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Capítulo 1: Bem-vindo(a)!

Parabéns por incluir o sistema de monitorização contínua de glucose (CGM) 
Dexcom G6 (G6) na sua vida!

1.1 Começar
Para configurar o seu G6, utilize as instruções no seu guia Começar aqui ou siga os 
passos no tutorial (disponível em dexcom.com/downloadsandguides).

O tutorial e este guia (Utilizar o G6) apresentam o ecrã inicial, orientam a tomada de 
decisões de tratamento e mostram como terminar a sessão do sensor. Adicionalmente, 
este guia indica-lhe como personalizar os seus sons de alerta, utilizar a Dexcom Share 
(Share) e a Dexcom Follow (Follow), bem como estabelecer uma programação de 
alertas na sua aplicação.

As imagens neste guia são representativas. Os seus materiais poderão ser diferentes.

COMEÇAR AQUI
Confi guração

Instruções de utilização
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1.2 O que há de novo no G6

As funcionalidades do Dexcom G6 incluem:
• Não são necessárias calibrações de picada no dedo!

• Utilize o sensor durante dez dias

• Alerta urgente de nível baixo próximo

• Bloqueio de paracetamol/acetaminofeno

• Novas funcionalidades da aplicação

• Novo aplicador do sensor

• Transmissor e suporte do transmissor otimizados

• Veja as suas informações do G6 no seu relógio inteligente e no novo recetor opcional

Não são necessárias calibrações de picada no dedo
Com o G6, a calibração não é necessária! Depois de introduzir o código do sensor, 
não irá receber solicitações de calibração.

Sessão do sensor de 10 dias
A sua sessão do sensor dura 10 dias! As definições mostram quando a sessão  
será terminada para que possa planear atempadamente.

Alerta urgente de nível baixo próximo
O Alerta urgente de nível baixo próximo avisa-o quando a sua glucose estiver a 
baixar tão depressa que vai cair para 55 mg/dL em menos de 20 minutos.  
Isto dá-lhe tempo para impedir que sejam atingidos níveis demasiado baixos.

Bloqueio de paracetamol/acetaminofeno
Anteriormente, o paracetamol/acetaminofeno podia afetar as suas leituras,  
fazendo-as parecer superiores aos seus valores reais. Com o G6, pode tomar 
paracetamol/acetaminofeno e mesmo assim utilizar as leituras do G6. Se tomar 
uma dose superior à dose máxima de paracetamol/acetaminofeno (> 1 grama a 
cada 6 horas para os adultos), as leituras do sensor podem ser afetadas e registar 
um valor superior ao real.
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Novas funcionalidades da aplicação
Utilize a sua aplicação para criar um horário noturno para ouvir apenas os alarmes/
alertas do G6 e não todos os e-mails ou notificações de texto recebidos no telemóvel.

Aplicador do sensor
Inserir um sensor nunca foi tão fácil! O aplicador do sensor redesenhado permite 
inserir um sensor de forma rápida e fácil.

Suporte do transmissor e transmissor otimizados
O transmissor redesenhado e o respetivo suporte têm um perfil mais baixo. Além 
disso, após terminar a sessão do sensor, poderá quebrar facilmente o suporte do 
transmissor para o remover.

Suporte para relógios inteligentes e novo 
recetor opcional
Existem várias opções para visualizar as suas informações. É possível utilizar a 
aplicação, o novo recetor com um ecrã tátil, um Apple Watch e um Android Wear.
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Capítulo 2: Declarações de segurança

Declarações de segurança do Dexcom G6

Instruções de utilização
O sistema de monitorização contínua de glucose Dexcom G6 (sistema Dexcom 
G6 ou G6) é um sistema de monitorização de glucose indicado para pessoas com 
idade igual ou superior a 2 anos, incluindo mulheres grávidas. O sistema Dexcom 
G6 foi concebido para substituir os testes de glicemia (GS) por picada no dedo para 
decisões de tratamento.

A interpretação dos resultados do sistema Dexcom G6 deve basear-se nas tendências 
de glucose e em várias leituras sequenciais ao longo do tempo. O sistema Dexcom G6 
auxilia também na deteção de episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, facilitando 
ajustes terapêuticos agudos e a longo prazo.

O sistema Dexcom G6 destina-se a ser utilizado por doentes em casa e nas unidades 
de saúde.

Informações importantes para o utilizador
Reveja as instruções do produto antes de utilizar o G6. As indicações, contraindicações, 
avisos, precauções e outras informações importantes para o utilizador podem ser 
encontradas nas instruções do produto incluídas com o G6. Fale com o seu profissional 
de saúde sobre como deve utilizar as informações apresentadas no G6 para ajudar a 
controlar a sua diabetes. As instruções do produto contêm informações importantes 
sobre como solucionar problemas do G6 e sobre as características de desempenho 
do sistema.

Contraindicação
• Não utilizar durante RM/TC/diatermia – Não seguro em ambiente de RM MR

Não utilize o seu CGM (sensor, transmissor, recetor ou dispositivo inteligente) 
durante imagiologia por ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada 
(TC) ou tratamento termoelétrico (diatermia) de alta frequência. 

O G6 não foi testado nessas situações. Os campos magnéticos e o calor podem 
danificar os componentes do G6, o que pode levar à apresentação de leituras 
de glucose do sensor G6 (leituras do G6) imprecisas ou impedir alertas. Sem as 
leituras ou notificações de alarme/alerta do G6, poderá não detetar um evento  
de glucose gravemente alta ou baixa.
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Avisos
• Leia os materiais do utilizador

Antes de utilizar o G6, leia atentamente os materiais incluídos. Se não o fizer, poderá:

• Utilizar o G6 incorretamente

• Não entender as informações do G6

• Afetar o bom funcionamento do dispositivo

• Não ignore os sintomas elevados/baixos

Não ignore como se sente. Se os seus alertas de glucose e as leituras do G6 
não corresponderem à forma como se sente, utilize o seu medidor de glicemia 
(medidor) para tomar decisões de tratamento da diabetes ou, se necessário, 
procure atendimento médico imediatamente. 

Se tiver dúvidas, utilize o seu medidor.

• Sem número, sem seta, sem decisão de tratamento do CGM

Se o seu G6 não apresentar um número ou uma seta ou se as leituras do G6 não 
corresponderem aos seus sintomas, utilize o seu medidor para tomar decisões 
de tratamento da diabetes. 

Sem número, sem seta, sem decisão de tratamento. Se tiver dúvidas, utilize o 
seu medidor.

• Não utilize se…

Não utilize o G6 se estiver a realizar diálise ou gravemente doente. Não se sabe 
de que forma as diferentes condições ou os medicamentos comuns para estas 
populações poderão afetar o desempenho do sistema. As leituras do G6 poderão 
ser imprecisas nestas populações.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Precaução
• Evite a utilização de protetor solar e repelente de insetos

Alguns produtos de cuidados com a pele, como protetores solares e repelentes 
de insetos, poderão originar fissuras no plástico utilizado no G6. Antes de 
utilizar o G6, certifique-se de que não existem fissuras no recetor, transmissor 
e suporte do transmissor. Se detetar uma fissura, contacte o seu representante 
Dexcom local. Não permita que estes produtos de cuidados com a pele entrem 
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em contacto com o G6. Após utilizar produtos de cuidados com a pele, lave as 
mãos antes de tocar no G6. Se algum produto de cuidados com a pele entrar 
em contacto com o G6, limpe imediatamente com um pano limpo.

• Precaução relativa à hidroxiureia

Se estiver a tomar hidroxiureia, as suas leituras de G6 poderão ser falsamente 
elevadas e resultar em alertas de hipoglicemia perdidos ou erros nas decisões 
de controlo da diabetes. O nível de imprecisão depende da quantidade de 
hidroxiureia no seu corpo. Utilize o seu medidor.

Declarações de segurança de início de sensor

Avisos
• Utilize o medidor durante o início do sensor

Ao iniciar um novo sensor, não irá receber leituras ou alarmes/alertas do G6  
até introduzir o código do sensor ou duas calibrações. Utilize o seu medidor  
para tomar decisões de tratamento durante o período de duas horas de 
aquecimento do sensor. 

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave  
de glucose alta ou baixa. 

Precauções
• Utilize o código do sensor correto

Ao iniciar um novo sensor, deverá introduzir um código no seu dispositivo de 
visualização para utilizar o G6 sem calibrações de picada no dedo. Cada sensor 
possui o respetivo código impresso na parte traseira da fita adesiva. Não utilize 
um código de um sensor diferente nem crie um código. Se não introduzir o código 
correto, o seu sensor não irá funcionar adequadamente e poderá ser impreciso. Se 
tiver perdido o código do sensor, poderá calibrar o G6 utilizando picadas no dedo.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança de calibração
A calibração não é necessária se os utilizadores introduzirem um código do sensor. 
Se os utilizadores não introduzirem um código do sensor, aplicam-se os seguintes 
avisos e precauções. 
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Avisos
• Não aguarde, calibre! 

Se não tiver utilizado o código de calibração, deverá calibrar de forma manual e 
diária o seu G6, utilizando valores obtidos de um medidor de glicemia e picadas 
no dedo. Deve proceder imediatamente à calibração no momento em que o G6 
a solicitar. Se não realizar a calibração quando notificado, o G6 poderá não ser 
preciso, pelo que deverá utilizar o seu medidor de glucose para tomar decisões 
de tratamento até calibrar o G6.

• Utilize as pontas dos dedos

Utilize as pontas dos dedos para proceder à calibração a partir do seu medidor de 
GS. O sangue de outras localizações poderá ser menos preciso e não tão oportuno.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa.

Precauções
• Seja preciso, seja rápido.

Introduza o valor exato de GS apresentado no seu medidor dentro de cinco minutos 
após a utilização do mesmo. Não introduza a leitura do G6 como uma calibração. 

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança do sistema/ 
hardware/software

Avisos
• Quebra de fio do sensor

Não ignore fios do sensor quebrados ou desligados. Poderá existir ainda um fio 
do sensor sob a sua pele. Se esta situação ocorrer, contacte o seu representante 
Dexcom local.

Se um fio do sensor quebrar sob a sua pele e não o conseguir ver, não o tente 
retirar. Contacte o seu profissional de saúde. Procure também ajuda médica 
profissional se apresentar sintomas de infeção ou inflamação (vermelhidão, 
inchaço ou dor) no local de inserção.
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• Onde inserir: barriga, parte de trás dos braços ou nádegas?

Todos os doentes podem utilizar a barriga ou a parte de trás dos antebraços. 
Os doentes de 2 a 17 anos também podem optar por utilizar a parte superior 
das nádegas. Procure um local onde exista uma camada de gordura/músculo 
na barriga, na parte de trás dos antebraços ou na parte superior das nádegas. 

O sensor não foi testado nem aprovado para outros locais. Fale com o seu 
profissional de saúde sobre o melhor local para si.

Entre 2 e 17 anos de idade: inserir na barriga, na parte de trás dos antebraços 
ou na parte superior das nádegas

18 anos ou mais: inserir na barriga ou na parte de trás dos antebraços

2 anos ou mais 2–17 anos apenasOU

• Onde armazenar

É possível guardar os seus sensores à temperatura ambiente ou no seu frigorífico, 
desde que permaneçam a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C. Não guarde os 
sensores no congelador. 

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Precauções
• Não inicie o sensor após a data de validade

Não inicie um sensor após a respetiva data de validade, uma vez que o mesmo 
poderá apresentar resultados incorretos.

A data de validade encontra-se no formato AAAA-MM-DD (Ano-Mês-Dia) na 
etiqueta da embalagem do sensor junto ao símbolo de ampulheta. 

• Verifique a embalagem

Não utilize o sensor se a respetiva embalagem esterilizada tiver sido danificada 
ou aberta. Caso contrário, poderá provocar uma infeção.
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• Limpe e seque a pele

Limpe e seque as mãos e o local de inserção antes de inserir o sensor.

Lave as mãos com água e sabão e não com um gel de limpeza. Em seguida, 
seque-as antes de abrir a embalagem do sensor. Se tiver as mãos sujas aquando 
da inserção do sensor, poderá transferir germes para o local de inserção e contrair 
uma infeção.

Limpe o local de inserção com toalhetes à base de álcool para prevenir infeções. 
Não insira o sensor até a pele estar seca. Se o local de inserção não estiver 
completamente limpo e seco, poderá correr o risco de infeção ou de o suporte  
do sensor não aderir corretamente.

Certifique-se de que a sua pele está isenta de repelentes de insetos, protetores 
solares, perfumes ou loções.

• Onde inserir: o que deve verificar

Mantenha a proteção de segurança aplicada até ao momento de colocar o 
aplicador G6 sobre a sua pele. Se remover primeiro a proteção de segurança, 
poderá sofrer lesões ao premir acidentalmente o botão que insere o sensor. 

Altere o local de inserção sempre que colocar um sensor. A utilização frequente 
do mesmo local poderá impedir a cicatrização da pele, causando cicatrizes ou 
irritações cutâneas.

A colocação do sensor é importante. Escolha um local:

• A pelo menos 8 cm do conjunto de infusão da bomba de insulina ou local 
de injeção

• Afastado da cintura, de cicatrizes, tatuagens, irritações e ossos

• Não suscetível a colisões e empurrões e que não seja uma zona de apoio 
durante o sono 

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 
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Declarações de segurança do transmissor

Avisos
• Inspecione 

Não utilize um transmissor danificado ou com fissuras. Um transmissor 
danificado pode provocar lesões por choques elétricos e resultar num 
funcionamento incorreto do G6.

• Utilize conforme indicado

O transmissor é pequeno e pode representar um risco de asfixia. Não o coloque 
na boca nem deixe que as crianças o manuseiem sem a supervisão de adultos. 

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Precauções
• Reutilize – Não elimine

Ao terminar uma sessão, não elimine o transmissor. O transmissor é reutilizável 
até que o G6 o notifique de que a bateria do transmissor está prestes a expirar. 

Para profissionais de saúde: consulte as instruções de limpeza e desinfeção nas 
Instruções de utilização profissional.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança do sistema

Precauções
• Decisões de tratamento

Utilize a sua leitura do G6 e a seta de tendência para tomar decisões de tratamento. 

• Utilize o transmissor, o recetor e o sensor corretos

Os componentes do G6 não são compatíveis com quaisquer produtos Dexcom 
anteriores. Não misture transmissores, recetores e sensores de diferentes gerações.
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• Passagem de um posto de controlo de segurança

Quando utilizar o seu G6, solicite a utilização de um detetor manual ou de uma 
revista manual de corpo inteiro e de uma inspeção visual para não passar pelo 
scanner corporal de tecnologia de imagem avançada (AIT, também denominado 
scanner de ondas milimétricas) nem colocar qualquer componente do G6 na 
máquina de raios X destinada à bagagem. 

É possível utilizar o G6 no pórtico de deteção de metais. Se for esse o caso, 
utilize o seu medidor para tomar decisões de tratamento até abandonar a área 
de segurança. 

Uma vez que não o testámos com todos os dispositivos de raios X e scanners, 
não conseguimos prever a possibilidade de ocorrência de danos no G6.

Não sabe ao certo qual é o tipo de máquina? Proteja-se: solicite um detetor 
manual ou uma revista manual de corpo inteiro.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa.

Exibir declarações de segurança do dispositivo

Precauções
• Mantenha o transmissor próximo do dispositivo de visualização

Mantenha o seu transmissor e dispositivo de visualização a menos de seis 
metros e sem obstáculos (como paredes ou metal) entre estes. Caso contrário, 
a comunicação entre os mesmos pode não ser possível. Se existir água entre 
o transmissor e o dispositivo de visualização (por exemplo, se estiver a tomar 
banho ou a nadar), mantenha-os mais próximos. O alcance é reduzido porque 
o Bluetooth® não funciona adequadamente através da água.

• Receber alarmes/alertas no dispositivo de visualização utilizado

Para receber os seus alarmes/alertas, defina-os no dispositivo de visualização 
utilizado. O seu recetor não irá receber os alarmes/alertas definidos na sua 
aplicação. Da mesma forma, a sua aplicação não irá receber os alarmes/alertas 
definidos no seu recetor. 
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• Está ativo?

Se o recetor ou o dispositivo inteligente estiver desligado (encerrado), este não 
irá apresentar leituras ou alarmes/alertas do G6. Certifique-se de que o seu 
dispositivo de visualização está ligado.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança do dispositivo inteligente

Avisos
• Verifique as definições

Se o seu dispositivo inteligente estiver em silêncio e o utilizador tiver a definição 
Emitir sempre som ativada (predefinição), apenas estas notificações irão emitir 
som (desde que o som não esteja definido para Apenas vibração):

• Alarmes/alertas de glucose:

• Nível baixo urgente 

• Urgente nível baixo próximo 

• Glucose baixa

• Glucose alta

• Aumento da frequência 

• Indicador de queda 

• Alerta de nenhuma leitura

• Alertas do sistema:

• Calibração necessária (após o período de duas horas de aquecimento do 
sensor; apenas é apresentado quando o código do sensor não é utilizado) 

• Erro de calibração (é apresentado apenas quando o utilizador introduz 
uma calibração; a calibração não é necessária)

• Sensor expirado 

• Falha do sensor

• Falha do transmissor

• Erro no armazenamento

• Aplicação interrompida
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• Exceções: 

• Apple: se o dispositivo inteligente estiver definido como Silencioso/
Não incomodar, não irá receber o alerta de perda de sinal.

• Repetições: algumas notificações são silenciadas na primeira notificação 
visual e vibratória e emitem som na segunda notificação. Se não ignorar 
o alerta, este repete-se a metade do volume após cinco minutos e no 
volume total após dez minutos.

• Bluetooth: quando utilizar auscultadores, altifalantes etc., por Bluetooth, 
os alarmes/alertas poderão ser emitidos no seu dispositivo inteligente 
primário ou no acessório. Cada acessório é diferente. Teste o seu para 
saber onde os alarmes/alertas serão audíveis.

• Notificações:

• Certifique-se de que as suas definições de dispositivo inteligente permitem 
que as notificações da aplicação Dexcom sejam visíveis no seu ecrã 
bloqueado. Tal irá permitir que veja as notificações sem desbloquear 
o seu telemóvel. 

• Apple: durante a configuração do G6, ative as notificações da aplicação 
Dexcom; caso contrário, não irá receber alarmes/alertas.

• Bateria: a aplicação deve estar sempre em execução em segundo 
plano e poderá esgotar a bateria do dispositivo inteligente. Mantenha 
a bateria carregada.

• Compatibilidade: antes de atualizar o seu dispositivo inteligente ou o respetivo 
sistema operativo, consulte dexcom.com/compatibility. As atualizações 
automáticas da aplicação ou do sistema operativo do seu dispositivo podem 
alterar as definições ou encerrar a aplicação. Realize sempre as atualizações 
de forma manual e, posteriormente, verifique se as definições do dispositivo 
estão corretas. 

• Hora: permita que a data e hora do seu dispositivo inteligente sejam 
automaticamente atualizadas quando viaja entre diferentes fusos horários ou 
quando alterna entre a hora padrão e a de verão. Não altere manualmente a 
hora do seu dispositivo inteligente, uma vez que tal poderá afetar a hora no 
ecrã de tendências e a aplicação poderá deixar de apresentar dados.

• Os utilizadores de Androids devem permitir a permissão Não perturbe para 
usar a aplicação.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 
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Precauções
• Verifique dispositivos acessórios 

Utiliza auscultadores com o seu dispositivo inteligente? E altifalantes por 
Bluetooth ou um relógio inteligente? Quando utilizar acessórios, lembre-se 
de que poderá receber os seus alarmes/alertas apenas num dispositivo ou 
acessório, ou mesmo não os receber. Após ligar um dispositivo acessório, 
certifique-se de que as definições do seu dispositivo inteligente permitem 
continuar a receber alarmes ou alertas.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança do recetor

Avisos
• Não utilize se estiver danificado

Não utilize um recetor danificado ou com fissuras. Um recetor danificado pode 
provocar lesões por choques elétricos e resultar num funcionamento incorreto do G6.

• Utilize o cabo conforme indicado

Utilize o cabo USB apenas conforme indicado e guarde-o em segurança. A 
utilização incorreta do cabo USB poderá representar um risco de estrangulamento.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Precauções
• Testar altifalantes e vibrações

É necessário ouvir ou sentir os alarmes/alertas para reagir aos mesmos, pelo 
que deverá testar regularmente o altifalante e as vibrações do recetor. 

Para garantir que o altifalante e as vibrações funcionam, ligue o recetor para 
carregamento. O ecrã Teste do altifalante é apresentado durante alguns segundos. 
Siga as instruções no ecrã para testar o altifalante e as vibrações. Devem ser 
emitidos sons e vibrações! Todavia, se não forem emitidos sons nem vibrações, 
poderá existir humidade ou ter ocorrido uma queda; nesse caso, contacte o seu 
representante Dexcom local.
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• Mantenha limpo e seco

Não mergulhe o recetor em água e evite a entrada de sujidade e água na porta 
USB. Isto poderá danificar o recetor.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança da Dexcom Share

Informações importantes para o utilizador
A Dexcom Share (Share) permite-lhe enviar as suas informações do sensor da 
aplicação para os dispositivos inteligentes dos seus seguidores! Leia as indicações, 
avisos e precauções abaixo para descobrir como pode utilizar de forma segura esta 
funcionalidade da aplicação.

Declarações de segurança da Share e gestão 
da diabetes

Instruções de utilização
• Mantenha os seguidores informados

Utilize a Share para enviar as informações do sensor do seu dispositivo 
inteligente para os dispositivos inteligentes dos seus seguidores. 

• Utilize como aviso secundário 

As informações no seu dispositivo inteligente são enviadas diretamente do seu 
transmissor G6. Após estarem no seu dispositivo, a Share envia as informações 
para os seus seguidores. Desta forma, as informações dos seus seguidores são 
sempre mais antigas do que as suas. Utilize as suas informações atuais para 
gerir a diabetes e não as informações dos seus seguidores, que possivelmente 
estarão desatualizadas. 

Os seus seguidores podem utilizar as informações que obtêm para o ajudar e 
auxiliar na gestão da diabetes. As informações obtidas não deverão ser utilizadas 
para tomar decisões de tratamento, análise ou ensino. Os seguidores não podem 
alterar as suas informações. 
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Avisos
• Utilize o G6 para tomar decisões de tratamento

Não utilize as informações da Share para tomar decisões de tratamento, como 
o tratamento para níveis baixos ou a dosagem para níveis altos. Utilize antes as 
informações do sensor no seu G6. 

• Procure aconselhamento de um profissional de saúde

O seu profissional de saúde aconselhou-lhe tarefas de automonitorização? 
Continue a realizá-las. Os seguidores não substituem estas tarefas.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave 
de glucose alta ou baixa. 

Declarações de segurança das definições 
e configuração da Share

Aviso
• Os seguidores devem utilizar a Follow e o utilizador deve utilizar a Share

O utilizador deve ativar a Share para que a aplicação envie as informações do 
sensor para os seus seguidores. Os seguidores devem transferir a aplicação 
Dexcom Follow para ver as informações enviadas pelo utilizador.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa. 

Precauções
• O utilizador gere a diabetes, não os seguidores

Não dependa dos seus seguidores para saber se é necessário tomar uma 
decisão de tratamento. Mantenha-se a par do seu controlo da diabetes. Verifique 
regularmente o seu G6. Responda aos alarmes/alertas. Não espere pela ajuda 
de um seguidor; este pode não estar a receber as suas informações do sensor 
devido a um problema técnico.

• Verifique o seu dispositivo inteligente e os dispositivos inteligentes dos 
seus seguidores

• Acesso obrigatório à Internet: ambos os dispositivos inteligentes devem 
estar ligados à Internet para utilizar a Share. Tente enviar um e-mail ao seu 
seguidor a partir do seu dispositivo. Se o seu seguidor o receber no respetivo 
dispositivo, ambos os dispositivos inteligentes estão ligados.
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• Bateria carregada: certifique-se de que a bateria do dispositivo inteligente 
está carregada. Se a bateria do seu dispositivo inteligente ou a bateria do 
dispositivo inteligente do seu seguidor não estiver carregada, a Share não  
irá funcionar.

• Verifique o seu dispositivo inteligente 

Aplicação em execução: sempre que ligar o seu dispositivo inteligente, toque 
na aplicação G6 para a abrir. Se a aplicação não estiver aberta, a Share não 
irá funcionar.

• Verifique os dispositivos inteligentes dos seguidores 

• Sons ativos: o volume ou, pelo menos, a vibração do dispositivo inteligente 
dos seguidores deve estar ativo para que possam ouvir e/ou sentir os 
alarmes/alertas. As definições do dispositivo inteligente prevalecem sobre  
as definições da aplicação Follow.

• Lacunas de partilha: os seguidores não irão receber as suas informações 
do sensor quando o dispositivo inteligente estiver desligado, sem ligação 
à Internet ou em modo de voo ou Não incomodar. Quando os Seguidores 
corrigirem esses problemas, as informações em falta serão preenchidas 
e eles retomarão a obtenção de informações.

• A operadora suporta operações simultâneas de dados e voz: a maioria das 
operadoras suporta a utilização simultânea de dados e voz. Verifique a sua 
operadora, bem como a dos seus seguidores. Se tal não for suportado, a 
Share não irá funcionar durante chamadas telefónicas. A Share será reiniciada 
quando a chamada terminar e irá enviar quaisquer notificações pendentes.

• Personalize a Share para que os seguidores o possam apoiar

• Personalize a Share para garantir que os seus seguidores dispõem das 
informações necessárias para o ajudar na gestão da diabetes.

• Funcionalidade de atraso: o seu seguidor apenas será notificado após o 
tempo de atraso definido.

• Funcionalidade Não partilhar: poderá interromper a partilha com um seguidor 
a qualquer momento selecionando Não partilhar. Esse seguidor já não irá 
receber as suas informações do sensor até que deseje retomar a partilha.

Siga as instruções do G6. Caso contrário, estará suscetível a um evento grave de 
glucose alta ou baixa.
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Capítulo 3: Visão geral do ecrã inicial

Irá passar a maior parte do seu tempo no ecrã inicial. Este indica-lhe as leituras de 
glucose do sensor G6 (leituras do G6) e as informações de tendências e permite-lhe 
aceder a outras funções do G6.

A secção que se segue descreve as funcionalidades do ecrã inicial. Posteriormente, 
iremos analisar como interpretar as suas leituras do G6, setas de tendência e gráfico, 
bem como a forma de navegação para outras funções. 

3.1 Funcionalidades do ecrã inicial
Abaixo encontram-se os ecrãs iniciais da aplicação Apple, da aplicação Android  
e do recetor. Embora as informações sobre glucose do sensor sejam as mesmas,  
a navegação é ligeiramente diferente.

Para obter uma lista dos atuais dispositivos inteligentes e sistemas operativos 
compatíveis, consulte: dexcom.com/compatibility.

Tecla Apple

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Leitura atual do G6
4. Nível de alerta máximo
5. Nível de alerta mínimo

Navegação e estado
6. Eventos
7. Definições
8. Share
9. Estado Emitir  

sempre som

200

400

100

40

300

Agora9:008:00  

Eventos

Definições

Share

150
mg/dL
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Tecla Android

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Leitura atual do G6
4. Nível de alerta máximo
5. Nível de alerta mínimo

Navegação e estado
6. Eventos
7. Definições
8. Share
9. Estado Emitir  

sempre som
Eventos

Agora9:008:00

200

400

100

40

300

DEFINIÇÕES

mg/dL

SHARE

150

Tecla Recetor

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Leitura atual do G6
4. Nível de alerta máximo
5. Nível de alerta mínimo

Navegação
6. Adicionar evento
7. Menu

400

300

200
100
40

11:00 12:00 Agora

150
mg/dL

Certifique-se de que os seus dedos estão secos quando tocar no ecrã do recetor.
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3.2 Leitura do G6, seta de tendência e gráfico

Onde está agora
No ecrã inicial, os números e a cor indicam onde se encontra naquele momento.  
O número é a sua leitura do G6. Esta é atualizada a cada cinco minutos. A cor de 
fundo do número indica se a leitura do G6 é baixa, alta ou se está dentro do seu 
intervalo de glucose.

mg/dL mgdl/L

Vermelho = Baixo Amarelo = Alto Cinzento = Dentro 
do intervalo

A cor de fundo do número é também vermelha na ocorrência de uma queda 
acentuada do valor de glucose que pode atingir 55 mg/dL ou valores inferiores  
no espaço de 20 minutos (consulte Alerta urgente de nível baixo próximo).

Para onde se dirige
Para saber para onde se dirige, observe as setas de tendência.

Setas de tendência Para onde se dirige a sua glucose

Estável Alterar até:
• 1 mg/dL por minuto
• 30 mg/dL em 30 minutos

Ligeiro 
aumento ou 
diminuição

Alterar:
• Entre 1–2 mg/dL por minuto
• Até 30–60 mg/dL em 30 minutos

Aumento ou 
diminuição

Alterar:
• Entre 2–3 mg/dL por minuto
• Até 60–90 mg/dL em 30 minutos

Acentuado 
aumento ou 
diminuição

Alterações superiores a:
• 3 mg/dL por minuto
• 90 mg/dL em 30 minutos

Sem seta
Não é possível determinar a tendência
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Onde esteve 
O ponto à direita representa a leitura atual do G6. Os pontos à esquerda são leituras 
anteriores do G6. 

As cores de fundo do gráfico indicam onde se encontram as suas leituras do G6:

Amarelo = Alto

9:00 Now8:00
2

2

11

16

22
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9:008:00  Agora

Cinzento = Dentro 
do intervalo

Vermelho = Baixo
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Problemas do ecrã inicial
Por vezes, não recebe leituras do G6 ou não é indicado um número, apenas  
uma mensagem.

O que o utilizador vê O que significa

BAIXO
mg/dL

A leitura do G6 é inferior a 40 mg/dL

ALTO
mg/dL

A leitura do G6 é superior 
a 400 mg/dL

Aplicação Recetor Uma mensagem de erro significa 
que o seu G6 não está a funcionar e  
que não irá receber alarmes/alertas 
ou leituras do G6. (Consulte o 
Apêndice A: Solução de problemas.)

Alerta de perda de sinal

OK
Não irá receber alertas, 
alarmes ou leituras de 

 do sensor.

Alerta de 
perda de sinal

OK
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3.3 Ícones de estado e navegação no ecrã inicial
É possível aceder a outras funcionalidades do G6 utilizando os ícones de navegação. 

Os ícones de navegação do ecrã inicial da aplicação e do recetor são praticamente 
idênticos. A aplicação possui funcionalidades adicionais.

Ícone Descrição

Ícone da Share (apenas na 
aplicação): permite-lhe enviar 
as suas informações sobre glucose 
para os seus seguidores. Consulte 
o Capítulo 7: Funcionalidades 
avançadas da aplicação para 
obter mais informações.

Ícone Emitir sempre som 
(apenas na aplicação): permite-
lhe controlar se os seus alarmes/
alertas serão audíveis mesmo 
quando o seu telemóvel estiver 
em modo Silêncio/Não incomodar. 
Para alterar esta definição, 
aceda a Definições. Consulte 
o Capítulo 7: Funcionalidades 
avançadas da aplicação para 
obter mais informações.

Aplicação Recetor Eventos/Adicionar evento: 
permite-lhe registar insulina, 
hidratos de carbono, exercício  
físico e eventos relacionados  
com a saúde. 

Eventos

Aplicação Recetor Definições/Menu: permite-lhe 
editar alertas, encontrar ajuda, 
alterar definições e personalizar 
sons, entre outros. DEFINIÇÕES
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3.4 Ver leituras anteriores do G6
Na aplicação, para ver o seu gráfico de há 1, 3, 6, 12 e 24 horas (com eventos), rode 
o seu dispositivo inteligente (para uma vista horizontal) e toque nos separadores na 
parte superior do ecrã.

No recetor, toque no gráfico para alternar entre as vistas de 1, 3, 6, 12 e 24 horas.

Agora

Eventos

Insulina
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Capítulo 4: Alarme e alertas

O alarme e os alertas ajudam-no a permanecer no seu intervalo de glucose. Estes 
são audíveis e/ou vibram quando o utilizador:

• Está fora do respetivo intervalo de glucose

• Se encontra a 55 mg/dL ou abaixo

• Ficará a 55 mg/dL em menos de 20 minutos

As vibrações de alarme/alerta são praticamente iguais às notificações que recebe 
de outras aplicações no seu dispositivo inteligente. A única forma de saber se a 
vibração é proveniente do G6 é verificando o seu dispositivo inteligente. 

Mantenha os seus alertas ativados: estes são um elemento importante para tomar 
decisões de tratamento do G6. Fale com o seu profissional de saúde sobre as 
definições de alerta máximo e mínimo mais adequadas para si.

Quando utilizar a aplicação e o recetor em simultâneo, altere as definições de alerta 
e confirme os alarmes/alertas em cada dispositivo.

4.1 Alarme mínimo e alertas mínimos

O que o utilizador vê O que significa

Aplicação Recetor Alarme urgente de nível baixo

Permite-lhe saber quando a glucose 
do sensor se encontra a 55 mg/dL 
ou abaixo.

Não é possível alterar ou desligar 
o alarme de nível baixo urgente.

OK

OK

53
mg/dL
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O que o utilizador vê O que significa

Aplicação Recetor Alerta urgente de nível 
baixo próximo

Permite-lhe saber se existe uma 
queda de valor acentuada. 
Independentemente do valor a que 
se encontra naquele momento, irá 
atingir valores iguais ou inferiores a 
55 mg/dL no espaço de 20 minutos.

É possível alterar o seu alerta 
urgente de nível baixo próximo:

• Ativo por predefinição;  
pode ser desativado

• Escolher som
Aplicação Recetor Alerta de glucose baixa 

(alerta mínimo)

Permite-lhe saber se a leitura do 
G6 está abaixo do seu intervalo 
de glucose, mas a queda do valor 
de glucose não é suficientemente 
acentuada para ocorrer um alerta 
urgente de nível baixo próximo. 

É possível alterar o seu alerta mínimo: 

• Ativo por predefinição;  
pode ser desativado

• Escolher o nível e o som  
de alerta

Alerta urgente de nível 
baixo próximo

Atue agora para evitar níveis baixos.

OK

Urg. nív. baixo próx.
Atue já p/evitar nív. baixo 

OK

110
mg/dL

Alerta de gl cose baixa

OK

Alerta de gl cose
baixa

OK

75
mg/dL
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4.2 Alerta máximo

O que o utilizador vê O que significa

Aplicação Recetor Alerta de glucose alta  
(alerta máximo)

Permite-lhe saber quando a leitura 
do sensor G6 está acima do seu 
intervalo de glucose. 

É possível alterar o seu alerta 
máximo:

• Ativo por predefinição;  
pode ser desativado

• Escolher o nível e o som  
de alerta 

Alerta de gl cose alta

OK

Alerta de gl cose
alta

OK

275
mg/dL
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4.3 Alterar alertas
Fale com o seu profissional de saúde antes de alterar as suas definições de alerta. 
Este poderá ajudá-lo a encontrar as melhores definições para gerir a diabetes sem 
receber demasiados alertas.

Aceda a Definições > Alertas (recetor: Menu > Alertas) e toque num alerta para  
o alterar.

Aplicação Recetor

Definições

Emitir sempre som

Permitir que os alertas emitam um
som mesmo em modo Silêncio ou Não 
incomodar. Os seguintes alertas não podem 
ser silenciados: Nível baixo urgente, Falha 
do transmissor e Falha do sensor.

PROGRAMADO

Nível baixo urgente 55 mg/dL

Urgente nível baixo próximo Ativar

Baixo 80 mg/dL

Alto 200 mg/dL

Aumento de frequência Desativar

Indicador de queda Desativar

Perda de sinal Ativar

Programação de alerta

Sem leituras Ativar

Alertas

Alto

Baixo

Urg, niv. baixo próx.

Aumento da frequ.

Indicador de queda

Perda de sinal

Nenhuma leitura

Alertas
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Personalização de sons de alerta
É possível escolher os sons de alerta mais apropriados para si. Na aplicação, toque 
em Som do alerta para escolher um som diferente para esse alerta.

Ao contrário da aplicação, o utilizador escolhe um som para todos os alarmes/alertas 
no menu Som do recetor. Esta lista apresenta os diferentes sons de alarme/alerta 
disponíveis no recetor, começando pelo mais silencioso.

Ícone Som do recetor

Vibrar apenas

Exceções: Alarme de glucose de nível baixo urgente, Alerta 
urgente de nível baixo próximo, Falha do sensor e Falha do 
transmissor emitem sempre um sinal sonoro e vibram.

Silencioso

Médio

Alerta máximo

Notificar-me quando acima 200 mg/dL

Som Alerta máximo

Repetir Nunca

Alertas Alerta máximo
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Ícone Som do recetor

Alerta

• Tom crescente para alertas altos e de aumento

• Tom decrescente para alertas baixos e de diminuição

Repetição de hipoglicemia

• Som médio

• Repete o alarme de nível baixo urgente e o alerta urgente 
de nível baixo próximo a cada cinco segundos

Toque em Testar som para experimentar o som escolhido. Esta ação não 
seleciona um som, apenas permite que o ouça.

Utilizar alertas para alcançar objetivos
Colabore com o seu profissional de saúde para personalizar os seus alertas  
para que possa alcançar os seus objetivos. Por exemplo, está preocupado com  
a acumulação de insulina (toma de doses de insulina demasiado próxima)?

Para utilizar o G6 como uma ferramenta de observação e espera (e para evitar a 
acumulação de insulina), o seu profissional de saúde poderá aconselhar a ativação 
da funcionalidade Repetir na definição Alerta máximo. Assim, quando receber e 
confirmar um alerta máximo, será novamente alertado após o período de tempo 
definido em Repetir até que as leituras do G6 regressem ao respetivo intervalo de 
glucose. Isto irá relembrá-lo de que deve verificar posteriormente as suas leituras  
do G6 para se certificar de que ocorreu uma diminuição. 
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Os ecrãs abaixo apresentam uma repetição de alerta máximo a cada duas horas. 
Após receber o alerta máximo, duas horas mais tarde, se nunca regressar à sua 
zona alvo, o seu alerta máximo será repetido para o informar de que ainda se 
encontra num valor elevado e poderá considerar tomar mais insulina. Por outro  
lado, se tiverem passado duas horas e tiver regressado ao seu intervalo de glucose,  
o alerta máximo não será repetido.

Aplicação Recetor

20

2 00
3

1
0

4 10
15

05

Repetir a cada 2 hr, 0 min

Retroceder Repetir Nível Alto Repetir

minutos
120

Salvar

As alterações efetuadas por si aos alertas na aplicação não são refletidas no recetor 
e vice-versa. Se pretender que os alertas sejam os mesmos, terá de efetuar as 
alterações em ambos os dispositivos.
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Capítulo 5: Decisões de tratamento

Com o Dexcom, poderá tomar decisões de tratamento sem utilizar o 
medidor de glicemia (GS) (medidor). 

Quer seja um utilizador novo ou antigo do Dexcom, deverá continuar a 
utilizar o seu medidor para tomar decisões de tratamento até perceber 

como funciona o Dexcom. Não tenha pressa! Poderá demorar dias, semanas ou 
meses até ganhar confiança para utilizar o CGM para tomar decisões de tratamento.

Por vezes, deve utilizar o seu medidor em vez do G6. Outras vezes, o melhor será 
não realizar o tratamento, apenas observar e aguardar. 

Ao tomar decisões de tratamento, colabore com o seu profissional de saúde para 
analisar as mais adequadas.

5.1 Quando utilizar o medidor em vez do G6
Confie no seu medidor de GS para tomar decisões de tratamento nestas situações:

• O G6 não apresenta um número nem uma seta.

Se, por exemplo, o ecrã inicial apresentar um destes elementos:

Elementos apresentados Aspetos a observar

BAIXO
mg/dL

Sem número

mgdl/L
Sem seta

Aplicação Recetor Sem número ou seta

Alerta de perda de sinal

OK
Não irá receber alertas, 
alarmes ou leituras de 

 do sensor.

Alerta de 
perda de sinal

OK
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Por outras palavras, sem número, sem seta, sem decisão de tratamento do CGM.

• As suas leituras do G6 não correspondem aos seus sintomas.

Por exemplo, não se sente bem, mas as suas leituras do 
G6 indicam que se encontra dentro do intervalo. Lave bem 
as mãos e utilize o seu medidor. Se o valor do medidor 
corresponder aos seus sintomas, utilize esse valor para o 
tratamento. Em seguida, se pretender alinhar o seu G6 com 
o medidor, realize a calibração. A calibração não é necessária, 
mas a sua realização é possível. (Consulte o Apêndice A:  
Solução de problemas).

Por outras palavras, se tiver dúvidas, utilize o seu medidor.

5.2 Quando observar e aguardar
Existem situações nas quais não deve realizar qualquer decisão  
de tratamento, mas apenas observar e aguardar.

Acumular insulina: não acumule insulina tomando doses  
de insulina demasiado próximas. Aguarde pelo menos duas  
horas entre as doses para não forçar acidentalmente a glucose 
para valores demasiado baixos. Por vezes, é aconselhável 
observar e aguardar.

5.3 Como utilizar setas de tendência
As setas de tendência ajudam a decidir a dosagem. 

Seta para cima: tome um pouco mais de insulina

Seta para baixo: tome um pouco menos de insulina
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5.4 Praticar decisões de tratamento
Utilize os exemplos abaixo para praticar decisões de tratamento. 

Aborde-os com o seu profissional de saúde e analise:

• Quando é necessário utilizar o seu medidor

• Como o G6 pode ser utilizado

• Quando observar e aguardar em vez de tratar

Situação Solução

De manhã cedo:

É acordado pelo  
alerta mínimo. 

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Número e seta: ambos são apresentados.

• Número: a sua glucose é baixa – 80 mg/dL.

• Seta indicando queda ligeira: o valor de glucose 
diminui 30–60 mg/dL em 30 minutos.

Ação a tomar:

• Utilize o G6 para realizar o tratamento habitual.

Ao pequeno-almoço:

Noventa minutos 
depois, está a tomar  
o pequeno-almoço.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Número e seta: ambos são apresentados.

• Seta para cima: o valor de glucose aumenta  
60–90 mg/dL em 30 minutos.

Ação a tomar:

• Utilize o G6 para realizar o tratamento. Tome a sua 
dose normal e, tal como indicado pela seta para 
cima, tome um pouco mais.

51
mg/d

L80
mg/dL

132
mg/dL
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Situação Solução

Após o pequeno-
almoço:

Trinta minutos após 
a dose do pequeno-
almoço, recebe um 
alerta máximo. 

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Insulina: tomou insulina há menos de uma hora. 
Esta leva tempo a produzir efeito. 

Ação a tomar:

• Nenhuma. Observe e aguarde para evitar 
acumular insulina. Não realize o tratamento  
durante, pelo menos, uma hora e meia.

Uma hora depois:

O utilizador observou  
e aguardou.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Insulina: a insulina tomada ao pequeno-almoço 
colocou-o no respetivo intervalo de glucose. 

Ação a tomar:

• Nenhuma. Nenhum tratamento necessário.

A meio da manhã:

Está prestes a lanchar 
a meio da manhã.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Sem número e sem seta: nenhum é apresentado. 
Observe a lacuna nas leituras do G6.

• Mensagem de erro: não está a receber leituras  
do G6.

Ação a tomar:

• Utilize o seu medidor para decisões de tratamento.

200

400

40

300

1110

100

Share

Agora

Ajuda

Perda de sinal
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Situação Solução

Hora do almoço:

Três horas depois,  
está prestes a tomar 
uma dose ao almoço.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Número e seta: ambos são apresentados.

• Seta para baixo: o seu valor de glucose está a 
diminuir 60–90 mg/dL em 30 minutos.

Ação a tomar:

• Utilize o G6 para realizar o tratamento. Conforme 
indicado pela seta para baixo, tome um pouco menos.

A meio da tarde:

Passaram-se três 
horas desde o almoço.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Com número e sem seta: não é apresentada a seta.

Ação a tomar:

• Utilize o seu medidor para decisões de tratamento.

Ao início da noite:

Pouco antes do jantar, 
sente-se um pouco 
fraco e transpirado.

O utilizador vê:

Aspetos a considerar:

• Sintomas e leitura do G6: os seus sintomas não 
correspondem às leituras do sensor do G6.

Ação a tomar:

• Lave bem as suas mãos e realize uma picada no 
dedo. Se o valor do seu medidor corresponder 
aos seus sintomas, utilize-o para decisões de 
tratamento. Em seguida, considere calibrar o G6 
para o alinhar com o medidor. A calibração não 
é necessária, mas a sua realização é possível.

108
mg/dL

mgdl/L

123
mg/dL
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Capítulo 6: Terminar a sessão 
do sensor

Cada sessão do sensor dura dez dias.

As definições são apresentadas quando a sua sessão atual é terminada. O G6 avisa 
quando restam seis horas na sessão do utilizador, quando restam duas horas e, 
finalmente, 30 minutos. É possível terminar a sua sessão a qualquer momento 
durante este período ou aguardar o alerta final indicando que a sessão terminou.

Pretende terminar a sua sessão mais cedo? Consulte o Apêndice A: Solução de 
problemas.

Lembre-se de que não irá receber leituras do G6 após terminar a sessão do sensor. 
Para retomar a receção de leituras do G6, siga os passos que se seguem para 
remover o sensor antigo e, em seguida, inserir um novo e concluir o aquecimento  
do sensor.

6.1 Remover o sensor
Siga estes passos para:

• Retirar o sensor do seu corpo 

• Remover o seu transmissor do suporte

1

Aplicação Recetor

O G6 informa-o quando 
a substituição do sensor 
for necessária.

Sensor Expirado

OK

Substitua o 
sensor agora

Instruções de remoção do sensor

A sessão do sensor 
terminou.

Substitua o sensor.
Não irá receber alertas, 
alarmes ou leituras de 
gl cose do sensor.

Alerta de expiração 
do sensor

OK
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2

Segure na extremidade  
da fita adesiva.

Descole a fita adesiva,  
da mesma forma que um 
penso, para a remover.

3
Quebre o suporte roxo  
do transmissor nos  
respetivos entalhes.

4

Deslize o transmissor para fora.

Conserve o transmissor para 
utilização no próximo sensor. 

Descarte a fita adesiva de 
acordo com as respetivas 
diretrizes locais em matéria  
de componentes que entram 
em contacto com o sangue.

6.2 Reutilizar o transmissor
O seu transmissor dura três meses. Reutilize-o em várias sessões do sensor. 
O seu G6 irá informá-lo quando será necessário substituir o transmissor, com 
uma antecedência inicial de três semanas. Se esse for o seu único transmissor, 
contacte o seu representante Dexcom local para encomendar outro. Quando a 
bateria do transmissor for inferior a uma sessão do sensor completa, não será 
possível utilizá-lo para iniciar uma nova sessão do sensor. (Consulte o Apêndice A: 
Solução de problemas.)
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Capítulo 7: Funcionalidades 
avançadas da aplicação

7.1 Dexcom Share e Follow
É possível utilizar a Share para convidar pessoas (os seus seguidores) para 
ver as suas leituras e tendências atuais do G6 no respetivo dispositivo 
inteligente. (Para uma obter uma lista dos dispositivos compatíveis, aceda a 
dexcom.com/compatibility.) A Share ajuda os seus seguidores a auxiliá-lo. 

Definições da Share e Follow
Ao utilizar a Share ou Follow, considere o seguinte:

• Deverá manter a sua aplicação G6 aberta para partilhar alertas e informações  
de glucose com os seus seguidores

• Bateria: mantenha os dispositivos de visualização carregados

• Internet: 

• Ligue os dispositivos inteligentes à Internet 

• O modo de voo deve estar desligado

• Utilização simultânea de dados e voz: 

A operadora suporta operações simultâneas de dados e voz (utilização simultânea 
de dados e voz)? Caso contrário, a Share não irá enviar dados durante as 
chamadas. Quando a chamada terminar, a Share irá completar todas as 
informações sobre glucose em falta. 

A Share e a Follow não irão funcionar se existir algo de errado com o(s) dispositivo(s) 
inteligente(s). Consulte as instruções do seu dispositivo inteligente para obter 
informações sobre questões de solução de problemas.
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Configurar a Share e convidar seguidores
Para configurar a Share, toque no ícone Share no ecrã inicial da sua aplicação.  
Em seguida, siga as instruções presentes nos ecrãs.

Após concluir a configuração, convide alguém para se tornar seu seguidor tocando 
em Convidar seguidores. 

No ecrã Definições de seguidor, poderá escolher o que o seu seguidor pode ver;  
no entanto, este pode personalizar as respetivas definições na aplicação Follow.

Definições do Seguidor

Configure as definições de notificação do 
Kevin. O Kevin pode alterar estas definições 
mais tarde.

Nível baixo urgente

Notificar quando abaixo

O seu Seguidor será notificado quando a 
sua leitura de glucose do sensor cair abaixo 
do nível de notificação Nível Baixo Urgente.

O seu Seguidor será notificado quando a 
sua leitura de glucose do sensor cair 
abaixo do nível de notificação Baixo no 
período definido.

O seu Seguidor será notificado quando a sua 
leitura de glucose do sensor aumentar para o 
nível de notificação Alto no período definido.

Baixa

Notificar quando abaixo

Durante mais de

Alto

Notificar quando acima

Durante mais de

Não há mais dados

Durante mais de

O seu Seguidor será notificado quando deixar 
de receber leituras de glucose da sua parte.

O seu Seguidor não receberá:

• Leituras de glucose
• Notificações
• Atualizações do gráfico de tendência

Seguinte

Retroceder

1 hr

1 h

200 mg/dL

80 mg/dL

30 minutos

55 mg/dL
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Quando as definições do seu Seguidor corresponderem às suas necessidades, toque 
em Seguinte e, em seguida, em Enviar convite. A Share envia ao seu seguidor um 
convite por e-mail.

Estado do seguidor
A lista de seguidores apresenta o estado dos seus seguidores e permite  
convidar novos.

Seguem-se os estados e os respetivos significados:

Estados Descrição

Convidar novo seguidor.

O utilizador convidou um seguidor. Este ainda não 
aceitou o convite.

O seguidor não aceitou o convite no espaço de sete dias. 
Para convidar novamente, toque em Adicionar seguidor.

O seguidor recebe notificação(ões).

O seguidor vê o gráfico de tendência.

O seguidor parou de seguir o utilizador.

7.2 Dexcom Follow
Os seus seguidores podem sentir-se mais seguros se receberem as suas 
informações do G6 quase imediatamente. 

Definições adicionais recomendadas para a Follow
Para configurar e executar a Follow, defina o volume do dispositivo inteligente  
do seguidor:

• O modo Silêncio/Não incomodar deve estar desativado

• O som deve estar ativado

Adicionar Seguidor

Convidado

Convite expirado

Removido
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Configuração da Follow
1. O seguidor recebe e abre o seu convite por e-mail no dispositivo inteligente que 

irá utilizar para seguir o utilizador. 

2. Este deve instalar e configurar a aplicação Dexcom Follow no seu dispositivo 
inteligente. 

O e-mail inclui uma hiperligação para transferir a aplicação; esta também pode 
ser obtida através da App Store.

Agora o seu seguidor poderá ver as suas informações do G6! 

Informações visualizadas pelos seguidores

Tecla Número da Share e seta apenas

1. Leitura do sensor

2. Seta de tendência

3. Imagem do partilhador

4. Última atualização

mg/dL

Max
2m atrás 135
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Tecla Gráfico de tendência

1. Leitura do sensor

2. Seta de tendência

3. Imagem do partilhador

4. Última atualização

5. Gráfico de tendência

6. Nível de notificação alto

7. Nível de notificação baixo

8. Voltar ao painel

9. Nome do partilhador

10. Definições de notificação

11. Horas apresentadas

12. Vistas

– 400

– 300

– 200

– 100

– 40

Agora

–

12:00

–

:00

–

Follow

mg/dL

Máx.

2 min atrás

135
3 h 6 h 12 h 24 h

Para ver até às últimas 24 horas de leituras do Partilhador, rode o seu dispositivo 
inteligente (para uma vista horizontal). Prima o gráfico sem soltar para visualizar 
os detalhes.

Tecla Vista horizontal do gráfico de tendência

1. Voltar à vista vertical

2. Visualizações

3. Horas apresentadas
–400

–300

–200

–100

–40

Agora

–

11:00

–

9:00

–

1 HR 3 HR 12 HR6 HRMax 24 HR
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Definições de notificação
O seu seguidor pode personalizar as notificações. Os seguidores podem, por 
exemplo, alterar as respetivas definições para saberem quando o utilizador fica 
abaixo de 70 mg/dL por um período superior a 30 minutos. Estes podem também 
alterar as definições de forma a serem notificados a cada duas horas caso o 
utilizador se mantenha abaixo de 70 mg/dL.

O Seguidor vê quando o utilizador desliga a Share, se foi eliminado ou se a partilha 
foi interrompida por algum outro motivo. O Seguidor pode tocar no ícone de ajuda 
azul junto a um Partilhador para obter mais informações sobre o seu estado.

Se o Partilhador não estiver a receber as leituras de glucose do sensor, o seu estado 
é apresentado como Ativo – Nenhum dado na Follow. O Seguidor deve pedir ao 
Partilhador para verificar o seu CGM.

Existem momentos em que as informações da Share poderão estar dessincronizadas 
relativamente às suas informações do G6. Dependa sempre da sua aplicação G6 
para gerir a diabetes e não dos seus seguidores. 

7.3 Controlar a emissão de som de alarmes/alertas
Quando configura o seu dispositivo inteligente, é apresentado o ícone Emitir sempre som. 
É possível alterar o funcionamento de Emitir sempre som em Definições > Alertas. 

Retroceder

Máx.

Notificação de nível 
baixo urgente

Notificação de nível baixo

55 mg/dL

70 mg/dL

400 mg/dL

Desativado

Desativado

Notificação de nível alto

Notificação de nenhum 
dado

Altura do gráfico

GRÁFICO

NOTIFICAÇÕES

Definições
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Utilizar Emitir sempre som
Quando estiver na escola ou no trabalho, poderá pretender que os sons emitidos 
pelo seu telemóvel sejam mais discretos. A definição Emitir sempre som, combinada 
com a definição Silêncio/Não incomodar do seu telemóvel, permite-lhe controlar 
quando ouvir os alarmes/alertas e os outros sons do seu telemóvel. Os ícones no 
seu ecrã inicial indicam o que irá ouvir.

A definição Silêncio/Não incomodar do telemóvel controla se o utilizador ouve os 
sons do telemóvel, como mensagens de texto e chamadas. Quando a definição Emitir 
sempre som estiver ativa, irá ouvir sempre os seus alertas padrão e programados, 
independentemente da definição Silêncio/Não incomodar do seu telemóvel. Portanto, 
à noite, pode ativar a definição Emitir sempre som e o modo Silêncio/Não incomodar 
para evitar ouvir outros sons que não os alarmes/alertas do G6. 

Quando a definição Emitir sempre som estiver ativa, são apresentados os seguintes 
ícones no seu ecrã inicial:

Alertas padrão (os estabelecidos pelo utilizador aquando da configuração 
da aplicação no telemóvel ou no menu Alertas)

Alertas programados (descritos na próxima secção)

Quando a definição Emitir sempre som estiver desativada, é importante saber se 
o seu telemóvel está em modo Silêncio/Não incomodar.

• Se o modo Silêncio/Não incomodar também estiver desativado, irá ouvir os 
alertas padrão e programados e ver estes ícones no seu ecrã inicial. O seu 
telemóvel também irá emitir outros sons que não os do G6, como os de 
chamada e mensagem.

 Alertas padrão  Alertas programados

• No entanto, se o modo Silêncio/Não incomodar estiver ativo, irá apenas ouvir 
estes três alarmes/alertas: Alarme de glucose de nível baixo urgente, Alerta do 
transmissor e Alerta de falha do sensor. Não irá ouvir outros sons emitidos pelo 
seu telemóvel. Esta poderá ser a combinação de definições mais adequada 
para o utilizador no contexto de escola/trabalho. Estes ícones no seu ecrã 
inicial apresentam este estado:

  Alertas padrão  Alertas programados
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7.4 Programação de alertas
A aplicação Programação de alertas permite escolher como os alarmes/alertas notificam 
o utilizador em momentos e dias diferentes. O utilizador pode, por exemplo, optar por 
programar os alarmes/alertas para que sejam os únicos sons emitidos pelo dispositivo 
inteligente enquanto dorme.

A aplicação Programação de alertas permite-lhe configurar um horário adicional.

Utilizar a Programação de alertas
Quando ativa a Programação de alertas pela primeira vez, as suas definições de 
alerta de glucose padrão são copiadas para o seu horário. A Programação de alertas 
ajuda o utilizador a criar um horário adicional. 

Para programar os alarmes/alertas para que estes sejam os únicos sons emitidos pelo 
dispositivo inteligente durante a noite, crie uma programação de alertas noturna com 
a definição Emitir sempre som ativada, como no exemplo que se segue. Em seguida, 
coloque todas as noites o seu dispositivo inteligente em modo Silêncio/Não incomodar.

Quando a Programação de alertas está ativa, existem dois grupos de definições no 
menu Alertas: Padrão e Programado.

• O grupo Padrão mostra definições regulares não programadas

• O grupo Programado mostra todos os alertas alterados pelo utilizador em relação 
à predefinição

Nome Noites

Hora 20:00 - 08:00

Dias Todos os dias

Nível baixo urgente 55 mg/dL

Urgente nível baixo próximo Ativar

Baixo 70 mg/dL

Alto 200 mg/dL

Programação de alerta

Emitir sempre som

PROGRAMADO
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Apêndice A: Solução de problemas

Este apêndice contém breves instruções para as perguntas mais habituais. Estas 
encontram-se listadas por ordem conforme apresentado abaixo:

A.1 Precisão – As leituras do G6 não correspondem ao valor do medidor de glicemia

A.2 Precisão – As leituras do G6 não correspondem aos sintomas

A.3 Fita adesiva

A.4 A aplicação desliga-se

A.5 Calibrar o seu G6

A.6 Não é possível ouvir alarmes/alertas

A.7 Alertas comuns

• Solicitações de calibração e recalibração

• Alerta de nenhuma leitura

• Alerta de perda de sinal

• Alerta do transmissor

• Alertas de bateria baixa do transmissor e última sessão

• Alerta de transmissor não encontrado

A.8 Encerramento antecipado de sessão do sensor

A.9 Lacuna no gráfico

A.10 Recarregar recetor

A.11 Iniciar sessão do sensor sem código do sensor

A.12 Água e G6

Para obter informações completas de solução de problemas, consulte a secção 
de perguntas frequentes no site da Dexcom (dexcom.com) ou contacte o seu 
representante Dexcom local.
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A.1 Precisão – As leituras do G6 não correspondem 
ao valor do medidor de glicemia
Fluidos corporais diferentes produzem números diferentes:

• O medidor de GS mede a glucose no sangue

• O sensor G6 mede a glucose no líquido intersticial

A calibração pode ajudar a alinhar as suas leituras do G6 com os valores do seu 
medidor. (Consulte A.5 Calibrar o seu G6.)

A.2 Precisão – As leituras do G6 não correspondem 
aos sintomas
Caso as suas leituras não correspondam aos seus sintomas:

• Lave as mãos com água e sabão. Seque-as. Em seguida, proceda à picada no 
dedo com o seu medidor. Se o valor do seu medidor corresponder aos seus 
sintomas, utilize-o para tomar decisões de tratamento.

• A calibração pode ajudar a alinhar as suas leituras do G6 com os valores do seu 
medidor. (Consulte A.5 Calibrar o seu G6.)
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A.3 Fita adesiva

Problema Solução

Não é possível retirar  
o aplicador

1. Descole cuidadosamente a fita adesiva com 
o aplicador acoplado

2. Verifique o local de inserção para garantir 
que o sensor não permanece na pele

3. Não reutilize o aplicador

4. Contacte o seu representante Dexcom local



52

Sistema Dexcom G6 • Utilizar o G6

Apêndice A: Solução de problemas

Problema Solução

Fita adesiva a descolar 
do corpo

Após a inserção do sensor, pode reduzir 
a descolagem ao:

• Colocar um Overpatch ou uma fita médica 
(como Blenderm) sobre a fita adesiva. Evitar 
cobrir o transmissor. Evitar feridas abertas.

• Para encomendar o Overpatch, contacte 
o seu representante Dexcom local.

Overpatch Fita adesiva médica
Para a sua próxima sessão do sensor, pode 
impedir a descolagem antes de inserir o seu 
sensor ao:

• Garantir que a sua pele está limpa e seca 
antes de inserir o sensor.

• Utilizar produtos adesivos (como Mastisol®, 
SkinTac™) sob a fita. Evitar o local de 
inserção da agulha. 

• Esfregar cuidadosamente a fita sobre a pele.
Irritação da pele junto 
ao local do sensor

• Algumas pessoas são sensíveis ao adesivo 
do sensor. Se sofrer uma irritação cutânea 
significativa, como prurido, ardor e/ou 
erupções no local do adesivo, entre em 
contato com o seu profissional de saúde.
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A.4 A aplicação desliga-se
Se a sua aplicação se desligar, a memória do dispositivo inteligente ou o 
armazenamento podem estar cheios. Para corrigir este problema, feche as 
aplicações abertas e não utilizadas e elimine os ficheiros não utilizados de 
forma regular.

A.5 Calibrar o seu G6
Siga estes passos para calibrar o seu G6:

1

Seque as mãos depois de as 
lavar cuidadosamente com 
água e sabão. Em seguida, 
utilize o seu medidor para 
obter um valor do medidor.

2

Aplicação Recetor

Toque em Calibrar no menu  
do seu G6.

Siga as instruções no ecrã para 
inserir, guardar e confirmar o 
valor do seu medidor.

Início Definições

Share Desativar

SUPORTE

CGM

Alertas

Hora de inserção Nenhum sensor 
inserido

Acerca de

Conta

Contacto

Última calibração Nenhum

Transmissor 22245L

Utilizar Apple Health Desativar

Calibrar

Altura do gráfico 400 mg/dL

Adicionar evento

Alertas

Brilho

Calibrar

Definições

Sons

Desligar

Parar sensor

Menu
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Proceda à calibração apenas num dispositivo de visualização, mesmo que esteja a 
utilizar a aplicação e o recetor. O transmissor envia as informações de calibração 
entre ambos.

Utilize apenas o valor do seu medidor para calibrações: nunca insira leituras do seu G6.

Não proceda a calibrações quando a sua glucose estiver em constante alteração 
(mais do que 3 mg/dL por minuto).

Calibre apenas com valores de medidor entre 40 mg/dL e 400 mg/dL.

A.6 Não é possível ouvir alarmes/alertas 

Recetor
O seu recetor emite um sinal sonoro, vibra e apresenta uma mensagem de Alarme 
de nível baixo urgente, Alerta urgente de nível baixo próximo, Alerta de falha do 
sensor e Alerta do transmissor. Para todos os outros alertas, o seu recetor é mais 
discreto. Para o primeiro alarme/alerta, o recetor vibra e apresenta uma mensagem. 
Se o alarme/alerta se repetir, o recetor adiciona um sinal sonoro. 

Caso não seja possível ouvir os seus alarmes/alertas na aplicação, verifique se a 
aplicação, Bluetooth, volume e notificações estão ligados. Se reiniciar o seu dispositivo 
inteligente, volte a abrir a aplicação Dexcom. Consulte o guia do utilizador do G6 para 
aceder às sugestões de definições do dispositivo inteligente. 

Caso não seja possível ouvir os seus alarmes/alertas no recetor, altere o volume 
dos alarmes/alertas em Menu > Sons. Utilize Menu > Sons > Testar som para 
experimentar o som selecionado e garantir que o pode ouvir facilmente.

Aplicação
Caso não seja possível ouvir os seus alarmes/alertas na nossa aplicação, verifique 
se a aplicação, Bluetooth, volume e notificações estão ligados. Caso o seu dispositivo 
inteligente esteja em modo Silêncio/Não incomodar e ainda pretenda receber os seus 
alarmes/alertas críticos, certifique-se de que Emitir sempre som está ligado. Consulte 
o Capítulo 2 para aceder às sugestões de definições do dispositivo inteligente. 
Consulte as instruções do produto do dispositivo inteligente para testar o altifalante.
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A.7 Alertas comuns

Problema Solução

Solicitações de calibração e recalibração 

O G6 necessita de calibração.

O G6 solicita que proceda 
novamente à calibração quando 
inserir uma calibração fora do 
intervalo previsto.Aplicação

Alerta de calibração
Insira uma nova leitura de glicemia para 
manter a precisão do sensor.
Aperte para mais

DEXCOM G6 Agora

Erro de calibração
Após 15 minutos, insira uma nova

leitura de glicemia para recalibrar o
seu sensor.

OK

Recetor

1

Calibração
Alerta

Calibrar

Ignorar

Após 03:19,  

sensor.

Recalibração
Alerta

OK
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Problema Solução

Nenhum alerta de leitura 

O sensor está temporariamente indisponível 
para medir a glucose.

Não proceda à calibração.

1. Verifique o transmissor; 
está encaixado no suporte  
do transmissor?

2. Aguarde até três horas enquanto 
o G6 aplica as suas correções. 

3. Caso as correções não tenham 
sido aplicadas após três horas, 
contacte o seu representante 
Dexcom local.

Não são apresentados alarmes/
alertas nem leituras do G6 até 
terem sido aplicadas as correções. 
Utilize o seu medidor para decisões 
de tratamento.

Apenas aplicação:

Toque em OK para apagar o alerta e, 
em seguida, toque em Ajuda no ecrã 
inicial para obter mais informações.

Aplicação

Alerta de Nenhuma leitura

OK

Recetor

Não irá receber alertas, 
alarmes ou leituras de 
gl cose do sensor.

Aguarde...

Nenhuma leitura 
Alerta

OK
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Problema Solução

Perda de sinal

O dispositivo de visualização e o 
transmissor não estão a comunicar.

Não proceda à calibração.

1. Verifique se o dispositivo de 
visualização e o transmissor 
estão dentro de um intervalo 
de seis metros entre si sem 
qualquer obstrução. Se estiver 
dentro de água, desloque o 
dispositivo para uma distância 
inferior a seis metros.

2. Aguarde até 30 minutos. 

3. Se este problema não for 
corrigido, contacte o seu 
representante Dexcom local.

Não são apresentados alarmes/alertas 
nem leituras do G6 até terem sido 
aplicadas as correções. Utilize o seu 
medidor para decisões de tratamento.

Apenas aplicação:

Desligue e volte a ligar o Bluetooth.

Aplicação

Alerta de perda de sinal

OK

Recetor

Não irá receber alertas, 
alarmes ou leituras de 

 do sensor.

Alerta de 
perda de sinal

OK

Alerta do transmissor

O transmissor não está a funcionar. A 
sessão do sensor para automaticamente.

Contacte o seu representante 
Dexcom local.

Não são apresentados alarmes/
alertas nem leituras do G6 até à 
substituição. Utilize o seu medidor 
para decisões de tratamento.

Aplicação Recetor

Falha do transmissor

OK

Substitua o sensor e 
o transmissor agora

Instruções de remoção do sensor

O transmissor não está 
a funcionar.

Substitua o transmissor 
e o sensor para continuar.

Alerta do 
transmissor

OK
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Problema Solução

Alertas de bateria baixa do transmissor 
e última sessão

Bateria do transmissor a expirar.

Solicite um novo transmissor.

Se a bateria do transmissor  
estiver prestes a expirar, o G6 
informa-o quando:

• Existem três semanas restantes

• Existem duas semanas restantes 
(consulte os ecrãs à esquerda)

• Existe mais uma sessão

• A bateria está muito baixa  
para outra sessão

• A bateria está criticamente 
baixa e deve ser substituída 
imediatamente

Aplicação Recetor

Alerta de transmissor não encontrado

O G6 não emparelhou.

1. Certifique-se de que o 
transmissor está encaixado  
no suporte do transmissor.

2. Verifique se o número de série 
(N.º de série) do transmissor 
inserido está correto.

3. Se este problema não for 
corrigido, o sensor pode não ser 
inserido corretamente. Insira 
um novo sensor. Para uma 
substituição, contacte o seu 
representante Dexcom local.

Não são apresentados alarmes/
alertas nem leituras do G6 até 
terem sido aplicadas as correções. 
Utilize o seu medidor para decisões 
de tratamento.

Aplicação Recetor

Bateria fraca do transmissor
O transmissor irá expirar em cerca de

2 semanas.

Se ainda não o fez, encomende um
transmissor novo.

OK

O transmissor irá expirar 
em cerca de 3 semanas.

Bateria fraca 
do transmissor

OK

Ajuda

Transmissor
Não encontrado

Transmissor não 
encontrado.

Verifique o n.º de série 
do transmissor e tente 
emparelhar novamente.

Transmissor 
não encontrado

Próximo
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A.8 Encerramento antecipado de sessão do sensor
Poderá ser necessário encerrar a sessão do sensor de forma antecipada. Se for 
o caso, encerre-a na sua aplicação ou no seu recetor. Ambos os métodos são 
apresentados abaixo. Após encerrar a sessão do sensor, não será possível reiniciá-la.

Aplicação: Encerramento antecipado de sessão do sensor

1

Apple Android

Toque em Definições.

2
Toque em Parar sensor.

Remova o transmissor e o 
sensor. (Consulte o Capítulo 6.)

100

Eventos

Definições

40
Agora9:008:00  

DEFINIÇÕES

Parar Sensor

Vá em Ajuda para instruções de 
remoção do sensor

Acerca de

Conta

Contacto

Ajuda
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Recetor: Encerramento antecipado de sessão

1 Toque em Menu.

2 Toque em Parar sensor.

3
Toque em Sim.

Remova o transmissor e o sensor. (Consulte o 
Capítulo 6.)

4 Aguarde.

A.9 Lacuna no gráfico
Quando não estiver a obter leituras do G6, o  
seu gráfico pode apresentar uma lacuna no lado 
direito dos pontos de tendência. No exemplo, 
pode ver a lacuna no local onde deveria existir  
o seu ponto atual:

Quando retomar as suas leituras do G6, até  
um máximo de três horas de leituras do G6  
em falta podem ser apresentadas no gráfico.

Brilho

Calibrar

Definições

Sons

Desligar

Parar sensor

Menu

Tem a certeza de que 
precisa parar o sensor?

Não é possível reiniciá-lo, é 
necessário um novo sensor.

Não

Parar sensor

Sim

A parar sensor...

200

400

40

300

1110

100

Share

Agora

Ajuda

Perda de sinal
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A.10 Recarregar recetor

Problema Solução

A luz de carga do recetor  
está acesa ou não é possível 
ligar o recetor

É necessário carregar o recetor

• Carregue o recetor utilizando uma tomada 
elétrica e não um computador/portátil 

• Uma carga completa pode demorar  
até três horas

A.11 Iniciar sessão do sensor sem código do sensor
Pretende iniciar uma sessão do sensor agora, mas não tem o código do sensor? 
O código do sensor encontra-se na etiqueta adesiva do aplicador. Utilize apenas 
o código do sensor do aplicador que inserir; não utilize outros códigos. O código 
do sensor correto permite que o G6 funcione sem que seja necessário solicitar 
calibrações todos os dias.

No entanto, mesmo que não tenha um código do sensor, pode continuar a utilizá-lo. 
Durante a sua sessão do sensor, ser-lhe-á solicitado que proceda a calibrações de 
forma diária. (Consulte Solicitação de calibração na secção A.7 Alertas comuns.)

Siga as solicitações para Configurar sem código do sensor.
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Aplicação: Configurar sem código do sensor

1

Ao configurar a aplicação ou ao inserir um novo 
sensor sem utilizar um código do sensor, no ecrã 
Código do sensor, toque em Nenhum código.

Se não inserir o código do sensor, terá de calibrar  
o seu G6 diariamente durante esta sessão do  
sensor. Insira apenas o código do sensor do 
aplicador que inserir.

Nos ecrãs seguintes (não incluídos nestes passos), 
siga as instruções no ecrã para:

• Inserir o número de série do transmissor  
(se estiver a utilizar um novo transmissor)

• Inserir o sensor

• Conectar o transmissor

2
Toque em Iniciar sensor.

Aguarde duas horas até o aquecimento do seu 
sensor terminar.

3

Após o aquecimento do sensor, o seu G6 solicita-lhe 
que proceda duas vezes a uma calibração através de 
duas picadas no dedo individuais.

Toque em Calibrar (ícone) para iniciar.

4

Lave as mãos com água e sabão e não com um gel 
de limpeza.

Seque as mãos.

Lavar e secar as mãos antes de obter um valor  
do medidor ajuda a assegurar a precisão.

5

Proceda à medição de GS com uma picada no dedo 
utilizando o seu medidor.

Utilize apenas a ponta do dedo e nunca qualquer 
outro local. 

Transmissor

Inserir código

Nenhum código

Código do sensor

O código do sensor encontra-se 
no aplicador do sensor

Iniciar sensor

Calibrar

2
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6

Insira o número exato de GS, obtido a partir do 
medidor, dentro de um período de cinco minutos 
após a picada no dedo, ou antes, caso a sua  
glucose esteja em constante alteração.

7 Toque em Confirmar para guardar.

8

É hora de proceder à sua próxima calibração.

Toque em Calibrar.

Repita os passos 4–8 e insira o valor da segunda 
picada no dedo.

9

Cinco minutos depois de inserir o valor da sua 
segunda calibração, procure a sua primeira leitura 
do G6!

Cada ponto é uma leitura do G6 obtida a cada  
cinco minutos.

Doze horas depois, será relembrado para proceder novamente à calibração. 
Passadas outras 12 horas, irá receber outro lembrete. Durante o resto da sua sessão 
do sensor, o G6 solicita-lhe que proceda à calibração uma vez a cada 24 horas.

Certifique-se de que procede à calibração quando solicitado. 
Certifique-se também de que limpa bem as mãos antes de 
proceder a uma picada no dedo. Caso contrário, as leituras 
do G6 podem não ficar alinhadas com o seu medidor. 
Por outras palavras: não aguarde, calibre! 

128
mg/dL

Passos:
1.  Lave e seque as mãos.
2. Efetue uma picada no dedo com o
    seu medidor.
3. Insira rapidamente o valor exato do
    seu medidor.

7
PQRS

9
WXYZ

8
TUV

0

4
GHI

6
MNO

5
JKL

1 3
DEF

2
ABC

Cancelar SalvarCalibrar

Confirmar entrada

128 mg/dL

Cancelar Confirmar

Calibrar

1

200

400

40

300

Agora9:008:00  

100

Eventos

Definições

CalibrarShare

128
mg/dL

Calibrar

1
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Se estiver a utilizar a aplicação e o recetor, basta inserir a sua calibração num dos 
dois. Em menos de dez minutos, o transmissor irá enviar as informações para o 
outro dispositivo.

Recetor: Configurar sem código do sensor 

1

Ao configurar o recetor ou ao inserir um novo sensor 
sem utilizar um código do sensor, no ecrã Código 
do sensor, toque em Nenhum código.

Se não inserir o código do sensor, terá de calibrar 
o seu G6 diariamente durante esta sessão do sensor. 
Insira apenas o código do sensor do aplicador 
que inserir.

Nos ecrãs seguintes (não incluídos nestes passos), 
siga as instruções no ecrã para:

• Inserir o número de série do transmissor  
(se estiver a utilizar um novo transmissor)

• Inserir o sensor.

• Conectar o transmissor

2
Toque em Iniciar sensor.

Aguarde que o período de duas horas de aquecimento 
do sensor termine.

3

Após o aquecimento do sensor, o G6 solicita-lhe  
que proceda duas vezes a uma calibração através  
de duas picadas no dedo individuais.

Toque em OK para calibrar.

Inserir código

Código do Sensor

Nenhum código

O Código do Sensor está 
no aplicador do sensor

200

400

100
40

300

Agora03:0002:00

Iniciar sensor

1

Calibração
Alerta

Calibrar

Ignorar
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4

Lave as mãos com água e sabão e não com um gel 
de limpeza.

Seque as mãos.

Lavar e secar as mãos antes de obter um valor do 
medidor ajuda a assegurar a precisão.

5

Proceda à medição de GS com uma picada no dedo 
utilizando o seu medidor.

Utilize apenas a ponta do dedo e nunca qualquer 
outro local.

6

Insira o número exato de GS, obtido a partir do 
medidor, dentro de um período de cinco minutos 
após a picada no dedo.

Toque nas setas Para cima e Para baixo para inserir 
o valor do medidor.

Em seguida, toque em Guardar.

Calibrar

mg/dL

Saiba mais

Guardar

Calibrar

mg/dL
128

Saiba mais

Salvar
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7 Toque em Sim para confirmar que inseriu  
o valor correto.

8

É hora de proceder à sua próxima calibração.

Toque em OK.

Repita os passos 4–8 e insira o valor da segunda 
picada no dedo.

9

Cinco minutos depois de inserir o valor da sua 
segunda calibração, procure a sua primeira leitura 
do G6!

Cada ponto é uma leitura do G6 obtida a cada 
cinco minutos.

08:33

Isto está correto?

128
mg/dL

Sim

Não

1

Calibração
Alerta

Calibrar

Ignorar

128
mg/dL

200

400

100

40

300

Agora9:008:00  
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Doze horas depois, será relembrado para proceder novamente à calibração. Passadas 
outras 12 horas, irá receber outro lembrete. Durante o resto da sua sessão do sensor, 
o G6 solicita-lhe que proceda à calibração uma vez a cada 24 horas.

Certifique-se de que procede à calibração quando solicitado. Certifique-se também 
de que limpa bem as mãos antes de proceder a uma picada no dedo. Caso contrário, 
as leituras do G6 podem não ficar alinhadas com o seu medidor. Por outras palavras: 
não aguarde, calibre! 

Se estiver a utilizar a aplicação e o recetor, basta inserir a 
sua calibração num dos dois. Em menos de dez minutos, o 
transmissor irá enviar as informações para o outro dispositivo.

A.12 Água e G6
Depois de encaixado no devido local, o transmissor é resistente à água. No entanto, 
o recetor não dispõe da mesma resistência. Nadar, molhar, tomar banho: não precisa 
de se preocupar com a água e o seu G6; basta deixar o seu recetor numa área seca. 

Se estiver dentro de água, desloque o dispositivo de visualização para uma distância 
inferior a seis metros para obter as leituras do G6.

1

Calibração
Alerta

Calibrar

Ignorar
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Apêndice B: Aumente as capacidades 
da sua aplicação

Com a aplicação Sistema de monitorização contínua de glucose Dexcom G6 (G6), 
verá notificações no seu ecrã de bloqueio ou no seu relógio inteligente.

Não consegue ver quaisquer dados? Abra a sua aplicação.

No seu dispositivo inteligente Apple, pode configurar a Siri para o informar da sua 
leitura do G6 quando o solicitar.

Utiliza aplicações de saúde? Partilhe as suas informações sobre glucose com eles 
para obter uma imagem mais completa.

B.1 Visualização de hoje (Apple)
Verifique as suas informações de CGM na Visualização de hoje, até mesmo quando o 
seu dispositivo inteligente se encontra bloqueado. A partir da extremidade esquerda 
do ecrã de Início ou do Ecrã bloqueado, deslize para a direita.

Para adicionar o G6, deslize para baixo e toque em Editar. Consulte as instruções do 
seu dispositivo inteligente para obter mais informações.

Tecla Visualização de hoje

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência 149

DEXCOM G6

mg/dL

Mostrar mais

Toque em Mostrar mais para apresentar o seu gráfico.
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Tecla

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Gráfico de tendência
4. Leitura atual do G6
5. Nível de alerta máximo
6. Nível de alerta mínimo
7. Apresenta as últimas 

três horas

400

300

200

100
40

149
DEXCOM G6

mg/dL

3HR

Mostrar menos
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B.2 Quick Glance (Android)
Verifique o seu G6 no Ecrã bloqueado ou deslize para baixo a partir da parte superior. 

Quick Glance

Arraste para baixo na extremidade inferior do Quick Glance para apresentar  
o seu gráfico.

Tecla

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Gráfico de tendência
4. Leitura atual do G6
5. Nível de alerta máximo
6. Nível de alerta mínimo
7. Apresenta as últimas 

três horas

mgdl/L

Agora

400
300
200
100
40

O Quick Glance está ativado por predefinição. Desative-o através da aplicação: 
Definições > Quick Glance

100
40

300

400

200

150
mg/dL
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B.3 Relógios inteligentes

Verifique o G6 através do seu relógio inteligente Apple ou Android.

Sugestão de utilização

A utilização de um relógio inteligente com o G6 pode alterar a maneira como recebe 
alarmes/alertas. 

• O seu relógio inteligente comunica apenas com o seu dispositivo inteligente e 
não com o transmissor.

• Não irá receber alarmes/alertas ou leituras do G6 no seu relógio a não ser que 
este se encontre ligado ao seu dispositivo inteligente.

Certifique-se de que compreende como pode receber notificações com um  
relógio ligado.

• Deve utilizar o relógio para ver os alertas e sentir as respetivas vibrações. 

• Nas definições do seu dispositivo inteligente, certifique-se de que as notificações 
são enviadas para o relógio e para o dispositivo inteligente. 

• Não desative nem bloqueie as notificações da aplicação.

Ao reativar, o relógio é atualizado com os seus dados de CGM a partir do seu 
dispositivo inteligente. Pode ocorrer um breve atraso antes de a aplicação no seu 
relógio apresentar as informações atuais.

Aceda a dexcom.com/compatibility para se certificar de que o seu relógio funciona 
com o G6.

Instalação do Apple Watch (iPhone)

Para instalar a aplicação, utilize a aplicação Watch no seu iPhone. 

Consulte as instruções do seu relógio para obter mais informações sobre a instalação 
de aplicações.

Configuração do Android Wear

Utilizando o mostrador do relógio Dexcom G6, verifique as informações do seu G6. 
Consulte as instruções do seu relógio para obter mais informações.
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Tecla Apple Watch

Número e seta
1. Leitura do G6
2. Seta de tendência

Gráfico
3. Gráfico de tendência
4. Leitura atual do G6
5. Nível de alerta máximo
6. Nível de alerta mínimo
7. Apresenta as últimas 

três horas
8. Hora

Android Wear
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B.4 Siri (Apple)

Utilize as definições da sua aplicação para configurar um atalho da Siri. Depois, 
sempre que a sua aplicação estiver a ser executada, pode pedir à Siri que lhe diga 
as suas tendências e as leituras da G6! Quando a Siri responder, o seu gráfico é 
apresentado no ecrã de bloqueio.

A Siri pode não estar disponível em todos os países. Consulte o site da Apple para 
ver se a Siri está disponível no seu país.

Siri, qual é o valor da minha 
glucose?

A Dexcom G6 diz: "O valor da sua 
glucose é 150 e está estável."

Toque para Editar

40

100

200

300

400

DEXCOM G6

150
mg/dL
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B.5 Apps de saúde

Envie as suas informações sobre glucose para aplicações de saúde, como a Apple 
Health e a Samsung Health para Androids.

Para iniciar, vá a Definições > Apps de saúde.

Depois de configurar a aplicação de saúde, as informações sobre glucose dos 
últimos 30 dias são enviadas para a aplicação de saúde, exceto as das últimas 
3 horas.

Ou seja, todas as informações sobre glucose novas são enviadas com um atraso 
de 3 horas.

Definições

 

 

 

 

 

 

 Calibrar

Início

Parar sensor

Consulte a Ajuda para obter instruções de remoção 
do sensor.

Share Ativado

400 mg/dL

Nenhum sensor inserido

Nenhum sensor inserido

Nenhum

8J57WY

Ativado

Alertas

Altura do gráfico

Hora de inserção

O sensor expira a

Última calibração

Transmissor

Utilizar Apple Health

Utilizar Atalhos da Siri

Acerca de

Conta

Contacto

Ajuda

Comentários

SUPORTE
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Apêndice C: Dexcom CLARITY 

O software Dexcom CLARITY é uma parte importante do seu sistema Dexcom CGM.

O CLARITY destaca os seus padrões de glucose, tendências  
e estatísticas. Utilize o CLARITY na sua clínica e monitorize  
as melhorias entre consultas.

Pode aceder à CLARITY a partir da aplicação Dexcom G6 ou 
através da Internet. Para ir para a Dexcom CLARITY:

•  Na sua aplicação Dexcom G6: Toque no ícone CLARITY do seu ecrã Eventos 
ou rode o seu dispositivo inteligente para paisagem, para ver os seus eventos

•  Na Internet: Inicie sessão em clarity.dexcom.eu. Utilize os dados do seu início 
de sessão atual na Dexcom ou crie uma conta

O Dexcom CLARITY pode não estar disponível em todas as regiões.

1 h 3 h 6 h 12 h 24 h

19:00

Eventos

Insulina

20:00 Agora

EventosInício Editar

Adicionar evento

Os eventos adicionados serão apresentados abaixo.

Hidratos de carbono

8:30
30 g

Exercício

8:00  •  Duração de 1 hora
Executar

Hidratos de carbono

8:30
30 g

Exercício

8:00  •  Duração de 1 hora

Também é possível ver eventos 
anteriores na Dexcom CLARITY

Executar

HOJE

ONTEM
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Apêndice D: Cuidar do seu G6

D.1 Manutenção do G6

Transmissor
• Mantenha-o na embalagem até que esteja pronto para ser utilizado. Verifique 

o transmissor e não o utilize se este estiver danificado.

• Armazene a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C.

Recetor
• Verifique a caixa do recetor. Se estiver fissurada ou danificada, não o utilize. 

Caso contrário, poderá sofrer choques elétricos. Não abra a caixa.

• Utilize a proteção fornecida para proteger o recetor contra colisões e quedas. 
Ao colocar a proteção, certifique-se de que os orifícios dos altifalantes ficam 
alinhados com o altifalante do recetor.

• Mantenha a bateria carregada. Utilize apenas o cabo USB de carregamento/
transferência da Dexcom.

• Para limpar o recetor, utilize um pano limpo e seco.

• Não utilize panos, toalhas, toalhetes abrasivos ou itens semelhantes.

• Evite a humidade sobre qualquer abertura.

• Não utilize produtos abrasivos, solventes ou pulverizadores de aerossóis.

Todos os componentes do G6
• Para que mantenha o seu G6 a trabalhar de forma segura, não modifique 

qualquer componente do G6.

D.2 Armazenamento
O armazenamento correto do seu G6 ajuda a impedir falhas do sistema. 

Sensor
• Mantenha-o na respetiva embalagem esterilizada até que esteja pronto  

para ser utilizado.

• Armazene a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C.
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Transmissor
• Mantenha-o protegido quando não estiver em utilização

• Armazene a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C

• Armazene a uma humidade relativa entre 10% e 95%

Recetor
• Mantenha-o protegido quando não estiver em utilização

• Carregue totalmente a bateria antes de um armazenamento superior a três meses

• Armazene a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C

• Armazene a uma humidade relativa entre 10% e 95%

D.3 Eliminação do sistema
Diferentes locais têm diferentes requisitos para a eliminação de sistemas eletrónicos 
(recetor e transmissor) e de peças que entrem em contacto com sangue ou outros 
fluidos corporais (sensor). Siga os requisitos locais em matéria de gestão de resíduos 
para a sua área.
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Apêndice E: Símbolos da embalagem

Os símbolos encontram-se na embalagem do recetor, transmissor e sensor. Estes 
símbolos apresentam uma utilização segura e adequada do G6. Para aceder às 
descrições dos símbolos, consulte a tabela abaixo ou aceda a dexcom.com/symbols. 

Alguns destes símbolos podem não ter significado na sua região e encontram-se  
listados para efeitos meramente informativos. A tabela seguinte apresenta o 
significado de cada símbolo:

~ Corrente alternada

R-NZ
Marca de Conformidade Regulamentar da Austrália  
e da Nova Zelândia (RCM) para CEM

EC  REP Representante autorizado na Comunidade Europeia

Número de lote/remessa

Bluetooth ligado; o emparelhamento de dispositivos  
está ativado

REF Número de catálogo

Atenção, consultar o manual de instruções

Equipamento classe II

Consultar o manual de instruções
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Data de fabrico

Corrente contínua

Não reutilizar

Não utilizar se a embalagem estiver danificada

Apenas para utilização interna

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) – 
Siga os requisitos locais para eliminação adequada

Limite de humidade

Entrada

Graus de proteção contra a penetração de objetos sólidos >  
12,5 mm de diâmetro; queda de gotas de água (inclinação 
de 15°)

Graus de proteção contra a penetração de objetos sólidos > 
12,5 mm de diâmetro; imersão na água

Manter afastado do calor

Manter seco
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Fabricante

Marca de conformidade CE

MR Risco de RM (Ressonância magnética)

PN Número da peça

Consultar o manual/folheto de instruções

SN Número de série

STERILE  R Esterilizado com irradiação

Limite de temperatura

Peça tipo BF aplicada

Data de validade
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Apêndice F: Garantia

Às vezes, os problemas acontecem. A Dexcom tem a solução!

Este apêndice refere-se às nossas informações de garantia, realçando o que se 
encontra coberto pela mesma e por quanto tempo. 

F.1 Garantia limitada do recetor Dexcom

O que se encontra coberto e por quanto tempo?
A Dexcom, Inc. (“Dexcom”) fornece uma garantia limitada ao Comprador original 
(“Utilizador” ou “Comprador”) de que o recetor Dexcom (o “recetor”) está isento de 
defeitos de materiais e de fabrico sob uma utilização normal (“Garantia limitada”) 
durante o período a iniciar na data de entrega ao comprador original e a expirar um 
(1) ano depois.

Nota: Se tiver recebido este recetor como substituição de um recetor na garantia, 
a Garantia limitada para o recetor de substituição deverá continuar pelo restante 
Período da garantia do recetor original. No entanto, o recetor de substituição não 
está sujeito a qualquer outra garantia.

O que não é coberto?
Esta Garantia limitada baseia-se na utilização adequada do sistema de 
monitorização contínua de glucose por parte do Comprador, em conformidade com 
a documentação fornecida pela Dexcom. Caso contrário, o Comprador não está 
autorizado a utilizar o sistema de monitorização contínua de glucose. A utilização 
indevida do sistema de monitorização contínua de glucose, o acesso inadequado ao 
mesmo ou às informações processadas e transmitidas pelo mesmo, o jailbreak ou o 
acesso à raiz do seu sistema de monitorização contínua de glucose ou telefone, bem 
como outras medidas não autorizadas que podem colocá-lo em risco e provocar o 
funcionamento incorreto do sistema de monitorização contínua de glucose não são 
permitidas e resultam na anulação da Garantia limitada.

Esta Garantia limitada não cobre:

• Defeitos ou danos decorrentes de acidentes, utilização indevida, abuso, 
negligência, esforços físicos, elétricos ou eletromecânicos incomuns, 
modificações de quaisquer partes do produto ou danos cosméticos.

• Equipamentos com o número de série removido ou ilegível.
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• Todas as superfícies e outras peças externamente expostas que se encontrem 
riscadas ou danificadas no decorrer de uma utilização normal.

• Anomalias decorrentes da utilização do recetor em conjunto com acessórios, 
produtos auxiliares e equipamentos periféricos, de software ou hardware,  
não incluídos ou aprovados pela Dexcom.

• Defeitos ou danos decorrentes da realização de testes, operações, manutenções, 
instalações ou ajustes inadequados.

• Instalação, manutenção e reparação de produtos ou serviços além do sistema de 
CGM (que pode estar sujeito a uma garantia limitada individual) fornecidos pela 
Dexcom ou por qualquer outra entidade; isto inclui o seu telemóvel ou dispositivo 
inteligente e a sua ligação à Internet.

• Um recetor que tenha sido fisicamente desmontado ou cujo software tenha sido 
acedido através de qualquer modo não autorizado.

• Danos provocados por água no recetor.

• O recetor não é resistente à água.

• Não molhe o recetor sob qualquer circunstância.

Obrigações da Dexcom ao abrigo da Garantia limitada
Durante o Período de garantia, a Dexcom irá substituir, sem encargos para o 
Comprador, qualquer recetor defeituoso. 

Para obter assistência relativamente a um recetor defeituoso, contacte o seu 
representante Dexcom local.

Limites das obrigações de responsabilidade e garantia 
da Dexcom
A Garantia limitada descrita supra refere-se à garantia exclusiva para o recetor e 
substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, factuais ou por força  
da lei, estatutárias ou de outro tipo.

A Dexcom exclui e renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas 
ou implícitas, incluindo, sem limitação, qualquer garantia de comercialização, 
adequabilidade a uma finalidade em particular ou não violação, exceto na medida  
do que é proibido pela lei aplicável.

A Dexcom não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos especiais, incidentais, 
consequenciais ou indiretos, causados de qualquer forma e sob qualquer teoria de 
responsabilidade, decorrentes de qualquer modo de venda, utilização, utilização 
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indevida ou incapacidade de utilização de qualquer Dexcom G6 ou outro recurso ou 
serviço disponibilizado pela Dexcom para utilização com o Dexcom G6.

Os referidos limites nas obrigações de responsabilidade e garantia da Dexcom são 
aplicáveis mesmo que a Dexcom ou os respetivos agentes tenham sido advertidos em 
relação aos referidos danos, não obstante qualquer ausência de propósito essencial 
da presente Garantia limitada e recurso limitado disponibilizados pela Dexcom.

A presente Garantia limitada é fornecida apenas ao Comprador original, não pode ser 
transferida para qualquer outra pessoa e constitui o único recurso do Comprador.

Se qualquer parte desta Garantia limitada for ilegal ou não aplicável por qualquer 
motivo legal, esta ilegalidade ou não aplicabilidade parcialmente ilegal não deverá 
afetar a aplicabilidade do resto desta Garantia limitada. Esta Garantia limitada será 
aplicada até ao limite máximo permitido por lei.

F.2 Garantia limitada do transmissor Dexcom 

O que se encontra coberto e por quanto tempo?
A Dexcom, Inc. (“Dexcom”) fornece uma garantia limitada ao Comprador original 
(“Utilizador” ou “Comprador”) de que o transmissor Dexcom G6 (o “transmissor”) 
está isento de defeitos de materiais e de fabrico sob uma utilização normal 
(“Garantia limitada”) durante o período a iniciar na data de entrega ao Comprador 
original e a expirar três (3) meses depois.

Nota: Se tiver recebido este transmissor como substituição de um transmissor na 
garantia, a Garantia limitada para o transmissor de substituição deverá continuar 
pelo restante Período da garantia do transmissor original. No entanto, o transmissor 
de substituição não está sujeito a qualquer outra garantia.

O que não é coberto?
Esta Garantia limitada baseia-se na utilização adequada do sistema de monitorização 
contínua de glucose por parte do Comprador, de forma atempada e em conformidade 
com a documentação fornecida pela Dexcom. Caso contrário, o Comprador não está 
autorizado a utilizar o sistema de monitorização contínua de glucose. A utilização 
indevida do sistema de monitorização contínua de glucose, o acesso inadequado ao 
mesmo ou às informações processadas e transmitidas pelo mesmo, o jailbreak ou o 
acesso à raiz do seu sistema de monitorização contínua de glucose ou telefone, bem 
como outras medidas não autorizadas que podem colocá-lo em risco e provocar o 
funcionamento incorreto do sistema de monitorização contínua de glucose não são 
permitidas e resultam na anulação da Garantia limitada.
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Esta Garantia limitada não cobre:

• Defeitos ou danos decorrentes de acidentes, utilização indevida, abuso, 
negligência, esforços físicos, elétricos ou eletromecânicos incomuns, 
modificações de quaisquer partes do produto ou danos cosméticos.

• Equipamentos com o número de série removido ou ilegível.

• Todas as superfícies e outras peças externamente expostas que se encontrem 
riscadas ou danificadas no decorrer de uma utilização normal.

• Anomalias decorrentes da utilização do transmissor em conjunto com acessórios, 
produtos auxiliares e equipamentos periféricos, de software ou hardware, não 
incluídos ou aprovados pela Dexcom.

• Defeitos ou danos decorrentes da realização de testes, operações, manutenções, 
instalações ou ajustes inadequados.

• Instalação, manutenção e reparação de produtos ou serviços além do sistema 
de monitorização contínua de glucose (que pode estar sujeito a uma garantia 
limitada individual), fornecidos pela Dexcom ou por qualquer outra entidade;  
isto inclui o seu telemóvel ou dispositivo inteligente e a sua ligação à Internet.

• Um transmissor que tenha sido fisicamente desmontado ou cujo software  
tenha sido acedido através de qualquer modo não autorizado.

• Danos provocados por água no transmissor.

• Além das especificações listadas no guia Utilizar o G6 do Dexcom G6.

Obrigações da Dexcom ao abrigo da Garantia limitada
Durante o Período de garantia, a Dexcom irá substituir, sem encargos para  
o Comprador, qualquer transmissor defeituoso. 

Para obter assistência relativamente a um transmissor defeituoso, contacte  
o seu representante Dexcom local.

Limites das obrigações de responsabilidade e garantia 
da Dexcom
A Garantia limitada descrita supra refere-se à garantia exclusiva para o transmissor 
e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, factuais ou por força 
da lei, estatutárias ou de outro tipo.
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A Dexcom exclui e renuncia expressamente a todas as outras garantias, expressas 
ou implícitas, incluindo, sem limitação, qualquer garantia de comercialização, 
adequabilidade a uma finalidade em particular ou não violação, exceto na medida  
do que é proibido pela lei aplicável.

A Dexcom não deverá ser responsabilizada por quaisquer danos especiais, 
incidentais, consequenciais ou indiretos, causados de qualquer forma e sob qualquer 
teoria de responsabilidade, decorrentes de qualquer modo de venda, utilização, 
utilização indevida ou incapacidade de utilização de qualquer Dexcom G6 ou outro 
recurso ou serviço disponibilizado pela Dexcom para utilização com o Dexcom G6.

Os referidos limites nas obrigações de responsabilidade e garantia da Dexcom são 
aplicáveis mesmo que a Dexcom ou os respetivos agentes tenham sido advertidos em 
relação aos referidos danos, não obstante qualquer ausência de propósito essencial 
da presente Garantia limitada e recurso limitado disponibilizados pela Dexcom.

A presente Garantia limitada é fornecida apenas ao Comprador original, não pode ser 
transferida para qualquer outra pessoa e constitui o único recurso do Comprador.

Se qualquer parte desta Garantia limitada for ilegal ou não aplicável por qualquer 
motivo legal, esta ilegalidade ou não aplicabilidade parcialmente ilegal não deverá 
afetar a aplicabilidade do resto desta Garantia limitada. Esta Garantia limitada será 
aplicada até ao limite máximo permitido por lei.
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Apêndice G: Informações técnicas

G.1 Resumo das características de desempenho  
do dispositivo

Quando INFERIOR é melhor

Adultos Métricas de desempenho* Pediatria

9,8%

Precisão geral

% de ARD média (MARD), 40–400 mg/dL

(% de erros absolutos em média 
comparativamente à referência  
em todos os níveis de glucose)

7,7%

Dia 1: 8,6%

Dia 2: 8,7%

Dias 4–5: 10,7%

Dia 7: 10,6%

Dia 10: 10,6%

Precisão ao longo do tempo

% de ARD média (MARD), 40–400 mg/dL

Dia 1: 10,5%

Dia 2: 7,8%

Dias 4–5: 7,2%

Dia 7: 6,2%

Dia 10: 7,1%

Quando SUPERIOR é melhor

Adultos Métricas de desempenho* Pediatria

92%

[100%]

Precisão clínica

% de leituras que se encontravam na 
zona A da Grelha de erro de Clarke (CEG)

[% de zona A+B da CEG]

96%

[99,8%]

*A referência é o YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)
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G.2 Especificações do produto
AVISO: A utilização de acessórios, cabos, adaptadores e carregadores além dos 
especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar 
num aumento de emissões eletromagnéticas ou numa diminuição da imunidade 
eletromagnética deste equipamento e originar um funcionamento inadequado.

AVISO: Os equipamentos portáteis de comunicações de RF (incluindo periféricos, 
como cabos de antena e antenas externas) não devem ser utilizados a uma distância  
inferior a 30 cm de qualquer peça do G6 CGM System, incluindo os cabos especificados 
pelo fabricante. Caso contrário, poderá ocorrer a degradação do desempenho  
deste equipamento.

AVISO: A utilização indevida do cabo USB pode representar um risco de estrangulamento.

O dispositivo apresenta um comportamento normal durante o carregamento. No 
entanto, não segure no recetor durante mais do que um minuto enquanto o mesmo 
estiver a carregar, uma vez que o dispositivo pode ficar quente ao toque.

Não são recomendados nem foram testados quaisquer métodos de limpeza para  
o recetor. Limpe apenas com um pano limpo e seco.

CUIDADO: Se tiver dificuldade na leitura do seu recetor sob a luz solar intensa, 
poderá ser necessário procurar uma localização com sombra.

Especificações do produto do sensor

Valor de glucose 40–400 mg/dL 

Vida útil do sensor Até 10 dias

Condições de 
armazenamento 
e transporte

Temperatura: 2 °C–30 °C

Armazene os sensores num local fresco e seco

Esterilização Esterilizado por radiação

Especificações do produto do transmissor e recetor

Modelo Transmissor G6 Recetor Dexcom

Armazenamento 
da memória

30 dias de dados de glucose

10 dias de dados  
de suporte técnico
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Especificações do produto do transmissor e recetor

Modelo Transmissor G6 Recetor Dexcom

Classe de 
segurança elétrica Alimentado internamente Alimentado internamente

Longevidade da 
bateria (típica) 3 meses 2 dias

Tempo de 
carregamento  
da bateria

Não recarregável 3 horas 

Condições de 
funcionamento

Temperatura: 10 °C–42 °C

Humidade: 10%–95% de HR

Temperatura: 0 °C–45 °C

Humidade: 15%–95% de RH
Condições de 
armazenamento  
e transporte

Temperatura: 0 °C–45 °C

Humidade: 10%–95% de HR

Temperatura: 0 °C–40 °C

Humidade: 10%–95% de HR

Altitude de 
funcionamento -396 metros a 4206 metros -365 metros a 4114 metros

Proteção contra a 
entrada de objetos

IP28: Proteção contra a 
entrada de grandes objetos 
e imersão na água até 
2,4 metros durante 24 horas

IP22: Proteção contra a 
entrada de grandes objetos 
e queda gotas de água 
na vertical

Proteção contra 
choques elétricos Peça tipo BF aplicada N/A

Emissão de  
alarme sonoro N/A 50 dBSPL a um metro

Frequências  
de TX/RX 2402–2480 GHz

Largura de banda 1,07 MHz 1,39 MHz

Potência máxima 
de saída 1,0 mW EIRP 2,4 mW EIRP

Modulação Modulação gaussiana por bloqueamento da frequência

Taxa de dados 1 Mbps

Intervalo de 
comunicação  
de dados

6 metros
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Resumo de qualidade de serviço
A Qualidade de serviço da comunicação sem fios do Sistema G6 com Bluetooth Low 
Energy é garantida dentro do intervalo efetivo de seis metros, sem obstruções, entre o 
transmissor G6 e o dispositivo de visualização emparelhado em intervalos regulares de 
cinco minutos. Em caso de perda de comunicação entre o transmissor e o dispositivo 
de visualização, após a ligação ter sido restabelecida, quaisquer pacotes em falta (até 
três horas) serão enviados do transmissor para o dispositivo de visualização. O G6  
CGM System foi concebido para aceitar apenas comunicações de radiofrequência 
(RF) a partir de dispositivos de visualização reconhecidos e emparelhados.

Medidas de segurança
O Sistema G6 foi concebido para transmitir dados entre o transmissor e os dispositivos 
de visualização designados, em conformidade com os protocolos padrão da indústria 
em matéria de BLE. O mesmo não aceita comunicações por radiofrequência (RF) com 
qualquer outro protocolo, incluindo protocolos clássicos de comunicação por Bluetooth.

Além da segurança fornecida pela ligação de BLE, a comunicação entre o transmissor 
G6 e o recetor G6 e as aplicações móveis é protegida por níveis adicionais de segurança 
e medidas de proteção que utilizam um formato de dados encriptado e exclusivo. Este 
formato incorpora vários métodos de verificação da integridade de dados e de deteção 
de potenciais situações de manipulação de dados. Embora o formato seja exclusivo,  
os protocolos padrão de encriptação da indústria (por ex., RSA e AES) são utilizados 
em diferentes partes deste formato de dados exclusivo.

A não ser que tenha sido desativada, a aplicação móvel do G6 comunica 
regularmente com os Servidores Dexcom. A comunicação entre as aplicações do 
G6 e os Servidores Dexcom é protegida por uma série de mecanismos, que foram 
concebidos para proporcionar proteção contra a corrupção de dados. Isto inclui a 
autorização e autenticação padrão da indústria baseada em tokens JWIT. Toda a 
comunicação ocorre exclusivamente através de um caminho de dados encriptado, 
utilizando o formato padrão da indústria SSL.

Especificações do cabo USB de carregamento/transferência*

Entrada/Saída 5 V CC, 1 A
Tipo USB A para USB micro B
Comprimento 0,91 metros
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Especificações da fonte de alimentação/carregador

Classe II

Entrada Entrada CA 100–240 VCA, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 Arms 
a 100 VCA

Saída CC 5 V CC, 1 A (5,0 Watts)

Declaração e orientação sobre emissões  
e imunidade eletromagnética
O transmissor e o recetor destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético 
especificado na tabela seguinte. O cliente ou o utilizador do transmissor deve garantir 
que este é utilizado no referido ambiente.

Teste de imunidade Nível de conformidade 
do transmissor

Nível de conformidade  
do recetor

Descarga 
eletrostática (ESD) 

IEC 61000-4-2

Contacto ± 8 kV

Ar ± 15 kV

Campo magnético 
(50 Hz)

IEC 61000-4-8
30 A/m

Transiente elétrico 
rápido

IEC 61000-4-4
N/A ± 2 kV para linhas  

de alimentação

Sobretensão

IEC 61000-4-5
N/A ± 0,5 kV, ± 1 kV linha(s)  

a linha(s)

Quedas de tensão  
e interrupções

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

N/A

0% 230 V para um ciclo

0% 230 V para 0,5 ciclos  
em oito ângulos de fase

70% 230 V (queda de 
30% em 230 V) para 25 ciclos

0% 230 V para 250 ciclos
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Teste de imunidade Nível de conformidade 
do transmissor

Nível de conformidade  
do recetor

Imunidade a 
perturbações 
conduzidas

IEC 61000-4-6

N/A
6 Vrms

150 kHz a 80 MHz

Imunidade a 
perturbações 
radiadas

IEC 61000-4-3

10 V/m 

de 80 MHz a 2700 MHz (modulação AM)

Perturbações 
radiadas e conduzidas

Utilização em 
aeronaves

RTCA/DO-160, edição G, Secção 20, categoria T da FAA. 

Pode ser utilizado em aeronaves de acordo com as 
indicações do operador da aeronave

As interferências eletromagnéticas podem continuar a ocorrer num ambiente de 
cuidados de saúde ao domicílio, uma vez que não é possível assegurar o controlo 
do ambiente de CEM. É possível reconhecer um evento de interferência através das 
lacunas nas leituras do G6 ou de imprecisões acentuadas. É recomendável que o 
utilizador tente atenuar estes efeitos através de uma das seguintes medidas:

• Caso os seus sintomas não correspondam às leituras do G6, utilize o seu 
medidor de GS para tomar decisões de tratamento. Caso as suas leituras do 
G6 não correspondam de forma consistente aos seus sintomas ou valores do 
medidor de GS, fale com o seu profissional de saúde sobre como deveria utilizar 
o Dexcom G6 para o ajudar a gerir a sua diabetes. O seu profissional de saúde 
pode ajudá-lo a decidir qual é a melhor forma de utilizar este dispositivo.

• Se no seu dispositivo de visualização existirem 20 minutos de dados de glucose 
do sensor em falta (quatro leituras), é apresentado o erro Perda de sinal. Para  
o solucionar, consulte o Apêndice A: Solução de problemas.

• Se o dispositivo de visualização apresentar o ecrã de carregamento de forma 
inesperada e não apresentar o ecrã de tendências no espaço de três minutos, 
contacte o seu representante Dexcom local. Para obter mais informações, 
consulte o Apêndice A: Solução de problemas.

• Se o painel tátil do seu recetor não funcionar durante 6 minutos, contacte  
o seu representante Dexcom local.
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Especificações de emissões eletromagnéticas

Teste de imunidade Conformidade

Emissões de 
radiofrequência

CISPR 11
Grupo 1, Classe B

Emissões de 
radiofrequência

Utilização em aeronaves

Cumpre com a norma RTCA/DO-160, edição G, 
Secção 21, categoria M, para utilização na cabina, 
da FAA.

G.3 Conformidade com os regulamentos de rádio
Pelo presente documento, a Dexcom, Inc. declara que o Sistema Dexcom G6, do tipo 
equipamento de rádio, se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. 
O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte 
endereço da Internet: dexcom.com/doc.
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Apêndice H: Instruções  
de utilização profissional

H.1 Introdução
O G6 pode ser utilizado em vários doentes. Basta preparar o G6 para o doente e o 
doente para o G6. Configure o G6 para o doente e, em seguida, acompanhe-o para 
partilhar informações sobre as suas tendências, padrões e estatísticas de glucose. 
Desta forma, ambos podem gerir melhor a diabetes. As seguintes secções abordam 
cada passo e fornecem-lhe recursos para partilhar com os doentes enquanto os 
orienta ao longo de uma sessão do sensor.

H.2 Preparar o G6 para o doente
Primeiro, decida se o doente deve ser capaz de ver as leituras do G6 (não-cego). 
Será que isto o irá motivar a gerir melhor a diabetes? 

Independentemente de as informações do recetor G6 estarem ocultadas ou 
desocultadas, todos os doentes do G6:

• Devem transportar o seu recetor para que este registe os seus dados para 
análise posterior. 

• Obtêm alertas do sistema (incluindo: Emparelhar transmissor, Iniciar sensor, 
Novo sensor, Perda de sinal, Nenhuma leitura, Calibração).

As diferenças entre o modo não-cego e cego são as seguintes:

• Não-cego: o recetor apresenta a leitura, a seta, o gráfico e todos os alarmes/
alertas relacionados com a glucose do G6 do doente (isto é: Glucose de nível 
baixo urgente, Urgente nível baixo próximo, Glucose baixa, Glucose alta, 
Aumento da frequência ou Indicador de queda). 

• Cego: o recetor não apresenta quaisquer informações do modo não-cego.  
Além disso, não é apresentada a mensagem Aquecimento com sucesso.

Aceda a clarity.dexcom.eu para obter mais informações (pode não estar disponível 
em todas as regiões).

Siga as instruções para limpar e desinfetar o recetor e o transmissor entre doentes. 
Ao utilizá-lo em vários doentes, não utilize a proteção opcional de plástico macio  
do recetor.
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1 Preparar o recetor

a. Carregar e reiniciar

• Carregue o recetor

• Reiniciar: 

• Reiniciar o recetor remove os dados do doente anterior. Para garantir 
a privacidade do doente, reinicie o recetor depois de cada utilização.

• Decida se o doente necessita de ver as respetivas informações do 
sensor (modo não-cego) ou não (modo cego) durante a utilização  
do G6.

b. Limpar

• Para limpar o recetor, utilize um pano limpo e seco

• Se necessário, remova e elimine a proteção antiga antes de limpar. 
Siga as precauções locais em matéria de eliminação de material 
potencialmente infecioso.

• Não utilize panos, toalhas, toalhetes abrasivos ou itens semelhantes

• Evite a humidade sobre qualquer abertura

• Não utilize produtos abrasivos, solventes ou pulverizadores  
de aerossóis

2 Colocar a proteção no recetor  
(o recetor não está desinfetado; alternativamente, é utilizada a proteção)

a. Preparar

• Lave as mãos e utilize  
luvas limpas

• Utilize uma nova proteção com 
cada doente para proteger os 
doentes contra contaminações

• Adquira uma proteção,  
um autocolante triangular  
e uma tampa USB

Proteção
Autocolante 
triangular

Tampa 
USB
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b. Colocar o recetor na proteção

• Alinhe o recetor com a 
proteção de modo que o 
recetor fique com a parte de 
trás voltada para a abertura 
e a porta USB fique alinhada 
com a abertura USB 
da proteção

• Deslize o recetor para a 
abertura em forma de V

• Estique a proteção sobre  
o recetor

c. Fechar com fita

• Descole o autocolante 
triangular da etiqueta adesiva

• Coloque o autocolante sobre  
a abertura da proteção na 
parte de trás do recetor

• Descole o autocolante 
quadrangular da 
etiqueta adesiva

• Coloque sobre a abertura USB 
para criar uma porta

3 Limpar o transmissor

2

a. Preparar

• Proteja-se: use luvas e óculos limpos

• Prepare a imersão: coloque a solução Clorox Healthcare® Bleach 
Germicidal Cleaner (Clorox) num recipiente com profundidade  
suficiente para mergulhar o transmissor
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b. Limpar

• Enxague e esfregue: enxague 
o transmissor com água fria 
da torneira, esfregando com 
uma escova de cerdas macias 
até que toda a sujidade visível 
tenha sido eliminada

• Mergulhe e esfregue:

• Coloque o transmissor na 
imersão preparada durante 
três minutos

• Com o transmissor 
mergulhado, esfregue as 
áreas irregulares (consulte 
as setas verdes) com uma 
escova de cerdas macias 
ou um toalhete humedecido 
com lixívia

c. Enxaguar e secar

• Enxague: remova o transmissor da imersão e enxague-o com água fria 
da torneira durante dez segundos

• Seque: seque o transmissor com um pano

d. Inspecionar

• Verifique se existe sujidade visível. Se existir, limpe novamente.
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4 Desinfetar o transmissor

a. Preparar

• Proteja-se: use luvas e óculos limpos

• Prepare a imersão e a seringa:

• Coloque a solução CaviCide® (Cavicide) num recipiente com 
profundidade suficiente para mergulhar o transmissor

• Encha a seringa com cerca de 30 mL de Cavicide

b. Desinfetar

• Lave:

• Concentre-se nas áreas irregulares

• Agite em Cavicide durante dez segundos

• Volte a encher a seringa

• Esfregue:

• Humedeça um pano ou toalhete limpo com Cavicide

• Limpe todo o transmissor durante, pelo menos, três minutos  
ou até que toda a sujidade tenha sido removida

• Concentre-se nas áreas irregulares

• Lave:

• Concentre-se nas áreas irregulares

• Agite em Cavicide durante dez segundos

• Mergulhe:

• Coloque o transmissor na imersão preparada

• Agite-o durante 30 segundos

• Em seguida, deixe-o mergulhado por mais três minutos
c. Enxaguar e secar

• Enxague: remova o transmissor da imersão e enxague-o com água fria 
da torneira durante dez segundos

• Seque: seque o transmissor com um pano



98

Sistema Dexcom G6 • Utilizar o G6

Apêndice H: Instruções de utilização profissional 

H.3 Preparar o doente para o G6
Esta tabela apresenta o que deve explicar aos doentes e onde pode encontrar as 
informações dedicadas aos doentes para os ajudar a compreender melhor.

Explicar Apresentar

O que é a CGM Consulte a secção Modo de funcionamento  
do guia Começar aqui 

Componentes do G6 Consulte a secção Visão geral do G6 do guia 
Começar aqui

Proteção do recetor  
e tampa USB

Recomende aos doentes que mantenham  
o recetor na proteção e que mantenham  
a proteção seca.

Indique-lhes como abrir e fechar a tampa 
USB ao carregar o recetor. O recetor deve ser 
carregado a cada dois dias. Forneça tampas USB 
adicionais. Indique-lhes como substituir a tampa 
USB quando esta deixar de colar à proteção. 

Diga aos doentes que o informem e lhe devolvam 
o recetor se:

• Ocorrer a formação de orifícios na proteção

• As tampas USB se esgotarem

H.4 Configurar o G6 com o doente

Configuração para doentes em modo cego e não-cego
Com o doente, siga as instruções de configuração em Começar aqui para configurar 
a aplicação ou o recetor. 
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Certifique-se de que introduz o Código do sensor que se encontra na etiqueta 
adesiva do aplicador.

As instruções de configuração incluem a inserção e ligação do transmissor. 

Configuração adicional para doentes em modo cego
Explique ao doente por que motivo está a utilizar o modo cego.

Configuração adicional com doentes em modo não-cego
Ao configurar o G6 com o doente, irá criar uma zona alvo personalizada para a 
glucose ao definir alertas de limite máximo e mínimo apropriados para o respetivo 
A1C. 

Durante o período de duas horas de aquecimento do sensor, utilize a tabela abaixo 
para explicar como interpretar as informações no G6.

Explicar Apresentar

Apresente o Ecrã inicial Capítulo 3: Visão geral do ecrã inicial

O que são alarmes/alertas? Capítulo 4: Alarme e alertas

Gestão da diabetes com o G6 Capítulo 5: Decisões de tratamento

Recurso
Sugira ao doente que realize o tutorial de 
forma individual para analisar as informações 
apresentadas.

XXXX
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Explicar Apresentar

Aplicação Dexcom CLARITY

Informe os doentes que utilizam a aplicação 
sobre os padrões, estatísticas e tendências do 
CLARITY. Consulte clarity.dexcom.eu para obter 
mais informações.

H.5 Acompanhamento do doente
Para doentes que utilizam a aplicação, em qualquer altura durante a sessão do 
sensor, pode aceder a clarity.dexcom.eu para ver os respetivos dados de glucose. 
Para doentes que utilizam o recetor, essas informações estão disponíveis após a 
devolução do recetor e do carregamento dos dados (consulte clarity.dexcom.eu). 
O CLARITY identifica tendências e padrões e apresenta estatísticas. Pode analisar 
estas informações com o doente para lhe proporcionar informações sobre como 
pode gerir melhor a sua diabetes.

No final da sessão, remova o G6 do doente. Consulte o Capítulo 6: Terminar  
a sessão do sensor para obter mais informações.

H.6 Próximos passos 
O doente pode querer ter o seu próprio G6. Este encontra-se disponível para 
utilização pessoal. Encaminhe-o para o seu representante Dexcom local para  
obter mais informações. 

Está pronto para utilizar o G6 noutro doente e apresentar-lhe os benefícios do G6.
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Apêndice I: Glossário

A1C

Teste sanguíneo utilizado para diagnosticar a diabetes de tipo 1 
ou de tipo 2 e para determinar a adequação da sua gestão 
da diabetes. O A1C reflete o seu nível médio de glicemia dos 
últimos dois a três meses.

Acumular 
insulina

A toma de uma dose de insulina logo após a sua dose mais 
recente. Isto pode resultar numa glicemia baixa. Não aplicável 
à toma de doses de insulina para compensar o que acabou 
de ingerir.

Android Sistema operacional utilizado para dispositivos inteligentes. 
Android Wear Um tipo de relógio inteligente.

Aplicação
Software instalado num dispositivo móvel ou inteligente.

A aplicação G6 inclui um ecrã para monitorização contínua  
de glucose.

Aplicação  
Follow ou 
Dexcom Follow

Uma aplicação Dexcom utilizada para monitorizar os alertas  
e as informações sobre glucose de outro utilizador.

App Store  
ou Play Store

Loja na Internet para transferência de aplicações para um 
dispositivo inteligente.

Apple Watch Um relógio inteligente para iPhone.

Aviso
Descreve circunstâncias graves e de risco para a vida, bem 
como as consequências e como pode evitar os perigos durante 
a utilização do G6.

Bluetooth Uma tecnologia que permite a comunicação sem fios entre 
dispositivos.

Calibração

Para a calibração, é necessário que obtenha uma medição de 
picada no dedo a partir do seu medidor e em seguida introduza 
o valor no seu recetor ou dispositivo inteligente. 

A calibração do G6 é opcional. A calibração pode alinhar as suas 
leituras do G6 com os valores do seu medidor. 
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Com Jailbreak 
ou Root

A remoção de limitações e medidas de segurança definidas pelo 
fabricante num dispositivo inteligente. A remoção representa um 
risco à segurança e os dados podem ficar vulneráveis.

Não instale a aplicação G6 num dispositivo inteligente com 
jailbreak ou root. O mesmo poderá não funcionar corretamente.

Contraindicação
Uma situação na qual o G6 não deve ser utilizado, uma vez  
que pode ser prejudicial para si. O risco de utilização é superior 
aos benefícios.

Declaração  
de segurança

Uma declaração das utilizações previstas do G6 e dos avisos, 
precauções e contraindicações relevantes.

Dispositivo 
móvel ou 
inteligente

Um dispositivo eletrónico sem fios, móvel e com ligação à 
Internet, como um smartphone ou um tablet.

Dispositivos 
acessórios

Hardware ligado ao seu dispositivo inteligente. Por exemplo, 
auscultadores Bluetooth, Apple Watch ou outro relógio 
inteligente.

Hiperglicemia

GS alta. O mesmo que “alta” ou glicemia alta. A hiperglicemia  
é caracterizada por um excesso de glucose no fluxo sanguíneo.

É importante tratar a hiperglicemia. Caso não seja tratada,  
a hiperglicemia pode originar graves complicações.

Consulte o seu profissional de saúde para determinar a definição 
de hiperglicemia adequada a si.

Hipoglicemia

GS baixa. O mesmo que “baixa” ou glicemia baixa. A hipoglicemia 
é caracterizada por um baixo nível de glucose no fluxo sanguíneo.

É importante tratar a hipoglicemia. Caso não seja tratada, a 
hipoglicemia pode originar graves complicações.

Consulte o seu profissional de saúde para determinar a definição 
de hipoglicemia adequada a si.

Indicações Como, com que finalidade e em que circunstâncias deve utilizar 
o G6.

iOS Sistema operativo utilizado para dispositivos inteligentes da Apple.
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IP

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) é uma organização 
internacional, não-governamental e sem fins lucrativos criada 
com a finalidade de estabelecer normas de segurança para 
sistemas eletrónicos. Uma das normas de segurança refere-se 
à Marcação de proteção contra a entrada de objetos (IP), que 
classifica e avalia a proteção de um dispositivo eletrónico contra 
poeiras, água, contacto acidental etc.

As classificações IP são numéricas, sendo que o número se 
baseia nas condições em que se encontra o dispositivo eletrónico.

Uma classificação IP22 é indicadora de que o seu dispositivo 
eletrónico não lhe permite introduzir os dedos no mesmo e de 
que não irá sofrer danos nem correr riscos durante a realização 
de testes específicos com queda de gotas de água.

Leitura do G6 A concentração de glucose medida no líquido intersticial.
Medidor de 
glicemia (GS)

Um dispositivo médico utilizado para medir a quantidade de 
glucose no sangue.

mg/dL Miligramas por decilitro. A unidade padrão de medida para 
leitura de GS nos Estados Unidos.

mmol/L Milimoles por litro. Uma unidade de medida para valores de GS.

Modo de voo
Uma definição num dispositivo inteligente através da qual 
determinadas funcionalidades são desativadas para cumprir  
os regulamentos das companhias aéreas.

Monitorização 
contínua de 
glucose

Um sensor inserido sob a pele verifica os níveis de glucose 
no líquido intersticial. Um transmissor envia leituras para um 
dispositivo de visualização.

Notificação

Uma mensagem da aplicação que aparece no ecrã de 
um dispositivo inteligente. As notificações também podem 
incluir um som ou vibração, consoante as definições do 
dispositivo inteligente.

Padrão A opção predefinida de um fabricante para a definição de  
um dispositivo.

Partilhador O utilizador do G6 que partilha as suas informações do G6  
com os seguidores.

Precaução Cuidado especial necessário da sua parte ou da parte do seu 
profissional de saúde para uma utilização segura e eficaz do G6.
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Realização de 
testes em local 
alternativo

Utilização de uma amostra de sangue proveniente de locais 
que não sejam a ponta do dedo (alternativos), como a palma 
da mão, o antebraço ou a parte superior do braço, para obter 
valores do medidor.

Não utilize a realização de testes em local alternativo para 
calibrar o G6. Utilize apenas medições de picada no dedo.

Relógio 
inteligente

Um relógio que amplia as capacidades de um dispositivo 
inteligente e comunica com o mesmo. Por exemplo,  
um Apple Watch.

Seguidor Uma pessoa que recebe informações de um partilhador na Follow.

Sessão  
do sensor

O período após a inserção de um novo sensor. Durante este 
período, as suas leituras do G6 são apresentadas no(s) 
dispositivo(s) a cada cinco minutos.

Share ou 
Dexcom Share

Uma funcionalidade da aplicação Dexcom G6 que lhe permite 
enviar de forma segura as suas informações do G6 para 
os seguidores.

Utilização 
simultânea de 
dados e voz

A capacidade de efetuar uma chamada telefónica e aceder 
à Internet em simultâneo através da mesma ligação móvel.

Valor de 
glicemia (GS)

O valor de glicemia é a quantidade de glucose no sangue  
medida por um medidor.
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Acumular insulina, 34

Água e G6, 67

Alarme de glucose de nível baixo 
urgente, 26

Alarme ou alertas

Alarme de glucose de nível baixo 
urgente, 26

Alerta comum, 55

Alerta de glucose alta, 28

Alerta de glucose baixa, 27

Alertas do transmissor, 57

Alerta urgente de nível baixo 
próximo, 3, 27

Calibração e recalibração, 55

Nenhuma leitura, 56

Perda de sinal, 57

Alerta da última sessão, 58

Alerta de bateria baixa do 
transmissor, 58

Alerta de nenhuma leitura, 56

Alerta de perda de sinal, 57

Alerta de transmissor não 
encontrado, 58

Alerta do transmissor, 57

Alerta máximo, 28

Alertas, 26

Alterar, 29

Comum, 55

As leituras não correspondem 
aos sintomas, 50

As leituras não correspondem ao 
valor do medidor de GS, 50

Calibrar, 53, 55

CLARITY, 75

Código do sensor

Nenhum, 61

Configuração, 2

Configurar sem código do sensor, 61

Decisões de tratamento, 33, 35

Declaração de segurança, 5

Ecrã bloqueado, 14

Ecrã inicial, 19

Emitir sempre som, 45

Encerramento antecipado de sessão 
do sensor, 59

Eventos, 24

Fita adesiva, 51

Follow, 40

Garantia, 81

Glossário, 101

Gráfico

Leitura, 21

Leituras ausentes, 60

Informações técnicas, 86

Manutenção, 76

Mensagem de erro, 23, 55

Não é possível ouvir alarmes/alertas, 54
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Nenhum código do sensor, 61

Objetivos, 31

Observar e aguardar, 34

Precisão

As leituras do G6 não correspondem 
aos sintomas, 50

As leituras do G6 não correspondem 
ao valor do medidor de glicemia, 50

Programação de alertas, 47

Programar, 47

Padrão, 47

Proteção, 94

Proteção do recetor, 94

Recarregar recetor, 61

Recursos, 2, 49

Relógio inteligente, 15, 71

Segurança, 12

Sessão do sensor

Definição, 104

Encerramento antecipado, 59

Iniciar sem código do sensor, 61

Seta de tendência, 19, 21

Share, 40

Silêncio, 45, 54

Símbolos, 78

Solução de problemas, 49

Som de alarmes/alertas enquanto 
o dispositivo de visualização estiver 
em modo Silêncio/Silenciado, 45

Sons, 30

Utilizar Emitir sempre som, 46

Terminar a sessão do sensor, 38

Tutorial, 2

Urgente nível baixo próximo, 27

Utilização profissional, 93

Utilizar o medidor em vez do G6, 33

Viagem, 12
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