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DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE
Před použitím systému kontinuálního monitorování glykémie si 
pozorně projděte pokyny k použití. V těchto pokynech najdete 
kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření, upozornění a další 
důležité bezpečnostní informace. Poraďte se se svým lékařem, jakým 
způsobem používat informace ze senzoru o trendech při léčbě 
diabetu. Pokyny k použití zařízení obsahují důležité informace týkající 
se řešení problémů se systémem a informace týkající se charakteristik 
funkcí tohoto zařízení.

Důležité kontakty a čísla

Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com

Sériové číslo vysílače (SN):

ID přijímače:

Lékař:

Nejbližší nemocnice:

Místní zástupce společnosti 
Dexcom:

Další poznámky:
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Kapitola 1

Prohlášení o bezpečnosti

1.1 Účel použití
Účelem sekundárních zobrazení zprostředkovávaných funkcí Dexcom Share je předávání 
informací o glykémii pacienta, která je sledována senzorem systému kontinuálního 
monitorování glykémie (CGM) Dexcom jiné osobě, takzvané sledující osobě.

Sekundární zobrazení je určeno k předávání sekundárních upozornění poskytovaných 
systémem kontinuálního monitorování glykémie a nenahrazuje kontinuální monitorování 
glykémie v reálném čase (systém Dexcom G5® Mobile CGM) nebo standardní domácí 
glukometr. Sekundární zobrazení zprostředkovávaná funkcí Dexcom Share nejsou určena 
k provádění úprav nebo analýz dat přijímaných od systému kontinuálního monitorování 
glykémie. Nejsou určena ani k odesílání pokynů nebo informací do systému kontinuálního 
monitorování glykémie. 

Sekundární zobrazení zprostředkovávaná funkcí Dexcom Share nejsou určena k tomu, aby 
sloužila jako primární zobrazovací zařízení pro systém kontinuálního monitorování glykémie. 
Sekundární zobrazení zprostředkovávaná funkcí Dexcom Share nejsou určena k tomu, aby 
přijímala informace přímo od senzoru nebo vysílače systému kontinuálního monitorování 
glykémie.

1.2 Důležité informace pro uživatele
Příslušné indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření a další důležité 
bezpečnostní informace vyhledejte v uživatelské příručce k systému Dexcom G5 Mobile CGM. 
Dexcom Share je funkce systému Dexcom G5 Mobile CGM. 

Kontraindikace

Do místnosti se zdravotnickými přístroji, jako je např. systém pro zobrazování magnetickou 
rezonancí (MR), počítačová tomografie (CT) nebo diatermie, nenoste chytrá zařízení (např. 
mobilní telefony, tablety). 

Tato chytrá zařízení nebyla testována pro použití s uvedenými přístroji. Vystavení účinkům 
prostředí vytvářeného uvedenými přístroji by mohlo způsobit zahřátí a poškození chytrých 
zařízení, která by pak nebyla schopna vysílat nebo přijímat informace o glykémii.

Varování
Rozhodnutí o léčbě by neměla být založena pouze na údajích obsažených v sekundárním 
zobrazení. Uživatel by se měl řídit pokyny vydávanými systémem kontinuálního monitorování 
glykémie. 

Toto zařízení nemá nahrazovat postupy vlastního monitorování doporučené ošetřujícím 
lékařem. Funkce Dexcom Share se nepoužívá samostatně. Funkce Dexcom Share nenahrazuje 
systém Dexcom G5 Mobile CGM a vyžaduje „zapnutí“ sdílení, aby bylo umožněno předávání 
informací o glykémii sledující osobě.
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Bezpečnostní opatření
Funkci Dexcom Share nepoužívejte jako hlavní zdroj informací o trendech hladiny glukózy při 
kontinuálním monitorování glykémie. Jako hlavní zařízení pro sledování informací o glykémii, 
upozornění a alarmů poskytovaných senzorem používejte displej Dexcom G5 Mobile CGM.

Funkci Dexcom Share nepoužívejte, když pacient nebude schopen poskytovat data sdílená 
jejím prostřednictvím. Sledující osoba by v případě nízkých/vysokých hodnot hladiny glukózy 
v krvi nemusela být schopna poskytnout pacientovi pomoc. Nelze se tedy spoléhat pouze 
na to, že sledující osoba upozorní pacienta na stav s nízkou/vysokou hladinou glukózy nebo 
že mu poskytne jiné důležité informace. Funkci nepoužívejte ani tehdy, když sledující osoba 
nemůže přijímat data a nemůže pacienta na tuto skutečnost upozornit. 

Při používání funkce Dexcom Share se ujistěte, že je sdílení zapnuto. Pokud tomu tak 
není, pacient nebude schopen poskytovat sdílená data. Sledující osoba by v případě 
nízkých/vysokých hodnot hladiny glukózy v krvi nemusela být schopna poskytnout pacientovi 
pomoc. Pokud pacientovo chytré zařízení nemá připojení k internetu nebo ho ztratí, nebude 
pacient schopen poskytovat sdílená data. Sledující osoba by v případě nízkých/vysokých 
hodnot hladiny glukózy v krvi nemusela být schopna poskytnout pacientovi pomoc. 

Funkci Dexcom Share nepoužívejte, pokud chytrá zařízení pacienta i sledující osoby nebudou 
mít navázáno aktivní připojení k internetu, které je potřebné pro sdílení dat. Pokud pacient 
nebo sledující osoba nemá připojení k internetu nebo ho vypne připojení (režim „letadlo“) nebo 
pokud se chytré zařízení nachází v režimu Nerušit, nebude pacient schopen poskytovat sdílená 
data. Sledující osoba by v případě nízkých/vysokých hodnot hladiny glukózy v krvi nemusela 
být schopna poskytnout pacientovi pomoc. Kontrolu spojení proveďte ověřením, zda chytré 
zařízení sledující osoby může přijímat textové zprávy. Upozornění při sledování a textové 
zprávy totiž fungují obdobným způsobem. 

Ujistěte se, že chytrá zařízení pacienta i sledující osoby mají nabité baterie nebo jsou 
připojena k elektrickým síťovým zásuvkám. Pokud se chytré zařízení vypne v důsledku slabé 
baterie, nebude pacient schopen poskytovat sdílená data. Sledující osoba by v případě 
nízkých/vysokých hodnot hladiny glukózy v krvi nemusela být schopna poskytnout pacientovi 
pomoc. 

V případě vypnutí nebo restartování pacientova chytrého zařízení se po opětovném 
zapnutí tohoto zařízení ujistěte, že se aplikace Dexcom G5 Mobile CGM znovu spustila, 
aby bylo možné pokračovat ve sdílení. Pokud se aplikace Dexcom G5 Mobile CGM znovu 
nespustí, pacient nebude schopen poskytovat sdílená data. Sledující osoba by v případě 
nízkých/vysokých hodnot hladiny glukózy v krvi nemusela být schopna poskytnout pacientovi 
pomoc. 

V době, kdy je zapotřebí, aby sledující osoba slyšela upozornění přijímaná při sledování, 
nevypínejte zvuk chytrého zařízení sledující osoby. Nastavení chytrého zařízení potlačí funkce 
aplikace Dexcom Follow a všechna upozornění budou ztišena, a to i tehdy, aktivuje-li sledující 
osoba zvukové upozorňování přímo v aplikaci Dexcom Follow. Je-li chytré zařízení vybaveno 
vibrační funkcí a tato funkce je zapnuta, upozornění aplikace Dexcom Follow App budou 
postřehnutelná pouze prostřednictvím vibrací. 

Zkontrolujte nastavení zpoždění na pacientově chytrém zařízení, abyste se ujistili, že nejsou 
příliš dlouhá. Sledující osoba nebude přijímat upozornění až do doby uplynutí nastavené 
doby zpoždění, a proto by nemusela být schopna poskytnout pacientovi pomoc v případě 
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nízkých/vysokých hodnot hladin glukózy v krvi, pokud je zpoždění příliš dlouhé. 

V době, kdy je zapotřebí, aby pacient dostával upozornění od sledující osoby, by nemělo být 
vybráno nastavení „Nesdílet“ data se sledující osobou. Během doby, kdy bude pacientem 
vybráno nastavení „Nesdílet“, nebude sledující osoba moci přijímat upozornění, a nemusela 
by tedy být schopna poskytnout pacientovi pomoc v případě nízkých/vysokých hodnot hladin 
glukózy v krvi.

Kontrolujte graf znázorňující trendy v aplikaci Dexcom Follow, pokud bylo chytré zařízení 
sledující osoby vypnuto nebo pokud došlo k přerušení datového spojení (např. ztrátě připojení 
k internetu/síti Wi-Fi nebo mobilním datovým službám 3G/4G/LTE, k vypnutí připojení v režimu 
Letadlo nebo k přepnutí chytrého zařízení do režimu Nerušit). Při opětovném zapnutí chytrého 
zařízení obdrží sledující osoba pouze naposledy odeslané upozornění, a nemusela by tedy být 
schopna poskytnout pacientovi pomoc v případě nízkých/vysokých hodnot hladin glukózy 
v krvi. 

Sdílející i sledující osoby by měly zkontrolovat, zda jejich mobilní operátoři podporují souběžné 
hlasové a datové služby (souběžné hovory a přenosy dat). Pokud příslušní mobilní operátoři 
nepodporují souběžné hlasové a datové služby, aplikace Dexcom G5 Mobile CGM nemusí 
být schopna sdílet naměřené hodnoty glykémie a aplikace Dexcom Follow nemusí být 
schopna přijímat upozornění nebo naměřené hodnoty glykémie během telefonních hovorů. 
Funkce Dexcom Share bude pokračovat ve sdílení dat až po ukončení telefonního hovoru. 
Teprve poté obdrží sledující osoba veškerá čekající upozornění.
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Kapitola 2

Funkce Dexcom Share

2.1 Co je funkce Dexcom Share?
Dexcom Share™ je funkce aplikace Dexcom G5 Mobile CGM. Umožňuje vzdálené 
sledování jedné osoby, kterou je sdílející osoba, prostřednictvím přenosu dat systémem 
Dexcom G5 Mobile CGM a přijímání těchto dat jinou osobou, kterou je sledující osoba.

Vyobrazení v tomto návodu jsou pouze ilustrativní. Váš produkt může vypadat jinak.

Funkce Dexcom Share zahrnuje: 

• Systém Dexcom G5 Mobile CGM
• Chytré zařízení sdílející osoby
• Aplikaci Dexcom G5 Mobile
• Připojení k internetu
• Chytré zařízení sledující osoby 
• Aplikaci Dexcom Follow™

Seznam kompatibilních zařízení viz: www.dexcom.com/compatibility

Funkci sdílení nelze používat u přijímače systému Dexcom G5 Mobile CGM. 

Jakmile sdílející osoba aktivuje funkci sdílení v aplikaci Dexcom G5 Mobile, chytré zařízení 
přenese hodnoty glykémie naměřené senzorem do úložiště Dexcom Share Cloud, a to buď 
za použití sítě Wi-Fi, nebo mobilního přenosu dat. Poté jsou naměřené hodnoty glykémie 
odeslány z úložiště Dexcom Share Cloud do chytrého zařízení sledující osoby, a to opět buď 
za použití sítě Wi-Fi, nebo mobilního přenosu dat.

Do místnosti se zdravotnickými přístroji, jako je např. systém pro zobrazování magnetickou 
rezonancí (MR), počítačová tomografie (CT) nebo diatermie, nenoste chytrá zařízení (např. 
mobilní telefony, tablety). 

Tato chytrá zařízení nebyla testována pro použití s uvedenými přístroji. Vystavení účinkům 
prostředí vytvářeného uvedenými přístroji by mohlo způsobit zahřátí a poškození chytrých 
zařízení, která by pak nebyla schopna vysílat nebo přijímat informace o glykémii.

Chytré zařízení 
sdílející osoby

Chytré zařízení 
sledující osoby

internet

Aby fungovalo odesílání zaznamenaných dat sledující osobě, musí se sdílející osoba nacházet 
ve vzdálenosti do 6 metrů od svého chytrého zařízení.
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2.2 Součásti potřebné ke sdílení dat

Obrázek Název

Chytré zařízení sdílející osoby

Seznam kompatibilních zařízení naleznete 
na adrese: www.dexcom.com/compatibility

Chytré zařízení sledující osoby

Seznam kompatibilních zařízení naleznete 
na adrese: www.dexcom.com/compatibility

Aplikace Dexcom G5 Mobile

Aplikace Dexcom Follow

Vysílač Dexcom G5 Mobile

Senzor Dexcom G4 PLATINUM nebo 
Dexcom G5/G4 PLATINUM

Internet, Wi-Fi nebo mobilní datová služba 
3G/4G/LTE

Bluetooth

2.3 Podmínky použití
Jakmile je sdílení aktivní, ujistěte se, že sdílející i sledující osoba mají přístup k internetu  
a že nebyla změněna nastavení jejich chytrých zařízení. 

Ujistěte se, že chytrá zařízení sdílející i sledující osoby mají:

• Dostatečně nabité baterie umožňující trvalé sdílení
• Připojení k internetu
• Zapnutou funkci upozorňování

Je-li tato funkce vypnuta, nebude sledující osoba moci přijímat žádná upozornění.
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Kapitola 3

Nastavení funkce Dexcom Share

Popis funkce Dexcom Share

Činnosti zajišťované systémem Dexcom G5 Mobile CGM s funkcí Dexcom Share:

Propojuje vaše chytré zařízení s chytrým zařízením příslušné sledující osoby buď 
prostřednictvím sítě WiFi, nebo mobilního datového spojení (aby byla zachována bezpečnost 
dat, připojujte se pouze k zabezpečeným sítím Wi-Fi).

• Oslovuje sledující osoby a odesílá jim vaše doporučení týkající se nastavení.
• Zobrazuje stav vašeho chytrého zařízení a úložiště Dexcom Share Cloud. 
• Ověřuje, zda jsou hodnoty glykémie měřené vaším senzorem sdíleny s příslušnými 

sledujícími osobami.

Činnosti, které funkce Dexcom Share nezajišťuje:

• Oznamování stavu, kdy sledující osoba nepřijímá vaše hodnoty glykémie měřené vaším 
senzorem a další informace.

Doporučení

• Před zahájení používání funkce Dexcom Share si přečtěte uživatelskou příručku 
k systému Dexcom G5 Mobile CGM. 

• Po zapnutí funkce Dexcom Share v chytrém zařízení kontrolujte stavovou obrazovku,  
abyste se ujistili, že funkce je aktivní. 

3.1 Instalace aplikace Dexcom G5 Mobile

Krok Jak postupovat

1

Stáhněte aplikaci Dexcom G5 Mobile App ze serveru 
poskytovatele aplikací. 

Vyhledejte potřebné pokyny v uživatelské příručce 
k vašemu chytrému zařízení. 

Dexcom Share je funkce aplikace Dexcom G5 Mobile.

Spusťte aplikaci Dexcom G5 Mobile.
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3.2 Aktivace funkce sdílení

Krok Jak postupovat

1

Klepněte na ikonu Dexcom Share v pravém horním 
rohu úvodní obrazovky vašeho chytrého zařízení. 

Je-li ikona Dexcom Share šedá, znamená to,  
že funkce sdílení nebyla zapnuta.

2

Uvítací obrazovka funkce Dexcom Share.

Přečtěte si obsah obrazovky.

Poté klepněte na tlačítko LET’S GET STARTED 
(Začínáme). 

3
Zpráva o přístupu k internetu.

Klepněte na tlačítko NEXT (Další).
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Krok Jak postupovat

4
Jak rozpoznáte, že jsou vaše data sdílena.

Klepněte na tlačítko NEXT (Další).

5

Jak rozpoznáte, že sledující osoba nepřijímá data 
odesílaná vaším senzorem.

Klepnutím na tlačítko LET’S GET STARTED 
(Začínáme) přejděte k dalšímu kroku, kterým je 
přizvání sledujících osob.
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3.3 Přizvání sledujících osob

Krok Jak postupovat

1

Klepněte na tlačítko INVITE 
FOLLOWERS (Přizvat sledující 
osoby), abyste mohli provést 
přizvání sledujících osob.

2

Zadejte přezdívku a e-mailovou 
adresu sledující osoby.

Potvrďte e-mailovou adresu 
sledující osoby.

Sledující osoba obdrží zvací 
e-mailovou zprávu.

Ujistěte se, že sledující osoba 
má umožněn přístup k tomuto 
e-mailovému účtu ze svého 
chytrého zařízení. 

Klepněte na tlačítko NEXT (Další).

3

Klepnutím na přepínací tlačítko 
Allow Trend Graph View (Povolit 
prohlížení grafu trendů) povolte 
sledující osobě zobrazování 
vašeho grafu trendů. 

Klepněte na tlačítko NEXT (Další).

Vypnuto: Sledující osoby vidí 
pouze vaše naměřené hodnoty 
glykémie a šipku znázorňující 
trend.

Zapnuto: Sledující osoby vidí vaše 
naměřené hodnoty glykémie, šipku 
znázorňující trend a graf trendů.
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Krok Jak postupovat

4      

Rozhodněte, zda má sledující osoba 
přijímat alarmy a výstrahy související 
s naléhavě urgentně nízkými, nízkými 
a vysokými hodnotami glykémie 
zaznamenávanými vaším senzorem. 

Rozhodněte, zda má sledující osoba 
dostávat výzvy, pokud nepřijímá 
hodnoty glykémie měřené vaším 
senzorem. 

Nastavte alarmy/výstrahy, které má 
sledující osoba dostávat, a dobu, 
po jejímž uplynutí má být odesíláno 
upozornění na vaši nízkou/vysokou 
glykémii, nebo dobu bez sdílení dat, 
po jejímž uplynutí má být odesíláno 
upozornění. 
(Jestliže například chcete, aby sledující osoba 
byla informována o tom, že vaše glykémie je vyšší 
než 11,1 mmol/l nebo 200 mg/dl po dobu delší 
než 2 hodiny, můžete tento požadavek zvolit 
v nabídce nastavení sledujících osob.)

Každé nastavení sledující osoby 
potvrďte klepnutím na tlačítko  
Save (Uložit).

Poté klepněte na tlačítko NEXT (Další).

5  

Před odesláním zvací zprávy 
sledující osobě zkontrolujte 
obrazovku se souhrnnými 
informacemi. 

Klepněte na tlačítko SEND 
INVITATION (Odeslat pozvání).

Po odeslání pozvání již nastavení 
sledující osoby nelze upravovat.

6

Přidání dalších sledujících osob: 
Klepněte na tlačítko Followers 
(Sledující osoby) v obrazovce 
s informacemi o stavu sdílení.
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Kapitola 4 

Použití funkce Dexcom Share 

4.1 Stav funkce Dexcom Share
Aktivní stav funkce Dexcom Share lze kontrolovat pomocí 
ikony Dexcom Share zobrazené v úvodní obrazovce.  
Po zapnutí funkce Dexcom Share zkontrolujte její stav. 

Stavové ikony funkce Dexcom Share

Stavová záložka Popis

Ikona sdílení je zobrazena barevně, jestliže 
funkce Dexcom Share odesílá hodnoty glykémie měřené 
vaším senzorem a další informace.

Ikona sdílení je zobrazena šedě s červeným kroužkem, 
jestliže funkce Dexcom Share přestala být aktivní.

Další informace o nastalé chybě může sdílející osoba 
zobrazit klepnutím na ikonu.

Ikona sdílení je zobrazena světle šedě, jestliže 
funkce Dexcom Share nebyla aktivována. 

Pro zahájení používání funkce Dexcom Share je 
zapotřebí, aby sdílející osoba klepla na ikonu.

Není-li zařízení zapnuto nebo není-li navázáno spojení, funkce Dexcom Share nebude aktivní. 
Sdílející osoba nebude moci odesílat hodnoty glykémie měřené jejím senzorem ani další data 
příslušným sledujícím osobám.

4.2 Seznam sledujících osob
Seznam sledujících osob umožňuje sdílející osobě provádět správu příslušných sledujících 
osob.

V seznamu sledujících osob je možno provádět:
• Přizvání nové sledující osoby.
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• Sledování stavu přizvaných sledujících osob.
• Prohlížení možností nastavení pro stávající sledující osoby.

Ikona/stav

Ikona/stav Definice

Přizvání nové sledující osoby.

Je zvoleno nastavení, podle kterého má sledující 
osoba dostávat výzvy od sdílející osoby.

Sledující osoba může prohlížet graf trendů 
sdílející osoby.

Sledující osoba neobdržela během 7 dnů zvací 
e-mailovou zprávu odeslanou sdílející osobou. 

Sdílející osoba může sledující osobu znovu 
přizvat klepnutím na ikonu + v pravém horním 
rohu obrazovky. 

Sledující osobě byla odeslána zvací e-mailová 
zpráva, avšak sledující osoba tuto zprávu ještě 
nepřijala.

Sdílející osoba zastavila sdílení se sledující 
osobou.

Sledující osoba nebude dostávat žádné 
informace o glykémii sdílející osoby, 
alarmy/výstrahy ani aktualizace grafu trendů.

4.3 Úpravy/odebírání sledujících osob
Chcete-li upravit profil sledující osoby (přezdívku nebo povolení k prohlížení grafu trendů) 
nebo sledující osobu odebrat, vyberte tuto osobu klepnutím. Sledující osobu pak můžete 
odebrat klepnutím na tlačítko Remove Follower (Odebrat sledující osobu). Jakmile bude 
sledující osoba odebrána, nebude již dostávat informace o glykémii ani alarmy/výstrahy. 

POZNÁMKA: Po odeslání zvací e-mailové zprávy sledující osobě již sdílející osoba nemůže 
měnit žádná nastavení této sledující osoby.



Uživatelská příručka k funkci Dexcom Share Follow • 17

4.4 Zastavení sdílení
Přetažením přepínače do vypnuté polohy může sdílející osoba dočasně zastavit odesílání 
informací o glykémii a alarmů/výstrah sledujícím osobám. Sdílení bude zastaveno, dokud 
sdílející osoba opět nezapne uvedený přepínač. 

Z důvodů bezpečnosti a zamýšleného účelu použití obdrží sledující osoba zprávu, jejímž 
prostřednictvím bude informována o tom, že pro data sdílející osoby bylo vybráno nastavení 
Not Sharing (Nesdílet). Panel Follow Dashboard používaný sledující osobou zobrazí údaj 
o tom, že sdílející osoba zastavila sdílení informací o glykémii.

Kapitola 5

Aplikace Dexcom Follow

5.1 Popis aplikace Dexcom Follow
Aplikace Dexcom Follow je samostatnou součástí aplikace Dexcom G5 Mobile. Sledující osoby 
si aplikaci Dexcom Follow jen stáhnou a nainstalují.

Aplikace Dexcom Follow sledující osobě umožňuje:

• Prohlížet informace o glykémii sdílející osoby.
• Přijímat alarmy/výstrahy.
• Prohlížet graf trendů sdílející osoby.

Aplikace Dexcom Follow sledující osobě neumožňuje:

• Poskytovat rady týkající se léčby
• Interaktivně komunikovat s aplikací Dexcom G5 Mobile.

5.2 E-mail s přizváním k používání funkce Dexcom Follow

Po obdržení zvací e-mailové zprávy od sdílející osoby provede sledující osoba 
nastavení svého chytrého zařízení.

5.3 Alarmy a výstrahy související s glykémií
Výzva související s glykémií je vizuální zpráva ve znění „Glucose notification from [Sharer’s 
name]“ (Upozornění na glykémii obdržené od [jméno sdílející osoby]), která se zobrazuje na 
obrazovce chytrého zařízení sledující osoby. V závislosti na nastavení tohoto chytrého zařízení 
může výzva zahrnovat zvukovou signalizaci.

Typy výzev, které sledující osoba dostává:

• Nízká hodnota glykémie naměřená senzorem.
• Urgentní nízká hodnota glykémie naměřená senzorem (< 3,1 mmol/l).
• Vysoká hodnota glykémie naměřená senzorem.

Sledující osoba může některá z počátečních nastavení změnit tak, aby vyhovovala jejím 
potřebám. Sledující osoba však nemůže změnit povolení k prohlížení grafu trendů, které bylo 
nastaveno sdílející osobou.
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5.4 Upozorňování na změny spojené s glykémií
Sledující osoba může zvolit, kdy budou odesílána upozornění na nízkou, urgentní nízkou 
a vysokou glykémii. Počáteční doporučená nastavení budou obsažena ve zvací e-mailové 
zprávě odeslané sdílející osobou. Upozorňování na informace o glykémii sdílející osoby 
budou zpočátku založena na těchto nastaveních (sledující osoba však může tato nastavení 
upozorňování změnit):

1.  Glucose level (Hladina glukózy) – Naměřená hodnota hladiny glukózy, která iniciuje odeslání 
upozornění do chytrého zařízení sledující osoby.

2.  Delay (Zpoždění) – Časová prodleva mezi okamžikem splnění podmínky zjišťované měřením 
hladiny glukózy a okamžikem odeslání upozornění do chytrého zařízení sledující osoby, 
pokud je i nadále dodržena podmínka zjišťovaná měřením hladiny glukózy.

3.  Sounds (Zvuky) – Zvuková signalizace chytrého zařízení sledující osoby při přijímání 
upozornění.

4.  Repeat (Opakovat) – Opakování upozornění po uplynutí zvolené doby, pokud se 
stav zjišťovaný měřením hladiny glukózy nezlepšil. Tato možnost není dostupná pro 
upozorňování na urgentní nízké hodnoty, jelikož tato upozorňování se automaticky opakují 
každých 30 minut.

5.5 Změny stavu sdílející osoby, na které je upozorňována sledující 
osoba
Na některé změny stavu sdílející osoby jsou sledující osoby upozorňovány prostřednictvím 
výzev. 

• Not Sharing (Nesdílet) - Sdílející osoba se rozhodla dočasně zastavit sdílení.
• Removed by Sharer (Odebrána sdílející osobou) - Sdílející osoba odebrala sledující osobu.
• No More Data (Žádná další data) - Výzva, která je odesílána tehdy, je-li aktivní sdílení hodnot 

glykémie zastaveno z jakéhokoli důvodu kromě vypnutí sdílení sdílející osobou. 
• Sledující osoba by měla kontaktovat sdílející osobu, aby získala další informace o přerušení 

sdílení dat. 

5.6 Panel Follower Dashboard
Pokud sledující osobě nepovolíte prohlížení vašeho grafu trendů, budou se na jejím zařízení 
zobrazovat pouze hodnoty glykémie naměřené vaším senzorem a šipka znázorňující trend.

  

Fotografie sdílející 
osoby

Naměřená hodnota glykémie sdílející 
osoby a šipka znázorňující trend

Doba uplynulá od poslední aktualizace hodnoty glykémie 
sdílející osoby a šipky znázorňující trend



Uživatelská příručka k funkci Dexcom Share Follow • 19

Rozhodnete-li se, že sledující osoba může prohlížet váš graf trendů, budou se na jejím zařízení 
zobrazovat následující údaje:

 

Sledující osoba může upravovat nastavení upozornění, která přijímá, za použití následujícího 
postupu:

Krok Pokyn

Krok 1 Stiskněte profil sdílející osoby na panelu Follow Dashboard. Poté stiskněte ikonu 
nastavení v pravém horním rohu. 

Krok 2 Přesunutím přepínače aktivujte upozorňování.

Krok 3 Chcete-li změnit naměřenou hodnotu glykémie, která iniciuje odesílání 
upozornění, vyberte políčko obsahující číslo.  

Krok 4 Zvolte, zda má být upozornění odesíláno se zpožděním. Chcete-li zpoždění 
změnit, vyberte políčko obsahující číslo. 

Krok 5 Zvolte, zda se mají upozornění na nízké a vysoké hodnoty odesílat opakovaně.

Nastavení 
doby trvání 

3, 6, 12 nebo 
24 hodin

Ikona úvodní 
obrazovky

Nastavení 
upozornění

Doba od poslední 
hodnoty glykémie

Naměřená hodnota 
glykémie sdílející 
osoby a šipka 
znázorňující trend

Rozsah hodnoty 
glykémie (mezi 
výstrahami při vysoké/
nízké hodnotě)

Graf trendů

Jméno sdílející 
osoby
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Kapitola 6

Řešení potíží

6.1 Řešení potíží oznamovaných na stavovém řádku
Stavový řádek funkce Dexcom Share je užitečný nástroj. Usnadňuje identifikaci problémů při 
používání funkce Dexcom Share.

 

POZNÁMKA: Bez ohledu na to, zda je funkce Dexcom Share aktivní a zda sledující osoby 
přijímají alarmy/výstrahy týkající se hodnot glykémie, musíte vždy sledovat hodnoty 
glykémie naměřené vaším senzorem a výstrahy, které se zobrazují na displeji vašeho zařízení 
s nainstalovanou aplikací Dexcom G5 Mobile CGM. 

Rozhodnutí o léčbě by neměla být založena na údajích přijímaných sledujícími osobami.

Na/vypíná přepínač – Zapíná nebo vypíná 
funkci sdílení.

Stavový řádek sdílení – Stav sdílení hodnot 
glykémie, které byly naměřeny vaším senzorem, 
s příslušnými sledujícími osobami.

Seznam sledujících osob – Umožňuje přidávání 
sledujících osob a zobrazuje seznam s údaji 
o stavu sledujících osob.
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Zařízení sledujících osob budou rovněž zobrazovat stavový řádek, který umožňuje identifikaci 
aktuálního stavu systému Dexcom Share. Například:

Stavová obrazovka systému 
používaného sledujícími 
osobami

Popis Doporučený postup při řešení potíží

Chytré zařízení 
sledující osoby 
není připojeno 
k internetu.

Ujistěte se, že chytré zařízení sledující 
osoby umožňuje připojení k internetu 
prostřednictvím sítí Wi-Fi, 3G, 4G 
nebo LTE. Sledující osoba může 
kontrolovat funkčnost připojení 
k internetu tím, že na svém chytrém 
zařízení zkusí otevřít některou 
webovou schránku.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy při řešení potíží se 
systémem Dexcom Share:

Stavový řádek sdílení Popis stavu sdílení Řešení potíží

Zelená značka 
zaškrtnutí:

Všechna spojení 
jsou funkční.

Nerelevantní.

Problém  
související s:

• daty CGM 
sdílející osoby.

• vaším chytrým 
zařízením.

Sdílející osoba by se měla ujistit, 
že:

• Chytré zařízení zobrazuje 
hodnotu glykémie.

• Vysílač je v dosahu chytrého 
zařízení.

• Chcete-li získat další 
informace o postupu 
při řešení tohoto 
problému, klepněte na 
modrý symbol „?“.

• Sdílející osoba by měla 
nechat uplynout 10 minut 
a poté zkontrolovat, zda se 
barva znázornění jejího stavu 
změnila na zelenou a zda 
se zobrazí zelená značka 
zaškrtnutí. 

Pokud sdílející osoba nadále 
vidí tento stav, měla by vypnout 
funkci sdílení a poté ji opět 
zapnout.
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Stavový řádek sdílení Popis stavu sdílení Řešení potíží

Problém  
související s:

• připojením 
sdílející osoby 
k internetu.

• úložištěm 
Dexcom Share 
Cloud.

Sdílející osoba by se měla ujistit, 
že:

• Je ZAPNUTO její připojení 
k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.

• V oblasti, kde se nachází, 
je možno přijímat signál 
mobilní sítě.

• Není aktivní hlasový hovor.
• Má přístup k webovým 

stránkám prostřednictvím 
prohlížeče.

• Její mobilní operátor 
poskytuje datové služby 
umožňující připojení 
k internetu.

• Chcete-li získat další 
informace o postupu 
při řešení tohoto 
problému, klepněte na 
modrý „?“.

Kontrolní seznam pro sdílení

Pro sdílení je zapotřebí:

Ujistit se, že je ve vašem chytrém zařízení možné spouštět aplikaci Dexcom G5 Mobile.

Chcete-li zobrazit seznam podporovaných chytrých zařízení a operačních systémů,  
přejděte na stránku:
www.dexcom.com/compatibility 

• Aplikace Dexcom G5 Mobile je spuštěna a běží na pozadí.
• Chytré zařízení je aktivně připojeno k internetu (prostřednictvím sítě Wi-Fi, 3G, 4G nebo 

LTE). Sdílející osoba může kontrolovat funkčnost připojení k internetu tím, že na svém 
chytrém zařízení zkusí otevřít některou webovou schránku.

• Režim Letadlo je vypnutý. 
• Funkce Nerušit je vypnutá.
• Zvuk chytrého zařízení je zapnutý, aby bylo možno slyšet výzvy.
• Chytré zařízení má dostatečně nabitou baterii nebo se nabíjí. 
• Chytré zařízení se nachází ve vzdálenosti do 6 metrů od vysílače.
• Chytré zařízení má dostupnou paměť o velikosti 35 MB.
• Další pokyny vyhledejte v uživatelské příručce k vašemu chytrému zařízení.
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Slovníček
Pojem Definice

Aplikace
Softwarový program, jako například aplikace 
Dexcom G5TM Mobile a aplikace Dexcom Follow™, která 
je určena ke spouštění v chytrém zařízení.

Aplikace Dexcom Follow
Přijímá informace o glykémii sdílející osoby a data 
obsažená ve výzvách z úložiště Dexcom Share Cloud.

Aplikace Dexcom G5 
Mobile

Přijímá informace o glykémii od vysílače Dexcom G5 
Mobile. Odesílá informace o glykémii do úložiště 
Dexcom Cloud pomocí připojení k internetu.

App store
Internetový obchod ke stahování aplikací do chytrého 
zařízení.

Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth® umožňuje 
vzájemnou bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními.

CGM v reálném čase

Data, která sdílející osoba přijímá prostřednictvím 
aplikace Dexcom G5 Mobile. I když může 
aplikace Dexcom Follow zobrazovat podobný obsah, 
nelze tento obsah považovat za data zobrazovaná 
v reálném čase, protože mezi aplikací Dexcom G5 Mobile 
a aplikací Dexcom Follow existuje několik komunikačních 
vrstev.

Chytré zařízení

Chytré zařízení je bezdrátové elektronické 
zařízení (kromě nabíjení), které je mobilní 
(snadno přepravitelné) a připojitelné k datové síti 
(prostřednictvím Wi-Fi, 3G, 4G, LTE atd.) a ve kterém 
je možné používat aplikaci Dexcom G5 Mobile nebo 
aplikaci Dexcom Follow. 
Příklady chytrých zařízení zahrnují chytré telefony nebo 
tablety.
Seznam kompatibilních chytrých zařízení viz  
www.dexcom.com/g5mobile/ compatibility

Chytré zařízení sledující 
osoby

Zařízení, ve kterém je spouštěna aplikace 
Dexcom Follow.
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Pojem Definice

Dexcom Share 

Sekundární upozorňování používající následující součásti:

• Systém Dexcom G5 Mobile CGM 
• Bezdrátovou technologii Bluetooth
• Chytré zařízení sdílející osoby
• Aplikaci Dexcom G5 Mobile
• Internet
• Chytré zařízení sledující osoby 
• Aplikaci Dexcom Follow

Dexcom Share Cloud
Server se zabezpečeným online úložištěm, ve kterém se 
ukládají informace získané prostřednictvím funkce Dexcom 
Share® před následným sdílením se sledujícími osobami.

Dosah
Maximální vzdálenost, při které mohou dvě zařízení 
nerušeně bezdrátově komunikovat.

E-mail s přizváním ke 
sledování

E-mailová zpráva obsahující požadavek, aby si její příjemce 
stáhl aplikaci Dexcom Follow, potřebnou ke sdílení 
informací odesílaných ze zařízení sdílející osoby.

Follow Dashboard
Panel Follow Dashboard™, který je součástí aplikace 
Dexcom Follow, zobrazuje informace o glykémii  
až (5) sdílejících osob.

Glukometr Zařízení používané k měření hladiny glukózy v krvi.

Graf trendu
Zobrazuje grafické schéma znázorňující informace 
o glykémii sdílející osoby.

Hodnota glykémie Naměřená hladina glukózy v krvi.

Hyperglykémie

Vysoká hodnota BG. Totéž jako „vysoká“ hladina. Výchozí 
výstraha při vysoké hladině je v systému Dexcom G5 
Mobile CGM nastavena na 11,1 mmol/l nebo 200 mg/dl.  
O stanovení vhodného nastavení hyperglykémie pro 
sdílející osobu se poraďte s příslušným poskytovatelem 
zdravotní péče.

Hypoglykémie

Nízká hodnota BG. Totéž jako „nízká hladina“. 
Výchozí výstraha při nízké hladině je v systému  
Dexcom G5 Mobile CGM nastavena na 4,4 mmol/l nebo 
80 mg/dl. 
O stanovení vhodného nastavení hypoglykémie pro 
sdílející osobu se poraďte s příslušným poskytovatelem 
zdravotní péče.
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Jailbreak
Odstranění omezení nastavených výrobcem chytrého 
zařízení. Pro funkci Dexcom Share nepoužívejte chytrá 
zařízení, u kterých byla provedena úprava typu jailbreak.

mg/dl
Miligramy na decilitr. Měrná jednotka pro informace 
o glykémii měřené senzorem, která se používá v některých 
zemích včetně USA.

mmol/l
Milimoly na litr (mmol/l), měrná jednotka, která udává 
koncentraci glukózy v určitém objemu tekutiny. 

Mobilní datové spojení
Mobilní celulární sítě, jako například 3G, 4G a LTE™, které se 
používají pro připojování chytrých zařízení k internetu.

Měření glykémie senzorem
Měření glykémie prováděné systémem Dexcom G5 
Mobile CGM.

Nerušit

Nastavení chytrého zařízení, při kterém jsou ztišeny 
všechny příchozí hovory, výstrahy a upozornění. 
Funkci Nerušit je možno nastavovat pro určitá časová 
období a rovněž tak, aby povolovala výjimky (osoby, které 
vás mohou vyrušit).

Nesdílet
Nastavení, které sdílející osoba volí tehdy, jestliže dočasně 
nemají být údaje o glykémii sdíleny se sledujícími osobami.

Opakovat
Doba, která je předem nastavena sledující osobou a po 
jejímž uplynutí má být přijímáno opakované upozornění.

Profil

Nastavení, které je uloženo v panelu Follow Dashboard 
a které určuje způsob zobrazování informací o glykémii 
sdílející osoby, šipky znázorňující trend a doplňující 
fotografie. 

Překážka
Předmět, který brání bezdrátové komunikaci mezi 
zařízeními, jako například silná stěna nebo zařízení vysílající 
rádiové vlny.

Režim Letadlo
Nastavení chytrého zařízení, při kterém jsou v souladu 
s předpisy leteckého provozu deaktivovány bezdrátové 
funkce.

Sdílející osoba Osoba, která používá systém Dexcom G5 Mobile CGM.

Sdílení
Způsob elektronického přenosu informací o glykémii 
z chytrého zařízení sdílející osoby do chytrého zařízení 
sledující osoby.
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Senzor Dexcom G5  
Mobile/G4 PLATINUM

Součást systému Dexcom G5 Mobile CGM, která zahrnuje 
aplikátor a vodič snímače.

Sledující osoba
Osoba, která přijímá sdílené informace od sdílející osoby 
prostřednictvím aplikace Dexcom Follow.

Souběžný hlasový  
a datový přenos

Možnost současného uskutečňování hlasového hovoru 
a přístupu k internetu v rámci téhož připojení k mobilní síti.

Standardní domácí 
monitorování glykémie

Vlastní monitorování hodnoty BG za použití krve odebírané 
z prstu a glukometru.

Systém Dexcom G5 Mobile 
CGM

Systém SGM sestávající ze senzoru, vysílače a chytrého 
zařízení/přijímače.

Upozornění Žádná další 
data

Upozorňuje sledující osobu v případě, že sdílející osoba 
není schopna poskytovat sdílené informace o glykémii.

Vysílač Dexcom G5 Mobile
Součást systému Dexcom G5 Mobile CGM, která 
bezdrátově odesílá informace o glykémii do aplikace 
Dexcom G5 Mobile.

Výchozí
Možnost nastavení zařízení, která byla předem vybrána 
výrobcem.

Výzva

Vizuální zpráva, která se zobrazuje na obrazovce chytrého 
zařízení sledující osoby. V závislosti na nastavení tohoto 
chytrého zařízení může výzva zahrnovat zvukovou 
signalizaci. 

Wi-Fi nebo bezdrátový 
internet

Bezdrátová technologie, která umožňuje přístup 
elektronických zařízení k internetu. Tyto sítě mohou 
zahrnovat domácí i veřejné prostředky pro připojování 
k internetu.

Zpoždění
Nastavená doba, která uplyne před odesláním upozornění 
sledující osobě.

Šipka trendu

Šipka vedle hodnoty glykémie sdílející osoby, 
zobrazovaná v profilu sdílející osoby při používání 
aplikace Dexcom Follow. 
Jedná se o tutéž šipku trendu, která se nachází na displeji 
přijímače Dexcom G5 Mobile.
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Symboly

Popis Symbol

Logo Dexcom Share
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Rejstřík 

Aplikace Follow

 Alarmy/výstrahy 17

 Follow Dashboard 18

 Typy výzev 18

 Změny stavu 18

Sledující osoby
 Odebrání 16
 Přizvání 17
 Seznam sledujících osob 15
 Úpravy sledujících osob 16
 Zastavení sdílení 17

Prohlášení o bezpečnosti

 Bezpečnostní opatření 6

 Důležité informace pro uživatele 5

 Kontraindikace 5

 Účel použití 5

Sdílení

 Aktivace 11

 Co je umožněno 10

 Co není umožněno 10

 Kompatibilní zařízení 27

 Kontrolní seznam pro sdílení 22

 Nastavení 10

 Stav 15
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