
Dexcom Studio är ett lättanvänt hjälpprogram som överför lagrade 
glukosdata från ditt Dexcom CGM-system till en persondator. Flera 
Dexcom-användare kan överföra sin glukosinformation till en dator 
med hjälp av Dexcom Studio.

VARNING! Denna programvara ger inte medicinska råd och kan 
inte användas i detta syfte. Gör inga grundläggande ändringar i ditt 
behandlingsprogram utan att först diskutera det med din läkare.
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Grundläggande installation:
1.  Sätt Dexcom Studio CD:n i din dator eller ladda ner Dexcom Studio 

från Dexcoms webbplats på www.dexcom.com. Klicka på knappen 
”Download Now” (ladda ner nu).

2. En dialogruta bör visas med anvisningar.
3.  Om du inte sparar programmet på en annan plats så finner du Dexcom 

Studio i startmenyn under Alla program\Dexcom\Dexcom Studio. 

Om en dialogruta inte visas och du använder en Dexcom Studio CD, 
ska du göra följande:
1. Sätt Dexcom Studio CD:n i din dator. 
2. Öppna ”Min dator” från datorns skrivbord.
3. Dubbelklicka på CD-enheten.
4. En dialogruta bör visas med anvisningar. 
5.  Om du inte sparar programmet på en annan plats så finner du Dexcom 

Studio i startmenyn under Alla program\Dexcom\Dexcom Studio.

Om du inte har en CD-ROM-enhet kan du även ladda ner programvaran från 
sidan Products på Dexcoms webbplats: http://www.dexcom.com. Du kan 
även köra installationsprogrammet (setup.exe) från webbplatsen eller spara 
installationsprogrammet på din dator varifrån du kan köra det senare, förutsatt att 
du fortfarande har en internetanslutning. 

Dexcom Studio
Minsta systemkrav:
Läs Dexcom Studios Help File (hjälpfil) på www.dexcom.com för fullständiga 
systemkrav: 
•  Skärmupplösning på minst 1024 x 768. Högre upplösning kan vara nödvändig om du aktiverar 

programvarufunktioner som kräver högre upplösning, t.ex. större teckenstorlek.
• Programvaran kräver 32-bitars färg för att visa användargränssnittet på rätt sätt
• 1 Ghz Pentium-processor eller motsvarande
• 300 MB ledigt internminne 
• 50 MB ledigt hårddiskutrymme för en patient.
• Mus
• USB 2.0-port för anslutning av mottagare för nedladdning av data
•  CD-ROM-enhet (om programvaran installeras från en CD). Programvaran kan även installeras via 

nedladdning från webben.
•  Microsoft® .NET Framework 4.0. Om du inte redan har installerat Microsoft® .NET Framework 4.0 

på datorn finns det en kopia tillgänglig som en del av programvaruinstallationen. Innan du installerar 
Microsoft® .NET Framework 4.0, måste du:

 - ha Windows Installer 3.1 eller senare installerad
 - ha 850 MB fritt hårddiskutrymme (2 GB på 64-bitars operativsystem)
 -  installera senaste SP (Service Pack) och kritiska uppdateringar som gäller ditt operativsystem. 

Detta inkluderar uppdateringen KB959209 (som avser kompatibilitetsproblem beträffande program) 
och uppdateringen KB967190 (som avser ett problem med associerade XPS-dokumentfiler om du 
använder Windows Vista® eller Windows Server 2008 på 64-bitars system).

Dexcom Studio-programmet kräver att användaren har följande åtkomsträttigheter 
för att installera och köra programmet:
• Administratörsbehörighet att installera drivrutinen för Dexcom USB/COM (Dexcom-mottagare)

OBS! Dexcom erbjuder inte felsökning för Mac-kompatibilitetsproblem.


