SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO
MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE

Stručný návod

Stručný návod

Blahopřejeme k rozhodnutí začít používat systém kontinuálního
monitorování hladiny glykémie (CGM) Dexcom G5 Mobile!
Systém Dexcom G5 Mobile CGM umožňuje provádět kontinuální měření
hladiny glykémie v reálném čase každých pět minut až po dobu sedmi dní.
Tyto hodnoty vám pomohou zjistit trendy a vzorce v hladinách glykémie, což
vám umožní sledovat, jaké jsou hladiny glykémie, kterým směrem se ubírají
a jak rychle se hladina zvyšuje nebo snižuje.
Tato příručka spolu s výukovým programem Dexcom G5 Mobile vám
poslouží při nastavení a zahájení použití systému Dexcom G5 Mobile CGM.
Pokud potřebujete se systémem pomoci, obraťte se na místního zástupce
společnosti Dexcom.
Před zahájením používání a při jakýchkoli dotazech si přečtěte uživatelskou
příručku k systému Dexcom G5 Mobile CGM.

VAROVÁNÍ: Před použitím systému Dexcom G5 Mobile CGM
si přečtěte všechny kontraindikace, varování, bezpečnostní
opatření a podrobné postupy.
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Použití systému Dexcom G5 Mobile CGM
k rozhodování o léčbě
Hodnota zjištěná pomocí glukometru je pouze číslo.
Samotné číslo nepředstavuje dostatečnou informaci.
Graf trendů poskytuje informace o rychlosti a směru pohybu hladiny glykémie.
Čísla nejsou jediným důležitým parametrem.

Co budete dělat, pokud jste glukometrem zjistili takovou hodnotu?

5.3

Pokud byste zjistili tuto hodnotu,
reagovali byste jinak?

Hodnota 5,3 mmol/l s rychlým poklesem představuje něco
jiného než hodnota 5,3 mmol/l s rychlým nárůstem
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Rozhodování o léčbě
Před rozhodnutím o léčbě se zaměřte na následující čtyři body:

1

Měření hladiny
glykémie pomocí
senzoru

3

Graf trendů

1

Měření hladiny
glykémie pomocí
senzoru

2

Šipka trendu

3

Graf trendů

4

Výstrahy
nízké/vysoké
hladiny

2

Šipka
trendu

4

Výstrahy
nízké/vysoké
hladiny

Před rozhodnutím o léčbě na základě měření pomocí systému Dexcom CGM
se musíte podívat na všechny čtyři položky. Pokud nepoužijete všechny čtyři
položky, vaše rozhodnutí může být chybné.
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Co dělat při rozhodování o léčbě pomocí systému CGM
• Rozhodování o léčbě musí být založeno na 4 klíčových položkách – měření
hladiny glykémie pomocí senzoru, šipka trendu, graf trendů a Alarm/Výstrahy
• Buďte proaktivní – často sledujte hodnoty v systému CGM
• Spolupracujte se zdravotnickým pracovníkem na vytvoření plánu správy glykémie
• Zjistěte si, které postupy fungují nejlépe na základě předchozích rozhodnutí
o léčbě
• Rozhodnutí o léčbě zakládejte na trendech. Trend představuje minimálně
tři měření hladiny glykémie pomocí senzoru během posledních 15 minut
(každá tečka představuje jedno měření hladiny glykémie pomocí senzoru
po 5 minutách).
V pořádku –
3 měření během
posledních
15 minut.

Není v pořádku –
Pouze 1 měření
během posledních
15 minut.

Máte-li k dispozici pouze 1 měření,
neuvidíte šipku trendu

Co nedělat při rozhodování o léčbě pomocí
systému CGM

+
Vysoká hladina cukru +
Vrchol hladiny po jídle
= Normální

• Neaplikujte si více dávek
inzulinu v krátkých
časových odstupech
• Nepřeceňujte informace
ze senzoru

Sledujte a čekejte. Nereagujte přehnaně.
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Co nedělat při rozhodování o léčbě pomocí systému
CGM (pokračování)
• Nepoužívejte systém CGM k rozhodnutí
o léčbě, pokud měření hladiny glykémie
pomocí senzoru neodpovídají předchozím
zkušenostem – použijte glukometr
• Nepoužívejte systém CGM k rozhodnutí
o léčbě, pokud příznaky neodpovídají
hodnotám hladiny glykémie zjištěným
pomocí senzoru – použijte glukometr

Není v pořádku–
Není šipka trendu

• Pokud nevidíte šipku
trendu, neprovádějte
žádná rozhodnutí o léčbě

• Nepoužívejte systém CGM k rozhodování o léčbě,
pokud užíváte paracetamol/acetaminofen – použijte
glukometr

Další informace o použití systému Dexcom G5 Mobile CGM k rozhodování
o léčbě naleznete v uživatelské příručce.
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Přehled systému
Systém Dexcom G5 Mobile CGM se skládá z následujících součástí:

1. Snímač a aplikátor
• Snímač se zavádí pomocí aplikátoru
• Jedná se o malý snímač, který měří hladinu
glykémie těsně pod kůží
• Lze jej mít na těle maximálně sedm dní
• Snímač a aplikátor jsou jednorázové pomůcky
a po použití se likvidují

2. Vysílač
• Umisťuje se na podložku senzoru
• Bezdrátově odesílá informace o glykémii ze
senzoru do aplikace Dexcom G5 Mobile App, do
přijímače nebo do obou
• Opakovaně použitelný po dobu tří měsíců
životnosti baterie

3. Zobrazovací zařízení
Aplikaci Dexcom G5 Mobile (aplikace) ve vašem
chytrém zařízení* a/nebo váš přijímač (volitelný
v některých zemích) lze používat jako displej.
• Zobrazuje měření hladiny glykémie pomocí
senzoru
Umožňuje nastavit a přijímat alarmy/výstrahy
• Vzdálenost mezi zobrazovacím zařízením
a vysílačem musí být maximálně 6 metrů

* Aplikace není k dispozici pro všechna chytrá zařízení a země. Podrobnosti najdete
na stránce dexcom.com/compatibility. Obrazovky na chytrém zařízení se mohou
mírně lišit od zde uvedených obrazovek.
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Výběr zobrazovacího zařízení
Při nastavení systému Dexcom G5 Mobile si nejdříve vyberte zobrazovací
zařízení, na kterém chcete přijímat data CGM a výstrahy. Máte tři možnosti,
které jsou podrobně vysvětleny na následujících stranách.
• pouze chytré zařízení
• pouze váš přijímač (volitelný v některých zemích)
• kombinace obou

Pouze chytré zařízení
Vysílač odesílá informace
o glykémii ze senzoru přímo
do chytrého zařízení pomocí
bezdrátové technologie
Bluetooth®.
Sensor
1.1.Snímač
(Below
(pod the
kůží)Skin)

Chcete-li přijímat data a výstrahy
CGM, musíte na chytrém zařízení
zapnout funkci Bluetooth.
2. Transmitter
2. Vysílač

Co je třeba vzít v úvahu při
výběru přenosu pouze do
chytrého zařízení:
• Nastavení chytrého zařízení,
jako je ztlumení zvuku nebo
režim Nerušit, mohou potlačit
nastavení aplikace a mohou
blokovat zvuk výstrah

3. Chytré
3. Smart
Device
zařízení

• Pokud máte připojena sluchátka
nebo jiné zvukové příslušenství,
zvuky výstrah mohou být slyšet
pouze prostřednictvím tohoto
příslušenství

Nastavení aplikace viz strana 10.
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Pouze přijímač
Vysílač odesílá informace
o glykémii ze senzoru přímo
do přijímače pomocí technologie
Bluetooth.
Co je třeba vzít v úvahu při výběru
přenosu pouze pomocí přijímače:

Sensor
1. Snímač
(Below
Skin)
(podthe
kůží)

• Použití přijímače jako displeje
může být v některých zemích
volitelné
2. Transmitter
2. Vysílač

• Přijímač je výhradně
zdravotnické zařízení
• Tuto možnost používejte
v případě, že nemáte k dispozici
chytré zařízení
• Nemusíte se starat o nastavení
telefonu

3.Přijímač
Receiver
3.

• Baterie vydrží minimálně tři dny
• Nebudete mít přístup k aplikaci
Dexcom ShareTM*

* Aplikace Dexcom Share umožňuje sdílet informace o glykémii ze senzoru
s dalšími osobami.

Nastavení přijímače viz strana 18.
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Chytré zařízení a přijímač
Vysílač odesílá informace o glykémii
ze senzoru přímo do aplikace
a/nebo přijímače současně pomocí
technologie Bluetooth.
Aplikace a přijímač spolu navzájem
„nekomunikují“.
1. Snímač
Sensor
1.
(Below
Skin)
(podthe
kůží)

Můžete používat obě zařízení
najednou nebo přepínat mezi
jednotlivými zařízeními.
2. Vysílač
2. Transmitter

Co je třeba vzít v úvahu při výběru
obou zařízení:
• Aplikaci používejte během
každodenních aktivit, když máte
u sebe také chytré zařízení

Smart zařízení
Device
3.3.Chytré
or Receiver
nebo
přijímač

• Přijímač používejte během aktivit,
při nichž není chytré zařízení
dovoleno (práce nebo škola)
• Pokud máte u sebe obě zařízení,
budete na obou přijímat výstrahy,
které budete muset na obou
zařízeních potvrdit

Nastavení aplikace viz strana 10.
Nastavení přijímače viz strana 18.
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Nastavení aplikace

A

B

Nainstalujte aplikaci Dexcom G5
Mobile App ze serveru s aplikacemi.

Přihlaste se do aplikace (pomocí
existujícího účtu Dexcom) nebo se
přihlaste s novým účtem.
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Nastavení aplikace (pokračování)
Po přihlášení se zobrazí tato obrazovka a aplikace vás provede nastavením.

Zabere to přibližně 20 minut a zahrnuje:
		

•

Nastavení výstrah nízké a vysoké hladiny

		

•

Úpravu nastavení zařízení

		

•

Zadání sériového čísla vysílače

		

•

Zavedení senzoru a připojení vysílače

		

•

Spárování vysílače s aplikací

		

•

Spuštění 2hodinového zahřívání senzoru
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Zadání výchozích hodnot z glukometru
Dříve než budete moci zahájit měření glykémie pomocí senzoru, musíte na
konci 2hodinového zahřívání zadat dvě samostatné hodnoty hladiny glykémie
získané pomocí glukometru.

A

Aplikace vás upozorní na nutnost zadání dvou
hodnot glykémie z glukometru.
Přejděte do aplikace a zadejte hodnoty.

Omyjte a osušte si ruce.

B

C

Proveďte měření glykémie z prstu pomocí
glukometru.

Klepněte na kruh a do pěti minut od měření
zadejte hodnotu glykémie z glukometru.

D

E

F

Zadejte přesnou hodnotu zobrazenou na
glukometru.
Klepněte na ULOŽIT.
Zopakujte výše uvedené kroky a zadejte druhou
hodnotu měření glykémie z prstu získanou
pomocí glukometru.
Zadáním dvou samostatných hodnot glykémie
z prstu zajistíte přesné měření.
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Tipy pro zadání hodnot z glukometru
Kdy provést zadání hodnot z glukometru:
• Po omytí a osušení rukou
•
•
•
•

Během 5 minut od naměření hodnoty glykémie pomocí glukometru
Musíte zadat přesnou hodnotu zobrazenou na glukometru
Používejte pouze hodnoty získané po odběrech z prstu
Minimálně každých 12 hodin

Kdy neprovádět zadání hodnot z glukometru:
• Je-li hodnota vyšší než 22,2 mmol/l nebo nižší než 2,2 mmol/l
• Je-li na displeji zobrazeno ??? (otazníky) nebo chyba ztráty signálu
• Po užití léků s obsahem paracetamolu/acetaminofenu

Zadejte hodnoty z glukometru každých 12 hodin
Po zadání výchozích hodnot z glukometru je nutné zadání zopakovat
minimálně jednou za 12 hodin.

Je-li nutné zadat hodnotu
z glukometru, ikona časomíry
se změní na červenou.

VAROVÁNÍ: Minimálně jednou za 12 hodin
proveďte kalibraci systému G5 Mobile System.
Kalibrace systému G5 Mobile System je nutná
pro získání přesných měření.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce
k systému Dexcom G5 Mobile CGM.
Pokud se zobrazí chybové hlášení, klepněte na symbol
modrého otazníku a postupujte podle pokynů.
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Zobrazení domácí obrazovky
Zadejte hodnotu
glykémie
z glukometru

Události

Hlavní nabídka

Dexcom Share
Šipka trendu

Hodnota
glykémie
Rozmezí glykémie
Úroveň výstrahy
vysoké hladiny
glykémie

Aktuálně změřená
hladina glykémie

Úroveň výstrahy
nízké hladiny
glykémie

Graf trendů

Jaká je aktuální hodnota
Chcete-li znát aktuální hodnotu, podívejte se na barvu a číslo.

Červená =
nízká hladina

Žlutá = vysoká hladina

Šedá = odpovídá
cílové hodnotě

V systému se mohou objevit problémy nebo chyby. Tyto chyby
se zobrazí na domácí obrazovce jako černé kruhy s informací
týkající se problému nebo chyby. Je-li zobrazen černý kruh,
neuvidíte hodnoty glykémie získané pomocí senzoru ani
výstrahy. Další informace získáte po klepnutí na symbol
modrého otazníku.
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Směr pohybu hladiny glykémie
Chcete-li zjistit, kam se pohybuje hladina glykémie, podívejte se na šipky
trendů. Pamatujte, že čísla nejsou jediným důležitým parametrem. Věnujte
pozornost směru a rychlosti změny hladiny glykémie.
Stabilní: Bez zvýšení/
snížení o více než
0,06 mmol/l za minutu
Pomalu klesající:
Glykémie
může klesnout maximálně
o 1,7 mmol/l za 15 minut

Pomalu stoupající:
Glykémie může
vzrůst maximálně o
1,7 mmol/l za 15 minut

Klesající: Glykémie může
klesnout maximálně
o 2,5 mmol/l za 15 minut

Stoupající: Glykémie
může vzrůst maximálně
o 2,5 mmol/l za 15 minut

Rychle klesající: Glykémie
může klesnout o více než
2,5 mmol/l za
15 minut

Rychle stoupající:
Glykémie může vzrůst
o více než 2,5 mmol/l
za 15 minut

Systém CGM měří glykémii v mmol/l za minutu a v tomto grafu je uveden výpočet možného pohybu glykémie během 15 minut.

Jaká byla předchozí hodnota
Chcete-li znát předchozí hodnoty, podívejte se na graf trendů. Chcete-li
zobrazit větší náhled na obrazovku trendů, otočte chytré zařízení naležato.
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Ukončení relace senzoru / Odstranění podložky
senzoru a vysílače
Snímač se automaticky vypne za 7 dní. Aplikace vás upozorní 6 hodin, 2 hodiny
a 30 minut před ukončením relace senzoru.
Jakmile bude čas odstranit snímač, objeví se
obrazovka Nyní vyměňte snímač.

A

Odlepte z těla podložku senzoru
podobně jako náplast Band-Aid®.
Odlepením odstraníte snímač, podložku
senzoru i vysílač.

B

POZNÁMKA: Neodpojujte vysílač z podložky senzoru,
dokud všechny součásti nesejmete z těla.
Prsty roztáhněte zadní úchyty podložky senzoru.
Vysílač vyskočí ven.

C

Vysílač si ponechejte pro opětovné použití
s dalším senzorum.

D
Ponechejte si

E

Zlikvidujte snímač dle místních nařízení pro likvidaci součástí
obsahujících krev.
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Nastavení chytrého zařízení
Přestože aplikace slouží medicínským účelům, funguje úplně stejně jako
jakékoli jiné aplikace. Nastavení zařízení mohou ovlivňovat oznamování
výstrah.
Chcete-li přijímat výstrahy CGM, musíte aplikaci Dexcom povolit odesílání
upozornění. Tato upozornění budou zahrnovat pouze údaje CGM. Aplikace
nebude zasílat žádná reklamní sdělení. Níže je uveden příklad upozornění
systému CGM a výstraha v aplikaci.
Aplikace zašle
upozornění.
Chytré zařízení bude
vibrovat a/nebo
spustí zvukovou
výstrahu v závislosti na
nastaveních.

Jakmile budete
v aplikaci, klepněte
na OK a potvrďte
výstrahu.

Chcete-li dostávat zvukové výstrahy, musíte provést následující nastavení:
• Hlasitost je nastavená na dostatečnou úroveň
• Bluetooth: ZAPNUTO
• Funkce Nerušit: VYPNUTO (Máte-li nastavenou funkci Nerušit,
nemusíte dostávat zvukové ani vibrační výstrahy)
Úplný seznam doporučených nastavení naleznete v uživatelské příručce.
Informace o tom, jak změnit výše uvedená nastavení, najdete v uživatelské
příručce chytrého zařízení.
Při použití sluchátek nebude z reproduktorů chytrého zařízení
vycházet žádný zvuk. Můžete tak přehlédnout výstrahu vysoké
nebo nízké glykémie.
Chcete-li přijímat výstrahy, aplikace musí stále běžet na pozadí.
Pouze zařízení Apple: Pokud chytré zařízení restartujete, aplikace nebude
pracovat. Po restartování chytrého zařízení ji budete muset znovu aktivovat
klepnutím.
Stručný návod k systému Dexcom G5 Mobile CGM • 17

Informace o přijímači
ZVOLIT

NAHORU
DOPRAVA
DOLŮ
DOLEVA
NAHORU a DOLŮ: Můžete procházet obrazovky trendů, zvýrazňovat položky
nabídky nebo nastavovat hodnoty.
ZVOLIT: Slouží k zapnutí přijímače, výběru zvýrazněné možnosti nebo přechodu
k hlavní nabídce.
DOLEVA: Slouží k přechodu zpět na předchozí položku nebo obrazovku. Tímto
tlačítkem přejdete zpět z hlavní nabídky na obrazovku trendů.
DOPRAVA: Slouží ke zvýraznění další položky.

Nastavení přijímače

A

Před nastavením přijímače si zkontrolujte, zda je nabitý.
Další informace o nabíjení naleznete v uživatelské
příručce.
Úplné nabití trvá přibližně 3 dny.

Zapněte přijímač stisknutím tlačítka ZVOLIT.

B

Stisknutím tlačítka NAHORU a DOLŮ můžete hodnotu změnit.
Stisknutím tlačítka DOPRAVA nebo ZVOLIT se přesunete na další pole.
Stisknutím tlačítka ZVOLIT přijmete změny.
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Nastavení přijímače (pokračování)
Průvodce nastavením vás provede zadáním jazyka, času/data, sériového čísla
vysílače a nastavením výstrah nízké/vysoké glykémie.

n Jazyk
Vyberte jazyk

n Formát času
Vyberte 24hodinový nebo 12hodinový formát
(dop./odp.)

n Čas/datum
Rok.měsíc.den

C

n Sériové číslo vysílače
Sériové číslo vysílače umožňuje vzájemné
sdílení informací o glykémii mezi vysílačem
a přijímačem.
Sériové číslo vysílače naleznete na zadní straně
vysílače nebo na zadní straně krabice vysílače.

 ýstraha nízké glykémie
n V(nastaveno
na rozmezí 3,5–5,5 mmol/l)
Pokud glykémie klesne na nebo pod nastavenou
úroveň nízké hladiny glykémie, zařízení vás upozorní.

 ýstraha vysoké glykémie
n V(nastaveno
na rozmezí 6,7–22,2 mmol/l)
Pokud glykémie stoupne na nebo nad
nastavenou úroveň vysoké hladiny glykémie,
zařízení vás upozorní.
Průvodce nastavením se spustí pouze při prvním nastavení přijímače.
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Vložení senzoru
Než s tímto krokem začnete, ujistěte se, že máte připravené alkoholem
napuštěné ubrousky, snímač a vysílač. Způsob přípravy kůže a adhezivní
přípravek (Mastisol®, Skin Tac™) si můžete zvolit. Omyjte a osušte si ruce.
Píst

Bezpečnostní zámek

Válec aplikátoru
(obsahuje malou
jehlu zavaděče a
snímač)

Objímka

Západka vysílače
Uvolňovací úchytka

Podložka senzoru
Lepicí část

Vyberte si místo minimálně 8 cm od infuzního setu inzulinové pumpy nebo místa
aplikace a mimo opasek. Vyhněte se místům, která mohou být vystavena nárazům
nebo stlačení a vyhněte se místům s jizvami, tetováním nebo podrážděnou kůží.

Věk 18 a více let:
Zaveďte pod kůži na břiše

A

B

Věk 2–17 let:
Zaveďte pod kůži na břiše nebo v horní části hýždí

Očistěte kůži v místě zavedení senzoru ubrouskem
napuštěným alkoholem.
Nechte zaschnout.

Pokud používáte některé kožní lepidlo, naneste
je kruhovitě na místo, kde bude umístěna lepicí
část senzoru. Zaveďte snímač přes čistou kůži
ve středu pole.
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Sejměte adhezivní krytí z podložky senzoru vždy
z jedné poloviny.

C

Položte podložku senzoru vodorovně na kůži.
Obtočte prsty kolem lepicí části pro zajištění pásky
ke kůži.

D

Držte aplikátor na místě a vytáhněte bezpečnostní
zámek přímo ven.

E

Položte prsty jedné ruky na okraj bílé lepicí části.
Pomocí této ruky můžete udělat kožní záhyb.

F

Položte dva prsty NAD objímku a palec položte na bílý
píst. Stlačte píst. Měli byste slyšet 2 cvaknutí.

G

2 „cvaknutí“

H

I

J

Přesuňte dva prsty z místa nad objímkou pod
objímku. Zatáhněte objímku zpět k palci,
dokud neuslyšíte 2 cvaknutí nebo již nepůjde
víc utáhnout.
Stlačte žebrované úchytky po stranách podložky
senzoru.

Při stisknutí úchytek zakývejte válcem aplikátoru
směrem k tělu a od těla.
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Připevnění vysílače
Po zavedení senzoru musíte připojit vysílač k podložce senzoru.

Širší strana

Tenčí strana

Očistěte zadní stranu vysílače ubrouskem
napuštěným alkoholem.

A

Nechte zaschnout.

B

Uložte vysílač do podložky senzoru (plochou
stranou dolů a tenčí stranou pryč od západky
vysílače).

2 „cvaknutí“

C

D

Položte prst na vysílač a držte jej na místě. Druhou
rukou zvedněte západku vysílače nahoru a vpřed,
dokud neuslyšíte 2 cvaknutí.

Jednou rukou přidržte podložku senzoru po
stranách. Druhou rukou vyjměte západku
vysílače – rychlým kroutivým pohybem ji
vytáhněte směrem od těla.

22 • Stručný návod k systému Dexcom G5 Mobile CGM

Spuštění senzoru
Po zavedení senzoru a připojení vysílače můžete spustit snímač.

Na libovolném grafu trendů stiskněte tlačítko
ZVOLIT a přejděte do hlavní nabídky.

A

Vyberte možnost Spustit snímač.

Na přijímači se objeví obrazovka Spustit snímač
s oznámením začátku 2hodinového spouštění
senzoru.

B

Na obrazovce trendů na přijímači se zobrazí symbol odpočítávání 2 hodin
a během 2hodinového zahřívání senzoru se symbol bude postupně plnit.

C

Start

[0–24
minut]

[24–48
minut]

[48–72
minut]

[72–96
minut]

Připraveno
ke kalibraci

Během 2hodinového zahřívání senzoru udržujte vysílač ve
vzdálenosti 6 metrů od přijímače.

VAROVÁNÍ: Během 2hodinového spouštění od systému
G5 Mobile System neočekávejte údaje o měření glykémie a
alarmy/výstrahy. Systém G5 Mobile System NEBUDE udávat
žádná měření glykémie ani alarmy/výstrahy až do ukončení
2hodinového spouštění A do dokončení úvodní kalibrace.
V rámci 2hodinového spouštění použijte hodnoty glykémie
z prstu získané pomocí glukometru.
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Nastavení zvuků výstrahy přijímače
Můžete si vybrat profily výstrahy přijímače. Vybraný zvuk bude platit pro
všechny výstrahy (nízká i vysoká glykémie). Výchozí nastavení výstrahy je
Normální. Přehled dalších možností zvuku je uveden níže.
Vibrace: Používá se v případě, že chcete být
upozornění pouze pomocí vibrací.
Zvukovou výstrahu vyvolá pouze pevný alarm nízké
glykémie při 3,1 mmol/l. Nejdříve vás upozorní vibrací,
a pokud výstrahu nepotvrdíte, po 5 minutách se ozve
zvukové pípání.
Tichý: Používá se v případě, že chcete pouze diskrétní
výstrahu.
Všechny alarmy a výstrahy jsou nastaveny na nižší
hlasitost.

Normální: Toto je výchozí nastavení, které nastavuje
všechny výstrahy a alarmy na vyšší hlasitost.

Hlasitý: Používá se v případě, že chcete hlasitou
výstrahu.
Takto nastavíte všechny výstrahy a alarmy na vysokou
hlasitost a charakteristické melodie.

Opakování při nízkých hodnotách Používá se
v případě, že chcete zvláštní výstrahu při velmi nízkých
hladinách glykémie ze senzoru.
Tento profil bude opakovat pevný alarm nízké glykémie
každých 5 sekund až do potvrzení nebo do zvýšení
hladiny glykémie nad 3,1 mmol/l.
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Nastavení zvuků výstrahy přijímače (pokračování)
Při výběru zvukového profilu postupujte podle následujících kroků.

A

Na libovolném grafu trendů stiskněte tlačítko
ZVOLIT a přejděte do hlavní nabídky.
Vyberte možnost Profily.

Zvýrazněte profil výstrahy, který chcete používat.

B

C

Stiskněte tlačítko ZVOLIT.
Vpravo vedle vybraného profilu se zobrazí značka
zaškrtnutí.
Chcete-li si poslechnout příklad vybraného
profilu výstrahy, vyberte možnost Zkusit.

POZNÁMKA: Bez ohledu na nastavený profil budete při
všech výstrahách upozorněni nejdříve pomocí vibrací.
Po potvrzení výstrahy po první vibraci již nebude následovat
žádný zvukový tón.

Potvrzení komunikace mezi
vysílačem a přijímačem

A
A

Po 10 minutách od připojení vysílače zkontrolujte
přijímač a ověřte, zda přijímač a vysílač navzájem
komunikují.
Během vyhledávání vysílače bude symbol
Bluetooth v levém horním rohu blikat a po
nalezení vysílače bude nepřerušovaně svítit.
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Zadání výchozích hodnot z glukometru
Dříve než budete moci zobrazit měření glykémie ze senzoru, musíte
na konci 2hodinového zahřívání senzoru zadat dvě hodnoty glykémie
naměřené pomocí glukometru.

A

Po 2hodinovém zahřívání se na obrazovce
přijímače zobrazí výzva se symbolem dvojité
kapky krve.

Omyjte a osušte si ruce.

B

C

Proveďte měření glykémie z prstu pomocí
glukometru.

Vyberte možnost Zadat glykémie.

D

E

F

Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

Zadejte přesnou hodnotu glykémie zobrazenou
na glukometru. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.
Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka ZVOLIT.

Pro zadání druhé hodnoty glykémie z glukometru zopakujte výše
uvedené kroky.
Zadáním dvou samostatných hodnot glykémie z prstu zajistíte přesné
měření.
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Tipy pro zadání hodnot z glukometru
Kdy provést zadání hodnot z glukometru:
• Po omytí a osušení rukou
•
•
•
•

Během pěti minut od naměření hodnoty glykémie pomocí glukometru
Musíte zadat přesnou hodnotu glykémie z glukometru
Používejte pouze hodnoty získané po odběrech z prstu
Minimálně každých 12 hodin

Kdy neprovádět zadání hodnot z glukometru:
• Je-li hodnota vyšší než 22,2 mmol/l nebo nižší než 2,2 mmol/l
• Je-li na displeji zobrazeno ??? (otazníky) nebo chyba ztráty signálu
• Po užití léků s obsahem paracetamolu/acetaminofenu

Zadání hodnot glykémie z glukometru každých 12 hodin
Po zadání úvodních hodnot glykémie z glukometru je nutné zadání zopakovat
minimálně jednou za 12 hodin.
Jakmile bude nutné zadat hodnotu
glykémie z glukometru, na obrazovce
se objeví výzva se symbolem jedné
kapky krve.
Potvrďte stisknutím tlačítka ZVOLIT.
Po stisknutí tlačítka ZVOLIT uvidíte
v pravém rohu obrazovky grafu
trendů symbol jedné kapky krve.
Přejděte k položce nabídky Zadat
glykémie a zadejte hodnotu glykémie
z glukometru.

VAROVÁNÍ: Minimálně jednou za 12 hodin proveďte
kalibraci systému G5 Mobile System. Kalibrace systému
G5 Mobile System je nutná pro získání přesných měření.
Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k systému Dexcom G5
Mobile CGM.
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Zobrazení obrazovky trendů na přijímači
Hodnota
glykémie

Bluetooth

Šipka
trendu

Stavová
oblast

Baterie
Úroveň
výstrahy
vysoké
hladiny
glykémie
Úroveň
výstrahy
nízké
hladiny
glykémie

Graf trendů

Aktuální čas

Jaká je aktuální hodnota
Chcete-li zjistit aktuální hodnotu, podívejte se na barvu a číslo na horní liště
obrazovky přijímače.

Červená = nízká hladina

Žlutá = vysoká hladina

Šedá = odpovídá
cílové hodnotě

V systému se mohou objevit problémy nebo chyby.
Tyto problémy nebo chyby se zobrazují formou ikon
ve stavové oblasti na horní liště displeje. Pokud dojde
k problému nebo chybě, barva horní lišty se změní na
černou. Je-li zobrazena černá lišta, neuvidíte hodnoty
glykémie ze senzoru. Další informace viz uživatelská
příručka.
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Směr pohybu hladiny glykémie
Chcete-li zjistit, kam se pohybuje hladina glykémie, podívejte se na šipky
trendů. Pamatujte, že čísla nejsou jediným důležitým parametrem. Věnujte
pozornost směru a rychlosti změny hladiny glykémie.
Stabilní: Glykémie je stabilní (nezvyšuje/nesnižuje se o více než
0–0,06 mmol/l za minutu).
Pomalu stoupající: Glykémie může vzrůst maximálně
o 1,7 mmol/l za 15 minut.
Stoupající: Glykémie může vzrůst maximálně o 2,5 mmol za
15 minut.
Rychle stoupající: Glykémie může vzrůst o více než 2,5 mmol/l
za 15 minut.
Pomalu klesající: Glykémie může klesnout maximálně
o 1,7 mmol/l za 15 minut.
Klesající: Glykémie může klesnout maximálně o 2,5 mmol za
15 minut.
Rychle klesající: Glykémie může klesnout o více než 2,5 mmol/l
za 15 minut.
Systém CGM měří glykémii v mmol/l za minutu a v tomto grafu je uveden výpočet možného pohybu glykémie během 15 minut.

Jaká byla předchozí hodnota
Chcete-li znát předchozí hodnoty, podívejte se na graf trendů.

Graf trendů
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Ukončení relace senzoru / Odstranění podložky
senzoru a vysílače
Snímač se automaticky vypne po 7 dnech. Přijímač vás upozorní 6 hodin,
2 hodiny a 30 minut před ukončením relace senzoru.

Jakmile bude čas odstranit snímač, objeví se
obrazovka Ihned vyměňit snímač.

A

Podložku senzoru odlepte z těla podobně
jako náplast. Odlepením odstraníte snímač,
podložku senzoru i vysílač.

B

POZNÁMKA: Neodpojujte vysílač z podložky senzoru, dokud
všechny součásti nesejmete z těla.
Prsty roztáhněte zadní úchyty podložky
senzoru.

C

Vysílač vyskočí ven.

Vysílač si ponechejte pro opětovné použití
s dalším senzorum.

D
Ponechejte si
E

Zlikvidujte snímač dle místních nařízení pro likvidaci součástí
obsahujících krev.
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Tipy pro použití obou zobrazovacích zařízení
Systém Dexcom G5 Mobile CGM umožňuje současné použití aplikace a
přijímače. Vysílač odesílá data do aplikace i do přijímače. Při souběžném
použití obou zařízení musíte provést následující:
• Zadat hodnotu glykémie z glukometru pouze na 1 zařízení – Po zadání
hodnoty do jednoho zařízení se hodnoty glykémie ze senzoru na druhém
zobrazovacím zařízení mohou lišit až do doby, než dojde ke sdílení zadané
hodnoty vysílačem.
• Můžete měnit a potvrzovat výstrahy na každém zařízení samostatně

Urgentní alarm nízké glykémie
Automatický urgentní alarm nízké glykémie je nastaven na hodnotu 3,1 mmol/l.
Tento alarm nebo nastavení pro opětovné upozornění nelze měnit nebo vypnout.

Pokročilé výstrahy
Pokročilé výstrahy představují další úroveň snímání hladiny glykémie.
Ve výchozím nastavení jsou tyto výstrahy VYPNUTY, ale lze je ZAPNOUT
a přizpůsobit:
Tempo stoupání: Zařízení vás upozorní v případě rychlého (0,11 mmol/l/min)
nebo velmi rychlého (0,17 mmol/l/min) nárůstu hladiny glykémie. Tato
funkce vám může pomoci se vyhnout vysokým hladinám glykémie
po dlouhou dobu.
Tempo klesání: Zařízení vás upozorní v případě rychlého (-0,11 mmol/l/min)
nebo velmi rychlého (-0,17 mmol/l/min) poklesu hladiny glykémie.
Tato funkce vám může pomocí se vyhnout epizodám hypoglykémie.
Ve výchozím nastavení je následující výstraha ZAPNUTÁ, ale lze ji VYPNOUT
a přizpůsobit:
Ztráta signálu: Zařízení vás upozorní na výpadek příjmu měření glykémie
ze senzoru. Ke ztrátě signálu dochází v případě přerušení komunikace mezi
zobrazovacím zařízením a vysílačem. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu
signálu (6 metrů) bez překážek.

Pokročilé funkce a informace o řešení potíží naleznete v uživatelské
příručce.
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