Vertrouwd raken met het CGM apparaat (vervolg)

Het apparaat instellen (vervolg)

Stap 3

De sensor inbrengen (vervolg)

Dexcom G4 PLATINUM zender (NIET WEGGOOIEN!)

Installatiewizard:

Uw waarschuwingsprofiel instellen

f.	Plaats de sensor horizontaal, NIET verticaal, op uw huid. Wrijf met een
ronddraaiende beweging over de plakstrook om de tape goed op uw huid
te bevestigen.

Druk op de knop SELECTEREN om de ontvanger in te schakelen. De installatiewizard verschijnt en
doorloopt met u de stappen voor het instellen van uw taal, het tijdformaat, de datum/tijd, de zender-ID
en de alarmen voor hoge/lage glucose.
NB: De eenheden voor de glucosemeting (mg/dL) zijn al op het apparaat ingesteld en kunnen niet
worden veranderd.

CONTINU GLUCOSEMONITORINGSYSTEEM
De zender is de grijze “chip” die u in uw sensorhouder klikt.
Houd de zender voor optimale communicatie niet verder dan 6 meter van de ontvanger, zelfs tijdens de
2 uur durende opstartperiode.
De zenderbatterij gaat ten minste 6 maanden mee. Het scherm Batterij laag
verschijnt voor het eerst als de batterij nog ongeveer 1 week gebruikt kan
worden. Vervang de ontvanger zo snel mogelijk als u dit scherm ziet.

Eenvoudige stappen om te starten

Plunjer

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Dexcom G4 PLATINUM continue glucosemeetsysteem (CGM)!
Met het Dexcom G4 PLATINUM CGM systeem ziet u gedurende maximaal 7 dagen iedere 5 minuten
een realtime weergave van de glucosemetingen van uw sensor. Aan de hand van deze metingen kunt u
trends en patronen in uw glucosewaarden vaststellen, zien wat uw glucosewaarde in het verleden was,
of deze stijgt of daalt, en hoe snel dat gebeurt.
Wij verzoeken u, voordat u begint en telkens als u vragen hebt, de gebruikershandleiding
voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem en de trainings-dvd van de ontvangerset van uw
Dexcom G4 PLATINUM CGM systeem te raadplegen.
Tijdens die zelfstudie worden zeven eenvoudige stappen beschreven voor het instellen en gebruiken
van uw Dexcom G4 PLATINUM CGM systeem. Als u hulp nodig hebt met uw systeem, verzoeken
wij u contact op te nemen met uw plaatselijke distributeur.
WAARSCHUWING: Lees alle indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
gedetailleerde procedures in de gebruikershandleiding voordat u het Dexcom G4 PLATINUM continue
glucosemonitoringsysteem gebruikt.

Applicatorhuls
(bevat kleine
inbrengnaald en sensor)

Zendersluiting

Tijdformaat instellen:

Taalmenu,
Nederlands gemarkeerd

b. D
 ruk op de knop SELECTEREN om het gemarkeerde tijdformaat
te selecteren.

Met de functie ‘Probeer het’ onder de optie Profielen in het hoofdmenu kunt
u een voorbeeld van elk waarschuwingsprofiel horen.
Menu Tijdformaat,
24 uur gemarkeerd

Datum/tijd instellen:

Sensorhouder

a. D
 ruk op de knop OMHOOG of OMLAAG om elk cijfer of elke waarde
in te vullen.

c. N
 adat u de tijd hebt ingesteld, drukt u op de knop SELECTEREN om
de veranderingen te accepteren.

De sensor is het onderdeel dat wordt ingebracht en tijdens de gehele sessie
(tot 7 dagen) op uw huid wordt gedragen. Als er tijdens een sensorsessie
een probleem ontstaat, bewaar de sensor dan om het probleem met uw
plaatselijke distributeur te bespreken.

a. Druk vanuit een trendgrafiek op de knop SELECTEREN om naar het
hoofdmenu te gaan.

Scherm Datum/tijd
instellen

c. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om het door u gewenste
waarschuwingsprofiel te markeren.
d. Druk op de knop SELECTEREN. Een

Stap f
g. H
 oud de applicator vast en trek dan de
veiligheidsvergrendeling recht uit de applicator,
in de richting van de pijlen (zie foto). Bewaar de
veiligheidsvergrendeling om de zender aan het einde
van de sensorsessie weer te kunnen verwijderen.

Stap g
h.	Plaats de vingers van uw ene hand op de rand van de witte plakstrook (aan de tegenovergestelde
kant van de sensor gezien vanaf de zendersluiting). U kunt uw huid met deze hand omhoog knijpen.
i.	Blijf de huid omhoog knijpen en plaats dan twee
vingers van uw andere hand boven de kraag (zie
foto). Plaats uw duim op de witte plunjer en druk
deze helemaal in. Als het goed is, hoort u 2 klikken.

‘2“2KLIKKEN’
CLICKS”

Stap i
j.	Verplaats uw 2 vingers van boven de kraag naar onder
de kraag. Houd uw duim iets bovenop de witte plunjer en
trek de kraag terug naar uw duim totdat u 2 klikken hoort
of de kraag niet meer verder kunt terugtrekken.

‘2
“ 2KLIKKEN’
CLICKS”

Stap j

k.	Controleer of de zendersluiting neergedrukt is (tegen uw
lichaam). Knijp het midden van de geribbelde palletjes
aan de zijkanten van de sensorhouder samen. Duw de
applicatorhuls naar voren en eruit, van uw lichaam af.

Volg deze stappen om uw waarschuwingsprofiel in te stellen:

b. Druk op de knop OMLAAG om ‘Profielen’ te markeren. Druk op de knop
SELECTEREN.

b. D
 ruk op de knop RECHTS of SELECTEREN om naar het volgende
gedeelte te gaan.

Ontgrendelingspalletje

‘Oplettend’ kan worden gebruikt als u merkbaar gewaarschuwd wilt worden. Hierbij worden
de pieptonen voor alle waarschuwingen en alarmen op een hoog volume en duidelijk
herkenbare melodie ingesteld.
‘HypoHerhaling’ kan worden gebruikt als u extra waarschuwingen wilt voor zeer lage
glucosemetingen van uw sensor. Dit profiel lijkt op het normale profiel, maar blijft het vaste
alarm bij lage glucose iedere 5 seconden herhalen totdat het wordt bevestigd of totdat de
door de sensor gemeten glucosewaarde weer tot boven 55 mg/dL is gestegen.

a. D
 ruk op de knop OMHOOG of OMLAAG totdat u het door u gewenste
tijdformaat ziet.

Kraag

‘Trillen’ kan worden gebruikt om het geluid van de ontvanger uit te schakelen en door middel
van trilling gewaarschuwd te worden. Bij dit profiel maakt alleen het vaste lage alarm bij
55 mg/dL een geluid. Het waarschuwt u eerst met een trilling, na 5 minuten gevolgd door
hoorbare pieptonen, als de waarschuwing niet wordt bevestigd.

‘Normaal’ is de standaardinstelling. Hierbij worden de pieptonen voor alle waarschuwingen
en alarmen op een hoger volume ingesteld.

U kunt voor het tijdformaat een 24-uursnotatie of 12-uursnotatie
(voor/na de middag) gebruiken.

Veiligheidsvergrendeling

De waarschuwingsprofielopties zijn als volgt:

‘Zacht’ kan worden gebruikt als u discreet gewaarschuwd wilt worden. Hierbij worden de
pieptonen voor alle waarschuwingen en alarmen op een lager volume ingesteld.

b. D
 ruk op de knop SELECTEREN om de gemarkeerde taal te selecteren.

Dexcom G4 PLATINUM sensorapplicator (weggooiartikel)

Verkorte handleiding

Taal instellen:
a. D
 ruk op de knop OMHOOG of OMLAAG totdat u de door u gewenste
taal ziet.

Scherm Batterij laag
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De installatiewizard start alleen als u uw Dexcom G4 PLATINUM ontvanger voor de eerste
keer instelt.

U kunt ‘waarschuwingsprofielen’ voor de ontvanger instellen met verschillende geluiden en volumes
zoals u dat wenst.

Menu Profielen,
Probeer het
gemarkeerd

Stap k

De zender aansluiten:
a.	Maak de achterkant van de zender schoon met een alcoholdoekje. Laat drogen.

verschijnt rechts van u door u gekozen profiel.

NB: Ongeacht welk profiel u instelt, alle waarschuwingen en alarmen zullen u eerst door trilling
waarschuwen. Er zal geen pieptoon zijn als u de waarschuwing of het alarm na de eerste trilling
bevestigt.

b.	Plaats de zender in de sensorhouder (met de vlakke
kant omlaag gericht, en de dunnere kant weg van de
zendersluiting af).
Bevestig de zender
in de sensorhouder

Sensor

Stap 1

Stap 2

Het apparaat instellen (vervolg)

Stap 4

Uw zender aansluiten (vervolg)

Vertrouwd raken met het CGM apparaat

Het apparaat instellen

Uw zender-ID instellen:

De sensor inbrengen

c.	Plaats één vinger op de zender om deze op zijn plaats
te houden. Trek de zendersluiting met uw andere hand
omhoog en naar voren totdat u 2 klikken hoort.

Uw Dexcom G4 PLATINUM continue glucosemonitoringsysteem bestaat uit 3 onderdelen: de ontvanger,
de zender en de sensor.

Dexcom G4 PLATINUM ontvanger

Met de zender-ID kunnen de zender en ontvanger met elkaar communiceren.

De zender activeren:

a.	Zoek de zender-ID op de achterkant van uw zender.

Haal de zender uit de houder en wacht 10 minuten voordat u hem ‘inschakelt’.

Knop OMHOOG
Statusvak
Knop
RECHTS

Waarschuwing
bij hoge
glucose

Knop SELECTEREN

Waarschuwing
bij lage glucose

De ontvanger opladen:

Laad de Dexcom G4 PLATINUM ontvanger helemaal op voordat u begint. Het
volledig opladen kan wel 5 uur duren, waarna de batterij ongeveer 3 dagen meegaat.
Open de klep van de USB-poort om uw ontvanger op te laden.
Houd de klep van de USB-poort gesloten als de ontvanger niet wordt
opgeladen.

b.	Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de letter of het
cijfer in elk vak in te vullen.

Knop
OMLAAG

De ontvanger is een klein handheld apparaat dat op een mobiele telefoon lijkt. Hij toont de
glucosemetingen van uw sensor, trendgrafiek en richtings- en snelheidsveranderingspijl.
Druk op de knoppen OMHOOG en OMLAAG om door trendschermen te bladeren, menuopties te
markeren of waarden in te stellen.
Druk op de knop SELECTEREN om de ontvanger in te schakelen of de gemarkeerde optie te
selecteren.
Druk op de knop LINKS om terug te keren naar het vorige item of scherm.
Druk op de knop RECHTS om het volgende item te markeren.
• Een rode lijn op het trendscherm geeft het waarschuwingsniveau bij lage glucose aan.
• Een gele lijn op het trendscherm geeft het waarschuwingsniveau bij hoge glucose aan.

a. Steek de meegeleverde USB-kabel in de wisselstroomadapter. Steek deze
adapter dan in een wisselstroomcontact (zoals een wandcontact), en steek het
andere uiteinde van de kabel in uw ontvanger.
OF

a.	Kies een inbrengplaats voor de sensor die ten minste 7,62 cm is verwijderd van de infuusset van
uw pompinfusieplaats of de plaats waar u van plan bent insuline te injecteren en niet in de buurt van
uw taille. Vermijd plaatsen waar tegen gestoten of geduwd kan worden, en plaatsen op de huid met
littekens, tatoeages of huidirritatie.
• Volwassenen van 18 jaar of ouder: inbrengen in de buik (voorkant van lichaam, optie A).
• Kinderen en adolescenten tussen 2 en 17 jaar: inbrengen in de buik (voorkant van lichaam,
optie A) of het onderste gedeelte van de billen (achterkant van lichaam, optie B).

Klep van
USB-poort van
ontvanger

d.	Nadat u het laatste vak hebt ingevuld, drukt u op de knop
SELECTEREN om de veranderingen te accepteren.
NB: U kunt de zender-ID alleen invoeren als er geen actieve
sensorsessie actief is.

Stap 5

Het batterijlaadscherm verschijnt eerst.
Na enkele seconden verschijnt het batterijlaadsymbool
in de
linkerbovenhoek van de 3-uur-trendgrafiek (startscherm). Als de
ontvanger helemaal is opgeladen, is het batterijlaadsymbool
helemaal grijs.

a.	Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om uw
waarschuwingsniveau bij lage glucose tussen 60 en
100 mg/dL te veranderen.

De standaard waarschuwingsniveaus bij hoge en lage glucose zijn 80 mg/dL en 200 mg/dL, maar deze
kunnen worden gewijzigd of uitgeschakeld.

b.	Druk op de knop OMLAAG om ‘Sensor starten’ te markeren. Druk op de knop
SELECTEREN. Het scherm ‘Sensor starten’ verschijnt om u te laten weten dat
de 2 uur durende opstartperiode is begonnen.
Stap a: Voorkant lichaam (vanaf 2 jaar)

Achterkant lichaam
(alleen 2-17 jaar)

b.	Reinig de huid op de sensorinbrengplaats met een alcoholdoekje. Laat drogen.

b.	Druk op de knop SELECTEREN om uw niveau te accepteren.
c.	Herhaal stap a en b om uw waarschuwingsniveau bij hoge glucose
Scherm Waarschuwing bij
tussen 120 en 400 mg/dL in te stellen.
lage glucose instellen
NB: Er is ook een niet te wijzigen alarm bij lage glucose van
55 mg/dL.

c.	Als u een optioneel huidpreparatie- of hechtmiddel gebruikt, plaats dit dan in de vorm van een ‘donut’
op de huid waar u de plakstrook van de sensor aanbrengt. Breng de sensor in door de schone huid in
het midden van de donut, waar zich geen huidpreparatie- of hechtmiddelen bevinden. Laat het drogen
(de huid kan plakkerig aanvoelen).
d.	Haal de sensor voorzichtig uit de verpakking.
e.	Verwijder de plakstrook van de sensorhouder, eerst de ene helft en dan
de andere.

Na het doorlopen van de installatiewizard wordt op de ontvanger de 3-uur-trendgrafiek (startscherm)
weergegeven.

c.	Controleer ongeveer 10 minuten na het begin van de sensorsessie of de
ontvanger en de zender met elkaar communiceren. Het antennesymbool
(
) hoort linksboven in de trendgrafiek te worden weergegeven.
Als u in plaats daarvan het symbool voor buiten bereik (
)
in de rechterbovenhoek van de trendgrafiek verschijnt, moet u de
gebruikershandleiding voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem raadplegen
voor meer informatie.

‘Denk’scherm
Sensor starten

d.	Een 2-uur aftelsymbool verschijnt op het trendscherm van de ontvanger en zal tijdens de 2 uur
durende opstartperiode worden gevuld.

Start

Stap e
Scherm Waarschuwing bij
hoge glucose instellen

Draai de zendersluiting
omhoog of omlaag

a. Druk vanuit een trendgrafiek op de knop SELECTEREN om naar het hoofdmenu te gaan.

Scherm Zender-ID
instellen

Uw waarschuwingsniveaus bij hoge/lage glucose instellen:

NB: Tijdens een sensorsessie zult u glucosemetingen van uw sensor blijven ontvangen, terwijl de
ontvanger wordt opgeladen. De waarschuwing ‘Batterij laag’ op de ontvanger waarschuwt u als deze
moet worden opgeladen.

d.	Houd de zijkanten van uw sensorhouder met één hand vast. Verwijder de
zendersluiting met uw ene hand door deze snel van de sluiting en van uw
lichaam af te draaien.

Nadat u de sensor hebt ingebracht en de zender hebt aangesloten,
moet u de sensorsessie op uw ontvanger starten.

b. S
 teek de USB-kabel in uw computer en steek het andere uiteinde
van de kabel in uw ontvanger. U moet eerst de Dexcom Studio
software installeren.

USB-kabel in de
ontvanger gestoken

Zijaanzicht van zender in zenderhouder

Uw sensorsessie starten

c.	Druk op de knop RECHTS of SELECTEREN om naar het
volgende gedeelte te gaan.

Er zijn twee manieren om uw ontvanger op te laden:
Knop
LINKS

De informatie op de achterkant van
uw zender kan enigszins verschillen
van de bovenstaande foto.

Zender in doos

Zorg, voordat u begint, dat u uw zender, ontvanger, sensor en alcoholdoekjes bij de hand hebt.
Huidpreparatie- of hechtmiddelen (Mastisol, SkinTac) zijn optioneel. Was en droog uw handen grondig.

Zendersluiting

Zender geïnstalleerd

[0-24
minuten]

[24-48
minuten]

[48-72
minuten]

[72-96
minuten]

Klaar voor
kalibratie

Tijdens het opstarten van de sensor wordt het aftelsymbool gevuld. Als u een van deze
symbolen ziet, krijgt u GEEN glucosemetingen of waarschuwingen.
NB: U krijgt PAS WEER glucosemetingen of waarschuwingen na afloop van de 2 uur durende
opstartperiode EN u de opstartkalibratie uitvoert.

Stap 6

Sensorproblemen oplossen

Kalibratie

U moet uw bloedglucosemeter gebruiken voor de kalibratie van uw Dexcom G4 PLATINUM systeem.
Na afloop van de 2 uur durende opstartperiode moet u twee kalibratiewaarden invoeren voordat door
de sensor gemeten glucosewaarden verschijnen. De bloedglucosewaarden voor de kalibratie moeten
binnen 5 minuten na het meten met uw bloedglucosemeter in de ontvanger worden ingevoerd.

Opstartkalibratie:

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Dexcom G4 PLATINUM systeem of neem contact op
met uw plaatselijke distributeur voor eventuele onoplosbare problemen/vragen. Daarnaast is een
online zelfstudie voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem beschikbaar op www.dexcom.com.
Kalibratie vereist.
• Voer een kalibratiewaarde in zoals beschreven in
Stap 6 van deze verkorte handleiding

Bloeddruppel
in statusvak

a.	Aan het einde van de 2 uur durende opstartperiode verschijnen twee
bloeddruppels op het ontvangerscherm. Druk op de knop SELECTEREN om
deze waarschuwing te wissen.
b.	Was en droog uw handen.
c.	Voer een vingerprikbloedglucosemeting uit met uw bloedglucosemeter.
d. D
 ruk vanuit een trendgrafiek op de knop SELECTEREN om naar het
hoofdmenu te gaan.

Melding
opstartkalibratie

De sensor kalibreert niet correct.
• Druk op de knop SELECTEREN.
verschijnt
op de statusbalk
• Wacht 15 minuten, voer dan 1 kalibratiewaarde in
• Als de fout dan niet is verholpen, voert u nog 1 kalibratiewaarde
in en wacht 15 minuten
• Als er dan nog geen glucosewaarden verschijnen,
neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur

Kalibratiefout
15 minuten
wachten

e.	Druk op de knop OMLAAG om BG-waarde invoeren te markeren. Druk op de knop SELECTEREN.
f.	Voor de opstartkalibratie is de standaard bloedglucosewaarde op de ontvanger 120 mg/dL. Druk op
de knop OMHOOG of OMLAAG om de precieze bloedglucosewaarde van de bloedglucosemeter in te
voeren. Druk op de knop SELECTEREN.
g.	Druk op de knop SELECTEREN om de kalibratie te accepteren.

De sensor kalibreert niet correct.
• Druk op de knop SELECTEREN.
verschijnt
op de statusbalk
• Wacht 1 uur, voer dan 1 kalibratiewaarde in
• Wacht 15 minuten. Als er dan nog geen glucosewaarden
verschijnen, neemt u contact op met uw plaatselijke
distributeur

Kalibratiefout
1 uur wachten

h.	Herhaal stap c t/m g om een tweede bloedglucosewaarde in te voeren.

Kalibratie-update:
Als er een kalibratie-update vereist is, verschijnt er één bloeddruppel op het
ontvangerscherm. Om deze melding te bevestigen, drukt u op SELECTEREN.

Glucosemeetfout
in statusvak

Na de opstartkalibratie moeten ten minste elke 12 uur kalibratie-updatewaarden
worden ingevoerd.
NB: Als u minder vaak kalibreert dan aanbevolen, zullen de door de sensor
gemeten glucosewaarden misschien niet correct zijn. Als u dat wenst, kunt u elke
dag meer kalibratiewaarden invoeren. Nadere informatie over kalibratie vindt u in
de gebruikershandleiding voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem.

Wacht.
verdwijnt meestal vanzelf binnen minuten
of uren. Als de fout na 3 uur nog niet is verdwenen,
neemt u contact op met uw plaatselijke distributeur.
• Voer geen kalibratie uit
• Controleer of de sensorhouder goed op uw lichaam
vastzit en er niets tegen de sensorhouder schuurt
• Controleer of de zender aan beide zijden is vastgeklikt

Kalibratiemelding

De sensor wordt uitgeschakeld vóór het einde van
de 7 dagen durende sessie.
• Druk op de knop SELECTEREN om het alarm/het
scherm te wissen
• Neem contact op met uw plaatselijke distributeur
• Verwijder de defecte sensor en plaats een nieuwe sensor

Sensor defect

Stap 7

Ontvangerscherm

De sensorhouder en zender verwijderen:

Antenne

Scherm Sensor nu vervangen

a. Trek de sensorhouder net zoals een pleister van uw lichaam. Verwijder de zender pas van de
sensorhouder als de hele sensor uit uw lichaam is verwijderd.

• Spreid de palletjes aan de achterkant van de sensorhouder met
uw vingers uit elkaar. De zender komt naar buiten.

Trendpijl

Instelling voor waarschuwing
bij hoge glucose

Glucosewaarden
Curve van meest
recente glucosemeting
Huidige tijd

Instelling voor waarschuwing
bij lage glucose
Uren van trendgrafiek

NB: Houd de sensor en zender op elkaar aangesloten als u deze van uw huid verwijdert.

b. Plaats de sensorhouder/zender op een platte ondergrond. Er zijn
twee manieren om de zender te verwijderen:

Streefbereik
glucosewaarde

Veiligheidsvergrendeling

• Druk op de knop SELECTEREN om het alarm te wissen.
• Als de door de sensor gemeten glucosewaarde na 30 minuten nog steeds
55 mg/dL of lager is, gaat het alarm opnieuw af.

Alarm bij lage
glucose

Geavanceerde functies van het
Dexcom G4 PLATINUM CGM systeem

Het Dexcom G4 PLATINUM systeem heeft geavanceerde functies en waarschuwingen om
uw glucosemetingen nog geavanceerder te maken. Met uitzondering van de trendpijlen en
gebeurtenismarkeringen zijn deze geavanceerde waarschuwingsfuncties uitgeschakeld als u het
Dexcom G4 PLATINUM systeem ontvangt, maar u kunt deze wel inschakelen en aan uw wensen
aanpassen.

NB: Door de sensor gemeten glucosewaarden boven uw ingestelde waarschuwingsniveau bij hoge
glucose zijn geel. Door de sensor gemeten glucosewaarden onder uw ingestelde waarschuwingsniveau
bij lage glucose zijn rood. Door de sensor gemeten glucosewaarden die zich binnen het streefbereik
bevinden, zijn wit.

Een trendpijl kan naast de door de sensor gemeten glucosewaarde
verschijnen op de trendschermen van uw ontvanger. De
trendpijlen geven aan in welke richting uw glucosewaarde
verandert, en hoe snel dat gebeurt. Nadere informatie vindt u in de
gebruikershandleiding voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem.

• Gebruik dezelfde bloedglucosemeter voor alle kalibraties tijdens een sensorsessie.

• Gebruik de veiligheidsvergrendeling (van de sensorapplicator).
Steek de gekartelde randen er zodanig in dat ze het brede
uiteinde van de zender in de sensorhouder aan weerskanten
grijpen. Druk de veiligheidsvergrendeling helemaal omlaag en
trek hem dan omhoog. De zender zal dan loskomen.

• Controleer of de code van de teststrips juist is en de uiterste gebruiksdatum niet verstreken is.
• Was en droog uw handen vóór het meten van uw bloedglucosewaarde.
• Gebruik alleen vingerprik-bloedglucosewaarden voor kalibratie.

c. Bewaar de zender. Gooi de sensor weg volgens de plaatselijke
regels voor de afvoer van onderdelen die met bloed in aanraking
zijn gekomen.

NIET doen bij het kalibreren
Zender met
veiligheidsvergrendeling
vastgeklikt

• Voer geen kalibratie uit als u

of

op de statusbalk ziet.

• Voer geen kalibratie uit als uw bloedglucosewaarde hoger is dan 400 mg/dL of lager dan 40 mg/dL.
• Voer geen kalibratie uit als paracetamol (acetaminophen) in uw lichaam werkzaam is.

Veelgestelde vragen (vervolg)

(2) Waarschuwingen voor stijg-/daalsnelheid glucosewaarde
De snelheidswaarschuwingen kunnen zo worden ingesteld dat u wordt gewaarschuwd als de door de
sensor gemeten glucosewaarden stijgen (stijgwaarschuwing) of dalen (daalwaarschuwing) met 2 mg/dL
of meer per minuut of 3 mg/dL of meer per minuut. Nadere informatie vindt u in de gebruikershandleiding
voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem.

Hoe kan ik de waarschuwingsniveaus bij hoge/lage glucose veranderen?

Scherm
Menu Geavanceerd,
Stijgsnelheid,
Stijgsnelheid,
stijgsnelheid
Aan/Uit gemarkeerd
Aan gemarkeerd
gemarkeerd
(3) Waarschuwing buiten bereik
De waarschuwing buiten bereik kan zo worden ingesteld dat u wordt gewaarschuwd als de zender
en ontvanger gedurende 20 tot 200 minuten niet met elkaar communiceren. Het symbool voor buiten
bereik (
) verschijnt in de rechterbovenhoek van de trendgrafiek en het scherm ‘Waarschuwing
buiten bereik’ wordt geopend. Nadere informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor het
Dexcom G4 PLATINUM systeem.

Volg de onderstaande stappen:
a. Druk vanuit een trendgrafiek op de knop SELECTEREN om naar het hoofdmenu te gaan.
b.	Druk op de knop OMLAAG om ‘Alarmen’ te markeren. Druk op de knop
SELECTEREN.

Hoofdmenu,
Alarmen gemarkeerd
c.	Druk op de knop SELECTEREN om ‘Alarm hoog’ te selecteren. Of druk op
de knop OMLAAG en dan op de knop SELECTEREN om ‘Alarm laag’ te
selecteren.

Menu Alarmen, Alarm
hoog gemarkeerd
d.	Gebruik de knop OMHOOG of OMLAAG om het waarschuwingsniveau
te wijzigen.
e.	Druk op de knop SELECTEREN om de wijzigingen te bevestigen.

Menu Geavanceerd, Buiten bereik gemarkeerd
Veranderingssnelheidspijl
verschijnt rechtsboven in
trendgrafiek

Scherm Waarschuwing
buiten bereik

Hoe lang is de garantieperiode voor de Dexcom G4 PLATINUM zender?
De garantieperiode voor de zender is 6 maanden.

Scherm Alarm hoog,
Hoe lang is de garantieperiode voor de Dexcom G4 PLATINUM ontvanger? Niveau gemarkeerd
De garantieperiode voor de ontvanger is 12 maanden.

Geen pijl
Constant
0-1
mg/dL/min
0-30 mg/dL
omhoog of
omlaag
in 1/2 uur

Langzaam
stijgend
1-2
mg/dL/min
30-60 mg/dL
omhoog
in 1/2 uur

Stijgend
2-3
mg/dL/min
60-90 mg/dL
omhoog
in 1/2 uur

Snel
stijgend

Langzaam
dalend

3 of meer
mg/dL/min

1-2
mg/dL/min

90 of meer
mg/dL
omhoog
in 1/2 uur

30-60 mg/dL
omlaag
in 1/2 uur

Dalend

Snel dalend

2-3
mg/dL/min

3 of meer
mg/dL/min

60-90 mg/dL
omlaag
in 1/2 uur

90 of meer
mgl/dL
omlaag
in 1/2 uur

Geen
informatie
veranderingssnelheid

Veelgestelde vragen

Met gebeurtenismarkeringen kunt u informatie opslaan waardoor u en uw zorgteam uw glucosepatronen
en -trends beter kunnen begrijpen. Tot de gebeurtenissen behoren koolhydraten (gram), insuline
(eenheid), training (intensiteit en duur) en gezondheid (ziekte, stress, veel/weinig symptomen,
menstruatiecyclus, alcohol). De gebeurtenismarkeringen zijn niet zichtbaar op de ontvanger, maar
kunnen worden gedownload naar de Dexcom Studio software. Nadere informatie vindt u in de
gebruikershandleiding voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem.

Geavanceerde functie 3: Geavanceerde alarmen

Wat zijn de contra-indicaties voor de Dexcom G4 PLATINUM sensor?
• Om beslissingen te nemen over uw behandeling (bijv. de hoeveelheid te gebruiken insuline) moet de
bloedglucosewaarde van uw bloedglucosemeter worden gebruikt. Het Dexcom G4 PLATINUM systeem
is geen vervanging voor een bloedglucosemeter.
• De Dexcom G4 PLATINUM sensor, zender en ontvanger moeten vóór kernspintomografie (MRI),
CT-scans en diathermie worden verwijderd. Het Dexcom G4 PLATINUM systeem is niet getest tijdens
MRI- of CT-scans of een diathermiebehandeling en het is onbekend of deze onderzoeken en deze
behandeling negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid of de prestaties van het systeem.

Volg de onderstaande stappen om een geavanceerd alarm in te stellen:
a. Druk vanuit een trendgrafiek op de knop SELECTEREN om naar het hoofdmenu te gaan.

• Gebruik van producten die acetaminophen (paracetamol) bevatten (bijv. Tylenol) tijdens het dragen van
de sensor kan leiden tot foutief hoge glucosemetingen van de sensor. De mate van onnauwkeurigheid
is afhankelijk van de hoeveelheid actieve acetaminophen (paracetamol) in uw lichaam.

b.	Druk op de knop OMLAAG om ‘Alarmen’ te markeren. Druk op de knop
SELECTEREN.

Kan ik behandelingsbeslissingen nemen op basis van de resultaten van het
Dexcom G4 PLATINUM CGM systeem?

WEL doen bij het kalibreren

OF

Geavanceerde functies (vervolg)

Geavanceerde functie 1: Trendpijlen

Geavanceerde functie 2: Gebeurtenismarkeringen

Meest recente glucosewaarde van 5 minuten
Batterij
Statusvak

Na 7 dagen wordt de sensor automatisch uitgeschakeld. De ontvanger
waarschuwt u 6 uur, 2 uur en 30 minuten vóór het einde van de
sensorsessie. Het scherm ‘Sensor nu vervangen’ verschijnt als u de
sensor moet verwijderen.

Het Dexcom G4 PLATINUM systeem heeft een automatisch alarm bij lage glucose, dat is ingesteld op
55 mg/dL. U kunt dit alarm niet wijzigen of uitschakelen en dat geldt tevens voor de instellingen van het
herhalingsalarm. Als dit alarm afgaat:

Geavanceerde functies (vervolg)

Dit scherm verschijnt als u de ontvanger tijdens een sensorsessie inschakelt.

Uw sensorsessie beëindigen

Alarm bij lage glucose

c.	Druk op de knop OMLAAG om ‘Geavanceerd’ te markeren. Druk op de knop
SELECTEREN.

Hoofdmenu,
Alarmen gemarkeerd

d.	Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de geavanceerde functie te
markeren die u wilt instellen. Druk op de knop SELECTEREN.
Menu Alarmen,
(1) Hoge/lage sluimerwaarschuwingen
Geavanceerd
De hoge/lage sluimerwaarschuwingen kunnen zo worden ingesteld dat u opnieuw
gemarkeerd
wordt gewaarschuwd als de door de sensor gemeten glucosewaarde buiten het
waarschuwingsniveau voor hoge of lage glucose blijft. Sluimerwaarschuwingen
kunnen zo worden ingesteld dat u maximaal 5 uur om de 15 minuten wordt gewaarschuwd.
Nadere informatie vindt u in de gebruikershandleiding voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem.

Nee. Beslissingen over de behandeling of insulinedosering moeten zijn gebaseerd op de
bloedglucosewaarde van uw bloedglucosemeter. De richting en snelheid van de verandering van
de glucosewaarde en de trendgrafiek van het Dexcom G4 PLATINUM systeem geven aanvullende
informatie ter ondersteuning bij de besluitvorming.
Is het OK als de door de Dexcom G4 PLATINUM CGM sensor gemeten glucosewaarden en de
glucosewaarden van een vingerprik niet precies gelijk zijn?
Ja. De door de sensor gemeten glucosewaarden mogen alleen voor de trendbepaling worden
gebruikt. Uw bloedglucosemeter en de sensor meten uw glucosewaarde aan de hand van twee
verschillende lichaamsvloeistoffen: bloed en interstitiële vloeistof. Daarom zullen de waarden van de
bloedglucosemeter en de sensorwaarden niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn.
Waarom kan ik geen geneesmiddelen met paracetamol (acetaminophen) gebruiken tijdens het
gebruik van het Dexcom G4 PLATINUM systeem?
Paracetamol (acetaminophen) is gecontra-indiceerd voor het Dexcom G4 PLATINUM systeem en mag
niet worden gebruikt terwijl er een sensor is ingebracht. Het Dexcom G4 PLATINUM systeem zal de
waarden niet goed kunnen meten als u paracetamol (acetaminophen) gebruikt. De mate en duur van de
onnauwkeurigheid kan per persoon verschillen. Uw zorgverlener kan uitleggen hoelang geneesmiddelen
met paracetamol (acetaminophen) werkzaam zijn in uw lichaam.
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Menu Gevanceerd, Hoge
sluimer gemarkeerd

Scherm Waarschuwing bij
hoge glucose instellen,
15 minuten geselecteerd
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