VAROVÁNÍ: Tento software neposkytuje lékařské rady a nelze na něj
v tomto ohledu spoléhat. Bez porady s poskytovatelem zdravotní péče
svůj léčebný program nijak zásadně neměňte.

Dexcom Studio je jednoduchý doplňkový softwarový program,
který slouží k převodu dat o glukóze uložených na vašem systému
Dexcom CGM do počítače. Informace o glukóze může na jeden
počítač s programem Dexcom Studio převádět více uživatelů
zařízení Dexcom.

Dexcom Studio™
www.dexcom.com
Máte-li jakékoli dotazy, nahlédněte do souboru nápovědy k programu
Dexcom Studio na adrese:
dexcom.com
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+1 858 200 0200
www.dexcom.com
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Dexcom Studio

Minimální systémové požadavky:

Kompletní systémové požadavky naleznete v souboru nápovědy k softwaru
Dexcom Studio na stránkách www.dexcom.com:

• M
 inimální rozlišení displeje obrazovky 1 024 x 768. Pokud aktivujete funkce softwaru, které vyžadují
vyšší rozlišení, například zobrazení s většími písmy, může být zapotřebí vyšší rozlišení.
• Software vyžaduje ke správnému zobrazení uživatelského rozhraní 32bitové barvy.
• 1 GHz procesor Pentium nebo podobný.
• 300 MB volné paměti RAM.
• 50 MB volného místa na pevném disku na jednoho pacienta.
• Myš.
• Port USB 2.0 k připojení přijímače pro potřeby stahování dat.
• Jednotka CD-ROM (pokud bude software instalován z disku CD). Software lze rovněž instalovat pomocí
souborů stažených z webu.
• Rozhraní Microsoft® .NET Framework 4.0. Pokud ještě nemáte rozhraní Microsoft® .NET Framework 4.0
v počítači nainstalované, můžete je nainstalovat z instalačního balíčku softwaru. Před instalací rozhraní
Microsoft® .NET Framework 4.0 je nutné:
- mít nainstalovaný software Windows Installer 3.1 nebo novější,
- mít 850 MB volné paměti na pevném disku (2 GB v 64bitovém operačním systému),
- nainstalovat všechny nejnovější aktualizace Service Pack a důležité aktualizace týkající se vašeho
operačního systému. Ty zahrnují aktualizaci KB959209 (řeší potíže s kompatibilitou aplikací)
a aktualizaci KB967190 (řeší potíže s přidružením souboru dokumentu XPS, pokud používáte
64bitové systémy Windows Vista® nebo Windows Server 2008).
Software Dexcom Studio vyžaduje, aby měl uživatel následující přístupová práva
k instalaci a spuštění softwaru:

• Práva správce k instalaci softwarového ovladače Dexcom USB/COM (přijímač Dexcom).

POZNÁMKA: Společnost Dexcom neposkytuje informace o řešení potíží s kompatibilitou
v systémech Mac.

Základní pokyny pro instalaci:
1. Do počítače vložte disk CD s programem Dexcom Studio nebo si program
Dexcom Studio stáhněte z webové stránky Dexcom na adrese www.
dexcom.com. Klepněte na tlačítko „Download Now“ (Stáhnout).
2. Zobrazí se dialogové okno s pokyny.
3. Pokud jej neuložíte na jiné místo, lze program Dexcom Studio nalézt ve
startovní nabídce pod položkou Všechny programy\Dexcom\Dexcom Studio.
Pokud používáte disk CD s programem Dexcom Studio a dialogové okno se
nezobrazí, postupujte podle následujících pokynů:
1. Vložte disk CD s programem Dexcom Studio do počítače.
2. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu „Tento počítač“.
3. Poklepejte na ikonu jednotky CD.
4. Zobrazí se dialogové okno. Postupujte podle zde uvedených pokynů.
5. Pokud jej neuložíte na jiné místo, lze program Dexcom Studio nalézt ve
startovní nabídce pod položkou Všechny programy\Dexcom\Dexcom Studio.
Pokud nemáte jednotku CD-ROM, můžete si software stáhnout ze stránky Produkty
na webových stránkách společnosti Dexcom na adrese http://www.dexcom.com.
Instalační program (setup.exe) můžete spustit z webové stránky nebo uložit
v počítači, odkud jej můžete spustit kdykoli bez nutnosti připojení k Internetu.

