
Splošni nasveti*
• Kožo očistite s protimikrobnim milom brez olj in jo temeljito posušite.1, 2

• Pri mastni koži se priporoča nežen piling.2

• Po potrebi skrajšajte dlake s suho britvico.3

• Na mestu vstavitve senzorja ne uporabljajte losjona ali vlažilne kreme, ki vsebuje olje.
• Senzorja ne vstavljajte takoj po prhanju ali kopanju oziroma v soparni kopalnici – vlažnost zmanjšajte  

s sušilnikom za lase ali pa senzor vstavite v suhem okolju.2

• Pri koži, nagnjeni k potenju, lahko pomaga antiperspirant v pršilu ali stiku (neodišavljen). Antiperspirant 
nanesite na kožo v ovalni obliki s prazno sredino in počakajte 10–15 minut. Senzor vstavite v čisto kožo 
na sredino ovalne oblike.1, 2

RAZDRAŽENA ALI OBČUTLJIVA KOŽA

Če imate razdraženo ali občutljivo kožo, se posvetujte z zdravstvenim osebjem.

Spodaj navedene informacije so lahko koristne za vas in zdravstveno osebje. Gre za povzetek treh preglednih 
člankov, ki so jih na podlagi svojega znanja in izkušenj objavili klinični zdravniki, neodvisni od družbe Dexcom. 
To niso izdelki družbe Dexcom in družba Dexcom teh pristopov ni preizkusila ter jih tudi ne podpira. Za podrobna 
navodila po korakih glede uporabe sistema za neprekinjeno merjenje ravni glukoze (NMG) Dexcom G6 glejte 
priročnik Uporaba vaše naprave G6.

Ali imate na mestu senzorja razdraženo ali občutljivo kožo? Pomagate si lahko z naslednjimi nasveti, zaščitnimi 
izdelki za kožo in strokovnimi namigi. Upoštevajte, da rešitev, ki najbolj ustreza eni osebi, morda ne bo ustrezala 
vsem. V sodelovanju z zdravstvenim osebjem boste morda morali preizkusiti več različnih izdelkov ali metod,  
preden boste ugotovili, ali vam te možnosti ustrezajo.

Vsi izdelki morda niso na voljo v vseh državah.

Zaščitni filmi*
• Zaščitni filmi lahko pomagajo pri preprečevanju blagega draženja kože zaradi lepil.4

• Na kožo nanesite zaščitni film v ovalni obliki s prazno sredino in vstavite senzor v čisto kožo na sredino ovalne 
oblike.

• Pred nameščanjem senzorja pustite, da se zaščitni film popolnoma posuši.1, 4

• Nanesete lahko 1 sloj oziroma drugega nanesite, ko se prvi posuši.a

• Zaščitni filmi lahko sami po sebi povzročijo draženje in morda ne preprečijo prodiranja alergenov v kožo.

Izdelek Prednosti Strokovni namigic

Smith & Nephew 
IV Prep

– Vodotesen, zračen zaščitni film.

–  Vsebuje tudi alkohol za 
antiseptično delovanje.

– Na voljo v obliki robčkov.

– Pustite, da se popolnoma posuši na koži.

–  Pri trženju se ne izpostavlja njegovih lepilnih 
lastnosti, vendar lahko nekoliko izboljša pričvrstitev.a

SurePrep TM 

(Medline)
–  Zaščitni film, prepusten  

za vodne hlape.

– Vključuje antiseptik.

– Na voljo v obliki robčkov.

– Lahko se uporablja kot zaščita na poškodovani koži.

Smith & Nephew 
Skin-Prep/No-Sting 
Skin-Prep

– Vodotesen, zračen zaščitni film.

–  Priljubljena izbira zaradi 
kombinacije zmernih zaščitnih 
in zmernih lepilnih lastnosti.a

– Na voljo v obliki robčkov ali pršila.

–  Izdelek Skin-Prep je indiciran za nepoškodovano 
kožo, No-Sting Skin-Prep pa je indiciran 
za nepoškodovano ali poškodovano kožo.

– Ne vključuje antiseptika.

CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

– Vodotesen, zračen zaščitni film. – Na voljo v obliki robčkov ali pršila.

– Ne vključuje antiseptika.

Vpr.: Kako se lahko izognem razdraženi ali občutljivi koži zaradi lepila senzorja?



Izdelek Prednosti Strokovni namigic

Skin TacTM  (Torbot) –  Brez lateksa, hipoalergen,  
brez kavčuka.

–  Zagotavlja zaščitne in lepilne 
lastnosti.

– Na voljo v obliki robčkov ali tekočine.

– Odstranjuje se s sorodnim izdelkom Tac Away. 

– Pri občutljivi koži lahko povzroči draženje.

Secura Barrier 
(Smith & Nephew)b

– Zračen in nemasten zaščitni film. –  Na voljo v obliki tekočega zaščitnega filma  
ali kreme.

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

– Zračen zaščitni film na osnovi 
silikona.

– Na voljo v obliki robčkov ali pršila.

Zaščitni filmi (nadaljevanje)

Zaščitni obliži in povoji*†

•  Zaščitne obližein povoje uporabite samo, če vam zaščitni film ne ustreza.

•   Družba Dexcom ni preizkusila uporabe zaščitnih obližev in povojev. O uporabi zaščitnih obližev in povojev  
se pogovorite z zdravstvenim osebjem.

•  Kadar se obliži oziroma povoji uporabljajo kot zaščita, morajo biti nameščeni pod lepilni obliž senzorja.1, 5, 6

•  Na kožo jih namestite pred lepilnim obližem senzorja.

•   Iz obliža oziroma povoja izrežite odprtino ovalne oblike in vstavite senzor v čisto kožo na sredino ovalne 
odprtine.

Izdelek Prednosti Strokovni namigic

Hidrokoloidni obliži. 
Pogosti primeri:

– DuoDERM®

–  Obliž za žulje 
Hansaplast

– Cutimed Hydro B

– Stomahesive 

–  Replicare (Smith & 
Nephew)

–  Comfeel Plus 
(Coloplast)

–  Obliži blagovne 
znamke BAND-AID® 
HYDRO SEAL®b

–  Hidrokoloid zagotavlja 
debelo zaščito.

– Vodoodpornost.
–  Nekatere blagovne 

znamke imajo »izredno 
tanko« različico.

–  Nekatere ne vsebujejo 
lateksa.

–  Zagotavlja močnejšo zaščito kot lepilni obliž,  
kot je IV 3000 ali Tegaderm.

– Hansaplast zagotavlja veliko udobje pri nošenju.
–  Izdelek Cutimed je lahko dražji od drugih, vendar 

zagotavlja dobro pritrditev.
–  V nekaterih primerih sta potrebna 2 ali 3 prekrivajoči 

se obliži.

IV3000

(Smith&Nephew)

–  Prozoren, tanek film, 
predhodno razrezan.

–  Lahko je manj dražeč  
od lepil senzorjev.

–  Večja verjetnost za luščenje s kože ob pristnosti 
vode, potenja, vlage.a

–  Številni bolniki poročajo o manj kožnih reakcijah pri 
obližu IV3000 v primerjavi z obližem Tegaderm.a

Tegaderm ali 
Tegaderm HP

–  Prozoren, tanek film, 
predhodno razrezan.

–  HP (»Holding Power«) pomeni »moč pričvrstitve« – 
ta izdelek se lahko pričvrsti močneje kot standardni 
Tegaderm.

–  Večja verjetnost za luščenje s kože ob pristnosti 
vode, potenja, vlage.a

Opsite/Flexifit 
(Smith&Nephew)

–  Zvitek tankega prozornega 
filma se lahko razreže  
na ustrezno velikost.

–  Lahko se uporablja tudi za izboljšanje pričvrstitve,  
če se namesti prek lepilnega obliža senzorja.

Mefix (Molnlycke)b – Porozna prožna tkanina. – Zlahka se razreže na želeno obliko in velikost.
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Izdelek Prednosti Strokovni namigic

Pršilo za nos s flutikazon 
propionatom Pirinase (generik). 
Pogosti primeri:

– Flonase® Allergy Relief

– Flonase® Children’s Allergy Relief

– Clarispray® Nasal Allergy Spray

–  Lahko prepreči blage, 
zmerne in hude kožne 
reakcije zaradi lepila 
za NMG.

–  Na mesto senzorja nanesite 2 razprška. 
Počakajte 2 minuti, da se pršilo posuši. 
Vstavite senzor kot običajno.

–  Pršilo Pirinase ni dovoljeno za uporabo 
pri otrocih, mlajših od 18 let.

Steroidno pršilo, na voljo brez recepta ‡


