
COMEÇAR AQUI
Configuração

Instruções de utilização



Todas as ilustrações são representativas. O seu produto poderá ser diferente.

Analise a Declaração de segurança em Utilizar o G6, Capítulo 2 antes de utilizar o seu G6.

Visão geral do Dexcom G6 CGM (G6)

Transmissor
• Envia informações sobre glicose do 

sensor para o dispositivo de visualização

Dispositivo de visualização 
• Apresenta informações sobre glicose

• Configure o seu dispositivo inteligente, 
recetor Dexcom ou ambos

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

• O recetor e aplicação G6 são compatíveis 
com todos os sistemas G6

Aplicador com sensor 
incorporado
• O aplicador do sensor insere 

o sensor sob a pele

• O sensor obtém informações  
sobre glicose

O seu dispositivo 
inteligente

Recetor 
Dexcom

Aplicador

Sensor 
(interior)



O G6 envia leituras de glicose do 
sensor G6 (leituras do G6) para o 
seu dispositivo de visualização.

O recetor é um dispositivo médico dedicado. O seu dispositivo 
inteligente não é, embora seja possível executar a aplicação G6 no 
mesmo. O seu dispositivo inteligente não é um dispositivo médico 
dedicado porque a aplicação poderá não detetar um alarme/alerta 
porque se encontra num dispositivo inteligente, por exemplo, 
devido às definições do dispositivo inteligente, ao encerramento 
da aplicação ou do dispositivo inteligente, a bateria fraca etc.

Utilize os separadores abaixo para 
configurar a aplicação, o recetor 
ou ambos
Deseja configurar os dois? Escolha um para configurar em primeiro 
lugar e aceda a esse separador. O último passo indica-lhe como 
configurar o segundo dispositivo de visualização. Não utilize 
ambos os separadores.

Para descobrir outras formas de configurar o seu G6:

• Veja o tutorial em: dexcom.com/downloadsandguides

• Contacte o seu representante Dexcom local para 
obter assistência

Modo de funcionamento

Selecionar a aplicação,  
o recetor ou ambos

O seu dispositivo 
inteligente

Recetor 
Dexcom





Configurar a aplicação

O seu dispositivo inteligente

TransmissorAplicador com 
sensor incorporado



Aceitar

Recusar

Consentimento 
em Partilhar Dados 
com a Dexcom

Confirmar

1 Quando solicitado:

• Envie os seus dados para a nuvem. 
Tal irá permitir a utilização de:

• Share: envio dos seus dados do G6 para 
os seguidores.

• CLARITY: análise dos dados com os médicos; 
visualização de padrões (poderá não estar 
disponível em todas as regiões).

• Introduza o seu código do sensor  
(do aplicador do sensor que irá inserir).

• Não tem o código do sensor?  
Consulte Utilizar o G6, Apêndice A: Solução de problemas.

B  Siga as instruções de configuração no ecrã

A  Transfira e abra a aplicação Dexcom G6

Passo 1: Configurar a aplicação



Aquecimento do sensor
O aquecimento do sensor foi 

bem-sucedido e a configuração 
foi concluída. Leituras de glicose

do sensor disponíveis.

OK

C  Aguarde duas horas

• Quando o aquecimento do sensor estiver concluído, 
toque em OK para ver o ecrã inicial

• Poderá agora receber alarmes/alertas e leituras 
do G6

• Introduza o seu número de série (N.º de série) presente na: 

Parte traseira do transmissorCaixa do transmissor

2 Reparou no temporizador de aquecimento 
do sensor? Tal significa que o sensor está 
a familiarizar-se com o seu corpo.

 Durante o aquecimento: 

• Não estão disponíveis alarmes/alertas ou 
leituras do G6

• Mantenha sempre o dispositivo inteligente 
a menos de seis metros do transmissor

ou

Após introduzir o n.º de série, o seu G6 irá procurar o transmissor. Enquanto 
a pesquisa é realizada, não irá obter leituras ou alarmes/alertas do G6.



Utilizar o G6
• Bem-vindo(a)

• Visão geral do ecrã inicial

• Alarme e alertas

• Decisões de tratamento

• Terminar a sessão do sensor

• Funcionalidades avançadas da aplicação

• Apêndices

Instruções de utilização

Welcome

Next

Bem-vindo(a)

Seguinte

Ligue o recetor premindo o botão de alimentação 
durante 2–3 segundos. Em seguida, siga as instruções 
no ecrã.

Não utilize o separador Configurar o recetor. Esses 
passos destinam-se à configuração do recetor antes  
de configurar a aplicação.

Saiba como:

• Interpretar o seu ecrã inicial

• Utilizar o alarme e os alertas

• Tomar decisões de tratamento

• Lidar com questões de solução de problemas

Passo 2: Consultar Utilizar o G6

Passo 3: Opcional – Configurar 
o recetor



Configurar o recetor

Recetor

TransmissorAplicador com  
sensor incorporado



Prima o botão de alimentação durante 
2–3 segundos.

A  Retire o recetor da caixa

B  Ligue o recetor

C  Siga as instruções no ecrã

Passo 1: Configurar o recetor

1 Quando solicitado, introduza o seu:

• Código do sensor do aplicador do sensor que irá inserir

• Não tem o código do sensor?  
Consulte Utilizar o G6, Apêndice A: Solução de problemas



Seguinte

Inserir e conectar

1. Inserir sensor

2. Conectar o transmissor

Consulte as instruções do 
produto para detalhes.

• Número de série (N.º de série) presente na: 

2 Este passo será concluído quando for 
apresentado o seguinte ecrã:

Caixa do transmissor Parte traseira do transmissor

ou

Após introduzir o n.º de série, o seu G6 irá procurar o transmissor. Enquanto 
a pesquisa é realizada, não irá obter leituras ou alarmes/alertas do G6.



A  Retire o aplicador com 
o sensor incorporado 
da caixa do sensor

B  Escolha o local do sensor

C  Utilize o aplicador para inserir o sensor incorporado

Passo 2: Utilizar o aplicador para 
inserir o sensor incorporado

Reúna os materiais: aplicador (com o código 
que introduziu), transmissor e toalhetes.

Evite ossos, pele irritada, tatuagens e áreas suscetíveis a colisões.

2 anos ou mais 2–17 anos apenasOU

1 Obtenha o aplicador do sensor 
e um toalhete à base de álcool.

2 Lave e seque as mãos.



XXXX

3 Limpe o local do sensor com 
um toalhete à base de álcool.

4 Descole as proteções adesivas. 
Não toque no adesivo.

5 Coloque o aplicador na pele. 6 Dobre e quebre a proteção 
de segurança.

7 Prima o botão para inserir 
o sensor.

8 Remova o aplicador da 
pele, deixando o adesivo  
e o suporte colocados.

9 Elimine o aplicador. Siga as 
diretrizes locais em matéria  
de componentes que entram 
em contacto com o sangue.



B  Encaixe o transmissor

Passo 3: Conectar o transmissor

2 Introduza o transmissor  
no suporte, encaixando 
primeiro a aba.

4 Esfregue três vezes a área  
em redor do adesivo.

1 Limpe o transmissor com um 
toalhete à base de álcool.

3 Encaixe o transmissor. Este 
encaixa com um clique. 
Certifique-se de que está 
alinhado e ajustado no suporte.

A  Retire o transmissor da caixa

Separador

Ranhura



Iniciar Sensor

B  Toque em Iniciar sensor para iniciar o  
período de duas horas de aquecimento

Durante o aquecimento, 
não irá obter leituras ou 
alarmes/alertas do G6

C  Aguarde

• Quando o processo estiver concluído, toque 
em Seguinte para aceder ao ecrã inicial

• Poderá agora receber alarmes/alertas 
e leituras do G6

Passo 4: Iniciar sensor no recetor

A  Aguarde até 30 minutos para que 
o emparelhamento seja concluído
Durante o emparelhamento: 

• Não estão disponíveis alarmes/alertas  
ou leituras do G6

• Mantenha sempre o recetor a menos  
de seis metros do transmissor



Utilizar o G6
• Bem-vindo(a)

• Visão geral do ecrã inicial

• Alarme e alertas

• Decisões de tratamento

• Terminar a sessão do sensor

• Funcionalidades avançadas da aplicação

• Apêndices

Instruções de utilização

Vamos começar

Saiba como:

• Interpretar o seu ecrã inicial

• Utilizar o alarme e os alertas

• Tomar decisões de tratamento

• Lidar com questões de solução de problemas

Transfira a aplicação para o seu dispositivo inteligente 
e abra-a. Em seguida, siga as instruções no ecrã.

Não utilize o separador Configurar a aplicação. 
Esses passos destinam-se à configuração da 
aplicação antes de configurar o recetor.

Passo 5: Consultar Utilizar o G6

Passo 6: Opcional – Configurar 
a aplicação
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