
Dexcom Studio on helppokäyttöinen varusteohjelmisto, joka siirtää 
Dexcom CGM -järjestelmään tallennetun datan tietokoneelle (PC). 
Useat Dexcom-käyttäjät voivat siirtää glukoositietonsa yhdelle 
tietokoneelle Dexcom Studion avulla.

VAROITUS: Tämä ohjelmisto ei anna lääketieteellisiä neuvoja eikä 
siihen saa luottaa sellaista tarkoitusta varten. Älä tee perustavanlaatuisia 
muutoksia hoito-ohjelmaasi keskustelematta terveydenhoitajasi kanssa.
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Dexcom ja Dexcom Studio ovat Dexcom, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Kaikki muut 
tässä julkaisussa mahdollisesti mainitut tuotteiden tai yritysten nimet ovat vastaavien omistajiensa kauppa- ja tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.



Perusasennus:
1.  Lataa Dexcom Studio -CD tietokoneeseen tai lataa Dexcom Studio Dexcomin 

sivustolta www.dexcom.com. Napsauta ”Lataa nyt” -painiketta.
2. Esiin pitäisi tulla valintaikkuna, joka antaa jatko-ohjeita.
3.  Ellei Dexcom Studiota tallenneta muualle, se löytyy Käynnistä-valikon 

kohdasta Kaikki ohjelmat\Dexcom\Dexcom Studio.

Jos valintaikkunaa ei tule esiin ja käytät Dexcom Studio -CD-levyä, noudata 
näitä ohjeita:
1. Lataa Dexcom Studio -CD tietokoneeseesi. 
2. Avaa PC:n työpöydältä ”Oma tietokone”.
3. Kaksoisnapsauta CD-asemaa.
4. Esiin pitäisi tulla valintaikkuna, joka antaa jatko-ohjeita. 
5.  Ellei Dexcom Studiota tallenneta muualle, se löytyy Käynnistä-valikon 

kohdasta Kaikki ohjelmat\Dexcom\Dexcom Studio.

Jos sinulla ei ole CD-ROM-asemaa, ohjelmiston saa ladata Dexcomin sivuston 
(http://www.dexcom.com) Products (Tuotteet) -sivulta. Voit suorittaa 
asennus ohjelman (setup.exe) sivustolta tai tallentaa sen tietokoneellesi, josta voit 
suorittaa sen myöhemmin, kunhan internet-yhteys on yhä käytettävissä.

Dexcom Studio
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset:
Lue Dexcom Studion ohjetiedosto osoitteesta www.dexcom.com nähdäksesi 
kaikki järjestelmävaatimukset: 
•  Näytön vähimmäistarkkuus 1024 x 768. Suurempi tarkkuus saattaa olla tarpeen, jos aktivoit 

ohjelmistovalintoja, jotka edellyttävät parempaa tarkkuutta, kuten isomman fonttikoon.
• Ohjelmisto edellyttää 32-bittisen värin, jotta käyttöliittymä näkyy kunnolla
• 1 GHz:n Pentium-prosessori tai vastaava
• 300 Mt vapaata RAM-muistia 
• 50 Mt vapaata kovalevytilaa yhdelle potilaalle
• Hiiri
• USB 2.0 -portti vastaanottimen liittämiseksi datan latausta varten
•  CD-ROM-asema (jos ohjelmisto asennetaan CD-levyltä). Ohjelmisto voidaan myös asentaa 

lataamalla webistä
•  Microsoft® .NET Framework 4.0. Jos tietokoneeseesi ei ole vielä asennettu Microsoft® .NET 

Framework 4.0 -ohjelmaa, sen saa ohjelmistoasennuksen osana. Ennen Microsoft® .NET 
Framework 4.0:n asennusta täytyy:

 - asentaa Windows Installer 3.1 tai uudempi
 - olla 850 Mt vapaata kovalevytilaa (2 Gt 64 bitin KJ:ssä)
 -  asentaa uusimmat käyttöjärjestelmää koskevat Service Packit (SP:t) ja kriittiset päivitykset. 

Näihin sisältyy päivitys KB959209 (sovelluksen yhteensopivuusongelmien ratkaisemiseksi) 
ja päivitys KB967190 (XPS-dokumenttien tiedostokytkentäongelman ratkaisemiseksi, jos käytät 
Windows Vista®- tai 64-bittistä Windows Server 2008 -järjestelmää).

Dexcom Studio -ohjelmisto edellyttää käyttäjältä seuraavat ohjelmiston asennus- 
ja suoritusoikeudet:
•  Järjestelmänvalvojan oikeudet Dexcom USB/COM (Dexcom-vastaanotin) -ohjelmistoajurin 

asentamiseksi

HUOMAUTUS: Dexcom ei anna Macin yhteensopivuusongelmista johtuvaa 
vianmääritysapua.


