
Dexcom Studio er en brukervennlig  programvare som overfører 
lagrede glukosedata fra ditt Dexcom CGM-system til en personlig 
datamaskin (PC). Flere Dexcom-brukere kan overføre sin 
glukoseinformasjon til PC-en med Dexcom Studio.

ADVARSEL: Denne programvaren gir ingen medisinske råd, og man skal 
ikke basere seg på den for slike formål. Ikke gjør grunnleggende endringer 
i ditt behandlingsprogram uten å snakke med lege.
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Dexcom Studio
Minstekrav til systemet:
Les hjelpefilen for Dexcom Studio på www.dexcom.com for fullstendige systemkrav: 
•  Minimum skjermoppløsning på 1024 x 768. Høyere oppløsning kan være nødvendig hvis du 

aktiverer programvarevalg som krever høyere oppløsning, som en stor skriftstørrelse.
• Programvaren krever 32-biters farge for å kunne vise brukergrensesnittet riktig
• 1 GHz Pentium prosessor eller tilsvarende
• 300 MB ledig RAM 
• 50 MB ledig plass på harddisken for en enkelt pasient
• Mus
• USB 2.0-port for å koble til mottakeren for datanedlasting
•  CD-ROM-stasjon (hvis programvaren skal installeres fra en CD). Programvaren kan også 

installeres via nedlasting fra Internett
•  Microsoft® .NET Framework 4.0. Hvis du ikke allerede har Microsoft® .NET Framework 

4.0 installert på din PC, er en kopi tilgjengelig som en del av programvareinstallasjonen. 
Før du installerer Microsoft® .NET Framework 4.0, må du:

 - ha Windows Installer 3.1 eller nyere installert
 - ha 850 MB ledig plass på harddisken (2 GB på 64-biters OS)
 -  installere alle de nyeste Service Packs (SP-er) og kritiske oppdateringer som gjelder for 

ditt operativsystem. Dette omfatter oppdatering KB959209 (som løser problemer med 
applikasjonens kompatibilitet) og oppdatering KB967190 (som løser et problem med 
filassosiasjon for XPS dokumenter i Windows Vista® eller Windows Server 2008 64-biters 
systemer).

Dexcom Studio-programvaren krever at brukeren har følgende tilgangsrettigheter 
for å installere og bruke programvaren:
•  Administratorrettigheter for å installere programvaredriver for Dexcom USB/COM 

(Dexcom mottaker)
MERK: Dexcom har ingen feilsøking for problemer med Mac-kompatibilitet.

Grunnleggende om installasjon:
1.  Last Dexcom Studio CD inn på PC-en eller last ned Dexcom Studio fra 

nettstedet til Dexcom på www.dexcom.com. Klikk på knappen “Last ned nå”.

2. Det skal vises en dialogboks som gir deg retningslinjer.

3.  Med mindre du lagrer programvaren et annet sted, kan du finne Dexcom 
Studio på din startmeny under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio. 

Hvis en dialogboks ikke vises og du bruker en Dexcom Studio CD, følger du 
disse instruksjonene:
1. Last CD-en med Dexcom Studio inn på PC-en. 

2. Åpne “Min datamaskin” fra PC-ens skrivebord.

3. Dobbeltklikk på CD-stasjonen.

4. Det skal vises en dialogboks som gir deg retningslinjer. 

5.  Med mindre du lagrer programvaren et annet sted, kan du finne Dexcom 
Studio på din startmeny under Alle programmer\Dexcom\Dexcom Studio.

Hvis du ikke har en CD-ROM-stasjon, kan du også laste ned programvaren 
fra produktsiden på nettstedet til Dexcom på http://www.dexcom.com. 
Du kan kjøre oppsettprogrammet (setup.exe) fra nettstedet, eller lagre 
oppsettprogrammet på PC-en for å kjøre det senere, så lenge du har en 
internettforbindelse.


