
Yleisiä neuvoja*
• Puhdista iho öljyttömällä antimikrobisella saippualla ja kuivaa huolellisesti1,2

• Rasvaiselle iholle suositellaan hellävaraista kuorintaa2

• Aja karvat tarvittaessa kuivalla höylällä3

• Älä levitä voidetta tai öljyä sisältävää kosteusvoidetta anturin asetuspaikkaan

• Älä aseta anturia heti suihkun tai kylvyn jälkeen tai höyryisessä kylpyhuoneessa – vähennä kosteutta 
hiustenkuivaajalla tai asettamalla anturi kuivassa ympäristössä2

• Kiinteä tai suihkutettava antiperspirantti (hajustamaton) voi auttaa, jos iho hikoilee herkästi. Piirrä iholle 
antiperspirantilla tyhjä soikio ja odota 10–15 min. Aseta anturi puhtaalle iholle soikion keskelle.1,2

ÄRTYNYT TAI ARKA IHO

Jos ihosi on ärtynyt tai arka, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Alla on tietoa, joka voi olla hyödyksi sinulle ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Tämä on yhteenveto kolmesta 
kliinisestä artikkelista, jotka Dexcomista riippumattomat kliinikot ovat julkaisseet tietämyksensä ja kokemuksensa 
perusteella. Ne eivät ole Dexcom-tuotteita, eikä Dexcom ole testannut näitä erityisiä lähestymistapoja tai tue 
niitä. Yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet jatkuvatoimisen Dexcom G6 -glukoosinseurantajärjestelmän (CGM) 
käyttämiseen ovat G6-järjestelmän käyttäminen -oppaassa.

Onko sinulla ärsytystä anturin asetuspaikassa tai herkkä iho? Nämä neuvot, ihosuojat ja ammattilaisten vinkit voivat 
auttaa. Muista, että yksi ja sama keino ei välttämättä ole sopivin meille kaikille. Voit joutua kokeilemaan useita eri 
tuotteita tai menetelmiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, ennen kuin löydätte sinulle sopivan vaihtoehdon.

Kaikkia tuotteita ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa.

Suojakalvot*
• Suojakalvot voivat ehkäistä liimoista aiheutuvaa lievää ihoärsytystä4

• Piirrä iholle suojakalvolla tyhjä soikio ja aseta anturi puhtaalle iholle soikion keskelle

• Odota, että suojakalvo on kuivunut kokonaan, ennen kuin asetat anturin1,4

• Voit levittää yhden kerroksen tai toisen kerroksen, kun ensimmäinen on kuivunuta

• Suojakalvot voivat itsessään aiheuttaa ärsytystä, eivätkä ne välttämättä suojaa allergeenien iholle pääsyltä

Tuote Hyödyt Ammattilaisten vinkitc

Smith and Nephew 
IV Prep

- Vedenpitävä, hengittävä suojakalvo

-  Sisältää myös alkoholia 
antiseptisenä aineena

- Saatavana pyyhkeinä

- Anna kuivua iholle kokonaan

-  Ei markkinoida sisältävän liimaominaisuuksia, 
mutta saattaa lisätä tarttuvuutta hiemana

SurePrep TM (Medline) - Höyryä läpäisevä suojakalvo

- Sisältää antiseptisiä aineita

- Saatavana pyyhkeinä

- Voidaan käyttää vahingoittuneen ihon suojana

Smith and Nephew 
Skin prep / no-sting 
skin prep

- Vedenpitävä, hengittävä suojakalvo

-  Kohtuullisen suojan ja kohtuullisten 
liimaominaisuuksien yhdistelmä 
tekee tästä suositun vaihtoehdona

- Saatavana pyyhkeinä tai suihkeena

-  Skin prep on tarkoitettu ehjälle iholle,  
kun taas no-sting prep sopii sekä ehjälle  
että vahingoittuneelle iholle

- Ei sisällä antiseptisiä aineita

CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

- Vedenpitävä, hengittävä suojakalvo - Saatavana pyyhkeinä tai suihkeena

- Ei sisällä antiseptisiä aineita

K. Kuinka voin välttää anturin liima-aineen aiheuttaman ihon ärsytyksen tai arkuuden?
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Skin TacTM  (Torbot) -  Lateksiton, hypoallergeeninen,  
ei kumia

- Tarjoaa suojan ja liimaominaisuuksia

- Saatavana pyyhkeinä tai nesteenä

- Poistotuotepari nimeltä Tac Away 

- Voi ärsyttää herkkää ihoa

Secura Barrier 
(Smith & Nephew)b

- Hengittävä, ei rasvainen -  Saatavana nestemäisenä suojakalvona tai 
voiteena

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

- Silikonipohjainen hengittävä suoja - Saatavana pyyhkeinä tai suihkeena

Suojakalvot (jatkuu)

Suojalaastarit ja ‑siteet*†

•  Käytäsuojalaastareita ja -siteitä vain, jos suojakalvo ei sopinut sinulle

•   Dexcom ei ole testannut suojalaastareiden ja‑siteiden käyttöä. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa suojalaastareiden ja -siteiden käytöstä.

•  Kun laastaria / sidettä käytetään suojana, se täytyy asettaa anturin kiinnitysteipin alle1,5,6

•  Aseta iholle ennen anturin kiinnitysteippiä

•  Leikkaa laastariin / siteeseen soikea reikä ja aseta anturi puhtaalle iholle soikion keskelle
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Hydrokolloidiside. 
Tavallisia esimerkkejä:

- DuoDERM®

-  Hansaplast-
rakkolaastari

- Cutimed Hydro B

- Stomahesive 

-  Replicare (Smith 
and Nephew)

-  Comfeel Plus 
(Coloplast)

-  BAND-AID®, merkki 
HYDRO SEAL®b

-  Hydrokolloidi tarjoaa paksun 
suojan

- Vedenpitävä

-  Joillakin merkeillä on saatavilla 
erittäin ohut versio

- Osa lateksittomia

-  Tarjoaa vahvemman suojan kuin kiinnitysteippi, 
kuten IV 3000 tai Tegaderm

- Hansaplast-tuotteissa on hyvä käyttömukavuus

-  Cutimed saattaa olla muita kalliimpi, mutta siinä  
on hyvä kiinnitys

-  Joissain tilanteissa tarvitaan 2 tai 3 laastaria 
päällekkäin

IV3000
(Smith & Nephew)

-  Läpinäkyvä, ohut kalvo, 
valmiiksi leikattu

-  Saattaa olla vähemmän 
ärsyttävä kuin anturin liima-
aineet

-  Herkempi irtoamaan veden, hikoilun tai kosteuden 
vuoksia

-  Monet potilaat raportoivat vähemmän ihoreaktioita 
IV3000-laastaria käytettäessä verrattuna 
Tegadermiina

Tegaderm tai 
Tegaderm HP

-  Läpinäkyvä, ohut kalvo, 
valmiiksi leikattu

-  HP tarkoittaa 'pitovoimaa' (Holding Power),  
ja tuote voikin tarttua voimakkaammin kuin 
tavallinen Tegaderm

-  Herkempi irtoamaan veden, hikoilun tai kosteuden 
vuoksia

Opsite / Flexifit  
(Smith & Nephew)

-  Rulla ohutta läpinäkyvää 
kalvoa, josta voi leikata 
sopivan kokoisen palan

-  Voidaan käyttää myös lisäteippinä, jos asetetaan 
anturin teipin päälle

Mefix (Molnlycke)b - Huokoinen joustava kangas -  Voidaan helposti leikata halutun muotoiseksi  
ja kokoiseksi
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Flutikasonipropionaattia sisältävä 
Pirinase-nenäsuihke (yleinen). 
Tavallisia esimerkkejä:

- Flonase® Allergy Relief

- Flonase® Children’s Allergy Relief

- Clarispray® Nasal Allergy Spray

-  Voi estää lieviä, kohtalaisia  
ja vakavia ihoreaktioita  
CGM-liiman ansiosta

-  Paina 2 suihkautusta anturin 
asetuspaikkaan. Odota 2 minuuttia, 
kunnes suihke kuivuu. Aseta anturi 
tavalliseen tapaan.

-  Pirinase-tuotteita ei ole lisensoitu 
alle 18-vuotiaille lapsille

Ilman reseptiä saatavat steroidisuihkeet ‡


