
Genel değerlendirme*
• Cildi yağsız, antimikrobiyal sabunla temizleyin ve iyice kurulayın1,2

• Yağlı ciltler için nazik eksfoliasyon önerilir2

• Gerekirse kılları kuru bir tıraş bıçağıyla kesin3

• Sensörü yerleştirdiğiniz yerde herhangi bir losyon veya yağ içeren nemlendirici kullanmayın.

• Sensörü duştan/banyodan hemen sonra veya buharlı bir banyoda yerleştirmeyin; saç kurutma makinesi ile 
nemi en aza indirin veya kuru bir ortamda uygulayın2

• Terlemeye yatkın ciltte katı veya sprey antiperspirant (kokusuz) faydalı olabilir. Antiperspirant ile ciltte boş bir 
oval oluşturun, 10–15 dakika bekleyin. Sensörü ovalin ortasındaki temiz cilde yerleştirin.1,2

TAHRİŞ OLMUŞ VEYA HASSAS CİLT

Cildiniz tahriş olmuş veya hassas ise lütfen sağlık uzmanınızla (HCP) birlikte çalışın.

Siz ve sağlık uzmanınız aşağıdaki bilgileri faydalı bulabilirsiniz. Bu, Dexcom'dan bağımsız klinisyenler tarafından, bilgi 
ve deneyimlerine dayalı olarak yayınlanan üç klinik makalenin özetidir. Bunlar Dexcom ürünleri değildir. Dexcom bu 
yaklaşımları test etmemiştir ve bu belirli yaklaşımlar konusunda bir onayımız bulunmamaktadır. Dexcom G6 Sürekli 
Glikoz İzleme (CGM) Sisteminizi nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı adım adım talimatlar için lütfen G6 Cihazınızın 
Kullanımı kılavuzuna bakın. 

Sensör bölgesinde tahriş veya hassas cildiniz mi var? Bu değerlendirmeler, cilt bariyerleri ve profesyonel ipuçları 
yardımcı olabilir. Bir kişi için en çok işe yarayanın herkes için en iyi sonucu vermeyebileceğini unutmayın. Sizin 
ve sağlık uzmanınızın, bu seçeneklerin işinize yarayıp yaramadığını anlamak için birkaç farklı ürün veya yöntem 
denemeniz gerekebilir.

Tüm ürünler tüm ülkelerde bulunmayabilir.

Bariyer Filmler*
• Bariyer filmler, yapışkanlardan kaynaklanan hafif cilt tahrişini önlemeye yardımcı olabilir4

• Bariyer film ile cilt üzerinde boş bir oval oluşturun ve sensörü ovalin ortasındaki temiz cilde yerleştirin

• Sensörü yerleştirmeden önce bariyer filmin tamamen kurumasını bekleyin1,4

• Bir kat veya ilk kat kuruduktan sonra ikinci bir kat uygulanabilira

• Bariyer filmlerin kendisi tahriş edici olabilir ve alerjenlerin cilde nüfuz etmesini engellemeyebilir

Ürün Faydaları Profesyonel ipuçlarıc

Smith and Nephew 
IV Prep

- Su geçirmez, nefes alabilen bariyer film

- Ayrıca antiseptik özellikler için alkol 
içerir

- Mendil halinde sunulur

- Ciltte tamamen kurumasını bekleyin

- Yapışkan özelliklere sahip şeklinde 
pazarlanmamaktadır ancak yapışmada hafif 
bir artış görülebilira

SurePrep TM 

(Medline)
- Buhar geçirgen bariyer film

- Antiseptik içerir

- Mendil halinde sunulur

- Hasarlı ciltte koruma olarak kullanılabilir

Smith and Nephew 
Cilt hazırlama 
ürünü/yakmayan 
cilt hazırlama 
ürünü

- Su geçirmez, nefes alabilen bariyer film

- Orta düzeyde koruma ve orta düzeyde 
yapışkan özelliklerinin bir araya gelmesi 
nedeniyle popüler seçima

- Mendil veya sprey olarak sunulur

- Cilt hazırlama ürünü, zarar görmemiş cilt 
için ve yakmayan cilt hazırlama ürünü, zarar 
görmemiş veya hasarlı cilt için endikedir.

- Antiseptik içermez

CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

- Su geçirmez, nefes alabilen bariyer film - Mendil veya sprey olarak sunulur

- Antiseptik içermez

S. Sensör yapışkanının neden olduğu tahriş olmuş veya hassas cildi nasıl önleyebilirim?



Ürün Faydaları Profesyonel ipuçlarıc

Skin TacTM  (Torbot) - Lateks içermez, hipoalerjenik, 
kauçuk içermez

- Bariyer koruması ve yapışkanlık 
özellikleri sağlar

- Mendil veya sıvı olarak sunulur

- Tac Away adlı karşılıklı kaldırma ürünü 

- Hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir

Secura Barrier 
(Smith + Nephew)b

- Nefes alabilir ve yağsız - Sıvı bariyer film veya krem olarak sunulur

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

- Silikon bazlı nefes alabilen bariyer - Mendil veya sprey olarak sunulur

Bariyer Filmler (devam)

Bariyer Bantları ve Bandajları*†

• Bariyer bantları ve bandajlarını, yalnızca bariyer film sizin için işe yaramadıysa kullanın

• Dexcom, bariyer bantlarının ve bandajlarının kullanımını test etmemiştir. Sağlık uzmanınızla bariyer bantlarının 
ve bandajlarının kullanımı hakkında konuşun.

• Bantlar/bandajlar, bariyer olarak kullanılırken sensör yapışkan yamasının altına yerleştirilmelidir.1,5,6

• Cilde sensör yapışkanından önce yerleştirin

• Bantta/bandajda boş bir oval kesin ve ovalin ortasındaki temiz cilde sensörü yerleştirin

Ürün Faydaları Profesyonel ipuçlarıc

Hidrokolloid bez. 
Yaygın örnekler:

- DuoDERM®

- Hansaplast nasır 
bandı

- Cutimed Hydro B

- Stomahesive 

- Replicare (Smith 
and Nephew)

- Comfeel Plus 
(Coloplast)

- BAND-AID® Brand 
HYDRO SEAL®b

- Hidrokolloid, kalın koruma 
sağlar

- Su geçirmez

- Bazı markaların ''ekstra ince'' 
versiyonu vardır

- Bazıları lateks içermez

- IV 3000 veya Tegaderm gibi bir yapışkan banda 
göre daha güçlü bariyer koruması sunar

- Hansaplast iyi bir kullanım rahatlığı sunar

- Cutimed, diğerlerinden daha pahalı olabilir ancak 
iyi sabitleme sağlar

- Bazen üst üste binen 2 veya 3 bant takılması 
gerekebilir

IV3000

(Smith&Nephew)

- Şeffaf, ince film, önceden 
kesilmiş

- Sensör yapışkanlarından daha 
az tahriş edici olabilir

- Su, terleme, nem ile soyulmaya daha yatkına

- Birçok hasta, IV3000'de Tegaderm'e kıyasla daha 
az cilt reaksiyonu bildirmiştira

Tegaderm veya 
Tegaderm HP

- Şeffaf, ince film, önceden 
kesilmiş

- HP, ''Tutma Gücü'' anlamına gelir ve standart 
Tegaderm'den daha güçlü bir şekilde yapışabilir

- Su, terleme, nem ile soyulmaya daha yatkına

Opsite/Flexifit 
(Smith&Nephew)

- İnce şeffaf film rulosu boyuta 
göre kesilebilir

- Sensör bandının üzerine yerleştirilerek yapışkan 
güçlendirici olarak da kullanılabilir

Mefix (Molnlycke)b - Gözenekli esnek kumaş - Kolaylıkla istenilen şekil ve boyutta kesilebilir
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Ürün Faydaları Profesyonel ipuçlarıc

Pirinase flutikazon propiyonat nazal 
sprey (jenerik). Yaygın örnekler:

- Flonase® Alerji Giderici

- Flonase® Çocuk Alerji Giderici

- Clarispray® Nazal Alerji Spreyi

- CGM yapıştırıcı nedeniyle 
hafif, orta ve şiddetli cilt 
reaksiyonlarını önleyebilir

- Sensör bölgesine 2 kez sıkarak 
uygulayın. Spreyin kuruması için 
2 dakika bekleyin. Sensörü her 
zamanki gibi yerleştirin.

- Pirinase, 18 yaşın altındaki 
çocuklarda kullanım için ruhsatlı 
değildir

Reçetesiz Satılan Steroid Sprey ‡


