alarm/uyarı veya G6
okuma değeri almayacaksınız.
Bir saat bağlandığında nasıl bildirim alacağınızdan emin olun.
• Uyarıları görmek ve titreşimlerini hissetmek için saati takmalısınız.
• Akıllı cihaz ayarlarınızda bildirimlerinizin hem akıllı cihazınıza hem de saatinize
gönderildiğinden emin olun.
• Uygulama bildirimlerini devre dışı bırakmayın veya engellemeyin.
Saatinizi çalıştırmak CGM verilerini akıllı cihazınızdan alarak günceller. Saat
uygulamanız mevcut bilgiyi görüntülemeden önce kısa bir gecikme olabilir.
Saatinizin G6 ile çalıştığından emin olmak için dexcom.com/compatibility adresine gidin.

Apple Watch Kurulumu (iPhone)
Uygulamayı indirmek için iPhone’nuzdaki Watch uygulamasını kullanın.
Uygulamaların indirilmesi ile ilgili detaylar için saatinizin talimatlarına bakın.

Android Wear Kurulumu
Dexcom G6 saat yüzünü kullanarak G6 bilgilerinizi kontrol edin. Detaylar için saatin
talimatlarına bakın.
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Key

Apple Watch

mg/dL
1SA

Sayı ve Ok
1. G6 Okuma Değeri
2. Trend Oku
Grafik
3. Trend Grafiği
4. Mevcut G6
Okuma Değeri
5. Yüksek Uyarısı Seviyesi
6. Düşük Uyarısı Seviyesi
7. Son 3 saati gösterir
8. Zaman

Android Wear

125
3SA
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B.4 Siri (Apple)
Siri kısayolu kurmak için uygulama ayarlarınızı kullanın. Ardından, Siri’den
uygulamanız her çalıştığında G6 değerlerinizi ve trendinizi söylemesini
isteyebilirsiniz! Siri yanıt verdiğinde grafiğiniz kilit ekranınızda gösterilir.
Hey Siri, glikozum ne?
Düzenlemek için Dokunun

Dexcom G6 diyor ki: "Glikozunuz
150 ve sabit."
DEXCOM G6

150
mg/dL

400
300
200
100
40

Siri tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Siri’nin ülkenizde kullanılabiliyor olup olmadığını
görmek için Apple’ın web sitesine göz atın.
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B.5 Sağlık Uygulamaları
Glikoz bilgilerinizi Apple Health ve Android’in Samsung Health gibi sağlık
uygulamalarına gönderin.
Başlamak için Ayarlar > Sağlık Uygulamaları seçimlerini kullanın.
Sağlık uygulamasını ayarladıktan sonra son 30 günün glikoz bilgisi, son 3 saat hariç
olmak üzere, sağlık uygulamasına gönderilir.
Ardından, tüm yeni glikoz bilgileri 3 saatlik bir gecikmeden sonra gönderilir.
Ev

Ayarlar

Paylaş

Açık

CGM

Uyarılar
Grafik Yüksekliği
Yerleştirme Zamanı

400 mg/dL
Yerleştirilmiş Sensör Yok

Sensör Süresi Doluyor Yerleştirilmiş Sensör Yok
Son Kalibrasyon
Verici
Apple Health Kullan

Yok
8J57WY
Açık

Siri Kısayollarını kullanın
Kalibre et
DESTEK

Hakkında
Hesap
İletişim
Yardım
Geri Bildirim

Sensörü Durdur
Sensör çıkarma talimatları için Yardım bölümüne bakın.
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Ek C: Dexcom CLARITY
Dexcom CLARITY yazılımı Dexcom CGM sisteminizin önemli bir parçasıdır.
CLARITY, glikoz numunelerinizi, trendlerinizi ve istatistiklerinizi ön
plana çıkarmaktadır. CLARITY uygulamasını kliniğinizle paylaşın
ve her ziyaretiniz arasındaki gelişimi gözlemleyin.
CLARITY’ye Dexcom G6 uygulamasından veya internetten
erişebilirsiniz. Dexcom CLARITY’ye gitmek için:
•	Dexcom G6 uygulamanızdan: Olaylar ekranınızda veya olaylarınızı görüntülemek
için akıllı cihazınızı yatay konuma getirdiğinizde, CLARITY simgesine dokunun
•	İnternette: clarity.dexcom.eu adresinden giriş yapın. Mevcut Dexcom giriş
bilgilerinizi kullanın veya bir hesap oluşturun
Dexcom CLARITY tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
1 sa.

3 sa.

6 sa.

12 sa.

24 sa.

Ev

Olaylar

Düzenle

Olay Ekle
Eklenen olaylar aşağıda görüntülenecektir.

BUGÜN

Olaylar

Karbonhidratlar

30 g

İnsülin

08:30

Egzersiz

19:00

20:00

Koşu

Şimdi

08:00 • 1 saat süreyle

DÜN
Karbonhidratlar
30 g

08:30

Egzersiz
Koşu

08:00 • 1 saat süreyle

Daha eski olaylar da Dexcom
CLARITY'de görüntülenebilir.
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Ek D: G6’nızla İlgilenmek
D.1 G6 Bakımı
Verici
• Kullanıma hazır oluncaya kadar kutuda saklayın. Vericiyi kontrol edin ve
hasarlıysa kullanmayın.
• 0°C ve 45°C arasında saklayın.

Alıcı
• Alıcının dış kutusunu kontrol edin. Kutu kırık veya hasarlıysa kullanmayın.
Aksi takdirde elektrik çarpabilir. Kutuyu açmayın.
• Alıcıyı çarpma ve düşmeye karşı korumak için size iletilen kutuyu kullanın.
Cihazı kutuya koyarken kutudaki hoparlör deliklerinin hoparlöre denk
geldiğinden emin olun.
• Pilinizi şarj edin. Yalnızca Dexcom USB şarj/indirme kablosunu kullanın.
• Alıcıyı silmek için temiz ve kuru bir bez kullanın.
• Aşındırıcı bezleri, havluları, kağıt havluları veya benzer malzemeleri kullanmayın.
• Açık alanlardan nem girmemesini sağlayın.
• Aerosol spreylerini, çözücüleri veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın.

Tüm G6 Bileşenleri
• G6’nızın güvenli şekilde çalışmasını sağlamak için herhangi bir G6 bileşenini
değiştirmeyin.

D.2 Depolama
G6’nızın doğru şekilde depolanması sistem arızalarının önlenmesine yardımcı olur.

Sensör
• Kullanmaya hazır hâle gelinceye kadar steril pakette saklayın.
• 2°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
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Verici
• Kullanılmadığı zaman vericiyi koruyun
• 0°C ile 45°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın
• %10 ve %95 arasında değişen bağıl nem oranlarında saklayın

Alıcı
• Kullanılmadığı zaman vericiyi koruyun
• 3 aydan uzun bir süre saklamadan önce tamamen şarj edin
• 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın
• %10 ve %95 arasında değişen bağıl nem oranlarında saklayın

D.3 Sistemin Bertaraf Edilmesi
Elektronik ürünlerin (alıcı ve verici) ve kan veya diğer vücut sıvılarıyla temas
eden parçaların (sensör) bertarafı söz konusu olduğunda farklı alanlar açısından
farklı gereksinimler söz konusudur. Bölgenizdeki yerel atık yönetim gerekliliklerini
takip edin.
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Ek E: Paketleme Sembolleri
Semboller sensör, verici ve alıcı paketlerinde mevcuttur. Bu semboller G6’nın
doğru ve güvenli şekilde kullanımını göstermektedir. Sembollerin tanımları için
aşağıdaki tabloya bakın veya dexcom.com/symbols adresini ziyaret edin.
Bu sembollerden bazıları bölgeniz için anlamlı olmayabilir ve yalnızca
bilgilendirme amacıyla listelenmektedir. Bu tablo her bir sembolün ne anlama
geldiğini göstermektedir:

~

R-NZ
EC REP

Alternatif Akım
EMC için Avustralya ve Yeni Zelanda Düzenlemelere
Uygunluk İşareti (RCM)
Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi
Parti/Lot Numarası
Bluetooth açık; cihaz eşleştirmesi etkinleştirildi

REF

Katalog Numarası
Dikkat, Kullanım Talimatlarına Bakın
Sınıf II Ekipman
Kullanım Talimatlarına Bakın
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Üretim Tarihi
Doğru Akım
Yeniden Kullanmayın
Ambalaj Hasarlı ise Kullanmayın
Sadece kapalı alanda kullanım içindir
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) Doğru imha için yerel gerekliliklere uyun
Nem Sınırlaması
Giriş
Muhafaza Elemanlarının Sunduğu Giriş Koruma Dereceleri >
12,5 mm çapında; su damlaları (15° eğimli)
Muhafaza Elemanlarının Sunduğu Giriş Koruma Dereceleri >
12,5 mm çapında; suya daldırma
Isıdan Uzak Tutun
Kuru Yerde Tutun
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Üretici

CE Uygunluk İşareti

MR

MR (Manyetik Rezonans) Güvenli Değil

PN

Parça Numarası
Kullanım Kitabına/Kitapçığına Bakın

SN
STERILE R

Seri Numarası
Radyasyon Kullanılarak Sterilize Edilmiştir
Sıcaklık Sınırı
BF Tipi Uygulamalı Parça
Son Kullanım Tarihi
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Ek F: Garanti
Bazen kötü durumlar olabilir. Dexcom bu durumlarda sizin yanınızda!
Bu ekte neleri ne kadar süre ile garanti altına aldığımıza dair bilgiler yer almaktadır.

F.1 Dexcom Alıcı Sınırlı Garanti
Neler Ne Kadar Süre ile Garanti Altına Alınıyor?
Dexcom, Inc. (“Dexcom”), Dexcom alıcısının (“alıcı”) normal kullanım şartları altında
malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğu konusunda ürünün ilk Alıcısına (“siz”
veya “Alıcı”) ürünün kargoya verildiği tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca sınırlı bir
garanti (“Sınırlı Garanti”) sağlamaktadır.
Not: Garanti kapsamındaki bir alıcının değişimi olarak bu alıcıyı aldıysanız ilk alıcı
için geçerli olan Garanti Süresinin kalan kısmı değiştirilen alıcı için geçerli olacaktır
ancak değiştirilen alıcı için başka bir garanti söz konusu olmayacaktır.

Garanti Kapsamına Neler Girmiyor?
Sınırlı Garanti, sürekli glikoz izleme sistemi Dexcom tarafından sağlanan belgeler
uyarınca uygun şekilde kullanıldığında geçerlidir. Sürekli glikoz izleme sistemini
başka şekilde kullanmanıza izin verilmemektedir. Sürekli glikoz izleme sisteminin
yanlış kullanımı, sisteme veya sistemde bulunan ya da sistemin ilettiği bilgiye
uygunsuz şekilde erişim, sürekli glikoz izleme sisteminin veya cep telefonunuzun
“yazılımlarının kırılması” veya “sıfırlanması” ve diğer yetkisiz eylemlerin
gerçekleştirilmesi sizi riske atabilir ve sürekli glikoz izleme sisteminin bozulmasına
neden olabilir. Ayrıca bu işlemlere izin verilmemekte ve bu işlemler de Sınırlı
Garanti’yi geçersiz kılmaktadır.
Bu Sınırlı Garantiye şunlar girmemektedir:
• Kazadan, yanlış kullanımdan, suistimalden, dikkatsizlikten, olağanüstü fiziksel,
elektriksel veya elektromekanik gerilimden, ürünün herhangi bir parçasının
değişiminden veya kozmetik hasarlardan kaynaklanan kusurlar veya hasarlar.
• SN sayısı silinen veya okunaksız hâle gelen malzemeler.
• Normal kullanımdan dolayı çizilen veya hasar gören tüm yüzeyler ve açıktaki
diğer dış alan parçaları.

Dexcom G6 Sistemi • G6'nızı Kullanırken

Ek F: Garanti

79

• Alıcının Dexcom tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarlar,
yan ürünler ve donanım veya yazılım gibi çevresel donanımlarla kullanımından
kaynaklanan arızalar.
• Uygunsuz test, faaliyet, bakım, kurulum veya ayarlama işlemlerinden kaynaklanan
kusurlar veya hasarlar.
• Dexcom veya diğer bir tarafın sağlaması fark etmeksizin CGM sistemi dışındaki
diğer ürün ve hizmetlerin kurulumu, bakımı ve servisi (ayrı bir sınırlı garantiye
tabi olabilirler); bu ürün ve hizmetlere cep telefonunuz ya da akıllı cihazınız veya
internet bağlantınız dâhildir.
• Fiziksel olarak parçalara ayırılan ya da herhangi bir yazılımına yetkisiz olarak
erişilen bir alıcı.
• Alıcıda su hasarı.
• Alıcı su geçirmezlik özelliğine sahip değildir.
• Alıcıyı hiçbir zaman ıslatmayın.

Sınırlı Garanti Kapsamında Dexcom’un Yükümlülükleri
Dexcom, Garanti Süresi Boyunca bütün kusurlu alıcıları ürünün Alıcısına bir ücret
çıkarmadan değiştirecektir.
Kusurlu alıcı konusunda yardım almak için Yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.

Dexcom Garanti ve Yükümlülük Zorunluluklarına
İlişkin Sınırlamalar
Yukarıda tanımlanan Sınırlı Garanti alıcıya yönelik münhasır garantidir ve kanunlar,
kanuna uygun unsurlar veya diğer yasal unsurlarca teorik veya pratik olarak ifade
edilen veya ima edilen diğer tüm garantilerin yerine geçmektedir.
Dexcom yürürlükteki yasalarca izin verildiği ölçü dışında ticari elverişlilik, özel bir
amaca uygunluk ya da ihmal etmeme gibi durumlara yönelik herhangi bir garanti
dâhil ancak bu garanti ile sınırlı olmamak üzere ifade veya ima edilen diğer tüm
garantileri açıkça hariç tutar ve bunlardan feragat eder.
Dexcom gerçekleşme biçimi ne olursa olsun herhangi bir özel, tesadüfi, önemli
ve dolaylı hasardan ve herhangi bir Dexcom G6 modelinin ya da Dexcom G6 ile
kullanılmak üzere Dexcom tarafından sağlanan herhangi bir özellik veya hizmetin
satışından, kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılamamasından doğan
herhangi bir yükümlülük teorisinden sorumlu olmayacaktır.
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Dexcom garantisi ve yükümlülük zorunluluklarına ilişkin bu sınırlamalar, Dexcom
veya temsilcisi bu tür hasarlar hakkında bilgilendirilse dahi ve bu Sınırlı Garantinin
ve Dexcom tarafından sağlanan sınırlı çözümün temel amacına binaen herhangi bir
başarısızlığa bağlı olmaksızın geçerli olacaktır.
Bu Sınırlı Garanti yalnızca ilk Alıcıya sunulmuştur ve başka birine devredilemez.
Ayrıca bu garanti Alıcının münhasır çözümlerini de bildirmektedir.
Bu Sınırlı Garantinin herhangi bir kısmı yasal değilse ve herhangi bir kanun uyarınca
uygulanamıyorsa söz konusu kısmi yasadışılık ve uygulanamama durumu, bu Sınırlı
Garantinin geriye kalanının uygulanmasını etkilemeyecektir. Bu Sınırlı Garanti yasalarca
izin verilen ölçüde uygulanacaktır.

F.2 Dexcom Verici Sınırlı Garantisi
Neler Ne Kadar Süre ile Garanti Altına Alınıyor?
Dexcom, Inc. (“Dexcom”), Dexcom G6 vericisinin (“verici”) normal kullanım şartları
altında malzeme ve işçilik açısından kusursuz olduğu konusunda ürünün ilk Alıcısına
(“siz” veya “Alıcı”) ürünün kargoya verildiği tarihten itibaren üç (3) ay boyunca sınırlı
bir garanti (“Sınırlı Garanti”) sağlamaktadır.
Not: Garanti kapsamındaki bir vericinin değişimi olarak bu vericiyi aldıysanız ilk
verici için geçerli olan Garanti Süresinin kalan kısmı değiştirilen verici için geçerli
olacaktır ancak değiştirilen verici için başka bir garanti söz konusu olmayacaktır.

Garanti Kapsamına Neler Girmiyor?
Sınırlı Garanti, sürekli glikoz izleme sistemi Dexcom tarafından sağlanan belgeler
uyarınca ve zamanında uygun şekilde kullanıldığında geçerlidir. Sürekli glikoz
izleme sistemini başka şekilde kullanmanıza izin verilmemektedir. Sürekli glikoz
izleme sisteminin yanlış kullanımı, sisteme veya sistemde bulunan ya da sistemin
ilettiği bilgiye uygunsuz şekilde erişim, sürekli glikoz izleme sisteminin veya cep
telefonunuzun “yazılımlarının kırılması” veya “sıfırlanması” ve diğer yetkisiz
eylemlerin gerçekleştirilmesi sizi riske atabilir ve sürekli glikoz izleme sisteminin
bozulmasına neden olabilir. Ayrıca bu işlemlere izin verilmemekte ve bu işlemler
de Sınırlı Garanti’yi geçersiz kılmaktadır.
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Bu Sınırlı Garantiye şunlar girmemektedir:
• Kazadan, yanlış kullanımdan, suistimalden, dikkatsizlikten, olağanüstü fiziksel,
elektriksel veya elektromekanik gerilimden, ürünün herhangi bir parçasının
değişiminden veya kozmetik hasarlardan kaynaklanan kusurlar veya hasarlar.
• SN sayısı silinen veya okunaksız hâle gelen malzemeler.
• Normal kullanımdan dolayı çizilen veya hasar gören tüm yüzeyler ve açıktaki
diğer dış alan parçaları.
• Vericinin Dexcom tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarlar,
yan ürünler ve donanım veya yazılım gibi çevresel donanımlarla kullanımından
kaynaklanan arızalar.
• Uygunsuz test, faaliyet, bakım, kurulum veya ayarlama işlemlerinden
kaynaklanan kusurlar veya hasarlar.
• Dexcom veya diğer bir tarafın sağlaması fark etmeksizin sürekli glikoz izleme
sistemi dışındaki diğer ürün ve hizmetlerin kurulumu, bakımı ve servisi (ayrı bir
sınırlı garantiye tabi olabilirler); bu ürün ve hizmetlere cep telefonunuz ya da akıllı
cihazınız veya internet bağlantınız dâhildir.
• Fiziksel olarak parçalara ayırılan ya da herhangi bir yazılımına yetkisiz olarak
erişilen bir verici.
• Vericide su hasarı.
• Dexcom G6 - G6’nızı Kullanırken kılavuzunda listelenen hususların dışındakiler.

Sınırlı Garanti Kapsamında Dexcom’un Yükümlülükleri
Dexcom, Garanti Süresi Boyunca bütün kusurlu vericileri ürünün Alıcısına bir ücret
çıkarmadan değiştirecektir.
Kusurlu verici konusunda yardım almak için Yerel Dexcom temsilcinizle iletişime geçin.

Dexcom Garanti ve Yükümlülük Zorunluluklarına
İlişkin Sınırlamalar
Yukarıda tanımlanan Sınırlı Garanti vericiye yönelik münhasır garantidir ve kanunlar,
kanuna uygun unsurlar veya diğer yasal unsurlarca teorik veya pratik olarak ifade
edilen veya ima edilen diğer tüm garantilerin yerine geçmektedir.
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Dexcom yürürlükteki yasalarca izin verildiği ölçü dışında ticari elverişlilik, özel bir
amaca uygunluk ya da ihmal etmeme gibi durumlara yönelik herhangi bir garanti
dâhil ancak bu garanti ile sınırlı olmamak üzere ifade veya ima edilen diğer tüm
garantileri açıkça hariç tutar ve bunlardan feragat eder.
Dexcom gerçekleşme biçimi ne olursa olsun herhangi bir özel, tesadüfi, önemli
ve dolaylı hasardan ve herhangi bir Dexcom G6 modelinin ya da Dexcom G6 ile
kullanılmak üzere Dexcom tarafından sağlanan herhangi bir özellik veya hizmetin
satışından, kullanımından, yanlış kullanımından veya kullanılamamasından doğan
herhangi bir yükümlülük teorisinden sorumlu olmayacaktır.
Dexcom garantisi ve yükümlülük zorunluluklarına ilişkin bu sınırlamalar, Dexcom
veya temsilcisi bu tür hasarlar hakkında bilgilendirilse dahi ve bu Sınırlı Garantinin
ve Dexcom tarafından sağlanan sınırlı çözümün temel amacına binaen herhangi bir
başarısızlığa bağlı olmaksızın geçerli olacaktır.
Bu Sınırlı Garanti yalnızca ilk Alıcıya sunulmuştur ve başka birine devredilemez.
Ayrıca bu garanti Alıcının münhasır çözümlerini de bildirmektedir.
Bu Sınırlı Garantinin herhangi bir kısmı yasal değilse ve herhangi bir kanun
uyarınca uygulanamıyorsa söz konusu kısmi yasadışılık ve uygulanamama durumu,
bu Sınırlı Garantinin geriye kalanının uygulanmasını etkilemeyecektir. Bu Sınırlı
Garanti yasalarca izin verilen ölçüde uygulanacaktır.
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Ek G: Teknik Bilgiler
G.1 Cihaz Performans Özelliklerinin Özeti
Daha DÜŞÜK değerin daha iyi olduğu zaman
Yetişkinler

Performans Ölçüleri*

Pediatri

Toplam Doğruluk
%9,8

Ortalama %ARD (MARD),
40–400 mg/dL

%7,7

(tüm glikoz seviyeleri için referansa karşılık
olarak % cinsinden ortalama mutlak hata)
1. Gün: %8,6

1. Gün: %10,5

2. Gün: %8,7

Zamanla Doğruluk

2. Gün: %7,8

4–5. Gün: %10,7

Ortalama %ARD (MARD),
40–400 mg/dL

4–5. Gün: %7,2

7. Gün: %10,6

7. Gün: %6,2

10. Gün: %10,6

10. Gün: %7,1

Daha YÜKSEK değerin daha iyi olduğu zaman
Yetişkinler

Performans Ölçüleri*

Pediatri

Klinik Doğruluk
%92
[%100]

Clarke Hata Örgüsü (CEG) A Bölgesinde
yer alan okumaların yüzdelik değeri

%96
[%99,8]

[% CEG A+B Bölgesi]
*

Referans YSI’dır (Yellow Springs Laboratuvar Aracı)
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G.2 Ürün Özellikleri
UYARI: Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlanan aksesuarlar,
kablolar, adaptörler ve şarj aletleri dışındaki ürünlerin kullanımı bu ekipmandan
artmış veya azalmış düzeyde elektromanyetik bağışıklık salınmasına ve uygun
olmayan faaliyete neden olabilir.
UYARI: Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi
çevresel donanımlar dâhil olmak üzere), üretici tarafından belirlenen kablolar da dâhil
olmak üzere G6 CGM sisteminin herhangi bir parçasına minimum 30 cm mesafede
kullanılmalıdır. Aksi takdirde bu ekipmanda performans düşüşü yaşanabilir.
UYARI: USB kablosunun yanlış kullanımı boğulma riski oluşturabilir.
Cihaz şarj olurken normal şekilde çalışmaktadır ancak şarj olduğu sırada cihaz
ısınabileceği için o esnada cihazı bir dakikadan daha uzun süre elinizde tutmayın.
Alıcı için herhangi bir temizleme yöntemi önerilmemektedir ve test edilmemiştir.
Yalnızca temiz ve kuru bir bezle silin.
UYARI: Parlak güneş ışığı altında alıcınızı okuyamıyorsanız gölgeli bir alan aramanız
gerekebilir.
Sensör Ürün Özellikleri
Glikoz Aralığı

40–400 mg/dL

Sensörün Kullanım Ömrü En fazla 10 gün
Depolama ve
Nakliye Koşulları

Sıcaklık: 2°C–30°C

Sterilizasyon

Radyasyon ile steril hâle getirin

Sensörleri serin ve kuru bir yerde saklayın

Verici ve Alıcı Ürün Özellikleri
Model
Bellek Depolama
Elektriksel
Güvenlik Sınıfı
Pil Ömrü
(Tipik Olarak)

G6 Verici

Dexcom Alıcı
30 günlük glikoz verisi

10 günlük teknik destek verisi
Dahili Olarak Güç
Dahili Olarak Güç Verilmektedir
Verilmektedir
3 ay

2 gün
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Verici ve Alıcı Ürün Özellikleri
Model

G6 Verici

Dexcom Alıcı

Pil Şarj Süresi

Yeniden şarj edilemez

3 saat

Operasyonel
Koşullar

Sıcaklık: 10°C–42°C

Sıcaklık: 0°C–45°C

Nem: %10–%95 RH
Sıcaklık: 0°C–45°C

Nem: %15–%95 RH
Sıcaklık: 0°C–40°C

Depolama ve
Nakliye Koşulları

Nem: %10–%95 RH

Nem: %10–%95 RH

Çalışma
Yüksekliği

-396 ila 4.206 metre arası

-365 ila 4.114 metre arası

Katı Cisimlere
Karşı Koruma

IP28: Büyük nesnelerin cihaza
girme tehlikesine ve 24 saat
boyunca 2,4 metreye kadar su
içinde kalmaya karşı koruma

IP22: Büyük nesnelerin
cihaza girme tehlikesine
ve dikey olarak düşen su
damlalarına karşı koruma

BF Tipi Uygulamalı Parça

—

—

1 metrede 50 dBSPL

Elektrik
Çarpmasına
Karşı Koruma
Sesli Alarmlı
Çıkış
TX/RX
Frekansları

2,402–2,480 GHz

Bant Genişliği

1,07 MHz

1,39 MHz

Maksimum
Çıkış Gücü

1,0 mW EIRP

2,4 mW EIRP

Modülasyon

Gaussian Frekans Kaydırmalı Anahtarlama

Veri Oranı

1 Mbps

Veri İletim Oranı

6 metre
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Hizmet Kalitesi Özeti
Bluetooth Düşük Enerji özelliğini kullanan G6 Sisteminin kablosuz iletişim özelliğine
yönelik Hizmet Kalitesi, kablosuz iletişim ağının 6 metre içinde olması, G6 vericisi ve
eşleşen görüntüleme cihazı arasında engel olmaması gibi koşullar sağlandığında her
beş dakikada bir garanti altına alınır. Verici ve görüntüleme cihazı arasında bağlantı
kopması durumunda (maksimum 3 saat içerisinde) eksik kalan tüm veri paketleri
bağlantı yeniden sağlandıktan sonra vericiden görüntüleme cihazına aktarılacaktır.
G6 CGM Sistemi yalnızca tanınan ve eşlenen görüntüleme cihazından radyo frekansı
(RF) iletimlerini almak üzere tasarlanmıştır.

Güvenlik Önlemleri
G6 Sistemi verici ve belirlenen görüntüleme cihazları arasında endüstri
standartlarındaki BLE protokolleri uyarınca veri aktarımı gerçekleştirmek üzere
tasarlanmıştır. Klasik Bluetooth iletim protokolleri de dâhil olmak üzere diğer
protokoller ile sağlanan RF iletim protokolleri kabul edilmeyecektir.
BLE bağlantısı ile sunulan güvenliğin yanı sıra G6 vericisi ve G6 alıcısı arasındaki
iletim ve mobil uygulamalar şifreli ve kişisel (mülki) veri formatı kullanılarak ek
güvenlik uygulamaları yoluyla korumaktadır. Bu format veri bütünlüğünü doğrulamak
ve veri değişikliğine dair potansiyel vakaları tespit etmek için farklı yöntemler
kullanmaktadır. Format kişisel olsa da bu veri formatının farklı bölümlerinde endüstri
standardındaki şifreleme protokolleri (ör. RSA ve AES) kullanılmaktadır.
G6 mobil uygulaması iptal edilmediği sürece düzenli bir şekilde Dexcom Sunucuları
ile iletişim kurar. G6 uygulamaları ve Dexcom Sunucuları arasındaki iletişim veri
bozulmasına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan birtakım mekanizmalarca
korunmaktadır. Bu koruma işlemine endüstri standardındaki JWIT jetonuna dayanan
tasdik ve yetkilendirme de dâhildir. Bu tür bir iletişim endüstri standardındaki SSL
formatını kullanan şifreli bir veri yolu ile özel olarak gerçekleşmektedir.
USB Şarj/İndirme Kablosu* Özellikleri
Giriş/Çıkış
Tip
Uzunluk

5 V DC, 1A
USB A - USB mikro B
0,91 metre

Güç Kaynağı/Şarj Aleti Özellikleri
Sınıf
Giriş
DC Çıkış

II
AC Giriş 100–240 Vac, 50/60Hz, 0,2A, 100 Vac’de 0,2A rms
5V DC, 1A (5,0 Watt)
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Elektromanyetik Bağışıklık ve Salınım Bildirisi ve Kılavuzu
Verici ve alıcı bir sonraki tabloda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Vericinin müşterisi veya kullanıcısı, vericinin söz konusu ortamda
kullanıldığından emin olmalıdır.
Bağışıklık Testi

Verici Uyum Düzeyi

Elektrostatik
Boşalım (ESD)

± 8 kV Temas

IEC 61000-4-2
Manyetik Alan (50Hz)
IEC 61000-4-8
Elektriksel Hızlı
Geçici/Rejim Patlama
IEC 61000-4-4
Dalgalanma
IEC 61000-4-5

Alıcı Uyum Düzeyi

± 15 kV Hava
30 A/m
—

güç kaynağı hatları için
± 2 kV

—

± 0,5 kV, ± 1 kV hat
(hatlardan) hatta (hatlara)
%0 1 devir için 230V

Gerilim Düşmesi
ve Bozulmalar
IEC 61000-4-11

—

IEC 60601-1-11

%0 8 fazlı açılarda 0,5
devir için 230V
%70 25 devir için 230V (230
Voltta %30 gerilim düşmesi)
%0 250 devir için 230V

İletilen Alan
Bozulmaları
IEC 61000-4-6
Yayılan Alan
Bozulmaları
IEC 61000-4-3
Yayılan ve İletilen
Alanlar
Havacılıkta kullanım

—

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz

10 V/m
80 MHz – 2700 MHz’de (AM Modülasyon)
FAA RTCA /DO-160 sürümü G Bölümü 20 Kategori T.
Hava aracının operatörü tarafından verilen direktifler
uyarınca hava araçlarında kullanılabilir
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Elektromanyetik parazitler, evde sağlık bakım ortamında da meydana gelebilir
çünkü EMC ortamına ilişkin kontrol pek garanti edilememektedir. Parazit
durumu G6 okumalarında ve büyük hatalardaki parazitler ile belirlenebilmektedir.
Kullanıcıdan aşağıdaki unsurlardan birini kullanarak söz konusu etkileri azaltması
beklenmektedir:
• Belirtileriniz G6 okumalarınız ile uyuşmuyorsa tedavi kararı vermek için KG
ölçüm cihazınızı kullanın. G6 okumalarınız, belirtileriniz veya KG ölçüm cihazı
değerleriniz ile sürekli olarak uyuşmuyorsa diyabetinizi yönetmenize yardımcı
olması için Dexcom G6 cihazını nasıl kullanmanız gerektiği konusunda
sağlık uzmanınız ile görüşün. Sağlık uzmanınız bu cihazı en iyi şekilde nasıl
kullanacağınıza karar vermeniz için size yardımcı olabilir.
• Görüntüleme cihazı 20 dakikalık sensör glikoz verisini (4 okuma) kaçırırsa Sinyal
Kaybı hatası meydana gelmektedir. Bu sorunu gidermek için Ek A Sorun Giderme
bölümüne bakın.
• Görüntüleme cihazı görüntüleme ekranını beklenmedik şekilde gösterirse ve üç
dakika içinde trend ekranını göstermezse yerel Dexcom temsilcinizle iletişime
geçin. Daha fazla bilgi için Ek A Sorun Giderme bölümüne bakın.
• Alıcınızın dokunmatik paneli 6 dakika boyunca çalışmazsa yerel Dexcom
temsilcinizle iletişime geçin.
Elektromanyetik Emisyon Özellikleri
Bağışıklık Testi
Radyo frekans Emisyonları
CISPR 11

Uyumluluk
Grup 1, Sınıf B

Radyo Frekans Emisyonları Kabin içi kullanım açısından FAA RTCA/DO-160
sürüm G Bölüm 21, Kategori M gerekliliklerini
Havacılıkta Kullanım
karşılamaktadır.

G.3 Radyo Yönetmeliklerine Uyumluluk
Dexcom, Inc radyo malzemesi tipindeki Dexcom G6 Sisteminin 2014/53/AB sayılı
Direktife uyduğunu işburada beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metni
dexcom.com/doc adresindeki web sitesinde bulunabilir.
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Ek H: Profesyonel Kullanım
Talimatları
H.1 Giriş
G6 çoklu hasta kullanımını desteklemektedir. Yalnızca G6’yı hastanız için, hastanızı da
G6 için hazırlamanız ve G6’yı hasta ile beraber kurmanız yeterlidir. Ardından hastanın
glikoz trendleri, numuneleri ve istatistikleri konusunda görüş bildirmek için hastanızla
süreci takip edebilirsiniz. Böylece hastanızın diyabetini daha iyi yönetebilirsiniz.
Aşağıdaki bölümlerde her bir adım izlenmekte ve bir sensör oturumu yoluyla
hastalarınızla paylaşabileceğiniz kaynaklar size sunulmaktadır.

H.2 G6’yı Hasta İçin Hazırlayın
İlk olarak hastanın G6 okumalarını görüp görmemesi gerektiğine karar verin
(körleme yapılmadan). Bu durum diyabetini daha iyi yönetme konusunda hastanızı
motive edecek mi?
G6 alıcısına körleme yapılmış olsun veya olmasın tüm G6 hastalarından şunlar
beklenmektedir:
• Daha sonra analiz yapılması için verilerinin toplanması amacıyla alıcının
taşınması.
• Sistem uyarılarının alınması (Verici Eşleştir, Sensörü Başlat, Yeni Sensör, Sinyal
Kaybı, Okuma Değeri Yok, Kalibrasyon gibi uyarılar dâhil).
Körleme işlemi yapılmış ve yapılmamış olanlar arasındaki farklar şunlardır:
• Körleme işlemi yapılmamış: Alıcı hastanın G6 okumasını, ok işaretlerini, grafikleri
ve glikozla ilişkili diğer tüm alarmları/uyarıları (ör. Kritik Düşük Glikoz, Kritik
Düşük Yaklaşıyor, Düşük Glikoz, Yüksek Glikoz, Yükselme Hızı ya da Düşüş Hızı)
göstermektedir.
• Körleme işlemi yapılmış: Alıcı körleme yapılmamış herhangi bir bilgiyi
göstermemektedir. Bununla birlikte Isınma Tamamlandı mesajı da
gösterilmemektedir.
Daha fazla bilgi için clarity.dexcom.eu adresine gidin (tüm bölgelerde kullanılamayabilir).
Farklı hastalarda kullanılmadan önce alıcıyı ve vericiyi silmek ve dezenfekte etmek
için talimatları takip edin. Farklı hastalar için kullandığınız sırada opsiyonel olan
yumuşak ve plastik alıcı kutusunu kullanmayın.
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1

Alıcıyı Hazırlayın
a. Şarj Edin ve Yeniden Ayarlayın
• Alıcıyı şarj edin
• Yeniden ayarlayın:
• Alıcı yeniden ayarlandığında önceki hastanın verileri silinmektedir.
Hasta gizliliğinin sağlanması için her kullanımdan sonra alıcıyı
yeniden ayarlayın.
• G6’nın kullanımı sırasında hastanızın (körleme yapılmamış veya
yapılmış) sensör bilgilerini görmesi gerekip gerekmediğine karar verin.
b. Silin
• Alıcıyı silmek için temiz ve kuru bir bez kullanın
• Gerekli olması durumunda silmeden önce eski koruyucuyu sökün
ve atın. Potansiyel olarak enfeksiyon riski taşıyan malzemeleri
atmak için yerel önlemleri takip edin.
• Aşındırıcı bezleri, havluları, kağıt havluları veya benzer
malzemeleri kullanmayın
• Açık alanlardan nem girmemesini sağlayın
• Aerosol spreylerini, çözücüleri veya aşındırıcı malzemeleri kullanmayın

2

Alıcı Üzerine Koruyucu Yerleştirin
(Alıcı dezenfekte edilmemektedir; onun yerine koruyucu kullanılmaktadır)
a. Hazırlayın
• Ellerinizi yıkayın ve temiz
eldivenler giyin
• Hastaları kirlenmeden
korumak amacıyla her hasta
için yeni bir koruyucu kullanın
• Bir koruyucu, üçgen mühür
ve USB kapağı kullanın

Koruyucu

Üçgen
Mühür

USB
Kapağı
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b. Alıcıyı Koruyucuya
Yerleştirin
• Alıcıyı ekranı açıklıktan başka
bir tarafa bakacak ve USB
portu USB koruma açıklığına
uyacak şekilde korucuya
göre ayarlayın
• Alıcıyı V şeklindeki
açıklığa doğru kaydırın
• Koruyucuyu alıcı
üzerinde gerdirin
c. Bandı kapatın
• Üçgen mührü yapışkan
ambalajdan çıkarın
• Alıcının arkasındaki koruyucu
açıklığına mührü yerleştirin
• Kare mühürden yapışkan
ambalajı çıkarın
• Bir kapı oluşturmak için USB
açıklığına mührü yerleştirin
3

Vericiyi Temizleyin
a. Hazırlayın

2

• Koruma: Eldiven giyin ve gözlük takın
• Temizlik Sıvısı: Put Clorox Healthcare® Çamaşır Sulu Antiseptik Temizlik
solüsyonunu (Clorox) vericiyi daldırabilmek için yeterince derin olan bir
konteynere dökün
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b. Temizleyin
• Durulayın ve Fırçalayın:
Gözle görülür tüm pislikler
giderilinceye kadar yumuşak
bir fırça ile vericiyi fırçalarken
soğuk çeşme suyunda durulayın
• Temizleyin ve Fırçalayın:
• Vericiyi önceden hazırlanmış
temizlik sıvısında 3 dakika
boyunca bekletin
• Verici su içindeyken
yumuşak bir fırça veya
önceden sulandırılmış
çamaşır sulu bir bezle düz
olmayan yüzeyleri (yeşil
oklara bakın) silin
c. Durulayın ve Kurulayın
• Durulayın: Temizlik sıvısını vericiyi soğuk su altında 10 saniye
boyunca yıkayarak giderin
• Kurulayın: Vericiyi bir bezle kurulayın
d. İnceleyin
• Gözle görülür bir pislik kalmadığından emin olun. Pislik varsa
yeniden temizleyin.
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4

Vericiyi Dezenfekte Edin
a. Hazırlayın
• Koruma: Eldiven giyin ve gözlük takın
• Temizlik Sıvısını ve şırıngayı hazırlayın:
• CaviCide® solüsyonunu (Cavicide) vericiyi daldırabilmek
için yeterince derin olan bir konteynere dökün
• Şırıngaya yaklaşık 30 mL Cavicide çekin
b. Dezenfekte Edin
• Bol su ile yıkayın:
• Düz olmayan alanlara odaklanın
• Cavicide sıvısı içinde 10 saniye boyunca döndürün
• Şırıngaya tekrar sıvı çekin
• Ovalayın:
• Temiz bir bezle temizleyin veya Cavicide sıvısını içeren bir bezle silin
• Tüm vericiyi en az üç dakikaya boyunca ya da tüm pislik giderilinceye
kadar silin
• Düz olmayan alanlara odaklanın
• Bol su ile yıkayın:
• Düz olmayan alanlara odaklanın
• Cavicide sıvısı içinde 10 saniye boyunca döndürün
• Suda bekletin:
• Vericiyi önceden hazırlanmış temizlik sıvısına yerleştirin
• 30 saniye boyunca vericiyi döndürün
• Ardından 3 dakika daha bekletin
c. Durulayın ve Kurulayın
• Durulayın: Temizlik sıvısını vericiyi soğuk su altında 10 saniye boyunca
yıkayarak giderin
• Kurulayın: Vericiyi bir bezle kurulayın
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H.3 Hastayı G6 İçin Hazırlayın
Bu tablo hastalarınıza ne açıklamanız gerektiğini ve hastalarınızın süreci anlamalarına
yardımcı olmak için hasta odaklı bilgileri nerede bulabileceğinizi göstermektedir.
Açıklayın

Gösterin

CGM Nedir

Başlangıç kılavuzunun Ne İşe Yarıyor
bölümüne bakın

G6 Bileşenleri

Başlangıç kılavuzunun G6 Genel Bakış
bölümüne bakın
Hastalarınıza alıcıyı koruyucuda tutmalarını ve
koruyucu kuru tutmalarını söyleyin.

Alıcı Koruyucusu ve USB kapağı

Alıcıyı şarj ettiklerinde USB kapağını nasıl
açıp kapayacaklarını onlara gösterin. Alıcının
iki günde bir şarj edilmesi gerekmektedir.
Hastalara ilave USB kapakları verin. Hastalara
koruyucuya yapışmaması durumunda USB
kapağını değiştirmesini söyleyin.
Hastalarınıza size bilgi vermelerini ve şu
durumlarda alıcıyı size iade etmelerini söyleyin:
• Koruyucuda delik olması
• USB kapaklarının bitmesi

H.4 Hasta ile G6 Kurulumu
Körleme İşlemi Yapılan ve Yapılmayan Hastalarla Kurulum
Hastanızla beraber Başlangıç kısmında yer alan kurulum talimatlarını takip edin ve
uygulamayı veya alıcıyı kurun.
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Aplikatörün yapışkan ambalajında yer alan Sensör Kodunu girdiğinizden emin olun.
XXXX

Kurulum talimatlarına sensörün yerleştirilmesi ve vericinin takılması dâhildir.

Körleme Yapılmış Hastalarla Ek Kurulum
Hastanın neden körleme yapılmış modu kullandığını açıklayın.

Körleme Yapılmamış Hastalarla Ek Kurulum
G6’yı hastanızla birlikte hazırlarken hastaların A1C değerleri için uygun olan düşük ve
yüksek uyarıları ayarlamak suretiyle kişiselleştirilmiş bir glikoz hedef alanı oluşturursunuz.
2 saatlik sensör ısınma süresi boyunca G6’da yer alan bilgilerin nasıl
yorumlanacağını açıklamak için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Açıklayın

Gösterin

Ana Ekranı Tanıtın

Bölüm 3 Ana Ekrana Genel Bakış

Alamlar/Uyarılar Nelerdir

Bölüm 4 Alarmlar ve Uyarılar

Diyabeti G6 ile Yönetmek

Bölüm 5 Tedavi Kararları

Kaynak

Dexcom CLARITY Uygulaması

Verdiğiniz bilgileri gözden geçirmeleri
için hastalarınıza kendi başlarına eğitimi
tamamlamalarını önerin.
Uygulamayı kullanan hastalarınıza CLARITY
trendleri, istatistikleri ve numuneleri
konusunda bilgi verin. Daha fazla bilgi için
clarity.dexcom.eu adresini ziyaret edin.
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H.5 Hasta İle Takip Edin
Uygulamayı kullanan hastalar için sensör oturumu sırasında herhangi bir vakitte
hastaların glikoz verilerini görmek için clarity.dexcom.eu adresine gidebilirsiniz.
Alıcıyı kullanan hastalar açısından söz konusu bilgilere alıcı iade edildikten ve verileri
yüklediğiniz tarihten sonra erişilebilmektedir. CLARITY trendleri ve numuneleri
tanımlamakta ve istatistikleri sunmaktadır. Diyabetlerini daha iyi yönetebilmeleri
açısından kendilerine görüş sağlamak amacıyla bu bilgileri hastalarınızla
inceleyebilirsiniz.
Oturumun sonunda G6’yı hastadan çıkarın. Daha fazla bilgi için Bölüm 6: Sensör
Oturumunuzu Sonlandırmaya bakın.

H.6 Sonraki Adımlar
Hastanız kendi G6’sına sahip olmak isteyebilir. G6 kişisel olarak kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için hastalarınızı yerel Dexcom temsilcinize yönlendirin.
G6’yı bir başka hastada kullanmaya ve G6’nın faydalarını onlara açıklamaya hazırsınız.
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A1C
Akıllı Saat
Akıllı veya
Mobil Cihaz
Aksesuar Cihazı
Alternatif
Alan Testi
Android
Android Wear
App Store veya
Play Store
Apple Watch
Bildirimler
Bluetooth
Endikasyonlar
Eş Zamanlı
Ses ve Veri
G6 Okuma
Değeri
Güvenlik Bildirimi

Tip 1 veya 2 diyabeti tespit etmek ve diyabetinizi ne kadar
iyi yönettiğinizi ölçmek için kullanılan kan testi. A1C son
2-3 aydaki ortalama kan şekeri seviyenizi yansıtmaktadır.
Biz akıllı cihazla iletişime geçen ve bu cihazın kapsam alanını
artıran bir saat. Örneğin bir Apple Watch.
Akıllı telefon veya tablet gibi kablosuz olan ve internete
bağlanabilen mobil bir elektronik cihaz.
Akıllı cihazınıza bağlanan donanımlar. Örneğin bir Bluetooth
kulaklık, Apple Watch ya da başka bir akıllı saat.
Avuç içi, ön kol veya üst kol gibi parmak ucu bulunmayan
(alternatif) alanlardan metrik ölçümler için kan numunesi almak.
G6’yı ayarlamak için alternatif alan testi yapmayın. Yalnızca
parmak ucu ölçümü yapın.
Akıllı cihazlar için kullanılan işletim sistemi.
Bir tür akıllı saat.
Uygulamaları bir akıllı cihaza indirmek için kullanılan
internet mağazası.
iPhone’a yönelik bir akıllı saat.
Bir akıllı cihazın ekranında beliren bir uygulama mesajı. Bildirim
akıllı cihaz ayarlarına göre bir ses ya da titreşim içerebilmektedir.
Cihazların kablosuz şekilde iletişime geçmelerine olanak
sağlayan bir teknoloji.
G6’yı nasıl, ne amaçlar için ve ne koşullarda kullanmanız
gerektiğine dair bilgiler.
Aynı hücresel bağlantı üzerinden eş zamanlı olarak arama
yapabilme ve internete erişme.
İnterstisyel sıvıda ölçülen glikoz konsantrasyonu.
G6’nın planlanan kullanımına ve ilgili uyarılara, önlemlere
ve kontrendikasyonlara dair bir bildirim.
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Yüksek KG. “Yüksek” veya yüksek kan şekeri ile aynıdır.
Hiperglisemi kan dolaşımında aşırı glikoz ile karakterizedir.
Hiperglisemi

Hipergliseminin tedavi edilmesi önemlidir. Aksi takdirde
hiperglisemi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.
Sizin için uygun olan hiperglisemi ayarını belirlemek için sağlık
bakım uzmanınıza danışın.
Düşük KG. “Düşük” veya düşük kan şekeri ile aynıdır.
Hipoglisemi kan dolaşımında düşük glikoz düzeyi ile
karakterizedir.

Hipoglisemi

IP

Hipogliseminin tedavi edilmesi önemlidir. Aksi takdirde
hipoglisemi ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir.
Sizin için uygun olan hipoglisemi ayarını belirlemek için sağlık
uzmanınıza danışın.
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) elektronik cihazlar
için güvenlik standartlarının oluşturulmasına yönelik olan,
kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum örgütüdür.
Güvenlik standartlarından biri, bir elektronik cihazın toz, su,
kazayla temas vb. unsurlara karşı nasıl korunduğuna dair
sınıflandırmalar ve değerlendirmeler yapan Katı Cisimlere
Karşı Koruma (IP) İşaretidir.
IP değerlendirmeleri sayısal olup elektronik cihazın dâhil
olduğu koşullara dayanan sayıları içermektedir.

Bir IP22 derecelendirmesi elektronik cihazınızın parmağınızı
sokmanıza izin vermeyeceğini ve cihazın özel testler sırasında
damlayan sudan zarar görmeyeceğini veya söz konusu suya
karşı emniyetsiz olmayacağını bildirmektedir.
En güncel dozun ardından bir doz insülin almak. Bu durum
İnsülin Yüklemek düşük kan şekerine neden olabilir. Yediğinizi karşılaması
için alınan insülin dozları için geçerli değildir.
iOS
Apple akıllı cihazları için kullanılan işletim sistemi.
Kalibrasyon sırasında ölçüm cihazından bir parmak ucu ölçümü
yaparsınız ve sonucu alıcınıza veya akıllı cihazınıza girersiniz.
Kalibrasyon
G6’nın kalibrasyonu isteğe bağlıdır. Kalibrasyon G6
okumalarınızı ölçüm değerlerinize uyumlu hâle getirebilir.
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Kan Glikoz (KG)
Değeri
Kan Glikozu (KG)
Ölçüm Cihazı

Kan glikoz değeri ölçüm cihazı ile ölçülen ve kanda yer alan
glikoz miktarıdır.
Kanda ne kadar glikoz olduğunu ölçmek için kullanılan tıbbi
bir cihaz.
G6’nın zararlı olabilme ihtimaline karşı kullanılmaması
Kontrendikasyon gereken bir durum. Bu durumda kullanım riski yararın
ötesine geçmektedir.
Her desilitreye miligram. Amerika Birleşik Devletleri’nde BG
mg/dL
okumalarına yönelik standart ölçü birimi.
mmol/L
Litreye millimol. KG değerlerine yönelik bir ölçü birimi.
G6’nın güvenli ve etkili şekilde kullanımı için siz veya sağlık
Önlem
uzmanınız tarafından verilecek özel önem.
Paylaşımcı
G6 bilgisini Takipçilerle paylaşan bir G6 kullanıcısı.
Yeni bir sensör taktıktan sonraki süreç. Bu süreç sırasında
Sensör Oturumu G6 okumanız görüntüleme cihazınızda her beş dakikaya
bir görünmektedir.
Share veya
Takipçilerinize G6 bilgilerinizi güvenli bir şekilde iletmenize
Dexcom Share
olanak tanıyan bir Dexcom G6 uygulaması özelliği.
Cildin altına yerleştirilen bir sensör dokular arasındaki
Sürekli Glikoz
glikoz düzeylerini kontrol etmektedir. Bir verici okumaları
İzleme
bir görüntüleme cihazına iletmektedir.
Takip veya
Bir başka kullanıcının glikoz bilgilerini ve uyarılarını
Dexcom Takip
görüntülemek için kullanılan Dexcom uygulaması.
Uygulaması
Takipçi
Bir Paylaşımcının bilgilerini Follow uygulamasında alan kişi.
Havayolu yönetmeliklerine uymak için akıllı cihazların belirli
Uçak Modu
özelliklerinin devre dışı bırakıldığı bir ayar.
Hayati tehlike arz eden ciddi durumlar ve sonuçlar ile
Uyarı
G6 kullanırken oluşan tehlikeden nasıl kaçınılacağını
tanımlamaktadır.
Bir akıllı veya mobil cihaza yüklenen yazılım.
Uygulama
G6 uygulaması sürekli glikoz izlemesi için tasarlanmıştır.
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Üretici
Tarafından
Konulmuş
Yazılım
Kısıtlamaları
Kaldırılmış veya
Root Atılmış
Varsayılan

Üretici tarafından bir akıllı cihaza konan kısıtlamaların ve
güvenlik önlemlerinin kaldırılması. Bu işlem beraberinde bir
güvenlik riski getirmektedir ve bu süreçte veri savunmasız
hâle gelebilmektedir.
G6 uygulamasını üretici tarafından konulmuş yazılım
kısıtlamaları kaldırılmış veya root atılmış bir akıllı cihaza
yüklemeyin. Uygulama doğru çalışmayabilir.
Bir cihazın ayarları açısından üreticinin fabrikasyon ayarı.
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