
Obecná doporučení*
• Kůži očistěte antimikrobiálním mýdlem bez olejů a důkladně osušte.1,2

• Pro ošetření mastné pleti se doporučuje jemná exfoliace.2

• V případě potřeby zkraťte ochlupení suchým holítkem.3

• V místě senzoru nepoužívejte žádné krémy nebo oleje s hydratačními účinky.
• Senzor nezavádějte bezprostředně po sprchování či koupeli nebo v zapařené koupelně, minimalizujte vlhkost 

fénem na vlasy nebo aplikací v suchém prostředí.2

• Kůži náchylné k pocení může pomoci tuhý nebo sprejový antiperspirant bez parfemace. Antiperspirantem  
na kůži vyznačte obrys oválu a počkejte 10–15 minut. Senzor zaveďte na čistou kůži uprostřed oválu.1,2

PODRÁŽDĚNÁ NEBO CITLIVÁ KŮŽE

Pokud máte podrážděnou nebo citlivou kůži, obraťte se na svého lékaře (HCP).

Informace uvedené níže mohou být pro vás a vašeho lékaře (HCP) užitečné. Toto je souhrn tří klinických článků, 
které publikovali lékaři na základě svých znalostí a zkušeností, a to nezávisle na společnosti Dexcom. Nejedná se 
o produkty společnosti Dexcom. Společnost Dexcom tyto konkrétní přístupy netestovala a nepropaguje jejich 
používání. Podrobné pokyny, jak používat systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G6 (CGM), 
naleznete v příručce Používání systému G6.

Máte v místě senzoru podrážděnou nebo citlivou kůži? Následující doporučení, ochranné filmy a rady odborníků 
vám mohou pomoci. Pamatujte, že to, co nejlépe vyhovuje jedné osobě, nemusí vyhovovat každému. Vy a váš  
lékař (HCP) možná budete muset vyzkoušet několik různých produktů nebo metod, abyste zjistili, zda vám tyto 
možnosti vyhovují.

Všechny produkty nemusí být dostupné ve všech zemích.

Ochranné filmy*
• Ochranný film může pomoci zabránit mírnému podráždění pokožky lepidlem.4

• Pomocí ochranného filmu na kůži vyznačte obrys oválu a zaveďte senzor na čistou kůži uprostřed oválu.
• Před umístěním senzoru nechte ochranný film zcela zaschnout.1,4

• Lze nanášet pouze jednu vrstvu nebo nanést i druhou vrstvu po zaschnutí té první.a

• Ochranný film může být sám o sobě dráždivý a nemusí alergenům zabránit v proniknutí do kůže.

Název produktu Výhody Rady odborníkůc

Smith and Nephew 
IV Prep

–  vodotěsný, prodyšný ochranný film

– obsahuje také alkohol kvůli 
antiseptickým vlastnostem

– k dostání ve formě ubrousků

– nechte na kůži zcela zaschnout

–  neprodává se za účelem přilnavosti, nicméně 
může jí mírně napomocia

SurePrep TM (Medline) –  ochranný film s propustností 
vodních par

– obsahuje antiseptikum

– k dostání ve formě ubrousků

– lze použít jako ochranu na poškozenou kůži

Smith and Nephew 
Skin prep / no-sting 
skin prep

–  vodotěsný, prodyšný ochranný film

–  oblíbený díky kombinaci přiměřené 
ochrany a mírných přilnavých 
vlastnostía

– k dostání ve formě ubrousků nebo spreje

–  přípravek s označením skin prep je určen 
k použití na neporušenou pokožku, přípravek 
s označením no-sting je určen pro neporušenou 
nebo poškozenou pokožku

– neobsahuje antiseptikum

CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

–  vodotěsný, prodyšný ochranný film – k dostání ve formě ubrousků nebo spreje

– neobsahuje antiseptikum

Jak mohu předejít podrážděné nebo citlivé kůži způsobené lepidlem na senzory?



Název produktu Výhody Rady odborníkůc

Skin TacTM  (Torbot) –  hypoalergenní, bez latexu  
či gumy

–  poskytuje ochrannou vrstvu 
a přilnavost

– k dostání ve formě ubrousků nebo v tekuté formě

–  reciproční produkt Tac Away na očištění od lepidel 

– u citlivé kůže může způsobit podráždění

Secura Barrier 
(Smith + Nephew)b

– prodyšný a nemastný – k dostání v tekuté formě nebo jako krém

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

–  prodyšná ochranná vrstva  
na bázi silikonu

– k dostání ve formě ubrousků nebo spreje

Ochranné filmy (pokračování)

Ochranné náplasti a obvazy*†

•  Ochranné náplasti a obvazy použijte pouze v případě,že vám nevyhovuje ochranný film.

•   Společnost Dexcom netestovala použití ochranných náplastí a obvazů. O použití ochranných náplastí 
a obvazů se poraďte se svým lékařem (HCP).

•  V případě, že náplasti a obvazy používáte jako ochrannou vrstvu, musí být umístěny pod náplast senzoru.1,5,6

•  Umístěte na kůži pod náplast senzoru.

•  Vyřízněte prázdný ovál z náplasti či obvazu a zaveďte senzor na čistou kůži do středu oválu.

Název produktu Výhody Rady odborníkůc

Hydrokoloidní obvaz. 
Běžné příklady:

– DuoDERM®

–  náplast na puchýře 
Hansaplast

– Cutimed Hydro B

– Stomahesive 

–  Replicare (Smith 
and Nephew)

–  Comfeel Plus 
(Coloplast)

–  BAND-AID® Brand 
HYDRO SEAL®b

–  hydrokoloidy poskytují 
silnou ochranu

– jsou voděodolné

–  některé značky nabízejí 
„extra tenké“ provedení

– některé neobsahují latex

–  nabízejí lepší ochranu než náplasti, jako např.  
IV 3000 nebo Tegaderm

– Hansaplast nabízí komfort při nošení

–  Cutimed může být dražší než alternativy, ale poskytuje 
dobrou fixaci

–  někdy mohou být zapotřebí 2 nebo 3 překrývající  
se náplasti

IV3000

(Smith & Nephew)

–  tenký průhledný film, 
předem nastříhaný

–  může být méně dráždivý 
než lepidla na senzory

– náchylnější k odlepování vodou, pocením či vlhkostía

–  mnoho pacientů uvádí méně kožních reakcí 
u produktu IV3000 v porovnání s produktem 
Tegaderma

Tegaderm nebo 
Tegaderm HP

–  tenký průhledný film, 
předem nastříhaný

–  označení HP indikuje silnější přilnavost a produkt 
může být přilnavější než standardní produkt 
Tegaderm

– náchylnější k odlepování vodou, pocením či vlhkostía

Opsite/Flexifit  
(Smith & Nephew)

–  role tenkého průhledného 
filmu, který lze stříhat na 
požadovanou velikost

–  zlepšení přilnavosti lze dosáhnout umístěním přes 
pásku senzoru

Mefix (Molnlycke)b – pružná porézní tkanina –  lze snadno nastříhat do požadovaného tvaru 
a velikosti
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Nosní sprej Pirinase s účinnou 
látkou flutikason-propionát (běžný). 
Běžné příklady:

–  Flonase® Allergy Relief

–  Flonase® Children’s Allergy Relief

–  Clarispray® Nasal Allergy Spray

–  může zabránit mírným, 
středním a závažným 
kožním reakcím  
způsobeným  
lepidlem CGM

–  aplikujte 2 pumpičky na místo 
senzoru. Počkejte 2 minuty,  
než sprej zaschne. Zaveďte  
senzor jako obvykle.

–  nosní sprej Pirinase se 
nedoporučuje používat  
u osob mladších 18 let

Volně prodejný sprej s obsahem steroidů ‡


