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VIKTIG BRUKSINFORMASJON
Les produktinstruksjonene før du bruker systemet for kontinuerlig 
glukosemåling. I produktinstruksjonene dine finner du 
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler, forsiktighetsregler og 
annen viktig brukerinformasjon. Diskuter med helsefaglig personell 
hvordan du skal bruke sensortrendinformasjonen som en hjelp til 
å håndtere diabetesen din. Produktinstruksjonene inneholder viktig 
informasjon om feilsøking av systemet ditt og apparatets ytelse.

Viktige kontakter og numre

Dexcom nettsted: www.dexcom.com

Senderens serienummer (SN):

Mottaker-ID:

Din lege:

Nærmeste sykehus:

Din lokale Dexcom-
representant:

Andre notater:
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Kapittel 1

Sikkerhetsmerknad

1.1 Tiltenkt bruk
Hensikten med Dexcom Share sekundære skjermer er å varsle en annen person («følgeren») 
om pasientens («deleren») sensorglukoseinformasjon fra Dexcom-systemet for kontinuerlig 
glukosemåling (CGM).

Den sekundære skjermen er beregnet på å gi en sekundær melding fra systemet 
for kontinuerlig glukosemåling, og erstatter ikke kontinuerlig sanntidsovervåking av 
sensorglukosen (Dexcom G5 CGM-system) eller en standard blodsukkermåler. Dexcom Share 
sekundære skjermer er ikke beregnet på å endre eller analysere data mottatt fra systemet for 
kontinuerlig glukosemåling. De er heller ikke beregnet på å overføre informasjon til systemet 
for kontinuerlig glukosemåling.

Dexcom Share sekundære skjermer er ikke beregnet på å erstatte den primære 
visningsenheten for systemet for kontinuerlig glukosemåling. Dexcom Share sekundære 
skjermer er ikke beregnet på å motta informasjon direkte fra sensoren eller senderen til et 
system for for kontinuerlig glukosemåling.

1.2 Viktig brukerinformasjon

Gå gjennom indikasjonene, kontraindikasjonene, advarslene, forholdsreglene og 
annen viktig informasjon i brukerveiledningen for Dexcom G5 Mobile CGM-system. 
Dexcom Share er en funksjon i Dexcom G5 Mobile CGM-system. 

Kontraindikasjoner

Ikke ta smartenheten (f.eks. mobiltelefon, nettbrett) med i et rom som inneholder medisinsk 
utstyr som magnetisk resonansavbildning (MR), computertomografi (CT) eller diatermi. 

Smartenhetene har ikke blitt testet mot disse enhetene. Eksponering for denne typen 
utstyr kan varme opp og skade smartenhetene slik at de ikke kan sende eller motta 
sensorglukoseinformasjon.

Advarsler
Det skal ikke tas behandlingsavgjørelser på grunnlag av en sekundær skjerm. Brukeren må 
følge instruksjonene til systemet for kontinuerlig glukosemåling.

Denne anordningen er ikke beregnet på å erstatte praksis for egenovervåking som legen 
anbefaler. Dexcom Share arbeider ikke alene. Dexcom Share erstatter ikke Dexcom G5 Mobile 
CGM-system og krever at Share slås «på» for å kommunisere sensorglukoseinformasjon til 
følgeren.
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Forholdsregler
Ikke bruk Dexcom Share som en hovedkilde til informasjon om CGM-glukosetrend. Bruk 
Dexcom G5 Mobile CGM visningsenheter som hovedenhet for å spore blodsukkerinformasjon 
fra sensor, meldinger og alarmer. 

Av og til vil pasienten ikke kunne dele data med Dexcom Share og følgeren kan være ute 
av stand til å hjelpe pasienten ved lave eller høye blodsukkerverdier. Ikke stol bare på at 
følgeren skal varsle pasienten om hendelser med lavt eller høyt blodsukker eller annen viktig 
informasjon. Enkelte ganger vil følgeren ikke motta data og pasienten får ikke melding om 
dette faktum. 

Når du bruker Dexcom Share, må du påse at Share slås «På». Hvis ikke, vil ikke pasienten 
kunne dele data og følgeren kan bli ute av stand til å hjelpe pasienten dersom det oppstår 
lave eller høye blodsukkerverdier. Hvis pasientens smartenhet ikke har forbindelse eller mister 
forbindelsen, vil pasienten ikke kunne dele data og følgeren kan bli ute av stand til å hjelpe 
pasienten i tilfeller med lave eller høye blodsukkerverdier. 

Ikke bruk Dexcom Share med mindre både pasientens og følgerens smartenheter har aktive 
Internett-forbindelser for å kunne dele data. Hvis enten pasienten eller følgeren ikke har 
forbindelse, mister forbindelsen, slår av forbindelsen («flymodus») eller hvis smartenheten er 
i modusen «ikke forstyrr», vil ikke pasienten kunne dele data, og følgeren kan være ute av stand 
til å hjelpe pasienten i tilfelle lave eller høye blodsukkerverdier. For å sjekke dette må du sjekke 
at følgerens smartenhet kan motta tekstmeldinger. Meldinger i Follow og tekstmeldinger virker 
svært likt. 

Påse at pasientens og følgerens smartenheter har ladede batterier eller er koblet til 
strømnettet. Hvis smartenheten slås av på grunn av lavt batteri, vil pasienten ikke kunne 
dele data og følgeren kan bli ute av stand til å hjelpe pasienten i tilfelle lave eller høye 
blodsukkerverdier. 

Hvis pasientens smartenhet slås av eller omstartes, må du påse at Dexcom G5 Mobile CGM-
appen åpnes igjen etter at smartenheten slås på igjen for å gjenoppta deling. Hvis Dexcom 
G5 Mobile-appen ikke åpnes igjen, vil pasienten ikke kunne dele data og følgeren kan bli ute av 
stand til å hjelpe pasienten i situasjoner med høyt eller lavt blodsukker. 

Ikke slå av lyder i følgerens smartenhet på noe tidspunkt som han/hun ønsker at meldinger 
i Follow skal høres. Innstillingene i smartenheten overstyrer Dexcom Follow-appen og alle 
meldinger vil bli borte selv om følgeren har valgt en meldingslyd for Dexcom Follower-appen. 
Hvis smartenheten har en vibreringsfunksjon og den er på, vil meldingene fra Dexcom Follow-
appen kun vibrere. 

Sjekk innstilte forsinkelser på pasientens smartenhet for å sikre at de ikke er for lange. Følgeren 
vil ikke motta meldinger før forsinkelsesperioden har passert og følgeren kan være ute av stand 
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til å hjelpe pasienten ved lave eller høye blodsukkerverdier hvis forsinkelsen er for lang. 

Pasienten bør ikke velge «Ikke dele» med følgerne på noe tidspunkt hvis han/hun ønsker 
at følgerne skal motta meldinger. Hvis pasienten velger «Ikke dele», vil ikke følgeren motta 
meldinger og kan bli ute av stand til å hjelpe pasienten dersom det oppstår lave eller høye 
blodsukkerverdier.

Sjekk Dexcom Follow-appens trendgraf hvis følgerens smartenhet har vært av eller hvis 
det ikke er noen dataforbindelse (f.eks. Internett, Wi-Fi eller mobildatatjenesten 3G/4G/LTE 
tapes, forbindelsen slås av i flymodus eller smartenheten settes på ikke forstyrr-modus). Når 
smartenheten slås på igjen, vil følgeren kun motta den nyeste informasjonen og kan være ute 
av stand til å hjelpe pasienten hvis det tidligere har oppstått lave eller høye blodsukkerverdier. 

Delere og følgere må sjekke om deres mobilleverandør støtter stemme og data samtidig 
(simultan stemme og data). Hvis leverandørene ikke støtter samtidig stemme og data, vil 
Dexcom G5 Mobile CGM-appen kanskje ikke kunne dele blodsukkermålinger og Dexcom 
Follow-appen vil kanskje ikke kunne motta meldinger eller blodsukkerverdier mens 
telefonsamtaler pågår. Dexcom Share vil begynne å dele data igjen etter at samtalen avsluttes, 
og følgeren vil motta de ventende meldingene når samtalen er over.
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Kapittel 2

Oversikt over Dexcom Share

2.1 Hva er Dexcom Share?
Dexcom Share™ er en funksjon i Dexcom G5 Mobile CGM-appen. Den gjør det mulig for en 
person (deleren) å sende data fra sitt Dexcom G5 Mobile CGM-system til en annen person 
(følgeren).

Merk deg at grafikken i denne håndboken kun er illustrasjoner. Ditt produkt kan se annerledes ut.

Dexcom Share inkluderer: 

• Dexcom G5 Mobile CGM-system
• Delerens smartenhet
• Dexcom G5 Mobile-appen
• Internett-forbindelse
• Følgerens smartenhet 
• Dexcom Follow™-appen 

Du finner en liste med kompatible enheter på: www.dexcom.com/compatibility

Du kan ikke bruke Share-funksjonen med Dexcom G5 Mobile CGM-systemets mottaker. 

Når deleren aktiverer Share-funksjonen i Dexcom G5 Mobile-appen, overfører smartenheten 
sensorens glukosemålinger til Dexcom Share Cloud via Wi-Fi eller en mobildataplan. Deretter 
sendes sensorens glukosemålinger fra Dexcom Share Cloud til følgerens smartenhet via Wi-Fi 
eller følgerens mobildataplan.

Ikke ta smartenheten (f.eks. mobiltelefon, nettbrett) med i et rom som inneholder medisinsk 
utstyr som magnetisk resonansavbildning (MR), computertomografi (CT) eller diatermi. 

Smartenhetene har ikke blitt testet mot disse enhetene. Eksponering for denne typen 
utstyr kan varme opp og skade smartenhetene slik at de ikke kan sende eller motta 
sensorglukoseinformasjon.

Delerens 
smartenhet

Følgerens 
smartenhet

Deleren må være innenfor 6 meter fra smartenheten for å kunne sende data til følgeren, ellers 
vil det ikke virke.
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2.2 Share-deler

Bilde Navn

Delerens smartenhet

Du finner kompatible produkter på:
www.dexcom.com/compatibility

Følgerens smartenhet

Du finner kompatible produkter på:
www.dexcom.com/compatibility

Dexcom G5 Mobile-appen

Dexcom Follow-appen

Dexcom G5 Mobile-sender

Dexcom G4 PLATINUM eller Dexcom G5/G4 
PLATINUM sensor

Internett/Wi-Fi eller mobildatatjeneste  
3G/4G/LTE

Bluetooth

2.3 Forhold som innvirker på bruken
Når deling er aktiv, må du påse at deler og følger har tilgang til Internett og at innstillingene av 
deres smartenheter ikke endres. 

Påse at delers og følgers smartenheter har:

• Nok batteristrøm til å opprettholde deling
• Internett-forbindelse
• Meldinger slått på 

Hvis de er slått av, mottar deleren ingen meldinger.
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Kapittel 3

Sette opp Dexcom Share

Beskrivelse av Dexcom Share

Hva gjør Dexcom G5 Mobile CGM med Share:

Kobler din smartenhet med din følgers smartenhet via WI-Fi eller mobildataforbindelse 
(koble til Wi-Fi via et sikret nettverk av hensyn til datasikkerhet).

• Inviterer og sender følgere dine anbefalte innstillinger.
• Viser status for din smartenhet og Dexcom Share Cloud. 
• Bekrefter at din sensors glukosemålinger deles med følger(e).

Hva Dexcom Share ikke gjør:

• Lar deg vite når en følger ikke mottar sensorglukosemålinger og informasjon.

Tips

• Les brukerveiledningen for Dexcom G5 Mobile CGM-systemet før du bruker Dexcom Share. 
• Sjekk statusskjermbildet etter å ha slått Dexcom Share «på» på smartenheten, for å være 

sikker på at appen virker. 

3.1 Installere Dexcom G5 Mobile-appen

Trinn Hva du gjør

1

Last ned Dexcom G5 Mobile-app fra app-butikken. 

Se brukerhåndboken til din smartenhet for instruksjoner. 

Share er en funksjon i Dexcom G5 Mobile-appen.

Start Dexcom G5 Mobile -appen.
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3.2 Aktivere din Share-funksjon

Trinn Hva du gjør

1

Trykk Dexcom Share-ikonet i det øverste høyre 
hjørnet av din smartenhets startskjermbilde. 

Hvis Dexcom Share-ikonet er grått, har din  
Share-funksjon ikke blitt slått på.

2

Dexcom Share velkomstskjermbilde.

Les skjermbildet.

Trykk LA OSS STARTE når du er ferdig.

3
Meldinger om Internett-tilgang.

Trykk NESTE.
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Trinn Hva du gjør

4
Hvordan du vet at du deler dine data.

Trykk NESTE.

5

Hvordan du vet at din følger ikke mottar dine 
sensordata.

Trykk LA OSS STARTE for å gå videre og invitere 
følgere.
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3.3 Invitere følgere

Trinn Hva du gjør

1
Trykk INVITERE FØLGERE for å sette 
opp følgere.

2  

Oppgi følgerens kortnavn og 
e-postadresse.

Bekreft følgerens e-postadresse.

Følgeren vil motta en e-post med 
invitasjon til Follow.

Påse at følgeren har tilgang til denne 
e-postkontoen fra smartenheten. 

Trykk NESTE.

3

Trykk På/Av-bryteren for Tillat visning 
av trendgraf for å la følgeren se din 
trendgraf. 

Trykk NESTE.

Slått av: Følgeren ser kun din sensors 
glukosemåling og en trendpil.

Slått på: Følgeren ser din sensors 
glukosemåling, trendpil og trendgraf.
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Trinn Hva du gjør

4  

Velg om følgeren skal motta dine 
alarmer/advarsler for akutt lav, lav og 
høy sensorglukose. 

Velg om du vil at følgeren skal få 
meldinger hvis de ikke mottar dine 
sensorglukosemålinger. 

Velg hvilke alarmer/advarsler din 
følger får og hvor lenge du er lav/høy 
eller ikke deler data. 

(For eksempel, hvis du vil at følgeren 
skal vite når blodsukkeret ditt er over 
11,1 mmol/L eller 200 mg/dL i over 2 timer, 
kan du sette dette opp i innstillingsmenyen 
i Follower.)

Trykk Lagre for hver Follower-
innstilling.

Trykk NESTE når du er ferdig.

5

Før følgerinvitasjoner 
sendes, bør du gjennomgå 
sammendragsskjermbildet. 

Trykk SEND INVITASJON.

Etter at invitasjonen er sendt kan du 
ikke justere innstillingene for følgeren.

6
Legge til flere følgere: 
Trykk Følgere på statusskjermbildet 
i Share.
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Kapittel 4 

Bruke Dexcom Share 

4.1 Dexcom Share-status
Du kan se på Dexcom Share-ikonet på startskjermbildet for å se 
om Dexcom Share virker. Etter å ha slått Dexcom Share på, sjekker 
du status. 

Dexcom Share statusikoner

Statusfanen Beskrivelse

Share-ikonet er i farger når Dexcom Share sender 
sensorglukosemålinger og informasjon.

Share-ikonet er grått med en rød sirkel når Dexcom 
Share ikke virker.

Deleren bør trykke på ikonet for å få mer informasjon 
om feilen.

Share-ikonet er lysegrått når Dexcom Share ikke er 
aktivert. 

Deler bør trykke på ikonet for å begynne å bruke 
Dexcom Share.

Når en enhet eller tilkobling ikke virker, vil Dexcom Share ikke virke. Deleren vil ikke kunne 
sende sine sensorglukosemålinger og data til sine følgere.

4.2 Følgerliste
Følgerlisten lar deleren administrere sine følgere.

I følgerlisten kan du:
• Invitere en ny følger.
• Se status for følgere du har invitert.
• Se hvilke alternativer dine nåværende følgere har.
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Ikon/status

Ikon/status Definisjon

Invitere en ny følger.

Følgeren er satt til å motta meldinger fra sin 
deler.

Følgeren kan se delerens trendgraf.

Følgeren aksepterte ikke delerens invitasjon til 
å følge innen 7 dager. 

Deleren kan invitere følgeren igjen ved å trykke 
plussikonet i skjermens øverste høyre hjørne. 

Følgeren har mottatt en invitasjon til å følge, men 
har ikke akseptert den enda.

Deleren har sluttet å dele med følgeren.

Følgeren vil ikke få noen av delerens 
sensorglukoseinformasjon, alarmer/advarsler 
eller oppdateringer av trendgrafen.

4.3 Redigere/fjerne følgere
Klikk på en følger for å redigere følgerens profil (kortnavn eller evne til å se trendgraf) eller 
fjerne følgeren. Fjern følgeren ved å trykke Fjern følger. Når en følger er fjernet, får han/hun 
ikke lenger sensorglukoseinformasjon eller alarmer/advarsler. 

MERK: Deleren kan ikke endre noen følgerinnstillinger etter at e-postinvitasjonen til å følge er 
sendt.
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4.4 Stoppe deling
Deleren kan bruke på/av-bryteren til midlertidig å stoppe sensorglukoseinformasjon og 
alarmer/advarsler fra å bli sendt til følgere. Delingen stopper til deleren slår på/av-bryteren 
på igjen. 

Av hensyn til sikkerhet og tiltenkt bruk, vil følgeren få en melding om at deleren har valgt 
innstillingen Deler ikke. Follower vil vise at deleren har sluttet å dele sensorglukoseinformasjon.

Kapittel 5

Dexcom Follow-appen

5.1 Beskrivelse av Dexcom Follow-appen
Dexcom Follow-appen er en separat app fra Dexcom G5 Mobile-appen. Dine følgere behøver 
kun å laste ned og installere Dexcom Follow-appen.

Hva Dexcom Follow-appen gjør:

• Lar følgere se delerens sensorglukoseinformasjon.
• Lar følgeren motta alarmer/advarsler.
• Lar følgeren se delerens trendgraf.

Hva Follow-appen ikke gjør:

• Gir råd om behandling.
• Samhandler med Dexcom G5 Mobile-appen.

5.2 E-post med invitasjon til Dexcom Follow

Etter å ha mottatt delerens invitasjon til å følge, setter følgeren opp sin smartenhet.

5.3 Alarmer og advarsler om blodsukker
En sensorglukosemelding er en visuell melding som sier «Melding om sensorglukose fra 
[delers navn]» som vises på skjermen på følgerens smartenhet. Meldingen kan inkludere lyder, 
avhengig av innstillingene på smartenheten.

Typer meldinger dine følgere får:

• Lav sensorglukosemåling.
• Akutt lav sensorglukosemåling (< 3,1 mmol/L).
• Høy sensorglukosemåling.

Følgeren kan endre noen av de opprinnelige innstillingene etter eget behov. Følgeren kan ikke 
endre tillatelsen til å se din trendgraf.
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5.4 Endre meldinger om sensorglukose
Følgeren kan velge når meldinger om lav, akutt lav og høy sensorglukose skal sendes. Først 
sender deleren anbefalte meldingsinnstillinger med e-posten med invitasjonen. Meldinger 
om delerens sensorglukoseinformasjon er først basert på disse innstillingene. Følgeren kan 
imidlertid endre disse meldingsinnstilllingene:

1.  Sensorglukosenivå - Sensorglukosemålinger som utløser en melding til følgerens 
smartenhet.

2.  Forsinkelse - Tidsforsinkelse mellom når en bestemt sensorglukosetilstand måles og når 
følgerens smartenhet får en melding om dette hvis målingen av sensorglukose fortsetter 
å vise samme tilstand.

3.  Lyder - Lydene som følgerens smartenhet avgir når meldinger mottas.

4.  Gjenta - Gjentar meldingene etter en valgt periode hvis målt sensorglukoseverdi ikke 
har bedret seg. Dette valget er ikke tilgjengelig for meldinger om akutt lav sensorglukose, 
som automatisk gjentas hver 30 minutter.

5.5 Statusendringer hos deler som meldes til følger
Noen endringer av delers status vil meldes fra til følgeren. 

• Deler ikke - Deler har besluttet ikke å dele data en stund.
• Fjernet av deler - Deler hare fjernet følgeren.
• Ikke mer data - Melding som sendes hvis aktiv sensorglukosedeling stoppes av enhver 

grunn, bortsett fra når deler slår deling av. 
• Følgeren bør kontakte deleren for mer informasjon om dataavbruddet. 

5.6 Follower Dashboard
Hvis du ikke lar følgeren se din trendgraf, vil følgeren kun se sensorglukosemåling og trendpil.

 

 

Delerens bilde

Delers sensorglukosemåling 
og trendpil

Hvor lenge siden delerens sensorglukoseverdi 
og trendpil sist ble oppdatert
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Hvis du velger å la følgeren se din trendgraf, vil følger se:

         

 

Følgeren kan redigere meldingsinnstillingene ved å følge disse trinnene:

Trinn Instruksjon

Trinn 1 Trykk på delers profil i Follow Dashboard Trykk deretter på innstillingsikonet 
i øverste høyre hjørne. 

Trinn 2 Skyv på på/av-bryteren for å aktivere meldingen.

Trinn 3 For å endre sensorglukoseverdien som utløser en melding, velger du boksen 
med tallet.

Trinn 4 Velg om meldingen har en forsinkelse eller ikke. For å endre forsinkelsen, 
velger du boksen med tallet. 

Trinn 5 Velg om meldinger om lav eller høy sensorglukoseverdi skal gjentas.

Tidsvarighet 
på 3, 6, 12 eller 

24 timer

Hjem-ikon
Delers 
navn

Varslingsinnstillinger

Tid siden siste 
sensorglukoseverdi

Delers sensorglu-
kosermåling og 
trendpil

Sensorglukoseområde 
(mellom høye og lave 
varsler)

Trenddiagram
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Kapittel 6

Feilsøking

6.1 Feilsøking av statusproblemer
Dexcom Share har en nyttig statuslinje. Den kan hjelpe med å identifisere om det er et problem 
og Dexcom Share ikke virker.

 

MERK: Uansett om Dexcom Share virker og følgere mottar alarmer/advarsler om 
sensorglukose, må du alltid henvise til din Dexcom G5 Mobile CGM-visningsenhet for 
sensorglukoseverdier og advarsler. 

Behandlingsavgjørelser skal ikke baseres på Follow.

PÅ/av-bryter - Slår deling på og av.

Statuslinje for deling - Status for deling av 
sensorglukosemålinger med dine følgere.

Følgerliste - Legge til følgere og liste opp status 
for følgere.
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Følgere vil også ha en statuslinje som identifiserer hva nåværende status for Dexcom 
Share-systemet er. For eksempel:

Følgersystemets 
statusskjermbilde

Beskrivelse Tips om feilsøking

Følgers smartenhet 
har ingen 
internettforbindelse.

Påse at følgers smartenhet 
har Wi-Fi, 3G, 4G eller LTE 
internettforbindelse. Følger kan sjekke 
om internettforbindelsen virker ved 
å forsøke å åpne en nettside på følgers 
smartenhet.

Tabellen nedenfor gir råd om feilsøking for Dexcom Share-systemet:

Statuslinje for deling Beskrivelse av 
delingsstatus

Feilsøking

Grønt hakemerke:

Alle forbindelser 
virker.

Ikke aktuelt.

Problem med:

• Delers 

Din smartenhet.

Deler må forsikre seg om:

• At det er en 
sensorglukoseverdi på 
smartenheten.

• At senderen er innenfor 
rekkevidde av smartenheten.

• Trykk på blå «?» for å lese 
mer om hvordan du feilsøker 
dette problemet.

• Deleren bør gi opptil 
10 minutter for at status 
skal bli grønn og et grønt 
hakemerke vises. 

Hvis deler fortsetter å se dette, 
må deler slå Share av og på 
igjen.
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Statuslinje for deling
Beskrivelse av 
delingsstatus

Feilsøking

Problem med:

• Delers 
internettforbindelse.

• Dexcom Share 
Cloud.

Deler må forsikre seg om:

• Deres Wi-Fi eller 
mobilforbindelse er PÅ.

• De er på et sted med 
mobilforbindelse.

• De er ikke i en 
stemmesamtale.

• De kan gå inn på nettet via 
en nettleser.

• Sjekk senere eller følg 
opp med deres Internett-
leverandør.

• Trykk blå «?» for å lese 
mer om hvordan du 
feilsøker dette problemet.

Sjekkliste for deling

For å dele, må du:

Påse at smartenheten virker med Dexcom G5 Mobile-appen.

Du finner en liste med støttede smartenheter og operativsystemer på:
www.dexcom.com/compatibility 

• Dexcom G5 Mobile-appen er åpen og kjører i bakgrunnen.
• Smartenheten har en aktiv Internett-forbindelse (Wi-Fi, 3G, 4G eller LTE). Deleren kan 

sjekke for å se om internettforbindelsen virker ved å prøve å åpne en nettside på delerens 
smartenhet.

• Flymodus slått av. 
• Ikke forstyrr slått av.
• Smartenhetens lyd er på for å høre meldingene.
• Smartenheten er nok ladet eller lades. 
• Smartenheten er innenfor 6 meter fra senderen.
• Smartenheten har 35 MB med tilgjengelig minne.
• Se smartenhetens håndbok for flere instruksjoner.



Dexcom Share Follow - Brukerhåndbok • 23

Ordliste

Begrep Definisjon

App-butikk Internett-butikk der du kan laste ned applikasjoner til en 
smartenhet.

Applikasjon eller app Et programvareprogram, som Dexcom G5™ Mobile-
appen og Dexcom Follow™-appen, designet for å kjøre 
på en smartenhet.

Blodsukkermåler En anordning for å måle blodsukkeret.

Blokkering Et objekt som hindrer trådløs kommunikasjon mellom 
enheter, som en veggtykkelse eller radiobølger.

Bluetooth Bluetooth® trådløs teknologi gjør at enheter kan 
kommunisere trådløst med hverandre.

BS-verdi Målt verdi av blodsukker

Deler ikke Når deleren velger midlertidig å ikke dele 
sensorglukosedata med følgeren.

Deler Personen som bruker Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Deling Det å elektronisk overføre sensorglukoseinformasjon fra 
delerens smartenhet til følgerens smartenhet.

Dexcom Follow-appen Får delers sensorglukoseinformasjon og henter data fra 
Dexcom Share Cloud.

Dexcom G5 Mobile-apper Mottar sensorglukoseinformasjon fra Dexcom G5 
Mobile-senderen. Sender sensorglukoseinformasjon til 
Dexcom Cloud via en internettforbindelse.

Dexcom G5 Mobile-
sender

Dexcom G5 Mobile CGM-systemets del som trådløst 
sender sensorglukoseinformasjon til Dexcom G5 Mobile-
appen.
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Begrep Definisjon

Dexcom G5 Mobile/G4 
PLATINUM-sensor

Dexcom G5 Mobile CGM-systemets del som inkluderer 
en applikator og en sensorledning.

Dexcom G5 Mobile 
CGM- system

CGM-system som består av en sensor, sender og en 
smartenhet eller mottaker.

Dexcom Share Cloud En sikker, online lagringsserver der Dexcom Share® 
funksjonsinformasjon lagres og deretter deles med 
følgere.

Dexcom SHARE System for sekundær melding som bruker følgende deler:

• Dexcom G5 Mobile CGM-system 
• Bluetooth trådløs teknologi
• Delerens smartenhet
• Dexcom G5 Mobile-appen
• Internett
• Følgerens smartenhet 
• Dexcom Follow-appen

Fjernet blokkering Fjerning av blokkeringer som produsenten har satt på en 
smartenhet. Ikke bruk denne typen smartenheter med 
Dexcom Share.

Flymodus En innstilling på en smartenhet der trådløse funksjoner 
deaktiveres for å overholde flyselskapenes reguleringer.

Follow Dashboard I Dexcom Follow-appen viser Follow Dashboard™ 
sensorglukoseinformasjon for opptil fem (5) delere.

Forsinkelse En bestemt tid som går før det sendes en melding til 
en følger.
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Begrep Definisjon

Følger En person som mottar delerens delte informasjon 
i Dexcom Follow-appen.

Følgerens smartenhet Kjører Dexcom Follow-appen.

Gjenta Tidsperiode som følger velger før han/hun ønsker 
å motta en gjentatt melding.

Hyperglykemi Høyt BS. Samme som «Høyt». Standard advarsel for høy 
sensorglukoseverdi i Dexcom G5 Mobile CGM-system 
er satt til 11,1 mmol/L eller 200 mg/dL. Snakk med 
helsepersonell for å bestemme den riktige innstillingen 
for hyperglykemi for deg.

Hypoglykemi Lavt BS. Samme som «Lavt». 
Standard advarsel for lav sensorglukoseverdi i Dexcom 
G5 Mobile CGM-systemet er satt til 4,4 mmol/L eller 
80 mg/dL. 
Snakk med helsepersonell for å bestemme den riktige 
innstillingen for hypoglykemi for deg.

Ikke forstyrr En innstilling på en smartenhet der alle innkommende 
samtaler, advarsler og meldinger slås av. 
Ikke forstyrr kan settes til spesifikke tider og kan settes til 
å tillate unntak (personer som kan forstyrre deg).

Invitasjon/Follow 
invitasjons-e-post

En e-post som ber en person om å laste ned Dexcom 
Follow-appen og motta delerens delte informasjon.

Melding En lesbar melding som vises på skjermen på følgerens 
smartenhet. Meldinger kan også inkludere lyd, avhengig 
av innstillingene på smartenheten. 

Meldingen «Ingen flere 
data»

Vises til følgeren når deleren ikke kan dele sin 
sensorglukoseinformasjon.

mg/dL Milligram per desiliter. En måleenhet for 
sensorglukoseverdier i en del land, men i Norge bruker 
vi mmol/l.
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Begrep Definisjon

mmol/L Millimoles per liter (mmol/L), en måleenhet som viser 
konsentrasjonen av blodsukker i en bestemt mengde 
væske. 

Mobildataforbindelse Mobilnett, som 3G, 4G og LTE™, som brukes av 
smartenheten til å få tilgang til Internett.

Profil Finnes i Follow Dashboard og viser delers 
sensorglukoseinformasjon, trendpil og profilbilde. 

Rekkevidde Maks. avstand som to enheter kan kommunisere trådløst 
uten blokkeringer.

Sanntids-CGM Data som deleren mottar i Dexcom G5 Mobile-appen. 
Selv om din Dexcom Follow-app kan ligne på det du ser 
på den andre appen, kan den ikke anses å være sanntid, 
fordi det er lag med kommunikasjon mellom Dexcom G5 
Mobile-appen og Dexcom Follow-appen.

Sensorglukosemåling En glukosemåling gjort med Dexcom G5 Mobile CGM-
systemet.

Simultan stemme og data Evnen til å ha en telefonsamtale og gå på Internett via 
samme mobilforbindelse på samme tid.

Smartenhet En smartenhet er en trådløs elektronisk enhet (bortsett 
fra når den lades opp), bærbar (lett å transportere), 
tilkoblet (via Wi-Fi, 3G, 4G eller LTE osv.) som kan kjøre 
Dexcom G5 Mobile-appen eller Dexcom Follow-appen. 
Eksempler på smartenheter er smarttelefoner og 
nettbrett.
Du finner en liste med kompatible enheter på 
www.dexcom.com/g5mobile/compatibility

Standard En produsents forhåndsvalg for en anordningens 
innstilling.
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Begrep Definisjon

Standard 
hjemmeovervåking av 
blodsukker

Selvovervåking av BS med blod som tas fra et fingerstikk 
med en BS-måler.

Trendgraf Viser kurvene i delerens sensorglukoseinformasjon.

Trendpil Pilen ved siden av delerens sensorglukoseverdi, 
på delerens profil i Dexcom Follow-appen. 
Dette er den samme trendpilen som du finner på 
Dexcom G5 Mobile-mottakeren.

Wi-Fi eller trådløs 
Internett

En trådløs teknologi som gjør at trådløse enheter kan 
kobles til Internett. Disse nettverkene kan inkludere 
Internett hjemme eller på offentlig sted.

Symboler

Beskrivelse Symbol

Dexcom Share-logo
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