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KOM GODT I GANG
•

Lær dit Dexcom G5 Mobile at kende

•

Indikationer for brug og Sikkerhedserklæring

Denne side er bevidst efterladt tom

Kapitel 1

Kom godt i gang:
Lær Dexcom G5® Mobile-system til kontinuerlig
glukosemåling (CGM) at kende
1.1 Introduktion
Velkommen til Dexcom G5 Mobile-familien!
Vi er glade for, at du har valgt os som samarbejdspartner i behandlingen af din diabetes. Dexcom G5
Mobile CGM-systemet er et system til kontinuerlig glukosemåling (CGM), der giver dig mulighed for
at undgå de konstante blodglukosemålinger. Men hvordan anvender du Dexcom G5 Mobile CGMsystemet? Hvilke funktioner har systemet? Skal du undgå noget? Kan du dosere alene på grundlag
af dit CGM?
Hvor begynder du i det hele taget?
Dette kapitel er første skridt mod en besvarelse af disse og mange andre spørgsmål.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
• Kende forskel på forskellige typer af undervisningsmateriale
• Finde instrukser, der gennemgår Dexcom G5 Mobile-systemet trin for trin
• Huske, hvordan du benytter brugervejledningen
Vi har adskillige ressourcer til rådighed, som kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Start med begyndelsen – lær, hvordan du lærer
At lære Dexcom G5 Mobile CGM-systemet at kende er første skridt mod at få en god CGM-oplevelse.
Lær om systemet, før du anvender det.
Du har adskillige ressourcer til din rådighed, som hjælper dig med at lære Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet at kende i dit eget tempo:
1. Øveprogram
2. Vejledning til hurtig start
3. Brugervejledning
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Uanset hvilken type materiale du vælger, skal du huske at gennemgå materialet, før du går i gang
med at bruge dit nye CGM-system.
BEMÆRK: Billederne i denne brugervejledning er til illustrationsformål og kan være anderledes for dit
system.

1.2 Hjælpemidler til læring i eget tempo
Øveprogram
Ud over instruktioner, der gennemgår systemet trin for trin, viser vores øveprogram, hvordan
kontinuerlig glukosemåling i realtid kan assistere dig i din daglige diabetesbehandling.
Find øveprogrammet:
• på dexcom.com
• på det medfølgende USB-kort

G5 Mobile-ressourcer på papir
Vejledning til hurtig start
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets vejledning til hurtig start supplerer øveprogrammet ved at
gennemgå de samme trin for trin-anvisninger i brochureform.

Brugervejledning
Din håndbog til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet!
Brugervejledningen giver dig det mest omfattende overblik over systemet med nærmere beskrivelser
af funktioner, vigtige sikkerhedsoplysninger og meget mere.
Brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile-systemet er opdelt i fem forskellige dele:
Del 1: Kom godt i gang
1. Lær, hvordan du lærer om Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
2. Indikationer for brug og Sikkerhedserklæring
Del 2: G5® – grundlæggende funktioner
1. Introduktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
2. Vælg og indstil din(e) modtagerenhed(er)
3. Sådan sætter du en sensorperiode i gang: indføring af sensor og sender
4. Kalibrering
5. Afslut en sensorperiode
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Del 3: Næste skridt - få mest muligt ud af dit Dexcom® CGM
Sådan kan du optimere Dexcom G5 Mobile CGM-systemets funktioner, når du er kommet i gang:
1. Sådan læser du tendensgrafskærme og genkender tendenser
2. Hændelser
3. Alarm og advarsler
4. Lyde til alarmer, advarsler og systemmeddelelser
5. Adgang til historiske glukosetendensrapporter
6. Beslutninger vedrørende behandling
Del 4: Ovrigt G5
Vedligeholdelse af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet:
1. Garanti
2. Systemvedligeholdelse
3. Tekniske oplysninger
4. Fejlfinding
5. Symboler på emballageetiketter
Del 5
1. Ordliste
2. Stikordsregister

Sådan anvender du brugervejledningen
Alle kapitler i brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er opbygget på samme måde:
I begyndelsen af hvert kapitel finder du en liste over, hvad du vil være i stand til, når du har læst
kapitlet, efterfulgt af kapitlets indhold. I slutningen er der et resume af kapitlet, og hvad du kan forvente
i næste kapitel.
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Kapitel 2

Kom godt i gang:
Indikationer for brug og Sikkerhedserklæring
2.1 Introduktion
Vi ønsker, at Dexcom G5 Mobile CGM-systemet bliver et værdifuldt værktøj i din diabetesbehandling.
Ligesom i ethvert andet system er der skridt, du er nødt til at tage for at få mest ud af systemet.
Selvom du glæder dig til at komme i gang, skal du måske vente, f.eks. hvis du tager medicin
med paracetamol/acetaminophen. Er du klar over, at indtagelse af paracetamol/acetaminophen
er kontraindiceret?
I dette kapitel vil du få mere at vide om vigtige punkter, der muligvis forhindrer dig i at få den bedste
oplevelse med CGM-systemet eller endda kan være til skade for dig selv eller systemet, hvis du ikke
passer på. Du vil også lære, hvad en kontraindikation er.

2.2 Vigtige brugeroplysninger
Der er instruktioner til alle dele af systemet, herunder indikationer, kontraindikationer, advarsler,
forsigtighedsregler og andre vigtige brugeroplysninger. Læs instruktionerne til alle dele af systemet
i brugervejledningen, før du går i gang med at bruge Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Nogle brugere
af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har brug for, at en hjælper deltager i deres pleje. Kontakt din læge
for at få vejledning.
Dette kapitel er vigtigt at læse. Det hjælper dig til at bruge Dexcom G5 Mobile CGM-systemet på
en sikker måde og omfatter følgende:
• Hvad er en sikkerhedserklæring?
○○ Forskellen på en indikation og en kontraindikation
○○ Forklaring på, hvorfor advarsler er så vigtige
○○ Definition af forsigtighedsregler
• Overblik over sikkerhedserklæringer
Vi begynder med definitionerne, og bagefter ser vi på sikkerhedserklæringerne for alle
systemets komponenter.
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Sikkerhedserklæring
En sikkerhedserklæring er en kort erklæring om Dexcom G5 Mobile CGM-systemets indikationer,
relevante advarsler, forsigtighedsregler eller kontraindikationer (hvornår du skal undgå at bruge
systemet). Sikkerhedserklæringerne er beregnet til at varetage din og systemets sikkerhed, mens
du anvender Dexcom G5 Mobile CGM-systemet:
1) Indikationer
	Hvordan, til hvilke formål og under hvilke omstændigheder du skal bruge Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet. Indikationer fortæller dig, hvem der må bruge Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
og hvornår. Indikationer er Dexcom G5 Mobile CGM-systemets hvem, hvad og hvorfor.
2) Kontraindikationer
	Kontraindikationer fortæller dig, hvornår du ikke kan bruge Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Hvis
du bruger systemet i disse situationer, kan du komme til at skade dig selv eller systemet, og risikoen
ved brug overgår klart fordelen.
3) Advarsel
	Vigtige risikooplysninger: Beskriver alvorlige eller livstruende omstændigheder, som man skal undgå
under brugen af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, deres konsekvenser, og hvordan man undgår faren.
4) Forsigtighedsregel
	Særlige skridt du skal tage, mens du bruger Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, for at forhindre små
eller moderate skader på dig selv eller systemet.

2.3 Overblik over sikkerhedserklæringer
Dette kapitel giver en gennemgang af alle sikkerhedserklæringerne, typen af sikkerhedserklæring,
en handling, en erklæring om mulig skade og konsekvenserne heraf. Her vil du få mere at vide om,
hvad indikationer og kontraindikationer er, og hvad du skal gøre for at værne om din sikkerhed
og holde systemet klar til brug.

Indikationer for brug
Dexcom G5 Mobile Continuous Glucose Monitoring System er et system til glukosemåling, som
er indiceret til behandling af diabetes hos personer i en alder fra 2 år og opefter. Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet er beregnet til at erstatte blodglukosemålinger som grundlag for beslutninger
vedrørende diabetesbehandling.
Fortolkningen af Dexcom G5 Mobile CGM-systemets resultater bør bygge på glukosetendenserne
og flere på hinanden følgende målinger over tid. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet medvirker også
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til at opdage episoder med hyperglykæmi og hypoglykæmi og hjælper med at foretage både akutte
og langsigtede justeringer af behandlingen.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet til patienters brug i hjemmet og i sundhedsvæsenet.

Vigtige brugeroplysninger
Hvis du ikke anvender Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og dets komponenter i overensstemmelse
med brugervejledningen og alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og
forsigtighedsregler, risikerer du at overse en forekomst af alvorlig hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller
hyperglykæmi (højt blodsukker) og/eller at træffe en behandlingsbeslutning, der kan forårsage skade.
Hvis dine glukoseadvarsler og -målinger fra dit Dexcom G5 Mobile CGM-system ikke svarer til dine
symptomer eller forventninger, skal du bruge en blodglukosemåling fra dit blodglukoseapparat til at
træffe beslutninger om din diabetesbehandling. Søg lægehjælp, når det er relevant.
Gennemgå produktvejledningen, før du tager Dexcom G5 Mobile CGM-systemet i brug. Indikationer,
kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, forsigtighedsregler og andre vigtige brugeroplysninger
kan findes i produktvejledningen, der hører til eller følger med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Drøft med sundhedspersonalet, hvordan du skal anvende de oplysninger, der vises på Dexcom G5
Mobile CGM‑systemet, som en hjælp til at behandle og styre din diabetes. Produktvejledningen
indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding på Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og om
systemets ydelsesegenskaber.

Kontraindikationer
MR/CT/diatermi
Tag Dexcom G5 Mobile CGM-systemet (sensor, sender og Dexcom-modtager) af før MR-scanning,
CT-scanning eller behandling med diatermi.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er ikke blevet testet under MR- eller CT-scanning eller ved
behandling med diatermi. Magnetfelterne og varmen kan beskadige Dexcom G5 Mobile CGM-systemets
komponenter, hvilket kan få det til at vise unøjagtige glukosemålinger eller forhindre advarsler.

Lægemidler
Hvis du tager lægemidler med paracetamol/acetaminophen, mens du har Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet på, kan de glukosemålinger, der genereres af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet,
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blive forhøjede og unøjagtige. Hvor stor unøjagtigheden er, afhænger af, hvor meget aktiv
paracetamol/acetaminophen der er i din krop; det er forskelligt fra person til person. Stol ikke på data
fra kontinuerlig glukosemåling (CGM), som er genereret af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, hvis du
for nylig har taget paracetamol/acetaminophen.

Advarsler
Sensorbrud
Du må ikke ignorere sensorbrud. Sensorer kan i sjældne tilfælde knække eller løsne sig fra
sensorkapslen. Hvis en sensor knækker, og ingen del af den kan ses over huden, skal du ikke forsøge at
fjerne den. Søg lægehjælp, hvis du oplever symptomer på infektion eller inflammation – rødme, hævelse
eller smerter – på indføringsstedet. Hvis du kommer ud for en knækket sensor, skal du rapportere dette
til den lokale Dexcom-repræsentant.

Brug ikke varer, der er beskadigede
Hvis Dexcom G5 Mobile CGM-systemets modtager eller G5 Mobile-senderen er beskadiget eller
knækket, må du ikke bruge den. Herved kan der opstå en elektrisk fare med risiko for elektriske stød
og deraf følgende personskade. Desuden kan en beskadiget eller knækket G5 Mobile-modtager eller G5
Mobile-sender bevirke, at Dexcom G5 Mobile CGM-systemet ikke fungerer korrekt.

Kvælning
Lad ikke små børn holde sensoren eller senderen uden voksnes opsyn. Sensoren og senderen
indeholder små dele, der kan udgøre en kvælningsfare.

Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade

Gennemgå undervisningsmaterialet
Gennemgå undervisningsmaterialet, der følger med dit Dexcom G5 Mobile CGM-system, grundigt før
brug. Ukorrekt brug af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet kan føre til, at du misforstår de oplysninger,
systemet leverer, eller systemets ydelse kan blive påvirket.

Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade
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Beslutninger vedrørende diabetesbehandling
Hvis dit Dexcom G5 Mobile CGM-system ikke viser en sensorglukosemåling, eller hvis du får uensartede
målinger, skal du bruge en blodglukosemåling fra dit blodglukoseapparat til at træffe beslutninger om
din diabetesbehandling.

Du må ikke ignorere symptomer på lavt/højt blodsukker
Ignorer ikke symptomer på lav eller høj glukose. Hvis dine glukoseadvarsler og -målinger ikke svarer til dine
symptomer eller forventninger, skal du bruge en blodglukosemåling fra dit blodglukoseapparat til at træffe
beslutninger om din diabetesbehandling eller søge øjeblikkelig lægehjælp.

Hvem må ikke bruge systemet?
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er ikke evalueret eller godkendt til:
• Gravide kvinder
• Personer i dialyse
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets nøjagtighed er ikke blevet testet hos personer inden for disse
grupper, og systemets glukosemålinger vil muligvis være unøjagtige.

Kalibrer efter tidsplan
Kalibrer Dexcom G5 Mobile CGM-systemet mindst én gang hver 12. time. Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet skal kalibreres for at give nøjagtige målinger. Brug ikke Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet til at træffe beslutninger vedrørende din diabetesbehandling, medmindre du har
fulgt opfordringerne fra enheden og kalibreret hver 12. time efter den indledende kalibrering.

Placering
Indfør ikke Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sensorkomponent andre steder end i maven/abdomen
(fra 2 år og opefter) eller den øverste del af balderne (fra 2 til 17 år). Dexcom G5 Mobile CGM-systemets
sensorkomponent er ikke godkendt til placering og indføring andre steder. Hvis den placeres andre
steder, vil Dexcom G5 Mobile CGM-systemet muligvis ikke fungere korrekt.

Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade
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Indledende kalibrering: Data/alarm/advarsel
Forvent ikke at få sensorglukosemålinger eller alarmer/advarsler fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
før 2-timers opstartsperioden. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet vil IKKE give sensorglukosemålinger
eller alarmer/advarsler, før 2-timers opstartsperioden er slut, OG du har udført opstartskalibreringen.
Brug blodglukoseværdier fra blodglukosemålinger med dit blodglukoseapparat under 2-timers
opstartsperioden.

Opbevaring af sensor
Opbevar sensoren ved en temperatur på mellem 2 °C og 25 °C i hele sensorens opbevaringstid. Du kan
opbevare sensoren i køleskabet, hvis det har en temperatur inden for dette område. Sensoren bør ikke
opbevares i fryseren.
Ukorrekt opbevaring af sensoren kan bevirke, at sensorglukosemålingerne bliver unøjagtige.

Indstillinger på smartenhed
Din smartenheds interne indstillinger tilsidesætter alle indstillinger på Dexcom G5 Mobile-appen.
Gør følgende for at modtage alarmer eller advarsler:
•
•
•
•
•
•
•

Sørg for, at meddelelserne til G5 Mobile-appen er slået til i din smartenheds indstillingsmenu
Kontrollér, at G5 Mobile-appen ikke er blevet lukket af din smartenhed
For at G5 Mobile-appen kan fungere korrekt, skal du slå Bluetooth® til på din smartenhed
Funktionen Forstyr ikke på din smartenhed (hvis den findes) skal være slået fra
Genstart G5 Mobile-appen, når din smartenhed er blevet genstartet
Indstil lydstyrken på din smartenhed på et niveau, du kan høre
Luk ikke G5 Mobile-appen; lad altid appen køre i baggrunden

Hvis indstillingerne på din smartenhed er forkerte, vil dit Dexcom G5 Mobile CGM-system måske ikke
fungere korrekt.
Vibrationerne i forbindelse med Dexcom G5 Mobile CGM-systemets alarmer/advarsler er ikke
anderledes end andre vibrerende apps på din smartenhed. Apps til medicinsk udstyr som f.eks. Dexcom
G5 Mobile CGM-systemets app har ingen særlig prioritet frem for din smartenheds funktioner. Du kan
ikke afgøre, om en vibration er en meddelelse fra dit Dexcom G5 Mobile CGM-systems app eller fra en
anden app. Du kan kun finde ud af det ved at kigge på skærmen.

Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade
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Har du overhørt en alarm eller advarsel?
En alarm eller advarsel fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemets app kan ikke høres gennem din
smartenheds højttalere, hvis der er tilsluttet hovedtelefoner.
Sørg for at trække stikket til dine hovedtelefoner ud, når du er færdig med at bruge dem, ellers risikerer
du at overhøre en alarm eller advarsel fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Forsigtighedsregler
Sensoremballage
Brug ikke G5 Mobile-sensoren, hvis dens sterile emballage er beskadiget eller har været åbnet. Brug
af en ikke-steril sensor giver risiko for infektion.

Vask og tør hænderne før brug
Åbn ikke sensoremballagen, før du har vasket dine hænder med sæbe og vand og ladet dem tørre.
Du risikerer at tilføre urenheder til indføringsstedet og få en infektion, hvis du har snavsede hænder,
når du indfører sensoren.
Indfør ikke sensoren, før du har renset huden omkring indføringsstedet med en topisk antimikrobiel
opløsning som f.eks. isopropylalkohol og ladet huden tørre. Indføring i uren hud kan føre til infektion.
Indfør først sensoren, når det rensede område er tørt, så sensorens klæbestykke hæfter bedre.

Genanvendelig: Smid ikke ud
Kassér ikke din sender. Den kan bruges igen. Der bruges den samme sender til hver sensorperiode,
indtil slutningen af senderens batterilevetid er nået.

Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade

Vær nøjagtig, vær hurtig
For at kalibrere systemet skal du indtaste den præcise blodglukoseværdi, som vises på dit
blodglukoseapparat, senest fem minutter efter en omhyggeligt udført blodglukosemåling.
Indtast ikke Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sensorglukosemålinger til kalibrering. Indtastning af
ukorrekte blodglukoseværdier, blodglukoseværdier, der er opnået mere end 5 minutter før indtastningen,
eller sensorglukosemålinger kan indvirke på sensorens ydelse.
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Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade

Beslutninger vedrørende behandling
Træf beslutninger om din diabetesbehandling ud fra kombinationen af sensorglukosemåling, tendenspil,
tendensgraf og/eller handlingskrævende advarsler, som genereres af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

Udløbsdato
Brug ikke Dexcom G5 Mobile CGM-sensorer, der har overskredet deres udløbsdato. Tjek før indføring af en
sensor udløbsdatoen, som er anført på emballagens etiket i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD.
Brug ikke sensorer, som har overskredet deres udløbsdato, da sensorglukosemålingerne muligvis ikke
vil være nøjagtige.

Placering af sensoren
Undgå at bruge det samme sted til indføring af sensor gentagne gange. Skift dine steder til
sensorplacering, og brug ikke det samme sted til to sensorperioder i træk. Brug af det samme sted kan
give ardannelse eller hudirritation.
Undgå at indføre sensoren i områder, som er udsatte for stød, skub eller tryk, eller hudområder med
ar, tatoveringer eller irritation, da disse områder ikke er ideelle til måling af glukose. Indføring i disse
områder kan indvirke på sensorens nøjagtighed.
Undgå at indsprøjte insulin eller placere insulinpumpeinfusionssæt inden for en afstand af 7,5 cm til
sensoren. Insulinen kan indvirke på sensorens ydelse.

Brug korrekt sender, Dexcom-modtager og sensor
Forskellige generationer af sendere og modtagere til Dexcoms systemer til kontinuerlig glukosemåling
kan ikke udskiftes med hinanden.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sender og modtager er ikke kompatible med Dexcom G4®
PLATINUM CGM-systemets sender og modtager. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet vil ikke fungere,
hvis du blander sender- og modtagerkomponenter fra forskellige generationer.
Du kan bruge enten en G4 PLATINUM-sensor eller en Dexcom G5/G4 PLATINUM-sensor sammen med
dit Dexcom G5 Mobile CGM-system.
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Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade

Kommunikationsområde
Undgå at fjerne senderen og Dexcom-modtageren mere end 6 meter fra hinanden.
Transmissionsområdet fra senderen til Dexcom-modtageren er op til 6 meter uden forhindringer. Trådløs
kommunikation fungerer ikke så godt gennem vand, så rækkevidden vil være meget mindre, hvis du
befinder dig i en swimmingpool, et badekar, en vandseng el. lign.
De forskellige former for forhindringer adskiller sig fra hinanden og er ikke blevet testet. Hvis din sender
og Dexcom-modtager er mere end 6 meter fra hinanden eller er adskilt af en forhindring, vil de muligvis
ikke kommunikere, eller kommunikationsafstanden kan være kortere.

Indstilling af alarm-/advarselsmeddelelser
Hvis du bruger både en Dexcom-modtager og en smartenhed sammen med dit Dexcom G5 Mobile
CGM-system, skal du foretage dine indstillinger på begge enheder hver for sig. Hvis du indstiller én
enhed og derpå anvender en anden, risikerer du at gå glip af en alarm eller advarsel.

Er den tændt?
Hvis Dexcom-modtageren eller smartenheden er slukket (lukket), vil den ikke vise sensordata,
oplysninger, alarmer eller advarsler, som genereres af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Sørg for, at
modtagerenhederne er tændt; ellers får du ikke sensorglukosemålinger eller alarmer eller advarsler.

Hold Dexcom-modtageren tør
Hold USB-portens dæksel på Dexcom-modtageren lukket, når USB-kablet ikke er tilsluttet. Sænk ikke
Dexcom-modtageren ned i vand.
Hvis der kommer vand ind i USB-porten, kan Dexcom-modtageren blive beskadiget og holde op med
at vise målinger eller give advarsler.

Ingen målinger fra alternative steder
Brug ikke målinger af blodglukose fra alternative steder (f.eks. blod fra håndfladen, underarmen
osv.) til kalibrering. Blodglukoseværdier fra alternative steder kan adskille sig fra værdier opnået med
blodglukosemåling fra en finger og vil ikke nødvendigvis være den mest præcise blodglukoseværdi.
Anvend udelukkende en blodglukoseværdi opnået ved hjælp af blodglukosemåling fra en finger
til kalibrering. Blodglukoseværdier fra alternative steder kan indvirke på Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemets nøjagtighed.
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Det følgende kan resultere i:
•	
overset alvorlig hypoglykæmi (lav blodglukose) eller hyperglykæmi (høj blodglukose)
•	
en beslutning i forbindelse med behandlingen, der medfører personskade

Hvornår skal du ikke kalibrere?
Du skal ikke kalibrere, hvis dit glukoseniveau ændrer sig med en væsentlig hastighed, typisk over
0,11 mmol/l pr. minut. Du skal ikke kalibrere, hvis din Dexcom-modtagers skærm viser den stigende
eller faldende enkelt- eller dobbeltpil, hvilket indikerer, at dit glukoseniveau er hastigt stigende eller
faldende. Kalibrering under hastig stigning eller hastigt fald kan indvirke på sensorens nøjagtighed.

Sammenfatning
Nu kan du:
• Definere en sikkerhedserklæring
○ Forklare forskellen mellem en indikation og en kontraindikation
○ Beskrive betydningen af advarsler
○ Beskrive, hvad en forsigtighedsregel er
• Give et overblik over sikkerhedserklæringer
Hvad følger nu?
Næste kapitel giver dig et overblik over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
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G5 – GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
•

Introduktion til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet

•

Indledende opsætning

•

Start af en sensorperiode indføring af sensor og sender

•

Kalibrering

•

Afslutning af en sensorperiode

Denne side er bevidst efterladt tom

Kapitel 3

G5 – grundlæggende funktioner:
Hvad er Dexcom G5 Mobile CGM-systemet?
3.1 Systembeskrivelse
Nu er det tid at få et overblik over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
•
•
•
•
•

Forklare, hvordan Dexcom G5 Mobile CGM-systemet virker
Beskrive muligheder for at se tendenser
Finde dine historiske målinger
Genkende systemkomponenter
Forklare alle deles funktion

3.2 Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
CGM
Dexcom G5 Mobile Continuous Glucose Monitoring (CGM)-systemet er medicinsk udstyr, som du kan
bruge til at holde øje med dine glukosetendenser og overvåge, hvor hurtigt og i hvilken retning dit
glukoseniveau ændrer sig. Du kan løbende se dine sensorglukosemålinger, opdateret hvert femte
minut i op til 7 dage, uden hele tiden at skulle foretage blodglukosemålinger.
Dine sensorglukosemålinger måles af en engangssensor, der er indført under huden på maven
(fra 2 til 17 år maven eller den øverste del af balderne). En genanvendelig sender sender dine data
til modtagerenheden en gang hvert femte minut.
Dexcom G5 Mobile-systemet giver dig individuelt tilpassede tendensadvarsler og opfordrer dig til
at reagere rettidigt, når dine glukoseniveauer bliver for lave eller for høje. Dexcom giver webbaserede
rapporter om dine glukosetendenser og -mønstre. Del disse rapporter med dit sundhedspersonale ved
udarbejdelsen af planerne for din diabetesbehandling.

Valgmuligheder for visning af tendenser
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets sender fungerer med en række modtagerenheder, som giver dig
stor fleksibilitet til at bruge den enhed, der passer bedst til dig, din situation eller livsstil:
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• Dexcom G5 Mobile-modtager (valgfri i visse lande)
• Dexcom G5 Mobile-app på din smartenhed
Selvom systemet fungerer med forskellige smartenheder, kan det ikke skifte mellem enheder under
en sensorperiode. Før du starter en periode, skal du vælge, hvilken smartenhed du vil bruge, og beholde
den pågældende enhed i hele perioden. Du kan ikke anvende flere smartenheder samtidigt, men du kan
kombinere Dexcom-modtageren med en smartenhed i en sensorperiode.
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er det første CGM-system, hvor en smartenhed fungerer som
modtager. Du kan finde en liste over aktuelle smartenheder og operativsystemer på adressen:
dexcom.com/compatibility
Kapitel 4 beskriver opsætningen af din smartenhed med Dexcom G5 Mobile-appen.
Den væsentligste forskel mellem Dexcom G5-modtageren og Dexcom G5-appen er ikke de oplysninger,
de giver dig, men hvordan disse oplysninger vises. Nedenfor beskrives nogle af de fælles CGM-data- og
systeminformationsfunktioner.

Overvågning af realtids-CGM-data
Dexcom-modtageren og appen gør det muligt at overvåge dine glukosetendenser på flere måder.
Fra den enkelte enheds startskærm kan du åbne glukosetendensskærmen.

Vis glukoseniveauer
Dexcom-modtageren og appen har mange af de samme glukoseovervågningsfunktioner. Dine
glukoseværdier er farvemarkerede for at fremhæve, hvilken zone du befinder dig i, så du hurtigt kan få
et overblik over dine niveauer.
Farvemarkerede glukoseniveauer:
• Rød – lavt
• Grå – inden for dit målområde
• Gul – højt

Tendenspile
Glukoseniveauer handler ikke kun om tallet. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet omfatter tendenspile,
så du kender glukoseniveauets retning og hastighed og derved kan reagere i god tid, inden dit
glukoseniveau bliver for højt eller for lavt.

Alarm/advarsler
At blive advaret, hvis dit glukoseniveau er for højt eller lavt, falder eller stiger for hurtigt, eller hvis dens
tendens går imod et alvorligt lavt eller højt niveau, er meget vigtigt. Advarsler eller alarmer hjælper
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med til at forhindre, at værdierne bliver for høje eller lave. Alarm- og advarselsmeddelelser bidrager
til, at du er opmærksom på dine glukosetendenser, og består af en kombination af lyde, vibrationer
og skærmbilleder.
Der er flere advarsler, men kun én alarm: når dit glukoseniveau falder til under 3,1 mmol/l. Der er nogle
tilpasningsmuligheder til rådighed som en del af opsætningsprocessen for Dexcom-modtageren og
smartenheden.
I kapitel 10 kan du læse mere om funktionen alarm og advarsler og i kapitel 11, hvordan du kan
tilpasse dem.

Visning af glukoseværdier
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet giver dig mulighed for at få vist dine glukosemålinger for de seneste
1-3-6-12-24 timer. Åbn visningen fra startskærmen på Dexcom-modtageren ved at trykke på pilene
op/ned. Hvis du bruger en smartenhed, skal du holde den opad i stående visning for at se de seneste
tre timer og vende den på siden til liggende visning for at se glukoseværdierne for de seneste
1-3-6-12-24 timer.
Se nærmere oplysninger om visning af glukosetendenserne i kapitel 8.

3.3 Nye funktioner i Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet har funktioner, som ikke fandtes i de tidligere generationer.
Det drejer sig bl.a. om:
•
•
•
•

Mulighed for at træffe behandlingsbeslutninger ud fra dine sensorglukosemålinger
Dexcom G5 Mobile-app til din smartenhed
Opdateringer til Dexcom G5 Mobile-modtagerskærmene
Dexcom Share™ i Dexcom G5 Mobile-appen

Beslutninger vedrørende behandling
En af de nye faciliteter ved Dexcom G5 CGM Mobile-systemet er, at sensorglukosemålingerne nu kan
anvendes til at træffe beslutninger vedrørende behandling, herunder insulindoser.
For at træffe en beslutning vedrørende behandling skal du vide, hvordan dit glukoseniveau er for
øjeblikket, hvor det er på vej hen, og hvad du har spist, dine belastningsniveauer, hvornår du sidst har
motioneret, osv. Med Dexcom G5 Mobile CGM-systemets tendensgrafer og alarm-/advarsels-funktionen
kan du konstatere hastigheden og retningen i dine glukoseændringer og bestemme, om du skal dosere
uden at tage en blodglukosemåling, indtage kulhydrater eller ikke foretage dig noget.
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I kapitel 12 kan du læse nærmere om, hvordan du bruger dine sensormålinger sammen med
tendenspilene, tendensgraferne og alarm/advarslerne som udgangspunkt for dine beslutninger.
Brug dine blodglukoseværdier fra dit blodglukoseapparat som backup, hvis dine CGM-data ikke
afspejler, hvordan du har det, eller hvis der er huller i dine sensormålinger.

Deling af dine data
Gennem sikre, trådløse forbindelser giver Dexcom Share dine nærtstående mulighed for at se og følge
dine glukosemålinger, tendenser og data fra afstand via en smartenhed. Aktivér Dexcom Share ved
at trykke på appens Share-ikon, følg nogle få enkle trin, og invitér op til fem personer til at oprette
forbindelse til dig.
Når de har downloadet appen Dexcom Follow™, bliver de dine følgere. Som følgere kan de holde øje
med dine sensorglukosemålinger og tendenser og modtage alarm/advarsler, hvis dit glukosetal er lavt
eller højt.
Du bestemmer, hvad din følger kan se. Ud fra hvad du tillader, kan din følger modtage din alarm eller
dine advarsler og få vist tendenserne. Følgere kan vælge eller fravælge, hvilke data de modtager, bl.a.
alarm/advarsler, tendenser og meddelelser. Share-funktionen i Dexcom G5 Mobile-appen er anderledes
end i den Dexcom Share-app, der blev benyttet ved tidligere Dexcom CGM-systemer.
Se nærmere oplysninger om Share og Follow i Share/Follow-brugervejledningen.

3.4 Systemoplysninger
Dexcom-modtageren og appen holder dig også informeret om systemets status. Tekniske meddelelser
informerer om sensorperioden og om systemets hardware. Hvert enkelt kapitel indeholder en tabel over
prompter (dvs. påmindelser), system og fejlmeddelelser, der er relevante for det pågældende emne.
For eksempel gennemgår kalibreringskapitlet alle de kalibreringsmeddelelser, du kan få at se.
Nu ved du, hvad Dexcom G5 Mobile CGM-systemet gør, og hvad der er nyt i det. Lad os derfor åbne
emballagerne til dit Dexcom G5 Mobile CGM-system for at se, hvad de rummer, og gennemgå hvert
enkelt punkt.

3.5 Systemkomponenter
Emballage
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet leveres i et antal æsker, som du bør gemme efter åbningen, indtil
du ikke længere bruger det, der var i æsken.
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Sensor

Sensoremballage

Engangssensor (/-sensorer)
Sælges separat. Leveres i en steril bakke eller pose.

EN

FI

IMPORTANT USER INFORMATION

TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA

Please review your user’s guide instructions
before using your continuous glucose monitoring
system. Indications, contraindications, warnings,
precautions, and other important user information
can be found in your user’s guide. Note: If you need
another copy of your user’s guide, it is available for
download at www.dexcom.com or by contacting
your local distributor.

Tutustu käyttäjän ohjekirjaan, ennen kuin käytät
jatkuvatoimista glukoosin seurantajärjestelmää.
Ohjekirjasta löytyy käyttöaiheita, vasta-aiheita,
varoituksia, varotoimia ja muita tärkeitä
käyttäjätietoja. Huomautus: Jos tarvitset toisen
käyttäjän ohjekirjan, voit ladata sen sivustolta
www.dexcom.com tai ottaa yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään.

AR

معلومات املستخدم املهمة

الرجاء مراجعة تعليمات دليل املستخدم قبل استخدام
 ميكن العثور على دواعي.نظام رصد الغلوكوز املستمر
االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير
الوقائية وغير ذلك من معلومات املستخدم الهامة في
 إذا كنت بحاجة إلى نسخة: مالحظة.دليل املستخدم
 فيمكن تنزيلها من املوقع،أخرى من دليل املستخدم
 أو من خالل االتصال باملوزعwww.dexcom.com
.احمللي لديك

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR L’UTILISATEUR

Veuillez lire les instructions fournies dans le guide
de l’utilisateur avant de commencer à utiliser votre
système de contrôle continu du glucose. Le guide de
l’utilisateur contient des indications, contre-indications,
avertissements, précautions et autres informations
importantes destinées à l’utilisateur. Remarque : Si vous
avez besoin d’un exemplaire supplémentaire du guide de
l’utilisateur, celui-ci est disponible en téléchargement sur
le site www.dexcom.com ou auprès de votre distributeur
local.

CS

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO UŽIVATELE

DE

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN

Před použitím systému kontinuálního monitorování
glykémie si pozorně projděte pokyny v uživatelské
příručce. Najdete v ní indikace, kontraindikace,
varování, bezpečnostní opatření a další důležité
bezpečnostní informace pro uživatele. Poznámka:
Pokud potřebujete další kopii uživatelské příručky,
můžete si ji stáhnout na stránkách www.dexcom.com
nebo se můžete obrátit na místního distributora.

Sender

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung
durch, bevor Sie das System zur kontinuierlichen
Glukoseüberwachung verwenden. Anzeigen,
Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen
und andere wichtige Benutzerinformationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweis: Weitere
Exemplare der Bedienungsanleitung sind als
Download bei www.dexcom.com oder von Ihrem
Vertriebshändler erhältlich.

DA

VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER

Gennemgå instruktionerne i brugervejledningen,
inden du anvender dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Indikationer, kontraindikationer,
advarsler, forsigtighedsregler og andre vigtige
brugeroplysninger findes i brugervejledningen.
Bemærk: Du kan downloade en ny brugervejledning
på www.dexcom.com eller ved at kontakte din lokale
forhandler, hvis du har brug for en kopi mere.

HE

מידע חשוב למשתמש

יש לעיין בהוראות שבמדריך למשתמש לפני
.השימוש במערכת לניטור רציף של סוכר בדם
 התוויות,ניתן למצוא במדריך למשתמש התוויות
 אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר, אזהרות,נגד
 אם תזדקק לעותק נוסף: הערה.בנושא שימוש
 תוכל להורידו מהכתובת,של המדריך למשתמש
 או לפנות למפיץ במקוםwww.dexcom.com
.מגוריך
HU

NL

BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE GEBRUIKER

Indlægsseddel

Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding
voordat u het continue-glucosemonitoringsysteem gebruikt.
In de gebruikershandleiding vindt u indicaties, contraindicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
andere belangrijke informatie voor de gebruiker. NB: Als u
nog een exemplaar van de gebruikershandleiding wenst,
kunt u dit downloaden op www.dexcom.com of kunt u
contact opnemen met de lokale distributeur.

FONTOS TUDNIVALÓK
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó használati
útmutatót, mielőtt elkezdi használni a folyamatos vércukorellenőrző rendszert. A termékére vonatkozó használati
útmutatóban megtalálja a javallatokat, ellenjavallatokat,
figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és a felhasználók
számára fontos egyéb információkat. Megjegyzés: Ha a
használati útmutató egy másik példányára lenne szüksége,
azt letöltheti a www.dexcom.com weboldalról, vagy vegye
fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Senderemballage

Genanvendelig sender

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Modtager (valgfri i visse lande)

Dexcom-modtageremballage

Genopladelig Dexcom-modtager

Kabel til USB-opladning/download for Dexcom-modtageren

Vægoplader til vekselstrøm

Adaptere til stikkontakt

Brugervejledning
Vejledningen, som beskriver, hvordan G5 Mobile-systemet benyttes, bliver leveret som en særskilt
pakke. Pakken vil indeholde oplysninger om, hvordan G5 Mobile-systemet, Share/Follow og Clarity
(når det er tilgængeligt) benyttes.
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Oversigt over systemkomponenter
Dette afsnit er ment som et hurtigt overblik over hver del. Nærmere angivelser for delene kan findes i de
efterfølgende kapitler. Du kan finde detaljerede produktspecifikationer og tekniske oplysninger i kapitel 15.
Dexcom G5 CGM Mobile-systemet består af tre hovedelementer:
1. Engangssensor
2. Genanvendelig sender
3. Modtagerenheder:
a. Genopladelig Dexcom-modtager
i. Valgfrit i visse lande
b. Dexcom G5 Mobile-app
i. Downloadet til din smartenhed
ii. Appen er ikke tilgængelig til alle smartenheder og lande. Gå til
dexcom.com/compatibility for at få yderligere oplysninger.
c. Dexcom Share/Follow
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Sensoroversigt
Af hensyn til sikkerheden er sensoren emballeret i en steril, forseglet pose eller bakke, som indeholder
en applikator, sensorkapsel og sensortråd. Første gang du åbner emballagen, ser det ud, som om der er
tale om én enhed; men der er faktisk tre; sensorapplikatorløb, sensorkapsel og sensortråd.
Applikatorløbet hjælper dig med at indføre sensortråden i sensorkapslen under huden. Fjern
applikatorløbet, når sensortråden er sat i. Sensortråden forbliver i sensorkapslen, mens kapslen
er fastgjort på huden med et klæbestykke.
Sensortråden er fremstillet af sølv og platin med polymermembraner. Når den er sat i, måler den tynde
og fleksible tråd dit glukoseniveau i væsken mellem dine celler (interstitiel væske) i op til syv dage.

Stempel
Applikatorløb
(indeholder en lille
indføringsnål og
sensor)
Senderlås
Udløserpal

Sikkerhedslås

Manchet
Sensorkapsel
Plaster

Fig. 1. Dexcom G5 Mobile-sensorapplikator og -kapsel

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Hvad er Dexcom G5 Mobile CGM-systemet?

28

Dette afsnit er ment som en hurtig oversigt. Du kan finde nærmere oplysninger om brug og indføring
af applikator, sensor og sensortråd i kapitel 5.

Applikator og sensorkapsel
Hvad hedder det Hvad er dets funktion
Applikator
Indeholder lille indføringsnål og sensortråd.
Applikatorløb

Indfører sensortråden under huden.
Kun til engangsbrug.
Fjernes efter indføringen.
Holder alle bevægelige dele på plads inden indføringen.

Sikkerhedslås

Forhindrer utilsigtet indføring af sensoren.
Værktøj til fjernelse af senderen efter en sensorperiode.
Lægges i senderæsken efter fjernelsen til senere brug.

Manchet

Manchetten fjerner indføringsnålen.

Stempel

Indfører sensortråden i kroppen.

Senderlås

Fastgør senderen sikkert i sensorkapslen

Sensorkapsel
Fungerer som holder for senderen og sensortråden.
Sensorkapsel

Vandtæt, når senderen er monteret korrekt.
Kasseres efter sensorperioden.

Plaster

Fastholder sensorkapslen på huden.
Tråden måler glukoseniveauet i væsken mellem cellerne.

Sensortråd

Fastgjort til sensorkapslen.
Kasseres sammen med kapslen efter perioden.
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Senderoversigt

Fig. 2. For- og bagside af Dexcom G5 Mobile-senderen
BEMÆRK: Illustrationerne er kun eksempler; din sender kan se anderledes ud.
Den grå plastsender fastlåses i sensorkapslen og sender trådløst glukoseinformationerne til dine
modtagerenheder – Dexcom-modtager og/eller smartenhed. Hvis du har en ny sender, bør du først åbne
emballagen, når du er klar til at bruge senderen.
Senderen:
1. kan bruges igen
a. Kassér ikke senderen efter sensorperioden.
b. Kun til dit eget brug. Del ikke sender.
2. Vandtæt
3. Kan sende data til dine modtagerenheder inden for en afstand af op til seks meter.
a. Rækkevidden er mindre, hvis du befinder dig i eller under vand.
4. Batteriet holder ca. tre måneder
a. Dexcom-modtageren eller batteriet giver besked, når batteriet er ved at være afladet.
5. Serienummeret findes på bagsiden
Se flere senderfunktioner og oplysninger om indføring i kapitel 4 og 5.
Nu kender du sensor og sender. Lad os så gennemgå Dexcom G5 Mobile-modtageren.

Dexcom G5 Mobile-modtager
Din Dexcom-modtager viser sammen med din smartenhed dine sensorglukosemålinger, tendensgrafer
og tendenspile og advarer dig, hvis dit blodsukker er for højt eller lavt, eller der er andet, du skal
være klar over eller gøre.
Dexcom-modtagerens lille størrelse gør, at den er upåfaldende og diskret. Se i kapitel 14, hvordan du
oplader Dexcom-modtagerens batteri.
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Dexcom-modtageren er hverken vandafvisende eller vandtæt og kan blive beskadiget, hvis der kommer
fugt ind i den, så hold den på afstand af væsker og høj luftfugtighed. Hold mikro-USB-porten lukket
for at hjælpe med til at forhindre væske og støv i at trænge ind i Dexcom-modtageren. Hvis Dexcommodtageren bliver våd, skal du teste, at højttaleren og vibrationer stadig virker (se afsnit 11.3).
Hvis du vil benytte Dexcom-modtageren sammen med en smartenhed, skal du foretage opsætningen af
dem separat.
Husk, at du ikke kan anvende en kombination af smartenheder under en sensorperiode; vælg kun én.

Oversigt over Dexcom-modtager
Det ser du

Hvad hedder det Hvad er dets funktion
Dexcom-modtager

Leverer data om dine glukosetendenser
via skærmvisning, lyde og vibration.

Mikro-USB-port

Sæt USB-kablet i porten for
at genoplade.

USB-portdæksel

Luk USB- portdækslet, når USB-kablet
er taget ud, så Dexcom-modtageren
holdes ren og tør.

Mikro-USB-kabel

Sættes i Dexcom-modtageren
og vægopladeren for at genoplade
batteriet.
Se anvisninger for genopladning
af Dexcom-modtagerens batteri
i kapitel 14.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Det ser du

Hvad hedder det Hvad er dets funktion

Strømadapterstik

Vægoplader

Skærm til visning

Strømadapteren leveres med
udskiftelige stik.
Brug det stik, der passer til den
aktuelle stikkontakt.

Oplader Dexcom-modtageren, når den
er sat i stikkontakten.

Viser sensorglukosemålinger,
tendensgrafer og -pile, alarm/advarsler,
sensorperiodestatus.
Skift indstillinger i skærmen Menu.

Højttaler

Så du kan høre alarm-/advarselslyde.

Navigationsknap

Pile og knapper til navigering
i Dexcom-modtagerens menupunkter
og til valg af funktioner.

VÆLG-knap

Tryk på knappen for at vælge
menupunkt.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Det ser du

Hvad hedder det

Hvad er dets funktion

Pil til venstre

Tryk på knappen for at gå tilbage til
det forrige punkt/skærmbillede eller
startskærmen.

Pil til højre

Tryk på knappen for at fremhæve
det næste punkt.

Pil op/ned

Tryk på knappen for at rulle op/
ned for at vælge menupunkter eller
indstille værdier.
Tryk på knappen for at rulle frem/
tilbage fra 3-timers tendensgrafen
til 1-6-12-24-visningerne.

3.6 Oversigt over smartenheden
Dexcom G5 Mobile-appen er udviklet til at arbejde sammen med din smartenhed, så du får endnu flere
valgmuligheder til overvågning af dine glukosetendenser og -mønstre. Appen ligner alle andre apps.
Denne brugervejledning viser dig ikke, hvordan du bruger din smartenhed. Kontakt supporten for din
smartenhed eller læs smartenhedens brugervejledning, hvis du har brug for hjælp.

Sammenfatning
Nu kan du:
•
•
•
•
•

Forklare, hvordan Dexcom G5 Mobile CGM-systemet virker
Beskrive muligheder for at se tendenser
Finde dine historiske målinger
Genkende systemkomponenter
Forklare alle deles funktion
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Næste skridt
Det næste skridt for at komme i gang med Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er at vælge, hvordan du
løbende vil modtage dine sensorglukosemålinger: Dexcom G5 Mobile-app, Dexcom G5 Mobile‑modtager
eller en kombination.
Det næste kapitel hjælper dig med opsætningen af begge!
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Kapitel 4

G5 – grundlæggende funktioner:
Indstilling af dine modtagerenheder
4.1 Introduktion
I det foregående kapitel fik du en overordnet oversigt over Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og fik
at vide, at du kan overvåge dit glukoseniveau ved hjælp af forskellige modtagerenheder. Nu er vi nået
til opsætningen af Dexcom G5 Mobile-appen og din Dexcom-modtager.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
•
•
•
•

Oprette et Dexcom-brugernavn og adgangskode
Downloade Dexcom G5 Mobile-appen
Installere Dexcom G5 Mobile-appen med de anbefalede indstillinger
Gennemføre opsætningen af Dexcom G5 Mobile-modtageren

4.2 Hvorfor forskellige overvågningsmetoder?
For at gøre det nemt for dig!
Med to mulige, separate overvågningssystemer, appen og Dexcom-modtageren, kan du vælge at
overvåge dit glukoseniveau på den måde, der aktuelt er mest praktisk. Er der ikke mere hukommelse
på din smartenhed? Brug Dexcom-modtageren Har du glemt din Dexcom-modtager hjemme? Brug din
smartenhed! Er batteriet på din smartenhed dødt? Din Dexcom-modtager dækker dig ind!
Med undtagelse af Dexcom Share er den væsentligste forskel mellem de to overvågningssystemer
ikke selve dataene, men hvordan de vises.
Næste afsnit beskriver den første opsætning af appen. Se opsætningen af Dexcom-modtageren
i afsnit 4.4. Hvis du vil benytte både mobil-appen og Dexcom-modtageren, skal du foretage
opsætningen af dem separat.
Når startopsætningen er udført, er du et skridt nærmere på at begynde din sensorperiode!
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4.3 Dexcom G5 Mobile-app
Inden du starter den første sensorperiode, skal du vælge den smartenhed, du vil bruge. Som nævnt
i forrige kapitel kan du benytte Dexcom-modtageren med én smartenhed i en periode, men du kan ikke
bruge flere smartenheder i samme periode.
Mens din smartenhed kan have appen installeret, skal du som en del af startopsætningen indtaste
senderens serienummer (SN). Hvis du kommer til at indtaste serienummeret i mere end en smartenhed,
advarer systemet dig, og du kan ikke fuldføre opsætningsprocessen.

Foreslåede indstillinger på smartenheden
For at modtage alarm/advarsler på din smartenhed skal du:
• Have slået Bluetooth til
• Aktivere meddelelser under opsætning af appen (kun Apple-enheder)
Se kapitel 10, Alarm og advarsler, for at få en komplet liste over foreslåede smartenhedsindstillinger til
brug med systemet.
Installer appen, når du har kontrolleret, at indstillingerne for din smartenhed er korrekte.

Installation af Dexcom G5 Mobile-appen
Det er nemt at installere appen! Download Dexcom G5 Mobile-appen fra din smartenhedsbutik. Installer
ikke appen, hvis din smartenhed er blevet jailbreaket eller rootet.
Se brugervejledningen til din smartenhed for at få oplysninger om, hvordan du installerer en app.
Appen er ikke tilgængelig til alle smartenheder og lande. Gå til dexcom.com/compatibility for at få
yderligere oplysninger.

Startopsætning af Dexcom G5 Mobile-appen
Det er nemt at foretage opsætningen af din app! Du skal bruge dit brugernavn og adgangskode til din
Dexcom-konto og din senderboks. Så snart du er inde, følger du bare installationsguidens anvisninger.
Installationsguiden fører dig gennem sikkerhedsoplysningerne, anbefalede indstillinger, indtastning af
senderens serienummer, indstilling af dine høje/lave glukoseniveauer og modtagelse af CGM-meddelelser.
Startopsætningen kræver et Dexcom-brugernavn og -adgangskode. Det kan du oprette ved at trykke
på Tilmeld i appen eller ved at gå til dexcom.com.
Men hvad nu, hvis du er usikker på et skridt?
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Appen har prompter, der kan give dig flere oplysninger. Hvis du er usikker på noget ved
startopsætningen, kan du lede på skærmen efter en prompt for yderligere oplysninger.
Informationsprompter er bl.a.: Jeg forstår ikke, Lær mere eller spørgsmålstegn. Tryk på
informationsprompten for at få yderligere oplysninger.
Du lukker informationsprompten ved at trykke på X i øverste højre hjørne.

Startopsætning af appen
Skridt

Det ser du

Handling

Startskærmbilleder
1

Tryk på app-ikonet for at åbne appen.

2

Gå igennem startskærmbillederne eller tryk på Log ind.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Startskærmbilleder

Indtast det eksisterende brugernavn og adgangskode
ELLER
3

Mangler du et Dexcom-brugernavn og adgangskode?
Tryk på Tilmelding.
Udfyld felterne brugernavn/adgangskode.
Tryk én gang på Login.

4

Tryk på Lad os komme i gang.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Startskærmbilleder

De følgende skærmbilleder er anvendelsesbetingelser,
sikkerhedsadvarsler, kontraindikationer og de
anbefalede indstillinger.
5

Når en skærmside er læst, trykker du på det relevante
svar for at komme videre.
Tryk på Komplet sikkerhedserklæring eller Advarsel om
lav glukose for at få flere oplysninger.

Opsætning af din apps alarm/advarsler og grundlæggende indstillinger

Indstil din advarsel om lav glukose.
Standardværdien er 4,44 mmol/l.
6

Rul for at vælge en anden værdi.
Tryk på Gem for at fortsætte.
Når indstillingen er foretaget, får du en
advarselsmeddelelse, hvis din glukoseværdi falder
til under den indstillede værdi.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Opsætning af din apps alarm/advarsler og grundlæggende indstillinger

Indstil din advarsel om høj glukose.
Standardværdien er 11,1 mmol/l.
7

Rul for at vælge en anden værdi.
Tryk på Gem for at fortsætte.
Når indstillingen er foretaget, får du en
advarselsmeddelelse, hvis din glukoseværdi stiger
til over den indstillede værdi.

Kun Apple-enheder:
8a

Kontrollér, at du får alarm-/advarselsmeddelelserne.
Tryk på det passende svar for at fortsætte og indstille
dine meddelelser.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Opsætning af din apps alarm/advarsler og grundlæggende indstillinger

8b

9

Kun Apple-enheder:
Tryk på OK for at modtage alarm-/advarselsmeddelelser.

På det næste skærmbillede beskrives det, hvordan
alarm/advarsler laver lyd og vibration.
Tryk på det relevante svar for at fortsætte.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen

10

11a

Tryk på Næste.

Kontrollér, at Bluetooth er slået til.
Appen tjekker, om Bluetooth er slået til.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen
Kun Android-enheder:
11b

Når du har kontrolleret, at Bluetooth er slået til, bliver du
muligvis bedt om at tillade, at Dexcom CGM får adgang til
din enheds placering.
Tryk på Tillad.

12a

Tag din senderboks.
Tryk på Tag et billede.

Vend senderboksen om på en plan flade, så stregkoden/
-koderne vender opad.
12b

Centrér den længste stregkode inden for de grønne
parenteser.
BEMÆRK: Billedet er et eksempel og viser muligvis ikke
bagsiden af senderboksen nøjagtigt.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen

12c

13a

Et flueben bekræfter, at scanningen af senderens
serienummer er udført.

Hvis det ikke er muligt at bruge appens scanningsenhed:
Tryk på Indtast senderens serienr. manuelt.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen

Indtast senderens serienummer på tastaturet.
13b

Bekræft, at serienummeret er korrekt.
Tryk på Gem.

14

Indfør sensoren, og fastgør senderen efter videoens
anvisninger.
Se kapitel 5 for yderligere oplysninger.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen

15

Vent op til 30 minutter på, at smartenheden og senderen
får forbindelse.

Kun Apple-enheder:
16

Tryk på Par, når du bliver bedt om det, for at parre
senderen med smartenheden.

17

Vent på meddelelsen Vellykket parring.

Start af sensorperiode

18

Tryk på sensoropvarmnings cirklen for at starte din
to-timers sensoropvarmning.
BEMÆRK: Du får IKKE sensorglukosemålinger eller alarm/
advarsler i sensoropvarmningsperioden på to timer.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Forbindelse/parring af senderen med appen

19

Når du ser timeren for sensoropvarmning, er du færdig
med startopsætningen.
Tillykke!

Hvis du har problemer med opsætningen af Dexcom G5 Mobile-appen, kan du kontakte din lokale
Dexcom-repræsentant.
Hvis du har problemer med din smartenhed, kan du kontakte din smartenheds supportlinje.
Når du har udført startopsætningen af appen, foretager du opsætningen af Dexcom-modtageren eller
går videre til kapitel 6 for at starte den første sensorperiode.

4.4 Dexcom G5 Mobile-modtager
Det foregående kapitel fortalte om Dexcom-modtagerens komponenter. Herunder er der en
genopfriskning som hjælp til startopsætningen.
Skærm til visning:
• Tendensskærmbillede
• Skærmbillede til valg af menu
Navigationsknap:
• Vælg
○○ Knap midt på navigationsknappen
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▪ Midterknappen viser ikke "Vælg"
○○ Tryk for at
▪ Tænde for Dexcom-modtageren
▪ Vælge valgmuligheder/funktioner
▪ Godkende ændringer
▪ Gå fremad gennem menuer/funktioner
• Op/ned
○○ Rulle gennem tendensskærme
○○ Markere menuelementer
○○ Ændre værdier
• Venstre
○○ Tilbage til det forrige punkt eller skærmbillede
• Højre
○○ Frem til det næste punkt eller skærmbillede

Startopsætning af Dexcom G5 Mobile-modtageren
Tryk på Vælg for at tænde for Dexcom-modtageren.
Det første skærmbillede er opstartsskærmen med stigende grønne bjælker. Når de er færdige, leder
en installationsguide dig gennem skridtene til startopsætning. Bliv ikke forskrækket, hvis der kommer
brummelyde eller andre lyde i løbet af denne proces.
Når startopsætningen er udført, ser du ikke installationsguiden igen. Dine indstillinger kan altid justeres
via menufunktionerne.
Det er forskelligt, hvordan startopsætningen er på Dexcom-modtageren og på din smartenhed, men
dataene er de samme.
Prompter i guiden Installation
• Sprog
• Tid/dato
• Senderens serienummer
○○ Bag på senderen
○○ Bag på senderboksen
• Indstilling af Lav-advarsel
• Indstilling af Høj-advarsel
Kontrollér batteriniveauet på Dexcom-modtageren, inden du starter en periode. Se anvisninger for
opladning i kapitel 14, hvis det er under halvt niveau.
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Startopsætning af Dexcom-modtager
Skridt

Det ser du

Handling

Første skærmbilleder
1

Tryk på Vælg for at tænde for Dexcom-modtageren.

2

Vent.

Sprog
Vælg sprog.
3

Tryk på op-/ned-pilen for at vælge det ønskede sprog.
Tryk på Vælg-knappen for at indstille det fremhævede
sprog.

Tid/dato
Indstil tidsformat.
Tilgængelige tidsformater er enten indstillingen
24 timer eller indstillingen AM/PM (12 timer).
4a

Tryk på op-/ned-pilen for at vælge det ønskede
tidsformat.
Tryk på knappen Vælg for at bekræfte ændringerne
af tidsformatet.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Tid/dato
Tryk på op-/ned-pilen for at ændre år.
Tryk på pil til højre for at fortsætte.
Tryk på op-/ned-pilen for at ændre måned.
4b

Tryk på pil til højre.
Tryk på op-/ned-pilen for at ændre dag.
Tryk på pil til højre for at fortsætte til klokkeslæt.
BEMÆRK: Formatet er ÅÅÅÅ/MM/DD.
Tryk på op-/ned-pilen for at ændre time.
Tryk på pil til højre.
Tryk på op-/ned-pilen for at ændre minutter.

4c

(For at vælge AM/PM) Tryk på pil til højre.
(For at vælge AM/PM) Tryk på op-/ned-pilen.
Tryk på Vælg for at gemme og lukke.
BEMÆRK: Efter startopsætningen er batteriniveauet
lavt, Dexcom-modtageren vibrerer én gang og du skal
genindstille dato og tid.

Sender
Vend senderboksen om for at finde serienummeret.
5a

BEMÆRK: Denne Illustration er kun et eksempel,
senderens serienummer kan være placeret et andet sted.
Hvis senderemballagen ikke er til rådighed:

5b

• Serienummeret findes bag på senderen
BEMÆRK: Illustrationen er kun et eksempel, din sender
kan se anderledes ud.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Sender

5c

Tryk på op-/ned-pilen for at vælge og indtaste
serienummeret.
Tryk på pil til højre for at fortsætte til næste ciffer.
Tryk på Vælg for at gemme og lukke.

Indstilling af Lav-advarsel

6a

Systemets standardværdi er 4,4 mmol/l.
Tryk på Vælg for at gemme de aktuelle niveauer og lukke.

Ændring af værdien:
6b

Tryk på op-/ned-pilen for at ændre værdi i trin a 0,1 mmol/l.
Tryk på Vælg for at gemme og lukke.

Indstilling af Høj-advarsel

7a

Systemets standardværdi er 11,1 mmol/l.
Tryk på Vælg for at gemme de aktuelle niveauer og lukke.

Ændring af værdien:
7b

Tryk på op-/ned-pilen for at ændre værdi i trin a 0,1 mmol/l.
Tryk på Vælg for at gemme og lukke.
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Disse skridt er tilstrækkelige til, at du kommer i gang. Nu kan du påbegynde din sensorperiode!

Sammenfatning
Nu kan du:
•
•
•
•

Oprette et Dexcom-brugernavn og adgangskode
Downloade Dexcom G5 Mobile-appen
Installere appen med de anbefalede indstillinger
Gennemføre opsætningen af Dexcom G5 Mobile-modtageren

Hvad følger nu?
Når du nu har udført opsætningen af din app og/eller Dexcom-modtager, er dit næste skridt at starte
en sensorperiode.
Uanset hvilken overvågningsmetode du vælger, er starten af en sensorperiode den samme:
1. Indføring af sensoren.
2. Indføring af senderen.
3. Parring af senderen med din enhed.
4. 2-timers sensoropvarmning.
5. Indledende kalibreringer.
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Kapitel 5

G5 – grundlæggende funktioner:
Start af en sensorperiode: Sådan indfører du en
sensor og en sender og starter en sensorperiode
5.1 Oversigt
Med modtagerenhederne indstillet er du klar til at påbegynde en sensorperiode. Hvis det er første
gang, du indfører en sensor, er det måske en god ide at se videoen om indføring af Dexcom G5
Mobile- sensoren for at få en bedre forståelse af processen.
Der er adgang til videoen om indføring af Dexcom G5 Mobile-sensoren på to måder:
1. Via appen
2. Via USB-kort i emballagen til Dexcom G5 Mobile-modtageren
Når sensoren er ført ind, starter du sensoropvarmningen på din smartenhed og Dexcom-modtageren.
Sensoropvarmningen varer ca. to timer. I løbet af den tid vænner kroppen sig til den nye sensor, så der
opnås mere præcise sensorglukosemålinger. Når to-timers sensoropvarmningen er gået, indtaster du
to på hinanden følgende blodglukosemålinger fra en finger for at kalibrere sensorens glukosemålinger
med dine blodglukosemålinger (kalibrering forklares i næste kapitel).
Sørg for at give dig selv tid nok til at afslutte opstartsperioden. Husk, at din smartenheds Bluetooth skal
parres med Dexcom-modtageren, så der skal lægges op til 30 minutter til. Den gode nyhed er, at du
ikke behøver sidde og vente. Bare du har modtagerenheden i nærheden, kan du bruge tiden på andre
gøremål, gå i haven, tilpasse Dexcom G5 Mobile-indstillingerne, eller hvad du nu synes.
Hav modtagerenheden parat i opvarmningsperioden – den viser, hvor lang tid, der er gået, og giver dig
besked med et bip og et ikon, når sensorperioden er klar til de første kalibreringer.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
•
•
•
•

Kende sensorapplikatorfunktioner
Forberede indføring af sensoren korrekt
Vælge det bedste sted til indføring af sensoren
Indføre sensoren korrekt
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•
•
•
•

Klargøre senderen til anbringelse
Fastgøre senderen korrekt til sensoren
Redegøre for, hvad der sker under sensoropvarmningen
Kende nedtællingsikonet

5.2 Forberedelse af indføring af sensoren
Kontrollér, at du har alt, du skal bruge, inden du indfører en sensor. Nogle elementer er med
i emballagerne til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, andre ikke.

Elementer indeholdt i emballagerne til Dexcom G5 Mobile
Til indføring af en sensor skal du bruge sensoren og senderen.

I æsken med sensoren
Det ser du

Hvad er det

Steril sensorpose med vigtige oplysninger på etiketten.
Kontrollér udløbsdatoen.
Brug den ikke, hvis udløbsdatoen er overskredet.

Engangssensorapplikator

Når du ved, hvad hver enkelt applikatordel gør, er det nemmere at indføre sensoren rigtigt. I kapitel
3 fik du en oversigt over sensorapplikatoren.
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4. Stempel

3. Sikkerhedslås

5. Applikatorløb
(indeholder en lille
indføringsnål og
sensor)

6. Manchet

8. Senderlås

7. Sensorkapsel

9. Udløserpal

2. Plaster

Fig. 3. Dexcom G5 Mobile-sensorapplikator og -kapsel
Tabellen nedenfor gennemgår sensorapplikatorens komponenter igen i anvendelsesrækkefølgen.

Anvendelsesrækkefølge Navn

Hvad er dets funktion
Steriliseret for at beskytte dig.

1

Sensorpose

2

Plaster

Hold sensoren/senderen på plads på huden.

3

Sikkerhedslås

Forhindrer, at stemplet indfører sensoren,
inden du er klar.

4

Stempel

Indfører sensortråden i kroppen.

5

Applikatorløb

6

Manchet

Åbn, og tag applikatoren og sensoren ud.

Indeholder lille indføringsnål og sensortråd.
Kun til engangsbrug.
Manchetten fjerner indføringsnålen.
Hjælper med at fjerne applikatorløbet,
når sensortråden er ført ind.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Anvendelsesrækkefølge Navn

Hvad er dets funktion
Holder sensortråden på plads under huden.

7

Sensorkapsel

8

Senderlås

Låser senderen i sensorkapslen.

9

Udløserpal

Gør det muligt at fjerne applikatorløbet
fra sensorkapslen.

Holder senderen.

Senderboks
Det ser du

Hvad er det
Bunden af boksen med vigtige oplysninger på etiketten.
Behold boksen, indtil senderens batteri dør.
BEMÆRK: Illustrationen er kun et eksempel, din senderboks kan
se anderledes ud.
Genanvendelig sender.
BEMÆRK: Illustrationen er kun et eksempel, din sender kan
se anderledes ud.

I forrige kapitel indtastede du senderens serienummer i modtagerenhederne og tjekkede, at
smartenheden og/eller Dexcom-modtageren havde forbindelse med senderen. Du kan ikke starte en
sensorperiode, hvis senderen ikke er blevet parret med Dexcom-modtageren.og/eller smartenheden.
Ikke indeholdt i emballagerne:
1. Spritservietter
2. Dit blodglukoseapparat
3. Dine teststrimler
Inden du begynder, skal du tjekke dit blodglukoseapparat og via producentens anvisninger sikre dig,
at den er i god stand, og at apparatets dato og klokkeslæt stemmer overens med dato og klokkeslæt
på modtagerenheden.
Kontrollér, at teststrimlerne ikke er udløbet, og at de virker med dit blodglukoseapparat.
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Find det bedste sted at indføre sensoren, inden du tager sensorapplikatoren ud af dens sterile pose.

5.3 Valg af indføringssted
Vælg et sted på maven (eller øverst på balderne, hvis personen er 2 til 17 år) til indføring af sensoren;
stedet skal være enten over eller under bæltestedet. De bedste områder er normalt flade steder, som
kan klemmes sammen og er fri af "gnubbesteder" (ved bæltet, sikkerhedsselen i bilen, eller hvor du
ligger, når du sover).
Kontakt dit sundhedspersonale for mere hjælp vedrørende ideelle indføringssteder for sensoren.

Indføringssteder
Sted

Hvor er det

Kroppen foran (maveregionen) fra to år og ældre

Hvis brugeren er mellem 2 og 17 år:
Bag på kroppen (det øverste af balderne)

Gør følgende:
• Tag ikke sensoren og applikatoren ud af deres sterile pakning, før de skal bruges
• Placer sensoren med en afstand på mindst 8 cm til infusionssættet til insulinpumpen eller dit
injektionssted
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• Barber området, så plasteret sidder ordentligt fast (såfremt nødvendigt)
• Sørg for, at området er rent og uden cremer, parfume eller medikamenter
Undgå følgende:
• Undgå at bruge det samme sted til indføring af sensor gentagne gange
• Brug ikke det samme sted til 2 sensorperioder i træk
• Benyt ikke steder, hvor knogler ligger tæt på hudens overflade (f.eks. ribben eller hofteben)
Hvis du er bekymret for, at sensorkapslen ikke klæber fast, inden du indfører sensoren, kan du gøre
sensorstedet mere klæbende for at sikre, at sensorkapslen ikke falder af.

Valgmuligheder for forberedelse af stedet
Brug hudklæbeprodukter efter eget valg (Mastisol™, SkinTac™) som en del af forberedelsen af
indføringsstedet som hjælp til at holde sensorkapslen fast. Påfør hudklæbeproduktet, når du har
valgt og renset indføringsstedet. Brug cirkelbevægelser, og skab en oval, og sørg for, at der ikke
er hudklæbeprodukt inde i midten. Lad ovalen tørre i henhold til anvisningerne fra producenten af
hudklæbeproduktet. Når stedet er tørt, kan huden føles lidt klæbrig.
Se anvisninger i skridt 3 i næste tabel.
BEMÆRK: Kontakt dit sundhedspersonale for specifikke spørgsmål vedrørende brugen af medicinsk
tape, barriereservietter og/eller andre klæbestoffer, da det vedrører din brug af Dexcom CGM.

5.4 Indføring af sensoren
Du har samlet alle de ting, du har brug for til at påbegynde en sensorperiode, set øveprogrammet,
gennemgået sensorapplikatoren og forberedt sensorkapselstedet. Nu er du klar til at indføre sensoren!
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Skridt

Billede

Handling

Klargøring

1

2

Vask og tør dine hænder.

Rens indføringsstedet med en spritserviet.
Lad tørre.

Valgfrit skridt: Hudklæbeprodukt
3

Lav en oval på huden.
• Pas på ikke at få hudklæbeprodukt inde i cirklen
• Lad hudklæbeproduktet tørre
• Indfør sensoren på den rene hud midt i cirklen
Kontrollér posen: Er den beskadiget eller allerede
åbnet?
• Er det tilfældet, må den ikke anvendes

4

Tag sensorapplikatoren ud af den sterile pose.
Undersøg sensoren nøje, og tjek, at den ikke
er beskadiget.
Gem sensoremballagen, indtil sensorperioden
er gennemført.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Fastgørelse af sensorkapslen

5

Træk i fligene på plasteret.
Berør ikke den klæbende del af plasteret.

Placer sensoren vandret og ikke lodret på huden.
6

Bevæg dine fingre rundt om plasterets top flere gange for
at fastgøre tapen.

Indføring af sensorledningen

7

8

Hold fat i applikatorløbet.
Træk sikkerhedslåsen ud.

Sæt den ene hånds fingre i kanten af plasteret.
Klem huden sammen ved spidsen af det hvide klæbestykke.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indføring af sensorledningen
Anbring to fingre lige oven for manchetten for at stabilisere
applikatorløbet.
9

Anbring tommelfingeren på det hvide stempel.
Skub stemplet helt ned i applikatorløbet.
Du bør høre 2 klik.
BEMÆRK: Fingrenes placering er vigtig for korrekt indføring.

Fjernelse af sensorapplikatorløb og manchet
Flyt to fingre fra over manchetten til under manchetten.
Anbring tommelfingeren som base på det hvide stempel.
10

Træk manchetten helt tilbage mod tommelfingeren.
Du bør høre 2 klik.
BEMÆRK: Fingrenes placering er vigtig for korrekt fjernelse
af nålen.

11

Hold senderlåsen ned mod kroppen.
Tryk på de riflede udløserpaler på siden af sensorkapslen.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Fjernelse af sensorapplikatorløb og manchet
Ryk applikatorløbet fremad og udad, væk fra kroppen.
Følg de lokale bestemmelser for bortskaffelse
af applikatoren.
12
Hvad sidder tilbage nu?
1. Sensorkapsel
2. Senderlås
Sensoren er ført ind.
På nuværende tidspunkt burde du have to ting fastgjort til maven.
1. Sensorkapslen
2. Senderlåsen
Er der problemer?
Hvis det er første gang, du indfører en sensor, har du muligvis spørgsmål eller brug for hjælp. Er det
tilfældet, kan du kontakte din lokale Dexcom-repræsentant.
Næste skridt er at fastgøre senderen til sensorkapslen.

5.5 Påsætning af sender
Når du har indført sensoren, skal du tilslutte senderen til sensorkapslen.
Eftersom senderen kan bruges flere gange, skal du ikke have en ny, hver gang du starter en
sensorperiode. Gem senderboksen fra den aktuelle sensorperiode. Etiketten i bunden har vigtige
oplysninger, du kan få brug for, når du har sat senderen i. Når senderen er sat i, kan du ikke fjerne den,
før perioden er afsluttet. I kapitel 7 gennemgås det, hvornår og hvordan du fjerner senderen.
Inden du sætter senderen i, skal du kontrollere, at du har indtastet senderens serienummer
i modtagerenheden. I kapitel 4 omtales indtastning af senderens serienummer.
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Skridt

Billede

Handling
Tag senderen ud af boksen.
Gem boksen.

1

Gem sikkerheds-smæklåsen fra sensorapplikatoren
(hjælper ved fjernelsen af senderen, når
sensorperioden er slut).
Find en spritserviet.
Rengør bagsiden af senderen med en spritserviet.
Lad det tørre i 2-3 minutter.

2

Lad ikke senderens bagside berøre huden.
Rids ikke senderens bagside. Det kan beskadige den
vandtætte forsegling.
Berør ikke metaldupperne i senderens bund.
Den flade side nedad.

3

Skub senderens smalle ende ind under
sensorkapselflappen foran kapslens riflede tapper, væk
fra senderlåsen.

Anbring en finger på senderen for at holde den på plads.
4

Skub senderlåsen opad og fremad over senderens brede
ende med den anden hånd.
Du bør høre 2 klik.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Billede

Handling
Er senderen sikret?
Kontrollér, at senderen er fastgjort sikkert, inden du fjerner
senderlåsen.

5

Kontrollér, at ingen af sendersiderne er sprunget ud
af sensorkapslen.
Hvis senderen ikke er gået helt i indgreb, kan der være
dårlig forbindelse, og enheden vil ikke være vandtæt.
Hold fat i sensorkapslens sider med den ene hånd.
Vrid låsen væk fra kroppen med den anden hånd.

6

Fjern låsen.
Undlad at fjerne senderen, mens sensorkapslen er
fastgjort til huden.

Nu er du næsten færdig med at starte din sensorperiode.
Indføring af sensoren, fastgørelse af senderen og de to timers opvarmning er det samme, uanset om du
bruger Dexcom-modtageren eller appen.
De sidste skridt er forskellige for hhv. app og Dexcom-modtager.
1. Besked til enheden om, at du vil starte sensoropvarmningen.
2. Visning af opvarmningsnedtællingen.

5.6 Løs sensorkapsel
Sensorkapslen bør sidde fast på huden ved hjælp af dens egen klæbeevne. På grund af normal slitage
kan den dog løsne sig.
Hvis plasteret løsner sig efter indføringen, kan du anvende medicinsk tape (som f.eks. Blenderm™,
Tegaderm™, Smith & Nephew IV3000®, 3M™ tape) som ekstra støtte.
•
•
•
•

Tape det hvide plaster over på alle sider for at få ensartet støtte
Tape ikke over senderen eller nogen af sensorkapslens plastikdele
Tape ikke under sensorkapslen
Efterlad ikke nogen stoffer på huden der, hvor sensoren indføres
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Fig. 4. Den korrekte måde at anvende tape som ekstra støtte

5.7 Start af sensorperioden
Hvis du vælger at benytte både Dexcom-modtageren og appen, skal du foretage opsætningen af dem
separat (se kapitel 4).
Efter at du har parret senderen med din enhed/dine enheder, indført sensoren og sluttet senderen til
sensorkapslen, er dit næste skridt at fortælle din enhed/dine enheder, at du vil starte en sensorperiode.
Sendere kan bruges flere gange, og parring er kun nødvendigt, når der anvendes en ny sender.
I løbet af opvarmningsperioden viser ingen af enhederne sensorglukosemålinger.
Sensorglukosemålingerne begynder, når to-timers opvarmningsperioden er gået, og du har indtastet
de indledende to kalibrerings-blodglukoseværdier i enten smartenheden eller Dexcom-modtageren.
Vi begynder med at gennemgå opstarten af sensorperioden for appen.

Dexcom-app: Start af en periode
Skridt

Det ser du

1

Handling
Vent på meddelelsen Vellykket parring.
Tryk på det grønne flueben i den sorte firkant.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

Handling
Tryk på sensoropvarmningscirklen for at starte din
to-timers sensoropvarmning.

2

BEMÆRK: Du får IKKE sensorglukosemålinger eller
alarm/advarsler i sensoropvarmningsperioden.
Brug blodglukoseværdier fra blodglukosemålinger med
dit blodglukoseapparat til beslutninger om behandling
under denne opvarmningsperiode.

Vent.
3

Skærmen viser nedtælling til sensoropvarmning.
De orange tankestreger bliver mørkere, efterhånden
som nedtællingen skrider frem.
Hold smartenheden inden for seks meters afstand
fra senderen i sensoropvarmningsperioden.

Låst skærm
4a

Startkalibrerings-ikonet fortæller, når opvarmningen er
afsluttet.
Kapitel 6 beskriver kalibrering.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

4b

Handling

Startkalibrerings-ikonet fortæller, når opvarmningen
er afsluttet.
Sensoropvarmningen er slut.
Nu er du klar til at udføre kalibrering!

Dexcom-modtager: Start af en periode
Skridt Det ser du
1

2

Handling
Tryk på Vælg for at tænde for Dexcom-modtageren.

Fra tendensgrafen.
Tryk på Vælg for at gå til Hovedmenu.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

Handling
Tryk på pil ned for at markere Start sensor.

3

4

5

Tryk på Vælg for at starte en ny sensorperiode.
BEMÆRK: Når sensoren er startet, forsvinder
valgmuligheden Start sensor.

Statusbjælken "Start sensor" bekræfter den to timer
lange sensoropvarmning.
Hold Dexcom-modtageren inden for seks meters
afstand i opvarmningsperioden.

Dexcom-modtageren skifter tilbage til tendensgrafskærmbilledet.

Kontrollér, at Dexcom-modtageren og senderen
kommunikerer.
6

Tjek Dexcom-modtageren for Bluetooth-ikonet
10 minutter efter starten.
• Konstant: forbundet
• Blinker: søger efter forbindelse
• Intet Bluetooth-ikon: ingen forbindelse
Vent.

7

Skærmen viser nedtælling af to-timers
sensoropvarmningen.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

8

Handling
Sensoropvarmningen er slut.
Nu er du klar til at udføre kalibrering!

5.8 Gode råd vedr. Dexcom-modtager og Bluetooth
Senderen og Dexcom-modtageren begynder kommunikationen, så snart du starter en sensorperiode.
Efter ca. 30 minutter taler senderen og Dexcom-modtageren med hinanden, såfremt Bluetoothsymbolet er konstant og ikke blinker.
• Hvis det blinker, leder Bluetooth efter senderen
○○ Sørg for, at senderen og Dexcom-modtageren er inden for en indbyrdes afstand af
seks meter
Hvis Bluetooth-ikonet ikke vises på Dexcom-modtageren, og ikonet for tabt signal vises i det øverste
højre hjørne af Dexcom-modtagerens statusbjælke, kommunikerer enhederne ikke.

Ingen kommunikation mellem sender og Dexcommodtager
Skridt Det ser du

Handling
Kontrollér, at det rigtige sender-serienummer
er indtastet i Dexcom-modtageren.

1

• Serienummeret findes på etiketten i bunden af
senderboksen
Tryk på Vælg for at gå til Hovedmenu.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

2

3

Handling
Tryk på pil ned til Indstillinger.
Tryk på Vælg.

Tryk på pil ned til Sender.
Tryk på Vælg.

4

Tryk på Vælg.

5

Kontrollér, at det rigtige sender-serienummer er
indtastet i Dexcom-modtageren.
• Serienummeret findes på etiketten i bunden af
senderboksen
Sammenlign serienummeret med serienummeret på
boksen med sendersættet.
Hvis nummeret er korrekt, skal du kontakte din lokale
Dexcom-repræsentant.
Tryk på Vælg for at lukke skærmbilledet.

Hvis der er indtastet forkert serienummer

6

Tryk to gange på pil til venstre for at gå til Hovedmenu.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Hvis der er indtastet forkert serienummer

7

Hvis sensorperioden er startet, skal du stoppe perioden
for at korrigere serienummeret for senderen.
Tryk på pil ned til Stop sensor.
Tryk på Vælg.

8

Tryk på Vælg for at stoppe perioden.

9

Vent på, at sensorperioden slutter.

I Hovedmenu:
10

Tryk på pil ned til Indstillinger.
Tryk på Vælg.

11

Tryk på pil ned til Sender.
Tryk på Vælg.

(fortsættes på næste side)

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Start af en sensorperiode: Sådan indfører du en sensor og en sender og starter en sensorperiode

71

(fortsat fra forrige side)

Hvis der er indtastet forkert serienummer

12

Markér Sender-serienummer.
Tryk på Vælg.

Indtast det korrekte serienummer vha. pil op/ned.

13

Tryk på pil op/ned for at vælge og indtaste senderens
serienummer.
Tryk på pil til højre for at fortsætte til næste ciffer.
Tryk på Vælg for at gemme og lukke.
Tryk to gange på pil til venstre for at skifte til Hovedmenu.
Start sensorperiode.

14

Tryk på pil op/ned for at markere Start sensor.
Tryk på Vælg på Start sensor.

5.9 Opvarmning til sensorperiode
Det varer ca. to timer for sensoren at tilpasse sig din krop. Mens du er i sensoropvarmningsperioden,
kan du tilpasse de forskellige indstillinger. Kapitel 11 leder dig trin for trin igennem, hvordan du tilpasser
Dexcom G5 Mobile CGM-systemets modtagerenheder.
Når sensoropvarmningen er afsluttet, er du klar til at indtaste de indledende kalibreringer. Næste kapitel
viser, hvordan du gør.

Sammenfatning
Nu kan du:
• Kende sensorapplikatorfunktioner
• Forberede indføring af sensoren korrekt
• Vælge det bedste sted til indføring af sensoren
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•
•
•
•
•

Indføre sensoren korrekt
Klargøre senderen til anbringelse
Fastgøre senderen korrekt til sensoren
Redegøre for sensoropvarmningen
Kende nedtællingsikonet

Hvad følger nu?
Næste kapitel fører dig gennem kalibreringsskridtene.
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Denne side er bevidst efterladt tom
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Kapitel 6

G5 – grundlæggende funktioner:
Kalibrering
6.1 Introduktion
I forrige kapitel lærte du, hvordan du indfører sensoren, sætter senderen i og starter en ny sensorperiode.
Nu er du klar til at indlede det sidste skridt til at få dine sensorglukosemålinger: kalibrering.
Dette kapitel gennemgår ikke blot den indledende kalibrering, men også nødvendig opdatering af
kalibreringer under hele sensorperioden. Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
• Skabe dig et overblik over kalibrering
○○ Definere kalibrering
○○ Forklare vigtigheden af kalibrering
○○ Kende skridt til at sikre en vellykket kalibrering
• Kende skridt til præcis blodglukosemåling
○○ Finde det rigtige blodglukosested for kalibreringer
○○ Klargøre fingeren til blodglukosemåling
• Beslutte, om du skal kalibrere eller ej
○○ Vide, hvornår du kan indtaste blodglukosemåling til kalibrering
○○ Vide, hvornår du ikke bør indtaste blodglukosemåling til kalibrering
○○ Bestemme, om du er nødt til at kalibrere uden for de normale kalibreringsbehov
• Indlede opstartskalibrering
• Udføre opdateringskalibreringer
• Indtaste blodglukosemålingen korrekt
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Opdage kalibreringsfejl
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6.2 Oversigt over kalibrering
Hvad er en kalibrering?
Som du har lært tidligere, kommer sensorglukosemålingerne fra måling af glukosevæskerne
imellem dine celler (interstitielle væsker). Selvom blod og interstitielle væsker ligner hinanden, kan
sensorglukosemålinger være forskellige fra dine blodglukosemålinger og dit CGM. Kalibreringen skaber
en sammenligning, eller måling, mellem dit blodglukoseapparat blodglukosemåling og sensorens
glukosemålinger, så der kan foretages en afstemning mellem sensoren og dit blodglukoseapparat.
Dit blodglukoseapparat "lærer" sensoren dine glukoseværdier via kalibrering. Ligesom et ur skal stilles,
gør kalibreringer det muligt at tilpasse dit CGM til din krop.

Hvorfor er kalibrering vigtig?
Kalibrering er absolut nødvendigt for at sikre, at CGM-systemet yder sit bedste.
Ved at foretage kalibrering, når systemet giver besked om, at det er tid til kalibrering, får du Dexcom
G5 Mobile CGM-systemet til at anvende dit blodglukoseapparats blodglukoseværdier til at sikre, at
sensorglukosemålingerne forbliver nøjagtige i hele perioden.

Hvordan foretager jeg kalibrering?
Tag en blodglukosemåling med dit blodglukoseapparat, og indtast ganske enkelt blodglukoseapparatets
blodglukoseværdier i din modtagerenhed. Dette kapitel beskriver, hvilke forsigtighedsregler du skal
følge, før du måler din blodsukkerværdi og derefter indtaster dine data. Indtil nu har du indtastet
oplysninger som f.eks. advarsler, senderserienummer osv. separat for Dexcom-modtageren og
smartenheden. Kalibrering er anderledes.
Hvis du indtaster dit blodglukoseapparats blodsukkerværdier på din Dexcom-modtager, varer det ca.
fem minutter, før sensorglukosemålingerne begynder. Om ca. fem minutter kan du se målingerne på
den anden modtagerenhed.

Hvor ofte skal jeg kalibrere?
Der er tre vigtige hændelser, hvor der skal kalibreres, og som hver har egne prompter:
1. To indledende kalibreringer, når opvarmningsperioden er udført.
2. Opdateringskalibreringer to gange om dagen, én gang hver 12. time.
3. Når du bliver bedt om det.
Indtast ikke dine blodglukoseværdier i begge enheder, indtast enten i appen eller i Dexcom-modtageren.
Hvis du får en kalibreringsprompt uden for det fastlagte kalibreringsprogram, har systemet ikke
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accepteret din seneste kalibrering, eller dit blodglukoseapparats blodglukoseværdi er meget forskellige
fra sensorens glukosemåling.
Du behøver ikke bekymre dig om at holde øje med tiden mellem kalibreringerne. Systemet giver dig
besked, når det er tid til en ny.

6.3 Hvornår skal du kalibrere?
Kalibreringer med jævne mellemrum afstemmer dine sensorglukosemålinger med dit
blodglukoseapparats blodglukoseværdier. Uden kalibreringer kan sensoren være unøjagtig, og som
følge heraf kan også sensorglukosemålingerne, advarslerne og prompterne på din modtagerenhed være
unøjagtige.
Der er vigtige tidspunkter, hvor du skal kalibrere:
1. den første opstartskalibrering: to timer efter at du indfører sensoren.
2. 12-timers opdatering: hver 12. time efter den indledende opstartskalibrering.
3. når systemet beder dig om det.
Med kalibreringsprompter hjælper sensoren og modtagerenheden dig med at overholde din
kalibreringstidsplan. Hvis dine blodglukoseværdier ikke ligger mellem 2,2 og 22,2 mmol/l, accepterer
systemet ikke din kalibrering. Vent, indtil du er inden for intervallet 2,2-22,2 mmol/l, før du indtaster
dine blodglukoseværdier.

Indledende kalibrering: Sensoropstart udført
1. Når du bliver bedt om det (se næste tabel), indtaster du to på hinanden følgende
blodglukosemålinger i kun den ene enhed.
2. Du behøver ikke foretage indledende kalibreringer to gange.
a. Kalibreringsdataene udveksles mellem Dexcom-modtageren og appen.
b. Der er fem minutters rapporteringsforsinkelse mellem enhederne.
3. Den første vedligeholdelsesopdatering er 12 timer efter opstartskalibrering nummer to.

Kalibreringsopdatering
1. Indtast en blodglukosemåling hver 12. time
2. Modtagerenhederne viser kalibreringsikoner.
3. Du kan blive opfordret til at indtaste yderligere blodglukosemålinger efter behov.
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Mandag (dag et i sensorperiode):
8:00

Sensorindføring

10:00

2-timers
opstartskalibrering

22:00

12-timers
opdateringskalibrering

Tirsdag-søndag (dag 2-7 i sensorperioden):
10:00

12-timers
opdateringskalibrering

22:00

12-timers
opdateringskalibrering

Fig. 5. Eksempel på minimums kalibreringsprogram
i løbet af en syv- dages sensorperiode

6.4 Kalibreringsikoner
Kalibreringsikoner ved opstart af sensorperiode
Når den to timer lange sensoropstart er afsluttet, fortæller modtagerenheden, at det er tid til at
indtaste den første af dine to på hinanden følgende opstartskalibreringer. Når systemet har accepteret
dine blodglukoseværdier, begynder dine sensorglukosemålinger! Hvis du ikke straks indtaster
dine blodglukoseværdier, giver systemet dig en påmindelse hvert 15. minut. Husk kun at bruge dit
blodglukoseapparat til kalibreringer, og indtast aldrig værdier fra din CGM.
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Ikoner til opstartskalibrering
Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Første kalibrering
Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Sensoropvarmningen
er slut.
Klar til den første
af de to indledende
kalibreringer.

Følg trinnene i afsnit
6.5 og 6.6.
Gør dig straks klar til
den næste kalibrering.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Sensoren har
accepteret den første
kalibrering.

Gentag trinnene
i afsnit 6.5 og 6.6.

Kalibrering nummer to
Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Klar til nummer to
blodglukoseværdi fra
blodglukoseapparat.

Næste kalibrering om
12 timer.

Dexcommodtager

Sensorglukosemålingerne begynder ca. fem minutter efter, at enheden/enhederne har accepteret
dine kalibreringer.

Ikoner til opdateringskalibrering
Så snart opstartskalibreringen er udført, indledes dit tidsskema for opdateringskalibrering.
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Trinnene til indtastning af dine opdateringskalibreringer er de samme som til den indledende kalibrering,
herunder, at der kun må indtastes værdier i en af modtagerenhederne. Den eneste forskel er, at du ved
opdateringskalibreringer kun indtaster din blodglukoseværdi fra dit blodglukoseapparat én gang.
På samme måde som du fik påmindelser, hvis du ikke straks indtastede blodglukoseværdier fra dit
lodglukoseapparat ved den indledende kalibrering, giver systemet dig også her en påmindelse hvert 15. minut.

Ikoner til opdateringskalibrering
Enhed

Det ser du

Smartenhed:
Meddelelse
Smartenhed:
I app

Dexcommodtager

Betydning

Handling

Indtast
opdateringskalibrering.
Hvis prompten ikke
forsvinder:
• Systemet accepterede
ikke kalibreringen
• Blodglukoseværdier
er meget forskellige
fra sensorens
glukosemålinger

Følg trinnene i afsnit
6.6 og 6.7.

Tryk på meddelelsen for at lukke prompten på din smartenhed, og tryk på Vælg for at lukke en prompt
på Dexcom-modtageren.

Lyd-/vibrationsprompter
I tilfælde af at du ikke kan komme til at kigge på din skærm, sørger både smartenheden og
Dexcom-modtageren – undtagen ved den jævnlige 12-timers opdateringskalibrering – for
bip-/vibrationsprompter, der fortæller dig, at det er tid til kalibrering, eller at der er sket en
systemkalibreringsfejl.
Se nærmere om indstillling af bip-/vibrationsprompter, og hvordan de lukkes, i kapitel 10.
Smartenhed
Kalibreringsprompter advarer dig med tre bip, hvis din smartenhed ikke er indstillet på lydløs eller på
Forstyr ikke.
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Dexcom-modtager
Dexcom-modtageren adviserer dig med en indledende vibration for kalibreringsprompter. Hvis du ikke
sletter advarslen, modtager du en vibration/et bip hvert femte minut, indtil prompten bekræftes.

6.5 Forberedelse til kalibrering
Sensoren er afhængig af, at du hjælper med til at bevare korrekte sensorglukosemålinger. Hvis
du ikke forbereder kalibreringen ordentligt, kan sensoren muligvis ikke give dig de mest nøjagtige
sensorglukosemålinger.

Otte trin til at sikre en vellykket kalibrering
Gør følgende:
1. Vask og tør dine hænder, før du udfører en blodglukosemåling.
2. Brug altid det samme blodglukoseapparat til kalibrering, som du rutinemæssigt bruger til at måle
din blodglukose.
a. Blodglukoseapparatets og -strimlens nøjagtighed kan variere fra mærke til mærke.
b. Skift midt i en periode kan bevirke, at sensorglukosemålingerne bliver mindre nøjagtige.
3. Følg blodglukoseapparatets anvisninger nøje, når du foretager blodglukosemåling.
4. Kontrollér, at teststrimler er gyldige og såfremt nødvendigt kodet korrekt med dit
blodglukoseapparat.
5. Kontrollér: Er Bluetooth aktiv?
6. Brug udelukkende finger-blodglukoseværdier.
a. Andre steder er ikke lige så nøjagtige.
b. Skal indtastes senest fem minutter efter, at blodglukosemålingen er målt på dit
blodglukoseapparat er taget.
c. Indtast den præcise blodglukoseværdi fra blodglukoseapparatet ved hver kalibrering.
Undgå følgende:
7. Tag ikke medicin, der indeholder paracetamol/acetaminophen, under perioden.
a. Konsultér din læge for at høre, hvor længe paracetamol/acetaminophen er aktiv i din krop.
8. Kalibrér ikke, hvis dine blodglukoseværdier ligger under 2,2 mmol/l eller over 22,2 mmol/l.
a. Hvis blodglukoseværdierne er uden for intervallet, forstår systemet ikke værdierne
og kalibrerer ikke.
i. Du skal vente, til din blodglukose ligger inden for kalibreringsintervallet.
Vær på den sikre side – hvis blodglukosen er lav, skal du først behandle dit lave blodsukker, og først
derefter kalibrere.

6.6 Parat? Start? Kalibrér!
Hvis du har fulgt de otte trin, har en gyldig blodglukoseværdi fra dit blodglukoseapparat og din
modtagerenhed bliver ved med at advisere dig: Kalibrér! Kalibrér! Kalibrér!
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Husk:
Du behøver ikke foretage blodglukosemåling for hver modtagerenhed, når du kalibrerer. Når du
indtaster målingen i den ene enhed, sendes dataene til den anden enhed i løbet af fem minutter.
Nedenfor følger trin til at indtaste kalibringer ved hjælp af appen, efterfulgt af trin til indtastning af dine
kalibreringer i Dexcom-modtageren.

Kalibrering med Dexcom G5 Mobile-appen
Skridt Det ser du

1

Handling

Tryk på cirklen.

Yderligere
oplysninger

Indledende
kalibrering: Indtast to
på hinanden følgende
blodglukoseværdier fra dit
blodglukoseapparat.
Opdateringskalibrering:
Indtast én
blodglukoseværdi fra dit
blodglukoseapparat.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

2

Handling

Yderligere
oplysninger

Indtast
blodglukoseapparatets
blodglukoseværdi via
taltastaturet.
Tryk på Gem.

Kontrollér, at værdien er
korrekt.

3

Tryk på Gem.

Dobbelttjek dine tal.

Hvis værdien ikke er
korrekt:

Indtastning af forkerte
værdier kan påvirke
sensorens nøjagtighed.

Tryk på Annuller.
Indtast den korrekte værdi
igen.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

4

Handling

Yderligere
oplysninger

Tryk på cirklen
for at indtaste din
blodglukoseværdi
nummer to.
Følg trin 2–3 for at indtaste
endnu en værdi.

5

Blodglukoseapparatikonet
har ingen
kalibreringsprompt.

Kalibreringen er udført.

Kalibreringen accepteret.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

6

Handling

Vent til den næste
kalibreringsprompt
om 12 timer.

Yderligere
oplysninger

Standard
starttendensskærm.
Kalibreringen accepteret.

Kalibrering med Dexcom G5 Mobile-modtageren
Skridt Det ser du

1

Handling

Tryk på Vælg for at tænde
for Dexcom-modtageren.
Tryk på Vælg igen for at
åbne hovedmenuen.

Yderligere
oplysninger

Du kan ikke få vist
kalibreringsprompter,
når Dexcommodtagerens skærm
er sort.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

Handling

Yderligere
oplysninger

Tryk på pil op/ned.
2

Markér Indtast BG.
Tryk på Vælg.

Tryk på pil op/ned for at
ændre tal.
3

Stop ved
blodglukoseapparatets
blodglukose-værdi.
Tryk på Vælg.

4a

Kontrollér, at værdien er
korrekt.
Hvis værdien er korrekt:
Tryk på Vælg.
Kontrollér, at værdien
er korrekt.

4b

Hvis værdien ikke er
korrekt:
Tryk på pil til højre for
at annullere.
Tryk på Vælg.

Sensorens
standardmåling er
6,7 mmol/l.
Hvis
sensorglukosemålingen
er foretaget inden for
de seneste 15 minutter,
viser skærmen sensorens
aktuelle måling.
Hvis der ikke trykkes på
Vælg:
• Timeout for
Dexcommodtageren
• Blodglukoseniveauet
er ikke registreret

Annuller, og indtast
BG‑værdien igen.
Blodglukosemålingen
skal være foretaget inden
for fem minutter.

Indtast BG-værdien igen.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

Handling

Yderligere
oplysninger
Tænkeskærm.

5

6

7

Vent.

Udfør straks endnu
en måling med
blodglukoseapparatet.

BG-værdien er
accepteret.

Den første kalibrering
er accepteret.

Indtast
blodglukoseapparatets
blodglukoseværdi.

Så er det tid for
kalibrering nummer to.

Vent til den næste
kalibreringsprompt om
12 timer.

Standard-tendensskærm.
Kalibrering(-er)
accepteret.

6.7 Kalibreringsfejl
Før eller under kalibreringsprocessen kan modtagerenheden vise fejlmeddelelser. Se Fejlfinding
i kapitel 16, hvis meddelelsen ikke forsvinder efter 15 minutter.
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Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
I app

Vent 10-15 minutter.
Sensoren kan ikke
kalibrere nu

Foretag en ny
blodglukosemåling
ved prompt.
Indtast BG-værdi.

Dexcommodtager

Smartenhed:
I app
Systemet accepterede
ikke den seneste
kalibrering.
Dexcommodtager

Handling

Yderligere kalibrering
påkrævet omgående.
Kalibrér.
Ingen sensorglukosemålinger.

Cirka fem minutter efter at du har indtastet din blodglukoseværdi nummer to, begynder dine
modtagerenheder at vise sensorglukosemålinger og glukoseniveautendenser Selvom modtagerenhederne
kan have forskellige måder at vise sensorglukosemålinger og -tendenser på, er betydningen den samme.
Blodglukosemålinger, der er indtastet i én enhed, vil være tilgængelige på den anden enhed ca. fem
minutter efter, at dataene er indtastet.
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Sammenfatning
Nu kan du:
• Oversigt over kalibrering
○○ Definere kalibrering
○○ Forklare vigtigheden af kalibrering
○○ Kende skridt til at sikre en vellykket kalibrering
• Kende de nødvendige skridt til at opnå præcise blodglukoseniveauer
○ Finde det bedste blodglukosested for kalibreringer
○ Klargøre fingeren til blodglukosemåling
• beslutte, om du skal kalibrere eller ej
○○ Vide, hvornår du kan indtaste blodglukoseværdier fra dit blodglukoseapparat
○○ Vide, hvornår du ikke skal indtaste blodglukoseværdier fra dit blodglukoseapparat
○○ Bestemme, om du er nødt til at kalibrere uden for de normale kalibreringsretningslinjer
• Indlede opstartskalibrering
• Udføre vedligeholdelseskalibreringer
• Indtaste blodglukosemålingen korrekt
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Opdage kalibreringsfejl
Hvad følger nu?
I næste kapitel forklares det, hvordan du afslutter en typisk syv-dages sensorperiode, hvad du skal
gøre, hvis du er nødt til at afslutte din sensorperiode før tid, samt hvordan du fjerner senderen og afgør,
om du skal udskifte den.
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Kapitel 7

G5 – grundlæggende funktioner:
Afslutning af sensorperiode og senderperiode
7.1 Introduktion
Dexcom G5 Mobile-sensorperioder varer syv dage. Dette kapitel gennemgår, hvad du bør forvente, når
din periode er ved at udløbe, samt hvordan du fjerner sensoren og senderen. Det dækker også, hvordan
du afgør, om du bliver nødt til at afslutte din periode tidligt.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
• Identificere udskift sensor-prompter i slutningen af en syvdages sensorperiode
• Se, hvornår du skal afslutte en sensorperiode tidligt
• Afslutte en sensorperiode tidligt med succes
○○ Identificere, hvordan du kan forhindre fejl i sensorperioder
• Fjerne din sensorkapsel med senderen påsat
• Adskille senderen fra sensorkapslen
• Vurdere, om senderen kan bruges til endnu en sensorperiode
For at holde øje med dine glukosetendenser er det vigtigt at begynde en ny sensorperiode så hurtigt
som muligt. Når en sensorperiode slutter, stopper sensoren med at foretage glukosemålinger. Du vil
ikke kunne se dine tendenser, og du vil heller ikke modtage alarmer eller advarsler.

7.2 Afslutning af din sensorperiode
Der er forskellige måder, din periode kan slutte på.
Den mest almindelige er, at din sensors typiske syvdages tidsramme er sluttet. Den anden er at afslutte
sensorperioden tidligt. Du kan afslutte en periode tidligt baseret på en personlig beslutning eller,
i sjældne tilfælde, når Dexcom-modtageren eller appen opdager sensorproblemer og giver dig besked
om at afslutte perioden.
Lad os først gennemgå, hvordan man afslutter en normal periode. Senere i dette kapitel vil vi gennemgå
prompter for tidlig afslutning af perioden.
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Afslutning af din syvdages sensorperiode
Ligesom ved andre prompter skal du slette dine sensorperioders afslutningsprompter:
• App
○○ Tryk på skærmen
• Dexcom-modtager
○○ Tryk på Vælg
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Prompter for afslutning af syvdages sensorperiode

Prompter for afslutning af sensorperiode
Enhed

Det ser du

Betydning

Ved seks timer

Smartenhed:
Meddelelse

Prompterne begynder, når der kun er seks timer
tilbage af sensorperioden.

Smartenhed:
I app

Uret tæller ned, indtil perioden er afsluttet.
Fortsæt med at få sensorglukosemålinger.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Ved to timer

Smartenhed:
Meddelelse

Der er to timer tilbage af din aktuelle
sensorperiode.

Smartenhed:
I app

Fortsæt med at få sensorglukosemålinger.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Ved tredive minutter

Smartenhed:
Meddelelse

Der er tredive minutter tilbage.

Smartenhed:
I app

Fortsæt med at få sensorglukosemålinger.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Periode afsluttet
Smartenhed:
Meddelelse

Perioden er afsluttet.
App
Tryk på skærmens "?" for vejledning til at:

Smartenhed:
I app

• Fjerne sensor
• Indføre ny sensor
Dexcom-modtager
Tryk på Vælg for at slette.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Periode stoppet
Smartenhed:
Meddelelse

Ikke relevant
Sensorperioden er stoppet.

Smartenhed:
I app

App
• Ingen sensorglukosemålinger
• Prompter til ny periode
Dexcom-modtager

Dexcommodtager

• Lige linje
○○ Ingen sensorglukosemålinger

Lyd-/vibrationsprompter
I tilfælde af at du ikke kan kigge på din skærm, sørger både smartenheden og Dexcom-modtageren
for bip/vibrationsprompter for at minde dig om, at din sensorperiode slutter om 30 minutter, at den lige
er afsluttet, eller hvis din sensor svigtede, og du bliver nødt til at starte en ny periode.
Se Kapitel 9 for mere information om indstilling af dine lyd-/vibrationsprompter.
Smartenhed
Din smartenhed giver dig besked med et tredobbelt bip. Hvis du ikke sletter det, modtager du det
tredobbelte bip to gange med fem minutters mellemrum.
Dexcom-modtager
Dexcom-modtageren adviserer dig med en indledende vibrationsprompt. Hvis du ikke sletter den,
modtager du en vibration/et bip to gange med fem minutters mellemrum.
Når en sensorperiode er udløbet, er du klar til at starte din nye periode! Hvis du ikke er sikker på, hvad
du skal gøre, giver appen dig instruktioner, eller du kan se Vejledning til hurtig start, øveprogrammet
eller gå til Kapitel 5 i denne brugervejledning.
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Tidlig afslutning af din sensorperiode
Af personlige årsager vil du måske tvinge en sensorperiode til tidlig afslutning (for eksempel hvis du
skal til MR-scanning og bliver nødt til at fjerne sensorkapslen).
Eller af og til opdager appen eller Dexcom-modtageren måske, at noget er i vejen med din sensor,
og giver dig besked om, at den stopper den aktuelle periode.
Det kan skyldes en række årsager:
1. Uløste kalibreringsproblemer
2. Fejl-symbolet går ikke væk
3. Vent-symbolet går ikke væk
4. Sensoren er på ud af kroppen (for eksempel hvis klæbestykket er ved at falde af)
Du vil modtage fejl-prompter, der fører til en ny sensorperiode. Kontakt altid din lokale Dexcomrepræsentant, hvis du ser fejl-prompter.
Når din modtagerenhed har systemfejl, kan du ikke modtage sensorglukosemålinger, og du bør ikke
kalibrere.
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Prompter til tidlig afslutning af sensorperiode

Systemprompter
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Sensorproblemer opdaget.
Smartenhed:
I app

Perioden slutter automatisk.
Du får ikke:
• Sensorglukosemålinger
• Alarm/advarsler
Udskift sensoren.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse
Vent i op til tre timer, mens systemet selv
foretager udbedring.
Smartenhed:
I app

Kontrollér senderen – er den ordentligt indført i
sensorkapslen?
Vær sikker på, at du ikke har taget
paracetamol/acetaminophen.
Hvis det ikke er udbedret efter tre timer:

Dexcommodtager

• Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Vent i op til tre timer, mens systemet selv
foretager udbedring.
Kontrollér senderen – er den ordentligt indført i
sensorkapslen?
Vær sikker på, at du ikke har taget
paracetamol/acetaminophen.
Hvis det ikke er udbedret efter tre timer:

Dexcommodtager

• Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant
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Dexcom G5 Mobile CGM-systemet ved, når en typisk syvdages sensorperiode er slut, hvorpå det
automatisk afslutter perioden på alle modtagerenheder. Men hvis du er nødt til at afslutte perioden
tidligt, bliver du nødt til at fortælle systemet det ved manuelt at stoppe sensorperioden.
Selvom slutresultatet er det samme (afslutning af en sensorperiode), er trinene forskellige mellem app
og Dexcom-modtager. Hvis du bruger begge, er der ingen grund til at stoppe sensorperioden i begge:
Det andet display vil se, at perioden er stoppet.
Lad os først se på, hvordan man afslutter en sensorperiode i appen, derefter i Dexcom-modtageren.

App: Tidlig afslutning af en sensorperiode
Skridt

Det ser du

1

Betydning

Handling

Gå til Hovedmenu.

Tryk på Hovedmenuikonet.

Afslutter sensorperioden.
Under sensorperioden:
• Stop sensormuligheden kommer
frem

2

Tryk på Stop sensor.

Ikke i aktiv sensorperiode:
• Start sensormuligheden kommer
frem

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

3

Betydning

Handling

Blå "?"-ikoner giver
yderligere oplysninger.

Tryk på Stop sensor.

Fjern sensor.
Bekræfter, at
sensorperioden er afsluttet.

4

Klar til ny periode.

Indfør ny sensor.
Tryk på den grønne
cirkel, når du er klar til
en ny periode.

Dexcom-modtager: Tidlig afslutning af en sensorperiode
Skridt

Det ser du

1

Betydning

Handling

Gå til Hovedmenu.

Tryk på Vælg.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

Betydning
Afslutter sensorperioden.

2

Under perioden kommer
Stop sensor-muligheden
frem.

Handling
Tryk på pil ned til
Stop sensor.
Tryk på Vælg.

3

Tænkeskærm.

Vent.

4

Bekræfter, at du vil stoppe
sensoren.

Tryk på Vælg.

Gå tilbage til hovedmenuen.

5

Klar til at starte en ny
perioden.

Fjern sensor.

Hvis ikke i aktiv perioden,
kommer Start sensormuligheden.

Tryk på Start sensor, når
du er klar til ny perioden.

Indfør ny sensor.

Midlertidig lukning af Dexcom-modtageren
Du kan lukke Dexcom-modtageren midlertidigt. Når Dexcom-modtageren og senderen er lukkede,
kommunikerer de ikke længere, og du vil ikke modtage alarm eller advarsler, selvom din sensorperiode
forbliver aktiv.
Din sensorperiode forlænges ikke ud over de syv dage, når du lukker Dexcom-modtageren: det er kun
Dexcom-modtagerens kommunikation med senderen, der stoppes. Din sensorperiode stopper syv dage,
efter at du har startet perioden.
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Skridt

Det ser du

Betydning

Handling

1

Gå til Hovedmenu.

Tryk på Vælg.

2

Der vises på skærmen,
at programmet
lukker ned.

Tryk på pil ned til
Nedlukning.

3

Tryk på Vælg.

Tryk på Vælg.

Bekræfter, at du vil
slukke.
Slukker Dexcommodtageren.

Tryk på Vælg for at tænde Dexcom-modtageren igen.
Det kan tage op til 20 sekunder for Dexcom-modtageren at tænde igen. Når den er tændt, begynder
din sensorperiodes målinger. Husk, at mens din Dexcom-modtager er i tilstanden Lukket, får du ingen
sensorglukosemålinger.

Sådan undgår du sensorfejl
Sensorfejl kan opstå, når din modtagerenhed ikke modtager din sensors glukosemålinger. Selvom det
er sjældent at få en sensorfejl, er der forholdsregler, du kan følge.
Hjælp med at undgå sensorfejl ved at tjekke, at:
1. Sensoren ikke er udløbet.
2. Senderen er klikket ordentligt fast i sensorkapslen.
3. Sensorkapslen ikke har løsnet sig, eller at klæbestykket ikke er ved at falde af.
4. Der ikke er noget, der gnider mod sensorkapslen (for eksempel sikkerhedsseler).
5. Du har valgt et godt indføringssted (se Kapitel 5).
6. Indføringsstedet er rent og tørt, før sensoren indføres.
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Appen og Dexcom-modtageren er klar til en ny periode; men før du kan starte en ny sensorperiode,
er du nødt til at afslutte den aktuelle sensorperiode samt fjerne den gamle sensor og sender.

7.3 Aftagning af sensorkapsel og sender
Aftagning af sensorkapsel
Tænk på senderen som en del af sensorkapslen. Fjern ikke senderen, før du har fjernet sensorkapslen
fra din krop.
Sådan tages sensorkapslen af:
1. Træk forsigtigt sensorkapslens plaster af huden.
a. Sensortråden kommer ud sammen med sensorkapslen.
2. Adskil senderen fra sensorkapslen.
3. Kassér sensorkapslen i henhold til de lokale regler for bortskaffelse af dele, der har været
i kontakt med blod (sensor og applikator).

Fjernelse af sender fra sensorkapsel
Husk, at din sender er genanvendelig. Brug den samme sender til en række sensorperioder, da den
har en batterilevetid på 90 dage. Du vil modtage prompter, når du nærmer dig slutningen på dens
batterilevetid.
Adskil senderen fra den gamle sensorkapsel, før du genanvender den i din nye sensorperiode.
Du kan frigøre senderen på to måder:
1. Brug sikkerhedslåsen (se tabellen Med sikkerhedslås). Du fjernede den fra applikatorløbet i
starten af perioden.
2. Spred manuelt de tapper, der holder senderen i sensorkapslen (se tabellen Uden sikkerhedslås).

Med sikkerhedslås
Skridt

Billede

Handling
Tag fat i enden af plasteret.

1

Træk plasteret op og væk fra din krop for at fjerne
sensorkapslen og senderen.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Billede

2

Handling
Læg sensorkapslen på en flad overflade.

Placer sikkerhedslåsens takkede kant:
3

4

• Over senderens brede kant
• Imellem åbne sprækker på sensorkapslens sider

Vip sikkerhedslåsen op.

Du skal ikke bekymre dig, hvis du ikke længere har sikkerhedslåsen! Du kan bruge dine fingre til
at fjerne senderen fra den gamle sensorkapsel.
Når du har fjernet din sensor og taget senderen ud af sensorkapslen, er du klar til at begynde en ny
sensorperiode. Senderens batteri holder i op til tre måneder. Hvis du ikke har modtaget din sidste
syvdages-advarsel om senderens batterilevetid, kan du genanvende senderen i din næste periode.
Husk:
1. Brug aldrig det samme sted til indføring af sensor gentagne gange.
2. Brug aldrig det samme sted til 2 sensorperioder i træk.
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Uden sikkerhedslås
Skridt

Billede

Handling
Tag fat i enden af plasteret.

1

Træk plasteret op og væk fra din krop for at fjerne
sensorkapslen og senderen.

2

Læg sensorkapslen på en flad overflade.

3

Tag fat i sensorkapslens brede ende med to hænder,
og placer fingrene i sidens åbne sprækker.

4

Træk tapperne væk fra senderen.

7.4 Slut på senderens batteri
Hvordan ved du, om din senders batteri vil holde hele din næste periode?
Systembeskeder hjælper dig med at bedømme, om din senders batteri vil holde hele din næste
syvdages periode. Beskederne nedtæller senderbatteriets levetid fra tre uger, før den slutter, og indtil
der kun er syv dage tilbage. Hvis senderens batteri har syv dage eller færre tilbage, vil du ikke være
i stand til at starte en ny periode.
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Beskeder fra senderens batteri
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Batteriet udløber om tre uger.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Batteriet udløber om to uger.
Bestil en ny sender.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Én-uges advarsel.
Sidste sensorperiode med den aktuelle sender.

Dexcommodtager

For at være sikker på, at du har en sender, der er klar til en ny sensorperiode, kan du genbestille en ny
ved at kontakte din lokale Dexcom-repræsentant ved din første lavt batteriniveau-prompt.

Lyd-/vibrationsprompter
I tilfælde af at du ikke kan kigge på din skærm, sørger både smartenheden og Dexcom-modtageren for
bip/vibrationsprompter, der fortæller dig, at din senders batteri er lavt, eller at senderen har svigtet.
Se Kapitel 8 for mere information om indstilling eller rydning af dine lyd-/vibrationsprompter.
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Smartenhed
Din smartenhed giver dig besked med et tredobbelt bip. Hvis du ikke sletter det, modtager du det
tredobbelte bip to gange med fem minutters mellemrum.
Dexcom-modtager
Dexcom-modtageren adviserer dig med en indledende vibrationsprompt. Hvis du ikke sletter den,
modtager du en vibration/et bip to gange med fem minutters mellemrum.

Sammenfatning
Nu kan du:
• Identificere udskift sensor-prompter i slutningen af en syvdages sensorperiode
• Se, hvornår du skal afslutte en sensorperiode tidligt
• Afslutte en sensorperiode tidligt med succes
○○ Identificere, hvordan du kan forhindre fejl i sensorperioder
• Fjerne din sensorkapsel med senderen påsat
• Adskille senderen fra sensorkapslen
• Vurdere, om senderen kan bruges til endnu en sensorperiode
Hvad følger nu?
Tillykke, du har nu lært de grundlæggende funktioner!
Du kan opsætte din app og Dexcom-modtager, starte en sensorperiode, kalibrere, samt afslutte
din sensorperiode og identificere, hvornår du skal udskifte din sender. Men Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet kan meget mere.
I næste del, Del 3: Næste trin, lærer du, hvordan du får mest muligt ud af dit Dexcom G5 Mobile
CGM‑system.
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Denne side er bevidst efterladt tom
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NÆSTE SKRIDT - FÅ MEST MULIGT UD
AF DIT DEXCOM CGM
•	Sådan læser du tendensgrafskærme og genkender tendenser
•	Begivenheder
•	Alarm og advarsler
•	Lyde til alarmer, advarsler og systemmeddelelser

Denne side er bevidst efterladt tom

Kapitel 8

Næste skridt:
Startskærm, pile for ændringshastighed og fejl
8.1 Introduktion til startskærme
I forrige kapitel lærte du om kalibreringer: hvorfor de er vigtige, og hvordan du udfører dem. Inden for
fem minutter efter din sidste kalibrering begynder dine sensorglukosemålinger!
I dette kapitel lærer du tre ting. For det første at læse startskærmen, for det andet at identificere
dine sensorglukosemålinger og tendenser: Hvad betyder de? Hvad er den bedste måde at bruge
tendensinformation på? Og for det tredje hvad du gør, hvis du ikke får dine sensorglukosemålinger.
Formålet med dette kapitel er ikke at fortælle dig, hvordan du skal reagere på dine tendenser,
men at hjælpe dig med at identificere, hvor dit glukoseniveau har ligget, og hvor det er på vej hen.
Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med dine spørgsmål om, hvilke handlinger du kan foretage
dig baseret på dine glukosetendenser.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificere ikoner på startskærmen
Lokalisere sensorglukosemålinger
Forklare sensorglukosemålområder
Kende vigtigheden af grå, gule og røde farver
Identificere lave/høje glukoseadvarselsniveauer på din tendensgraf
Beskrive, hvornår du modtager en høj eller lav sensorglukosemåling
Ændre tendensgrafvisninger
Angive forskelle mellem pile for ændringshastighed
Identificere fejlmeddelelser

8.2 Overblik over startskærmen
Uanset modtagerenhed viser startskærmen din aktuelle sensorglukoseværdi, glukosetendens, pile
for ændringshastighed og CGM-systemstatus. Selvom skærmene ser anderledes ud fra Dexcommodtageren til smartenhederne, er deres oplysninger og farvekoder de samme.
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Uanset hvordan du holder Dexcom-modtagerens, ændrer dens visning sig ikke; Dexcom G5 mobilappen har to måder at vise data på ud fra, hvordan du holder din smartenhed:
1. Lodret stående: 3-timers tendensinformation med proceslinje.
2. Vandret liggende: 1-, 3-, 6-, 12- eller 24-timers tendensinformation uden proceslinje.
Dette afsnit gør dig først fortrolig med appens startskærm, derefter med Dexcom-modtagerens
startskærm. I andre kapitler kan du se, hvordan du bruger ikonerne eller bruger navigationshjulet
til at indtaste data eller lave systemændringer.

Appens startskærm
Appens startskærm har to hovedsektioner:
• Proceslinje: Giver mulighed for at ændre indstillinger, indtaste data osv.
• Glukoseinformation: Afspejler sensorglukosemålinger og tendenser.

Proceslinje

Glukoseinformation

Fig. 6. Appens startskærm på mobil enhed
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Proceslinje
App

Navn

Betydning

Handling

Proceslinje: Fuldfør opgaver
Tryk for at få adgang
til:
Hovedmenu

Går til andre
valgmuligheder.

Blodglukoseapparat med rød cirkel
og nummer

Kalibreringsikon.

Blodglukoseapparat uden rød cirkel

Ingen grund til at
kalibrere.

Hændelser

Indtast forskellige
hændelser for at
registrere aktiviteter,
der påvirker din
glukose.
Dexcom Share er kun
tilgængelig på appen.

Dexcom Share

Dexcom Share

Det grå ikon betyder,
at Share ikke er
aktivt.
Når det er aktiveret,
er Dexcom Shareikonet farvet.

•
•
•
•

Advarsler
Indstillinger
Hjælp
Start/Stop
sensor
Tryk på ikonet,
og indtast
blodglukoseværdien
fra fingeren
(se Kapitel 6).
Gør intet.
Tryk på ikonet for at
indtaste data for:
•
•
•
•

Kulhydrater
Insulin
Motion
Sundhed

(se Kapitel 9).
Tryk på ikonet for at
aktivere det.
Se Share/Followbrugervejledningen
for de komplette
instruktioner.
Gør intet.
Tryk på ikonet for at
få adgang til Dexcom
Share:
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Glukoseinformation
App: Stående

App: Liggende

Betydning

Startskærm
Vælg liggende visning,
og tryk på den
tendensvisning, du vil
se øverst på skærmen:
1-, 3-, 6-, 12- eller
24-timers historiske
tendensvisninger.

Tal: den seneste
sensorglukosemåling.
Vist i millimoles pr. liter
(mmol/l).
1. Gul: ved eller over
målet
2. Grå: inden for
målområdet
3. Rød: ved eller
under målet

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

App: Stående

App: Liggende

Betydning
Historiske målinger
Drej smartenheden til
liggende visning.
Tryk på tid, der
viser tidsrammens
sensorglukosemåling.

Ikke relevant

Skub fingeren hen
over skærmen for
at se dagens andre
sensorglukosemålinger.
Hver prik repræsenterer
en sensormåling taget
hvert femte minut.

Ikke relevant

Pil for
ændringshastighed
Pilenes retning og antal
viser sensorglukosens
ændringshastighed.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

App: Stående

App: Liggende

Betydning

Sensorglukosemålingsområde
Viser mellem 2,2-22,2
mmol/l.

Inden for
glukoseområde og
advarselsniveauer
1. Gul linje: niveau
for høj advarsel
2. Grå baggrund:
inden for område
(kun stående)
3. Rød linje: niveau
for lav advarsel

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

App: Stående

App: Liggende

Betydning

Tendensgrafens
tidsramme
Standardindstillingen er
seneste 3 timer.
Drej smartenheden til
liggende visning for
seneste 1-, 3-, 6-, 12og 24-timers målinger.

Flere måder at se appen på
Lad os kigge på andre måder at se CGM-information på.
Disse funktioner er ikke tilgængelige til alle enheder og lande.
Stryg for at se CGM
Se dine CGM-data med et stryg, selv hvis enheden er låst. Fejlsymboler og -meddelelser vises ikke i de
følgende visninger. Åbn appen for at kontrollere systemets status.

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Startskærm, pile for ændringshastighed og fejl

121

Visningen Idag (kun Apple)
Føj Dexcom CGM til din Idag-visning.
Indstilling
1.

Åbn Idag-visningen. Se vejledningen til din smartenhed for at få yderligere oplysninger.

2.

Rul ned, og tryk på Rediger.

3.

Tilføj Dexcom-posten.

Nu kan du kontrollere din CGM til enhver tid ved at stryge hen over skærmen.

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Startskærm, pile for ændringshastighed og fejl

122

Lynkig (kun Android)
Med Lynkig får du vist din CGM i meddelelsesområdet. Stryg nedad fra skærmens øverste kant for at
vise.
Tryk på Lynkig for at åbne appen. Du skal muligvis låse enheden op først.
Denne indstilling er som standard slået til. Gå til Menu > Advarsler > Lynkig for at slå den fra.

Glukosemåling

Tendenspil

Tendensgraf

Fig. 7. Hurtig oversigt

Smart-ure
Se CGM-information og få CGM-meddelelser på dit ur.

Foreslået brug af og foreslåede indstillinger for smart-ur
Hvis du bruger et smart-ur med systemet, kan det ændre, hvordan du modtager alarm og advarsler.
•

Dit smart-ur vil kun kommunikere med din smartenhed, ikke med Dexcom G5-senderen.
Du vil ikke modtage sensoraflæsninger eller alarm/advarsler på uret, medmindre det er
forbundet til din smartenhed.

•

Sæt enhedens indstillinger til at sende meddelelser til både smartenheden og smart-uret.

•

Du må ikke deaktivere eller blokere meddelelser fra appen.

•

Sørg for, at du forstår, hvordan meddelelser modtages, når du parrer et ur.

Når du vækker dit smart-ur, opdaterer det dine aktuelle CGM-data fra din smartenhed. Der kan være en
kort forsinkelse, før uret viser aktuelle oplysninger.
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Apple-ur (kun iPhone)
Se CGM-information på dit Apple-ur.

Indstilling
Brug ur-appen på din smartenhed til at føje Dexcom til uret.
Se urets vejledning om, hvordan man tilføjer apper.
Meddelelser
Dine meddelelser bliver som standard kun vist på dit Apple-ur, når det er parret, og ikke på din
smartenhed. Ændr ur-appens indstillinger for at få dem vist på begge dele.
Slette meddelelser
Åbn appen på din smartenhed for at slette dine Dexcom-meddelelser.
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Android Wear (kun Android)
Se CGM-data på dit Android Wear-ur med Dexcom-urskiven.

Tendenspil
Glukosemåling
Tendensgraf

Fig. 8. Dexcom-urskive

Indstilling
1.

Tryk på den aktuelle urskive, og hold den nede.

2.

Rul ned til Dexcom-urskiven.

3.

Tryk for at indstille.

Se vejledningen til uret for at få yderligere oplysninger.
Meddelelser
Når din app sender en meddelelse, vibrerer dit smart-ur, og meddelelsen vises både på uret og den
parrede smartenhed.
Hav altid uret på for at sikre, at du ikke går glip af en alarm eller advarsel. Hvis du tager uret af og lader
det forblive parret, risikerer du at gå glip af en alarm eller advarsel.
Slette meddelelser
Stryg mod venstre og tryk på OK for at slette en meddelelse. Dette svarer til at åbne appen og trykke på
OK.
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Dexcom-modtagerens startskærm
I modsætning til din smartenheds skærme er Dexcom-modtagerens skærm ikke interaktiv; alle
prompter giver udelukkende information. Tryk på Vælg, og gå til Hovedmenuen for at foretage
ændringer eller indtaste data i Dexcom-modtageren.
Dexcom-modtagerens startskærm har to hovedsektioner:
1. Statuslinje
a. Statuslinjen afspejler glukosetendenser, målinger, status på Dexcom-modtagerens system
(f.eks. batteriniveau).
2. Glukoseinformationstendensgraf
a. Afspejler sensorglukosemålinger og tendenser.
Dette afsnit gør dig fortrolig med Dexcom-modtagerens startskærm. I andre kapitler kan du se, hvordan
du bruger navigationshjulet til at indtaste data eller lave systemændringer.

Statuslinje
Glukoseinformation

Fig. 9. Startskærmen på modtageren

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Startskærm, pile for ændringshastighed og fejl

126

Statuslinje
Dexcom-modtager Navn

Statuslinje

Hvad er dets
funktion
Giver et hurtigt
overblik over
information om
Dexcom-modtageren,
systemet eller dig.

Handling

Vurder, og vælg
passende handling.

Ikonerne ændrer
sig baseret på
aktuelle data.

Batteri

Viser batteriniveauet.

Sæt mikro USBkablet i Dexcommodtageren, når
batteriet er lavt.
Sæt USB i adapteren
og derefter i
stikkontakten.
Gør intet.

Bluetooth

Viser, at Bluetoothforbindelsen fungerer.

Dexcommodtagerens
Bluetooth er
altid slået til.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Dexcom-modtager Navn

Hvad er dets
funktion

Handling

Viser den seneste
sensorglukosemåling.
Farven på statuslinjen
ændrer sig:
Sensorglukosemåling

Tendenspil

• Gul: ved eller
over målet
• Grå: normalt
område
• Rød: ved eller
under målet
Viser, i hvilken
retning og med
hvilken hastighed
glukoseniveauet
ændres.

Helt til højre.
Statusområde

Fejl- og
kalibreringsikoner.

Vælg passende
handling.

Vurder, og vælg
passende handling
(se Kapitel 12).

Vælg passende
handling.
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Glukoseinformation
Dexcom-modtager Hvad er dets funktion

Startskærm.

Tal: den seneste sensorglukosemåling.
Vist i millimol pr. liter (mmol/l). Farven på statuslinjen ændrer sig:
• Gul: ved eller over målet
• Grå: normalt eller inden for område
• Rød: ved eller under målet

Historiske målinger
Standardindstillingen er seneste 3 timer.
Tryk på pil op/ned for at få adgang til 1-, 3-, 6-, 12- eller 24-timers
tendensvisninger.

Pil for ændringshastighed
Retning og hastighed af dine glukoseændringer.

Sensorglukosemålingsområde
Viser mellem 2,2-22,2 mmol/l.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Dexcom-modtager Hvad er dets funktion
Advarselsindstillinger for glukosemålområde
• Gul linje: indstilling for høj advarsel
• Gråt fyld: normalt område
• Rød linje: indstilling for lav advarsel
Nu kender du tendensgrafskærmens grundlæggende layout, og du kan lokalisere målinger, identificere
farvekoder og se tidsrammer. Lad og se nærmere på pile for ændringshastighed.

8.3 Pile for ændringshastighed
Ikke sikker på, hvor dine sensorglukosemålinger er på vej hen?
Pile for ændringshastighed viser hastighed og retning for dine glukosetendenser baseret på de seneste
mange sensorglukosemålinger. Pilene og tendensgrafen hjælper dig til at vide, hvornår du skal skride til
handling, inden dit glukoseniveau bliver for højt eller for lavt.
Men inden du gør noget, skal du tænke over din seneste insulindosis, dit madindtag, din overordnede
tendensgraf og din nuværende sensorglukoseværdi. Overreager ikke på pilene, når du foretager
beslutninger vedrørende behandling (se Kapitel 12). Pilene afspejler ikke din seneste måling:
De afspejler en kombination af nylige målinger.
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Pile for ændringshastighed
App

Dexcommodtager

Hvad gør din glukose
Glukosen er stabil.
Stiger/falder ikke med mere end 0,06 mmol/l pr. minut
eller op til 0,9 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen stiger langsomt med 0,06-0,1 mmol/l hvert
minut eller op til 1,7 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen stiger med 0,1-0,2 mmol/l hvert minut eller op
til 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen stiger hastigt med mere end 0,2 mmol/l hvert
minut eller op til 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen falder langsomt med 0,6-0,1 mmol/l hvert
minut eller op til 1,7 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen falder med 0,1-0,2 mmol/l hvert minut eller op
til 2,5 mmol/l på 15 minutter.
Glukosen falder hastigt med mere end 0,2 mmol/l hvert
minut eller op til 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Ingen pil

Du får ingen sensor-BG-målinger.
Systemet kan ikke beregne hastigheden og retningen af
din glukoseændring.
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Der er flere årsager til, at du måske ikke får pile for ændringshastighed:
• Du har lige startet din sensorperiode
• Ingen sensorglukosemålinger i løbet af de seneste få minutter

8.4 Fejlmeddelelser
Nogle gange kommunikerer senderen eller sensoren eller modtagerenhederne ikke, hvorved du ikke
får dine sensorglukosemålinger eller pile for ændringshastighed. Hver enhed giver dig besked, når der
er et problem; dog ser meddelelserne forskellige ud. Du vil ikke være i stand til at foretage beslutninger
vedrørende behandling med dit CGM, hvis Bluetooth er slået fra, eller hvis du har tab af signal.
Før systemet kan komme videre, bliver du nødt til at håndtere fejlen.
App
1. Åbn appen.
2. Læs meddelelsen.
3. Tryk på spørgsmålstegnene for at få yderligere information, og følg trinene efter behov.
Dexcom-modtager
1. Tryk på Vælg for at slette beskeden.
Du får ingen sensorglukosemålinger eller pile for ændringshastighed på nogen af modtagerenhederne,
før fejlen er løst. Kontrollér blodglukose med dit blodglukoseapparat for at overvåge dit glukoseniveau
under disse fejlperioder.
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Fejlmeddelelser
Det ser du

Handling

Bluetooth er uden for rækkevidde
Sørg for, at der ikke er nogen hindringer, som
f.eks. en væg eller vand, mellem din sender
og din modtagerenhed.

Smartenhed:
Meddelelse

Bevæg dig inden for seks meters afstand
af modtagerenheden.

Smartenhed:
I app

Vent op til 30 minutter, mens senderen
genopretter kommunikation.
Smartenhed:
1. Genstart din smartenhed.
Hvis fejlen varer ved:

Dexcommodtager

1. Åbn enhedens Bluetooth-indstillinger.
2. Slet alle Dexcom-poster.
3. Par din sender.

Bluetooth deaktiveret
Smartenhed:
Meddelelse
Smartenhed:
1. Afslut app.
2. Tryk på Indstillinger.
3. Tryk på Bluetooth.
4. Slå Bluetooth til.

Smartenhed:
I app

Dexcommodtager

Ikke relevant; Bluetooth er
altid tændt.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Modtager ikke sensorglukosemåling
Smartenhed:
Meddelelse

Ikke relevant

Smartenhed:
I app

Ikke relevant

Tjek – Er du:
• Inden for seks meters afstand af din
modtagerenhed?
• I din to-timers opvarmningsperiode?
• Uden for din kalibreringsplan?
• I en sensorperiode?

Dexcommodtager

Systemet fandt midlertidigt sensorproblem
Smartenhed:
Meddelelse

Ikke relevant

Smartenhed:
I app

Udfør ikke kalibrering.
Systemet retter måske problemet af sig selv og
viser sensorglukosemålinger igen.
Hvis prompten bliver stående i tre timer:
Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Sender og sensor kommunikerer ikke
Smartenhed:
Meddelelse

Ikke relevant
Vent tre timer, mens senderen forsøger
at udbedre fejlen.

Smartenhed:
I app

Indtast ikke kalibreringer i løbet af denne tid.
Kontrollér, at din sender er sat ordentligt ind
i sensorkapslen.
Hvis det ikke er rettet:
• Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant
• Fjern sensoren
• Indfør en ny sensor

Dexcommodtager

Kalibrering nødvendig
Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Fejl i kalibrering.
Indtast en anden blodglukoseværdi
fra dit blodglukoseapparat.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Kalibreringsfejl
Smartenhed:
Meddelelse

Ikke relevant

Smartenhed:
I app

Vent 15 minutter.
Indtast en blodglukoseværdi fra
dit blodglukoseapparat.

Dexcommodtager

Modtagerenheder og senderen kommunikerer ikke
Smartenhed:
Meddelelse

Vent 10 minutter.
Flyt modtagerenheden og senderen inden
for en indbyrdes afstand af seks meter
uden forhindringer (vægge eller vand).

Smartenhed:
I app

Vent op til 30 minutter.
Smartenhed:
1. Genstart din smartenhed.
Hvis fejlen varer ved:
1. Åbn enhedens Bluetooth-indstillinger.

Dexcommodtager

2. Slet alle Dexcom-poster.
3. Par din sender.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

App-meddelelser er deaktiveret
Smartenhed:
I app

Meddelelser fra appen er blokeret.
Aktivér meddelelser i smartenhedens
indstillinger. Se smartenhedens vejledning.

Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, hvis fejlmeddelelserne ikke forsvinder, efter at du har fulgt
de nødvendige trin, og du ikke får sensorglukosemålinger.
Nu kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificere ikoner på startskærmen
Lokalisere sensorglukosemålinger
Forklare glukosemålområder
Kende vigtigheden af grå, gule og røde farver
Identificere advarselsindstillingslinjer for lav/høj glukose
Beskrive, hvornår du modtager en høj eller lav sensorglukosemåling
Ændre visninger for tendensgrafens timer
Angive forskelle mellem pile for ændringshastighed
Identificere fejlmeddelelser

Hvad følger nu?
Du har nu efterhånden en god forståelse af, hvordan dine tendenser ser ud på forskellige
modtagerenheder, men vidste du, at dine handlinger kan påvirke dine tendenser og mønstre? Det er
vigtigt at spore handlinger eller velvære for bedre at forstå, at det, du gør, eller den måde du har det på,
kan ændre dine tendenser.
I næste kapitel lærer du, hvordan du indtaster hændelser i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
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Denne side er bevidst efterladt tom
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Kapitel 9

Næste skridt:
Daglige hændelser påvirker dine glukosetendenser
og -mønstre
9.1 Introduktion
Dine daglige aktiviteter kan påvirke dine glukosetendenser og -mønstre. I forrige kapitel lærte
du, hvordan du læser dine glukosetendensskærme; i dette kapitel lærer du, hvordan du indtaster
situationer eller "hændelser". Ved at spore hændelser kan du vurdere, hvordan visse handlinger eller
omstændigheder påvirker dine glukoseniveauer, hvilket hjælper dig til at træffe beslutninger vedrørende
behandling.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
• Definere hændelser
• Beskrive hver begivenhed
• Oprette hændelser
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Genkende hændelsesmarkører på Dexcom G5 Mobile-appen
○○ Beskrive, hvordan hændelsesmarkører er forskellige i stående og liggende visning
• Beskrive, hvordan du får vist hændelser, som er indtastet via din Dexcom-modtager
• Se hændelsesmarkører på din smartenhed

9.2 Hvad er en begivenhed?
Gik du en tur efter frokost i dag? Tog du med dine kolleger ud og fik en øl efter arbejde? Føler du dig
stresset? Er du blevet smittet med dit barns forkølelse? Hvor meget insulin tog du i forbindelse med
aftensmaden? Det er alle hændelser, der kan hæve eller sænke dit blodglukoseniveau.
En begivenhed er en handling eller situation, der påvirker dine glukoseniveauer. Med Dexcom G5
Mobile CGM-systemet har du mulighed for at indtaste dine daglige hændelser, hvilket hjælper dig
med at spore deres effekt på dine glukosetendenser. Hændelserne kan ses i Dexcom-rapporterne, når
de er indtastet i smartenheden eller Dexcom-modtager. Rapporterne hjælper dig med at gennemgå,
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hvordan hver begivenhed påvirkede dine glukosetendenser. Du kan bruge rapporterne sammen med
dit sundhedspersonale til at lave en handlingsplan til håndtering af din diabetes.
Selvom det er forskelligt, hvordan du indtaster en begivenhed og et tidspunkt i dem, har appen og
Dexcom-modtageren de samme hændelseskategorier og -underkategorier. Senere i dette kapitel lærer
du, hvordan du indtaster hændelser i hver enkelt enhed. Du kan bruge rapporterne sammen med dit
sundhedspersonale til at lave en handlingsplan til håndtering af din diabetes.

Hændelseskategorier
Der er fire hovedkategorier for hændelser:
1. Kulh (Kulhydrater)
2. Insulin
3. Motion
4. Sundhed
Den fjerde kategori, sundhed, har flere valgmuligheder:
•
•
•
•
•
•

Sygdom
Stress
Føles høj
Føles lav
Menstruation
Alkohol

Tabellen nedenfor gennemgår hver type begivenhed nærmere.
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Hændelsesmenu
Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Kulh

Smartenhed:
I app

Hvor mange gram har
du lige spist?
Dexcom-modtagerens
skærm afspejler det
senest indtastede tal.

Indtast kulhydratgram
pr. snack eller måltid
op til 250 gram.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Insulin

Smartenhed:
I app
Dexcom-modtagerens
skærm afspejler det
senest indtastede tal.

Indtast insulinenheder
for hver dosis op til
250 enheder.
Kan ikke indtaste
insulintype, kun
dosering.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Motion

Smartenhed:
I app
Standardindstillet
til 30 minutter.

Vælg hver
motionsøvelses
intensitetsniveau
og varighed.
Indtast intensitet
og varighed.
Type af motionsøvelse
er ikke en mulighed.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Generelt velvære.

Indtast forskellige
sundhedstilstande
(se tabellen for
sundhedstilstande
nedenfor).

Sundhed

Smartenhed:
I app

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Handling

Begivenhedstidspunkt.

Indtast dato/tidspunkt,
hvor begivenheden
begyndte for hver
separat begivenhed.

Begivenhedstidspunkt

Smartenhed:
I app

Dexcommodtager

Som nævnt i sidste tabel har sundhed en række hændelser. De fortæller systemet, hvordan du har det,
om du har fået en drink, om du har symptomer på lav eller høj BG, osv. Du vælger hændelsen: Ingen
mængder er indtastet, kun dato og tidspunkt.

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Daglige hændelser påvirker dine glukosetendenser og -mønstre

145

Sundhedshændelsesmenu
Enhed

Det ser du

Betydning

Hovedmenu for sundhed

Smartenhed:
I app
Brug hovedmenuen for sundhed til at få adgang
til valgmuligheder.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Sundhedshændelser

Smartenhed:
I app

Sygdom
Er du ramt af forkølelse, influenza eller en anden
midlertidig sygdom, der påvirker dit velvære?
Stress
Føler du dig stresset? Føler du dig bekymret?
Symptomer på høj BG
Føler du symptomer på høj BG?
Symptomer på lav BG
Føler symptomer på lav BG?
Menstruation
Er du startet på din menstruation?
Alkohol
Har du fået et glas vin, en øl eller en cocktail?

Dexcommodtager

Du kan have flere hændelser på en enkelt dag eller endda inden for samme tidsramme og indtaste dem
alle på samme tid. Eksempel: Du er sent på den på grund af trafik (stress) og kigger hurtigt indenfor på
en restaurant for at få frokost (kulhydrater på 85 gram), inden du møder nogle venner.
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For din egen bekvemmeligheds (og sikkerheds!) skyld er der ingen grund til at stoppe alting og
indtaste dine hændelser, mens de sker. Når du har tid, kan du indtaste dine hændelser efterfølgende
i din app eller Dexcom-modtager.
Hændelserne bør indtastes som individuelle begivenheder: Lad være med at indtaste daglige
sammendrag af hændelser, men indtast hver begivenhed separat.
I næste afsnit lærer du, hvordan du indtaster hændelser, først i din smartenhed, derefter
i Dexcom-modtageren.

9.3 Indtastning af hændelser
Du vil sikkert indtaste hændelserne i den modtagerenhed, du bruger mest, men du bør lære, hvordan
du indtaster hændelser i begge.
Lad os først se på, hvordan du indtaster hændelser i en smartenhed, dernæst i Dexcom-modtageren.
Når du bruger Dexcom Share, kan du tillade dine følgere at se dine hændelseindtastninger.
Se Share/Follow-brugervejledningen for fyldestgørende information om Dexcom Share.

Indtast hændelser: Smartenhed
I Dexcom G5 Mobile-appen kan hændelserne nås med bare et tryk! Hændelsesikonet, en løbende mand,
er i appens startskærms proceslinje i stående visning (husk, du har ikke proceslinjen i liggende visning).
Indtastningen af hændelser i kategorierne for kulhydrater, insulin, motion og sundhed følger de samme
trin. Hvis du kan indtaste en kulhydrathændelse, kan du indtaste en insulinhændelse. For at indtaste
hændelser vil vi bruge ovenstående scenarie. Nedenstående tabel viser, hvordan du indtaster hændelser
for kulhydrater (frokost på restaurant) og stress (trafikprop).

Sådan indtaster du hændelser: Dexcom G5 Mobile-app
Skridt Det ser du

Handling

Indtast kulhydrathændelse
1

Tryk på løbende mand.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast kulhydrathændelse

2

Tryk på Kulh.

Læg alle kulhydratgram fra frokost sammen.
3

Indtast "85" ved hjælp af tastaturet.
Tryk på Færdig.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast kulhydrathændelse

4

5

Tryk på Begivenhedstidspunkt.

Rul, og vælg dato og tidspunkt.
Tryk på Færdig.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast kulhydrathændelse

6

Tryk på Gem eller Annuller.

Indtast stresshændelse
7

Tryk på løbende mand.

8

Tryk på Sundhedstilstand.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast stresshændelse

9

10

Tryk på Stress.
Tryk på Færdig.

Tryk på Begivenhedstidspunkt.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast stresshændelse

11

12

Rul, og vælg dato og tidspunkt.
Tryk på Færdig.

Tryk på Gem eller Annuller.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast stresshændelse

13

Skift til liggende visning.

Dexcom-modtageren og appen taler ikke sammen. Hvis du kun indtaster en begivenhed i Dexcommodtageren, vil du ikke få en hændelsesmarkør på din apps tendensskærm, selvom informationen vil dukke
op på Dexcom-rapporter.
Appen har hændelsesmarkører på sin skærm, men Dexcom-modtageren har ikke.
Der kan være tidspunkter, hvor du har lyst til eller brug for at indtaste hændelser på Dexcom G5
Mobile-modtageren.

Indtast hændelser: Dexcom G5 Mobile-modtager
Selvom hændelsesdataene er de samme på modtagerenhederne, er arbejdsgangen ikke den samme,
herunder indtastning af hændelsens dato og tidspunkt. Nedenstående tabel gennemgår, hvordan du
indtaster de samme hændelsesdata for kulhydrater/stress fra det forrige scenarie: Kulhydrater på
85 og en stresshændelse.

Sådan indtaster du hændelser: Dexcom-modtager
Skridt Det ser du

Handling

Indtast kulhydrathændelse

1

Standardskærm.
Tryk på Vælg for at gå til Hovedmenu.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast kulhydrathændelse

2

3

Tryk på pil ned, indtil Begivenheder er markeret.
Tryk på Vælg.

Markér Kulh.
Tryk på Vælg.

Læg alle kulhydratgram fra frokost sammen.
4

Pil op til "85".
Tryk på Vælg.

Tryk på pil til venstre/højre for at ændre tidspunkt og dato.
5

• Venstre: bagud
• Højre: fremad
Tryk på Vælg.

6

Bekræftelsesskærm.
Tryk på Vælg.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Indtast sundhedshændelse

7

8

Tryk på pil ned indtil Sundhedstilstand.

Tryk på pil ned til Stress.
Tryk på Vælg.

Tryk på pil til venstre/højre for at ændre tidspunkt
og dato.
9

• Venstre: bagud
• Højre: fremad
Tryk på Vælg.
Kontrollér, at informationen er korrekt.

10

Tryk på pil til venstre/højre for at markere feltet.
Tryk på pil op/ned for at ændre tal.
Tryk på Vælg for at gemme.

9.4 Visning af hændelser
Hændelser, der er indtastet i din Dexcom-modtager, kan kun vises i en Dexcom-rapport; der er ingen
markører på din Dexcom-modtagers skærm.
Skift til liggende visning på din smartenhed for at se dine hændelsesmarkører. En enkelt lille firkant
markerer alle hændelser. Stryg din finger hen over skærmen, eller tryk på firkanten for at få din
hændelsesinformation.
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Det ser du

Hvad er dets
funktion

Handling

Kun liggende visning

Kun liggende visning

Vis hændelsesdetaljer.

• Tryk på firkant
• Stryg over din finger
hen over skærmen

Når du har givet dine Share-følgere adgang til din tendensskærm, vil de også kunne se dine hændelser.
Se nærmere oplysninger om Follow i Share/Follow-brugervejledningen.

Sammenfatning
Nu kan du:
• Definere hændelser
• Beskrive hver begivenhed
• Oprette en begivenhed
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Genkende hændelsesmarkører på Dexcom G5 Mobile-appen
○○ Beskrive, hvordan hændelsesmarkører er forskellige i stående og liggende visning
• Beskrive, hvordan du får vist hændelser, som er indtastet via din Dexcom-modtager
Hvad følger nu?
I næste kapitel lærer du om dine tendensalarmer og -advarsler, der hjælper dig med at overvåge
dine glukoseniveauer. Du lærer også, hvordan du kan vide, når dit system mister signalet og stopper
med at kommunikere.
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Denne side er bevidst efterladt tom
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Kapitel 10

Næste skridt:
Alarm og advarsler
10.1 Introduktion
Det er afgørende at overvåge dine glukosetendenser for at håndtere din diabetes. Men hvad sker
der, hvis du kører bil, sidder i møde eller er i biografen og ikke kan eller ikke ønsker at blive ved med
at kigge på din modtagerenhed?
Dexcoms G5 Mobile CGM-system forstår, at der er tidspunkter, hvor du ikke kan kigge på din
Dexcom-modtager eller smartenhed; dog har du stadig brug for at kende til handlingskrævende
glukosetendenser eller at vide det, hvis du ikke får dine sensorglukosemålinger.
Dette kapitel gennemgår sensorglukosealarmer og -advarsler baseret på dine sensorglukosemålinger,
så du i god tid kan håndtere dine glukosetendensniveauer og forsikre dig om, at din sender
kommunikerer med din modtagerenhed.
I næste kapitel lærer du, hvordan du tilpasser alarm og advarsler.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definere en alarm
Definere en advarsel
Identificere de forskellige advarselstyper
Beskrive forskellen mellem en alarm og en advarsel
Genkende diverse alarm-/advarselsprompter og -lyde
Afgøre, om signaltab forhindrer dig i at få en alarm eller advarsel
Beskrive de anbefalede app-indstillinger
Slette en advarselsmeddelelse
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager

Din tendensinformation er én af de største fordele ved Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Det er vigtigt
at fokusere på dine glukosemålinger, tendenser og pile for ændringshastighed.
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10.2 Hvad er alarm og advarsler?
Som en del af håndteringen af din diabetes lærte du, hvordan du læser din tendensskærm, og hvordan
du indtaster hændelser. I dette kapitel lærer du, hvordan alarm og advarsler kan sikre dig mod alvorligt
lave eller høje niveauer. Brug dem som en opfordring til handling, når du foretager beslutninger
vedrørende behandling.
Afhængigt af din modtagerenhed kan du tilpasse, hvordan du modtager alarm eller advarsler.

Hvad er en alarm?
Mens der er flere forskellige advarsler, er der kun én alarm, akut lav alarmen (Alarm) er indstillet
til 3,1 mmol/l. Alarmen gentages hvert 5. minut, indtil du sletter alarmen (se Kapitel 11 om, hvordan
du tilpasser lydene). Hvis du sletter alarmen, og dine sensorglukosemålinger ikke kommer over
3,1 mmol/l i løbet af de næste 30 minutter, får du endnu en alarm.
I modsætning til advarsler kan indstillingen for akut lav alarm ikke ændres eller slås fra. Tænk på
det som et sikkerhedsnet: Dit glukoseniveau er faretruende lavt – vær opmærksom nu!

Hvad er advarsler?
En advarsel er en meddelelse, som fortæller dig, at dit glukoseniveau eller dit CGM-system kræver
opmærksomhed.
• Lave/høje glukoseadvarsler fortæller dig, når dine sensorglukosemålinger er uden for dine
glukosemålområder. Tænk på dem som en orientering: Du er nødt til at vide, hvad der sker
• Stigende/faldende advarsler fortæller dig, at dine glukoseniveauer ændrer sig hurtigt. Deres
standardindstilling er Fra (se Kapitel 11 om, hvordan du slår dem til)
Afhængigt af visningsenhedens indstillinger giver advarsler dig besked med vibrationer (vibrationer er
ikke tilgængelige på alle smartenheder), visuelle prompter, lyde eller en kombination.
I modsætning til ved alarm kan du tilpasse dine forskellige advarsels målområder (kapitel 11).
Under din indledende opsætning etablerer du lave og høje advarselsniveauer. Som tidligere nævnt er
dette kapitel en gennemgang af alarmen og advarsler, anbefalede smartenhedsindstillinger og Dexcommodtagerens standard-advarselsindstillinger.
Kapitel 11 viser dig, hvordan du ændrer deres indstillinger: tilpasser glukoseniveauprompter,
hvordan du bliver informeret, og i nogle tilfælde, hvor ofte du bliver informeret. Nedenstående
er standardindstillingerne.

Standardadvarsler
Lav/høj advarsler
Dine lav/høj advarsler har de samme farvekoder som din tendensgrafskærm:
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1. Rød: Glukoseniveauet er under din lave tærskel
a. Standardindstilling på 4,4 mmol/l
2. Grå: Glukoseniveauet er inden for dine niveauer for høj/lav advarsel
a. Ingen advarsler
3. Gul: Glukoseniveauet er over din høje tærskel
a. Standardindstilling på 11,1 mmol

Advarsel om stignings-/faldhastighed/gentagelse/tab af signal
Advarsler om stigningshastighed og faldhastighed advarer dig, når dit glukoseniveau ændrer sig hurtigt,
enten ned- eller opad, og ligner pilene for ændringshastighed. Gentagne advarsler giver dig besked, hvis
dine sensorglukosemålinger fortsætter med at være over eller under dine advarselsniveauer.
Advarsler om glukoseniveau
1. Stigningshastighed
a. Standardindstillingen er deaktiveret – ingen advarsel
b. Du skal ændre indstillingerne til at modtage en advarsel om stigning
2. Faldhastighed
a. Standardindstillingen er deaktiveret – ingen advarsel
b. Du skal ændre indstillingerne til at modtage en advarsel om fald
3. Gentag
a. Standardindstillingen er deaktiveret – ingen advarsel
b. Du skal ændre indstillingerne til at modtage en gentagen advarsel
Advarsel om tab af signal
Du får besked om tab af signal, når du og senderen er på for lang afstand af din modtagerenhed, eller
hvis noget blokerer sendersignalet, så du ikke får sensorglukosemålinger. Standardindstillingen for tab
af signal er Aktiveret.
Nu har du lært det grundlæggende om Dexcom G5 Mobils alarm/advarselsfunktion. Nu skal du lære
flere enkeltheder om alarm/advarsler.

10.3 Aflæsning af alarm og advarsler
Når du kommer ind i et alarm- eller advarselsmålområde, giver din enhed dig besked om det.
Som nævnt i de foregående kapitler får du ingen alarm eller advarsler inden for de første fem minutter
efter en kalibrering.
Først gennemgår vi, hvordan informationerne vises visuelt på enhederne. Mens alarm-/
advarselsprompterne har forskelligt udseende på modtagerenhederne, gengiver de de samme
informationer.
Efter prompter gennemgår vi vibration og akustisk alarm/advarsler separat for appen
og Dexcom-modtageren.
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Alarm og advarsler har forskelligt udseende på modtagerenhederne, men gengiver de
samme informationer.

Akut lav glukosealarm
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Sensorglukosemålingen ligger på eller under
3,1 mmol/l.
Viser seneste glukoseværdi.
Pile angiver ændringshastighed.

Dexcommodtager
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Lav/høj glukoseadvarsler
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Sensorglukosemålingen ligger på eller under
advarselsniveauet for lav glukose.
Viser den mest aktuelle sensorglukosemåling.
Pile angiver ændringshastighed.
Kan indstilles til gentagelse mellem hvert
15. minut og hver 4. time.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Sensorglukosemålingen ligger på eller over
advarselsniveauet for høj glukose.
Viser den mest aktuelle sensorglukosemåling.
Pile angiver ændringshastighed.
Kan indstilles til gentagelse mellem hvert 15.
minut og hver 4. time.

Dexcommodtager
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Advarsler om stignings-/faldhastighed
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Sensorglukosemålingerne
stiger hastigt.

Smartenhed:
I app

Antallet af pile viser,
hvor hastigt de stiger.
• Én pil: 0,11
mmol/l/min
• To pile: 0,2+
mmol/l/min

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Sensorglukosemålingerne
falder hurtigt.
Smartenhed:
I app

Antallet af pile viser, hvor
hurtigt de falder.
• Én pil: 0,11
mmol/l/min
• To pile: 0,2+
mmol/l/min

Dexcommodtager
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Advarsel om tab af signal
Enhed

Det ser du

Betydning

Smartenhed:
Meddelelse

Smartenhed:
I app

Modtageren eller smartenheden og senderen
kommunikerer ikke.
Du vil ikke modtage en akut lav alarm eller
glukoseadvarsler.

Dexcommodtager

10.4 App: Foreslåede indstillinger for alarm/advarsler
Din smartenheds indstillinger kan tilsidesætte appens indstillinger. Fjern lyddæmpningen på din
smartenhed og slå Forstyr ikke fra for at sikre, at din(e) alarm og advarsler kan underrette dig med lyd.
Kontrollér nu og da din smartenheds højttalere for at sikre, at du kan høre din(e) alarm eller advarsler.
Se brugsanvisningen til din smartenhed for at finde ud af, hvordan man ændrer dens indstillinger. Brug
følgende med dit CGM-system:
• Bluetooth: Din sender snakker med din app via trådløs Bluetooth-teknologi. Bluetooth er designet
til trådløs kommunikation mellem enheder (i modsætning til Wi-Fi®, der forbinder enheder trådløst
med internettet). Kontrollér, at din smartenheds Bluetooth er slået til. Hvis ikke, vil du ikke
modtage alarm/advarsler eller CGM-information.
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• Meddelelser:
○	Hvis du ikke aktiverer Dexcom-app-meddelelser under opsætningen, vil du ikke modtage
nogen alarm/advarsler.
○	Sørg for, at din smartenheds indstillinger tillader, at Dexcom-app-meddelelser vises på din
låseskærm.
• Batteri: Appen skal altid køre i baggrunden og kan aflade smartenhedens batteri. Hold batteriet
opladet.
• Opdater manuelt: Automatiske opdateringer af appen eller din enheds operativsystem kan ændre
indstillinger eller lukke appen ned. Opdater altid manuelt og kontrollér bagefter, at enhedens
indstillinger er korrekte.
•	Kompatibilitet: Inden du opgraderer din smartenhed eller dens operativsystem, skal du tjekke
dexcom.com/compatibility.
• Klokkeslæt: Undlad at ændre tidsindstillingen på smartenheden, da det kan medføre et forkert
klokkeslæt på tendensskærmen og risiko for, at appen holder op med at vise data
• Hukommelse/lager: Hvis smartenhedens hukommelse eller lager er fuldt, kan din app slukke sig
selv. Luk rutinemæssigt apps, der ikke er i brug, og slet filer, du ikke vil have eller ikke bruger.
• Tab af signal: Advarslen tab af signal er som standard aktiveret. Når den er “Aktiveret”, vil du
altid vide det, hvis senderen og smartenheden kommunikerer. Når den er “Aktiveret”, og hvis der
er tab af signal, vil du modtage en advarsel om tab af signal. Hvis der sker tab af signal, vil du ikke
modtage en akut lav alarm eller glukoseadvarsler.
Modtageren (kun valgfri i visse lande) er et selvstændigt medicinsk apparat, som udelukkende
anvendes til at overvåge dine glukosetendenser. Hvis du er bekymret for at gå glip af en alarm eller
advarsel (for eksempel på grund af smartenhedens indstillinger, at appen lukker på grund af mangel
på hukommelse eller lagerplads, lavt batteriniveau på smartenheden osv.), kan du bære din modtager
på dig. Hvis smartenheden går i stykker eller mistes, kan du bruge modtageren, indtil smartenheden er
blevet repareret, eller du har fået en ny.

10.5 Dexcom-modtager: standardbip og -vibrationer
Dexcom G5 Mobile-modtagerens alarm/advarsler er vibrationer og et bip eller en serie bip,
afhængigt af alarmen eller advarslen. Bip og vibrationer er forprogrammeret på Dexcom-modtageren,
og i modsætning til på smartenheden kan lydstyrken ikke ændres.
Kapitel 11 beskriver, hvordan du justerer lydstyrken for og intensiteten af alarm/advarsler, og
i kapitel 12, hvordan du anvender alarm/advarsler til behandlingsbeslutninger.
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Herunder ser du en oversigt over Dexcom-modtagerens bip- og vibrationsmønstre. Hvis du sletter
advarslens oprindelige vibration, modtager du ingen bip eller lyde, hvis ikke du har aktiveret gentagelse
af advarsler.
I næste afsnit lærer du, hvordan du kan slette alarmen/advarslerne.

Akut lav glukosealarm
Det ser du

Bip og vibrationer
Indledende standardadvarsel:
Vibrerer 4 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 4 gange hvert 5. minut, indtil den slettes, eller
sensorglukosemålingerne når over alarmniveauet.
Efter 30 minutter:
Når alarmen er slettet, fortsætter den med at give besked, hvis
sensorglukosemålingerne stadig er på eller under alarmniveauet.

Lav/høj glukoseadvarsler
Det ser du

Bip og vibrationer

Indledende standardadvarsel:
Vibrerer 3 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 3 gange hvert 5. minut, indtil den slettes.
Tendensskærmen fortsætter med at vise advarsel, indtil
sensorglukosemålingerne kommer over advarselsniveauet.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Det ser du

Bip og vibrationer

Indledende standardadvarsel:
Vibrerer 2 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 2 gange hvert 5. minut, indtil den slettes.
Tendensskærmen fortsætter med at vise advarsel, indtil
sensorglukosemålingerne kommer under advarselsniveauet.

Advarsler om stignings-/faldhastighed
Det ser du

Bip og vibrationer

Indledende standardadvarsel:
Ingen/deaktiveret.
Efter indstillingsændring:
Vibrerer 2 gange, 2 lyde.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 2 gange hvert 5. minut, indtil den slettes.

(fortsættes på næste side)

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Alarm og advarsler

170

(fortsat fra forrige side)

Indledende standardadvarsel:
Ingen/deaktiveret.
Efter indstillingsændring:
Vibrerer 3 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 3 gange hvert 5. minut, indtil den slettes, eller
sensorglukosemålingerne falder til under advarselsniveauet.

Gentagelse af lav/høj
Det ser du

Bip og vibrationer
Indledende standardadvarsel:
Ingen/deaktiveret.
Efter indstillingsændring:
Vibrerer 3 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 3 gange hvert 5. minut, indtil den slettes.
Advarer igen, hvis sensorglukosemålingerne falder til eller under
3,1 mmol/l.
Indledende standardadvarsel:
Ingen/deaktiveret.
Efter indstillingsændring:
Vibrerer 2 gange.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 2 gange hvert 5. minut, indtil den slettes.
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Advarsel om tab af signal
Det ser du

Bip og vibrationer
Indledende standardadvarsel:
Aktiveret.
Efter indstillingsændring:
Vibrerer én gang.
Efter 5 minutter:
Vibrerer/bipper 1 gang hvert 5. minut i alt 6 gange, hvis den
ikke slettes.
Efter 6 gange advares der ikke igen.

10.6 Sletning af alarm/advarsler
Advarsler kræver at du bekræfter og sletter dem. Hvordan dette gøres, afhænger af din modtagerenhed.
Hvis du bruger begge modtagerenheder, skal du slette separat på hver af dem.
På grund af dens medicinske vigtighed er alarmen mere vedholdende. Selv efter at du har bekræftet
og slettet en alarm, bliver du ved med at få en alarm i de næste 30 minutter, hvis sensorens
glukosemålinger fortsat er på eller under 3,1 mmol/l.

Sletning på din smartenhed
Enhed

Det ser du

Handling

Apple

Smartenhed:
Meddelelse

Android

Åbn appen.
Tryk på OK for at slette.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Handling

Tryk på OK for at bekræfte alarmen eller
advarslen.

Smartenhed:
I app

Sletning på Dexcom-modtageren
Det ser du

Handling

Tryk på Vælg.

Når advarslen er slettet, får du ikke den samme advarsel igen, medmindre du igen kommer inden for
advarsels målområde. Alarmen gentages også efter en rydning, hvis dit glukoseniveau ikke vender
tilbage til dit målområde.

Sammenfatning
Nu kan du:
•
•
•
•
•

Definere en alarm
Definere en advarsel
Identificere de forskellige advarselstyper
Beskrive forskellen mellem en alarm og en advarsel
Genkende diverse alarm-/advarselsprompter og -lyde
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• Afgøre, om signaltab forhindrer dig i at få en alarm/advarsel
• Beskrive de anbefalede app-indstillinger
• Slette en advarselsmeddelelse
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
Hvad følger nu?
Indtil nu har du hørt om standardindstillingerne for alarm og advarsel. Men hvad skal du gøre, hvis du vil
sænke tærsklen for advarslen om højt glukoseniveau eller fortsætte med at få en advarselsmeddelelse
om lav glukose, hvis dit glukoseniveau ikke bliver bedre, selvom du har slettet meddelelsen?
Hvordan får du alarm-/advarselsmeddelelserne til at passe efter dine behov?
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Kapitel 11

Næste skridt:
På farten med G5: Tilpasning af alarm/advarsler
11.1 Introduktion
Dexcom-modtageren og appen leveres med standardindstillinger for glukoseadvarselsniveauer,
men disse indstillinger passer muligvis ikke med det glukoseniveau, der fungerer bedst for dig.
Du er måske til selskab og kan kun slette advarslen, men vil være sikker på at advarslen gentages
eller fortsætter, indtil du er i stand til at foretage korrigerende foranstaltninger. Måske vil du gerne
have en advarsel om stigende/faldende glukose, men disse indstillinger er som standard deaktiverede.
Hvordan aktiverer du dem?
I dette kapitel lærer du, hvordan du opretter personlige alarm- og advarselstoner og glukoseniveauer.
Efter dette vil du være i stand til at:
• Tilpasse dine lav-/høj-advarsler
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Justere alarm-lydmeddelelsen
• Bruge Dexcom-modtagerens avancerede advarsler
○○ Gentagelse af lav/høj
○○ Advarsler om stigning/fald
○○ Tab af signal
Hver modtagerenhed har tilpasningsmuligheder, men opsætningsmåden er forskellig.
Tal med dit sundhedspersonale, inden du foretager ændringer i dine advarselsniveauer.
Først ser vi på personlig tilpasning af alarm og advarsler i appen, og derefter gennemgår vi den samme
proces for Dexcom-modtageren.
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11.2 Ændring af alarm og advarsler i appen
Oversigt over app-skærmbilledet
Hovedmenuen for advarsler opregner alle alarm/advarsler, der kan tilpasses, samt deres aktuelle
indstillinger. En del af den oprindelige opsætning omfattede indstilling af lav/høj-advarsler. I dette kapitel
lærer du, hvordan du kan ændre dem.
Før du lærer, hvordan du kan ændre indstillingerne, gennemgår vi appens hovedmenuskærm for
advarsler.

Tilpasning af advarsler: Oversigt over appens
alarm/advarselsskærmbillede
Skridt

Det ser du

Handling

Betydning

1

Tryk på Hovedmenuikonet.

Åbner hovedmenuen.

2

Tryk på Alarmer.

Åbner hovedmenuen for
advarsler.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

Handling

Betydning

Alle tilpasningsmulige alarm
og advarsler

3

Tryk på den
alarm/advarsel,
du vil ændre.

Aktuelle
advarselsindstillinger.
Alle advarsler har:
• Til/fra-mulighed
• Giv mig beskedvalgmuligheder
• Lyd-valgmuligheder

"?" forklarer:
4

Tryk på "?" for
alarm/advarselsoplysninger.

• Hver enkelt
alarm/advarsel
• Meddelelsesmuligheder
• Anbefalede indstillinger

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

Handling

Betydning

Akut lav glukosealarm:

5

Tryk på Lyd for at ændre
lyden.

• Forudindstillet til
3,1 mmol/l og kan
ikke ændres
• Gentag
forudindstillet til
30 minutter og kan
ikke ændres
• Lyd er den eneste
ændringsmulighed

Skridt ved tilpasning af alarm/advarsler i appen
Selvom resultaterne varierer afhængigt af, hvilken alarm eller advarsel du er ved at tilpasse, er skridtene
til ændring af alarmen eller advarslen de samme:
Fra appens hovedmenu:
1. Tryk på Alarmer.
2. Tryk på den advarsel, du ønsker.
a. Tryk på Til eller Fra for at aktivere de ønskede advarsler.
3. Tryk på Giv mig besked.
a. Foretag ændring af advarselsglukoseniveau (mmol/l).
b. Rul i rullelisten for at finde det advarselsniveau, du ønsker.
i. Tryk for at markere.
ii. Tryk på Gem.
4. Tryk på Gentag.
a. Foretag ændring af, hvor lang tid du vil have mellem høj/lav-advarslerne, hvis dine
sensorglukosemålinger fortsætter med at være for lave eller høje.
i. Rul i rullelisten for at finde det advarselsniveau, du ønsker.
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ii. Tryk for at markere.
iii. Tryk på Gem.
5. Tryk på Lyd.
a. Tildel en forskellig lyd til hver alarm eller advarsel.
i. Rul i rullelisten for at finde den lyd, du ønsker.
ii. Tryk for at markere.
iii. Tryk på pil tilbage.
I det følgende eksempel ændrer vi høj advarselsniveauet fra 11,1 mmol/l til 10,5 mmol/l, som gentages
hver time, hvis niveauet bliver ved med at være højt, og med en dørklokkelyd.

Tilpasning af advarsler: App
Skridt Det ser du

Handling

Betydning

Åbning af hovedmenu for advarsler
1

Tryk på Hovedmenuikonet.

Åbner hovedmenuen.

2

Tryk på Alarmer.

Åbner hovedmenuen
for advarsler.

(fortsættes på næste side)

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

På farten med G5: Tilpasning af alarm/advarsler

179

(fortsat fra forrige side)

Ændring af en advarsel

3

4

Tryk på Høj mmol/l.

Tjek, at Advisering om høj
glukose er slået til.
• Aktiveret – orange
• Deaktiveret - grå

Åbner Høj advarselindstillingerne (mmol/l).

Viser valgmuligheder
for Høj advarsel og de
aktuelle indstillinger.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Ændring af en advarsel

Såfremt deaktiveret:
Aktiveret
5

Stryg til Aktiveret.
• Aktiveret – orange
• Deaktiveret – grå

6

Tryk på Underret mig
ovenfor.

Ingen advarsler,
hvis indstillingen er
Deakttiveret.

Foretag ændring af Høj
advarsel (mmol/l).

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Ændring af en advarsel

7

Rul i rullelisten.
Stop ved 10,5.

Foretag ændring af
glukoseniveauet fra det
aktuelle niveau (mmol/l).

Gemmer det nye
advarselsglukoseniveau
(mmol/l).
8

Tryk på Gem.

Skifter tilbage til
valgmulighederne på
skærmen Advisering om
høj glukose.

Underret mig ovenfor er
indstillet til 10,5 mmol/l.
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Ændring af en advarsel

Ændrer, hvor ofte din
Høj-advarsel gentages
efter den først advarsel
og bekræftelse.
9

Tryk på Gentag.

Gentager kun, hvis dit
niveau er over dit høje
glukoseniveau.
Standardværdien er Aldrig.
Tryk på Gentag for at
ændre.

10

Rul i rullelisten.
Stop ved 1 time.

Ændrer den aktuelle
indstilling for gentagelse.
Kan vælges i intervaller
på fem minutter (område
15 minutter til 4 timer).

(fortsættes på næste side)
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Ændring af en advarsel
Gemmer den nye
tidsindstilling for
gentagelse.
11

Tryk på Gem.

Skifter tilbage til
valgmulighederne på
skærmen Advisering om
høj glukose.

Gentag viser, hvor ofte du
vil få besked.

12

Tryk på Lyd.

Tilpasset advarselslyd

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Ændring af en advarsel

Tryk på Dørklokke.
Tryk på Lyd igen for at
høre en lydprøve.
13

BEMÆRK: De viste
lyde er kun eksempler.
Valgmulighederne på din
smartenhed kan være
anderledes.

Tryk på Pil tilbage.
14

BEMÆRK: De viste
lyde er kun eksempler.
Valgmulighederne på din
smartenhed kan være
anderledes.

Ændrer den aktuelle
lydindstilling.

Gemmer den nye
advarselslyd.
Skifter tilbage til menuen
for Advisering om høj
glukose.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Tilbage til tendensskærmbilledet

15

Tryk på "X".

16

Eller

Tryk på menu-ikonet
Stryg til højre.

Skifter tilbage til
hovedmenuen.

Skifter tilbage til
tendensskærmbilledet
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Eventuelle ændringer i appen overføres ikke til Dexcom-modtageren. Hvis du bruger begge, skal du
foretage de samme ændringer på Dexcom-modtageren, som du foretog på din smartenhed. Gør du ikke
det, kan du overse en alarm eller advarsel.

11.3 Ændring af alarm og advarsler på Dexcommodtageren
Du vil bemærke en forskel i arbejdsgangen mellem appen og Dexcom-modtageren, når du foretager
personlige indstillinger for dine alarm/advarsler. I appen udføres alle advarselsjusteringer fra én skærm,
mens ændringerne skal foretages i flere skærmbilleder på Dexcom-modtageren.
I modsætning til appen ændrer du Dexcom-modtagerens lyde (også kaldet profiler) via en række
forskellige skærmbilleder i menuen Profiler.

Profiler
Profiler bestemmer lyd og lydstyrke for din alarm og dine advarsler.
Som nævnt i det forrige kapitel anvender Dexcom-modtageren en serie bip/vibrationer for en alarm eller
advarsel. Dexcom-modtageren har ikke den samme variation af lyde som appen, men du kan justere
deres lydstyrke. Mens Dexcom-modtageren ikke har nogen lydløs-funktion, erstatter valget af Vibration
hørbare bip med lydløse vibrationer. Den eneste undtagelse er alarmen: akut lav alarmen kan ikke
deaktiveres.
Ændringer foretaget i Profiler anvendes ved alle Dexcom-modtagerens alarm/advarsler. Hvis du vælger
Sagte (se næste tabel), er alle advarsler i Sagte-funktion. Kapitel 10 beskrev, hvor mange bip hver
enkelt alarm/advarsel har.

Normal er standardindstillingen for Dexcom-modtagerens lydprofil.
Special benytter en stigende eller faldende melodi i stedet for bip.
Dexcom-modtageren vibrerer først, når den sender dig en alarm eller advarsel. Hvis du sletter advarslen
ved den første vibration ved at trykke på knappen Vælg på navigationshjulet, får du ingen alarm/
advarselstoner. Hvis du gerne vil fortsætte med at få din alarm eller advarsel efter rydning, beskrives
indstillingen af advarselsgentagelse senere i dette kapitel.

HypoRepeat ligner Normal-profilen meget, men bliver ved med at gentage den faste lav-alarm hvert
femte sekund, indtil dine sensorglukoseværdier stiger til over 3,1 mmol/l, eller du bekræfter ved at
trykke på knappen Vælg.
Næste tabel viser de forskellige lydprofiler, startende med den mest stille og sluttende med den kraftigste.
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Lydprofiler for alarm/advarsler
Ikon

Profilnavn

Meddelelsesbeskrivelse
Kun vibration.

Vibration

Den eneste lyd er din Dexcom-modtagers vibreren.
Vibration kan ikke vælges til alarmen.

Sagte

Normal

Bip med lav lydstyrke.

Bip med middel lydstyrke.
Standardprofil
Ingen bip.

Special

• Stigende melodi for advarsler om høj og stigende
• Faldende melodi for advarsler om lav og faldende
Bip med middel lydstyrke.

HypoRepeat

Prøv den

Kun akut lav alarm.
Gentager den faste lave alarm hvert 5. sekund, indtil
sensorglukosemålingen stiger til over 3,1 mmol/l, eller
alarmen bekræftes.
Prøve på Profil-indstillingen, inden den vælges.

Når du har valgt din lydprofil, er det meget nemt at ændre den! Du kan ændre din profil på alle
tidspunkter af dagen afhængigt af, hvad der skal ske: Til møde? Vælg Vibration. Til boldspil efter
arbejde? Vælg Special.
Tabellen nedenfor viser, hvordan du ændrer en lydprofil, samt en prøve på, hvordan det lyder.
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Tilpasning af lydprofiler: Dexcom-modtager
Skridt Det ser du

1

Handling

Betydning

Tryk på Vælg.

Gå til Hovedmenu.

Tryk på pil ned.
2

Profiler på skærm nummer
to.

Tryk på pil op/ned.
3

Stop ved Profiler.
Tryk på Vælg.

Hovedmenuskærm
nummer to.

Profiler justerer
lydstyrken for
alarm/advarsler.

Tryk på pil op/ned.
4

Stop ved den ønskede
Profil.

Vælg lyd-profil.

Tryk på Vælg.
(fortsættes på næste side)
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Skridt Det ser du

Handling

Betydning

Lydprøve:
Tryk på pil ned.
Stop ved Prøv den.
5

Tryk på Vælg for at afspille
lyden.

Den valgte Profil er
afkrydset.

Lukning af Profiler:
Tryk på pil til venstre.
Gentag trin 2-5 for at
ændre profil.
6

Ikke relevant

Lukning:

Gentag efter behov.

Tryk på pil til venstre for at
gå til Hovedmenu.
Profiler gør det muligt at ændre alarm-/advarselstonerne. I menuen Alarmer er der valgmuligheder til
personlig indstilling af dine advarselsniveauer for glukose, gentagelse af advarsler, aktivering af dine
advarsler om stigende/faldende niveau og aktivering af din advarsel om tabt signal.

Hovedmenu for Alarmer.
Valgmuligheden Lav/Høj advarsel gør det muligt at justere advarselsniveauet for lav/høj glukose
(mmol/l).
Avancerede gør det muligt at aktivere gentagelse af lav/høj, advarsler om stigende/faldende og advarsel
om tabt signal.

Gentagelse af lav/høj
Det foregående kapitel beskrev, at rydning af en advarsel stopper gentagelsen af den. Hvis du ønsker at
advarslen gentages, indtil dit glukoseniveau er tilbage i dit målområde, kan du aktivere valgmuligheden
Gentag.

Stignings-/faldhastighed
Tendenssskærmen giver visuelle indikationer, så du kan se, om dine sensorglukosemålinger falder eller
stiger hastigt.
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Det er måske ikke så praktisk, at du skal holde øje med skærmen konstant. Du kan tilpasse din
advarsel og stigning/fald med vibrationer eller bip, som giver dig besked, hvis din glukose stiger eller
falder (0,1 mmol/l/min eller 1,7 mmol/l/min op eller ned i 15 minutter) eller stiger eller falder hastigt
(0,2 eller mere mmol/l/min eller 2,5 mmol/l eller mere op eller ned i 15 minutter).
Standardindstillingen for gentagelse og stignings-/faldhastighed er Deaktiveret.
Det er vigtigt, at du drøfter dine advarselsindstillinger med dit sundhedspersonale.

Tab af signal
Advarslen om tab af signal giver dig besked, når din sender og Dexcom-modtager ikke kommunikerer.
Indstil signaltab for at blive advaret, hvis dine sensorglukosemålinger er stoppet på grund af et signaltab
i et sted mellem 20 og 200 minutter.
Standardindstillingen for tab af signal er Aktiveret.

Skridt ved tilpasning af alarm/advarsler på Dexcommodtageren
Ud fra det samme eksempel,der blev brugt for ændring af dine advarsler i appen, vil vi nu vise
ændringen af Dexcom-modtagerens niveau for høj advarsel fra 11,1 mmol/l til 10,6 mmol/l, som
gentages for hver 60 minutter.
Følg de samme skridt til aktivering af advarsler om stigning/fald og justering af dine lav advarsler.

Tilpasning af advarsler: Dexcom-modtager
Skridt Det ser du

Handling

Betydning

Ændring af niveau for høj advarsel

1

Tryk på Vælg.

Gå til Hovedmenu.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Ændring af niveau for høj advarsel

2

3

4

5

Tryk på pil ned.
Stop ved Alarmer.

Valgmuligheden Alarmer
i hovedmenuen.

Tryk på Vælg.

Åbner menuvalget Alarmer.

Tryk på pil op/ned.

Valgmuligheder i menuen
Alarmer.

Tryk på Vælg.

Angiver forskellige
advarsler: advarslerne
Høj/Lav/Avanceret (Gentag,
Stigning/fald, Signaltab).

Tryk på pil ned.

Aktuelle indstillinger for
Alarmer

Stop ved Høj alarm.

Stop ved Niveau.
Tryk på Vælg.

6

Tryk på pil ned.
Stop ved 10,6 mmol/l.

Foretag ændring af
niveauet for høj alarm

Aktuel indstilling.
Tryk på op/ned-pilene for
at ændre niveauet for din
høj-alarm (mmol/l).

(fortsættes på næste side)

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

På farten med G5: Tilpasning af alarm/advarsler

192
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Slå gentagelse til.
Tryk på Vælg.
7

Lukning:
Tryk på pil til venstre.

8

9

Tryk på pil ned.

Gemmer det nye niveau
for høj alarm.
Skifter tilbage til menuen
Alarmer.

Menuen Alarmer.

Stop ved Avanceret.

Vælg Avanceret for at gå til
Gentag advarsel

Tryk på Vælg i Avanceret.

Åbner valgmuligheder for
Avanceret advarsel.

Hovedskærm for Avanceret.
10

Flyt pilen til Højt gentag.

Indstil advarselsgentagelse.

Tryk på Vælg.

Aktivér advarsler om
stignings-/faldhastighed

Tryk på pil op/ned.
11

Stop ved 60 minutter.
Tryk på Vælg.

Den første skærm viser den
aktuelle minutindstilling for
gentagelse.
Tidsrammen kan ændres
i 5-minutters intervaller.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Slå gentagelse til.

12

13

Tryk på Vælg.

Lukning:
Tryk på pil til venstre.

Ændr gentagelsestiden for
høj advarsel.

Ændring fuldført.
Skifter tilbage til menuen
Alarmer.

Det har ingen betydning, hvilken enhed, du først tilpasser dine alarm/advarselsindstillinger på. Det
vigtige er, at du foretager de samme ændringer på begge, da du ellers kan gå glip af en alarm eller
advarsel.

Sammenfatning
Nu kan du:
• Tilpasse dine lav-/høj-advarsler
○○ Dexcom G5 Mobile-app
○○ Dexcom G5 Mobile-modtager
• Justere alarmtoner
• Indstille Dexcom-modtagerens avancerede advarsler
○○ Gentagelse af lav/høj
○○ Stignings-/faldhastighed
○○ Tab af signal
Hvad følger nu?
Om du tror det eller ej, er du nu ved at være fuldt udlært i brugen af Dexcom G5 CGM Mobile-systemet!
Du har indstillet appen og Dexcom-modtageren, startet en sensorperiode, kalibreret, fulgt dine
glukosetendenser, været opmærksom på din alarm/dine advarsler og prompter og har afsluttet
en periode!
Hvordan kan du ellers bruge dit Dexcom G5 Mobile CGM-system ud over til overvågning af
sensormålingerne af dit glukoseniveau og tendenser? I næste kapitel lærer du alt, hvad du skal vide
for at træffe beslutninger vedrørende behandling, når du bruger Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
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Kapitel 12

Næste skridt
Brug af Dexcom G5 Mobile CGM-system til
beslutninger vedrørende behandling
12.1 Introduktion
Det foregående kapitel fortalte om, hvordan du får vist dine tendenser. Med dine sensorglukosemålinger
og tendenspile kan du overvåge, hvor dit glukoseniveau har været, og hvor det er på vej hen.
Du hørte også om, hvordan alarm/advarsler kan hjælpe dig med at bestemme, om du vil tage
forebyggende skridt eller iværksætte behandling. Som et eksempel: For en halv time side fik du en
advarsel om lav glukose og drak noget appelsinjuice. Nu har du lige fået en advisering om høj glukose.
Hvad vil du gøre? Hvilke ting vil du se på? Hvordan vil du tage beslutning om din behandling? Kan du
bruge sensorglukosemålingerne på dit Dexcom G5 Mobile CGM-system som udgangspunkt for din
behandlingsbeslutning?
Før Dexcom G5 CGM Mobile-systemet måtte bruge blodglukoseværdier fra dit blodglukoseapparat,
inden du kunne træffe beslutninger vedrørende behandling.
Dexcom G5 Mobile ændrer alt det! På spørgsmålet om, hvorvidt du kan træffe beslutninger om
behandling ud fra dit Dexcom G5 CGM Mobile-system, er svaret nu "Ja".
Dette kapitel gennemgår, hvad du skal vide, når du træffer beslutninger om behandling ud fra dit
Dexcom G5 Mobile CGM-system, og de informationer, systemet giver.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
• Opregne de fire vigtigste Dexcom G5 Mobile CGM-systempunkter, du skal bruge for at kunne
træffe en behandlingsbeslutning
• Forklare, hvor mange sensorglukosemålinger du har brug for til behandlingsbeslutninger
• Forklare vigtigheden af dine alarm/advarsler i beslutninger vedrørende behandling
• Beskrive tendenspilenes rolle i dine beslutninger vedrørende behandling
• Opsummere, hvornår du ikke bør træffe behandlingsbeslutninger ud fra Dexcom G5 CGM
Mobile-systemet
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• Bestemme den bedste behandling i din situation ved hjælp af Dexcom CGM
• Huske vigtige punkter i udarbejdelsen af din diabetesbehandlingsplan, når du taler med dit
sundhedspersonale
• Gengive, hvad du skal gøre og ikke må gøre i forbindelse med beslutninger vedrørende behandling
ud fra Dexcom G5 Mobile CGM-system

12.2 Vigtigheden af Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemets informationer til beslutninger
vedrørende behandling
En blodglukoseværdi fra dit blodglukoseapparat er bare et tal. Det giver dig ikke det store billede,
herunder hastighed og retning for dit glukoseniveau eller tendensen over et stykke tid.
Blodglukoseapparatet kan ikke vise, hvor du var for 20 minutter siden, eller om dit glukoseniveau stiger
eller falder hurtigt. For eksempel kan din blodglukosemåling vise 6,0 mmol/l, og du er glad, fordi du er
inden for dit målområde, og tager derfor ingen forebyggende forholdsregler. Det, din blodglukosemåling
imidlertid ikke viser, er, at mens du måske for øjeblikket ligger på 6,0 mmol/l, er dit glukoseniveau
hastigt faldende og fører til et fald med 3,0 mmol/l eller mere i løbet af de næste 30 minutter.
Om 30 minutter kan du ligge på 3,0 mmol/l eller mindre.

Enhed

Det ser du

Blodglukoseapparat

Betydning

Handling

Blodglukosen er
6,0 mmol/l.

Intet: Inden for dit
målområde

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Smartenhed:
I app

Betydning

Sensorglukoseværdien
er 6,0.
Den falder hastigt.
Hvis tendensen
fortsætter, kan
glukoseværdien
ligge på 3,0 mmol/l
eller mindre om
30 minutter.

Handling

Hurtig handling:
Beslut den bedste
behandling til
at forebygge en
alvorlig lav glukosebegivenhed.

Dexcommodtager

Ved 6,0 mmol/l besluttede du ikke at foretage forebyggende forholdsregler. Ville du gøre noget
anderledes, hvis du vidste, at du ville komme til at ligge på 3,0 mmol/l eller mindre om blot
30 minutter? Et enkelt tal er ikke tilstrækkeligt. Dexcom G5 Mobile CGM System-systemet hjælper dig
med at træffe beslutninger vedrørende behandling ud fra dine glukosetendenser og ud fra, hvor hurtigt
og i hvilken retning din glukose ændrer sig. Du kan i god tid beslutte, hvad du skal og ikke skal gøre for
at forhindre lave og høje glukoseniveauer.
Ved ofte at kigge på din modtagerenhed kan du se, hvordan dine hændelseshandlinger og tidlige
behandlingsbeslutninger påvirker dine sensorglukosemålinger. Med dit Dexcom G5 Mobile CGM-system
som basis for dine beslutninger vedrørende behandling kan du lære, hvordan du undgår at overreagere
på høje niveauer mellem måltider eller at tage mere insulin, end du burde.
Ved udarbejdelsen af din behandlingsplan kan du spørge dit sundhedspersonale om, hvordan insulin
påvirker kroppen, hvornår det begynder at virke, hvornår det topper og hvor længe det virker.
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I næste afsnit lærer du, hvilke fire vigtige punkter der hjælper dig med at træffe en behandlingsbeslutning
og styre dit glukoseniveau ud fra informationerne fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.

12.3 Beslutninger vedrørende behandling
Dine symptomer stemmer muligvis ikke altid overens med dine sensorglukosemålinger. I en sådan
situation skal du bruge dit blodglukoseapparat og ikke dit Dexcom G5 Mobile CGM-system til at træffe
beslutninger om behandling.
Når du bruger dit Dexcom G5 Mobile CGM-system, er der fire vigtige punkter i beslutningsprocessen
for behandling. Hvis du ikke benytter alle fire punkter, har du ikke al den nødvendige information,
og du risikerer at træffe en forkert beslutning.
1. Sensorglukosemålinger
2. Tendensgraf
3. Tendenspil
4. Alarm/advarsler
Ved at benytte disse informationer og samarbejde med dit sundhedspersonale er du godt på vej til at
anvende dit Dexcom G5 Mobile CGM-system som beslutningsgrundlag for behandlingen af din diabetes.
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De vigtigste punkter i dit Dexcom G5 Mobile
CGM‑system
Enhed

Det ser du

Vigtige systempunkter

Smartenhed:
I app, liggende
visning

1) Sensorglukosemåling

Smartenhed:
I app, stående
visning

Den seneste sensorglukosemåling.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Vigtige systempunkter

Smartenhed:
I app, liggende
visning

2) Tendensgraf

Smartenhed:
I app, stående
visning

Viser tidligere sensorglukosemålinger.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed
Smartenhed:
I app, liggende
visning

Det ser du

Vigtige systempunkter

Ikke relevant

Smartenhed:
I app, stående
visning

3) Ændringspile
Pile for aktuel ændringshastighed
og -retning for sensorglukose

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Vigtige systempunkter

Smartenhed:
I app, liggende
visning

Smartenhed:
I app, stående
visning

4) Alarm/advarsler
Udløsere for alarm/advarsler
om høj og lav glukose.

Dexcommodtager

Sensorglukosemålinger
Kontrollér, at der er mindst tre sensorglukosemålinger i træk inden for de seneste 15 minutter, inden
du tager en behandlingsbeslutning.
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Tidligere, i kapitel 8, lærte du, at hver prik på startskærmen står for én sensorglukosemåling,
som rapporteres én gang hvert femte minut. Tag ikke beslutninger om behandling ud fra dine
CGM‑oplysninger, hvis der er et hul mellem de seneste tre målinger, eller du ikke har en tendenspil.

Enhed

Det ser du

Vigtige systempunkter

Smartenhed:
I app, liggende
visning

Tre prikker i træk betyder tre
uafbrudte målinger.

Smartenhed:
I app, stående
visning

Træf behandlingsbeslutninger
ud fra din behandlingsplan.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Vigtige systempunkter

Smartenhed:
I app, liggende
visning

Smartenhed:
I app, stående
visning

Ingen tendenspile eller huller mellem
prikkerne betyder, at der ikke er
15 minutters uafbrudte målinger.
Træf ikke en behandlingsbeslutning
ud fra CGM-målinger.

Dexcommodtager

Tendensgraf
I kapitel 8 vises det, hvordan tendensgrafer giver dig et hurtigt overblik over dine
sensorglukosemålinger. Tendensgraferne fortæller, hvor du har været. Tendenspile viser dig,
i hvilken retning du bevæger dig, og hvor hurtigt. Ingen tendenspil? Det betyder, at du ikke
modtager sensorglukosemålinger. Tjek dit tendensgrafskærmbillede, inden du træffer en beslutning
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om behandling – kontrollér, at du har mindst tre uafbrudte målinger inden for den seneste
15-minutters periode.
Med smartenheden stillet på liggende visning viser tendensgrafen, hvordan forskellige hændelser
(kapitel 9) påvirker dine glukosetendenser. Du lærer, hvordan kroppen og glukoseniveauet over tid
reagerer på kulhydrater, stress, insulin osv.

Tendenspile
I kapitel 8 hørte du også om, hvordan pile kan hjælpe dig med at se hastigheden og retningen af dine
sensorglukosemålinger.
Gennem erfaring kan du lære, hvordan du skal reagere uf fra dine pile og træffe de rigtige
behandlingsbeslutninger. Tendenspilene og ikke kun sensorglukosemålingerne hjælper dig til at beslutte
den bedste handlingsplan. Dexcom G5 Mobile CGM-systemet giver mere end blot et tal. Det viser også
hastigheden og retningen af din glukose, og hvad tendensen er for dit glukoseniveau.
Husk – vær tålmodig. Det tager tid for insulinen at virke. Skab ikke en "insulinophobning" ved at give
for meget insulin for ofte eller inden for et for kort tidsrum.
Hvis der ikke er tendenspile på tendensskærmbilledet, må du ikke træffe beslutninger vedrørende
behandling ud fra informationerne fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Tendenspile er et de fire
vigtige punkter, når du træffer beslutninger om behandling ud fra de informationer, Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet giver.
Nedenstående tabel giver dig en generel oversigt over, hvordan du kan benytte Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet tendenspile til behandlingsbeslutninger. Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med at
udarbejde en behandlingsplan ud fra dine tendenspile.

Det ser du

Mulige handlinger ud fra
sensorglukosemålingernes tendenspile.

Pile

Lav glukose

Høj glukose

Målglukose

Ingen pile/ingen
sensorglukosemålinger.

Ingen pile/ingen
sensorglukosemålinger.

Ingen pile/ingen
sensorglukosemålinger.

Brug dit
blodglukoseapparat
og ikke dit Dexcom G5
Mobile CGM-system til
at træffe beslutning om
behandling.

Brug
blodglukoseapparatet
og ikke dit Dexcom G5
Mobile CGM-system til
at træffe beslutning om
behandling.

Brug
blodglukoseapparatet
og ikke dit Dexcom G5
Mobile CGM-system til
at træffe beslutning om
behandling.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Det ser du

Mulige handlinger ud fra
sensorglukosemålingernes tendenspile.

Pile

Lav glukose

Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.

Høj glukose
Du skal måske
justere insulin for
at korrigere en høj
sensorglukosemåling
og nå dit målområde.
Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.
Du skal måske
justere insulin for
at korrigere en høj
sensorglukosemåling
og nå dit målområde.

Vent, og se.

Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.

Målglukose
Ud fra det seneste
måltid eller den
seneste insulindosis
skal du måske tage
insulin eller spise et
mellemmåltid for at
forblive i målområdet.
Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.

Ud fra det seneste
måltid eller den
seneste insulindosis
skal du måske tage
insulin for at forblive
i målområdet.
Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.

(fortsættes på næste side)
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Det ser du

Mulige handlinger ud fra
sensorglukosemålingernes tendenspile.

Pile

Lav glukose

Høj glukose

Vent, og se.

Du skal måske
justere insulin for
at korrigere en høj
sensorglukosemåling
og nå dit målområde.

Sørg for, at du ikke har
overbehandlet for en
lav glukose.

Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.

Vent, og se.

Du skal måske
justere insulin for
at korrigere en høj
sensorglukosemåling
og nå dit målområde.

Sørg for, at du ikke har
overbehandlet for en
lav glukose.

Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.

Målglukose

Hvis ikke et
nyligt måltid eller
mellemmåltid kan
forklare det, skal
du måske tage
insulin for at forblive
i målområdet.

Du skal måske tage
insulin for at forblive
i målområdet.
Tag ikke flere
insulindoser for hurtigt
efter hinanden.

(fortsættes på næste side)
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Det ser du

Mulige handlinger ud fra
sensorglukosemålingernes tendenspile.

Pile

Lav glukose

Høj glukose

Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.

Ud fra den seneste
insulindosis eller
aktivitet skal du måske
holde øje og vente på
at nå målområdet.

Var sidste insulindosis
for høj eller din aktivitet
for anstrengende?
Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.
Var sidste insulindosis
for høj eller din aktivitet
for anstrengende?
Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.
Var sidste insulindosis
for høj eller din aktivitet
for anstrengende?

Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.
Ud fra den seneste
insulindosis eller
aktivitet skal du måske
holde øje og vente på
at nå målområdet.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.
Ud fra den seneste
insulindosis eller
aktivitet skal du måske
holde øje og vente på
at nå målområdet.
Tænk på din
tendensgraf og nylige
alarm/advarsler.

Målglukose

Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.

Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.

Du skal måske spise
et mellemmåltid
eller hurtigtvirkende
kulhydrater.

Alarm/advarsler
I tidligere Dexcom CGM-generationer betød en alarm eller advarsel som regel, at du skulle tage
en blodglukosemåling for at finde ud af, hvilken handling du skulle iværksætte. Med Dexcom
G5 Mobile CGM-systemet får du alle de informationer, du skal bruge, ved at holde øje med

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Brug af Dexcom G5 Mobile CGM-system til beslutninger vedrørende behandling

208

dine sensorglukosemålinger, tendensgrafer, tendenspile og alarm/advarsler. Der kræves ingen
blodglukosemåling for at træffe en behandlingsbeslutning.
Træf den passende behandlingsbeslutning ud fra tendensen i sensorglukosemålingerne, og foretag dine
handlinger. Når du nu hører en alarm eller advarsel, tager du en appelsinjuice eller insulin i stedet for at
finde dit blodglukoseapparat frem.
Brug alarm/advarsler som dit sikkerhedsnet og en opfordring til handling. Har du hørt en alarm eller
advarsel? Det er muligt, at du hurtigt skal træffe en behandlingsbeslutning.
Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med at bestemme indstillingen for dine advarsler for lav eller
høj glukose. Indstil valgfrie advarselsfunktioner for at gentage en alarm/advarsel, hvis du bliver ved
med at ligge lavt eller højt i længere tid, eller indstil en advarsel, der gør dig opmærksom på, at dine
sensorglukosemålinger stiger eller falder.
Advarslen tab af signal er som standard aktiveret. Når den er “Aktiveret”, vil du altid vide det, hvis
senderen og visningsenheden kommunikerer. Når den er “Aktiveret”, og hvis der er tab af signal, vil
du modtage en advarsel om tab af signal. Når der indtræder signaltab, vil du ikke have modtaget tre
sensorglukosemålinger i træk inden for de seneste femten minutter og kan derfor ikke anvende Dexcom
G5 CGM til beslutninger vedrørende behandling.
Kapitel 10 gennemgår alt om alarm og advarsler, og kapitel 11 viser, hvordan du tilpasser dem, så de
passer bedst muligt til dine behov.
Når du nu kender de fire vigtige Dexcom G5 CGM-systempunkter, der er nødvendige for at træffe
behandlingsbeslutninger, hvordan opretter du så personlige retningslinjer for din behandlingsplan?

12.4 Oprettelse af personlige retningslinjer
Arbejd tæt sammen med dit sundhedspersonale om at oprette en behandlingsplan ved hjælp af dit
Dexcom G5 Mobile CGM-system som grundlag for dine behandlingsbeslutninger.

Dit sundhedspersonale er din partner
Dit sundhedspersonale kan være dig behjælpelig med at fastsætte dine personlige glukosemålområder,
og hvordan du skal nå dem, indstille dine lav-/høj advarselsniveauer, eventuelle yderligere advarsler,
der skal benyttes, og hvordan du bedst anvender Dexcom G5 Mobile CGM-systemet i din daglige
diabetesbehandling.
Sundhedspersonalet er din partner med hensyn til personlig tilpasning af din diabetesplan
og beslutninger vedrørende behandling.
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Oprettelse af en behandlingsplan
Tal med dit sundhedspersonale, når du fastlægger din behandlingsplan, og hvordan du bruger Dexcom
G5 Mobile CGM-systemet til at tage behandlingsbeslutninger. Din plan for beslutninger vedrørende
behandling er baseret på mange faktorer:
•
•
•
•
•

Din målsætning for glukosemål
Brug af informationer fra Dexcom G5 Mobile CGM-system til beslutninger vedrørende behandling
Hvordan lave glukosetal behandles eller forebygges
Hvordan høje glukosetal behandles eller forebygges
Forebyggelse af insulinophobning

Næste afsnit kigger nærmere på, hvad du skal drøfte med dit sundhedspersonale.

Fastlæggelse af dine mål
Samarbejd med dit sundhedspersonale, og fastlæg dit glukosemålområde.
• Indstilling af glukosemålområder hjælper i planlægningen af dine beslutninger vedrørende behandling
• Glukosemålområdet har betydning for, hvordan du reagerer på aktuelle glukosemålinger
• Reaktionerne kan variere i løbet af dagen, efterhånden som din situation ændrer sig

Beslutninger vedrørende behandling
Dit sundhedspersonale kan vejlede dig om den korrekte brug af informationerne fra Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet, når du skal tage behandlingsbeslutninger.
• Sørg for, at du får det fulde billede. Brug aldrig Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til
beslutninger vedrørende behandling, hvis du ikke inden for de seneste 15 minutter har tre
sensorglukosemålinger i træk på tendensgrafen, eller der ikke er nogen tendenspil. Se nærmere
oplysninger i afsnit 12.3
• Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med at fastlægge, hvilke handlinger du skal foretage ved
de forskellige tendenspile, især tendenspilene for hastigt stigende tendens. Din første indskydelse
efter at have set dobbelte pile er muligvis at reagere omgående, men afhængigt af din seneste
aktivitet eller dit seneste måltid er det sommetider bedst blot at holde øje og vente
• Drøft forskellige scenarier med dit sundhedspersonale, herunder, hvornår det er bedst, at du tager
insulin eller indtager hurtige kulhydrater eller ikke gør andet end at være tålmodig og holde øje
og afvente
• Lær, hvordan du reagerer forebyggende i stedet for at afhjælpe. Det er altid bedst at forebygge
en lav eller høj glukoseepisode. Det er ikke ønskværdigt at gå i panik og overreagere på dine
sensorglukosemålinger eller tendenspile. Tal med sundhedspersonalet om, hvordan du bedst
træffer beslutninger, inden situationen udvikler sig til en krise
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• Hvis glukosemålingerne fra sensoren ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal
du måle dit blodglukoseniveau med en blodglukosemåling. Brug blodglukoseværdien fra dit
blodglukoseapparat til at afgøre din behandlingsbeslutning, ikke sensorglukosemålingen
• Vær bevidst om vigtigheden af ofte at kigge på din modtagerenhed og vide, hvad du skal kigge
efter, og vær bevidst om, hvordan tidligere behandlingsbeslutninger eller handlinger har påvirket
dine sensorglukosemålinger
• Dine alarm/advarsler er et vigtigt styringsværktøj. Få hjælp af dit sundhedspersonale til at
fastlægge dine alarm/advarselsindstillinger, og hvad du skal gøre, når du får en alarm/advarsel. Tal
om andre advarsler, du kan anvende i din behandlingsplan
○○ Advarsel for stigningsfrekvens
○○ Advarsel for faldfrekvens
○○ Gentag Høj-advarsel
○○ Gentag Lav-advarsel
○○ Uden for interval-advarsel

Forebyggelse og behandling af lave niveauer
Den største risiko i insulinbehandling er lav blodglukose. Lær i samarbejde med sundhedspersonalet,
hvordan du holder dig inden for dit målområde ved at forhindre lave glukoseniveauer.
• Opstil en plan til forebyggelse af og reaktion på lav glukose
• Tag også en drøftelse af, hvor længe du bør vente, efter at du har behandlet en episode med lav
glukose, inden du indtager flere hurtigtvirkende kulhydrater. På samme måde som insulin tager
det tid for kulhydrater at øge dit glukoseniveau og at se ændringerne på din tendensgraf
• At kende din plan kan reducere risikoen for en høj glukoseværdi efter en lav

Forebyggelse og behandling af høje niveauer
Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med at benytte informationerne fra Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet til at forebygge eller behandle et højt glukoseniveau. Tal med personalet om, hvordan
du forbedrer dine beslutninger vedrørende måltidsinsulindosis og timingen af insulindosen.
Spørg:
•
•
•
•
•

Hvornår (hvis overhovedet) skal du tage insulin, før du spiser?
Ændres din behandlingsbeslutning, hvis din blodglukose er hastigt stigende eller faldende?
Hvor meget insulin dækker dit måltid eller mellemmåltid?
Hvor meget insulin skal du tage for at korrigere en høj glukosemåling?
Hvor meget vil én enhed hurtigtvirkende insulin sænke dit glukoseniveau?
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• Hvordan kan anvendelse af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet forbedre dine beslutninger
vedrørende måltidsinsulindosering?
○○ Timing af insulininjektion eller bolus på din insulinpumpe
○○ Justering af insulinmængden ud fra din tendenspil.
• Hvordan du undgår at ophobe din insulin.
○○ Hvor længe skal du vente mellem insulindoser?
○○ Timing af din insulinhandling
○○ Hvornår begynder insulin at virke? Hvornår er den mest kraftig, og hvor længe virker den?
Ovenstående temaer er ikke fuldt dækkende, men de er en god måde at indlede samtalen med dit
sundhedspersonale på.

12.5 Hvad du skal gøre og ikke må gøre ved
behandlingsbeslutninger på grundlag af CGM
At være i stand til at benytte Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til at tage behandlingsbeslutninger
bidrager til at styre din diabetes. Før du foretager dig noget, skal du sørge for at følge disse råd om,
hvad du skal gøre, og hvad du ikke må gøre:
Gør følgende
• Brug kun CGM til behandlingsbeslutninger, hvis du har tre sensorglukosemålinger i træk inden for
de seneste 15 minutter
• Kig ofte på dit Dexcom G5 Mobile-tendensskærmbillede
• Kig ofte på tendenspilene
• Brug valgfrie advarsler
• Arbejd sammen med din sundhedsperson om at udvikle en behandlingsplan
• Lær af tidligere behandlingsbeslutninger, hvad der fungerer bedst
○○ Hvad fungerede?
○○ Hvad fungerede ikke?
Undgå følgende
• Brug ikke Dexcom G5 Mobile CGM-systemet til behandlingsbeslutninger, hvis symptomerne ikke
svarer til sensorglukosemålingerne – brug dit blodglukoseapparat
• Overreager ikke på sensorinformation
• Tag ikke flere insulindoser for hurtigt efter hinanden
• Tag ikke dosis ud fra Dexcom G5 Mobile-systemet, hvis du har taget paracetamol/acetaminophen
• Tag ikke behandlingsbeslutninger ud fra Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, hvis der ikke
er tendenspile
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På nuværende tidspunkt ved du, hvornår du kan, og hvornår du ikke kan tage behandlingsbeslutninger
ud fra sensorglukosemålingerne på Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Nu vender vi tilbage til
spørgsmålene i starten af kapitlet og ser hvad du vil gøre!

12.6 Det er din beslutning!
Du har tidligere lært, at beslutninger vedrørende behandling skal være baseret på mere end en enkelt
sensorglukosemåling; du skal se på hele billedet og ikke kun på et tal. Find yderligere oplysninger
i øveprogrammet til Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Nedenstående scenarier er kun eksempler. Selvom der er et "korrekt" svar, er ingen situationer som
bekendt sort/hvide. Dine behandlingsbeslutninger hviler på mange faktorer, så rådfør dig altid med
dit sundhedspersonale,når du er ved at lære, hvordan du tager behandlingsbeslutninger ved hjælp af
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
Hvad vil du gøre?
• For en time siden drak du lidt appelsinjuice for at behandle en lav glukosemåling
• Du er ved at være klar til at spise til middag, da du får en advarsel om, at dit blodsukker
falder hurtigt
Hvilken beslutning om behandling ville du tage ud fra oplysningerne på denne startskærm?

I app: Liggende

I app: Stående

Dexcommodtager
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Dine valgmuligheder
Du kan vælge imellem en række muligheder. Hvilken synes du er bedst?
A. Justere insulinen for at korrigere for en lav før-måltids-glukose
B. Indtage hurtige kulhydrater og justere insulinen for at korrigere for et lavt før-måltids-blodsukker
Overveje at tage mindre insulin ud fra dine øjeblikkelige planer, fordi din tendenspil peger nedad
C. Spise dit måltid, men ikke tage noget insulin
D. Indtage hurtige kulhydrater for at behandle den aktuelle sensorglukosemåling og udsætte dit
måltid. Ikke tage mere insulin.
Mulighed "B" er den korrekte!
Ud fra dit glukosemålområde, og hvordan du håndterer et lavt glukoseniveau, kan det være nødvendigt,
at du reducerer den mængde insulin, der skal bruges til at dække den mad, du skal til at spise.
Selvom du tager hurtige kulhydrater og kommer ind i dit glukosemålområde, skal du stadig tage insulin
for at dække dit måltid, men du kan overveje at tage mindre insulin for dit faldende glukosetal.
Lad os se nærmere på, hvorfor "B" er det bedste svar.
"A" tager ikke højde for, at du er på vej tilbage fra en lav glukose og har behandlet det med hurtige
kulhydrater. Glukosen falder stadig og er ikke stabil.
"C" Dit glukosetal falder, og du er inden for dit målområde. Afhængigt af dit måltid og planlagte
aktiviteter skal du imidlertid måske stadig tage noget insulin for at forhindre høj glukose efter måltidet.
"D" Din glukose er allerede under målet og falder stadig. Hurtige kulhydrater vil øge din glukose, og dit
normale måltid bør hjælpe dig til at nå dit glukosemålområde.
Lad os se på et andet scenarie:
Du er klar til at spise til middag og kigger på din modtagerenhed for at tjekke dit glukoseniveau.
Tendensskærmbilledet viser, at din sensorglukosemåling er 8,3 mmol/l med en enkelt pil, der peger
opad, så du ved at glukoseniveauet er stigende. Efter at have taget din normale insulindosis indtager
du dit måltid.
Cirka 90 minutter senere får du en advisering om høj glukose.
Du ved, at din høje glukoseadvarsel er indstillet på 11,1 mmol/l. Ved at se på din modtagerenhed
kan du konstatere, at din sensorglukosemåling er 11,5 mmol/l med en enkelt pil, der peger opad.
Ikke blot er din glukose høj, den stiger også med ca. 0,06-0,1 mmol/l hvert minut eller op til 1,7 mmol/l
på 15 minutter.
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I app: Liggende

I app: Stående

Dexcommodtager

Hvad vil du gøre?
A. Tage insulin for at sænke din høje glukosemåling ud fra din korrektionsfaktor. Eftersom
din tendenspil peger opad, overvejer du også at tage mere insulin end din sædvanlige
korrigeringsdosis
B. Vente og se. Ikke tage insulin. Den insulin, du tog til måltidet, har muligvis endnu ikke nået sin
fulde virkning, og du ønsker ikke at ophobe insulin
C. Indtage hurtige kulhydrater for at behandle den aktuelle sensorglukoseværdi og ikke tage mere
insulin
D. Overveje at tage en lille korrigeringsdosis, da glukosetendensen stadig er opadgående. Du ved,
at den insulin, du tog ved middagsmåltidet, måske endnu ikke er slået helt igennem, men dit
blodsukker fortsætter med at klatre opad
Mulighed "D" er den korrekte!
Dit glukoseniveau stiger stadig, men du tager kun en lille ekstra dosis, fordi du forstår, at den
måltidsinsulindosis, du tog før måltidet, stadig virker.
Lad os se nærmere på, hvorfor "D" er det bedste svar.
"A" tager ikke højde for, hvor længe insulin er om at virke. Den insulin, du tog før måltidet, kan virke
i op til 3-4 timer endnu. Så hvis du tager en "fuld" ekstra dosis insulin kort tid efter din måltidsinsulin,
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"stables" der insulin, som kan føre til et lavt glukoseniveau. Tal med dit sundhedspersonale om farerne
ved stabling af insulin.
"B" kunne være et korrekt svar, da den insulin, du tog for 2 timer siden, stadig virker. Eftersom din
glukose stadig stiger, var den dosis, du tog, imidlertid muligvis ikke nok. Dit sundhedspersonale kan
hjælpe dig med at bestemme, hvornår du skal tage små korrektionsinsulindoser.
"C" ville være bedre, hvis din glukose var hurtigt faldende, men da din glukose allerede er høj og
stigende, vil indtagelse af hurtige kulhydrater ikke være det rigtige svar.

Generelle retningslinjer
I dit daglige liv med diabetes er det vigtigt, at du lærer af dine behandlingsbeslutninger. Hvad fungerede
og fik dig tilbage til dit glukosemålområde, og hvad fungerede ikke, så du ikke kom tilbage i dit
glukosemålområde. Tænk over, hvorfor glukoseværdien var høj eller lav.
Ved lave glukoseværdier:
• Tog du for meget insulin for at dække et måltid eller mellemmåltid?
• Tog du for meget insulin for at korrigere et højt glukoseniveau?
• Sænkede din motion dine glukoseniveauer?
• Drak du alkohol?
• Talte du kulhydrater nøjagtigt?
• Tog du for meget insulin i løbet af for kort tid?
Ved høje glukoseværdier:
• Tog du for lidt insulin for at dække et måltid eller mellemmåltid?
• Tog du for lidt insulin for at korrigere et højt glukoseniveau?
• Skiftede dit humør eller dit stressniveau?
• Tænkte du over, hvilken medicin du får?
• Talte du kulhydrater nøjagtigt?
• Tog du insulin tidligere som hjælp til at undgå et højt glukoseniveau efter måltidet?
Ovenstående er blot nogle få ting at tænke på, når du lærer at træffe beslutninger om behandling.
Dit sundhedspersonale kan hjælpe dig med den personlige tilpasning af din specifikke plan for
og behandling af diabetes. Tag notater, og del dem med dit sundhedspersonale.
Nu kan du:
• Nævne de fire vigtige punkter, der kræves for at træffe beslutninger om behandling ved hjælp
af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet.
• Bestemme, hvor mange sensorglukosemålinger du har brug for til behandlingsbeslutninger
• Forklare vigtigheden af dine alarm/advarsler i beslutninger vedrørende behandling
• Beskrive tendenspilenes rolle i dine beslutninger vedrørende behandling
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• Opsummere, hvornår du ikke bør træffe behandlingsbeslutninger ud fra Dexcom G5 CGM Mobilesystemet
• Bestemme den bedste behandling i din situation ved hjælp af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
• Kende de vigtigste punkter, som du kan drøfte med dit sundhedspersonale ved udarbejdelsen af
planen for din diabetesbehandling.
• Gengive, hvad du skal gøre og ikke må gøre i forbindelse med beslutninger vedrørende behandling
ud fra Dexcom G5 Mobile CGM-system
Hvad følger nu?
De næste kapitler indleder den fjerde del af brugervejledningen: informationer, du skal kende, men er
i modsætning til de foregående kapitler ikke en del af din daglige oplevelse med Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet.
Næste del, del 4: Øvrigt G5, gennemgår garantier, vedligeholdelse af Dexcom G5 Mobilekomponenterne, tekniske data, fejlfinding og symboler på systemkomponenter og emballager.
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Denne side er bevidst efterladt tom
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ØVRIGT G5
•

Garanti

•

Vedligeholdelse

•

Tekniske oplysninger

•

Fejlfinding

•

Symboler på emballagen

Denne side er bevidst efterladt tom

Kapitel 13

Øvrigt G5:
Garanti: Det med småt
13.1 Introduktion
Nogle gange sker der ting og sager. Dexcom dækker dig ind!
Det følgende er vores garantioplysninger, som skitserer, hvad vi dækker, hvad vi ikke dækker,
og i hvor lang tid. Først oplysningerne om den begrænsede garanti på Dexcom-modtageren,
derefter oplysningerne om den begrænsede garanti på senderen.

13.2 Garantioplysninger om Dexcom-modtageren
Hvad er dækket og hvor længe?
Dexcom, Inc. ("Dexcom") yder den oprindelige køber en begrænset garanti for, at Dexcom G5 Mobilemodtageren er fri for fejl i materialer og udførelse ved normal brug ("Begrænset garanti") i den periode,
der starter på afsendelsesdatoen og fortsætter i den følgende angivne tidsperiode efter den pågældende
dato ("Garantiperiode"):
Dexcom G5 Mobile-modtager: 1 år
BEMÆRK: Hvis du har modtaget denne Dexcom-modtager som erstatning for en Dexcom-modtager
i garantiperioden, overføres tilbageværende garanti på den oprindelige Dexcom-modtager til denne
erstatningsmodtager, og dette garantikort er ugyldigt.

Hvad er ikke dækket?
Nærværende begrænsede garanti er betinget af, at køber anvender produktet korrekt. Nærværende
begrænsede garanti dækker ikke: (a) defekter eller skader som følge af ulykke, forkert brug, misbrug,
forsømmelse, usædvanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning, ændring af dele i produktet
eller kosmetiske skader; (b) udstyr, hvor id-nummeret er fjernet eller er blevet ulæseligt; (c) alle
overflader og andre eksternt frilagte dele, der er ridsede eller beskadigede som følge af normal brug;
(d) fejlfunktioner som følge af brugen af produktet sammen med tilbehør, produkter eller hjælpe- eller
periferiudstyr, der ikke er leveret eller godkendt af Dexcom; (e) defekter eller skader som følge af
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ukorrekt testning, betjening, vedligeholdelse, installation eller justering; (f) installation, vedligeholdelse
og service af produkterne; eller (g) udstyr, der har været skilt ad; eller (h) vandskade på Dexcommodtageren (Dexcom-modtageren er ikke vandtæt, så den må på intet tidspunkt blive våd).

Hvilke forpligtelser har Dexcom i henhold til den
begrænsede garanti?
I løbet af garantiperioden erstatter Dexcom, efter Dexcoms eget valg, enhver defekt Dexcom G5 Mobilemodtager uden omkostninger. Køber skal returnere produktet til en autoriseret kundesupportafdeling
hos Dexcom i passende forsendelsesemballage sammen med købers kvittering eller lignende alternativt
bevis for købet, der viser købsdatoen, produktets id-nummer og sælgers navn og adresse. Kontakt
den lokale Dexcom-repræsentant for at få oplysninger om, hvor Dexcom G5 Mobil-modtageren skal
indleveres. Når Dexcom har modtaget det defekte produkt, bliver det straks erstattet. Hvis Dexcom
bestemmer, at et produkt ikke er dækket af nærværende begrænsede garanti, skal køber betale alle
forsendelsesudgifter til returnering af dette produkt.

Hvilke begrænsninger er der på Dexcoms garanti og
forpligtelser?
DEXCOMS BEGRÆNSEDE GARANTI BESKREVET OVENFOR ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR
ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, DE FACTO ELLER VED LOV,
LOVREGULEREDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG TAGER UDTRYKKELIGT FORBEHOLD FOR OG FRASKRIVER
SIG SÅDANNE ANDRE GARANTIER, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSING, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER FOR, AT ANDRES RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. MED
UNDTAGELSE AF, HVAD GÆLDENDE LOV FORBYDER, ER DEXCOM IKKE ANSVARLIG FOR SPECIELLE,
TILFÆLDIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET ÅRSAG OG ANSVARSTEORI, SOM
FØLGER AF SALG, BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE FUNKTION AF ET DEXCOM G5 MOBILESYSTEM. NÆRVÆRENDE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELV OM DEXCOM ELLER DENNES AGENT ER
BLEVET UNDERRETTET OM SÅDANNE SKADER, OG UANSET FEJL VED EGENTLIGT FORMÅL FOR
DETTE BEGRÆNSEDE RETSMIDDEL. NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI OMFATTER IKKE ANDRE
END DEN OPRINDELIGE KØBER AF PRODUKTET OG ERKLÆRER KØBERS EKSKLUSIVE RETSMIDDEL.
HVIS EN DEL AF NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI ER ULOVLIG ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES
IFØLGE LOVEN, PÅVIRKER EN SÅDAN DELVIS ULOVLIGHED ELLER MANGLENDE HÅNDHÆVELSE IKKE
HÅNDHÆVELSEN AF DEN RESTERENDE DEL AF NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM KØBER
ACCEPTERER, ER OG ALTID SKAL FORTOLKES SOM VÆRENDE BEGRÆNSET AF SINE VILKÅR ELLER AF,
HVAD LOVEN TILLADER.
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13.3 Garantioplysninger om senderen
Hvad er dækket og hvor længe?
Dexcom Inc. ("Dexcom") yder den oprindelige køber en begrænset garanti for, at Dexcom G5 Mobilesenderen er fri for fejl i materialer og udførelse ved normal brug ("Begrænset garanti") i den periode,
der starter på afsendelsesdatoen og fortsætter i den følgende angivne tidsperiode efter den pågældende
dato ("Garantiperiode"):
Dexcom G5 Mobile-sender: 3 måneder
BEMÆRK: Hvis du modtog denne sender som erstatning for en sender i garantiperioden, overføres
tilbageværende garanti for den oprindelige sender til denne erstatningssender, og dette garantikort
er ugyldigt.

Hvad er ikke dækket?
Nærværende begrænsede garanti er betinget af, at køber anvender produktet korrekt. Nærværende
begrænsede garanti dækker ikke: (a) defekter eller skader som følge af ulykke, forkert brug, misbrug,
forsømmelse, usædvanlig fysisk, elektrisk eller elektromekanisk belastning, ændring af dele i produktet
eller kosmetiske skader; (b) udstyr, hvor id-nummeret er fjernet eller er blevet ulæseligt; (c) alle
overflader og andre eksternt frilagte dele, der er ridsede eller beskadigede som følge af normal brug;
(d) fejlfunktioner som følge af brugen af produktet sammen med tilbehør, produkter eller hjælpe- eller
periferiudstyr, der ikke er leveret eller godkendt af Dexcom; (e) defekter eller skader som følge af
ukorrekt testning, betjening, vedligeholdelse, installation eller justering; (f) installation, vedligeholdelse
og service af produkterne; (g) udstyr, der har været skilt ad, eller (h) vandskade på senderen, ud over
de specifikationer, der er anført i brugervejledningen til Dexcom G5 Mobile-systemet, som medfølger
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet i kopi og kan findes på dexcom.com.

Hvilke forpligtelser har Dexcom i henhold til den
begrænsede garanti?
I løbet af garantiperioden erstatter Dexcom, efter Dexcoms eget valg, enhver defekt Dexcom G5 Mobilesender uden omkostninger. Køber skal returnere produktet til en autoriseret kundesupportafdeling hos
Dexcom i passende forsendelsesemballage sammen med købers kvittering eller lignende alternativt
bevis for købet, der viser købsdatoen, produktets id-nummer og sælgers navn og adresse. Kontakt
den lokale Dexcom-repræsentant for at få oplysninger om, hvor Dexcom G5 Mobil-senderen skal
indleveres. Når Dexcom har modtaget det defekte produkt, bliver det straks erstattet. Hvis Dexcom
bestemmer, at et produkt ikke er dækket af nærværende begrænsede garanti, skal køber betale alle
forsendelsesudgifter til returnering af dette produkt.
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Hvilke begrænsninger er der på Dexcoms garanti og
forpligtelser?
DEXCOMS BEGRÆNSEDE GARANTI BESKREVET OVENFOR ER EKSKLUSIV OG TRÆDER I STEDET FOR
ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, DE FACTO ELLER VED LOV,
LOVREGULEREDE ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG TAGER UDTRYKKELIGT FORBEHOLD FOR OG FRASKRIVER
SIG SÅDANNE ANDRE GARANTIER, INKLUSIVE UDEN BEGRÆNSING, ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED
OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER FOR, AT ANDRES RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. MED
UNDTAGELSE AF, HVAD GÆLDENDE LOV FORBYDER, ER DEXCOM IKKE ANSVARLIG FOR SPECIELLE,
TILFÆLDIGE, FØLGEMÆSSIGE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET ÅRSAG OG ANSVARSTEORI, SOM
FØLGER AF SALG, BRUG, MISBRUG ELLER MANGLENDE FUNKTION AF ET DEXCOM G5 MOBILE
CGM-SYSTEM. NÆRVÆRENDE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELV OM DEXCOM ELLER DENNES AGENT
ER BLEVET UNDERRETTET OM SÅDANNE SKADER, OG UANSET FEJL VED EGENTLIGT FORMÅL FOR
DETTE BEGRÆNSEDE RETSMIDDEL. NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI OMFATTER IKKE ANDRE
END DEN OPRINDELIGE KØBER AF PRODUKTET OG ERKLÆRER KØBERS EKSKLUSIVE RETSMIDDEL.
HVIS EN DEL AF NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI ER ULOVLIG ELLER IKKE KAN HÅNDHÆVES
IFØLGE LOVEN, PÅVIRKER EN SÅDAN DELVIS ULOVLIGHED ELLER MANGLENDE HÅNDHÆVELSE IKKE
HÅNDHÆVELSEN AF DEN RESTERENDE DEL AF NÆRVÆRENDE BEGRÆNSEDE GARANTI, SOM KØBER
ACCEPTERER, ER OG ALTID SKAL FORTOLKES SOM VÆRENDE BEGRÆNSET AF SINE VILKÅR ELLER AF,
HVAD LOVEN TILLADER.
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Kapitel 14

Øvrigt G5:
Vedligeholdelse af Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet
14.1 Introduktion
Der er ikke mange bevægelige dele i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet, så vedligeholdelsen
er forholdsvis enkel: Hold det rent, hold modtagerenheden/modtagerenhederne tør(re) og
beskyttet/beskyttede, anvend de tilbehørsdele som f.eks. USB-kabel osv., som du har fået sammen
med systemet, og opbevar delene i henhold til anvisningerne på hver enkelt dels etiket.
Dette kapitel dækker kun Dexcom-dele (sensor, sender og modtager). Følg producentens anvisninger,
når du vedligeholder din smartenhed.
Efter dette kapitel vil du være i stand til at:
1. foretage korrekt vedligeholdelse
a. Sensor
b. Sender
c. Dexcom-modtager
d. opladning af Dexcom-modtagerbatteri
2. afgøre, hvilket tilbehør du kan bruge
3. rengøre og desinficere systemet
4. fastlægge de bedste opbevaringsmetoder
a. Sensor
b. Sender
c. Dexcom-modtager
5. foretage sikker bortskaffelse af
a. Sensor
b. Sender
c. Dexcom-modtager
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14.2 Grundlæggende vedligeholdelse
Sensor
1. Gem sensoren i dens sterile emballage, til du er klar til at bruge den.
2. Kontrollér udløbsdatoen på emballagens etiket.
a. Udløbsdatoens format er ÅÅÅÅ/MM/DD (år-måned-dag).
b. Brug ikke sensoren, hvis dens udløbsdato er overskredet.
i. Kan give unøjagtige sensorglukosemålinger.

Sender
1. Gem senderen i boksen, til du er klar til at bruge den.
a. Må ikke bruges, hvis den er beskadiget.
2. Senderen kan genbruges, men kun af den samme person.
a. Senderen må ikke deles med andre.
3. Rengør senderens yderside med en fugtig klud eller spritservietter, inden den genbruges.
Lad den tørre før brug eller opbevaring.
4. Når senderen ikke er i brug.
a. Beskyt senderen ved at lægge den tilbage i emballagen eller et andet sikkert sted.
b. Opbevares mellem 0 °C og 45 °C.

Dexcom-modtager
1. Brug ikke Dexcom-modtageren, hvis dens hus er revnet eller beskadiget.
a. Risiko for elektrisk stød.
2. Hold Dexcom-modtageren tør – den er kun stænktæt.
a. Sænk ikke Dexcom-modtageren ned i væske.
b. Spild ikke væsker på Dexcom-modtageren.
3. Hold batteriet opladet.
a. Anvend udelukkende USB-kabel fra Dexcom til opladning/download.
4. Hold dækslet til mikro-USB-porten lukket, hvis USB-kablet ikke er tilsluttet.
a. Forhindrer væske i at trænge ind i Dexcom-modtageren.

Opladning af Dexcom-modtager batteri
Dexcom-modtageren viser dig sit batteriniveau ved hjælp af statuslinjen og giver dig besked,
når batteriet er ved at være fladt. Mens Dexcom-modtageren oplades, fortsætter du med at få dine
sensorglukosemålinger, hvis senderen og Dexcom-modtageren er inden for en indbyrdes afstand
af seks meter.
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I pakken med Dexcom-modtageren er også en vægoplader med udskiftelige stik. Fjern det eksisterende
stik ved at skubbe op nedefra og løfte det op og af. Sæt det korrekte stik til din stikkontakt i, når du har
fjernet det ikke-kompatible stik.
Batteriet holder ca. tre dage på en opladning. Hvis Dexcom-modtagerens batteri har været helt afladet,
vil du muligvis skulle genindstille dens klokkeslæt og dato efter opladningen. Hvis det er nødvendigt,
beder systemet dig om at genindstille og fører dig til skærmbillederne med klokkeslæt/dato.

Skridt Det ser du

Betydning

Handling

1

Lavt batteri

Oplad batteriet

2

Mikro-USB-port

Åbn USB-portdækslet.
Sæt USB-kablet i porten
for at genoplade.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

Betydning

Handling
Sættes i Dexcommodtageren for at oplade
batteriet.
Sæt ikke kablet i en
computerport for at oplade.

3

Mikro-USB-kabel

Brug ikke en ekstern
USB-hub, den giver ikke
tilstrækkeligt med strøm til
at oplade batteriet.
Batteriet kan udelukkende
oplades ved hjælp af
adapteren/vægopladeren.
Oplad batteriet før hver
ny sensorperiode.
Ved brug i sundhedsvæsenet
skal opladning finde sted på
afstand af patienten.

4

Strømadapter

Fjern stikket fra
strømadapteren ved
at anbringe begge
tommelfingre nederst på
stikket og skubbe opad,
til stikket hopper ud
af adapteren.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt Det ser du

Betydning

Strømadapter
5

Strømadapteren leveres
med udskiftelige stik.

Handling

Monter det stik, som
passer til din stikkontakt
på væggen, ved at
skubbe stikket ned på
adapteren, indtil det
klikker på plads.

Sæt USB-kablet i
adapteren/vægopladeren.
6

Vægoplader

Sæt vægopladeren
i en stikkontakt for at
genoplade Dexcommodtagerens batteri.
Blokér ikke adgangen til
opladeren.

7

Batteriopladning

Fortsæt opladningen,
indtil ikonerne er
konstante.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Skridt

Det ser du

8

Betydning

Handling

Batteri opladet

Tag vægopladeren ud af
stikkontakten, når batteriet
er fuldt opladet.

Tag USB-kablet ud af
Dexcom-modtageren.
9

USB-portdæksel

Luk USB-portdækslet, når
USB-kablet er taget ud,
så Dexcom-modtageren
holdes ren og tør.

Tilbehør
1. Brug udelukkende dele leveret af Dexcom (inklusive kabler og opladere).
a. Brug af dele, der ikke er leveret af Dexcom, kan påvirke sikkerheden og ydeevnen.
2. Isæt kun kabler som anvist.
a. Tving ikke kabler på plads.
3. Se kablerne efter for tegn på slitage. Må ikke bruges, hvis de er slidte eller beskadigede.
Der findes ingen reparationsservice til Dexcom G5 Mobile CGM-systemets dele.
Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, hvis du kommer ud for problemer.

14.3 Rengøring og desinfektion af systemet
Rengøring
Du MÅ IKKE rengøre strømopladeren.
Rengøring fjerner snavs fra enhedens overflade. Det dræber ikke bakterier eller vira. Dexcommodtageren 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.
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Sådan rengør du Dexcom-modtageren eller senderen:
•
•
•
•

Luk skydedækslet til Dexcom-modtagerens USB-port
Tør ydersiden af enheden over med en let fugtig klud eller en renseserviet med isopropylalkohol
Dexcom-modtageren er ikke vandtæt. Brug ikke en gennemblødt klud
Senderen er vandtæt, når den er klikket på plads i sensorkapslen, men den må ikke lægges i blød
i væske for sig selv
• Brug ikke sæbe, neglelakfjerner eller fortyndingsmiddel. Brug udelukkende isopropylalkohol
og vand
• Til rengøring må der ikke bruges renseservietter med klæbestoffer (f.eks. Smith + Nephew
IV Prep)
• 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, f.eks. sundhedspersonale, hjælper
dig med at betjene modtageren eller senderen, skal enheden desinficeres, inden den anden person
hjælper dig med den.
Du skal bruge handsker, rene og tørre absorberende servietter, renseservietter med 70 %
isopropylalkohol og adskillige desinfektionsservietter indeholdende en blegemiddelopløsning med en
styrke på 6.500 dele pr. million, som er indiceret til at dræbe vira (f.eks. Dispatch Hospital Cleaner
Disinfectant Towels with Bleach eller lignende).
Klargøring:
•
•
•
•
•

Vær forsigtig ved håndtering af produkter, som bæres eller håndteres af en anden person
Vask hænderne grundigt
Brug personlige værnemidler som passende (handsker, beskyttelsesbriller, kittel osv.)
Luk skydedækslet til modtagerens USB-port
Modtageren er ikke vandtæt. Brug ikke en gennemblødt klud

Sådan desinficerer du Dexcom-modtageren eller senderen:
• Brug handsker
• Rengør på forhånd omhyggeligt overfladen for alle synlige urenheder med en desinficerende
serviet (aftør enhedens forside, bagside og alle fire sider)
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• Væd omhyggeligt enhedens overflade med endnu en desinficerende serviet for at aftørre enhedens
forside, bagside og alle fire sider
• 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.
• Tør enheden med en ren og tør absorberende serviet
• Aftør enhedens yderside med en renseserviet med 70 % isopropylalkohol for at fjerne eventuelle
rester af desinfektionsmidlet
• Tør enheden med en ren og tør absorberende serviet
• Anbring Dexcom-modtagerens skærmside nedad på en ren og tør klud, og lad den lufttørre
i 60 minutter
• Anbring senderen på en ren og tør klud, og lad den lufttørre i 2-3 minutter
• Tag handskerne af, og bortskaf dem som biologisk farligt affald
• Vask hænderne grundigt

14.4 Opbevaring
Korrekt opbevaring af dit Dexcom G5 CGM Mobile-system medvirker til at forhindre systemfejl.

Sensor
1. Gem sensoren i dens sterile emballage, til du er klar til at bruge den.
2. Opbevares ved en temperatur mellem 2 °C og 25 °C.
a. Opbevaring uden for dette område kan forårsage unøjagtige sensorglukosemålinger.
b. Opbevaring i køleskabet er tilladt, hvis det er inden for dette temperaturområde.
c. Sensorer bør ikke opbevares i fryser.
3. Opbevares ved en relativ luftfugtighed mellem 0 % og 95 %.

Sender
1. Hold senderen beskyttet, når den ikke er i brug.
2. Opbevares ved en temperatur mellem 0 °C og 45 °C.
3. Opbevares ved en relativ luftfugtighed mellem 10 % og 95 %.

Dexcom-modtager
1.
2.
3.
4.

Hold Dexcom-modtageren beskyttet, når den ikke er i brug.
Oplad batteriet helt inden opbevaring i mere end 3 måneder.
Opbevares ved en temperatur mellem 0 °C og 40 °C.
Opbevares ved en relativ luftfugtighed mellem 10 % og 95 %.
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14.5 Kontrol af app- og Dexcom-modtageroplysninger
KONTROL AF APPENS OG DEXCOM-MODTAGERENS SOFTWAREVERSION
Du kan når som helst tjekke din app eller Dexcom-modtager for oplysninger om dit CGM-system.
Dexcom-modtager

1. Åbn menuen Indstillinger, og tryk på pil op eller pil ned for at rulle til "Info om enhed".
2. Tryk på Vælg. Oplysninger om din sensorperiode og dit system vises.
App

1. Åbn hovedmenuen, og tryk på Indstillinger.
2. Tryk på Info om enhed.
Tilgængelige oplysninger
•
•
•
•
•
•
•
•

Indføringstidspunkt
Seneste kalibrering
Senderens batteri
Sender-SN
Serienummer
Delnummer
Delrevision
Softwarenummer
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14.6 Bortskaffelse af systemet
Forskellige kommuner har forskellige krav i forbindelse med kassation af elektronik (Dexcom-modtager
og sender) og dele, der har været i kontakt med blod eller andre kropsvæsker (sensor).
Forhør dig om reglerne for korrekt bortskaffelse hos de lokale affaldsmyndigheder.

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Vedligeholdelse af Dexcom G5 Mobile CGM‑systemet

234

Kapitel 15

Øvrigt G5:
Tekniske oplysninger
15.1 Enhedens ydelsesegenskaber
Systemnøjagtighed
CGM-systemets nøjagtighed er blevet evalueret i kliniske undersøgelser1, som sammenligner
CGM-glukoseværdier med referenceværdier. Nøjagtigheden er baseret på den procentdel
CGM‑glukosemålinger, der ligger inden for (±) 20 %, 30 % eller 40 % ved glukoseværdier 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) ved glukoseværdier på eller under (≤) 80 mg/dl (4,4 mmol/l) i forhold til
referenceværdierne. Glukoseværdierne fra Yellow Springs Instrument 2300 STAT Plus™ Glucose
Analyzer (YSI) blev anvendt som referenceværdier i disse undersøgelser.

Tabel 1. Procentdel CGM-glukosemålinger inden for %20/20, %30/30
eller %40/40 ift. YSI
Undersøgelse

Antal matchede
par
CGM-YSI

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

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

Voksne
(18 år og derover)

2263

93 %

98 %

99 %

Børn
(fra 2-17 år)

2262

91 %

96 %

98 %

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

1
For yderligere oplysninger om resultaterne af den kliniske undersøgelse henvises til Dexcoms
hjemmeside på: dexcom.com/global

15.2 Produktspecifikationer
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet til patienters brug i hjemmet og i sundhedsvæsenet.
Brug af andet tilbehør eller andre transducere eller kabler end de af udstyrsproducenten angivne eller
leverede kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for
dette udstyr og medføre ukorrekt drift.
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Undgå at berøre metalkonnektorerne i bunden af senderen og andre åbne konnektorer på Dexcommodtageren, ladekablet og opladeren.
Hermed erklærer Dexcom, Inc., at radioudstyrstypen Dexcom G5 Mobile CGM System er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende internetadresse: dexcom.com/doc

Produktspecifikationer for sensor
2,2 - 22,2 mmol/l

Glukoseområde

Op til 7 dage

Sensorens levetid

Kommercielt tilgængelig blodglukoseapparat

Kalibrering
Kalibreringsområde

2,2 - 22,2 mmol/l

Opbevaringsforhold

Temperatur: 2 °C - 25 °C
Luftfugtighed: 0 % - 95 % relativ luftfugtighed
Steril vha. stråling

Sterilisering

Produktspecifikationer for sender
9438-06

Delnummer
Mål (inklusive
sensorkapsel)

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

Vægt (inklusive
sensorkapsel)

11,34 gram

Strømforsyning

Sølvoxid-batterier (ikke udskiftelige)

Driftsforhold

Omgivende temperatur på 10 °C - 42 °C
Luftfugtighed: 10-95 % relativ luftfugtighed

Opbevaringsforhold

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

Driftshøjde
Begrænset garanti

Fugtbeskyttelse
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-396,24 til 4.206 meter
3 måneder
IP28:
Beskyttelse mod indføring af store genstande og nedsænkning
i vand op til 2,4 meter i 24 timer
Beskyttelse mod neddypning i vand
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Beskyttelse mod
elektrisk stød

Type BF anvendt del

Senderens ydelsesegenskaber
Ydelsesegenskab

Parameter
TX/RX-frekvenser

2,402-2,480 GHz

Båndbredde

1,02 MHz.

Maksimal udgangseffekt

1,0 mW EIRP

Modulation

Gaussian frequency-shift keying (GFSK)

Datahastighed

1 Mbit/s

Datakommunikationsområde

Seks meter

Denne enhed kan modstå eksponering for almindelig elektrostatisk (ESD) og elektromagnetisk
interferens (EMI).

Vejledning og producenterklæring –
elektromagnetisk immunitet
Senderen (del-nr. 9438-06) er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet i tabellen
nedenfor. Kunden eller brugeren af senderen skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.

Specifikation af senderens elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest

Elektrostatisk
afladning (ESD)
IEC 61000-4-2

IEC 60601
testniveau

Senders
overholdelsesniveau

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Strømfrekvens
(50/60 Hz)
magnetisk felt

30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

Elektromagnetisk
miljøvejledning
Gulve skal være af træ, beton eller
keramiske fliser. Hvis gulve er
dækket af et syntetisk materiale,
skal den relative luftfugtighed
være mindst 30 %.
Strømfrekvensens magnetiske
felter skal være på niveauer, der
er karakteristiske for et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.
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Produktspecifikationer for Dexcom-modtager
MT22719

Delnummer
Målingshyppighed

Hvert 5. minut

Mål

Længde: 10,16 cm
Bredde: 4,57 cm
Tykkelse: 1,27 cm

TX/RX-frekvenser

2,402-2,480 GHz

Båndbredde

1,22 MHz.

Maksimal udgangseffekt

2,5 mW EIRP

Modulation

Gaussian frequency-shift keying (GFSK)

Datahastighed

1 Mbit/s

Vægt

68,04 gram

Dexcom-modtager input

5 V DC, 1 A

Kommunikationsområde

6 meter
30 dages glukosedata
7 dages tekniske supportdata

Hukommelseslager
Brug af genopladeligt
batteri

Opladningstid

3 dage
3 timer fra stikkontakt
Enheden fungerer normalt, mens den oplades
Hold ikke Dexcom-modtageren i over et minut, mens den oplades
Der er ikke nogen risiko forbundet med at tilslutte dele af systemet
til et MSO-oscilloskop

Opbevarings-/driftsforhold
Driftshøjde

Temperatur: 0 °C - 40 °C
Luftfugtighed: 10-95 % relativ luftfugtighed
-396,24 til 4.206 meter
(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Lyd-output for alarm med
mellemprioritet

50 dBa på 1 meters afstand
IP22: Lodret faldende dråber
Beskyttelse mod indføring af store genstande og dryppende vand

Fugtbeskyttelse
Begrænset garanti

1 år

Kontrolklassificering

Udstyr i klasse II

Garantitiden på Dexcom-modtageren er ét år. Brugslevetiden på tilbehøret anføres at være op til ét
år. Hvis du har problemer med at aflæse din Dexcom-modtager i stærkt sollys, skal du eventuelt søge
skygge. Slut ikke Dexcom-modtageren til udstyr, der ikke er beskrevet i brugervejledningen.

Vejledning og producenterklæring –
elektromagnetisk immunitet
Dexcom-modtageren (MT22719) er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet
i tabellen nedenfor. Kunden eller brugeren af Dexcom-modtageren skal sikre, at den bruges
i et sådant miljø.

Specifikation af Dexcom-modtagerens elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest

Elektrostatisk
afladning (ESD)
IEC 61000-4-2
Hurtig elektrisk
transient/burst
IEC 61000-4-4
Strømstød
IEC 61000-4-5

IEC 60601
testniveau

Senders
overholdelsesniveau

Elektromagnetisk
miljøvejledning

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 2 kV til
strømforsyningsledninger
± 1 kV til
input-/outputledninger

± 2 kV til
strømforsyningsledninger
Ikke relevant

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

± 1 kV ledning(er) til
ledning(er)
± 2 kV ledning(er) til jord

± 1 kV ledning(er) til
ledning(er)
Ikke relevant

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

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

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Immunitetstest
Spændingsdyk,
korte afbrydelser og
spændingsvariationer
på strømforsynende
inputledninger
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

IEC 60601
testniveau

Senders
overholdelsesniveau

0 % UT i 1 cyklus
0 % UT i 0,5 cyklus
ved 8 fasevinkler
70 % UT (30 % fald
i UT) i 25 cyklusser
0 % UT i 250 cyklusser

0 % UT i 1 cyklus
0 % UT i 0,5 cyklus ved
8 fasevinkler
70 % UT (30 % fald i UT)
i 25 cyklusser
0 % UT i 250 cyklusser

30 A/m

30 A/m

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

Elektromagnetisk
miljøvejledning

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

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

BEMÆRK: UT er vekselstrømsspændingen inden anvendelse af testniveauet.

Vejledning og producenterklæring –
elektromagnetisk immunitet
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet
i tabellen nedenfor. Kunden eller brugeren af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet skal sikre, at det
bruges i et sådant miljø.
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Specifikation af systemets elektromagnetiske immunitet
Immunitetstest

IEC 60601
testniveau

Dexcom-modtagers
overholdelsesniveau

Ledningsbåren RF
IEC 61000-4-6
(Dexcom-modtager
alene)

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

6 Vrms

10 V/m ved
80 MHz til 2700 MHz
(AM‑modulation)

10 V/m

Elektromagnetisk
miljøvejledning
Gulve skal være af træ, beton eller
keramiske fliser. Hvis gulve er
dækket af et syntetisk materiale,
skal den relative luftfugtighed være
mindst 30 %.
Anbefalet separationsafstand
d = 1,2 √P 150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 √P 80 MHz til 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz
Hvor P er senderens maksimale
nominelle udgangseffekt i watt
(W) i henhold til senderens
producent, og d er den anbefalede
separationsafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste RFsendere 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:

BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz er det det høje frekvensområde, der er gældende.
BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder eventuelt ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning
påvirkes af absorption og reflektion fra bygninger, genstande og mennesker.
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 Dexcom
G5 Mobile CGM-systemet anvendes, overstiger det relevante RF-overholdelsesniveau i tabellen, bør
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der observeres unormal
drift, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, som f.eks. at vende eller flytte Dexcom G5
Mobile CGM-systemet.
b. Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 10 V/m.
Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Tekniske oplysninger

241

Vejledning og producenterklæring –
elektromagnetisk emission
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet
i tabellen nedenfor. Kunden eller brugeren af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet skal sikre, at det
bruges i et sådant miljø.

Specifikation af elektromagnetisk emission
Emissionstest
RF-emissioner
CISPR 11
RF-emissioner
CISPR 11

Overholdelse

Elektromagnetisk miljøvejledning

Gruppe 1

Dexcom G5 Mobile-systemet anvender udelukkende RF-energi
til sin interne funktion. Dets RF-emissioner er derfor meget lave
og burde ikke forårsage interferens med andet elektronisk udstyr
i nærheden.

Klasse B

Dexcom G5 Mobile-systemet er egnet til brug alle steder,
herunder i boliger og steder, der er direkte koblet til det offentlige
lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der bruges til
boligformål.

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr og Dexcom-modtageren
Dexcom-modtageren er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser
er kontrollerede. Kunden eller brugeren af Dexcom-modtageren kan hjælpe med at forebygge
elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt
RF-kommunikationsudstyr (sendere) og Dexcom-modtageren som anbefalet i nedenstående tabel,
i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. Til bærbart og mobilt RF-udstyr
hører: babyalarmer, trådløse Bluetooth headset, trådløse routere, mikrobølgeovne, laptops med interne
Wi-Fi-adaptere, GSM-mobiltelefoner, RFID-scannere og håndholdte metaldetektorer, som ofte bruges
af sikkerhedsfolk til screening.

Anbefalet minimumsafstand mellem andre RF-sendere
og Dexcom- senderen/modtageren
Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

Senderens
maksimale
nominelle
udgangseffekt (W)

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 P½

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 P½

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P½

0,01

0,12

0,12

0,23

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)
Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens (m)

Senderens
maksimale
nominelle
udgangseffekt (W)

150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 P½

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 P½

800 MHz til 2,5 GHz
d = 2,3 P½

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, der ikke er anført i tabellen, kan den anbefalede
sikkerhedsafstand (d) i meter anslås vha. den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er
senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderens producent.
BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz er det sikkerhedsafstanden for det høje frekvensområde,
der er gældende.
BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder eventuelt ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning
påvirkes af absorption og reflektion fra bygninger, genstande og mennesker.

Specifikationer for USB-lade-/downloadkablet*
Input/output

5 V DC, 1 A

Type

USB A til micro-USB B

Længde

0,914 meter

*Strømforsyningen/opladeren kan tilsluttes USB-lade-/downloadkablet med henblik på opladning via
en stikkontakt. Ved misbrug af USB-kablet kan der opstå risiko for kvælning. Systemet isoleres ved
at trække opladerens stik ud af stikkontakten.

Specifikationer for strømforsyning/oplader
Klasse

II

Input

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

Jævnstrømsoutput

5 V DC, 1 A (5,0 watt)
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Kapitel 16

Øvrigt G5:
Fejlfinding
16.1 Introduktion
Sidder sensorkapslen ikke ordentlig fast? Forsvinder prompten ikke igen? Får du ikke dine
sensorglukosemålinger? Ved du ikke, hvornår du skal udskifte din sender? I denne kapitel får du hjælp
til at finde ud af det!
Fejlfindingsafsnittene er kategoriseret efter funktion eller systemkomponent. Løsningerne her holdes
kortfattede og er ikke altomfattende, nogle har lyd-prompter, andre har ikke. Hvis der findes mere
detaljerede svar eller forebyggende foranstaltninger i et kapitel, får du en kort forklaring her og derefter
en henvisning til det relevante kapitel og afsnit.
Er du stadig i tvivl om, hvad du skal gøre, efter at du har læst dette fejlfindingskapitel? Eller måske
drejer dit problem sig om hardware (f.eks. Dexcom-modtager- eller sendersvigt).
Hvis dit problem ikke beskrives her, kan du følge de trin, der angives på appens skærm, eller kontakte
din lokale Dexcom-repræsentant.
Kontakt din lokale Dexcom-repræsentant, hvis en af disse fejl varer ved, og anvisningerne ikke løser problemet.
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16.2 Fejlfinding
Ingen alarm/advarsler
Enhed

Det ser du

Problem

Smartenhed:
I app
Modtager ikke
advarsler

Handling

Kontrollér, at
alarm/advarsler,
lyd og/eller vibrationer til
meddelelser er slået til.
Kontrollér, at din
smartenhed ikke er på
lydløs (hvis relevant).

Dexcommodtager
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Sensorglukosemålinger
Enhed

Det ser du

Problem

Handling
Forskelle er ikke
ualmindelige.

Blodglukoseapparat

Målinger fra forskellige
kropsvæsker afspejler
forskellige tal:
Blodglukoseapparat fra blod
Sensor - fra interstitiel
væske

Smartenhed:
I app
Sensormålinger og
blodglukoseværdi
fra dit blodglukoseapparat
viser ofte ikke det
samme

Hvis blodglukoseapparatet
viser 4,4 mmol/l eller
mindre, bør CGM måle
inden for +/- 1,1 mmol/l.
Hvis blodglukoseapparatet
viser 4,4 eller derover, bør
CGM måle +/- 20 %
Eksempel: En Dexcommodtagermåling
på 11,3 mmol/l og en
blodglukoseværdi fra dit
blodglukoseapparat på
9,4 mmol/l = en forskel
på 17 % (dette betragtes
stadig som nøjagtigt)

Dexcommodtager

Uden for disse
retningslinjer:
Kalibrer igen.
(fortsættes på næste side)

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Fejlfinding

247

(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Problem

Handling
Udfør ikke kalibrering.

Smartenhed:
I app

Vent på flere prompter.
Modtager ikke
sensorglukosemålinger

Systemet retter måske
selv problemet og
fortsætter med at levere
sensorglukosemålinger.

Dexcommodtager

3 timer siden den seneste
sensormåling: Kontakt
din lokale Dexcomrepræsentant.

Smartenhed:
I app

Vent
Modtager ikke
sensorglukosemålinger

Dexcommodtager

Systemet vil ofte selv løse
problemet.
Hvis dette fortsætter
i længere tid, skal du
kontakte din lokale
Dexcom-repræsentant for
at rapportere fejlen.

(fortsættes på næste side)
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(fortsat fra forrige side)

Enhed

Det ser du

Problem

Handling
Udfør ikke kalibrering.
Vent 10 minutter.

Smartenhed:
I app

Dexcommodtager

Flyt modtagerenheden
og senderen inden for en
indbyrdes afstand af seks
meter uden forhindringer.
Systemets
modtagerenhed
og senderen
kommunikerer
ikke

Vent yderligere
10 minutter.
Smartenhed:
1. G
 enstart din
smartenhed.
Hvis fejlen varer ved:
1. Å
 bn enhedens
Bluetoothindstillinger.
2. S
 let alle Dexcomposter.
3. P
 ar din sender.

Smartenhed:
I app
Ingen sensorglukosemålinger

Vent op til 2 timer.
Systemet tæller ned til din
indledende kalibrering.

Dexcommodtager
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Applikator
Billede

Problem

Sikkerhedslåsen
sidder fast

Manchetten vil
ikke trækkes op

Handling

Træk sikkerhedslåsen lige ud:
• Væk fra din krop
• Følg retningen af sikkerhedslåsens pil op

Brug kraft, når du trækker manchetten op.
Kontrollér, at det hvide stempel er helt
nede – flugter med applikatorløbet.

Træk den ikke lige af.
Kan ikke fjerne
senderlåsen

Hold fast i sensorkapslen med den ene hånd.
Drej senderlåsen rundt med den anden hånd
for at brække senderlåsen af.

Sensorkapslens klæbestykke
Billede

Problem

Handling

Sensorkapslen
sidder ikke
ordentlig fast

Sæt medicinsk tape over sensorkapslens
hvide plaster (f.eks. Blenderm).
Sæt ikke tape over senderen.
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Hardwarefejl
Enhed

Det ser du

Dexcommodtager

Problem
Vil ikke tænde:
Batteri fladt

Handling
Oplad Dexcom-modtageren
via en stikkontakt, ikke
computer/laptop.
Fuld opladning kan tage op til
fem timer.
Nulstil Dexcom-modtageren.
Tilslut Dexcom-modtageren til
opladeren.

Dexcommodtager

Sæt enden af en papirklips i det
Efter fuld
lille runde hul bag på Dexcomopladningsperiode: modtageren.
Vil ikke tænde
Skub ned på papirklipsen.
Dexcom-modtageren vibrerer.
Behandlingsskærmbilledet vises.
Oplad modtageren.

Dexcommodtageren

Lavt Dexcommodtagerbatteri

Oplad Dexcom-modtageren.

Gør intet.
Dexcommodtager

Systemgendannelse

Dexcom-modtageren er i stand
til at fortsætte med at arbejde
og genvinde sin funktion efter
en fejl.
App: Tryk på OK for at slette
advarslen.

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Problem

Handling
Gå til smartenhedens
Indstillinger.

Smartenhed: I app

Ingen Bluetooth

Kontrollér, at Bluetooth er
slået til.
Kontakt producenten af enheden,
hvis problemet varer ved.

Blodglukoseapparat

Systemet
accepterer ikke
kalibrering uden
for intervallet
2,22-22,2 mmol/l.

Vent, indtil glukoseværdien
ligger mellem 2,2-22,2 mmol/l.
Kalibrer kun, når dine
blodglukoseværdi fra dit
blodglukoseapparat er mellem
2,2-22,2 mmol/l.
Vent 15 minutter.
Indtast 1 kalibrering.

Smartenhed: I app
Systemet har ikke
accepteret den seneste kalibrering
(se efter en mulig
årsag i fejlfinding
på sensorglukosemålinger)
Dexcommodtager

Der vil ikke blive
vist sensorglukosemålinger, før
fejlen er rettet

Hvis fejlskærmbilledet stadig
kommer frem, skal du indtaste
endnu en blodglukoseværdi fra
dit blodglukoseapparat.
Vent 15 minutter.
Hvis der ikke kommer nogen
sensorglukosemålinger frem
på skærmen, skal sensoren
udskiftes. Kontakt din lokale
Dexcom-repræsentant for at
rapportere fejlen.
App:
Følg de samme anvisninger.
Tryk på spørgsmålstegnet for
at få flere oplysninger.

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Problem

Handling

Vent 15 minutter.
Indtast 1 blodglukoseværdi fra
dit blodglukoseapparat.
Vent yderligere 15 minutter.

Smartenhed: I app
Systemet
accepterede
ikke den seneste
kalibrering

Hvis fejlskærmbilledet stadig
kommer frem, skal du indtaste
endnu en blodglukoseværdi fra
dit blodglukoseapparat.
Vent 15 minutter.
Hvis der ikke kommer nogen
sensorglukosemålinger frem
på skærmen, skal sensoren
udskiftes.
Kontakt din lokale Dexcomrepræsentant.

Dexcommodtager

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Problem

Handling
Kontakt din lokale Dexcomrepræsentant.

Smartenhed: I app

Dexcommodtager

Senderen virker
ikke

Start med at kontrollere
blodglukoseværdi vha
blodglukoseapparat.

sensorperioden
er stoppet automatisk

App:
Tryk på OK for at slette
advarslen.

Der vises ingen
sensorglukosemålinger

Dexcom-modtager:
Tryk på Vælg for at slette.
Vil ikke advare igen efter
rydning.
Bestil en ny sender.
Kontrollér, at senderens
serienummer
i modtagerenheden er korrekt.

Smartenhed: I app

Hvis det er forkert:
Stop sensorperioden.
Indtast senderens korrekte
serienummer.
Parring
mislykkedes

Dexcommodtager

App:
Menu > Sender-SN
> Indtast korrekt SN
Dexcom-modtager:
Indstillinger > Sender-SN
> Indtast korrekt SN
Hvis værdien er korrekt:
Kontakt din lokale Dexcomrepræsentant.

(fortsættes på næste side)
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Enhed

Det ser du

Problem

Handling

App:

Smartenhed: I app

Tryk på OK for at slette
Dexcom-modtager:
Lavt senderbatteri

Tryk på Vælg for at slette.
Vil ikke advare igen efter
rydning.
Bestil en ny sender.

Dexcommodtager
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Kapitel 17

Øvrigt G5:
Symboler på emballageetiketter
17.1 Symboler på emballageetiketter
Følgende symboler kan være at finde på sensor-, sender- og Dexcom-modtageremballagens etiketter.
Disse symboler informerer om korrekt og sikker brug af Dexcom G5 Mobile-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.
Anvendes før

Forholdsregel

Fremstillingsdato

SN

Batch-/lotnummer

REF

STERILE R

Del-/katalognummer

Steril vha. stråling

Må ikke genanvendes

Temperaturgrænse

Serienummer

IP28: Beskyttelse mod indføring af
store genstande og nedsænkning
i vand

Udstyr i klasse II

IP22: Beskyttelse mod indføring
af store genstande og dryppende
vand

Vekselstrøm

Jævnstrøm
(fortsættes på næste side)
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Type BF anvendt del

EC REP

Autoriseret repræsentant i det
Europæiske Fællesskab

Producent

Ikke-ioniserende stråling

Fugtighedsgrænse

Mærkningen attesterer, at enheden
opfylder det Europæiske Råds
direktiv 93/42/EØF

EU's WEEE-direktiv 2012/19/EU

Må ikke bruges, hvis emballagen
er beskadiget

Elektrisk udstyr designet primært
til indendørs brug

Forsendelsesdato

Input

Bluetooth

Holdes tør

Se brugervejledning/brochure

Brugervejledning til Dexcom G5 Mobile-system

Symboler på emballageetiketter

258

•

Ordliste

•

Stikordsregister

Denne side er bevidst efterladt tom

Ordliste
A1c

Blodprøve, der anvendes til at diagnosticere diabetes type 1 eller 2 og til
løbende at måle dit gennemsnitlige blodglukoseniveau. Resultatet af
A1c-prøven afspejler dit gennemsnitlige blodglukoseniveau i de seneste
to til tre måneder.

Advarsel

En sikkerhedserklæring, der fortæller dig, at den følgende tekst
har vigtige risikooplysninger. Beskriver alvorlige eller livstruende
omstændigheder ved brug af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet,
deres konsekvenser, og hvordan man undgår faren.

App

Et selvstændigt program eller stykke software, der er udformet til at
opfylde et bestemt formål; en applikation, særligt en, der downloades
af en bruger til en smartenhed eller mobilenhed.
Dexcom G5 Mobile-appen er udviklet som et display til kontinuerlig
glukosemåling.

Blodglukoseapparat

Et blodglukoseapparat er et medicinsk apparat, der bruges til at måle,
hvor meget glukose der er i blodet.

Blodglukoseværdi
(BG-værdi)

BG er en forkortelse for blodglukose. Blodglukoseværdien er den mængde
glukose i blodet, der måles af et blodglukoseapparat.

Forsigtighedsregel

En sikkerhedserklæring vedrørende særlig omhu, der skal udvises
af dig eller sundhedspersonalet for at anvende Dexcom G5 Mobile
CGM‑systemet sikkert og effektivt.

Hyperglykæmi

Høj blodglukose. Det samme som "høj" eller højt blodsukker.
Hyperglykæmi er kendetegnet ved et overskud af glukose i blodbanen.
Det er vigtigt at behandle hyperglykæmi. Hvis hyperglykæmi ikke
behandles, kan det føre til alvorlige komplikationer.
Standardindstillingen for høj advarsel i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
er 11,1 mmol/l. Drøft med sundhedspersonalet, hvilken hyperglykæmiind
stilling der er passende for dig.
(fortsættes på næste side)
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Hypoglykæmi

Lav blodglukose. Det samme som "lav" eller lavt blodsukker.
Hypoglykæmi er kendetegnet ved et lavt niveau af glukose i blodbanen.
Det er vigtigt at behandle hypoglykæmi. Hvis hypoglykæmi ikke
behandles, kan det føre til alvorlige komplikationer.
Standardindstillingen for lav advarsel i Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
er 4,4 mmol/l. Drøft med sundhedspersonalet, hvilken hypoglykæmiind
stilling der er passende for dig.

Indikationer

En tilstand, der gør en bestemt behandling eller procedure tilrådelig.
Hvordan, til hvilke formål og under hvilke omstændigheder du skal bruge
Dexcom G5 Mobile CGM-systemet. Indikationer fortæller dig, hvem der
må bruge Dexcom G5 Mobile CGM-systemet og hvornår.

IP

Den internationale elektrotekniske kommission (IEC) er en nonprofit, ikke-statslig, international organisation, som er etableret med
henblik på at udforme sikkerhedsstandarder for elektronik. En af
de sikkerhedsstandarder, IEC har udformet, er IP-mærkningen, der
klassificerer og bedømmer, hvor beskyttet et elektronisk apparat er mod
støv, vand, utilsigtet kontakt osv.
IP-bedømmelser er numeriske, hvor tallet er baseret på de forhold, det
elektroniske apparat kommer ud for.
Bedømmelsen IP22 fortæller dig, at dit elektroniske apparat ikke vil
lade dig stikke fingrene ind i det, og at det ikke vil blive beskadiget eller
usikkert under specifik testning med dryppende vand.

Jailbreaket

Fjernelse af begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger, som
producenten har indstillet på en smartenhed. Fjernelsen udgør en
sikkerhedsrisiko, og data kan blive sårbare.
Undlad at bruge, installere eller køre Dexcom G5 Mobile-appen på en
jailbreaket smartenhed. Appen vil muligvis ikke virke korrekt på en
jailbreaket smartenhed.
(fortsættes på næste side)
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Kalibrering

Kalibrering er en sammenligning eller måling mellem blodglukoseværdien
fra dit blodglukoseapparat og sensorens glukosemålinger fra den
interstitielle væske. Selvom blod og interstitielle væsker ligner hinanden,
er glukosekoncentrationen højere i blodet. Kalibrering gør det muligt at
afstemme sensorens målinger med blodglukoseapparatets.
Når du kalibrerer, tager du en blodglukosemåling fra dit
blodglukoseapparat og indtaster derefter værdien i din Dexcom-modtager
eller smartenhed. Systemet bruger denne værdi til at kontrollere, at
sensorglukosemålingen er på rette spor.

Kontinuerlig
glukosemåling (CGM)

Systemer til kontinuerlig glukosemåling (CGM) anvender en sensor, som
er indført under huden, til at kontrollere glukoseniveauer i interstitiel
væske. En sender sender sensorglukosemålinger til en modtagerenhed.

Kontraindikation

En sikkerhedserklæring, der skitserer bestemte situationer, hvor Dexcom
G5 Mobile ikke bør bruges, fordi det kan være skadeligt for dig. Risikoen
ved brug overstiger klart enhver mulig gavn.

Liggende

Hvis din smartenhed er vendt på siden.

Måling fra alternativt
sted

Brug af en blodprøve fra andre (alternative) steder end fingerspidsen,
f.eks. håndfladen, underarmen eller overarmen, til blodglukosemålinger.
Brug ikke måling fra alternative steder til at kalibrere Dexcom G5 Mobile
CGM-systemet, brug udelukkende blodglukosemåling fra en finger.

mmol/l

Millimol pr. liter (mmol/l). Den internationale standardenhed til måling
af blodglukoseniveauer.

RF

Radiofrekvenstransmission, som bruges til at sende glukoseoplysninger
fra senderen til Dexcom-modtageren eller smartenheden.

Sensorperiode

Den syv dage lange overvågningsperiode efter indføring af en ny sensor.
I løbet af dette tidsrum måles og rapporteres din glukose hvert femte
minut med data, som sendes til din(e) modtagerenhed(er).
(fortsættes på næste side)
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Sikkerhedserklæring

En erklæring om den tilsigtede brug af Dexcom G5 Mobile CGM-systemet
og relevante advarsler, forsigtighedsregler og kontraindikationer.

Smartenhed/mobil
enhed

En smartenhed/mobil enhed er en elektronisk enhed, der er trådløs
(undtagen ved opladning), mobil (let at transportere), opkoblet (via Wi-Fi,
3G, 4G osv.), og som til en vis grad kan fungere selvstændigt.
Eksempler på smartenheder/mobile enheder er smartphones, tablets eller
phablets.

Stabling af insulin

Injektion af en ekstra insulindosis for hurtigt efter en tidligere dosis.
Det kan medføre lavt blodsukker.

Stående

Hvis din smartenhed er vendt lodret.
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A

F

Advarsel om tab af signal, 161, 167, 170
advarsler
Dexcom-modtager, 168
Gentagelse af lav/høj, 171
Hovedmenu, 190
Hvad er, 160
Lav/høj glukose, 163, 164, 169
Rydning, 172
Standardbip og -vibrationer, 168
Standardindstilling, 160
Stignings-/faldhastighed, 165, 166, 170
Stignings-/faldhastighed/Gentag 171
Alarm
Foreslåede app-indstillinger, 167
Dexcom-modtagerbip og -vibrationer, 168
Hvad er en, 160
Prompter (påmindelser), 162
Sletning, 172
Alarm og advarsler
Tilpasning, 178
Udskiftning af Dexcom-modtageren, 187

Fejlfinding, 245
Fejlmeddelelser, 132

C

K

CGM-system
Bortskaffelse, 234
Forskellige overvågningsmetoder, 35
Grundlæggende vedligeholdelse, 226
Opbevaring, 232
Oversigt, 27

D
Dexcom-modtager
Oversigt, 31
Startopsætning, 48
Startskærm, 127

G
Garanti, 221
Glukoseinformation
Pile for ændringshastighed, 130
Tendensskærm, 119, 128

H
Begivenhed
Definition, 139
Kategorier, 140
Hændelser, 139
App, 148
Dexcom-modtager, 154
Indtastning, 148
Visning, 156

Kalibrering, 76
Fejl, 89
Forberedelse til, 83
Hvad er det, 77
Hvorfor er kalibrering vigtig, 77
Hvornår skal du kalibrere, 78
Indtastning i app, 84
Indtastning i din Dexcom-modtager, 87
Prompter, 79

L
Lyd-/vibrationsprompter, 97
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P
Pile for ændringshastighed, 119, 130, 131

S
Sender
Batterimeddelelser, 108
Fjernelse af sensorkapsel, 105
Forbindelse/parring af senderen med appen, 37
	Forbindelse/parring med Dexcommodtageren, 47
Oversigt, 30
Påsætning, 62
Sikkerhedserklæringer, 10
Slut på senderens batteri, 107
Sensorindføring
Sådan undgår du sensorfejl, 104
Valg af sted, 57
Sensorperiode
Afslutning, 92
Afslutning af syv dage, 93
App, 67
Definition, 261
Dexcom-modtager, 69
	Dexcom-modtager: Start af en
sensorperiode, 69
Fjernelse af sensorkapsel og sender, 106
Forberedelse af indføring af sensoren, 56
Indføring af sensoren, 60
Opvarmning, 74
Opvarmning til sensorperiode, 74
Påsætning af sender, 64
Start af en, 55
Start med app, 67

Sådan undgår du sensorfejl, 105
Tidlig afslutning, 99
Sikkerhedserklæring
Advarsler, 12
Forsigtighedsregler, 15
Indikationer, 10
Kontraindikationer, 11
Systemkomponenter, 24

T
Tab af signal, 191
Tekniske oplysninger, 235
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