SYSTEM TIL KONTINUERLIG
BLODSUKKERMÅLING

Vejledning til hurtig start

Vejledning til hurtig start

Tillykke med, at du har gjort Dexcom G5 Mobile Continuous
Glucose Monitoring (CGM) System til en del af dit liv!
Med Dexcom G5 Mobile CGM System kan du se kontinuerlige
sensorglukosemålinger i realtid hvert femte minut i op til syv dage. Disse
aflæsninger kan hjælpe dig med at identificere tendenser og mønstre i dine
glukoseniveauer og dermed give dig mulighed for at se, hvad niveauerne har
været på, deres retning, og hvor hurtigt de stiger eller falder.
Brug denne vejledning sammen med Dexcom G5 Mobile Tutorial som hjælp til
opsætningen og start på brugen af dit Dexcom G5 Mobile CGM System. Ring
til din lokale Dexcom-repræsentant, hvis du har brug for hjælp til systemet.
Læs brugsanvisningen til Dexcom G5 Mobile CGM System, før du begynder,
og når du har spørgsmål.

ADVARSEL: Læs alle kontraindikationer, advarsler,
forholdsregler og detaljerede procedurer i brugsanvisningen,
før du tager Dexcom G5 Mobile CGM System i brug.
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Brug af Dexcom G5 Mobile CGM System til
beslutninger vedrørende behandling
En måling på dit blodglukoseapparat er bare et tal.
Et tal er ikke tilstrækkeligt.
Din tendensgraf giver oplysninger om dit glukoseniveaus ændringshastighed
og -retning. Det handler ikke kun om tallet.

Hvad ville du gøre, hvis dit
blodglukoseapparat viste dette?

5.3

Ville du have reageret anderledes,
hvis du i stedet så dette?

En værdi på 5,3 mmol/l, der er hastigt faldende, er forskellig
fra en værdi på 5,3 mmol/l, der er hastigt stigende
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Beslutninger vedrørende behandling
Tag følgende fire punkter i betragtning, når du træffer en beslutning
vedrørende behandling:

2

Tendenspil

4

Høje/lave
advarsler

1 Sensorglukosemåling

3 Tendensgraf

1

Sensorglukosemåling

2

Tendenspil

3

Tendensgraf

4

Høje/lave
advarsler

Du skal tage alle fire punkter i betragtning, når du træffer en beslutning
vedrørende behandling på grundlag af Dexcom CGM. Hvis du ikke ser på alle
fire punkter, risikerer du at træffe en forkert beslutning.
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Vigtige punkter at følge ved behandlingsbeslutninger
på grundlag af CGM
• Basér behandlingsbeslutninger på de 4 nøglepunkter sensorglukosemålinger, tendenspil, tendensgraf og alarm/advarsel
• Vær proaktiv - se hyppigt på CGM
• Arbejd sammen med din sundhedsperson om at udvikle en behandlingsplan
• Lær af tidligere behandlingsbeslutninger, hvad der fungerer bedst
• Basér behandlingsbeslutninger på en tendens. En tendens er mindst tre
sensorglukosemålinger inden for de seneste 15 minutter (hver prik er en
5 minutters sensorglukosemåling)
OK - 3 målinger
inden for de
seneste 15 min.

Ikke OK - kun
1 måling inden for
de seneste 15 min.

Du får ikke en tendenspil at se, hvis du kun
har 1 måling

Vigtige punkter at undgå ved
behandlingsbeslutninger på grundlag af CGM

+
Mange kulhydrater +
måltidstop = normalt

• Tag ikke flere insulindoser
for hurtigt efter hinanden
• Overreager ikke på
sensorinformation

Hold øje, og vent. Undgå at overreagere.
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Vigtige punkter at undgå ved
behandlingsbeslutninger på grundlag af CGM (forts.)
• Brug ikke CGM til dine behandlingsbeslutninger,
hvis dine sensorglukosemålinger ikke
svarer til tidligere erfaringer --- brug dit
blodglukoseapparat
• Brug ikke CGM til dine behandlingsbeslutninger,
hvis symptomerne ikke svarer til
sensorglukosemålingerne --- brug dit
blodglukoseapparat

Ikke OK ingen tendenspil

• Træf ikke
behandlingsbeslutninger,
hvis der ikke er en
tendenspil

• Brug ikke CGM til dine behandlingsbeslutninger, hvis
du har taget paracetamol/acetaminophen --- brug dit
blodglukoseapparat

Se din brugervejledning for at få flere oplysninger om brugen af dit Dexcom
G5 Mobile CGM System til behandlingsbeslutninger.
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Oversigt over systemet
Dit Dexcom G5 Mobile CGM System består af følgende:

1. Sensor og applikator
• Sensoren indføres ved hjælp af applikatoren
• Lille sensor, som måler sensorglukoseniveauer
umiddelbart under huden
• Bruges i op til syv dage
• Sensoren og applikatoren skal bortskaffes efter
brug

2. Sender
• Isættes i sensorkapslen
• Sender trådløst sensorglukoseinformationer til
enten din Dexcom G5 mobil-app, din Dexcommodtager eller begge dele
• Kan genbruges under den tre måneder lange
batterilevetid

3. Modtagerenhed(er)
Dexcom G5 Mobile-app’en på din smartenhed*
og/eller din modtager (valgfrit i visse lande) kan
benyttes som visningsenhed.
• Viser dine sensorglukosemålinger
Giver dig mulighed for at indstille og modtage
alarm/advarsler
• Din modtagerenhed og sender skal holdes
inden for en indbyrdes afstand af højst 6 meter

*Appen er ikke tilgængelig til alle smartenheder og lande. Gå til
dexcom.com/compatibility for at få yderligere oplysninger. Skærmbillederne på din
smartenhed ser muligvis lidt anderledes ud end vist.
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Vælg din Modtagerenhed
Til opsætning af Dexcom G5 Mobile skal du først vælge de(n)
modtagerenhed(er), du vil have til at modtage dine CGM-data og -advarsler.
Du har tre valgmuligheder. På de næste sider får du hjælp til at træffe dit valg.
• Din smartenhed alene
• Kun din modtager (valgfrit i visse lande)
• En kombination af begge dele

Smartenhed alene
Din sender sender
sensorglukoseinformationer
direkte til din smartenhed ved
hjælp af trådløs Bluetooth®
teknologi.
1. Sensor
Sensor
1.
(Below
Skin)
(under the
huden)

2. Sender
2. Transmitter

Bluetooth på din smartenhed
skal være slået TIL, for at den
kan modtage CGM-data og
-advarsler.
Punkter, du skal overveje, hvis du
vælger at bruge din smartenhed
alene:

3.3.Smart
Device
Smartenhed

• Smartenhedsindstillinger som
Lyd fra og Forstyr ikke kan
tilsidesætte appens indstillinger,
og blokere for at advarsler laver
lyd
• Hvis du har hovedtelefoner
eller andet lydudstyr tilsluttet,
vil advarselslyde muligvis kun
kunne høres på tilbehøret

Se side 10 angående opsætning af appen.
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Dexcom-modtager alene
Din sender sender
sensorglukoseinformationer
direkte til din Dexcom-modtager
ved hjælp af Bluetooth.
Punkter, du skal overveje, hvis
du vælger at bruge din Dexcommodtager alene:

1.
1. Sensor
Sensor
(Below
Skin)
(underthe
huden)

2. Sender
2. Transmitter

• Brug af modtageren som
visningsenhed kan være valgfrit
i visse lande
• Din Dexcom-modtager er
dedikeret medicinsk udstyr
• Bruges, når du ikke har adgang
til din smartenhed
• Du behøver ikke bekymre dig
om telefonindstillinger

3. Dexcom-modtager
3. Receiver

• Batteriet holder mindst tre dage
• Du får ikke adgang til Dexcom
ShareTM*

* Dexcom Share giver dig mulighed for at dele dine sensorglukoseinformationer
med følgere.

Se side 18 angående opsætning af Dexcom-modtageren.
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Smartenhed og Dexcom-modtager
Din sender sender
sensorglukoseinformationer direkte
til din app og/eller din Dexcommodtager samtidigt ved hjælp af
Bluetooth.
Din app og Dexcom-modtageren
"taler" ikke sammen.

1. Sensor
Sensor
(Below
Skin)
(underthe
huden)

2. Sender
2. Transmitter

Du kan vælge at bruge begge
enheder på én gang eller skifte
mellem enhederne.
Punkter, du skal overveje, hvis du
vælger at bruge begge enheder:
• Brug din app under daglige
aktiviteter, hvor du allerede har
din smartenhed med

3.
Smart Device
3. Smartenhed
eller
or Receiver
Dexcom-modtager

• Brug din Dexcom-modtager
under aktiviteter, hvor din
smartenhed evt. ikke er tilladt
(arbejde eller skole)
• Hvis du har begge enheder på
dig, vil du modtage advarsler og
skal bekræfte advarsler på begge
enheder

Se side 10 angående opsætning af appen.
Se side 18 angående opsætning af Dexcom-modtageren.
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Opsætning af din app

A

B

Installer Dexcom G5 mobilappen fra din app-butik.

Log på appen (med din
eksisterende Dexcom-konto),
eller tilmeld dig for at oprette
en ny konto.
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Opsætning af din app (forts.)
Når du har logget på, vises denne skærm, og appen fører dig gennem
opsætningsprocessen.

Det tager omkring 20 minutter og omfatter:
		

•

Indstilling af høje og lave advarsler

		

•

Justering af enhedens indstillinger

		

•

Indtastning af senderens serienummer

		

•

Indføring af sensoren og tilslutning af senderen

		

•

Parring af senderen med appen

		

•

Start på sensorens 2-timers opvarmning
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Indtastning af dine første blodglukoseværdier, målt
på dit blodglukoseapparat
Ved slutningen af 2-timers opvarmningen skal du indtaste to separate blodglukoseværdier,
målt på dit blodglukoseapparat, før sensorglukosemålingerne begynder.

A

Du advares af din app, når du skal indtaste dine
to blodglukoseværdier.
Gå til din app for at indtaste værdierne.

Vask og tør dine hænder.

B

Mål blodglukose fra en bloddråbe fra en finger.

C

D

E

F

Tryk på cirklen for at indtaste din
blodglukoseværdi senest fem minutter efter at du
har målt værdien.

Indtast den præcise værdi fra dit
blodglukoseapparat.
Tryk på GEM.

Gentag ovenstående trin for at indtaste endnu
en blodglukoseværdi målt på en finger.
Ved at indtaste to blodglukoseværdier sikrer du
en nøjagtig måling.
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Tips til indtastning af blodglukoseværdier
Indtast blodglukoseværdier:
• efter at have vasket og tørret dine hænder
• senest 5 minutter efter at have fået værdien fra dit blodglukoseapparat
• med det præcise tal fra dit blodglukoseapparat
• alene med blodglukoseværdier opnået vha. blod fra en finger
• mindst hver 12. time

Indtast ikke blodglukoseværdier:
• hvis din værdi er højere end 22,2 mmol/l eller lavere end 2,2 mmol/l
• hvis du ser et ??? (spørgsmålstegn) eller en fejl pga. tab af signal på skærmen
• efter at have taget paracetamol/acetaminophen

Indtast din blodglukoseværdi hver 12. time
Efter at du har indtastet dine første blodglukoseværdi, skal du indtaste
blodglukoseværdier mindst én gang hver 12. time.

Målerikonet viser et rødt
mærke, hvis der skal bruges
en blodglukoseværdi.

ADVARSEL: Kalibrer G5 mobilsystemet
mindst én gang hver 12. time. G5
mobilsystemet skal kalibreres for at give
nøjagtige målinger.
Se brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile CGM
System for at få nærmere oplysninger.
Hvis du får en fejlmeddelelse, skal du klikke på det blå
spørgsmålstegn og følge anvisningerne.
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Visning af din startskærm
Indtast
blodglukoseværdi

Hændelser

Hovedmenu

Dexcom Share
Tendenspil

Glukosemåling
Glukoseområder
Niveau for advarsel
ved høj glukose

Aktuel
glukosemåling

Niveau for advarsel
ved lav glukose

Tendensgraf

Hvor du er nu
Se på farven og tallet for at finde ud af, hvor du er nu.

Rød = lav

Gul = høj

Grå = inden for
målområdet

Dit system kan have problemer eller fejl. De kommer op på
din startskærm som sorte cirkler med information vedrørende
problemet eller fejlen. Du får ikke sensorglukosemålinger
eller advarsler, når der vises en sort cirkel. Tryk på det blå
spørgsmålstegn for at få flere oplysninger.
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Hvor du er på vej hen
For at finde ud af, hvor du er på vej hen, skal du kigge på dine tendenspile.
Husk, at det ikke kun handler om tallet. Vær opmærksom på retningen og
hastigheden af ændringen i dit glukoseniveau.
Stabil: stiger/falder
ikke med mere end
0,06 mmol/l i minuttet
Langsomt faldende:
Glukosen kan falde
med op til 1,7 mmol/l
på 15 minutter

Langsomt stigende:
Glukosen kan stige
med op til 1,7 mmol/l
på 15 minutter

Faldende: Glukosen
kan falde med op til
2,5 mmol/l på 15 minutter

Stigende: Glukosen
kan stige med op til
2,5 mmol/l på 15 minutter

Hastigt faldende:
Glukosen kan falde med
mere end 2,5 mmol/l
på 15 minutter

Hastigt stigende: Din
glukose kan stige med
mere end 2,5 mmol/l
på 15 minutter

CGM måler mmol/l i minuttet. Dette skema angiver, hvad det kan betyde pr. 15 minutter.

Hvor du har været
Find ud af, hvor du har været, ved at kigge på din tendensgraf. Drej din
smartenhed om på siden for at få en større visning af din tendensskærm.
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Afslutning af sensorperioden / fjernelse af
sensorkapsel og sender
Sensoren slukkes automatisk efter 7 dage. Appen advarer dig 6 timer, 2 timer
samt 30 minutter, før din sensorperiode slutter.
Skærmbilledet Udskift Sensor Nu vises, når det
er tid at fjerne din sensor.

A

Pil klæbestykket af kroppen ligesom et plaster.
Når du piller klæbestykket af, fjernes både
sensor, sensorkapsel og sender.

B

BEMÆRK: Fjern ikke senderen fra sensorkapslen, før alle
komponenter er blevet fjernet fra kroppen.
Brug dine fingre til at sprede de bageste tapper
på sensorkapslen.

C

Senderen hopper op.

Gem din sender, så du kan bruge den igen
med din næste sensor.

D
Gem

E

Bortskaffelse af sensoren skal ske i henhold til de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af komponenter, der har været i kontakt med blod.
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Indstillinger på smartenhed
Selvom appen er en medicinsk app, fungerer den som en hvilken som helst
anden app. Dine indstillinger vil muligvis have betydning for dine advarsler.
For at modtage CGM-advarsler skal du give Dexcom lov til at sende dig
meddelelser. Disse meddelelser omfatter kun CGM-informationer. Appen vil
ikke sende salgsfremmende meddelelser. Nedenfor ses et eksempel på en
CGM-meddelelse og en app-advarsel.
Der bliver sendt en
meddelelse til dig.
Smartenheden vibrerer
og/eller advarer dig
ved hjælp af en lyd
afhængigt af dine
indstillinger.

Tryk på OK, når du
har åbnet appen,
for at bekræfte
advarslen.

Du skal have følgende indstillinger for at modtage advarsler ved hjælp af lyd:
• Lydstyrken er indstillet så højt, at du kan høre den
• Bluetooth: TIL
• F
 orstyr ikke: FRA (Hvis ’Forstyr ikke’ er aktiveret, vil du muligvis ikke
modtage hørbare eller vibrerende advarsler)
Du kan se en komplet liste over anbefalede indstillinger i din brugervejledning.
Se brugervejledningen til din smartenhed for at få oplysninger om, hvordan du
angiver indstillingerne ovenfor.
Tilslutning af høretelefoner forhindrer lyd fra højttaleren.
Du kan gå glip af en høj eller lav advarsel.
Din app skal altid køre i baggrunden for at modtage advarsler.
Kun Apple-enheder: Din app vil ikke fungere, hvis du genstarter din
smartenhed. Tryk på appen for at genaktivere den, når du genstarter din
smartenhed.
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Oversigt over Dexcom-modtager
VÆLG

OP
HØJRE
NED
VENSTRE
OP og NED: Rul gennem tendensskærme, fremhæv menuelementer, eller angiv
værdier.
VÆLG: Tænder for Dexcom-modtageren, vælger den markerede mulighed eller
skifter til hovedmenuen.
VENSTRE: Tilbage til det forrige element eller skærmbillede. Fra hovedmenuen
kommer du tilbage til tendensskærmen.
HØJRE: Markerer næste element.

Opsætning af Dexcom-modtageren

A

Din Dexcom-modtager skal lades op, før du kan indstille
den. Se brugervejledningen for at få flere oplysninger om
opladning.
En fuld opladning holder ca. 3 dage.

B

Tryk på knappen VÆLG for at tænde for Dexcommodtageren.

Tryk på OP og NED for at skifte en værdi.
Tryk på HØJRE eller VÆLG for at gå til næste plads.
Tryk på VÆLG for at acceptere ændringer.
18 • Vejledning til hurtig start med Dexcom G5 Mobile CGM System

Opsætning af Dexcom-modtageren (fortsat)
Installationsguiden fører dig igennem indtastning af sprog, tidspunkt/dato,
senderens serienummer og opsætning af dine Lave/Høje advarsler.

n Sprog
Vælg sprog

n Tidsformat
Vælg 24 timer eller 12 timer (AM/PM)

n Tidspunkt/dato
År/måned/dag

C

n Senderens serienummer
Din senders serienummer gør det muligt
for sender og Dexcom-modtager at dele
glukoseoplysninger.
Du kan finde senderens serienummer på
bagsiden af senderen eller på bagsiden af
senderboksen.

n Lav advarsel (mellem 3,5-5,5 mmol/l)
Din enhed advarer dig, hvis dit glukosetal er lig
med eller under din advarselsindstilling for lav
glukose.

n Høj advarsel (mellem 6,7-22,2 mmol/l)
Din enhed advarer dig, hvis dit glukosetal er lig
med eller over din advarselsindstilling for høj
glukose.
Installationsguiden åbnes kun, første gang du indstiller din Dexcom-modtager.
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Indføring af sensoren
Sørg for, at du har spritservietter, en sensor og en sender, før du begynder.
Produkter til klargøring af huden eller selvklæbende produkter (Mastisol®,
Skin Tac™) er valgfri. Vask og tør dine hænder.
Stempel

Sikkerhedslås

Applikatorløb
(indeholder lille
indføringsnål og
sensor)

Krave

Senderlås

Sensorkapsel
Klæbestykke

Udløsertap

Vælg en placering, der er mindst 8 cm fra dit infusionssæt til insulinpumpen
eller injektionsstedet og væk fra din linning. Undgå områder, der risikerer at
modtage stød eller skub, og områder med ar, tatoveringer eller irritation.

18 år eller ældre:
Indfør i maven

A

B

2-17 år:
Indfør i maven eller øverst på balderne

Rengør huden på det sted, hvor sensoren skal
placeres, med en spritserviet.
Lad tørre.

Hvis du bruger et valgfrit klæbende produkt til
huden, skal det anbringes på huden i en cirkel,
hvorpå du anbringer klæbepuden. Indfør sensoren
i den rene hud i midten.
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Fjern beskyttelsesfilmen på bagsiden af
sensorkapslen én halvdel ad gangen.

C

Anbring sensorkapslen vandret på huden.
Bevæg dine fingre rundt på klæbepuden for at fastgøre
tapen til huden.

D

Hold applikatoren, og træk sikkerhedslåsen lige ud.

E

Sæt den ene hånds fingre i kanten af det hvide
klæbestykke.

F

Du kan knibe huden med denne hånd.

Anbring to fingre OVER kraven og tommelfingeren
på det hvide stempel. Tryk stemplet ned. Du skulle
gerne høre 2 klik.

G

2 “klik”

H

I

J

Flyt de to fingre fra over kraven til under kraven.
Træk kraven tilbage mod tommelfingeren, indtil
du hører 2 klik eller ikke kan trække den længere
tilbage.
Tryk på de riflede tapper på siderne af
sensorkapslen.

Mens du trykker på tapperne, rokker du
applikatorløbet fremad og væk fra kroppen.
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Påsætning af sender
Når du har indført sensoren, skal du tilslutte senderen til sensorkapslen.

Bred ende

Smal ende

Rengør bagsiden af senderen med en spritserviet.
Lad tørre.

A

Placer senderen i sensorkapslen (med den
flade side nedad og den smalle ende væk fra
senderlåsen).

B

2 “klik”

C

Anbring en finger på senderen for at holde den
på plads. Træk senderlåsen op og fremad med
den anden hånd, indtil du hører 2 klik.

D

Hold i enderne af sensorkapslen med én hånd.
Fjern senderlåsen med den anden hånd ved
hurtigt at dreje låsen væk fra kroppen.
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Start af sensoren
Når du har indført sensoren og tilsluttet senderen, er du klar til at starte
sensoren.
Tryk på VÆLG fra en hvilken som helst
tendensgraf for at skifte til hovedmenuen.

A

Vælg Start sensor.

Skærmbilledet Start sensoren vises på Dexcommodtageren for at fortælle dig, at de to timers
sensoropvarmning er begyndt.

B

Et nedtællingssymbol for to timer vises på Dexcom-modtagerens
tendensskærm og udfyldes i løbet af de to timers sensoropvarmning.

C

Start

[0-24
[24-48
minutter] minutter]

[48-72
minutter]

[72-96
minutter]

Klar til
kalibrering

Hold senderen inden for seks meters afstand fra Dexcommodtageren under de to timers sensoropvarmning.

ADVARSEL: Forvent først sensorglukosemålinger eller
alarmer/advarsler fra G5 mobilsystemet efter de to
timers opstart. G5 mobilsystemet giver dig INGEN
sensorglukosemålinger eller alarmer/advarsler, før
de to timers opstart er afsluttet, OG du har fuldført
opstartskalibreringen. Brug blodglukoseværdier fra dit
blodglukoseapparat under to-timers opstartsperioden.
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Indstilling af Dexcom-modtagerens advarselslyde
Du kan vælge din Dexcom-modtagers advarselsprofiler. Den lyd, du vælger,
vil gælde for alle advarsler (lave og høje). Standardadvarslen er Normal. Se en
oversigt over de forskellige lydmuligheder nedenfor.
Vibration: Anvendes, når du ønsker kun at blive advaret
ved hjælp af vibration.
Den faste lave alarm på 3,1 mmol/l vil stadig udsende
en lyd. Den advarer dig først via vibration og derefter
via hørbare biplyde fem minutter senere, hvis alarmen
ikke bekræftes.
Sagte: Anvendes, når du ønsker en mere diskret
advarsel.
Alle alarmer og advarsler indstilles til biplyde med
lavere lydstyrke.

Normal: Dette er standarden, der indstiller alle
advarsler og alarmer til biplyde med højere lydstyrke.

Agtpågivende: Anvendes, når du ønsker, at din
advarsel er tydelig.
Dette indstiller alle advarsler og alarmer til høj lydstyrke
med særlige melodier.

HypoRepeat: Anvendes, når du ønsker ekstra advarsler
ved sensormålinger med særligt lave glukoseniveauer.
Denne profil vil fortsætte med at gentage den
faste lave alarm hvert femte sekund, indtil alarmen
bekræftes, eller indtil din måling når over 3,1 mmol/l.
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Indstilling af Dexcom-modtagerens advarselslyde
(fortsat)
Følg disse trin for at vælge din lydprofil.

A

Tryk på VÆLG fra en hvilken som helst
tendensgraf for at skifte til hovedmenuen.
Vælg Profiler.

Markér den advarselsprofil, du vil bruge.

B

C

Tryk på VÆLG.
Der vises et flueben til højre for den profil, du har
valgt.
Vælg Prøv den for at høre et eksempel på den
valgte advarselsprofil.

BEMÆRK: Uanset hvilken profil du vælger, vil alle advarsler give
dig besked ved at vibrere først. Der vil ikke være et hørbart bip,
hvis du bekræfter advarslen efter den første vibration.

Kontrol af, at sender og Dexcom-modtager
kommunikerer

A
A

Kontrollér din Dexcom-modtager 10 minutter
efter, at du har tilsluttet senderen, for at sikre, at
Dexcom-modtager og sender kommunikerer med
hinanden.
Bluetooth-symbolet i øverste venstre hjørne
blinker, mens der ledes efter en sender, og lyser
vedholdende, når en sender er fundet.
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Indtastning af dine første blodglukoseværdier
Ved afslutningen af de to timers sensoropvarmning skal du indtaste to
blodglukoseværdier, før sensorens glukosemålinger vises.

A

Efter de to timers opvarmning vises en prompt
for dobbeltbloddråbe på din Dexcommodtagerskærm.

Vask og tør dine hænder.

B

C

Mål blodglukose fra en bloddråbe fra en finger
hjælp af din BG-måler.

Vælg Indtast BG.

D

E

Tryk på VÆLG.

Indtast den præcise blodglukoseværdi fra dit
blodglukoseapparat. Tryk på VÆLG.
Tryk på VÆLG igen for at bekræfte.

Gentag trinene ovenfor for at indtaste en blodglukoseværdi mere.

F

Ved at indtaste to blodglukoseværdier sikrer du en nøjagtig måling.
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Tips til indtastning af blodglukoseværdier
Indtast blodglukoseværdier:
• efter at have vasket og tørret dine hænder
•	senest fem minutter efter at have udført en test med dit
blodglukoseapparat
• ved hjælp af det præcise tal fra dit blodglukoseapparat
• alene med blodglukoseværdier opnået vha. blod fra en finger
• mindst hver 12. time

Indtast ikke blodglukoseværdier:
• hvis din værdi er højere end 22,2 mmol/l eller lavere end 2,2 mmol/l
•	hvis du ser et ??? (spørgsmålstegn) eller en fejl pga. tab af signal på skærmen
• efter at have taget paracetamol/acetaminophen

Indtastning af din blodglukoseværdi hver 12. time
Efter at du har indtastet dine første blodglukoseværdier, skal du indtaste
blodglukoseværdier mindst én gang hver 12. time.
Der vises en prompt for en enkelt
bloddråbe, når der er behov for en
blodglukoseværdi.
Tryk på VÆLG for at bekræfte.

Når du har trykket på VÆLG, vil
du se en enkelt bloddråbe i højre
hjørne af tendensgrafskærmen. Gå til
menupunktet Indtast BG for at indtaste
din blodglukoseværdi.

ADVARSEL: Kalibrer G5 mobilsystemet mindst én gang hver
12. time. G5 mobilsystemet skal kalibreres for at give nøjagtige
målinger.
Se brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile CGM System for at få nærmere
oplysninger.
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Visning af din Dexcom-modtagers tendensskærm

Bluetooth

Glukosemåling Tendenspil Status-område

Batteri

Niveau for
advarsel
ved høj
glukose
Niveau for
advarsel
ved lav
glukose

Tendensgraf

Aktuelt tidspunkt

Hvor du er nu
Find ud af, hvor du er nu, ved at se på farven og tallet i din Dexcom-modtagers
øverste linje.

Rød = lav

Gul = høj

Grå = inden for
målområdet

Dit system kan have problemer eller fejl. De kommer
op som ikoner i den øverste linjes statusområde. Når
du har et problem eller en fejl, bliver den øverste linje
sort. Du får ikke sensorglukosemålinger, når der
vises en sort linje. Se brugervejledningen for at få flere
oplysninger.
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Hvor du er på vej hen
For at finde ud af, hvor du er på vej hen, skal du kigge på dine tendenspile.
Husk, at det ikke kun handler om tallet. Vær opmærksom på retningen og
hastigheden af ændringen i dit glukoseniveau.
Stabil: Glukoseniveauet er stabilt (stiger/falder ikke med mere
end 0-0,06 mmol/l i minuttet).
Langsomt stigende: Dit glukoseniveau kan stige med op til
1,7 mmol/l på 15 minutter.
Stigende: Dit glukoseniveau kan stige med op til 2,5 mmol/l på
15 minutter.
Hastigt stigende: Dit glukoseniveau kan stige med mere end
2,5 mmol/l på 15 minutter.
Langsomt faldende: Dit glukoseniveau kan falde med op til
1,7 mmol/l på 15 minutter.
Faldende: Dit glukoseniveau kan falde med op til 2,5 mmol/l på
15 minutter.
Hastigt faldende: Dit glukoseniveau kan falde med mere end
2,5 mmol/l på 15 minutter.
CGM måler mmol/l i minuttet. Dette skema angiver, hvad det kan betyde pr. 15 minutter.

Hvor du har været
Find ud af, hvor du har været, ved at kigge på din tendensgraf.

Tendensgraf
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Afslutning af sensorperioden / fjernelse af
sensorkapsel og sender
Din sensor slukkes automatisk efter 7 dage. Din Dexcom-modtager advarer
dig 6 timer, 2 timer samt 30 minutter, før din sensorperiode slutter.

Skærmbilledet Udskift sensor nu vises, når det er
tid at fjerne din sensor.

A

Pil klæbestykket af kroppen ligesom et plaster.
Både sensor, sensorkapsel og sender bliver
fjernet.

B

BEMÆRK: Undlad at fjerne senderen fra sensorkapslen, før
alle komponenter er fjernet fra kroppen.
Brug dine fingre til at sprede de bageste tapper
på sensorkapslen.

C

Senderen hopper op.

Gem senderen til ny brug med din næste sensor.

D
Gem
E

Bortskaffelse af sensoren skal ske i henhold til de lokale retningslinjer
for bortskaffelse af komponenter, der har været i kontakt med blod.
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Tips til brug af begge modtagerenheder
Dexcom G5 Mobile CGM System giver dig mulighed for at bruge appen og
Dexcom-modtageren samtidigt. Senderen sender data til både appen og
Dexcom-modtageren. Når du bruger begge dele på én gang, skal du:
• kun indtaste blodglukoseværdier fra blodglukoseapparatet på 1 enhed Når du indtaster en værdi på én enhed, kan sensorglukoseværdierne være
forskellige på den anden modtagerenhed, indtil senderen videresender
den indtastede værdi.
• Foretag ændringer af og bekræft advarsler på hver enhed for sig

Akut lav glukosealarm
Den automatiske akut lave glukosealarm er indstillet på 3,1 mmol/l. Du kan
ikke ændre eller deaktivere denne alarm eller dens indstillinger for gentagen
advarsel.

Avancerede advarsler
Med avancerede advarsler kommer din glukoseregistrering op på et højere
niveau.
Som standard er disse advarsler slået FRA, men de kan slås TIL og tilpasses:
Stigningshastighed: Du advares af din enhed, når dit glukoseniveau
stiger med høj (0,11 mmol/l/min.) eller meget høj (0,17 mmol/l/min.)
hastighed. Denne funktion kan hjælpe dig med at undgå at have et højt
blodglukoseniveau over et langt tidsrum.
Faldhastighed: Du advares af din enhed, når dit glukoseniveau falder med
høj (-0,11 mmol/l/min.) eller meget høj (-0,17 mmol/l/min.) hastighed.
Denne funktion kan hjælpe dig med at undgå hændelser med lav glukose.
Som standard er den følgende advarsel slået TIL, men kan slås FRA OG
tilpasses:
Tab af signal: Du advares af din enhed, når du ikke modtager
sensorglukosemålinger. Tab af signal forekommer, når din modtagerenhed
og sender holder op med at kommunikere. Kontrollér, at du er inden for
rækkevidde (6 meter) uden forhindringer.

Se brugervejledningen angående oplysninger om avancerede
funktioner og fejlfinding.
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