ADVARSEL: Dette program indeholder ikke lægelig rådgivning og kan
ikke anvendes dertil. Du må ikke foretage grundlæggende ændringer i dit
behandlingsprogram uden at tale med en læge.

Dexcom Studio er et brugervenligt softwareprogram til at sende gemte
glukosedata fra dit Dexcom CGM System til en personlig computer
(PC). Flere Dexcom-brugere kan sende deres glukoseinformation til
samme PC med Dexcom Studio.
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Dexcom Studio

Minimumssystemkrav:
Du bedes læse Dexcom Studio Help File på www.dexcom.com for alle systemkrav:

• M
 inimumsskærmopløsning er 1024 x 768. Højere opløsning kan være nødvendig, hvis du
aktiverer softwarevalg, der stiller krav om højere opløsning, fx større skrifttypestørrelse.
• Programmet kræver 32 bit farve for korrekt visning af brugerinterface
• 1 GHz Pentium processor eller tilsvarende
• 300 MB ledig RAM
• 50 MB ledig harddisk for hver enkelt patient
• Mus
• USB 2.0 port for at tilslutte modtager af datadownloads
• CD-ROM-reader (hvis programmet installeres via cd). Programmet kan også installeres som
online download
• Microsoft® .NET Framework 4.0. Har du ikke allerede Microsoft® .NET Framework 4.0 installeret
på din PC, findes der en kopi sammen med softwareinstallationen. Inden du installerer
Microsoft® .NET Framework 4.0, skal du:
- have Windows Installer 3.1 eller senere installeret
- have 850 MB ledig plads på harddisken (2GB og 64bit OS)
- installere alle seneste servicepakker (SPs) og kritiske opdateringer for dit styresystem.
Det omfatter opdateringen KB959209 (for programkompatibilitetsproblemer) og opdateringen
KB967190 (XPS-dokumentfilassociering, hvis du bruger Windows Vista® eller Windows
Server 2008 64-bit-systemer).
Dexcom Studio-programmet kræver, at brugeren har følgende adgangsrettigheder
til at installere og køre programmet:

• Administratorrettigheder til at installere softwaredriver Dexcom USB/COM (Dexcom-modtager)
NOTE: Dexcom giver ingen support til løsning af problemer med Mac-kompatibilitet.

Installation:
1. Sæt Dexcom Studio-cd i din pc, eller hent Dexcom Studio fra Dexcoms
website på www.dexcom.com. Klik på knappen ”Download”.
2. Der vises en dialog med anvisninger.
3. Medmindre du gemmer programmet et andet sted, findes Dexcom Studio
i menuen Start under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio.
Hvis der ikke vises en dialog, og du bruger en Dexcom Studio-cd, skal du følge
denne vejledning:
1. Sæt Dexcom Studio-cd’en i din pc.
2. Derefter skal du åbne ”Min computer” via skrivebordet.
3. Dobbeltklik cd-drevet.
4. Der vises en dialog med anvisninger.
5. Medmindre du gemmer programmet et andet sted, findes Dexcom Studio
i menuen Start under Alle Programmer\Dexcom\Dexcom Studio.
Har du ikke et CD-ROM-drev, kan du hente programmet fra produktsiden
på http://www.dexcom.com. Du kan vælge at køre installationsprogrammet
(setup.exe) fra webstedet eller gemme installationsprogrammet på din pc,
hvor du kan køre det senere, blot du har forbindelse til internettet.

