
O Dexcom Studio é um software acessório, fácil de utilizar, que 
transfere os dados de glicose armazenados no Sistema CGM Dexcom 
para um computador pessoal (PC). Múltiplos usuários do Dexcom 
podem transferir suas informações de glicose para um PC com 
o Dexcom Studio.

ADVERTÊNCIA: Este software não fornece qualquer orientação 
médica e não deve ser consultado para este fim. Não faça alterações 
importantes no seu programa de tratamento sem consultar o seu 
profissional de saúde.
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Se tiver dúvidas, consulte o arquivo de ajuda do Dexcom Studio em:
dexcom.com
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Instalação:
1.  Carregue o CD do Dexcom Studio no seu PC ou faça o download do 

Dexcom Studio a partir do website da Dexcom em www.dexcom.com. 
Clique no botão “Download Now (Fazer o Download)”.

2.  Uma caixa de diálogo deve ser exibida e fornecer as instruções a serem 
seguidas.

3.  A menos que tenha sido salvo em outro local, o Dexcom Studio pode 
ser encontrado no seu Menu Iniciar em Todos os Programas\Dexcom\
Dexcom Studio. 

Se a caixa de diálogo não aparecer e você estiver utilizando o CD do Dexcom 
Studio, siga estas instruções:
1. Carregue o CD do Dexcom Studio no seu PC. 
2. Abra “Meu computador” na área de trabalho do seu PC.
3. Clique duas vezes na unidade de CD.
4.  Uma caixa de diálogo deve ser exibida e fornecer as instruções a serem 

seguidas. 
5.  A menos que tenha sido salvo em outro local, o Dexcom Studio pode 

ser encontrado no seu Menu Iniciar em Todos os Programas\Dexcom\
Dexcom Studio.

Caso você não possua uma unidade de CD-ROM, pode também fazer o download 
do software a partir da página Products (Produtos) no site web da Dexcom em 
http://www.dexcom.com. Você tem a opção de executar o programa de instalação 
(setup.exe) a partir do site web ou então salvar o programa de instalação em seu 
computador, onde você pode executá-lo em outro momento, desde que você ainda 
tenha uma conexão à Internet.

Dexcom Studio
Requisitos mínimos do sistema:
Leia o arquivo de ajuda do Dexcom Studio em www.dexcom.com para obter os 
requisitos completos do sistema: 
•  Resolução mínima do monitor de 1024 x 768. Poderá ser necessário utilizar uma resolução maior, 

dependendo das opções selecionadas no software, por exemplo, tamanho de fonte maior.
• O software exige cor de 32 bits para a exibição adequada da interface do usuário
• Processador Pentium de 1 GHz ou equivalente
• 300 MB de memória RAM livre 
• 50 MB de espaço livre no disco rígido para um único paciente
• Mouse
• Porta USB 2.0 para conectar o receptor para download de dados
•  Leitor de CD-ROM (se o software for instalado a partir do CD). O software também pode ser instalado 

por download via web
•  Microsoft® .NET Framework 4.0. Se ainda não possuir o Microsoft® .NET Framework 4.0 instalado 

em seu PC, uma cópia está disponível como parte do processo de instalação do software. Antes de 
instalar o Microsoft® .NET Framework 4.0, você deve:

 - ter o Windows Installer 3.1 ou mais recente instalado
 - ter 850 MB de espaço livre em disco rígido (2 GB para sistemas operacionais de 64 bits)
 -  instalar os Service Packs (SPs) e as atualizações críticas mais recentes aplicáveis ao seu sistema 

operacional. Isso inclui a atualização KB959209 (que trata de problemas de compatibilidade do 
aplicativo) e a atualização KB967190 (para tratar de um problema de associação de arquivo 
de documento XPS, se estiver utilizando os sistemas Windows Vista® ou o Windows Server 2008 
de 64 bits).

O software Dexcom Studio exige que o usuário possua os seguintes direitos 
de acesso para instalar e executar o programa:
• Direitos de administrador para instalação do driver de software Dexcom USB/COM (receptor Dexcom)

OBSERVAÇÃO: A Dexcom não oferece resolução de problemas para questões de 
compatibilidade com o Mac.


