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DEXCOM G4 PLATINUM KONTINUERLIGT
GLUKOSEOVERVÅGNINGSSYSTEM (CGM)

Dexcom G4 PLATINUM-modtager

Dexcom G4 PLATINUM-sender

Dexcom G4 PLATINUM-sensor

SYSTEMSÆTTETS KOMPONENTER:

Genbestil kun Dexcom G4 PLATINUM-systemkomponenterne anført herunder:
• sensor
• sender
• modtager
• modtagers kabel til USB-opladning/download
• oplader
• adapterstik

• modtagerboks
• brugervejledning
• hurtig startvejledning
• undervisnings cd
• Dexcom Studio-software (valgfri)

TIP:
Sensorer sælges separat. En almindeligt solgt blodglukose (BG)-måler er
påkrævet. Sørg for at bruge den korrekte udgave af Dexcom Studio med dit
system. Sensoren fungerer med Dexcom G4 PLATINUM-produktsortimentet.
Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren er ikke kompatible
med SEVEN/SEVEN PLUS-senderen og -modtageren.
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INDLEDNING
Når du bruger systemet, vil du se kontinuerlige sensorglukoseaflæsninger, der opdateres
hvert 5. minut i op til 7 dage. Disse aflæsninger vil hjælpe dig med at registrere tendenser
og mønstre i dine glukoseniveauer.
Systemet omfatter sensoren, senderen og modtageren. Sensoren er en engangsenhed,
som du indfører under huden til konstant at overvåge dine glukoseniveauer i op til 7 dage.
Senderen er et genbrugsapparat, der sender dig sensormålte glukoseoplysninger
trådløst til din modtager. Modtageren er et håndholdt apparat, som modtager og viser
dine glukoseoplysninger.
Denne brugervejledning beskriver, hvordan du bruger systemet.
Læs denne brugervejledning igennem.

TIP:
Dexcom har udviklet en interaktiv, selvguidet undervisningsmateriale til
Dexcom G4 PLATINUM CGM-system baseret på veletablerede principper for
voksenundervisning. Nogle personer synes, at dette er en effektiv metode til
produktundervisning. Gennemgå undervisningen på cd’en, og diskuter med dit
sundhedspersonale, om Dexcom G4 PLATINUM undervisningsmateriale er en
relevant undervisningsmulighed for dig.
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BRUGSINDIKATIONER
Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering er en
glukoseovervågende enhed, der er indiceret til at registrere tendenser og
sporingsmønstre hos personer (fra 2 år og op) med diabetes. Systemet er beregnet for
patienter i hjemmet og på klinik.
Dexcom G4 PLATINUM-systemet er indiceret til brug som en hjælpeenhed til at supplere,
ikke erstatte, oplysninger, der er skaffet fra almindelige glukoseovervågningsenheder til
hjemmebrug.
Dexcom G4 PLATINUM-systemet hjælper med registreringen af episoder af
hyperglykæmi og hypoglykæmi, og det fremmer både akutte og langsigtede
behandlingsjusteringer, hvilket kan minimere disse udsving. Fortolkningen af Dexcom G4
PLATINUM-systemets resultater skal baseres på tendenser og mønstre, der ses med
adskillige sekventielle aflæsninger med tiden.
VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER
Gennemgå din produktvejledning, inden du bruger dit kontinuerlige
glukoseovervågningssystem. Kontraindikationer, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger,
forholdsregler og andre vigtige brugeroplysninger er at finde i din produktvejledning.
Diskuter med dit sundhedspersonale, hvordan du skal bruge din sensors
tendensoplysninger som hjælp til at kontrollere din diabetes. Din produktvejledning
indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding af dit system og om enhedens
ydelsesegenskaber.
KONTRAINDIKATIONER
• Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling,
fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en
blodglukosemåler.
• Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes forud for
magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller behandling med diatermi.
Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet testet under MR- eller CT-scanninger
eller ved behandling med diatermi, og det vides ikke, om der er sikkerheds- eller
ydelsesproblemer.
• Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil), mens
du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren fejlagtigt.
Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol, der er aktiv
i din krop.
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ADVARSLER
• Brug ikke Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemet, før du har fået instruktion i eller har set
det instruktionsmateriale, der følger med CGM-systemet.
• Blodsukkerværdien fra blodsukkermåleren skal anvendes til beslutninger om behandling,
fx hvor meget insulin, du skal tage. Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter
ikke en blodglukosemåler. Blodglukoseværdier kan være forskellige fra sensorens
glukoseaflæsninger. Grafen for retning, glukoseændringshastigheden og -tendensen på
dit Dexcom G4 PLATINUM-system kommer med yderligere oplysninger for at hjælpe dig
med dine beslutninger ifm. diabeteskontrol.
• Symptomerne på højt og lavt blodsukkerindhold må ikke ignoreres. Hvis
glukoseaflæsningerne fra sensoren ikke passer til dine symptomer, skal du måle din
blodglukose med en blodglukosemåler.
• Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer mindre end hver
12. time.
• Sensorer kan knække i sjældne tilfælde. Hvis en sensor knækker, og ingen del deraf
kan ses over huden, skal du ikke forsøge at fjerne den. Søg lægehjælp, hvis du
oplever symptomer på infektion eller inflammation – rødhed, hævelse eller smerte – på
indførelsesstedet. Hvis du kommer ud for en knækket sensor, skal du rapportere dette til
den lokale distributør.
• Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke godkendt til brug til gravide kvinder eller
personer i dialyse.
• Sensorplacering er ikke godkendt på andre steder end under huden på maven eller,
i tilfælde af patienter mellem 2 og 17 år, maven eller øverst på endebalden.
• Hvis din sender- eller modtagerboks er beskadiget/revnet, må de ikke bruges, da det
kan forårsage en elektrisk sikkerhedsfare eller funktionsfejl.
• Sensoren og senderen indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Hold
sendersættets boks utilgængelig for små børn; den indeholder en magnet, som ikke
må sluges.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
• Før du åbner pakken med sensoren, skal du vaske hænderne med vand og sæbe og
tørre dem for at undgå kontaminering.
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• Inden du indfører sensoren, skal du altid rense huden på sensorens indførelsessted
med en topisk antimikrobiel opløsning, såsom isopropylalkohol. Dette kan hjælpe med
at forebygge infektion. Anvend ikke sensoren, før det rensede område er tørt, for så vil
den hænge bedre fast.
• Anbring sensoren et nyt sted for hver indsættelse, så huden kan hele.
• Undgå områder, der kan blive stødt til, skubbet til eller trykket sammen, eller områder
på huden med ar, tatoveringer eller irritation, da det ikke er ideelle områder til måling af
blodsukker.
• Undgå at injicere insulin eller anbringe en insulinpumpes infusionssæt inden for 7,62 cm
af sensoren, i tilfælde af at insulinen påvirker sensorens glukoseaflæsninger.
• Sensoren er steril i dens uåbnede, ubeskadigede emballage. Brug ikke en sensor, hvis
dens sterile emballage har været beskadiget eller åbnet tidligere.
• For at kalibrere systemet skal du indtaste den nøjagtige blodglukoseværdi, som din
blodglukosemåler viser inden for 5 minutter af en omhyggeligt udført blodglukosemåling.
Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller blodglukoseværdier, der er mere end
5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger for sensoren.
• Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring.
Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget
mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv.
• Sensorer skal opbevares ved temperaturer mellem 2 °C - 25 °C i hele
lagerholdbarheden. Du må opbevare dine sensorer i køleskabet, hvis det er inden for
dette temperaturområde. Sensorer bør ikke opbevares i en fryser.
• Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet ikke er forbundet.
Modtageren kan svigte, hvis der trænger vand ind i USB-porten.
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kapitel et

DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS
GRUNDLÆGGENDE DELE
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1.1 SENSOROVERSIGT
Sensoren er anbragt under din hud og måler kontinuerligt dine glukoseniveauer.
Sensoren og senderen (når de er klikket på plads) forbliver på din hud under hele
sensorsessionen, op til 7 dage.

Pressestempel
Sikkerhedslås
Applikatorløb
(indeholder en lille
indføringskanyle
og sensor)

Manchet

Senderlås

Sensorkapsel

Udløserfane

1.2 SENDEROVERSIGT
Senderen sender trådløst dine glukoseoplysninger til modtageren. Senderen og
sensoren er vandtætte, når de er forbundet korrekt. Smid ikke din sender ud. Den er
genanvendelig.
Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden hindring.
Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget
mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar,
en vandseng osv.
Senderens batteri vil vare mindst 6 måneder. Når du ser
skærmbilledet for lavt senderbatteri til højre, skal senderen
udskiftes så hurtigt som muligt. Din senders batteri kan
aflades så hurtigt som en uge, efter denne besked vises.
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1.3 MODTAGEROVERSIGT
Modtageren er en lille håndholdt enhed, der viser glukoseaflæsninger fra
sensoren, retnings- og ændringshastighedspil og tendensgraf. Den internationale
standardmåleenhed, der anvendes til glukosetestningssystemer (dvs. blodglukosemålere)
er mmol/l (millimol pr. liter). Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til
6 meter.
Din modtager er IP22-normeret, hvilket betyder, at den tilbyder nogen beskyttelse mod
regndråber. Undlad at spilde væsker på modtageren eller at tabe modtageren i væsker.
Hold micro-USB-portens dæksel lukket for at hjælpe med at forhindre væske og støv i at
trænge ind i modtageren.
Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget
mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv.
Sensorens glukoseaflæsning
inden for de sidste 5 minutter
Batteri

Statusområde
Tendenspil

Antenne

Beskedindstilling
for høj glukose

Glukoseværdier
Afbildningsområde
over sensorens
seneste
glukoseaflæsning

Glukosemålområde
Beskedindstilling
for lav glukose

Aktuelt
tidspunkt
Tendensgrafens timer
EKSEMPEL: Skærmbillede med
3-timers tendensgraf
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Der er fem modtagerknapper til at bevæge dig gennem skærmbillederne, som
styrer opsætning og betjening, og som lader dig ændre din modtagers indstillinger.
Skærmbilledet viser sensorens glukoseaflæsninger, tendensgrafer og tendenspile.
Din modtager og sender er parret trådløst, så de kan kommunikere sikkert og kun
med hinanden.
Du skal bruge en kommercielt tilgængelig blodglukosemåler med dit system.

Knappen UP (op)

Knappen RIGHT
(højre)

Knappen SELECT
(vælg)

Knappen LEFT
(venstre)
Knappen
DOWN (ned)

Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet | 17

1
1.4 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI
Modtagerens batteri er genopladeligt. Det genopladelige
batteri vil typisk holde 3 dage, inden du skal oplade det
med det medfølgende opladningskabel. Dit batteris levetid
afhænger af, hvor tit du interagerer med din modtager.
Modtageren vil give dig besked, når batteriet er lavt.
Modtagerens batteri kan oplades på en af følgende måder:
• en stikkontakt
• en personlig computer med Windows operativsystem
Ikon for lavt batteri
(for at oplade modtageren fra en pc skal Dexcom Studio
være installeret. For systemkrav og yderligere oplysninger
henvises der til Dexcom webstedet (dexcom.com) eller brugervejledningen til Dexcom
Studio-softwaren).
Det tager ca. 3 timer at oplade et tomt batteri helt med vægopladeren og ca. 5 timer, når
modtageren er koblet til en computer.
Du kan oplade modtageren når som helst, og batteriet behøver ikke at være afladet for at
oplade det helt.
TIP:
• Når modtageren bruges på en klinik, skal opladning finde sted væk fra patienten.

1.4.1 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA
EN STIKKONTAKT
Strømadapteren kommer med udskiftelige stik.

Installer det relevante stik til din stikkontakt ved at skubbe stikket
ned på adapteren, til det klikker på plads.
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Fjern stikket fra strømadapteren ved at anbringe begge
tommelfingre nederst på stikket og skubbe opad, til stikket hopper
ud af adapteren.

Oplad batteriet ved at følge vejledningen nedenfor:
1. Sæt det medfølgende USB-kabel i strømadapteren.
2. Sæt strømadapteren i en stikkontakt.
3. Skub USB-portens dæksel på siden af modtageren åbent for at få
adgang til porten
4. Sæt micro-USB-enden af kablet i modtagerens USB-port.
Hold USB-portens dæksel på modtageren lukket, når USB-kablet
ikke er forbundet.
TIP:
• Tryk godt ned med tommelfingeren, når du skubber USB-portens dæksel åbent.
5. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem
på modtageren.

6. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem
) vist i øverste
med batteriopladningssymbolet (
venstre hjørne.

Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet | 19

1
1.4.2 SÅDAN OPLADER DU MODTAGERENS BATTERI FRA
EN WINDOWS-KOMPATIBEL COMPUTER
Dexcom Studio-softwaren skal være installeret for at oplade modtageren fra
en computer.
1. Sæt det medfølgende USB-kabel i computeren.
2. Sæt den anden ende af USB-kablet i modtageren.
3. Skærmbilledet for batteriopladning kommer frem
på modtageren.

4. Efter nogle få sekunder kommer tendensgrafen frem
igen med batteriopladningssymbolet vist i øverste
venstre hjørne.

TIP:
• Oplad kun fra en USB-port på din computer eller med strømadapteren. Brug ikke
en ekstern USB-hub. En ekstern USB-hub yder muligvis ikke nok strøm til at
oplade modtageren.
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1.4.3 SÅDAN VED DU, HVORNÅR MODTAGEREN ER
OPLADET
1. Efterhånden som batteriet oplades, begynder batteriopladningssymbolet at blive fyldt.
Batteriet er helt opladet, når batteriopladningssymbolet er helt skraveret.

Start

Helt opladet

2. Når opladningen er gennemført, skal kablet tages ud af modtageren og stikkontakten
eller computerens USB-port.

TIPS:
• Oplad modtagerens batteri inden hver indførelse af sensor. Tjek periodisk dit
batteriniveau for at sikre, at det er opladet tilstrækkeligt.
• Hvis dit batteri aflades, vil det bevare klokkeslæt og data i 3 dage uden at blive
opladet. Efter 3 dage vil du blive bedt om at nulstille modtagerens klokkeslæt og
dato (se kapitel 2, afsnit 2.2, Indstillingsmenuen).
• Brug kun Dexcom batteriopladeren, der følger med i modtagersættet. Brug ikke
nogen anden batterioplader.
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Flere oplysninger om hovedmenuens muligheder er at finde i afsnittene anført nedenfor:
Menu

Formål

Reference til
brugervejledningen

Tendensgraf

For at vise tendensgraferne.
• Den 3-timers tendensgraf er standardskærmbilledet,
som vises, hver gang du tænder for modtageren.

Kapitel 5

Start sensor

For at starte en ny sensorsession.
• Denne mulighed kommer kun frem, hvis der er
blevet indtastet et sender-id, og du ikke er midt i en
sensorsession.

Kapitel 3

Indtast BG

For at indtaste dine blodglukoseværdier til kalibrering.

Kapitel 4

Profiler

Profiler lader dig brugerdefinere lydmønstret og
lydstyrkeniveauet til beskeder og alarmer for at
imødekomme dine behov.

Kapitel 6

Begivenheder

For at indtaste personlige oplysninger om måltider,
insulin, motion og helbredsstatus.

Kapitel 7

Beskeder,
Høj/lav

For at ændre indstillingerne for meddelelser om høje
og lave beskeder fra din modtager.

Kapitel 6

Indstillinger

For at ændre klokkeslæt, dato og sender-id, for at
slå dit Dexcom G4 PLATINUM-systems hardwareog softwareversionsnumre op, for at se senderens
batteristatus, sidste kalibreringsværdi, klokkeslæt for
indførelse af sensor.

Kapitel 2

Slukning

For midlertidigt at slukke for al kommunikation
mellem din sensor, sender og modtager under en
aktiv sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens
glukoseaflæsninger, og det vil ikke forlænge sensorens
levetid.

Kapitel 3

Stop sensor

For at afslutte en sensorsession tidligt.
• Denne mulighed kommer kun frem, når du er midt
i en sensorsession. Du vil ikke modtage sensorens
glukoseaflæsninger. Det vil ikke forlænge sensorens
levetid.

Kapitel 9

Se Bilag I, Modtagerens beskeder, alarm og ikoner, for en liste over skærmbilleder, der
kan komme frem på modtageren under brug.
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kapitel to

DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMETS
OPSÆTNING
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Dette kapitel vil hjælpe dig, når du første gang opsætter dit Dexcom
G4 PLATINUM kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Læs dette
kapitel, inden du starter.

2.1

OPSÆTNINGSGUIDE

1. Inden du opsætter modtageren, skal senderen tages ud af emballagen. Det tager
10 minutter, inden senderen tændes, efter den er taget ud af emballagen.
2.	Sørg for, at modtageren er helt opladet (se kapitel 1, afsnit 1.4, Sådan oplader du
modtagerens batteri).
3.	Tænd for modtageren ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på modtageren. Når
du tænder for modtageren for første gang, vil opsætningsguiden hjælpe dig med at
komme i gang ved at bede dig om at indtaste følgende opsætningsoplysninger:
a. Vælg dit sprog.
• Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
dit ønskede sprog.
• Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det
fremhævede sprog.

b. Indstil tidsformatet.
• Tilgængelige tidsformater er enten indstillingen
24 timer eller indstillingen AM/PM (12 timer).
• Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
vælge dit ønskede tidsformat.
• Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte
ændringerne af tidsformatet.
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c. Indstil klokkeslæt og dato. Datoformatet er
ÅÅÅÅ-MM-DD.
• Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
indtaste den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
• Tryk på knappen RIGHT (højre) (vis ikon) for at gå til
næsteafsnit.
• Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte
ændringerne af klokkeslæt og dato.
d. Indtast dit sender-id.
• Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
indtaste dit sender-id.
• Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte
indtastningen af sender-id.

Dit sender-id er unikt og indeholder en kode med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde
på følgende steder:
• På ydersiden af senderboksens mærkat.
• I bunden af senderen.

TIPS:
• Skriv dit sender-id-nummer ned på listen Vigtige kontakter og numre på side 4.
• Hvis du har brug for at ændre sprog, tidsformat, klokkeslæt, dato eller senderid, efter du har gennemført opsætningsguiden, henvises der til afsnit 2.2,
Indstillingsmenuen.
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e. Indstil dine værdier for beskeder om lav og høj glukose. Dine beskeder om lav og
høj glukose er forudindstillet til 4,4 mmol/l og 11,1 mmol/l, men de kan ændres for at
imødekomme din behov.

• Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge din ønskede beskedværdi.
Ændringer kan foretages i trin på 0,1 mmol/l.
• Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte din foretrukne beskedværdi.
Opsætningsguiden er nu fuldført. For at begynde med at bruge dit Dexcom G4 PLATINUM
CGM-system skal du indføre en sensor (se kapitel 3, Sådan indfører du en sensor og
starter en sensorsession).

TIPS:
• Du kan også ændre dine beskedværdier i beskedmenuen.
• Måleenheden (mmol/l) kan ikke justeres.
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2.2 INDSTILLINGSMENUEN
Indstillingsmenuen viser dig, hvordan du ændrer klokkeslæt, dato og sender-id, efter du
allerede har fuldført opsætningsguiden.

2.2.1 SÅDAN GÅR DU TIL INDSTILLINGSMENUEN
1. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for modtageren. 3-timers grafen
kommer frem.
2. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at få hovedmenuen vist.
3. F
 ra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle
til ”Indstillinger” og på knappen SELECT (vælg). Indstillingsmenuen kommer frem.

2.2.2 SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS
KLOKKESLÆT OG DATO
Indstil klokkeslæt og dato ved at følge trinene nedenfor.
1. F
 ra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Tid/dato” og på
knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen RIGHT (højre) for at fremhæve hver
værdi under dato og klokkeslæt. Tryk så på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at foretage justeringer,
og tryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til næste
værdi. Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD. Når du har valgt
klokkeslæt, skal du trykke på knappen SELECT (vælg).
Du vil vende tilbage til indstillingsmenuen.
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TIP:
• Du skal muligvis nulstille modtagerens klokkeslæt og dato, hvis det genopladelige
batteri er afladet. Hvis det sker, vil du få besked, og du bliver automatisk taget til
skærmbilledet med klokkeslæts-/datoindstilling.

2.2.3 SÅDAN INDTASTER DU DIT SENDER-ID
Hver gang du skifter til en ny sender og/eller modtager (som en erstatning for den sender
og/eller modtager, som fulgte med dit sæt), skal du indtaste sender-id’et i modtageren.
Sender-id’et er en serie med 5 tal og/eller bogstaver, som er at finde på følgende steder:
• På ydersiden af senderboksens mærkat.
• I bunden af senderen.
Hvis du har problemer med at finde dit sender-id, kan du kontakte den lokale distributør.
TIP:
• Du kan kun indtaste dit sender-id, når du ikke er i en sensorsession. Under
en sensorsession vil ”sender-id” ikke komme frem som en mulighed på
indstillingsmenuen.
Indtast sender-id’et ved at følge trinene nedenfor.
1. F
 ra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP
(op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Sender-id” og på
knappen SELECT (vælg).
2. S
 tart med det første tal eller bogstav (indtast ikke ”SN”):
a. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vise
det korrekte tal eller bogstav.
b. T
 ryk så på knappen RIGHT (højre) for at gå til den
næste værdi, og gentag trin a. Fortsæt med at gentage
trin a og b, til du har sender-id’et vist.
c. E
 fter indtastning af det femte tal eller bogstav skal
der trykkes på knappen SELECT (vælg). Du vil vende
tilbage til indstillingsmenuen.
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2.2.4 SÅDAN INDSTILLER DU MODTAGERENS TIDSFORMAT
Indstil modtagerens tidsformat (24 timer eller AM/PM) ved at følge trinene nedenfor.
1. F
 ra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Tidsformat”
og på knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til
og fremhæve dit ønskede tidsformat.
3. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge det
fremhævede tidsformat. Du vil vende tilbage til
indstillingsmenuen.

2.2.5 SÅDAN VÆLGER DU MODTAGERENS SPROG
Vælg modtagerens sprog ved at følge trinene nedenfor.
1. Fra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Sprog” og på
knappen SELECT (vælg).

2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle til
og fremhæve dit ønskede sprog.
3. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge
det fremhævede sprog. Du vil vende tilbage til
indstillingsmenuen.
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2.3 SÅDAN TJEKKER DU OPLYSNINGER OM DIT DEXCOM
G4 PLATINUM-SYSTEM
Du kan når som helst tjekke din modtager for oplysninger om dit kontinuerlige
glukoseovervågningssystem.
1. F
 ra Indstillingsmenuen skal der trykkes på knappen UP
(op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Info om anordning”
og på knappen SELECT (vælg).

2. Oplysninger

om din sensorsession og dit system kommer
frem. Rul ned for at se alle enhedsoplysninger:
• Indførelsestidspunkt
• Sidste kalibrering
• Senderens batteri
• Sender-id
• Serienummer
• Delnummer
• Delrevision
• Softwarenummer
• Softwarerevision
3. Tryk på knappen LEFT (venstre) for at vende tilbage til Indstillingsmenuen.

2.4 SENDER- OG MODTAGERKOMMUNIKATION
Dexcom G4 PLATINUM-sensoren, -senderen og -modtageren skal fjernes
	
forud for magnetisk resonans billeddannelse (MR), CT-scanning eller
behandling med diatermi. Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke blevet
testet under MR-, CT-scanninger eller ved behandling med diatermi, og det
vides ikke, om der er sikkerheds- eller ydelsesproblemer.
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	Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden
hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand,
så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et
badekar, en vandseng osv.

TIP:
•S
 enderen og modtageren kan miste kommunikation på følgende tidspunkter:
- Når de er i nærheden af metalliske genstande.
- Når du bruger et elektrisk tæppe.

Når du er midt i en sensorsession, kan du tjekke, at modtageren og senderen
kommunikerer med hinanden. Vis skærmbilledet med tendensgrafen ved at trykke på
knappen SELECT (vælg), LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for at se trendgrafen.
Dette antennesymbol viser, at senderen og
modtageren kommunikerer med hinanden.

Dette Uden for intervallet-symbol viser, at senderen og
modtageren ikke kommunikerer med hinanden.
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kapitel tre

SÅDAN INDFØRER DU EN SENSOR
OG STARTER EN SENSORSESSION
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For at bruge dit Dexcom G4 PLATINUM kontinuerlige
glukoseovervågningssystem skal du bruge en sensor, en sender
og en modtager. Du skal også bruge en blodglukosemåler og
teststrimler til kalibrering. Når den er indført og kalibreret, vil sensoren
kontinuerligt måle og vise sensorens glukoseaflæsninger i op til
7 dage. Følgende afsnit vil viser dig, hvordan du indfører sensoren
og starter en ny kontinuerlig glukoseovervågningssession.
Gennemgå undervisningen på cd’en i dit sæt. Undervisningen er også
tilgængelig på dexcom.com.
	Sensorer kan knække i sjældne tilfælde. Hvis en sensor knækker, og ingen
del deraf kan ses over huden, skal du ikke forsøge at fjerne den. Søg
lægehjælp, hvis du oplever symptomer på infektion eller inflammation –
rødhed, hævelse eller smerte – på indførelsesstedet. Hvis du kommer ud
for en knækket sensor, skal du rapportere dette til den lokale distributør.

For patienter, der gennemgår en MR-scanning med en bevaret metaltråd knækket af
fra en Dexcom G4 PLATINUM-sensor, registrerede in-vitro MR-testning ikke nogen
sikkerhedsfarer. Der var ingen væsentlig bevægelse eller opvarmning af metaltråden og
billeddannelsesartefakter var begrænset til området omkring metaltråden.

3.1 INDEN DU STARTER
r	Sørg for, at du oplader modtageren helt. Se kapitel 1, afsnit 1.4, Sådan oplader du
modtagerens batteri.

r Tjek, at dato og klokkeslæt er korrekte på modtageren.
r	Sørg for, at det korrekte sender-id er blevet indtastet i din modtager (se kapitel 2,
afsnit 2.2, Indstillingsmenuen).

r	Tjek holdbarhedsdatoen på sensoren. Udløbsdatoens format er ÅÅÅÅ-MM-DD.

Sensorer skal indsættes på eller før slutningen af den kalenderdag, der er trykt på
sensorens pakkemærkat.

r	Sørg for, at du bruger din blodglukosemåler i henhold til producentens vejledning for at
tilsikre, at du får nøjagtige blodglukoseværdier til kalibrering.
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r	Rengør bunden af senderen med en let fugtig klud eller renseserviet med

isopropylalkohol. Anbring senderen på en ren og tør klud, og lad den lufttørre i
2-3 minutter.

r Sørg for, at din blodglukosemålers og modtagers dato og klokkeslæt er de samme.
	Opbevaringstemperaturen skal være 2 °C - 25 °C. Du kan opbevare
sensorerne i køleskabet, hvis det er inden for dette temperaturområde.
Sensorer bør ikke opbevares i en fryser.
Gennemgå billedet af sensorapplikatoren nedenfor, inden der bruges en ny sensor.

Pressestempel
Sikkerhedslås

Applikatorløb
(indeholder en lille
indføringskanyle
og sensor)
Senderlås

Manchet

Sensorkapsel

Udløserfane

3.2 SÅDAN TAGER DU SENSOREN UD AF EMBALLAGEN
	Sensoren er steril i dens uåbnede, ubeskadigede emballage. Brug ikke
en sensor, hvis dens sterile emballage har været beskadiget eller åbnet
tidligere.
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• Vask dine hænder grundigt, og tør dem.
• Tag forsigtigt sensoren ud af emballagen. Se nøje på sensoren for at sikre, at den ikke
er beskadiget.
• Applikatoren er en engangsenhed. Sikkerhedslåsen forhindrer dig i utilsigtet at frigøre
kanylen, før du er klar. Applikator- og sensordesignet forhindrer genanvendelse.

3.3 SÅDAN VÆLGER DU ET INDFØRELSESSTED
Ændr det sted, hvor du anbringer sensoren for hver indførelse for at lade
huden hele.
Undgå områder, hvor der er sandsynlighed for, at huden stødes, skubbes
eller presses sammen eller hudområder med ar, tatoveringer eller
irritation, de ikke er ideelle steder til måling af glukose.
Undgå at injicere insulin eller anbringe en insulinpumpes infusionssæt
inden for 7,62 cm af sensoren, i tilfælde af at insulinen påvirker sensorens
glukoseaflæsninger.
Det vil være nyttigt at gennemgå undervisnings-cd’en for at lære, hvordan du indfører
sensoren. Vælg et sted til anbringelse af sensoren:
• Voksne på mindst 18 år: Indfør i maven (foran på kroppen, mulighed A).
• Børn og unge mellem 2 og 17 år: Indfør i maven (foran på kroppen, mulighed A) eller
i den øverste del af endeballerne (bag på kroppen, mulighed B).
Der er ikke blevet testet nogen andre indførelsessteder til sensoren.

Foran på kroppen, sensorsted mulighed A
(fra 2 år og op)

Bag på kroppen,
sensorsted mulighed B
(kun 2-17 år)
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Sensorens ideelle indførelsessted for dig kan være baseret på din kropstype, aktivitet,
følsomheder og andre personlige karaktertræk. Du kan vælge et sted oven over eller
under din bæltelinje. Det bedste område til indførelse af sensoren er som regel fladt og kan
knibes sammen. Undgå indførelse af sensor på steder, hvor der er noget, som gnubber
eller trykker mod sensoren. Undgå for eksempel indførelse af sensor langs linningen og
sikkerhedsselen, i eller tæt på navlen, øverst på endeballerne tæt på linningen/bæltet eller
for langt nede på endeballerne hvor du sidder.
• Vælg et område, der er mindst 7,62 cm fra det sted, hvor du planlægger at injicere
insulin, eller dit pumpeinfusionssted.
• Undgå at bruge det samme sted til indførelse af sensor gentagne gange. Skift dine steder
til sensorplacering, og brug ikke de samme sted til 2 sensorsessioner i træk.
• Du kan skulle barbere området, hvor du planlægger at anbringe sensoren, så
klæbepuden sidder godt fast.
• Sørg for, at der ikke er nogen spor af creme, parfume eller lægemidler på huden der, hvor
du anbringer sensoren.
For mere hjælp til sensorens ideelle indførelsessteder til dig kan du kontakte dit
sundhedspersonale.

3.4 SÅDAN PLACERER DU SENSOREN
1. Rens først området med en spritserviet. Sørg for, at området er rent og helt tørt, inden
du indfører sensoren.
BEMÆRK: Hudklargøring eller selvklæbende produkter (Mastisol, SkinTac) er valgfrit. Hvis
du bruger en valgfri hudklargøring eller et selvklæbende produkt, skal det anbringes på
huden i en ”ringform” hvorpå du anbringer sensorens klæbepude. Indfør sensoren gennem
den rene hud i midten af ”ringen” hvor den er fri for hudklargørings- eller selvklæbende
produkter. Lad huden tørre (den kan eventuelt føles klæbrig).
2. Vha. de hvide faner på klæbepudens beskyttelsesfilm fjernes denne film fra
sensorkapslen, en halvdel ad gangen. Hold sensoren i applikatorløbet, og forsøg ikke at
røre ved den klæbrige klæbepude.
3. Anbring sensoren fladt på dit valgte område. Sørg for, at sensoren er anbragt i samme
retning som vist på billedet nedenfor. Du bør ikke anbringe sensoren, så den peger op
eller ned.
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Fjern klæbepudens beskyttelsesfilm

Få sensoren til at klæbe på huden

4. Tryk din finger fast omkring klæbepuden for at sikre, at den er glat.
5. Hold fast i applikatoren. Træk så sikkerhedslåsen lige ud og væk fra applikatoren i den
retning, som pilene viser på næste billede.

Fjern sikkerhedslåsen

TIP:
• Sikkerhedslåsen kan bruges senere til fjernelse af senderen. Gem
denne del som hjælp til at flytte senderen til slut i en kontinuerlig
glukoseovervågningssession. Når din glukoseovervågningssession er omme,
skal du følge trinene i kapitel 8, afsnit 8.3, Fjernelse af sender.

BEMÆRK: Kontakt din sundhedsudbyder klinik for specifikke spørgsmål vedrørende
brugen af medicinsk tape, barriereservietter og/eller andre klæbestoffer, da det vedrører
din brug af Dexcom CGM kontinuerlige glukoseovervågning.

3.5 INDFØRELSE AF SENSOR
Når du har anbragt applikatoren på huden og fjernet sikkerhedslåsen, er du klar til at
indføre sensoren. Indfør sensoren ved at følge disse trin:
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1. Brug eventuelt den ene hånd til at løfte huden op ved kanten af den hvide klæbepude.
Løft ikke op i den midterstedel af plastikbunden. Med den anden hånd anbringes to
fingre oven over manchetten på applikatorløbet, så de hviler oven over manchetten.
2. Anbring tommelfingeren på det hvide pressestempel. Skub pressestemplet helt ned,
mens der sørges for, at det er flugter med applikatorløbet. Du bør høre 2 klik. Denne
handling indfører kanylen og sensoren under din hud.
Når du skubber ned på pressestemplet, må manchetten ikke trækkes tilbage.

”2 KLIK”
“2 CLICKS”

Skub ned på stemplet - indfør kanylen og sensoren

3. Fjern sensorindføringskanylen ved at løfte
op i huden med den ene hånd. Anbring to
fingre på den anden hånd under manchetten.
Hold tommelfingeren let oven på det hvide
pressestempel, og træk manchetten tilbage
mod tommelfingeren, til du hører 2 ”klik”, eller
til du ikke kan trække længere tilbage. Dette
trin efterlader sensoren under huden og fjerner
sensorindføringskanylen fra din krop.

“”2
2 CLICKS”
KLIK”

Træk manchetten tilbage - træk
kanylen tilbage

4. Fjern applikatorløbet ved at trykke på de ribbede
udløserfaner på sensorkapslens sider (når du
trykker på den forreste del af udløserfanerne,
udvides fanernes bageste del, så du kan
trække applikatorløbet af). Efter dette trin vil kun
sensorkapslen være tilbage i din krop.
• Sørg for, at senderlåsen er nede (mod din krop)
for at fjerne applikatorløbet.

Slip applikatorløbet
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• Sørg for at trykke midt på udløserfanernes ribbede del.
• Mens der trykkes på udløserfanerne, skal applikatorløbet rokkes fremad og væk
fra kroppen.
Hvis du har nogen problemer med indførelsen, skal du gemme sensoren og applikatoren
og kontakte den lokale distributør.

3.6 FASTGØRELSE AF SENDER
Når du har indført sensoren, skal du sætte senderen ind i sensorkapslen med et klik. Følg
trinene nedenfor for at fastgøre din sender.
1. Rengør og tør bunden af sensoren med en fugtig klud eller en spritserviet inden
hver brug. Pas på at din hud ikke kommer i kontakt med metalcirklerne på senderen.
For desinfektionsvejledning henvises der til kapitel 10, afsnit 10.3, Rengøring og
desinfektion. Pas på ikke at ridse bunden af senderen, da ridser kan kompromittere den
vandtætte forsegling.
2. Anbring senderen i sensorkapslen med den flade
side nedad.
Installer senderen i sensorkapslen

3. Med en hånd kan du løfte op i huden ved kanten af den hvide klæbepude.
a. Anbring en finger på senderen for at holde den på plads, mens senderen fastgøres i
sensorkapslen.
b. Træk senderlåsen hen over senderen, så
senderen klikker på plads. Senderen skal ligge
fladt i sensorkapslen. Du bør høre 2 ”klik”. Hvis
ikke hører 2 ”klik”, er transmitteren muligvis
ikke klikket helt på plads. Du kan slippe
klæbepudens kant på dette tidspunkt.

Senderlås

c. S
 ørg for, at senderen er fastgjort ved at lade pege- og langefingeren glide under
sensorkapslens vinger og trykke ned på senderen med tommelfingeren.
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4. Hold senderen på plads med én hånd. Fjern med den anden
hånd senderlåsen ved at holde fast i enden af låsen og
hurtigt vride låsen væk din krop.

Fjern senderlåsen

TIPS:
• Sørg for, at du hører 2 klik, når du klikker senderen på plads (se trin 3). Hvis
ikke senderen sidder helt fast, kan det resultere i en ringe sensorforbindelse
og lade væsker trænge ind under senderen. Dette kan føre til unøjagtige
glukoseaflæsninger for sensoren.
• Fjern ikke senderen fra sensorkapslen, mens kapslen er fastgjort
på huden.

3.7 SÅDAN STARTER DU EN SENSORSESSION
Følg trinene nedenfor for at fortælle modtageren, at du har indført en ny sensor.
1. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde
modtageren.
2. Fra en tendensgraf skal der trykkes på knappen SELECT
(vælg) for at få hovedmenuen vist.
3. Tryk på knappen UP (op) DOWN (ned) for at rulle, til du
fremhæver ”Start sensor”.
4. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte starten
af en ny sensorsession. Skærmbilledet for sensorstart
kommer frem for at lade dig vide, at din sensorsession er
blevet aktiveret, og din 2-timers opstart er startet.
5. Så vender modtageren tilbage til 3-timers tendensgrafen.
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6. Tjek modtageren efter ca. 10 minutter efter at have startet
din sensorsession for at sikre, at modtageren og senderen
kommunikerer med hinanden. Antennesymbolet
bør
komme frem i øverste venstre hjørne af tendensgrafen.
Hvis Uden for intervallet-symbolet
kommer frem i
øverste højre hjørne af tendensgrafen, henvises der til
kapitel 9, afsnit 9.9, Uden for område/ingen antenne.

TIPS:
•M
 enumuligheden Startsensor vil forsvinde fra hovedmenuen. Muligheden
kommer kun frem igen, når en aktiv sensorsession afsluttes. Hvis du ikke ser
startsensormuligheden på menuskærmbilledet, kan du fortsætte den session
eller stoppe sessionen (der henvises til kapitel 9, afsnit 9.6, Sensorslukning,
fejlfinding).
• Når en ny sensorsession er startet, modtager du ikke glukoseaflæsninger
eller beskeder fra sensoren, til din 2-timers opstartperiode er sluttet, og
du har gennemført dine indledende kalibreringer. Se kapitel 4, afsnit 4.3,
Opstartskalibrering.

3.8 SENSORENS OPSTARTSPERIODE
Sensoren behøver en 2-timers opstartsperiode til at tilpasse sig under huden.
Når du trykker på knappen SELECT (vælg) i løbet af
opstartsperioden for at tænde for modtagerens skærm,
omfatter din tendensgraf et 2-timers nedtællingssymbol
øverste højre hjørne.

i

Med tiden fyldes nedtællingssymbolet
for at angive, at
du nærmer dig den indledende kalibreringstid. Se billederne
nedenfor for et eksempel på, hvordan det ser ud. I løbet
af nedtællingsperioden får du ingen glukoseaflæsninger,
beskeder og alarmer fra sensoren.

Start

[0-24]
minutter

[24-48]
minutter

[48-72]
minutter

[72-96]
minutter

Klar til
kalibrering
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Hvis du i løbet af den 2-timers opstartsperiode ser symbolet Uden for intervallet
på skærmen, skal du gennemgå følgende tips til fejlfinding.

øverst

•S
 ørg for, at modtageren og senderen er inden for 6 meter af hinanden. Tjek efter
10 minutter for at se, om antennesymbolet kommer frem igen i øverste venstre hjørne på
modtagerens skærm.
• Hvis modtageren og senderen stadig ikke kommunikerer med hinanden, skal du tjekke
enhedens oplysningsskærm for at sikre, at det korrekte sender-id er indtastet i modtageren
(se kapitel 2, afsnit 2.3, Sådan tjekker du oplysninger om modtageren).
• Hvis det korrekte sender-id er blevet indtastet i modtageren, og modtageren og senderen
stadig ikke kommunikerer med hinanden, skal du kontakte din lokale distributør.
Ved udgangen af den 2-timers opstartsperiode fortæller modtageren dig, at det er tid til at
kalibrere sensoren. Kapitel 4, Sådan kalibrerer du dit Dexcom G4 PLATINUM-systemet,
fortæller dig, hvordan du kalibrerer sensoren.

3.9 SÅDAN FASTKLÆBER DU SENSORKAPSLEN
Sensorkapslen skal forblive forsvarligt fastgjort på huden
vha. dets eget klæbestof. Men hvis klæbepuden er løs
langs kanterne, kan du bruge medicinsk tape for ekstra
støtte. Hvis du bruger tape, skal du kun tape over den
hvide klæbepude på alle sider for ensartet støtte. Tape
ikke over senderen eller nogen af sensorkapslens
plastikdele. Tape ikke under sensoren, og efterlad ikke
noget stof på huden, hvor du indfører sensoren.

3.10

MIDLERTIDIG SLUKNING AF MODTAGEREN

Der kan være tidspunkter, hvor du vil slukke midlertidigt for modtageren. Slukning
stopper al kommunikation mellem sender og modtager, samt slukker for modtageren. Du
modtager ikke glukoseaflæsninger fra sensoren eller nogen beskeder eller alarmer, mens
modtageren er slukket, men din aktuelle sensorsession vil fortsætte. Følg disse trin for at
slukke for modtageren:
1. Fra hovedmenuen skal der rulles til ”Lukning”, som
fremhæves. Tryk på knappen SELECT (vælg).
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2. Bekræft, at du vil slukke for modtageren.
a. Hvis du vil slukke, skal du trykke på knappen LEFT
(venstre) for at fremhæve ”OK” og så trykke på
knappen SELECT (vælg).
b. Hvis du vil annullere slukning, skal du trykke på
knappen SELECT (vælg) (med ”Annuller” fremhævet)
for at vende tilbage til hovedmenuen.
3. For at tænde for modtageren igen og genoptage kommunikation med senderen skal der
trykkes på knappen SELECT (vælg). Det kan tage op til 20 sekunder, før skærmen er
tændt.

TIPS:
• Husk, at dine beskeder og alarm for lav glukose ikke virker, når modtageren er
slukket.
• Slukning af modtageren forlænger ikke sensorens levetid til mere end 7 dage. Din
sensorsession stopper 7 dage, efter du startede sensorsessionen.

3.11 DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEMET OG VAND
Sensoren er vandtæt under brusebad, karbad eller svømning, hvis senderen er klikket
helt på plads. Sensoren er blevet testet til at være vandtæt, når den nedsænkes ned til
2,44 meter i maksimum 24 timer. Modtageren er regntæt, men du skal forsøge holde den
tør. Spild ikke væsker på den, og tab den ikke i væsker. Hold micro-USB-portens dæksel
lukket for at hjælpe med at forhindre væske i at trænge ind i modtageren. Trådløs
kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand, så området er meget mindre, hvis du
befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng osv.

TIP:
• Hvis modtageren bliver våd, skal du sørge for, at højttalerne og vibrationstilstanden
stadig virker. Det kan du gøre vha. muligheden Prøv det i Profilmenuen. Se kapitel 6, afsnit 6.3, Beskedprofiler.
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kapitel fire

SÅDAN KALIBRERER DU DIT
DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM
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Dexcom G4 PLATINUM-systemet kræver, at du kalibrerer sensorens
glukoseaflæsninger til din blodglukosemåler.
	Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil),
mens du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren
fejlagtigt. Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol,
der er aktiv i din krop.

4.1 KALIBRERINGSOVERSIGT
Der er vigtige tidspunkter, hvor du skal kalibrere:
1. Indledende opstart: 2 timer, efter du indfører sensoren
2. 12 timers opdatering: Hver 12. time efter den indledende opstartskalibrering
3. Flere oplysninger påkrævet eller andre årsager
Under kalibrering skal du indtaste dine blodglukoseværdier manuelt i modtageren. Du kan
bruge alle kommercielt tilgængelige blodglukosemålere.
På sensorsessionens første dag skal du indtaste 2 blodglukoseværdier i modtageren
som din 2-timers opstartskalibrering. Når din 2-timers opstartskalibrering er blevet
indtastet, skal du indtaste 1 blodglukoseværdi som din kalibrering 12 timer efter din
opstartskalibrering. Fra det tidspunkt skal du indtaste 1 blodglukoseværdi hver 12. timer.
Modtageren vil minde dig om, når disse kalibreringer er påkrævede. Du kan også blive
opfordret til at indtaste yderligere blodglukoseværdier efter behov. Et eksempel på dit
minimumskalibreringsprogram i løbet af en syv-dages sensorsession er vist nedenfor:
Eksempel på minimalt kalibreringsprogram i løbet af en syv-dages sensorsession
Mandag (dag et i sensorsessionen):

Sensorindførelse

2-timers
opstartskalibrering

12-timers
opdateringskalibrering

Tirsdag-søndag (dag 2-7 i sensorsessionen):

12-timers
opdateringskalibrering

12-timers
opdateringskalibrering
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TIPS:
• Brug ikke et alternativt sted til blodglukosetestning (blod fra håndfladen eller
underarmen osv.) til kalibrering, da blodglukoseværdier fra et alternativt sted
kan være anderledes end blodglukoseværdien fra en finger. Brug kun en
blodglukoseværdi, der er taget fra en blodglukosemåler, til kalibrering.
• For at få nøjagtige glukoseaflæsninger fra sensoren er korrekt kalibrering
nødvendig vha. nøjagtige blodglukoseværdier.

4.2 SÅDAN KALIBRERER DU
Til kalibrering skal du indtaste den nøjagtige blodglukoseværdi fra din måler.
Blodglukoseværdier skal være mellem 2,2-22,2 mmol/l og skal være taget inden
for de sidste 5 minutter.
	Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller blodglukoseværdier, der er
mere end 5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger
for sensoren.

TIP:
• Kun blodglukoseværdier mellem 2,2-22,2 mmol/l kan bruges til kalibrering. Hvis
blodglukoseværdien (-værdierne), du indtastede, lå uden for dette område, bliver
modtageren ikke kalibreret. Du vil skulle vente med at kalibrere, til din blodglukose
ligger inden for dette område.

Trinene nedenfor viser dig, hvordan du indtaster dine blodglukoseværdier til kalibrering:
1. Tag en blodglukosemåling vha. din måler.
2. Fra en tendensgraf skal der trykkes på knappen SELECT (vælg) for at få
hovedmenuen vist.
3. Brug knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle, til
”Indtast blodsk.v.” er fremhævet.
4. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at vælge denne
mulighed. Du vil se et skærmbillede med en bloddråbe og
et tal i mmol/l enheder.
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TIP:
• ”Indtast blodsk.v.” vil være den anden mulighed på hovedmenuen, når du er midt i
en sensorsession.
a. Når modtageren ikke har en nylig glukoseaflæsning fra
sensoren, er standardindstillingen 6,7 mmol/l.
b. Hvis der har været en glukoseaflæsning fra sensoren
inden for de sidste 15 minutter, viser skærmbilledet
”Indtast blodsk.v.” din aktuelle glukoseaflæsning fra
sensoren som dit startpunkt. Brug ikke den aktuelle
glukoseaflæsning fra sensoren til kalibrering. Brug
kun blodglukoseværdier fra din måler.
c. Inden du tager en blodglukosemåling, der skal bruges til kalibrering, skal du vaske
hænder, sørge for, at dine glukoseteststrimler ikke er udløbet, at de har været
opbevaret korrekt, og at din måler er korrekt kodet (hvis påkrævet).
Påfør forsigtigt blodprøven på teststrimlen ved at følge vejledningen, der følger med din
måler eller dine teststrimler.
5. For at indtaste blodglukoseværdien skal du bruge knappen UP (op) eller DOWN (ned) til
at rulle, til du ser den korrekte værdi og så trykke på knappen SELECT (vælg).
6. Bekræft, at den blodglukoseværdi, du indtastede, er korrekt. Indtastning af
forkerte værdier kan påvirke sensorens nøjagtighed.
	a. Hvis den viste blodglukoseværdi er korrekt, skal du
trykke på knappen SELECT (vælg).
b. H
 vis den viste blodglukoseværdi er forkert, skal du
trykke på knappen RIGHT (højre) for at fremhæve
”Annuller” og så trykke på knappen SELECT (vælg) for
at vende tilbage til skærmbilledet ”Indtast blodsk.v.”.
Gentag trinene for genindtastning af den korrekte
blodglukoseværdi.
c. H
 vis du ikke trykker på knappen SELECT (vælg), får
modtageren en ”timeout”, og der registreres ingen
blodglukoseværdi til kalibrering.
7. Bearbejdningsskærmbilledet ”Indtast blodsk.v.” kommer
frem, så du ved, at blodglukoseværdien bliver bearbejdet
til kalibrering.
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8. Til opstartskalibrering gentages disse trin for den anden blodglukoseværdi.
9. En glukoseaflæsning fra sensoren kommer frem på modtageren med det samme,
og glukoseaflæsninger fra sensoren bliver opdateret hvert 5. minut.
10. Hvis aflæsningerne ikke kommer frem med det samme, henvises der til kapitel 9,
afsnit 9.2, Kalibrering, fejlfinding.
TIPS:
• Inden kalibrering skal du sørge for, at en glukoseaflæsning fra sensoren eller et
bloddråbesymbol
er vis øverst på tendensgrafen.
• Pga. risiko for forvirring som følge af lav glukose, vil det muligvis være en god ide
at behandle lav blodglukose inden kalibrering.
• Sørg altid for, at antennesymbolet
er vist i øverste venstre hjørne på
tendensgrafen, inden du indtaster blodglukoseværdier til kalibrering.
• Du skal altid bruge den samme måler til kalibrering, som du rutinemæssigt
bruger til at måle din blodglukose. Skift ikke måler midt i en sensorsession.
Blodglukosemålerens og -strimlens nøjagtighed kan variere fra mærke til mærke.
• Nøjagtigheden af blodglukosemålerens måling, som bruges til kalibrering, kan
påvirke nøjagtigheden af glukoseaflæsningerne fra sensoren.
• Kalibrer ikke Dexcom G4 PLATINUM-systemet, når du har aktiv paracetamol i
kroppen. Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil),
mens du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren
fejlagtigt. Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol, der er
aktiv i din krop.

Sensorens glukosesaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer
	
mindre end hver 12. time.
		Du skal indtaste den præcise blodglukoseværdi, som blodglukosemåleren
viser. Indtast alle blodglukoseværdier til kalibrering inden for 5 minutter.
Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller blodglukoseværdier, der
er mere end 5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger
for sensoren.
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4.3 OPSTARTSKALIBRERING
To timer, efter du starter sensorsessionen (se kapitel 3,
afsnit 3.7, Sådan starter du en sensorsession), vil
modtageren fortælle dig, at du skal kalibrere ved at vise
prompten til opstartskalibrering. Denne prompt betyder, at
du skal kalibrere med 2 separate blodglukoseværdier fra
din måler. Du vil ikke se glukoseaflæsninger fra sensoren, til
modtageren accepterer blodglukoseværdier.
1. Når du ser dette skærmbillede, skal du trykke på knappen
SELECT (vælg) for at rydde skærmen.

Ikon for opstartskalibrering

2. Tag 2 separate blodglukosemålinger med din måler, og indtast blodglukoseværdierne i
modtageren (se kapitel 4, afsnit 4.2, Sådan kalibrerer du).
3. Du kan slette ikonen ved at trykke på knappen SELECT (vælg). Bloddråbesymbolet
forbliver øverst på tendensgrafen, til du kalibrerer. Systemet vil give dig besked
igen hvert 15. minut, til du indtaster blodglukoseværdierne. Du vil ikke modtage
glukoseaflæsninger fra sensoren, før modtageren accepterer blodglukoseværdier.
Hvis du ikke sletter ikonet, giver systemet giver dig besked igen hvert 5. minut.

4.4

12-TIMERS KALIBRERINGSOPDATERING

Kalibrer dit system hver 12. time efter din indledende kalibrering (udført 2 timer efter
sensorindførelse) for at sikre, at dine glukoseaflæsninger fra sensoren forbliver nøjagtige
og er tætte på din blodglukosemålers værdier. Du kan indtaste alle blodglukoseværdier,
som du tager i løbet af en sensorsession. Hvis du ikke har indtastet nogen
blodglukoseværdier inden for de sidste 12 timer, beder modtageren dig om at indtaste en
blodglukoseværdi for at opdatere dens kalibrering. Følgende trin viser dig, hvordan du
indtaster denne kalibrering.
Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer
	
mindre end hver 12. time.
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1. Når du se denne kalibreringsikon, betyder det, at det er på
tide at kalibrere med en enkelt blodglukoseværdi. Du kan
slette ikonen ved at trykke på knappen SELECT (vælg).
Systemet vil give dig besked igen hvert 15. minut, til du
indtaster blodglukoseværdien.
2. Tag en blodglukosemåling med din måler, og indtast
blodglukoseværdierne i modtageren. Hvis dette
skærmbillede kommer frem igen kort efter, du har indtastet
en ny blodglukoseværdi, henvises der til kapitel 9, afsnit 9.2,
Kalibrering, fejlfinding.

Kalibreringsikon

4.5 ANDRE ÅRSAGER TIL, AT DU SKAL KALIBRERE
• Når systemet ikke accepterer den sidste kalibrering.
• Når din blodglukoseværdi er meget forskellig fra glukoseaflæsningen fra sensoren.
1. Når du ser denne kalibreringsikon, betyder det, at det er
på tide at kalibrere med en enkelt blodglukoseværdi.
2. Tag en blodglukosemåling med din måler, og indtast
blodglukosen i modtageren. Hvis dette skærmbillede
kommer frem igen kort efter, du har indtastet en ny
blodglukoseværdi, henvises der til kapitel 9, afsnit 9.2.1,
Typer af kalibreringsikoner.
Kalibreringsikoner

TIP:
Hvis du ser disse skærmbilleder, er de tegn på kalibreringsfejl (se kapitel 9,
afsnit 9.3, Kalibreringsfejl, fejlfinding).

Skærmbillede for fejl ved
15 min. kalibrering

Skærmbillede for fejl
ved 1 times kalibrering
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kapitel fem

GLUKOSEAFLÆSNINGER OG -TENDENSER
FRA SENSOREN
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Dette kapitel vil lære dig, hvordan du viser dine glukoseaflæsningsog tendensoplysninger fra sensoren. Tendensgrafen vil komme med
yderligere oplysninger, som dit blodglukosemåler ikke kommer med.
Den viser din aktuelle glukoseværdi, den retning, hvori den ændrer
sig, og hvor hurtigt den ændrer sig. Tendensgrafen kan også vise dig,
hvordan din glukose har været med tiden.
	Hvis du tager produkter, der indeholder paracetamol (såsom Panodil),
mens du bærer sensoren, kan det øge glukoseaflæsningerne fra sensoren
fejlagtigt. Unøjagtighedsniveauet afhænger af mængden af paracetamol,
der er aktiv i din krop.

Din blodglukosemåler og glukosesensor måler din glukose fra to forskellige slags
kropsvæsker: blod og interstitiel væske. Derfor vil dine aflæsninger fra blodglukosemåleren
og glukosesensoren muligvis ikke stemme overens.

TIPS:
• Den største fordel, som du opnår ved at bruge Dexcom G4 PLATINUMsystemet, kommer fra tendensoplysningerne. Det er vigtigt, at du fokuserer på
tendenserne og ændringshastigheden på din modtager i stedet for den præcise
glukoseaflæsning.
• Hvis du har problemer med at aflæse din modtager i stærkt sollys, skal du
eventuelt søge skygge.

 lodglukoseværdigen fra din blodglukosemåler skal bruges til
B
behandlingsbeslutninger, såsom hvor meget insulin du skal tage.
Dexcom G4 PLATINUM-systemet erstatter ikke en blodglukosemåler.
Blodglukoseværdier kan være forskellige fra sensorens glukoseaflæsninger.
Grafen for retning, glukoseændringshastigheden og -tendensen på dit
Dexcom G4 PLATINUM-system kommer med yderligere oplysninger for at
hjælpe dig med dine beslutninger ifm. diabeteskontrol.
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5.1 Glukoseaflæsninger fra sensoren
Tryk på knappen Select (vælg) for at vække modtagerskærmen. Du vil se startskærmen,
som er 3-timers tendensgrafen. 3-timers tendensgrafen viser følgende:
Batteristatus

Glukoseaflæsning inden
for de sidste 5 minutter

Tendenspil
Statusområde

Antenne

Beskedindstilling
for høj glukose

Glukoseværdi

Glukosemålområde
Beskedindstilling
for lav glukose
Aktuelt tidspunkt

• Hver ”prik” på tendensgrafen er en glukoseaflæsning fra sensoren, som rapporteres
hvert 5. minut.
• Tendensgrafen viser det aktuelle klokkeslæt.
• Skærmlyset aktiveres ved at trykke på en vilkårlig knap.
•S
 tatusområdet viser nødvendige kalibreringsopdateringer, kalibreringsfejl og problemer
med glukoseaflæsninger fra sensoren.
• Din beskedindstilling for høj glukose vises som en gul linje hen over tendensgrafen.
• Din besked for lav glukoseindstilling vises som en rød linje hen over tendensgrafen.
•D
 en grå zone fremhæver dit målglukoseområde baseret på dine individuelle indstillinger
for beskeder om høj og lav glukose.
• Din aktuelle glukoseaflæsning bliver rød, hvis den er lav og gul, hvis den er høj, baseret
på dine beskedindstillinger for høj og lav glukose.
• Prikkerne på din tendensgraf skifter også farver baseret på dine beskedindstillinger for
høj og lav glukose.
• Hvis din besked for lav glukose ikke er indstillet, og din glukose er 3,1 mmol/l eller
lavere, bliver din glukoseværdi rød.
• Hvis dine glukoseaflæsninger fra sensoren ligger mellem dine beskedindstillinger for høj
og lav glukose, bliver glukoseværdien hvid.
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Du kan vise dine sidste glukoseoplysninger gennem
tendensgraferne over 1, 3, 6, 12 og 24 timer ved at
trykke på knappen UP (op) eller DOWN (ned).
• Systemet rapporterer kun glukoseoplysninger mellem
2,2-22,2 mmol/l. Din tendensgraf viser en flad linje eller
prikker ved 22,2 eller 2,2 mmol/l, når din glukose er
uden for dette område.

Glukoseaflæsningen fra sensoren
er i millimol pr. liter (mmol/l).

(Rul op fra 3-timers grafen til du når 1-times grafen)
1-times tendensgraf: 1-times tendensgrafen viser din aktuelle
glukoseaflæsning, og glukoseaflæsninger fra sensoren inden for den
sidste time.

3-timers tendensgraf: 3-timers tendensgrafen viser din aktuelle
glukoseaflæsning, og glukoseaflæsninger fra sensoren inden for de
sidste 3 timer.

(Rul ned fra 3-timers grafen til du når 6-timers grafen)
6-timers tendensgraf: 6-timers tendensgrafen viser din aktuelle
glukoseaflæsning, og glukoseaflæsninger fra sensoren inden for de
sidste 6 timer.

(Rul ned fra 6-timers grafen til du når 12-timers grafen)
12-timers tendensgraf: 12-timers tendensgrafen viser din aktuelle
glukoseaflæsning, og glukoseaflæsninger fra sensoren inden for de
sidste 12 timer.
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(Rul ned fra 12-timers grafen til du når 24-timers grafen)
24-timers tendensgraf: 24-timers tendensgrafen viser din aktuelle
glukoseaflæsning, og glukoseaflæsninger fra sensoren inden for de
sidste 24 timer.

Modtageren viser ”LOW” (lav), når den seneste glukoseaflæsning er mindre end
2,2 mmol/l, og ”HIGH” (høj)”, når den seneste glukoseaflæsning er højere end 22,2 mmol/l.

5.2 ÆNDRINGSHASTIGHEDSPILE
Dine ændringshastighedspile tilføjer oplysninger om den
retning og den hastighed, hvormed din glukose ændrer sig.
Tendenspilen kommer frem til højre for din aktuelle
glukoseaflæsning.

TIP:
• Overreager ikke på ændringshastighedspilene. Overvej nylig insulindosering,
aktivitet, indtagelse af mad, din samlede tendensgraf og din blodglukoseværdi,
inden du foretager dig noget.
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Denne tabel viser de forskellige tendenspile, som din modtager vil vise:
Konstant: Din glukose er stabil (stiger/falder ikke mere end 0,06 mmol/l
hvert minut). Din glukose kan stige eller falde med op til 0,8 mmol/l på
15 minutter.
Langsomt stigende: Din glukose stiger 0,06-0,11 mmol/l hvert minut. Hvis
den fortsætter med at stige med denne hastighed, kan din glukose stige op til
1,7 mmol/l på 15 minutter.
Stigende: Din glukose stiger 0,11-0,17 mmol/l hvert minut. Hvis den fortsætter
med at stige med denne hastighed, kan din glukose stige op til 2,5 mmol/l på
15 minutter.
Hastigt stigende: Din glukose stiger mere end 0,17 mmol/l hvert minut. Hvis
den fortsætter med at stige med denne hastighed, kan din glukose stige mere
end 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Langsomt faldende: Din glukose falder 0,06-0,11 mmol/l hvert minut. Hvis
den fortsætter med at falde med denne hastighed, kan din glukose falde op til
1,7 mmol/l på 15 minutter.
Faldende: Din glukose falder 0,11-0,17 mmol/l hvert minut. Hvis den fortsætter
med at falde med denne hastighed, kan din glukose falde op til 2,5 mmol/l på
15 minutter.
Hastigt faldende: Din glukose falder mere end 0,17 mmol/l hvert minut. Hvis
den fortsætter med at falde med denne hastighed, kan din glukose falde mere
end 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Ingen pil

Ingen oplysninger om ændringshastighed: Modtageren kan ikke beregne,
hvor hurtigt din glukose stiger eller falder på nuværende tidspunkt.
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TIPS:
• Tendenspilene kommer ikke frem, når der
er huller i glukosedataene (se Kapitel 9,
Afsnit 9.4, Systemglukosefejl). Hvis symbolet for
glukoseaflæsningsfejl
, Vent-symbolet , Uden
for intervallet-symbolet
eller bloddråbesymbolet
kommer frem øverst på tendensgrafen, kommer
tendenspilene ikke frem.
• Hvis tendenspilen mangler, men du er bekymret for, at dit blodglukoseniveau
eventuelt stiger eller falder, skal du teste en blodglukosemåling på din
blodglukosemåler.

	Symptomer ifm. lave eller høje blodglukoseniveauer skal ikke ignoreres.
Hvis du oplever symptomer på lav eller høj glukose, skal du tage en
blodglukosemåling fra din måler.

5.3 SYMBOLER FOR GLUKOSESTATUSOMRÅDET
I løbet af din sensorsession kan ”statusområdet” øverst på tendensgrafen eventuelt vise
et af statussymbolerne nedenfor. Du modtager ikke glukoseaflæsninger fra sensoren
i den tid, hvor statussymbolet vises, bortset fra i løbet af den almindelige 12-timers
kalibreringsikon.

Kalibrering
påkrævet

Yderligere
kalibrering
påkrævet

Dette ikon betyder, at du skal indtaste en kalibrering. Dette ikon kommer frem,
når det er tid til din 12-timers kalibreringsopdatering, eller hver gang en yderligere
kalibrering er påkrævet (se kapitel 4, afsnit 4.2, Sådan kalibrerer du).

Dette ikon betyder, at du skal indtaste endnu en blodglukoseværdi for at kalibrere
systemet og starte med at modtage glukoseaflæsninger fra sensoren.
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Glukoseaflæsningsfejl

Uden for
intervallet

Fejl ved
15-minutters
kalibrering

Fejl ved
1 times
kalibrering

Vent

Dette ikon betyder, at modtageren midlertidigt ikke forstår sensorsignalet. Dette
ikon er kun forbundet med sensoren. Du skal vente på flere ikoner og undlade at
indtaste nogen blodglukoseværdier, når du ser dette symbol.

Dette ikon betyder, at modtageren og sensoren/senderen ikke kommunikerer med
hinanden. Sørg for, at modtageren og sensoren/senderen er inden for 6 meter af
hinanden (se kapitel 1, afsnit 1.2, Senderoversigt).

Dette ikon betyder, at sensoren ikke kan kalibrere lige nu. Hvis du ser dette
skærmbillede, skal du indtaste mindst én til blodglukoseværdi til kalibrering efter
ca. 10-15 minutter. Hvis sensoren stadig ikke kan kalibrere herefter, skal sensoren
fjernes, og en ny sensor skal indføres.

Dette ikon betyder, at sensoren ikke kalibrerer, som den skal. Hvis du ser
dette skærmbillede, skal du vente mindst én time og så indtaste endnu én
blodglukoseværdi. Hvis der ikke vises nogen aflæsninger på modtageren herefter,
skal sensoren fjernes, og en ny sensor skal indføres.
Dette ikon betyder, at modtageren har registreret et potentielt problem med
sensorsignalet. Du skal vente ca. 30 minutter for flere ikoner. Indtast ikke nogen
blodglukoseværdier, når du ser dette symbol.
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DENNE SIDE ER BEVIDST EFTERLADT TOM.
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kapitel seks
BESKEDER, ALARMER OG
BESKEDPROFILER
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Dette kapitel vil lære dig om Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemets
mange beskeder og alarmer, og hvordan du brugertilpasser dem.

6.1 SÅDAN INDSTILLER DU DINE BESKEDER
6.1.1 STANDARDINDSTILLINGER FOR BESKEDER/ALARMER
Når du modtager Dexcom G4 PLATINUM CGM-system, er følgende beskeder og
alarmer forudindstillede på modtageren (se tabellen nedenfor).
Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Hvad betyder
det?

Hvad er
standardindstillingen?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?

Vil modtageren
underrette mig
igen?

Besked om høj
glukose
Din seneste
glukoseaflæsning
fra sensoren
ligger på eller over
beskedindstillingen
for høj glukose.

Aktiveret ved
11,1 mmol/l

Vibrerer to gange,
og vibrerer/bipper
så to gange
hvert 5. minut til
bekræftet, eller til
din glukoseværdi
falder under
beskedniveauet.

Nej, medmindre
du har aktiveret
snoozefunktionen
for høj besked.

Besked om lav
glukose
Din seneste
glukoseaflæsning
fra sensoren ligger
på eller under
beskedindstillingen
for lav glukose.

Aktiveret ved
4,4 mmol/l

Vibrerer tre gange,
og vibrerer/bipper
så tre gange
hvert 5. minut til
bekræftet, eller til
din glukoseværdi
går over
beskedniveauet.

Nej, medmindre
du har aktiveret
snoozefunktionen
for lav besked.

Fast alarm for lav
glukose
Din seneste
glukoseaflæsning
fra sensoren ligger
på eller under
3,1 mmol/l.

Aktiveret

Vibrerer fire gange,
og vibrerer/bipper
så fire gange
hvert 5. minut til
bekræftet, eller til
din glukoseværdi
går over 3,1 mmol/l.

Ja, hvert 30. minut
efter hver
bekræftelse, til din
blodglukoseværdi
kommer tilbage
inden for området.
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Hvad betyder
det?

Hvad er
standardindstillingen?

Hvordan vil
modtageren
underrette
mig?

Vil
modtageren
underrette
mig igen?

Uden for intervalletbesked
Sensoren/senderen
og modtageren
kommunikerer ikke
med hinanden.

Fra

Fra

Nej

Besked om stigning/
fald
Enkelt pil
Din glukose stiger/
falder til eller over
en hastighed på
0,11 mmol/l/min
(mindst 1,7 mmol/l
på 15 minutter).

Fra

Fra

Nej

Besked om
stigning/fald
Dobbelt pil
Din glukose stiger/
falder til eller over
en hastighed på
0,17 mmol/l/min
(mindst 2,5 mmol/l
på 15 minutter).

Fra

Fra

Nej

TIP:
• Din modtager kan give dig besked på andre tidspunkter, om at du skal gøre noget,
såsom lavt batteri, sensorsvigt osv. Se kapitel 12, bilag, for en detaljeret liste over
disse andre beskeder.
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6.1.2 GLUKOSEBESKEDER
Dexcom G4 PLATINUM-systemet lader dig oprette dine egne personlige indstillinger
for, hvordan du vil have, at modtageren fortæller dig, hvad der sker. Beskederne for lav
og høj glukose vil fortælle dig, når dine glukoseaflæsninger fra sensoren ligger uden
for dit målglukoseområde. Beskeder om stigning og fald (ændringshastighed) fortæller
dig, når dine glukoseniveauer ændrer sig hurtigt (se kapitel 6, afsnit 6.2, Avancerede
beskeder). Dexcom G4 PLATINUM-systemet omfatter også en alarm for lav glukose,
som ikke kan justeres eller slås fra, og som er indstillet til 3,1 mmol/l. Det er en
sikkerhedsfunktion, som fortæller dig, at dit glukoseniveau kan være faretruende lavt.
Foruden beskedskærmbillederne, som kommer frem på din modtagers skærm, kan du
også indstille beskeder om høj og lav glukose for at underrette dig med vibrationer og bip.
Denne funktion kan være nyttig i perioder, hvor du for eksempel sover, kører bil, motionerer
eller under møder.

6.1.3 BESKED OM HØJ GLUKOSE
Når dine glukoseaflæsninger fra sensoren ligger på eller
over beskedniveauet for høj glukose, kommer dette
skærmbillede frem med den værdi, der er indstillet til at give
dig besked om høj glukose, vist. Din modtager vibrerer og/
eller bipper afhængigt af din profilindstilling (se kapitel 6,
afsnit 6.3, Beskedprofiler).
Når du indstiller beskeden om høj glukose, angives dette
niveau med en gul linje på tendensgrafen.

Besked om høj glukose
indstillet til 11,1 mmol/l

Modtageren vil fortsat give dig besked, til du trykker på
knappen SELECT (vælg) for at slette beskeden, eller
til dine glukoseaflæsninger fra sensoren falder under
beskedniveauet for høj glukose. Du kan vælge at få
modtageren til at give dig besked igen, efter du har slettet
beskeden ved at ændre dine snoozeindstillinger (se kapitel 6,
afsnit 6.2, Avancerede beskeder).
Beskedindstilling for høj
glukose
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6.1.4 BESKED OM LAV GLUKOSE
Når dine glukoseaflæsninger fra sensoren ligger på eller
under beskedniveauet for lav glukose, kommer dette
skærmbillede frem med den værdi, der er indstillet til at give
dig besked om lav glukose, vist. Din modtager vibrerer og/
eller bipper afhængigt af din profilindstilling.
Når du indstiller beskeden om lav glukose, angives dette
niveau med en rød linje på tendensgrafen.

Besked om lav glukose
indstillet til 4,4 mmol/l

Modtageren vil fortsat give dig besked, til du trykker på
knappen SELECT (vælg) for at slette beskeden, eller til dine
glukoseaflæsninger fra sensoren stiger over beskedniveauet
for lav glukose. Du kan vælge at få modtageren til at give
dig besked igen, efter du har slettet beskeden ved at ændre
dine snoozeindstillinger (se kapitel 6, afsnit 6.2, Avancerede
beskeder).
Beskedindstilling
for lav glukose

TIPS:
• Når du har beskeder for både høj og lav glukose aktiveret, vil der være en grå
zone på dine tendensgrafer, som angiver dit målområde.
• Hvis din besked for høj eller lav glukose er deaktiveret, kommer denne grå zone
ikke frem.
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6.1.5 ALARM VED LAV GLUKOSE
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har også en fast alarm for lav glukose indstillet til
3,1 mmol/l. Denne alarm er en funktion foruden din personlige beskeder om lav og høj
glukose. Du kan ikke ændre eller deaktivere denne alarm eller dens indstillinger til at
gå i gang igen.
• Ved alarmen for lav glukose viser modtageren
skærmbilledet til højre.
• Alarm, der går i gang igen: Modtageren underretter
dig automatisk igen om 30 minutter, efter du trykker på
knappen SELECT (vælg) for at slette den, hvis dine
glukoseaflæsninger fra sensoren stadig ligger på eller
under 3,1 mmol/l.

TIP:
• Modtageren vil ikke give dig besked, hvis du har kalibreret den inden for de sidste
5 minutter og modtaget en glukoseaflæsning fra sensoren, som ligger uden
for dit målområde. Modtageren giver dig besked, hvis din glukoseaflæsning fra
sensoren forbliver uden for dit målområde efter fem minutter.

6.1.6 SÅDAN GÅR DU TIL BESKEDMENUEN
1. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for modtageren. 3-timers grafen
kommer frem.
2. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at få hovedmenuen vist.
3. F
 ra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle
til ”Alarmer” og på knappen SELECT (vælg). Alarmmenuen kommer frem.
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6.1.7 ALARMER OM HØJ OG LAV GLUKOSE
TIP:
• Trinene til indstilling af både alarm ved høj glukose og alarm om lav glukose er de
samme.
Følgende trin viser dig, hvordan du ændrer dine
alarmindstillinger for høj og lav glukose.
1. Fra alarmmenuen skal der trykkes på knappen UP (op)
eller DOWN (ned) for at vælge ”alarm ved høj glukose”
eller ”alarm ved lav glukose” og på knappen SELECT
(vælg).
2. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
fremhæve ”Til/Fra” og så på knappen SELECT (vælg) for
at indstille denne mulighed. Et flueben kommer frem ved
siden af den aktuelle indstilling.
3. Tryk på knappen LEFT (venstre) for at vende tilbage til
den foregående skærm.
4. Tryk på knappen DOWN (ned) for at fremhæve ”Niveau”.
Det viste tal er din aktuelt indstillede værdi til alarm ved
høj glukose. For at ændre dette tal skal der trykkes på
knappen SELECT (vælg) og så på knappen UP (op)
eller DOWN (ned), til din ønskede værdi til alarm ved høj
glukose vises. Tryk så på knappen SELECT (vælg).
• Din værdi for alarm ved høj glukose kan indstilles til
mellem 6,7 og 22,2 mmol/l i trin på 0,1 mmol/l.
• Din værdi for alarm ved lav glukose kan indstilles til
mellem 3,3 og 5,5 mmol/l i trin på 0,1 mmol/l.
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TIP:
• Alarmer skal anerkendes ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på
modtageren.

6.2 AVANCEREDE ALARMER
Foruden dine alarmer og advarsler om høj og lav glukose kan snooze for høj og lav
glukose, stignings- og faldhastighed samt Uden for intervallet-beskeder indstilles. Følg
trinene nedenfor for alle disse avancerede alarmer.
1. T
 ænd for modtageren ved at trykke på knappen SELECT (vælg).
2. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at gå til hovedmenuen.
3. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at fremhæve ”Alarmer” og så på
knappen SELECT (vælg).
4. Fra Alarmmenuen skal der trykkes på knappen UP
(op) eller DOWN (ned) for at rulle til ”Avanceret” og på
knappen SELECT (vælg).
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6.2.1 SÅDAN INDSTILLER DU EN SNOOZEPERIODE FOR
DINE ALARMER VED HØJ OG LAV GLUKOSE
Du har mulighed for at indstille snoozeperioden, hvert 15. minut i op til 5 timer, ind
imellem dine beskeder om høj og lav glukose.
1. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Høj snooze” eller ”Lav snooze” og så på knappen
SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
tiden (i trin på 15 minutter) mellem den første alarm og
efterfølgende alarmer. Tryk på knappen SELECT (vælg).
Hvis du indstiller tiden til nul, får du ikke flere alarmer.
3. N
 år du er færdig, skal du trykke på knappen LEFT
(venstre) for at vende tilbage til Alarmmenuen.
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6.2.2 BESKEDER OM STIGENDE OG FALDENDE
GLUKOSEHASTIGHEDER
Hastighedsbeskeder underretter dig, når dine glukoseniveauer er stigende (besked
om stigning) eller faldende (besked om fald) og om hvor meget. Du kan vælge, om din
modtager giver dig besked, når din glukoseværdi fra sensoren enten stiger eller falder
0,11 mmol/l eller mere i minuttet eller 0,17 mmol/l eller mere i minuttet.
Hvis du indstiller din faldhastighed til 0,11 mmol/l i minuttet,
og dine glukoseaflæsninger fra sensoren falder med
denne hastighed eller hurtigere, kommer skærmbilledet
”FALDENDE enkelt pil” frem, og modtageren vibrerer eller
bipper, afhængigt af dine profilindstillinger.

Besked om faldende glukose

Hvis du indstiller din stigningshastighed til 0,17 mmol/l
i minuttet, og dine glukoseaflæsninger fra sensoren
stiger med denne hastighed eller hurtigere, kommer
skærmbilledet ”STIGENDE dobbelt pil” frem, og
modtageren vibrerer eller bipper, afhængigt af dine
profilindstillinger.
Besked om hastigt stigende
glukose
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Følgende trin viser dig, hvordan du ændrer dine beskedindstillinger for stignings- og
faldfrekvens.
1. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Stigningsfrekvens” eller ”Faldfrekvens” og så på knappen
SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
fremhæve ”Til/Fra”, og så på knappen SELECT (vælg).

3. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Til” eller ”Fra”. Tryk så på knappen SELECT (vælg) for at
vælge ”Til” eller ”Fra”.

4. T
 ryk på knappen LEFT (venstre) for at gå tilbage til
den foregående skærm. Tryk på knappen UP (op) eller
DOWN (ned) for at vælge ”Niveau” og så på knappen
SELECT (vælg). Vælg, om alarmerne skal starte,
når dine glukoseniveauer stiger/falder enten
”0,11 mmol/l/min” (0,11 mmol/l eller mere i minuttet)
eller ”0,17 mmol/l/min” (0,17 mmol/l eller mere i minuttet).
Tryk på knappen SELECT (vælg).
5. Når du er færdig, skal du trykke på knappen LEFT
(venstre) for at vende tilbage til Alarmmenuen.
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TIP:
• Du bekræfter beskeder ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på modtageren.

6.2.3 SÅDAN INDSTILLER DU UDEN FOR INTERVALLETBESKEDEN
Uden for intervallet-beskeden fortæller dig, når sensoren/senderen og modtageren ikke
kommunikerer med hinanden. Du skal typisk holde sensoren/senderen og modtageren inden
for 6 meter af hinanden. Når sensoren/senderen og modtageren er for langt fra hinanden og
ikke kommunikerer med hinanden, modtager du ikke glukoseaflæsninger fra sensoren.
Når det sker, kommer Uden for intervallet-symbolet
frem
i øverste højre hjørne på tendensgrafen, og skærmbilledet
til højre kommer frem. Den tidsperiode, enhederne er uden
for området, kommer frem på skærmbilledet med Uden for
intervallet-beskeden.

1. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Uden for intervallet” og så på knappen SELECT (vælg).

2. På Uden for intervallet-menuen skal der trykkes på
knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Til/Fra”. Tryk så på knappen SELECT (vælg) for at
vælge ”Til”. Hvis du ikke vil modtage Uden for intervalletbeskeder, skal du trykke på knappen SELECT (vælg) for
at vælge ”Fra”.
3. Derefter, på Uden for intervallet-menuen, skal der trykkes
på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge ”Tid”
og så på knappen SELECT (vælg).
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4. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
den tid, der er gået, hvorefter modtageren giver dig
besked og fortsætter med at give dig besked, til du er
tilbage inden for intervallet. Tryk på knappen SELECT
(vælg).
5. Når du er færdig, skal du trykke på knappen LEFT
(venstre) for at vende tilbage til Alarmmenuen.

6.3 ALARMPROFILER
Dexcom G4 PLATINUM-systemet lader dig indstille profiler
for at vælge den måde, hvorpå du vil have dine alarmer til
at opføre sig. Denne brugerdefinerbare funktion er at finde
under muligheden Profiler på Hovedmenuen, der er vist
til højre.
Du kan indstille din profil til det lydmønster og det
lydstyrkeniveau, som passer bedst til dine livsstilsbehov.
Afhængigt af dine daglige aktiviteter kan du hurtigt og nemt
ændre den måde, hvorpå systemet giver dig besked, ved at ændre dine profilindstillinger.
Dine profilmuligheder er:
1. Vibration
2. Sagte
3. Normal
4. Tydelig
5. Gentagelser
For hver profilmulighed får du først besked via en vibration.
Når du vælger din profilindstilling, er det vigtigt at vide, at denne indstilling vil gælde for
alle alarmer, advarsler og ikoner. Inden for hver profilindstilling har hver specifik alarm
sit eget unikke lydmønster, tone og lydstyrkeniveau. Dette gør det muligt for dig nemt at
identificere hver alarm og advarsel, samt deres betydning.

78 | Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

TIPS:
• Ved første alarm vibrerer modtageren kun (intet bip). Uanset den specifikke
alarmprofil, du valgte, hvis du bekræfter den indledende vibrationsalarm, modtager
du ikke nogen yderligere hørbar alarm.
• Den faste alarm for lav glukose på 3,1 mmol/l kan ikke deaktiveres eller justeres.
• For den sagte, normale, tydelige og gentagelse profil forekommer følgende
beskedsekvens:
• Den første alarm vibrerer kun.
• Hvis alarmen ikke bekræftes inden for fem minutter, vil systemet
vibrere og bippe.
•H
 vis alarmen ikke bekræftes inden for yderligere fem minutter, vil
systemet vibrerer og bippe højere, og dette fortsætter på samme
lydstyrkeniveau hvert femte minut til bekræftet.
Kun for gentagelses-profilen:
•H
 vis alarmen bekræftes, og dine glukoseaflæsninger fra sensoren
fortsat ligger på eller under 3,1 mmol/l, gentager systemet
alarmfrekvensen ovenfor i 30 minutter.
For at bekræfte en alarm skal der trykkes på knappen SELECT (vælg).
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6.3.1 MULIGHEDER FOR ALARMPROFILER
Vibrationsprofilen kan bruges, når du vil dæmpe modtageren og modtage
besked vha. vibration. Den eneste undtagelse hertil vil være med den faste
alarm for lav glukose på 3,1 mmol/l, som giver dig besked, først med en
vibration, efterfulgt af hørbare bip 5 minutter senere, hvis alarmen ikke er
bekræftet.
Den sagte profil kan bruges, når du har brug for, at din alarm er diskret.
Denne profil indstiller alle alarmer og advarsler til bip med en lavere
lydstyrke, som har til hensigt at være mindre iørefaldende for folk
omkring dig.

Den normale profil er standardprofilen, når du modtager systemet. Denne
profil indstiller alle alarmer og advarsler til bip med højere lydstyrke.

Den tydelige profil kan bruges, når du har brug for, at din alarm er så
iørefaldende som muligt. Denne profil indstiller alle alarmer og advarsler til
høje og yderst markante melodier.

Gentagelses-profilen minder meget om den normale profil. Forskellen med
denne profil er, at den løbende gentager den faste alarm for lav glukose
hvert 5. sekund, til din glukoseværdi fra sensoren stiger over 3,1 mmol/l,
eller hvis den bekræftes. Denne profil kan være nyttig, hvis du ønsker et
yderligere bevidsthedsniveau, når du har alvorligt lave glukoseaflæsninger
fra sensoren.

TIP:
Funktionen ”Prøv det” er tilgængelig under Profilmenuen, og den
lader dig høre et eksempel på alarmsekvensen og lyden for hver
individuel alarm og advarsel. Når du hører lydene, er det nemmere at
forstå mulighederne for alarmprofilerne.
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6.3.2 OPLYSNINGER OM BESKEDPROFILER
VIBRATION

SAGTE

NORMAL

AGTPÅGIVENDE

GENTAGELSER

PROFILTYPE

Alarm om
høj glukose

2 lange
vibrationer

2 lange vibrationer
+ 2 lave bip

2 lange
vibrationer + 2
mellemhøje bip

2 lange vibrationer +
stigende melodi

2 lange vibrationer + 2
mellemhøje bip

Alarm om
lav glukose

3 korte
vibrationer

3 korte vibrationer
+ 3 lave bip

3 korte
vibrationer + 3
mellemhøje bip

3 korte vibrationer +
faldende melodi

3 korte vibrationer + 3
mellemhøje bip

Alarm om
stigende
glukose

2 lange
vibrationer

2 lange
vibrationer + 2
lave bip

2 lange
vibrationer + 2
mellemhøje bip

2 lange vibrationer + 1 2 lange vibrationer + 2
kort stigende melodi
mellemhøje bip

Alarm om
faldende
glukose

3 korte
vibrationer

3 korte
vibrationer + 3
lave bip

3 korte
vibrationer + 3
mellemhøje bip

3 korte vibrationer
+ 2 korte faldende
melodier

3 korte
vibrationer + 3
mellemhøje bip

Uden for
intervalbesked

1 lang vibration

1 lang vibration + 1
lavt bip

1 lang vibration +
1 mellemhøjt bip

1 lang vibration + 3
korte gentagende
melodier

1 lang vibration + 1
mellemhøjt bip

Fast alarm
for lav
glukose

4 korte
vibrationer +
4
mellemtonebip

4 korte vibrationer
+ 4 mellemtonebip

4 korte
vibrationer + 4
mellemtonebip

4 korte vibrationer
+ 2 lange faldende
melodier + pause + 4
lave bip

4 korte vibrationer +
4 lave bip + pause +
gentagelse af
sekvens

Alle andre
alarmer

1 lang vibration

1 lang vibration + 1
lavt bip

1 lang vibration +
1 mellemhøjt bip

1 lang vibration + 1
kort melodi

1 lang vibration + 1
mellemhøjt bip
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Følgende trin viser dig, hvordan du går til og vælger den profil, du ønsker at indstille.
1. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for
modtageren. 3-timers grafen kommer frem.

2. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at få hovedmenuen vist.
3. F
 ra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op)
eller DOWN (ned) for at rulle til ”Profiler” og på knappen
SELECT (vælg). Profilmenuen kommer frem.

4. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at rulle
til den profil, du ønsker at indstille, og så på knappen
SELECT (vælg).
5. N
 år du er færdig, skal du trykke på knappen LEFT
(venstre) for at vende tilbage til hovedmenuen.
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kapitel syv

HÆNDELSER
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Funktionen Hændelser lader dig registrere oplysninger om din
diabeteskontrol, der kan hjælpe dig og dit sundhedspersonale med
bedre at forstå dine glukosemønstre og -tendenser. Du kan indtaste
oplysninger om indtag af kulhydrater, indtag af insulin, motion og
problemer vedrørende dit helbred. Du kan derefter se dine tendenser
og spore dine mønstre vha. Dexcom Studio-softwaren.

7.1 HÆNDELSER
TIP:
•H
 ændelsesmarkører kan downloades og ses i Dexcom Studio-softwaren, men
kan ikke ses på din modtager.

7.1.1 SÅDAN VÆLGER DU EN HÆNDELSE
1. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at tænde for
modtageren. 3-timers grafen kommer frem.
2. T
 ryk på knappen SELECT (vælg) for at få
hovedmenuen vist.

3. F
 ra Hovedmenuen skal der trykkes på knappen UP (op)
eller DOWN (ned) for at rulle til ”Hændelser” og
på knappen SELECT (vælg). Hændelsesmenuen
kommer frem.
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4. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
den hændelse, du ønsker: ”Kulhyd.”, ”Insulin”, ”Motion”
eller ”Sundhed”, og så på knappen SELECT (vælg).

7.1.2 SÅDAN INDSTILLER DU DATO KLOKKESLÆT FOR EN
HÆNDELSE
Når du indtaster en hændelse, bliver du bedt om at tjekke, at dato og tidspunkt for
begivenheden er korrekte. Standarddato og -tidspunkt for begivenheder, som du
indtaster, er den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt, som er lagret i modtageren.
Datoformatet er ÅÅÅÅ-MM-DD.
TIP:
• Hvis du ændrer dato eller tidspunkt for en hændelse, gælder det kun for denne
hændelse og ændrer ikke den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt i din
modtager.

1. F
 or at ændre dato og tidspunkt for en hændelse skal der
trykkes på knappen RIGHT (højre) for at fremhæve hver
værdi i datoen og tidspunktet. Tryk så på knappen UP
(op) eller DOWN (ned) for at foretage justeringer, og tryk
så på knappen RIGHT (højre) for at gå til næste værdi.
Efter justering af tidspunktet skal der trykkes på knappen
SELECT (vælg).

2. 	Du vil gå frem til skærmen for hændelsesbekræftelse.
Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte
indtastningen.
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7.1.3 KULHYDRATER
Kulhydratsbegivenheden lader dig indtaste mængden af kulhydrater, som du har indtaget,
op til 250 gram.
1. F
 ra Hændelsesmenuen skal der trykkes på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge ”Kulhyd.” og på
knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
indtaste mængden af kulhydrater (0-250 gram), og så på
knappen SELECT (vælg). Det tal, der først kommer frem
på denne skærm, vil være det sidste tal, du indtastede,
eller standardmængden på 50 gram.

3. T
 jek, at dato og tidspunkt for denne indtastning er korrekt. Tryk på knappen SELECT
(vælg) for at bekræfte indtastningen.
4. Du
 vil gå frem til skærmen for hændelsesbekræftelse.
Tryk på knappen LEFT (venstre) eller RIGHT (højre)
for enten at vælge ”OK” for at bekræfte eller ”Annuller”
for at kassere denne indtastning, og tryk så på
knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til
Hændelsesmenuen.
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7.1.4 INSULIN
Insulinhændelsen lader dig indtaste den mængde insulin, du har taget, op til
250 enheder. Du kan kun indtaste en insulinmængde, ikke typen af insulin, der er taget.
1. F
 ra Hændelsesmenuen skal der trykkes på knappen
UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge ”Insulin” og på
knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at
indtaste din insulinmængde (0-250 enheder), og så på
knappen SELECT (vælg). Det tal, der først kommer frem
på denne skærm, vil være det sidste tal, du indtastede,
eller standardmængden på 10 enheder.

3. T
 jek, at dato og tidspunkt for denne indtastning er korrekt. Tryk på knappen SELECT
(vælg) for at bekræfte indtastningen.
4. Du
 vil gå frem til skærmen for hændelsesbekræftelse.
Tryk på knappen LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for
enten at vælge ”OK” for at bekræfte denne indtastning
eller ”Annuller” for at kassere denne indtastning, og tryk
så på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til
Hændelsesmenuen.
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7.1.5 MOTION
Udøvelseshændelsen lader dig indtaste intensiteten (let, mellem eller kraftig) og
varigheden (op til 360 minutter) for en særlig dato og særligt tidspunkt.
1. F
 ra Hændelsesmenuen skal der trykkes på knappen UP
(op) eller DOWN (ned) for at vælge ”Udøvelse” og på
knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
din udøvelses intensitetsniveau og så på knappen the
SELECT (vælg).

3. Tryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at indtaste
din udøvelsesvarighedsvarighed (0-360 minutter),
og så på knappen SELECT (vælg). Det tal, der først
kommer frem på denne skærm, er standardantallet på
30 minutter.

4. T
 jek, at dato og tidspunkt for denne indtastning er korrekt. Tryk på knappen SELECT
(vælg) for at bekræfte indtastningen.
5. Du vil gå frem til skærmen for hændelsesbekræftelse.
Tryk på knappen LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for
enten at vælge ”OK” for at bekræfte denne indtastning
eller ”Annuller” for at kassere denne indtastning, og tryk
så på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til
Hændelsesmenuen.
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7.1.6 SUNDHED
Sundhedsmenuen lader dig indtaste episoder med sygdom, stress, symptomer på høj
glukose, symptomer på lav glukose, cyklus (menstruation) eller alkoholindtag for en
bestemt dato eller bestemt tidspunkt.
1. F
 ra Begivenhedsmenuen skal der trykkes på
knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
”Sundhedstilstand” og på knappen SELECT (vælg).

2. T
 ryk på knappen UP (op) eller DOWN (ned) for at vælge
din sundhedshændelse og på knappen SELECT (vælg).

3. T
 jek, at dato og tidspunkt for denne indtastning er
korrekt. Tryk på knappen SELECT (vælg) for at bekræfte
indtastningen.
4. Du
 vil gå frem til skærmen for hændelsesbekræftelse.
Tryk på knappen LEFT (venstre) eller RIGHT (højre) for
enten at vælge ”OK” for at bekræfte denne indtastning
eller ”Annuller” for at kassere denne indtastning, og tryk
så på knappen SELECT (vælg). Du vil vende tilbage til
Hændelsesmenuen.

7.2 DEXCOM STUDIO-SOFTWARE
Dexcom Studio-softwaren er en valgfri komponent til systemet. Denne software lader dig
se tendenser, spore mønstre og oprette brugerdefinerbare diagrammer til at vise dine
glukosetendenser.
Du kan ændre datoområderne for at se lang- og kortsigtede mønstre og tendenser. Du
kan bruge data fra aktuelle og tidligere systemdownloads samt gemme eller udskrive
filer, som du og dit sundhedspersonale kan gennemgå.
For systemkrav henvises der til Dexcom-webstedet (dexcom.com). Brugerbetjeningen til
Dexcom Studio-softwaren giver dig yderligere oplysninger om, hvordan du bruger denne
software.
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kapitel otte

SÅDAN GENNEMFØRER DU EN
SENSORSESSION

Sensoren vil fortsætte med at give dig glukoseaflæsninger i op til syv
dage. Sensorens ydeevne er ikke blevet testet længere end syv dage.

TIPS:
• Fjern ikke senderen fra sensorkapslen, mens kapslen er fastgjort på huden.
•B
 ortskaf ikke senderen. Den er genanvendelig. Den samme sender bruges til
hver session, til senderens batterilevetid er nået.
• Rådfør dig med din klinik for passende procedurer til bortskaffelse af komponenter,
der har været i kontakt med blod (sensor og applikator).
• I nogle tilfælde kan din sensorsession slutte, inden du har fuldført en komplet
7-dages periode. Hvis det sker, henvises der til kapitel 9, afsnit 9.6,
Sensorslukning, fejlfinding.
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8.1 AUTOMATISK SENSORSLUKNING
Modtageren fortæller dig, hvor meget tid du har tilbage, til din sensorsession er fuldført.
Skærmbilledet for sensorudløb kommer frem 6 timer, 2 timer og 30 minutter, inden din
7-dages sensorsession afsluttes.

Skærmbillede for 6-timers
sensorudløbsmeddelelse

Skærmbillede for 2-timers
sensorudløbsmeddelelse

Skærmbillede for 30-minutters
sensorudløbsmeddelelse

Skærmbillede for
sensorudløbsmeddelelse om
sessionsafslutning

Du kan indstille modtageren til at give dig besked med disse skærme vha. profilindstillingen
(se kapitel 6, afsnit 6.3, Oplysninger om alarmprofilen, ”Alle andre alarmer”). Efter 6-timers,
2-timers og 30-minutters påmindelser vil du fortsat modtage glukoseaflæsninger fra
sensoren. Du kan rydde disse skærmbilleder ved at trykke på knappen SELECT (vælg) på
modtageren. Du skal fjerne sensoren, når den sidste skærm med sensorudløb (00:00:00)
kommer frem.
Når din sensorsession er afsluttet, bliver glukoseaflæsninger
fra sensoren ikke længere vist på modtageren.
Tendensgraferne angiver, at sensorsessionen er afsluttet ved
at vise et rødt stopsymbol øverst, som vist på skærmbilledet
til højre.
Du skal fjerne sensoren og indføre en ny sensor.

94 | Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

TIP:
• Alarmer og advarsler for glukoseniveau vil ikke virke, når sensorsessionen
er afsluttet.

8.2 SÅDAN FJERNER DU EN SENSOR
	
Sensorer kan knække i sjældne tilfælde. Hvis en sensor knækker,

og ingen del deraf kan ses over huden, skal du ikke forsøge at fjerne
den. Søg lægehjælp, hvis du oplever symptomer på infektion eller
inflammation – rødme, hævelse eller smerte – på indførelsesstedet.
Hvis du kommer ud for en knækket sensor, skal du rapportere dette til
den lokale distributør.

Når du er klar til fjerne sensoren, skal du sørge for at trække sensorkapslen ud,
mens senderen stadig er fastgjort.
1. Træk forsigtigt sensorkapslens klæbepude af huden; dette vil trække sensoren ud.

8.3 FJERNELSE AF SENDER
Når sensorkapslen er fjernet fra din krop, skal du fjerne senderen (bortskaf ikke
senderen). Fjern senderen vha. en af de to metoder nedenfor:

Metode 1

Sikkerhedslåsen, når først den er fjernet fra applikatoren (se kapitel 3, afsnit 3.4, Sådan
placerer du sensoren), kan bruges som et redskab til at fjerne senderen.
1. Anbring sensorkapslen på et bord.
2. Hold fast om sikkerhedslåsens afrundede kant.
3. Sørg for, at sikkerhedslåsens ujævne kant vender nedad (retningen væk fra
fjernelsespilen) som vist nedenfor:
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Fjernelsespil

Sensorkapsels
fanevinger

Sikkerhedslås
(fra applikator)

Sensorkapsel med
sikkerhedslås
klikket på plads

Sensorkapsels
faner

4. Isæt de ujævne kanter, så de ”holder om” senderens brede ende i sensorkapslen. Tryk
sikkerhedslåsen ned, til du ikke kan trykke den længere ned, og senderen vil ”poppe” ud
af sensorkapslen.
5. Fjern senderen, rengør den (se kapitel 10, afsnit 10.1, Vedligeholdelse), og opbevar den
på et køligt og tørt sted, til din næste glukoseovervågningssession.

Metode 2

Hvis du ikke gemte sikkerhedslåsen, kan du bare bruge dine fingre til at sprede fanerne
bag på sensorkapslen (den ende, der er tættest på sensorkapslens fanevinger). Senderen
vil ”poppe” ud af sensorkapslen.
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kapitel ni

FEJLFINDING
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Dette kapitel kommer med tips og vejledning til at løse problemer,
som du kan komme ud for under brug af Dexcom G4 PLATINUM
CGM-system.
TIP:
• Hvis fejlfindingstrinene i dette kapitel ikke løser dit problem, skal du kontakte den
lokale distributør.

9.1 INDFØRELSE AF SENSOR, FEJLFINDING
Problemer med indførelse af sensor

• Jeg har problemer med at tage sikkerhedslåsen ud:
-Sørg for at trække sikkerhedslåsen lige ud og væk fra kroppen. Brug pilene på
sikkerhedslåsen som vejledning.
- Undlad at vrikke den frem og tilbage.
• Jeg kan ikke trække manchetten op:
- Sørg for, at pressestemplet er trykket helt ned, inden manchetten trækkes op.
- Når manchetten trækkes op, bør du høre 2 ”klik”.
- Prøv at bruge mere kraft, når du trækker manchetten op.
• Jeg kan ikke fjerne applikatorløbet fra sensorkapslen:
- Sørg for, at manchetten er trukket helt op.
Du skal bruge lidt ekstra kraft til at trække
manchetten så tæt på applikatorens top som
muligt.
- Sørg for, at senderlåsen ligger fladt mod
klæbestoffet på kroppen, inden du trykker på
udløserfanerne.
- Tryk så på de ribbede udløserfaner på
sensorkapslens sider, og løft applikatoren væk
fra kroppen i en buebevægelse.

Slip applikatorløbet

• Jeg kan ikke fjerne senderlåsen:
- Hold sensorkapslen med en hånd, og vrid senderlåsen med den anden hånd for at
fjerne den.
- Forsøg ikke på at knække den direkte af.
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Sensorkapslen klæber ikke tilstrækkeligt længe

• Sørg for, at huden er fri for creme, inden du fastgør sensorkapslen.
• Rens først området med en spritserviet. Sørg for, at området er rent og helt tørt, inden du
indfører sensoren. Efterlad ikke nogen stoffer på huden der, hvor kanylen indføres.
• Du kan bruge medicinsk tape oven på sensorkapslens hvide klæbepude, men anbring
ikke tape oven på senderen eller sensorkapslens plastikdele, eller hvor kanylen
indfører sensoren.

9.2 KALIBRERING, FEJLFINDING
Kalibreringsikoner kan komme frem i løbet af din sensorsession. Gennemgå følgende tips
til fejlfinding for at få en vellykket kalibrering.

TIPS:
• Sørg for, at modtageren og senderen kommunikerer med hinanden, når du
kalibrerer.
-ikonet bør ikke komme frem i statusområdet.
• Sørg for, at

-ikonet ikke kommer frem i statusområdet, når du kalibrerer.

• Sørg for, at dine blodglukoseværdier er mellem 2,2 og 22,2 mmol/l, inden du
kalibrerer.
• Inden der tages en blodglukosemåling, der skal bruges til kalibrering, skal du vaske
hænder, sørge for, at dine glukoseteststrimler ikke er udløbet, og at de har været
opbevaret korrekt, og at din måler er korrekt kodet (hvis påkrævet). Påfør forsigtigt
blodprøven på teststrimlen ved at følge vejledningen, der følger med din måler eller
dine teststrimler.
• Sørg for, at du ikke har taget nogen lægemidler, der indeholder paracetamol
(såsom Panodil).
• Sørg for, at senderen er sat helt ind i sensorkapslen.
• Se kapitel 4, Kalibrering for yderligere oplysninger.
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9.2.1 TYPER AF KALIBRERINGSIKONER
Dette afsnit beskriver de tre bloddråbesymboler, du vil se. Det næste afsnit beskriver, hvad
du skal gøre, når du ser et af disse symboler.

Ikon til opstartskalibrering
Denne ikon betyder, at modtagerens 2-timers
opstartsperiode er fuldført. Du skal indtaste to
blodglukoseværdier for at kalibrere systemet og starte med
at modtage glukoseaflæsninger fra sensoren.
Modtageren viser fortsat ikonen til opstartskalibrering hvert
15. minut, til modtageren accepterer blodglukoseværdier.
For at slette denne ikon skal der trykkes på knappen
SELECT (vælg).

Ikon til yderligere kalibreringsopstart

Ikon for
opstartskalibrering

Denne prompt betyder, at du skal indtaste endnu en
blodglukoseværdi for at kalibrere systemet og starte med at
modtage glukoseaflæsninger fra sensoren.
Modtageren viser fortsat ikonen til yderligere
opstartskalibrering hvert 15. minut, til modtageren accepterer
blodglukoseværdier.
For at slette denne ikon skal der trykkes på knappen
SELECT (vælg).

Kalibreringsikon

Ikon for yderligere
opstartsbloddråbe

Denne ikon betyder, at du skal indtaste endnu en
blodglukoseværdi. Denne ikon kommer frem, når det er tid til
din 12-timers kalibreringsopdatering, eller hver gang du skal
kalibrere.
Modtageren viser fortsat ikonen hvert 15. minut, til
modtageren accepterer blodglukoseværdier.
For at slette denne ikon skal der trykkes på knappen
SELECT (vælg).

Kalibreringsikon
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9.2.2 STATUSOMRÅDE UNDER KALIBRERINGSIKONER
1. Slet ikonen fra skærmen ved at trykke på knappen SELECT (vælg).
2. Tjek statusområdet øverst på skærmen. Du skal beslutte,
hvad du vil gøre, baseret på det symbol, der er vist
i statusområdet:
a. Hvis symbolet for opstartskalibrering

vises:

		 • Tag 2 yderligere blodglukoseværdier, og indtast
dem i modtageren.
b. Hvis symbolet for yderligere kalibreringsopstart

Ikon i statusområdet

vises:
		 • Tag endnu en yderligere blodglukoseværdi, og indtast
den i modtageren.
c. Hvis symbolet for nødvendig kalibrering
		

vises:

• Tag endnu en yderligere blodglukoseværdi, og indtast den i modtageren.

9.3 KALIBRERINGSFEJL, FEJLFINDING
Dette skærmbillede betyder, at du for nylig indtastede
en blodglukoseværdi til kalibrering, og at sensoren
har problemer med at kalibrere. Hvis du sletter dette
skærmbillede ved at trykke på knappen SELECT (vælg),
vises dette symbol
i statusområdet.
Hvis du ser dette skærmbillede, skal du vente 15 minutter og
så indtaste endnu en blodglukoseværdi til kalibrering. Vent
yderligere 15 minutter. Hvis dette fejlskærmbillede stadig
kommer frem, skal du indtaste endnu en blodglukoseværdi.
Vent yderligere 15 minutter. Hvis dette fejlskærmbillede stadig
kommer frem, skal sensoren udskiftes.

Vent 15 minutter
Skærmbillede for
kalibreringsfejl

Dette skærmbillede betyder, at du for nylig indtastede
en blodglukoseværdi til kalibrering, og at sensoren
har problemer med at kalibrere. Hvis du sletter dette
skærmbillede ved at trykke på knappen SELECT (vælg),
vises dette symbol
i statusområdet.

Skærmbillede for vent
1 time ved kalibreringsfejl
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Hvis du ser dette skærmbillede, skal du vente mindst 1 time og så indtaste endnu en
blodglukoseværdi til kalibrering. Vent 15 minutter. Hvis dette fejlskærmbillede stadig
kommer frem, skal du indtaste endnu en blodglukoseværdi. Vent yderligere 15 minutter.
Hvis dette fejlskærmbillede stadig kommer frem, skal sensoren udskiftes.

9.4

SYSTEMGLUKOSEFEJL

Sommetider vil systemet eventuelt fortælle dig, at det ikke
kan komme med en gyldig glukoseaflæsning fra sensoren.
Når det sker, vil du enten se ikonet for glukoseaflæsningsfejl
eller ventikonet
i statusområdet. Disse symboler
betyder, at modtageren midlertidigt ikke forstår
sensorsignalet. Disse symboler er kun forbundet med
sensoren. Du skal vente på flere ikoner og undlade at
indtaste nogen blodglukoseværdier, når du ser disse
symboler. Systemet vil ikke bruge en blodglukoseværdi som
en kalibrering, hvis den er indtastet, når disse symboler vises
(se kapitel 5, afsnit 5.3, Symboler for glukosestatusområdet).

Ingen glukosedata (

)

Tips til fejlfinding, inden sensoren indføres:
• Sørg for, at sensoren ikke er udløbet.
• Sørg for, at senderen er sat helt ind i sensorkapslen.
• Sørg for, at sensorkapslen ikke har løsnet sig eller
er løs omkring kanterne.
• Sørg for, at intet gnider mod sensorkapslen (dvs. tøj,
sikkerhedsseler osv.).

Ingen glukosedata (

)

• Sørg for, at du har valgt et godt indførelsessted (se kapitel 3,
afsnit 3.3, Sådan vælger du et indførelsessted).
• Sørg for, at indførelsesstedet er rent og tørt inden sensorindførelse.
• Rengør bunden af senderen med en let fugtig klud eller renseserviet med
isopropylalkohol. Anbring senderen på en ren og tør klud, og lad den lufttørre
i 2-3 minutter.
Ofte kan systemet udbedre dette problem og fortsætte med at levere glukoseaflæsninger
fra sensoren. Men hvis der er gået mere end 3 timer, siden din sidste glukoseaflæsning
kom frem, skal du kontakte den lokale distributør.
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9.5 SENSORENS UNØJAGTIGHEDER
Unøjagtigheder er som regel kun forbundet med sensoren og ikke med modtageren eller
senderen. Dine glukoseaflæsninger fra sensoren har til hensigt udelukkende at skulle
bruges til tendensformål. Din blodglukosemåler og -sensor måler din glukose fra to
forskellige slags kropsvæsker: blod og interstitiel væske. Derfor vil dine aflæsninger fra
blodglukosemåleren og -sensoren muligvis ikke stemme overens.

Sensorens glukoseaflæsninger kan være unøjagtige, hvis du kalibrerer
	
mindre end hver 12. time.
	For at kalibrere systemet skal du indtaste den nøjagtige blodglukoseværdi,
som din blodglukosemåler viser inden for 5 minutter af en omhyggeligt
udført blodglukosemåling. Indtastning af forkerte blodglukoseværdier eller
blodglukoseværdier, der er mere end 5 minutter gamle, kan medføre unøjagtige glukoseaflæsninger for sensoren.
Hvis du ser en forskel mellem din glukoseaflæsning fra sensoren og blodglukoseværdien
uden for industristandarden 20 %/1,1 mmol/l, skal du vaske hænder og tage endnu en
blodglukosemåling. Hvis blodglukoseværdien forbliver uden for industristandarden, skal
denne blodglukoseværdi indtastes som en kalibrering i modtageren. Glukoseaflæsningen
fra sensoren vil blive udbedret i løbet af de næste 15 minutter. Hvis du ser forskelle
mellem dine glukoseaflæsninger fra sensoren og blodglukoseværdier uden for dette
acceptable område, skal du følge tipsene til fejlfinding nedenfor, inden den næste sensor
indføres:
• Sørg for, at sensoren ikke er udløbet.
• Sørg for, at du ikke kalibrerer, når

eller

vises.

• Brug ikke et alternativt sted til blodglukosetestning (blod fra håndfladen eller underarmen
osv.) til kalibrering, da blodglukoseværdier fra et alternativt sted kan være anderledes end
dem fra en blodglukoseværdi. Brug kun en blodglukoseværdi, der er taget fra en finger, til
kalibrering.
• Kun blodglukoseværdier mellem 2,2-22,2 mmol/l kan bruges til kalibrering. Hvis en eller
flere af dine indtastede aflæsninger lå uden for dette område, bliver modtageren ikke
kalibreret. Du vil skulle vente med at kalibrere, til din blodglukose ligger inden for dette
område.
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• Du skal altid bruge den samme måler til kalibrering, som du rutinemæssigt bruger til at
måle din blodglukose. Skift ikke måler midt i en sensorsession. Blodglukosemålerens ogstrimlens nøjagtighed kan variere fra mærke til mærke.
• Inden der tages en blodglukosemåling, der skal bruge til kalibrering, skal du vaske
hænder, sørge for, at dine glukoseteststrimler ikke er udløbet, at de har været opbevaret
korrekt, og at din måler er korrekt kodet (hvis påkrævet). Påfør forsigtigt blodprøven på
teststrimlen ved at følge vejledningen, der følger med din måler eller dine teststrimler.
• Sørg for, at du bruger din blodglukosemåler i henhold til producentens vejledning
for at tilsikre, at du får nøjagtige blodglukoseværdier til kalibrering.
• Sørg for, at du ikke har taget nogen lægemidler, som indeholder paracetamol
(såsom Panodil) for at sikre, at du får nøjagtige blodglukoseværdier til kalibrering.
• Rengør bunden af senderen med en let fugtig klud eller renseserviet med
isopropylalkohol. Anbring senderen på en ren og tør klud, og lad den lufttørre i
2-3 minutter.

9.6 SENSORSLUKNING, FEJLFINDING
I nogle tilfælde kan din sensorsession stoppe eller skulle stoppes, inden hele den
7-dages periode er gået. Når sensorsessionen er stoppet, skal du fjerne sensoren.
For at hjælpe med at forbedre fremtidig sensorydeevne:
• Sørg for, at sensoren ikke er udløbet.
• Sørg for, at senderen er sat helt ind i sensorkapslen.
• Sørg for, at sensorkapslen ikke har løsnet sig eller er løs langs kanterne.
• Sørg for, at intet gnider mod sensorkapslen (dvs. tøj, sikkerhedsseler osv.).
• Sørg for, at du har valgt et godt indførelsessted (se kapitel 3, afsnit 3.3, Sådan vælger
du et indførelsessted).
• Sørg for, at indførelsesstedet er rent og tørt inden sensorindførelse.
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9.6.1. TIDLIG SENSORSLUKNING - SENSORSVIGT
I løbet af en sensorsession kan modtageren eventuelt
registrere en række problemer med dit sensorsignal, hvor
det ikke længere kan fastslå din glukoseaflæsning. På dette
tidspunkt vil sensorsessionen slutte og vise skærmbilledet
til højre. Hvis du ser dette skærmbillede, betyder det, at din
kontinuerlige glukoseovervågningssession er afsluttet. Tryk
på knappen SELECT (vælg) for at slette dette skærmbillede.
Du skal fjerne sensoren og indføre en ny sensor.

9.6.2 MANUEL SENSORSLUKNING - ”STOP SENSOR”
Der kan være tidspunkter, hvor du ønsker manuelt at stoppe din sensorsession, inden de
syv dage er gået. Nogle af disse tidspunkter kan omfatte tidlig fjernelse af sensoren som
følge af:
• Kalibreringsproblemer, der ikke kan løses
•

-ikonet, som ikke udbedres

• Problemer med sensorens klæbeevne
• Livsstilsbehov

TIPS:
• Baseret på, om du er midt i en aktiv sensorsession vil hovedmenuens muligheder
ændre sig.
-N
 år du er midt i en aktiv sensorsession, vil du ikke se muligheden
”Start sensor” på hovedmenuen.
-N
 år du ikke er midt i en aktiv sensorsession, vil du ikke se muligheden
”Stop sensor” på hovedmenuen.
•H
 usk at stoppe din sensorsession, hvis du fjerner sensoren, inden hele 7-dages
perioden er omme.
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1. For manuelt at stoppe din sensorsession vælges ”Stop
sensor” fra hovedmenuen.

2. Med ”OK” fremhævet skal der trykkes på knappen
SELECT (vælg) for at bekræfte, at du ønsker at stoppe
sensorsessionen.

3. Bearbejdningsskærmbilledet for Stop sensor kommer
frem, så du ved, at sensorsessionen er i gang med at
stoppes.

4. Når sessionen er stoppet, kommer der et rødt stopsymbol
) frem i øverste højre hjørne på tendensgrafen.
(
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9.7 BATTERI OG OPLADER, FEJLFINDING
Brug kun Dexcom-kablet og -batteriopladeren til opladning af modtageren.
1. Husk at oplade dit modtagerbatteri efter behov. Opladningen varer ca. 3 dage, afhængigt
af hvor ofte du tænder for modtageren, bruger beskederne og indtaster begivenheder.
2. Hvis din modtager ikke viser opladningsikonet, når den er sat i opladeren, skal du sørge
for, at begge ender af USB-kablet er sat helt i modtageren og vægopladeren.
3. Hvis dit batteri aflades og ikke genoplades i nogle få uger, vil det eventuelt ikke tændes.
Hvis din modtager ikke tændes, skal du først forsøge at oplade batteriet (se kapitel 1,
afsnit 1.4, Sådan oplader du modtagerens batteri). Hvis modtageren stadig ikke tændes,
kan du skulle nulstille modtageren (kobl modtageren til opladeren inden nulstilling):
a. Sæt enden af en papirklips i det lille runde hul bag på modtageren, og skub ned.
Modtageren vibrerer, og viser bearbejdningsskærmen.
b. Du vil nu skulle oplade modtageren, og tidspunkt og data kan skulle nulstilles
(se kapitel 1, afsnit 1.4, Sådan oplader du modtagerens batteri og kapitel 2, afsnit 2.2,
Indstillingsmenuen).

9.8 MODTAGER- OG SENDERKOMMUNIKATION,
FEJLFINDING
9.8.1 TJEK AF SYSTEMGENDANNELSE
Dette skærmbillede betyder, at systemet fandt en fejl og var
i stand til selv at udbedre den. Tryk på knappen SELECT
(vælg) for at slette skærmen og fortsætte din sensorsession.

9.8.2 MODTAGERFEJLKODE
Dette skærmbillede viser en fejlkode og betyder, at
modtageren eventuelt ikke fungerer, som den skal. Noter
fejlkoden, og kontakt den lokale distributør. Fortsæt med at
tjekke din blodglukoseværdi vha. din måler.
Der er ingen besked til at advare dig om, at du ikke
længere får glukoseaflæsninger fra sensoren.
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9.8.3 LAVT SENDERBATTERI
Dette skærmbillede kommer frem, når senderen nærmer
sig udgangen af batterilevetiden (se kapitel 1, afsnit 1.2,
Senderoversigt). Når senderbatteriet når en vis afladet
tilstand, stopper senderen og modtageren med at
kommunikere med hinanden. Kontakt den lokale distributør
for at bestille en ny sender.
Din senders batteri kan aflades så hurtigt som en uge, efter
denne besked vises.

9.8.4 FEJLKODE SENDER SVIGTEDE
Dette skærmbillede betyder, at senderen ikke virker. Hvis du
får denne besked i løbet af den sensorsession, stopper din
sensorsession automatisk. Kontakt den lokale distributør.
Fortsæt med at tjekke din blodglukoseværdi vha. din måler.

9.9 UDEN FOR INTERVALLET/INGEN ANTENNE
Dette skærmbillede betyder, at modtageren og senderen
ikke kommunikerer med hinanden, og at du ikke modtager
glukoseaflæsninger fra sensoren.
• Modtageren og senderen vil kun kommunikere med
hinanden, når du er midt i en aktiv sensorsession.
• Hver gang du starter en ny sensorsession, skal du vente
10 minutter, til modtageren og senderen starter med at
kommunikere med hinanden.
• Du kan ind imellem komme ud for tab af kommunikation i 10 minutter ad gangen.
Dette er normalt.
• Hvis du ser Uden for intervallet-symbolet
i statusområdet i mere end 10 minutter,
skal du flytte modtageren og senderen inden for 6 meter af hinanden. Vent 10 minutter,
og så bør kommunikation være genoprettet.
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	Transmissionsområdet fra senderen til modtageren er op til 6 meter uden
hindring. Trådløs kommunikation fungerer ikke ret godt gennem vand,
så området er meget mindre, hvis du befinder dig i en swimmingpool, et
badekar, en vandseng osv.
• Dit sender-id skal indtastes korrekt i modtageren for at modtage glukoseaflæsninger
fra sensoren (se Kapitel 2, Afsnit 2.2, Indstillingsmenuen). Sørg for, at du har fjernet
sensoren og stoppet din sensorsession, inden du tjekker eller ændrer dit sender-id.
TIP:
• Du kan kun indtaste dit sender-id, når du ikke er i en sensorsession. Under
en sensorsession vil ”sender-id” ikke komme frem som en mulighed på
Indstillingsmenuen.

Hvis
du stadig har problemer med at modtage systemaflæsninger, skal du kontakte den
lokale distributør.

9.10 ALARMER FUNGERER IKKE
1. Sørg for, at du ikke har deaktiveret lyd og/eller vibrationer for alarmerne. Kapitel 6,
Afsnit 6.1, Sådan indstiller du dine alarmer, forklarer, hvordan du ændrer disse
beskedmuligheder.
2. Tjek for at sikre, at du har aktiveret og indstillet niveauet for dine avancerede alarmer,
hvis du ønsker at modtage disse alarmer (se kapitel 6, afsnit 6.2, Avancerede alarmer).
3. Husk, at den første alarm kun er vibration. Se kapitel 12, bilag I, Modtagers advarsler,
og ikoner sekvenstabellerne for henvisning til, hvordan alarmer, advarsler og ikonerne
fungerer.
TIP:
• Hvis modtageren bliver våd eller tabt, skal du sørge for, at højttalerne og
vibrationstilstanden stadig virker. Det kan du gøre vha. muligheden Prøv det i
Profilmenuen (se kapitel 6, afsnit 6.3.1, Muligheder for alarmprofiler).
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kapitel ti

SÅDAN PASSER DU PÅ DIT
DEXCOM G4 PLATINUM-SYSTEM
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10.1 VEDLIGEHOLDELSE
Sender
• Rengør senderens yderside med en let fugtig klud eller renseserviet med
isopropylalkohol.
• Hold senderen ren og beskyttet, når den ikke er i brug.

Modtager
• Spild ikke væske på modtageren eller nedsænk den i væske.
• Hold modtageren i dens bæreetui eller beskyttet på anden måde.
• Oplad modtageren, når batteriet bliver lavt.
• Hold micro-USB-portens dæksel lukket for at hjælpe med at forhindre væske i at
trænge ind i modtageren.

Tilbehør
• Isæt kun kabler som vejledt. Tving ikke kabler på plads.
• Se kablerne efter for tegn på slitage.
• Brug kun Dexcom-forsynede dele (inklusive kabler og opladere). Brug af dele, der ikke er
forsynet af Dexcom, kan påvirke sikkerheden og ydeevnen.
Der findes ingen reparationsservice til Dexcom G4 PLATINUM CGM-system. Hvis du
kommer ud for problemer med dit system, skal du kontakte den lokale distributør.
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10.2 OPBEVARING
Sensor

• Gem sensoren i dens sterile emballage, til du er klar til at bruge den.
• Indfør ikke sensorer, der har overskredet deres holdbarhedsdato. Udløbsdatoens format
er ÅÅÅÅ-MM-DD. Sensorer skal indsættes på eller før slutningen af den kalenderdag, der
er trykt på sensorens pakkemærkat.
• Opbevaringstemperaturen skal være 2 °C - 25 °C. Du kan opbevare sensorerne i
køleskabet, hvis det er inden for dette temperaturområde. Sensorer bør ikke opbevares i
en fryser.
• Opbevar ved luftfugtighedsniveauer mellem 0-95 % relativ luftfugtighed.

Sender

• Hold senderen ren og beskyttet, når den ikke er i brug.
• Opbevaringstemperaturen skal være 0 °C - 45 °C.
• Opbevar ved luftfugtighedsniveauer mellem 10-95 % relativ luftfugtighed.

Modtager

• Hold modtageren ren og beskyttet, når den ikke er i brug.
• Oplad batteriet helt inden opbevaring i mere end 3 måneder.
• Opbevaringstemperaturen skal være 0 °C - 45 °C.
• Opbevar ved luftfugtighedsniveauer mellem 10-95 % relativ luftfugtighed.

10.3 RENGØRING OG DESINFEKTION
Rengøring
Strømforsyningsopladeren MÅ IKKE rengøres.
Rengøring fjerner snavs fra enhedens overflade. Det dræber ikke bakterier eller vira.
Modtageren og senderen skal rengøres, hver gang de er synligt snavsede og mellem
hver brug. Du skal bruge en blød klud fugtet med vand eller en renseserviet med
isopropylalkohol.
Sådan rengør du modtageren eller senderen:
1. Luk modtagerens USB-ports skydedæksel.
2. Rengør enhedens yderside med en let fugtig klud eller renseserviet med
isopropylalkohol.
3. Modtageren er ikke vandtæt. Brug ikke en dryppende våd klud.
4. Senderen er vandtæt, når den klikkes på plads i sensorkapslen, men senderen alene
må ikke lægges i blød i væske.
5. Brug ikke sæbe, neglelaksfjerner eller fortyndervæske. Brug kun isopropylalkohol
og vand.
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6. Til rengøring må der ikke bruges renseservietter med klæbestoffer (fx Smith + Nephew
IV Prep).
7. Anbring enheden på en ren og tør klud, og lad den lufttørre i 2-3 minutter.

Desinfektion
Desinfektion fjerner og tilintetgør mikroorganismer og patogener fra enhedens overflade.
Desinficer modtageren og senderen periodisk, eller når du har mistanke om, at blod
eller kropsvæske har været i kontakt med enhedens overflade. Hvis en anden person,
såsom en sundhedsudbyder, hjælper dig med at betjene modtageren eller senderen, skal
enheden desinficeres, inden den anden person bruger den. Du skal bruge handsker, rene,
tørre og absorberende servietter, renseservietter med 70 % isopropylalkohol og adskillige
desinfektionsservietter, der indeholder en blegemiddelsopløsning med en styrke på
6500 dele pr. million, som er indiceret til at dræbe vira (såsom Dispatch Hospital Cleaner
Disinfectant Towels with Bleach eller lignende).
Klargøring:
1. Vær forsigtig under håndtering af produkter, som bæres eller håndteres af en anden
person.
2. Vask hænder grundigt.
3. Vær iført personligt beskyttelsesudstyr, som det er relevant (handsker,
beskyttelsesbriller, kitler osv.).
4. Luk modtagerens USB-ports skydedæksel.
5. Modtageren er ikke vandtæt. Brug ikke en dryppende våd klud.
Sådan desinficerer du modtageren eller senderen:
1. Vær iført handsker.
2. Rengør omhyggeligt overfladen på enhver synlig kontaminering på forhånd med en
desinficerende serviet (aftør enhedens forside, bagside og alle fire sider).
3. Væd omhyggeligt enhedens overflade med endnu en desinficerende serviet for at
aftørre enhedens forside, bagside og alle fire sider.
4. Overfladen skal forblive våd i mindst 1 minut ved stuetemperatur (21 °C) for at sikre
korrekt desinfektion. Brug yderligere desinficerende servietter for at sikre, at overfladen
forbliver våd i hele minuttet.
5. Tør enheden med en ren, tør og absorberende serviet.
6. Aftør enhedens yderside med en renseserviet med 70 % isopropylalkohol for at fjerne
eventuelle rester fra desinfektionsmidlet.
7. Tør enheden med en ren, tør og absorberende serviet.
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8. Anbring modtagerskærmens side nedad på en ren og tør klud, og lufttør i 60 minutter.
9. Anbring senderen på en ren og tør klud, og lad den lufttørre i 2-3 minutter.
10. Tag handskerne af, og bortskaf dem som biologisk farligt affald.
11. Vask hænder grundigt.

10.4 BORTSKAFFELSE AF PRODUKT
Rådfør dig med din klini for passende procedurer til bortskaffelse af enheder, der
indeholder elektronisk affald (sender og modtager) eller komponenter, der har været i
kontakt med blod (sensor og applikator).
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kapitel elleve

TEKNISKE OPLYSNINGER
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11.1

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Hermed erklærer Dexcom, Inc., at radioudstyrstypen Dexcom G4 PLATINUM CGM-system
er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: dexcom.com/doc

Sensor
Glukoseområde

2,2 – 22,2 mmol/l

Sensorens levetid

Op til 7 dage

Kalibrering

Kommercielt tilgængelig blodglukosemåler

Kalibreringsområde

2,2 – 22,2 mmol/l

Opbevaringsforhold

Temperatur: 2 °C - 25 °C
Luftfugtighed: 0-95 % relativ luftfugtighed

Sterilisering

Steril vha. stråling

Sender
9438-01

9438-05

Mål (inklusive
sensorkapsel)

Længde: 3,8 cm
Bredde: 2,3 cm
Tykkelse: 1,3 cm

Længde: 3,8 cm
Bredde: 2,3 cm
Tykkelse: 1,0 cm

Vægt (inklusive
sensorkapsel)

11,3 g

8,5 g

Strømforsyning

Sølvoxid-batterier (ikke udskiftelige)

Driftsforhold

Temperatur: 10 °C - 42 °C
Luftfugtighed: 10-95 % relativ luftfugtighed

Opbevaringsforhold

Temperatur: 0 °C - 45 °C
Luftfugtighed: 10-95 % relativ luftfugtighed

Driftshøjde

-152 til 3657 meter

Begrænset garanti

6 måneder

Fugtbeskyttelse

IP28: m
 idlertidig nedsænkning

Beskyttelse mod elektrisk
stød

Type BF anvendt del
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Sender
PARAMETER

YDEEVNES KARAKTEREGENSKABER

TX/RX-frekvenser

2,424 999 877 GHz
2,449 993 677 GHz
2,474 737 539 GHz
2,477 236 919 GHz

Båndbredde

334,7 kHz

Maksimal udgangseffekt

1,25 mW EIRP

Modulation

Minimum shift-key

Datahastighed

49,987 Kbits/sek

Samlet pakke

224 bits

Senderdriftscyklus

4,48 ms hvert 5. minut på hver af de fire
TX-frekvenser.

Dataregistreringsområde

6m
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Vejledning og producenterklæring - elektromagnetisk immunitet
Senderen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden
eller brugeren af senderen skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Senders
overholdelsesniveau

Elektromagnetisk
miljøvejledning

Elektromagnetisk
miljøvejledning,
elektrostatisk
afladning (ESD)

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

±8 kV luft

±8 kV luft

Gulve skal være af træ,
beton eller keramiske
fliser. Hvis gulve er
dækket af et syntetisk
materiale, skal den
relative luftfugtighed
være mindst 30 %

Hurtig elektrisk
transient/burst

±2 kV til
strømforsyningsledninger

Ikke relevant

IEC 61000-4-4

±1 kV til input-/
outputledninger

Batteridrevet

Strømstød

±1 kV differential tilstand

Ikke relevant

IEC 61000-4-5

±2 kV fælles tilstand

Batteridrevet

Spændingsdyk,
korte afbrydelser
og spændingsvariationer på
strømforsynende
inputledninger

<5 % UT (>95 % dyk i UT)
til 0,5 cyklus

Ikke relevant

40 % UT (60 % dyk i UT)
til 5 cyklusser

Batteridrevet

IEC 61000-4-2

70 % UT (30 % dyk i UT)
til 25 cyklusser

IEC 61000-4-11

<5 % UT (>95 % dyk i UT)
i 5 sek

Strømfrekvens

3 A/m

(50/60 Hz)
Magnetisk felt
IEC 61000-4-8

3 A/m

Strømfrekvensens
magnetiske felter skal
være på niveauer, der
er karakteristiske for et
typisk kommercielt eller
hospitalsmiljø

Brugervejledning til Dexcom G4 PLATINUM-systemet | 121

11
Modtager
Aflæsningshyppighed

Hvert 5. minut

Mål

Længde: 10,1 cm
Bredde: 4,6 cm
Tykkelse: 1,3 cm

Vægt

69 g

Modtagers input

5 V DC, 1 A

Kommunikationsområde

6m

Hukommelseslager

30 dages glukosedata,
7 dages tekniske supportdata

Brug af genopladeligt
batteri

3 dage

Opladningstid

3 timer i stikkontakt,
5 timer USB-drevet

Opbevarings-/driftsforhold

Temperatur: 0 °C - 45 °C
Luftfugtighed: 10-95 % relativ luftfugtighed

Driftshøjde

-152 til 3657 meter

Lyd-output for alarm med
mellemprioritet

50 dBa på 1 meters afstand

Fugtbeskyttelse

IP22: lodretfaldende dråber

Begrænset garanti

1 år

Kontrolklassificering

Udstyr i klasse II
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Vejledning og producenterklæring - elektromagnetisk immunitet
Modtageren er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af modtageren skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Modtagers
overholdelsesniveau

Elektromagnetisk
miljøvejledning

Elektromagnetisk
miljøvejledning,
elektrostatisk
afladning (ESD)

±6 kV kontakt

±6 kV kontakt

±8 kV luft

±8 kV luft

Gulve skal være af træ,
beton eller keramiske
fliser. Hvis gulve er
dækket af et syntetisk
materiale, skal den
relative luftfugtighed
være mindst 30 %

±2 kV til
strømforsyningsledninger

±2 kV til
strømforsyningsledninger

±1 kV til
input-/outputledninger

±1 kV til
input-/outputledninger

±1 kV differential
tilstand

±1 kV differential
tilstand

±2 kV fælles tilstand

±2 kV fælles tilstand

<5 % UT (>95 % dyk i
UT) til 0,5 cyklus

<5 % UT (>95 % dyk i
UT) til 0,5 cyklus

40 % UT (60 % dyk i
UT) til 5 cyklusser

40 % UT (60 % dyk i
UT) til 5 cyklusser

70 % UT (30 % dyk i
UT) til 25 cyklusser

70 % UT (30 % dyk i
UT) til 25 cyklusser

85 % UT (15 % dyk i
UT) i 5 sek.

85 % UT (15 % dyk i
UT) i 5 sek.

<5 % UT (>95 % dyk i
UT) i 5 sek.

<5 % UT (>95 % dyk i
UT) i 5 sek.

IEC 61000-4-2
Hurtig elektrisk
transient/burst
IEC 61000-4-4

Strømstød
IEC 61000-4-5
Spændingsdyk,
korte afbrydelser
og spændingsvariationer på
strømforsynende
inputledninger
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

Strømkvaliteten skal
være den samme som
for et typisk kommercielt
eller hospitalsmiljø.

Strømkvaliteten skal
være den samme som
for et typisk kommercielt
eller hospitalsmiljø.
Strømkvaliteten skal
være den samme som
for et typisk kommercielt
eller hospitalsmiljø.
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Modtager
Immunitetstest

IEC 60601
testniveau

Modtagers
overholdelsesniveau

Elektromagnetisk miljøvejledning

Strømfrekvens

3 A/m

3 A/m

Strømfrekvensens magnetiske
felter skal være på niveauer, der
er karakteristiske for et typisk
kommercielt eller hospitalsmiljø

(50/60 Hz)
Magnetisk felt
IEC 61000-4-8

Bærbart og mobilt RFkommunikationsudstyr bør ikke
bruges tætter på nogen del af
modtageren, inklusive kabler, end
den anbefalede separationsafstand
beregnet vha. den ligning, der er
relevant for senderens frekvens.
Anbefalet separationsafstand

Afledt RF
IEC 61000- 4-6

3 Vrms
150 kHz til
80 MHz

3V

d =1,2 P1/2

150 kHz til 80 MHz

d =1,2 P1/2

80 MHz til 800 MHz

d =2,3 P

800 MHz til 2,5 GHz

1/2

Hvor P er senderens maksimale
nominelle udgangseffekt i watt (W) i
henhold til senderens producent, og d
er den anbefalede separationsafstand
i meter (m).

Bemærk: UT er vekselstrømsspændingen inden anvendelse af testniveauet.
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System
Immunitetstest
Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
testniveau

Overholdelsesniveau

3 V/m
80 MHz til
2,5 GHz

3 V/m 80 MHz til
2,5 GHz

Elektromagnetisk miljøvejledning
Feltstyrker fra faste RF-sendere
som fastslået af en elektromagnetisk
områdeundersøgelsea bør være mindre
end overholdelsesniveauet inden
for hvert frekvensintervalb. Der kan
forekomme interferens i nærheden af
udstyr mærket med følgende symbol:

a. Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobil/trådløs)
og mobile landradioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan
ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø
som følge af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk områdeundersøgelse overvejes.
Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor modtageren bliver brugt, overstiger det
relevante RF-overholdelsesniveau ovenfor, bør modtageren observeres for at bekræfte
normal drift. Hvis der observeres unormal drift, kan yderligere sikkerhedsforanstaltninger
være nødvendige, som f.eks. at vende eller flytte modtageren.
b. Over frekvensintervallet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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Vejledning og producenterklæring - elektromagnetiske emissioner
Dexcom G4 PLATINUM-systemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø
specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af modtageren skal sikre, at Dexcom G4
PLATINUM-systemet bruges i et sådant miljø.
Emissionstest
RF-udstrålede emissioner
CISPR 11
RF-ledte emissioner

Overholdelse
Gruppe 1,
klasse B

Gulve skal være af træ, beton eller
keramiske fliser. Hvis gulve er dækket af
et syntetisk materiale, skal den relative
luftfugtighed være mindst 30 %.

Klasse B

Dexcom G4 PLATINUM-systemet er egnet til
brug i alle andre miljøer end hjemmemiljøer
og dem, der er direkte koblet til det offentlige
lavspændingsnetværk, som forsyner
bygninger, der bruges til hjemlige formål.

CISPR 11
Harmoniske emissioner

Ikke relevant

IEC 61000-3-2
Spændingsudsving/
flimmeremissioner

Elektromagnetisk miljøvejledning

Ikke relevant

IEC 61000-3-3
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr og modtageren

Modtageren er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser
er kontrollerede. Kunden eller brugeren af modtageren kan hjælpe med at forebygge
elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og
mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og modtageren som anbefalet nedenfor, i
henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Senderens
maksimale
nominelle
udgangseffekt (W)

Separationsafstand
I henhold til senderens frekvens (m)
150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 P1/2

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P1/2

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

For sendere normeret til en maksimal udgangseffekt, der ikke er anført ovenfor, kan
den anbefalede separationsafstand i meter (m) anslås vha. ligningen, der er relevant for
senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i
henhold til senderens producent.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højere frekvensområde.
Bemærkning 2: Disse retningslinjer gælder eventuelt ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning
påvirkes af absorption og reflektion fra bygninger, genstande og mennesker.
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Opladningskabel*
Input/output

5 V DC, 1 A

Type

USB A til micro-USB B

Længde

0,9 m

* Der er en separat vægopladeradapter til vekselstrøm, som kan forbindes til USBopladnings-/downloadkablet til opladning vha. en stikkontakt.

Strømforsyning/oplader
Klasse

II

Input:

Vekselstrømsinput 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms ved 100 V AC

Jævnstrømsoutput:

5 V DC, 1 A (5,0 watt)
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11.2 SYSTEMNØJAGTIGHED
Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemets nøjagtighed er evalueret gennem kliniske
undersøgelser, der sammenligner systemet med en kendt laboratoriereferende eller
blodglukosemåler.1 Nøjagtighedsstandarden for CGM-kategorien er baseret på den
procentdel af glukoseaflæsningerne fra sensoren, der ligger inden for 20 % afvigelse
fra den reference. 2 Dexcom G4 PLATINUM-systemet opfylder dette kriterium 83 % af
tiden i gennemsnit hos voksne (fra 18 år og op) og 77 % af tiden i gennemsnit hos børn
og unge (2-17 år), sammenlignet med en blodglukosemåler.
Tabel 1. Procentdel af systemaflæsningerne inden for 20/30/40 % af blodglukosemålerens
reference
Undersøgelse

Antal
matchede par

20/20 %
(%20/1,1)

30/30 %
(%30/1,7)

40/40 %
(%40/2,2)

Voksne

2824

83

95

98

Pædiatriske patienter

1882

77

90

95

For yderligere oplysninger om resultaterne af den kliniske undersøgelse henvises der
til Dexcoms websted på: dexcom.com/global

[1]

Standarden er baseret på den procentdel af glukoseaflæsningerne fra sensoren,
der ligger inden for 20 %, 30 % eller 40 % afvigelse fra glukoseværdierne over
80 mg/dl (4,4 mmol/l) eller inden for 20 mg/dl (1,1 mmol/l), 30 mg/dl (1,7 mmol/l) eller
40 mg/dl (2,2 mmol/l) af referenceblodglukosemålingerne for glukoseværdier på eller
under 80 mg/dl (4,4 mmol/l). Begge er grupperet sammen for at fastslå de endelige
procentdele, som er rapporteret her.

[2]
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kapitel tolv

BILAG
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BILAG I, MODTAGERS ALARMER, ADVARSEL OG IKONER
Følgende tabeller beskriver alarmen, beskederne og ikonerne, og hvordan modtageren
underretter dig.
Ikon - Vises kun på skærmen. Lydløs, ingen vibration eller bip.
Alarm - Underretter dig med vibration og bip afhængigt af dine profilindstillinger.
Alarm - Lav 3,1 - Underretter dig med vibration og bip. Kan ikke ændres.
Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Ikon,
alarm
eller
advarsel?

Hvad betyder
det?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?

Vil modtageren
underrette mig
igen?

Alarm for lav
glukose

Din seneste
glukoseaflæsning fra
sensoren ligger på
eller under 3,1 mmol/l.

Vibrerer 4 gange
og vibrerer/bipper
så 4 gange hvert
femte minut til
bekræftet, eller til din
glukoseværdi går
over 3,1 mmol/l.

Ja, hvert 30. minut
efter hver
bekræftelse), til din
blodglukoseværdi
kommer tilbage
inden for området.

Besked om
høj glukose

Din seneste
glukoseaflæsning
fra sensoren
ligger på eller over
beskedindstillingen for
høj glukose.

Vibrerer to gange og
vibrerer/bipper så to
gange hvert 5. minut
til bekræftet, eller
til din glukoseværdi
falder under
beskedniveauet.

Nej, medmindre
du har aktiveret
snoozefunktionen
for høj glukose.
Se kapitel 6.2,
Avancerede
beskeder.

Besked om
lav glukose

Din seneste
glukoseaflæsning
fra sensoren ligger
på eller under
beskedindstillingen for
lav glukose.

Vibrerer tre gange, og
vibrerer/bipper så tre
gange hvert 5. minut
til bekræftet, eller til
din glukoseværdi går
over beskedniveauet.

Nej, medmindre
du har aktiveret
snoozefunktionen
for lav glukose.
Se kapitel 6.2,
Avancerede
beskeder.

Besked om
lavt batteri

Modtagerbatteriet
er lavt. Oplad
modtageren så hurtigt
som muligt, når du ser
denne besked.

Vibrerer én gang,
når der er 20 %
batterikapacitet
tilbage.

Ja, når der er 10 %
batterikapacitet
tilbage.

(vibration og/
eller bip)
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Ikon,
alarm eller
advarsel?

Hvad betyder
dette?

Hvordan vil
Vil
modtageren
modtageren
underrette mig? underrette
mig igen?
(vibration
og/eller bip)

Uden for
intervalletbesked

Senderen og modtageren
kommunikerer ikke med
hinanden, og du modtager
ikke glukoseaflæsninger fra
sensoren.

1 vibration, og
vibrerer/bipper
hvert 5. minut, til
modtageren og
senderen er tilbage
inden for området.

Nej, medmindre
du har aktiveret
Uden for områdebeskeden.

Ukendt
sensorprompt

Sensoren sender
glukoseaflæsninger fra
sensoren, som modtageren
ikke forstår. Du vil ikke
modtage sensorens
glukoseaflæsninger.

Kun symbol i
statusområdet.

Ikke relevant

Vent-Ikon

Modtageren har registreret
et potentielt problem med
sensorsignalet. Du skal
vente ca. 30 minutter for
flere ikoner. Indtast ikke
nogen blodglukoseværdier
i denne periode. Du vil
ikke modtage sensorens
glukoseaflæsninger.

Kun symbol i
statusområdet.

Ikke relevant

Besked
om fejl ved
15-minutters
kalibrering

Sensoren kan ikke
kalibrere. Vent 15 minutter,
og indtast så endnu en
blodglukoseværdi. Vent
yderligere 15 minutter.
Hvis fejlskærmbilledet
stadig kommer frem,
skal du indtaste endnu
en blodglukoseværdi.
Vent 15 minutter. Hvis
der ikke kommer nogen
glukoseaflæsninger
fra sensoren frem på
modtageren, skal sensoren
udskiftes.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Nej
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Prompt, alarm
eller advarsel?

Hvad betyder det?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?
(vibration og/
eller bip)

Vil
modtageren
underrette
mig igen?

Besked om fejl ved
1 times kalibrering.

Sensoren kan ikke
kalibrere. Vent
mindst 1 time, og
indtast så endnu en
blodglukoseværdi til
kalibrering. Hvis der
ikke kommer nogen
glukoseaflæsninger
fra sensoren frem
på modtageren, skal
sensoren udskiftes.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Nej

Ikon til 12-timers
kalibrering

Modtageren skal have
en blodglukoseværdi
indtastet for at kalibrere.

Kun ikon.

Ja, hvert
15. minut.

Yderligere
kalibrering
ikon

Modtageren skal have
en blodglukoseværdi
indtastet for at kalibrere.
Glukoseaflæsninger fra
sensoren ikke vist på
nuværende tidspunkt.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Ja, hvert
15. minut.

Ikon til
opstartskalibrering

Modtageren skal have
to blodglukoseværdier
indtastet for at kalibrere.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Ja, hvert
15. minut.

Ikon til yderligere
kalibreringsopstart

Modtageren skal
have endnu en
blodglukoseværdi
for at gennemføre
opstartskalibreringen.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Ja, hvert
15. minut.
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Ikon, alarm eller Hvad betyder det?
advarsel?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?
(vibration
og/eller bip)

Ikon til
bearbejdningsskærmbilledet
Indtast BG

Modtageren bearbejder
Kun ikon.
den blodglukoseværdi, du
indtastede.

Vil
modtageren
underrette
mig igen?

Ikke relevant

Besked om stigende Dine glukoseniveauer
glukose
stiger med 0,11 mmol/l i
minuttet eller mere.

2 vibrationer og så 2 Nej
vibrationer/bip hvert
5. minut (2 gange)
eller til bekræftet.

Besked om hastigt
stigende glukose

2 vibrationer og så 2 Nej
vibrationer/bip hvert
5. minut (2 gange)
eller til bekræftet.

Dine glukoseniveauer
stiger hurtigt med
0,17 mmol/l i minuttet
eller mere.

Besked om faldende Dine glukoseniveauer
glukose
falder med 0,11 mmol/l i
minuttet eller mere.

3 vibrationer og så 3 Nej
vibrationer/bip hvert
5. minut (2 gange)
eller til bekræftet.

Besked om hastigt
faldende glukose

3 vibrationer og så 3 Nej
vibrationer/bip hvert
5. minut (2 gange)
eller til bekræftet.

Dine glukoseniveauer
falder hurtigt med
0,17 mmol/l i minuttet
eller mere.
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Ikon,
alarm eller
advarsel?

Hvad betyder det?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?
(vibration
og/eller bip)

Vil
modtageren
underrette
mig igen?

Ikon om
6-timers
sensorudløb

Din sensorsession
slutter om 6 timer.

Ikon.

Ikke relevant

Ikon om
2-timers
sensorudløb

Din sensorsession
slutter om 2 timer.

Ikon.

Ikke relevant

Besked om
30-minutters
sensorudløb

Din sensorsession
slutter om 30 minutter.

1 vibration og vibrerer/
bipper så hvert
5. minut (2 gange).

Nej

Besked om
afsluttet
session,
sensorudløb

Din sensorsession er
sluttet.

1 vibration og vibrerer/
bipper så hvert
5. minut (2 gange).

Nej

Besked om
sensorsvigt

Sensoren fungerer ikke,
som den skal.

1 vibration og vibrerer/
bipper så hvert
5. minut (2 gange).

Ja, 2 yderligere
beskeder
i løbet af
de næste
10 minutter i
30 minutter.
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Hvad vil jeg se på
modtagerskærmen?

Ikon,
alarm eller
advarsel?

Hvad betyder
det?

Hvordan vil
modtageren
underrette mig?
(vibration
og/eller bip)

Vil
modtageren
underrette
mig igen?

Besked om
modtagerfejl

Modtageren
fungerer ikke, som
den skal. Registrer
fejlkoden, og
ring til den lokale
distributør.

1 vibration
(4 sekunder) + 4 bip.

Nej

Besked om
systemtjek

Der opstod en
systemfejl, og
modtageren
udbedrede den.

1 vibration og
vibrerer/bipper så
hvert 5. minut til
bekræftet.

Nej

Ikon om
at indstille
klokkeslæt/dato

Backup-batteriet er
afladet, klokkeslæt/
dato skal nulstilles.

1 vibration

Nej

Besked om lavt
senderbatteri

Senderens batteri
er lavt. Udskift
senderen så hurtigt
som muligt.

1 vibration og vibrerer/
bipper så hvert
5. minut (2 gange).

Ja, en gang om
dagen.

Besked om
sendersvigt

Senderen har
svigtet. Udskift
omgående
senderen.

1 vibration og vibrerer/
bipper så hvert
5. minut (2 gange).

Nej
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Vigtige beskeder og alarmer, der kan bekræftes af brugeren:
• Uden for intervallet-besked - Du kan teste denne besked ved at flytte modtageren
mere end 6 meter væk i 30 minutter eller mere.
• Besked om 30-minutters sensorudløb - Du vil se denne besked i det normale forløb
med at bruge en sensor i syv dage.
• Besked om 0-timers sensorudløb - Du vil se denne besked i det normale forløb med
at bruge en sensor i syv dage.
Andre beskeder og alarmer kan ikke bekræftes sikkert af brugeren.
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ORDLISTE
BG-testning fra
alternativt sted

Det er, når du tager en blodglukoseværdi på din måler med en blodprøve
fra et andet sted på kroppen end fingerspidsen. Brug ikke testning fra
alternativt sted til at indtaste blodglukoseværdier i modtageren.

Applikator

En engangskomponent, der leveres fastgjort til sensorkapslen, og som
indfører sensoren under huden. Der er en kanyle inde i applikatorløbet,
som du fjerner, når du har indført sensoren.

BG-måler

Blodglukosemåler. Du kan bruge enhver kommercielt tilgængelig måler til
at tage blodglukoseværdier, der skal indtastes i modtageren.

BG-værdi

Blodglukoseværdi. En blodglukoseværdi, der tages med din kommercielt
tilgængelige blodglukosemåler.

Kalibrering

Det er, når du indtaster blodglukoseværdier fra en blodglukosemåler
i modtageren. Kalibreringer er nødvendige for modtageren for at vise
kontinuerlige glukoseaflæsninger fra sensoren og tendensoplysninger.
(Brug ikke testning fra alternativt sted til kalibrering).

CGM

Kontinuerlig glukoseovervågning

Standard

En indstilling, der vælges automatisk, medmindre der vælges en anden
mulighed.

DEXCOM G4
PLATINUM-system

Sensoren, senderen og modtageren.

Huller i glukosedata

Dette kan ske, når modtageren ikke viser en glukoseaflæsning,
der er sendt fra senderen. Et symbol kommer frem i stedet for en
glukoseaflæsning for at give dig besked om, at modtageren ikke kan vise
en aflæsning.

Glukosetendenser

Tendenser lader dig se dine glukoseniveauers mønster; du kan se, hvor
dine glukoseniveauer har været, og hvor dine glukoseniveauer er. Grafen
viser glukosetendenser over den tidsperiode, som er vist på skærmen.

mmol/l

Millimol pr. liter. Den internationale standardenhed til måling af
blodglukoseniveauer.

Profiler

Indstillinger for lydmønster og lydstyrkeniveau til dine beskeder.

140 | Dexcom G4 PLATINUM system til kontinuerlig glukosemonitorering

ORDLISTE (fortsat)
Område

Afstanden mellem modtageren og senderen. Hold de to enheder inden
for 6 meter af hinanden for at få glukoseoplysninger på din modtager.

Gentaget besked

En gentaget besked forekommer, når den indledende besked ikke er
blevet bekræftet.

Modtager

Den lille enhed, som indsamler dine glukoseoplysninger fra sensoren/
senderen. Dine resultater bliver vist på modtagerens skærm som en
glukoseaflæsning fra sensoren (mmol/l) og som en tendens.

Beskeder om stigende
og faldende glukose
(ændringshastighed)

Beskeder baseret på, hvor hurtigt dine glukoseniveauer stiger/falder, og
med hvor meget.

RF

Radiofrekvenstransmission, som bruges til at sende glukoseoplysninger
fra senderen til modtageren.

Sikkerhedslås

Sikkerhedslåsen holder kanylen inde i applikatoren, inden du er klar til
at indføre sensoren. Den hjælper dig også med at tage senderen ud af
sensorkapslen, når din sensorsession er sluttet.

Sensor

Den del af sensoren, som er indført under huden med applikatoren. Den
måler glukoseniveauerne i din omkringværende vævsvæske.

Sensorkapsel

Den lille plastikbund på sensoren, som er fastgjort til huden, og som
holder senderen på plads.

Snoozing

Der kan indstilles en snoozetid (hvert 15. minut op til 5 timer) ind imellem
gentagende beskeder om høj og lav glukose.

Opstartsperiode

”Opstartsperioden” på 2 timer, efter du fortæller modtageren, at du
har indført en ny sensor (glukoseaflæsninger fra sensoren bliver ikke
udleveret på dette tidspunkt).

Systemaflæsning

En glukoseaflæsning fra sensoren, der vises på modtageren. Denne
aflæsning er angivet immol/l og opdateres hvert 5. minut.

Sender

Dexcom G4 PLATINUM-systemets komponent, der sættes ind
i sensorkapslen, og som trådløst sender glukoseoplysninger til
modtageren.

Sender-id

Sender-id, der er indtastet i modtageren for at gøre den i stand til at
kommunikere med senderen.
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Senderlås

Den lille engangskomponent, der sætter senderen ind i sensorkapslen
med et klik. Den fjernes, når senderen er sat på plads.

Tendenspile
(ændringshastighed)

Pile på tendensgrafer, der angiver, om og hvor hurtigt dine
glukoseniveauer ændrer sig. Der er 7 forskellige pile, som viser, når din
glukosehastighed og -retning ændrer sig.

SYMBOLER, DER BRUGES VED MÆRKNING

Følgende symboler kan være at finde på sensor-, sender- og modtageremballagens
mærkater. Disse symboler fortæller dig om den korrekte og sikre brug af Dexcom G4
PLATINUM CGM-systemet. Nogle af disse symboler har eventuelt ingen betydning i din
region og er udelukkende anført som information. Denne tabel viser, hvad hvert symbol
betyder.

Holdbarhedsdato

Forholdsregel

Fremstillingsdato

SN

~

Partinummer

REF
STERILE R

Delnummer, katalognummer

Steril vha. stråling

Må ikke genanvendes

Tosidede temperaturgrænser

Serienummer

Midlertidig nedsænkning

Udstyr i klasse II

Lodretfaldende dråber

Vekselstrøm

Jævnstrøm
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Type BF anvendt del

Følg betjeningsvejledningen

EC REP

Producent

Tosidet
luftfugtighedsbegrænsning

Ikke-ioniserende stråling

Markering certificerer,
at enheden opfylder det
Europæiske Råds direktiv
93/42/EØF

EU’s WEEE-direktiv
2006-66-EF

Elektrisk udstyr designet
primært til indendørs brug

Input

Autoriseret repræsentant i det
Europæiske Fællesskab

Må ikke bruges, hvis
emballagen er beskadiget

SB

Forsendelsesdato

Holdes tør
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DENNE SIDE ER BEVIDST EFTERLADT TOM.
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