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ADVARSEL: Studer alle kontraindikasjoner, advarsler, 
forsiktighetsregler og detaljerte prosedyrer i 
brukerveiledningen før du bruker Dexcom G5 Mobile 
CGM-system.

Vi gratulerer med at du har gjort Dexcom G5 Mobile-systemet 
for kontinuerlig glukoseovervåking (CGM) til en del av ditt liv!

Dexcom G5 Mobile GCM-system lar deg se kontinuerlige 
sensorglukosemålinger i sanntid hvert femte minutt i opp til syv dager. Disse 
målingene kan hjelpe deg til å se trender og mønstre i glukosenivåene. Du vil 
også se hvordan glukosenivåene dine har vært, i hvilken retning de går og hvor 
raskt de stiger eller faller.

Ved bruk av denne veilederen sammen med Dexcom G5 Mobile-veilederen får 
du hjelp til å sette opp og bruke ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system. Hvis du 
trenger mere hjelp med systemet ditt, ring din lokale Dexcom-representant.

Før du begynner og hvis du har spørsmål, se brukerveiledningen for Dexcom 
G5 Mobile CGM-system.

Hurtigstartveiledning
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Bruk av Dexcom G5 Mobile CGM-system for 
behandlingsavgjørelser

En BG-målerverdi er kun et tall.

Et tall er ikke nok.

Trenddiagrammet gir informasjon om hurtigheten og retningen for glukosen 
din. Det handler ikke kun om tallet. 

5.3

En verdi på 5,3 mmol/L som faller hurtig er forskjellig  
fra en på 5,3 mmol/L som stiger hurtig

Hvis du så dette istedet, 
ville du reagert annerledes?

Hvis dette var din målerverdi, 
hva ville du gjøre?
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Ta behandlingsavgjørelser

Se følgende fire elementer før du tar en behandlingsavgjørelse:

1

3

2

4

Trendpil

Trendgraf

1

3

2

4

Trendpil

Sensorglukose-
måling

Høye/lave 
varsler

Sensorglukose-
måling

Du må se på alle fire elementene før du tar en behandlingsavgjørelse basert på 
din Dexcom CGM. Hvis du ikke bruker alle fire, kan du komme til å ta en uriktig 
behandlingsavgjørelse. 

Trendgraf

Høye/lave varsler
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Det du skal gjøre med CGM-behandlingsavgjørelser

• Baser behandlingsavgjørelser på de 4 nøkkelelementene - 
sensorglukosemålinger, trendpil, trendgraf og alarm/varsler

• Vær proaktiv - se ofte på CGM-en din 

• Jobb sammen med helsepersonellet for å utvikle en styringsplan

• Lær hva som virker best fra tidligere behandlingsavgjørelser

• Baser behandlingsavgjørelser på en trend. En trend er minst tre 
sensorglukosemålinger innenfor de siste 15 minuttene (hvert punkt er en 
5 min. sensorglukosemåling).

OK - 3 målinger 
innenfor de siste 

15 min.

Ikke OK - Kun 1 
måling innenfor de 

siste 15 min.

Det du ikke skal gjøre med 
CGM-behandlingsavgjørelser

• Ikke ta flere insulindoser 
med for korte mellomrom

• Ikke overreager på 
informasjon fra sensoren

Høye karbohydrater  +   
Måltids-kurvetopp

= Normal 
Vent og se. Ikke overreager.

+

Du vil ikke se en trendpil med bare 1 måling
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Det du ikke skal gjøre med 
CGM-behandlingsavgjørelser (forts.)

Se i brukerveiledningen din for mer informasjon om å bruke ditt Dexcom 
G5 Mobile CGM-system for behandlingsavgjørelser.

• Ikke bruk CGM til behandlingsavgjørelser hvis du har  
tatt paracetamol/acetaminofen --- bruk din BG-måler

• Ikke bruk CGM til dine behandlingsavgjørelser 
hvis sensorglukosemålingene ikke stemmer 
overens med tidligere erfaring --- bruk din  
BG-måler

• Ikke bruk CGM til behandlingsavgjørelser hvis 
symptomene dine ikke stemmer overens med 
sensorglukosemålingene --- bruk din BG-måler

• Ikke ta behandlingsavgjørelser 
hvis det ikke er noen trendpil

Ikke OK -
Ingen trendpil



3. Visningsenhet(er)

Systemoversikt

Ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system består av følgende:

• Plassert inne i sensorkapselen

• Sender trådløst sensorglukoseinformasjon enten 
til din Dexcom G5 Mobile-app, mottakeren din 
eller begge

• Kan brukes på nytt i løpet av en batterilevetid 
på tre måneder

2. Sender

• Sensoren settes inn med applikatoren

• Liten sensor som måler sensorglukosenivåer like 
under huden

• Brukes i opptil syv dager

• Sensoren og applikatoren kan kastes etter bruk

1. Sensor og applikator
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*Appen er ikke tilgjengelig for alle smartenheter og land. Du finner mer 
informasjon på dexcom.com/compatibility. Skjermbildet på smartenheten din 
kan se litt annerledes ut enn det som vises.

Dexcom G5 Mobile-appen (appen) på 
smartenheten* og/eller mottakeren (valgfritt i 
enkelte land) kan brukes som visningsenhet.

• Viser dine sensorglukosemålinger

 Lar deg stille inn og motta alarm/varsler

• Visningsenheten og senderen din må holdes 
innenfor 6 meter fra hverandre



3. Smart Device

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

Velg din visningsenhet

For å sette opp din Dexcom Mobile G5, må du først velge visningsenhet hvor 
du vil motta dine CGM-data og varslinger. Du har tre valg, de neste sidene vil 
hjelpe deg å ta en avgjørelse.

• Kun din smart-enhet

• Kun mottakeren (valgfritt i enkelte land)

• En kombinasjon av begge

For oppsett av app, se side 10.

Senderen din sender 
sensorglukoseinformasjon direkte 
til din smartenhet med trådløs 

Bluetooth®-teknologi.

Bluetooth på smartenheten din 
må være PÅ for å kunne motta 
CGM-data og varsler.

Dette må du tenke på før du 
velger kun smartenhet:

• Innstillinger på smartenheten 
som Stille og Ikke forstyrr kan 
overstyre appens innstillinger 
og blokkere lydvarslene

• Hvis du har hodetelefoner eller 
annet lydtilbehør tilkoblet, vil 
lydvarsler kanskje kun høres via 
dette tilbehøret

Kun smartenhet
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1. Sensor
(Under huden)

2. Sender

3. Smartenhet



For oppsett av mottaker, se side 18.

3. Receiver

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

Senderen din sender 
sensorglukoseinformasjon direkte 
til din mottaker med trådløs 

Bluetooth-teknologi.

Dette må du tenke på før du 
velger kun mottaker:

• Bruk av mottakeren som 
visningsenhet kan være valgfritt 
i enkelte land 

• Mottakeren din er en dedikert 
medisinsk enhet

• Brukes når du ikke kan ta 
smartenheten

• Du trenger ikke bry deg om 
telefoninnstillinger

• Batteriene varer minst tre dager

• Du vil ikke ha tilgang til  
Dexcom ShareTM*

Kun mottaker

*Dexcom Share lar deg dele glukoseinformasjonen din med følgere.
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1. Sensor
(Under huden)

2. Sender

3. Mottaker



For oppsett av app, se side 10.

For oppsett av mottaker, se side 18.

3. Smart Device
or Receiver

2. Transmitter

1. Sensor
(Below the Skin)

Din sender sender sensorgluko-
seinformasjon direkte til din app 
og/eller din mottaker samtidig, 
med Bluetooth.

Appen og mottakeren din ”snakker” 
ikke med hverandre.

Du kan velge å bruke begge 
enhetene på en gang, eller bytte 
mellom enheter.

Dette må du tenke på før du velger 
begge enheter:

• Bruk appen din under dine 
daglige aktiviteter når du allerede 
tar med smartenheten

• Bruk mottakeren din under 
aktiviteter hvor smartenheten 
ikke er tillatt (jobb eller skole)

• Hvis du har med begge enhetene, 
vil du motta varslinger, og må 
bekrefte varslinger på begge 
enhetene

Smartenhet og mottaker

Hurtigstartveiledning for Dexcom G5 Mobile CGM-system • 9

1. Sensor
(Under huden)

2. Sender

3. Smartenhet eller 
mottaker
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Oppsett av appen din

Installer Dexcom G5 Mobile-
appen fra din appstore.

Logg på appen (med din eksisterende 
Dexcom-konto) eller registrer deg 
med en ny konto. 

A

B
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Oppsett av appen din (forts.)

Når du har logget deg på, vises dette skjermbildet og appen vil lede deg 
gjennom oppsettet. 

Dette tar ca. 20 minutter og inkluderer:

  • Sette opp varsler for høyt og lavt blodsukker

  • Justere innstillingene på enheten din

  • Legge inn senderens serienummer

  • Sette inn sensoren og feste senderen

  • Pare senderen med appen 

  • Starte en 2-timers sensoroppvarming



Etter 2 timers oppvarming må du legge inn to separate blodglukose (BG)-
målerverdier før sensorglukosemålingene begynner.

Legge inn dine opprinnelige BG-målerverdier

E

Skriv inn det nøyaktige tallet fra BG-måleren.

Trykk LAGRE.

B

Vask og tørk hendene. 

C

Ta en blodglukosemåling med fingerprikking med 
BG-måleren.

Appen din gir deg beskjed når du må legge inn 
dine to BG-målerverdier.

Gå til appen din for å legge inn verdier.A

D

Trykk på sirkelen for å legge inn BG-målerverdien 
innen fem minutter etter at du har innhentet 
verdien. 

F

Gjenta trinnene over for å legge inn en ny 
BG-målerverdi fra en ny fingerprikking.

Å legge inn to separate BG-målerverdier vil sikre 
en nøyaktig måling. 
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Målersymbolet viser et rødt 
merke når en MB-målerverdi 
er nødvendig.

Skriv inn BG-målerverdiene dine hver 12. time

Se brukerveiledningen for Dexcom G5 Mobile 
CGM-system for flere detaljer.

Hvis du får en feilmelding, klikk på det blå 
spørsmålstegnet og følg instruksjonene.

Legg inn BG-målerverdier:

Ikke skriv inn BG-målerverdier:

• Etter at du har vasket og tørket hendene

• Innenfor 5 minutter etter at du har innhentet verdien fra din BG-måler

• Bruk av det nøyaktige tallet fra din BG-måler

• Kun med bruk av blodglukosemålinger fra fingerstikk

• Minimum hver 12. time

Tips om å legge inn BG-målerverdier

• Hvis verdien din er høyere enn 22,2 mmol/L eller mindre enn 2,2 mmol/L

• Hvis du ser et ??? (spørsmålstegn) eller en signaltap-feil på skjermen

• Etter at du har tatt paracetamol/acetaminofen

Etter dine opprinnelige BG-målerverdier, må BG-målerverdier skrives inn minst 
en gang hver 12. time.
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ADVARSEL: Kalibrer G5 Mobile-systemet 
minst en gang hver 12. time. G5 
Mobile-systemet må kalibreres for å kunne 
gi nøyaktige målinger. 



Visning på hjemmeskjermen din

For å vite hvor du er på vei, se på fargen og tallet. 

Hvor du er

Trendpil

Glukosemåling

TrendgrafInnstilt varsel 
om lav glukose

Innstilt varsel om 
høy glukose

Dexcom Share

Hendelser

Hovedmeny

Angi BG-
målerverdi

Gjeldende 
glukosemåling

Systemet ditt kan ha problemer eller feil. Disse vises på 
hjemmeskjermen din som svarte sirkler med informasjon 
relatert til problemet eller feilen. Du vil ikke motta 
sensorglukosemålinger eller varslinger når en svart sirkel 
vises. Trykk på det blå spørsmålstegnet for mer informasjon.
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Glukoseområder

Rød = lav Gul = høy Grå = i målområdet



Hvor du er på vei

For å vite hvor du er på vei, se på trendpilene. Husk at det handler ikke 
kun om tallet. Vær oppmerksom på retningen og hurtigheten av 
glukoseendringen din. 

For å vite hvor du var, se på trendgrafen. Snu smartenheten din på siden for en 
større visning av trendskjermen din.

Hvor du var
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Stabil: Øker ikke/synker 
mer enn 0,06 mmol/L 
hvert minutt

Synker sakte: Glukose
kan synke opp til 
1,7 mmol/L på 15 minutter

Synker: Glukose kan
synke med opp 
til 2,5 mmol/L på 
15 minutter

Synker raskt: Glukose
kan synke med mer enn 
2,5 mmol/L på 15 minutter

CGM måler mmol/L per minutt, dette diagrammet beregner hva det kan bety per 15. minutter.

Øker sakte: Glukose 
kan øke med opp til 
1,7 mmol/L på 15 minutter

Øker: Glukose kan øke 
med opp til 2,5 mmol/L 
på 15 minutter

Øker raskt: Glukosen 
din kan øke med opp 
til 2,5 mmol/L på 
15 minutter



Sensoren slår seg automatisk av etter 7 dager. Appen varsler deg 6 timer, 
2 timer og 30 minutter før sensorøkten din slutter. 

Avslutting av sensorøkten din / Fjerning av 
sensorkapselen og senderen

Skjermbildet Skift ut sensor nå vil vises når det er 
tid for å skifte ut sensoren.

A

Riv av festet fra kroppen din som et plaster. Når 
du river av festet, vil sensoren, sensorkapselen 
og senderen også fjernes.

Bruk fingrene til å spre de bakre klaffene på 
sensorkapselen.

Senderen vil sprette ut. 

Behold senderen for å bruke den om igjen 
med din neste sensor.

B

C

D

Behold

MERK: Ikke fjern senderen fra sensorkapselen før alle 
komponentene er fjernet fra kroppen din.

Kast sensoren i samsvar med lokale forskrifter om kassering av 
komponenter i kontakt med blod.

E
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Innstillinger for smartenhet

For å motta hørbare varslinger, må du ha følgende innstillinger:

• Volumet satt høyt nok for deg å høre

• Bluetooth: PÅ

• Ikke forstyrr: AV (Hvis Ikke forstyrr er aktivert, vil du ikke motta varsler 
med lyd eller vibrering)

For en hel liste av anbefalte innstillinger, se vår brukerveiledning. Informasjon 
om hvordan du angir innstillingene ovenfor, finner du i brukerveiledningen for 
smartenheten. 

Når du er i appen, 
trykk på OK 
for å bekrefte 
varslingen.

En melding vil bli 
sendt til deg. Din 
smartenhet vil vibrere 
og/eller gi deg beskjed 
med lyd, avhengig av 
dine innstillinger. 

Selv om appen er en medisinsk app, fungerer den som alle andre apper. 
Innstillingene kan påvirke varslene.

For å motta CGM-varslinger må du tillate Dexcom å sende deg meldinger. 
Disse varslene omfatter kun CGM-informasjon. Ingen reklamemeldinger 
vil bli sendt av appen. Nedenfor er et eksempel på en CGM-melding og en 
varsling i app. 
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Din app må alltid kjøre i bakgrunnen for å motta varslinger. 

Kun for Apple-enheter: Hvis du omstarter smartenheten din, vil ikke appen 
din virke. Etter at du har omstartet smartenheten din, må du reaktivere appen 
din ved å trykke på den.

Hodetelefoner vil hindre at lyden kommer gjennom 
høyttaleren. Du kan å glipp av et høyt eller lavt varsel.



Mottaker-oversikt

OPP og NED: Bla gjennom trendskjermer, uthev menyelementer eller still inn 
verdier.

VELG: Slår mottakeren på, velger det uthevede valget eller går til hovedmenyen.

VENSTRE: Går tilbake til siste elementet eller skjermen. Dette tar deg tilbake til 
trendskjermen fra hovedmenyen.

HØYRE: Uthever neste element.

OPP

NED

HØYRE

VELG

VENSTRE

B

Trykk på VELG for å slå mottakeren din på. 

Oppsett av mottakeren din

A

Før oppsett av mottaker, kontroller at den 
er ladet. For mer informasjon om lading, 
se brukerveiledningen din.

En full lading varer i omtrent 3 dager.
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Trykk på OPP og NED for å endre en verdi.

Trykk på HØYRE eller VELG for å gå til neste mellomrom.

Trykk på VELG for å godta endringer.



Oppsett av mottakeren din (forts.)

Oppsettveiviseren leder deg gjennom innlegging av språk, tid/dato, sender-SN 
og innstilling av dine lave/høye varslinger. 

n Tid/Dato

n Sender SN 

n Lavt varsel (innstilt mellom 3,5-5,5 mmol/L)

n Høyt varsel (innstilt mellom 6,7-22,2 mmol/L)

Din sender SN vil gjøre det mulig for senderen 
og mottakeren din å dele glukoseinformasjonen.

Sender-SN finner du bak på senderen eller bak 
på senderboksen.

C

Oppsettveiviseren vil kun starte første gang du setter opp mottakeren din.

Når glukosen er ved eller under ditt innstilte varsel 
om lav glukose, vil enheten din gi deg beskjed.

Når glukosen er ved eller over ditt innstilte varsel 
om høy glukose, vil enheten din gi deg beskjed.

År/måned/dag
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n Språk

Velg språk

n Tidsformat

Velg 24 timer eller 12 timer (AM/PM)
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Sett i sensoren

Før du begynner, sørg for at du har alkoholservietter og en sender. Forberedelse 
av huden eller festeprodukter (Mastisol®, Skin Tac™) er valgfritt. Vask og tørk 
hendene. 

Rengjør huden på stedet for sensorplasseringen 
med en spritserviett.

La huden tørke.
A

Velg et sted minst 8 cm fra insulinpumpen, infusjonssettet eller injiseringstedet 
og ute av veien for beltet ditt. Unngå områder som har lett for å bli skumpet 
borti, dyttet, som har arr, tatoveringer eller utslett.

Stempel

Applikatortønne 
(inneholder liten 
innføringsnål og 

sensor)

Senderlås

Sikkerhetslås

Krage

Sensorkapsel
Frigjøringsklaff Festemiddel

Hvis du bruker et valgfritt festemiddelprodukt, 
plasser det i en sirkelformet ring hvor du plasserer 
festelappen. Innsett sensoren gjennom den rene 
huden i midten.

B

Fra 18 år eller eldre. 
Innsettes i magen. 

Alderen 2-17 år:
Innsettes i magen eller øvre del av enden



 Plasser sensorkapselen horisontalt på huden. 

Gni fingrene rundt plasteret for å feste plasteret til 
kroppen. 

D

Hold applikatoren og trekk sikkerhetslåsen rett ut. 

E

Plasser fingrene på en hånd på kanten av det hvite 
festemiddelet.

Du kan klype opp huden med denne hånden. 
F

Plasser to fingre OVER kragen og tommelen på det 
hvite stempelet. Skyv ned stempelet. Da skal du høre 
2 klikk. G

Flytt dine to fingre fra over kragen til under kragen. 
Dra kragen tilbake mot tommelen din til du hører 
2 klikk og ikke kan dra den tilbake lenger.

2 ”klikk” 

H

Mens du klemmer på klaffene, vipp applikatortønnen 
fremover og bort fra kroppen din. J

Klem på de riflede klaffene på sidene av 
sensorkapselen.

I
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Fjern bakfestet på sensorkapselen en halvdel om 
gangen.

C



Rengjør baksiden av senderen din med en 
spritserviett.

La tørke. A

Plasser senderen din i sensorkapselen (med flat 
side ned, og den tynne siden bort fra senderlåsen).

B

Hold i sidene på sensorkapselen med en hånd. 
Fjern senderlåsene med den andre hånden med 
raskt å skru låsen bort fra kroppen din.D

Når du har satt inn sensoren din, må du feste senderen til sensorkapselen. 

Feste senderen

Plasser en finger på senderen for å holde den på 
plass. Med den andre hånden, dra senderlåsen 
opp og fremover til du hører 2 klikk.C

Bred side Tynn side
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2 ”klikk” 



Starte sensoren

[0-24
minutter]

[24-48
minutter]

[72-96
minutter]

Klar for 
kalibrering

[48-72
minutter]

Start

Fra en hvilken som helst trendgraf, trykk VELG for 
å komme til hovedmenyen.

Velg Start sensor.

Skjermbildet Start sensor viser på mottakeren 
din og gir beskjed om at 2-timers oppvarmingen 
har startet.

Et 2-timers nedtellingssymbol vises på mottakerens trendskjerm og 
vil fylles under 2-timers sensoroppvarmingen.

A

B

C

Når du har satt inn sensoren og festet senderen, er du klar til å starte 
sensoren.

Ha mottakeren innenfor 6 meter under 2-timers 
sensoroppvarmingen.
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ADVARSEL: Ikke forvent sensorglukosemålinger eller 
alarmer/varslinger fra G5 Mobile-systemet før etter 
den 2-timers oppstarten. G5 Mobile-system vil IKKE gi 
noen sensorglukosemålinger eller alarmer/varslinger 
før etter at 2-timers oppstarten slutter OG du fullfører 
oppstartskalibreringen. Bruk fingerstikkmålinger fra 
blodglukosemåleren under den 2-timers oppstarten. 



Sette opp dine varslingslyder for mottaker

Du kan velge dine profiler for mottakervarslinger. Lyden du velger vil gjelde for 
alle varslinger (lave og høye). Standardvarslingen er normal. Se nedenfor for en 
oversikt over de ulike lydalternativene.

Vibrering: Brukes når du kun vil ha beskjed med 
vibrering.

Den fastsatte lave alarmen ved 3,1 mmol/L vil likevel 
lage lyd. Den varsler deg først med vibrering, fulgt av 
hørbare pip 5 minutter senere, dersom det ikke blir 
bekreftet. 

Myk: Brukes når du vil ha en diskret varsling.

Alle innstillinger for alarm og varsling er satt til 
lavere pip. 

Normal: Dette er standarden og setter alle varslingene 
og alarmene til høyere pip. 

Oppmerksom: Brukes når du vil ha en merkbar 
varsling.

Dette setter alle varslinger og alarmer på høyt med 
distinkte melodier. 

HypoRepeat: Brukes når du vil ha ekstra varslinger 
for alvorlig lave sensorglukosemålinger. 

Denne profilen gjentar den fastsatte lave alarmen 
hvert 5. sekund til den blir bekreftet, eller til målingen 
stiger over 3,1 mmol/L. 
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Bekrefte at senderen og mottakeren din 
kommuniserer

Sette opp dine varslingslyder for mottaker (forts.)

Følg disse trinnene for å velge lydprofilen din.

MERK: Uansett hvilken profil du velger, vil alle varslingene 
vibrere først. Det vil ikke komme noe hørbart pip hvis du 
bekrefter varslingen etter den første vibreringen.

A

Kontroller mottakeren din 10 minutter etter at 
du har festet senderen, for å være sikker på at 
mottakeren og senderen din kommuniserer.

Bluetooth-symbolet i det øvre venstre hjørnet 
blinker mens den søker etter en sender, og lyser 
jevnt når den har funnet den.

A
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A

Fra en hvilket som helst trendgraf, trykk VELG for 
å komme til hovedmenyen.

Velg Profiler.

B

Uthev varslingsprofilen du vil bruke. 

Trykk på VELG.

Et hakemerke vises til høyre for din valgte profil. 

C

Velg Prøv det for å høre et eksempel av din 
valgte varslingsprofil. 



D

C

Etter 2-timers oppvarming vil påminnelsen med 
dobbel bloddråpe vises på mottakerskjermen din. 

Ta en blodglukosemåling med fingerprikking 
med BG-måleren.

Velg Skriv inn BG. 

Trykk på VELG.

A

På slutten av den 2-timers sensoroppvarmingen, må du legge inn to 
BG-meterverdier før sensorglukosemålingene vises.

Legge inn dine opprinnelige BG-målerverdier

B

Vask og tørk hendene. 

E

Skriv inn den nøyaktige blodglukoseverdien fra 
BG-måleren. Trykk på VELG.

Trykk på VELG på nytt for å bekrefte.

F
Gjenta trinnene over for å legge inn en ny BG-målerverdi.

Å legge inn to separate BG-målerverdier vil sikre en nøyaktig måling. 
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Legg inn BG-målerverdier:

Ikke skriv inn BG-målerverdier:

Legge inn BG-målerverdiene dine hver 12. time

Etter dine opprinnelige BG-målerverdier, må BG-målerverdier skrives inn minst 
en gang hver 12. time.

• Hvis verdien din er høyere enn 22,2 mmol/L eller mindre enn 2,2 mmol/L 
• Hvis du ser et ??? (spørsmålstegn) eller en signaltap-feil på skjermen
• Etter at du har tatt paracetamol/acetaminofen

• Etter at du har vasket og tørket hendene

• Innen fem minutter etter testing av måleren

• Bruk ordet fjernes det nøyaktige tallet fra BG-måleren

• Bruk kun blodglukosemålinger fra fingerstikk

• Minimum hver 12. time

Tips om å legge inn BG-målerverdier

Se brukerveiledningen for Dexcom G5 Mobile CGM-system for flere detaljer.
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En enkel bloddråpe-påminnelse vil vises 
når en BG-målerverdi er nødvendig.

Trykk på VELG for å bekrefte.

Etter at du trykker på VELG, vil du 
se en enkel bloddråpe i det høyre 
hjørnet av trendgrafskjermen. Gå til 
menyelementet Skriv inn BG for å legge 
inn din BG-målerverdi. 

ADVARSEL: Kalibrer G5 Mobile-systemet minst en gang hver 
12. time. G5 Mobile-systemet må kalibreres for å kunne gi 
nøyaktige målinger. 



Trendpil

Trendgraf

Innstilt 
varsel om 

lav glukose

Innstilt 
varsel om 

høy glukose

Glukosemåling

Visning av din mottakers trendskjerm

Hvor er du nå

Rød = lav Gul = høy Grå = i målområdet

For å vite hvor du er nå, se på fargen og tallet på den øverste linjen på 
mottakeren din. 

Bluetooth

Batteri

Nåværende klokkeslett

Systemet ditt kan ha problemer eller feil. Disse vises som 
symboler i statusområdet på topplinjen din. Når du har 
et problem eller en feil, vil topplinjen din bli svart. Du vil 
ikke motta sensorglukosemålinger når en svart sirkel 
vises. Se brukerveiledningen din for mer informasjon. 

Status-
område
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Stabil: Glukosen er stabil (ingen økning/synking mer enn  
0-0,06 mmol/L per minutt).

Øker sakte: Glukosen din kan øke med opp til 1,7 mmol/L  
på 15 minutter

Øker: Glukosen din kan øke med opp til 2,5 mmol/L  
på 15 minutter

Øker raskt: Glukosen din kan øke med opp til 2,5 mmol/L  
på 15 minutter

Synker sakte: Glukosen din kan synke med opp til 1,7 mmol/L  
på 15 minutter

Synker: Glukosen din kan synke med opp til 2,5 mmol/L  
på 15 minutter

Synker raskt: Glukosen din kan synke med opp til 2,5 mmol/L  
på 15 minutter

CGM måler mmol/L per minutt, dette diagrammet beregner hva det kan bety per 15. minutter.

Hvor du er på vei

Hvor du var

For å vite hvor du er på vei, se på trendpilene. Husk at det handler ikke kun om 
tallet. Vær oppmerksom på retningen og hurtigheten av glukoseendringen din. 

For å vite hvor du var, se på trendgrafen. 

Trendgraf
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Sensoren slår seg automatisk av etter 7 dager. Appen varsler deg 6 timer, 
2 timer og 30 minutter før sensorøkten din slutter. 

Avslutning av sensorøkten din / Fjerning av 
sensorkapselen og senderen

Skjermbildet Skift ut sensor nå vises når det er 
tid for å fjerne sensoren.

A

Riv av festet fra kroppen din som et plaster. 
Sensoren, sensorkapselen og senderen vil også 
fjernes.

Bruk fingrene til å spre de bakre klaffene på 
sensorkapselen.

Senderen vil sprette ut. 

Behold senderen for å bruke den om igjen med 
din neste sensor.

B

C

D

Behold

MERK: Ikke fjern senderen fra sensorkapselen før alle 
komponentene er fjernet fra kroppen din.

Kast sensoren i samsvar med lokale forskrifter om kassering av 
komponenter i kontakt med blod.E
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Dexcom G5 Mobile CGM-system lar deg bruke appen og mottakeren samtidig. 
Senderen sender data til både appen og mottakeren. Når du bruker begge 
samtidig, bør du:

• legge inn BG-målerverdi på kun 1 enhet - Når du skriver inn en verdi 
på en enhet, kan sensorglukoseverdiene være forskjellige på den andre 
visningsenheten til senderen deler innskrevne verdier.

• Endre og bekrefte varsler på hver enhet separat

Hastealarm for lavt glukosenivå

Den automatiske hastealarmen for lav glukose er innstilt på 3,1 mmol/L. Du kan 
ikke endre eller slå av denne alarmen eller innstillingene for varsling på nytt. 

Avanserte varslinger tar glukosesensingen din til det neste nivået.

Som standard er disse varslingene slått AV, men de kan slås PÅ, og tilpasses:

Stigningshastighet: Enheten din gir deg beskjed når glukosen din stiger 
hurtig (0,11 mmol/L/min) eller meget hurtig (0,17 mmol/L/min). Denne 
funksjonen kan hjelpe deg å unngå å forbli høyt oppe i lengre tid.

Fallhastighet: Enheten din varsler deg når glukosen din faller hurtig 
(-0,11 mmol/L/min) eller meget hurtig (-0,17 mmol/L/min). Denne 
funksjonen kan hjelpe deg å unngå en lav glukose-hendelse.

Som standard er disse varslingene slått PÅ, men de kan slås AV og tilpasses:

Signaltap: Enheten din gir deg beskjed når du ikke mottar 
sensorglukosemålinger. Signaltap skjer når visningsenheten og senderen 
din ikke kommuniserer; sørg for at du er innenfor rekkevidde (6 meter), 
uten hindringer.

Avanserte varsler

Tips for bruk av begge visningsenhetene
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Referer til brukerveiledningen din for avanserte funksjoner og 
informasjon om problemløsning.
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