
Ställa in enheten (forts.) 

Ställa in sändarens ID:
Sändarens ID gör det möjligt för sändaren och mottagaren att kommunicera med varandra. 
a.  Du hittar sändarens ID på baksidan av sändaren.

b.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att ange bokstaven eller 
siffran i respektive fält.

c.  Tryck på HÖGER- eller VÄLJ-knappen för att gå vidare  
till nästa fält.

d.  När du har angett det sista tecknet trycker du på  
VÄLJ-knappen för att godta ändringarna.

OBS! Du kan bara ange sändar-ID när du inte är i en  
aktiv sensorsession. 

Ställa in varningsnivåer för hög/låg glukosnivå:
Varningsvärdena för hög och låg glukosnivå är som standard inställda 
på 4,4 mmol/l och 11,1 mmol/l, men kan ändras eller stängas av.
a.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att ändra varningsnivån  

för lågt glukosvärde mellan 3,3 och 5,5 mmol/l. 
b. Tryck på VÄLJ-knappen för att godta nivåinställningen.
c.  Upprepa steg a och b ovan för att ställa in den höga varningsnivån 

på mellan 6,7 och 22,2 mmol/l.
OBS! Det finns även ett icke-justerbart larm för låg glukosnivå  
på 3,1 mmol/l. 

Mottagaren visar tretimmarsdiagrammet (startskärmen) när du 
slutfört installationsguiden.

Steg 2
Ställa in enheten
Aktivera sändaren:
Ta bort sändaren från brickan och vänta 10 minuter tills sändaren aktiverats.

Ladda mottagaren:
Ladda Dexcom G4 PLATINUM-mottagaren fullständigt innan du börjar. En fullständig 
uppladdning kan ta upp till fem timmar och varar ungefär i tre dagar. Öppna  
USB-portens lock för att ladda mottagaren. 
Håll USB-portens lock stängt när mottagaren inte laddas. 
Du kan ladda mottagaren på två sätt:
a.  Anslut USB-kabeln till nätadaptern och anslut adaptern till ett vägguttag  

(eller annat växelströmsuttag). Anslut andra änden av kabeln till mottagaren.
ELLER

b.  Anslut USB-kabeln till datorn och mottagaren. Detta kräver  
dock att du har programmet Dexcom Studio installerat.

Batteriladdningsskärmen visas först. Efter några sekunder 
visas batteriladdningssymbolen ( ) i övre vänstra hörnet av 
diagrammet med tretimmarstrenden (startskärmen). Du vet att 
mottagaren är fulladdad när batterisymbolen är helt gråskuggad. 
OBS! Sensorglukosvärden fortsätter visas medan mottagaren 
laddas under en sensorsession. Varningen ”Lågt batteri” påminner 
dig när mottagaren behöver laddas.

Ställa in enheten (forts.) 
Installationsguiden:
Tryck på VÄLJ-knappen för att slå på mottagaren. Följ anvisningarna i installationsguiden för att  
ange språk, klockformat, tid/datum, sändar-ID och varningar för hög/låg glukosnivå.
OBS! Måttenheten för glukosmätning (mmol/l) är förinställd på enheten och kan inte ändras.
Installationsguiden öppnas endast när du ställer in Dexcom G4 PLATINUM-mottagaren för  
första gången.

Ange språk:
a.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att bläddra till önskat språk.
b.  Tryck på VÄLJ-knappen för att välja det markerade språket.

Ange klockformat:
De tillgängliga klockformaten är 12 h eller 24 h.
a.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att välja önskat klockformat.
b.  Tryck på VÄLJ-knappen för att ställa in markerat klockformat.

Ange tid/datum:
a.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att ange varje enskilt nummer  

eller värde.
b.  Tryck på HÖGER- eller VÄLJ-knappen för att gå till nästa avsnitt.
c.  När du justerat tiden trycker du på VÄLJ-knappen för att godta 

ändringarna.

Sätta in sensorn (forts.)
 f.  Placera sensorn vågrätt, INTE lodrätt, på huden. Släta ut häftan med fingrarna 

så att den fäster ordentligt på huden.

g.  Håll i applikatorn och dra säkerhetslåset rakt utåt från 
applikatorn i pilarnas riktning (såsom som visas på 
bilden). Spara säkerhetslåset. Du använder det för att 
avlägsna sändaren i slutet av sensorsessionen. 

h.  Placera ena handens fingrar mot kanten på den vita 
häftan (på motsatt sida av sensorn från sändarspärren). 
Du kan vid behov knipa ihop huden med denna hand. 

 i.  Medan du håller huden ihopklämd använder du andra  
handen och placerar två fingrar ovanför kragen  
(se bilden). Sätt tummen på den vita kolven och  
tryck ner fullständigt. Det ska höras två klick. 

 j.  Flytta de två fingrarna från ovanför kolven till under 
kolven. Håll tummen lätt ovanpå kolven och dra 
tillbaka kragen med tummen tills du hör två klick eller 
inte kan dra den längre bakåt. 

k.  Se till att sändarspärren är nedfälld (mot din kropp). Kläm ihop de räfflade 
flikarna på sensorkapselns sidor. Vicka applikatorröret framåt och utåt, bort 
från kroppen.

Fästa sändaren:
a. Rengör baksidan av sändaren med en alkoholduk. Låt torka. 
b.  Placera sändaren i sensorkapseln (med platta sidan nedåt  

och den tunnare sidan vänd bort från sändarspärren). 

Steg 4
Sätta in sensorn
Innan du börjar ska du se till att du har sändaren, mottagaren, sensorn och alkoholdukar till hands. Du 
är inte tvungen att förbereda huden eller använda vidhäftande produkter (Mastisol, SkinTac), men tvätta 
händerna noga och torka dem.
a.  Placera sensorn minst 7,62 cm från insulinpumpens infusionsset eller injektionsställe. Se även till att 

insättningsstället är ur vägen för byxlinningen. Undvik områden som sannolikt kommer att utsättas för 
slag och stötar eller utvärtes tryck, ställen med ärr eller tatueringar och irriterade områden.

   • Vuxna (18 år och äldre): för in i buken (kroppens framsida, alternativ A). 
   •  Barn och ungdomar (2–17 år): för in i buken (kroppens framsida, alternativ A) eller högt upp på 

skinkorna (kroppens baksida, alternativ B).

 

b.  Rengör stället där sensorn ska placeras med en alkoholduk. Låt torka. 
c.  Om du använder en hudförberedande eller vidhäftande produkt ska du placera den på huden i 

ringform där sensorhäftande ska placeras. För in sensorn genom den rena huden i ringens mitt där 
huden är fri från hudförberedande eller vidhäftande produkter. Låt torka (huden kan kännas klibbig). 

d. Ta försiktigt ut sensorn ur förpackningen.
e.  Ta bort skyddspappret från sensorkapselns undersida, en halva åt gången.

Steg 1
Lära känna enheten för kontinuerlig 
blodglukosmätning
Dexcom G4 PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning består av tre delar: mottagaren, 
sändaren och sensorn.

Dexcom G4 PLATINUM-mottagare

 

Mottagaren är den lilla handhållna enheten som liknar en mobiltelefon. På den visas 
sensorglukosvärden, trenddiagram och en pil som anger ändringsriktning och -hastighet. 
Tryck på UPP- eller NER-knappen för att bläddra igenom trendskärmarna, markera menyalternativ och 
ställa in värden.
Tryck på VÄLJ-knappen för att slå på mottagaren eller välja det markerade alternativet.
Tryck på VÄNSTER-knappen för att gå tillbaka till föregående alternativ eller skärm.
Tryck på HÖGER-knappen för att markera nästa alternativ.
• En röd linje över trendskärmen visar den låga varningsnivån.
• En gul linje över trendskärmen visar den höga varningsnivån.

Fästa sändaren (forts.)
c.  Håll sändaren på plats med fingret. Dra med den andra 

handen sändarens spärr uppåt och framåt tills du hör 
två klick.

d.  Håll sensorkapselns sidor med ena handen. Avlägsna sändarspärren med 
den andra handen genom att snabbt vrida av spärren, bort från kroppen.

Steg 5
Starta sensorsessionen
När du har fört in sensorn och fäst sändaren startar du sensorsessionen på mottagaren.
a.  I valfritt trenddiagram trycker du på VÄLJ-knappen för att öppna huvudmenyn.
b.   Tryck på NER-knappen för att markera ”Starta sensorn”. Tryck på  

VÄLJ-knappen. Skärmen ”Starta sensorn” meddelar att den två timmar  
långa startperioden har påbörjats.

c.  Kontrollera mottagaren 10 minuter efter det sensorsessionen har startats 
för att se till att mottagaren och sändaren kommunicerar med varandra. 
Antennsymbolen ( ) ska synas i övre vänstra hörnet av trenddiagrammet. 
Om symbolen ”Utom räckvidd” ( ) visas i övre högra hörnet av 
trenddiagrammet, se användarhandledningen till Dexcom G4  
PLATINUM-systemet för vidare information.

d.  En tvåtimmars nedräkningssymbol visas på mottagarens trendskärm och fylls gradvis under den två 
timmar långa startperioden.

Start [0–24
minuter]

[24–48
minuter]

[48–72
minuter]

[72–96
minuter]

Redo för 
kalibrering

Nedräkningssymbolen fylls på samma sätt som vid sensorstart. När du ser någon av 
dessa symboler visas INGA glukosvärden eller varningar.

OBS! INGA glukosvärden eller varningar visas förrän den två timmar långa startperioden är slut OCH du 
har avslutat startkalibreringen.

Lära känna enheten för kontinuerlig blodglukosmätning (forts.) 
Dexcom G4 PLATINUM-sändare (EJ ENGÅNGSARTIKEL)

Sändaren är det grå chip som knäpps in i sensorkapseln. 
Håll sändaren inom sex meter utan hinder från mottagaren, även under  
den två timmar långa startperioden.
Sändarens batteri varar i minst sex månader. Sändarskärmen Lågt  
batteri visas första gången när det är ungefär en veckas batteritid kvar.  
Byt ut sändaren snarast möjligt när denna skärm visas.

Applikator för Dexcom G4 PLATINUM-sensor (för engångsbruk)

 

Sensorn är den del som sätts in under huden och sitter kvar hela tiden  
du bär sensorn (upp till 7 dagar). Om du har problem med en sensorsession 
ska du spara sensorn tills du har talat med distributören.

Snabbstartsguide
Tack för att du väljer att göra Dexcom G4 PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning till en del 
av ditt dagliga liv!
När du använder Dexcom G4 PLATINUM-systemet visas kontinuerliga sensorglukosvärden i realtid 
var femte minut i upp till sju dagar. Dessa värden kan hjälpa dig att identifiera trender och mönster 
i glukosnivåerna genom att du kan se tidigare glukosnivåer liksom värdenas ändringsriktning och 
ändringshastighet.
Innan du börjar, eller om det är något du undrar över, ber vi dig att läsa användarhandboken  
till Dexcom G4 PLATINUM-systemet och gå igenom självstudien som ingår i mottagarsatsen till  
Dexcom G4 PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning. 
Denna guide går igenom de sju grundläggande steg som du ska följa för att ställa in och använda 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet. Kontakta distributören om du får behöver hjälp med systemet.
VARNING! Läs igenom alla indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och  
utförliga procedurer i användarhandboken till Dexcom G4 PLATINUM-systemet innan du använder 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning.

7 Sju grundläggande steg för 
att komma igång

SYSTEM FÖR KONTINUERLIG GLUKOSMÄTNING

UPP-knapp

NER-knapp

VÄLJ-knapp

HÖGER-knapp

VÄNSTER-knapp

Hög 
varning

Låg 
varning

Statusfält

Kolv

Applikatorrör  
(innehåller en 

liten introducernål  
och sensorn)

Sändarspärr

Säkerhetslås

Krage

Sensorkapsel

Frigöringsflik

Sändarskärmen ”Lågt batteri”

Sensor 

Sändaren (i kartongen)

Locket över 
USB-porten på 

mottagaren

USB-kabeln ansluten  
till mottagaren

Informationen på baksidan av din 
sändare är kanske inte identisk  

med den som visas här.

Skärmen för tids- och 
datuminställning

Skärmen ”Sändar-ID”

Skärmen ”Lågt larm”  
(för glukosvärde)

Skärmen ”Högt larm”  
(för glukosvärde)

Steg 3
Ställa in varningsprofilen
Du kan välja varningsprofiler på mottagaren med olika ljudmönster och ljudvolym som lämpar sig för 
dina behov. 
Det finns följande alternativ för varningsprofiler:

 Använd profilen ”Vibration” när du vill att mottagaren ska vara tyst och endast varna genom 
vibration. Det enda undantaget är det fasta larmet för låg nivå vid 3,1 mmol/l som varnar 
genom vibration först, följt av ljudsignaler fem minuter senare om det inte har kvitterats. 

Profilen ”Låg” lämpar sig när du vill att varningen ska vara diskret. I denna profil är alla 
varningar och larm inställda på en lägre ljudvolym. 

”Normal” är standardprofilen. I den är alla varningar och larm inställda på en högre volym. 

Profilen ”Tydlig” kan användas när man vill att varningen ska märkas så mycket som möjligt.  
I denna profil är alla varningar och larm inställda på till höga och tydliga melodier. 

Profilen ”Upprepa” är praktisk när man vill ha extra varningar vid mycket låga glukosvärden. 
Denna profil är snarlik lik den normala profilen, men upprepar utan avbrott det fasta låga 
larmet var femte sekund tills sensorns glukosvärde åter stiger över 3,1 mmol/l.

Du kan höra exempel på de olika varningsalternativen genom att välja 
funktionen ”Testa” i alternativet Profiler på huvudmenyn. 
Följ anvisningarna för att ställa in varningsprofilen:
a.  I valfritt trenddiagram trycker du på VÄLJ-knappen för att öppna 

huvudmenyn.
b.  Tryck på NER-knappen för att markera Profiler. Tryck på VÄLJ-knappen.
c.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att markera önskad varningsprofil.
d.  Tryck på VÄLJ-knappen. En bock ( ) visas till höger om den profil du valt.
OBS! Oavsett vilken profil du väljer inleds alla varningar och larm med en vibration. Om du kvitterar 
varningen eller larmet efter den första vibrationen kommer det inte att höras någon ljudsignal.

Profilmenyn med 
”Testa” markerad

Steg e

Steg f

Steg g

Steg i

“2 CLICKS”

Steg j

“ 2 CLICKS”

Steg k

Vrid sändarspärren  
uppåt eller nedåt

Skärmen ”Starta 
sensorn” under 

processen

Språkmenyn med 
”Svenska” markerat

Klockformatsmenyn 
med 24 h markerat

Installera sändaren i 
sensorkapseln

Installerad sändare Sändarspärr

Sändaren i sensorkapseln sett från sidan

Steg a: Kroppens framsida (2 år och äldre) Kroppens baksida (endast 2–17 år)

2 KLICK

2 KLICK



Avancerade funktioner (forts.) 

Avancerad funktion 2: Händelsemarkörer
Med hjälp av händelsemarkörerna kan du registrera information som ger vårdpersonal bättre överblick 
över dina glukosmönster och trender. Händelser inkluderar kolhydrater (gram), insulin (enheter), motion 
(intensitet och längd) och hälsa (sjukdomar, stress, höga/låga symptom, menstruationscykel, alkohol). 
Händelsemarkörer visas inte på mottagaren men kan överföras till Dexcom Studio-programmet.  
Se bruksanvisningen till Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare information.

Avancerad funktion 3: Avancerade varningar
Följ anvisningarna nedan för att aktivera någon av de avancerade varningarna:
a.  I valfritt trenddiagram trycker du på VÄLJ-knappen för att öppna huvudmenyn.
b.  Tryck på NER-knappen för att markera ”Larm”. Tryck på VÄLJ-knappen.

c.  Tryck på NER-knappen för att markera ”Avancerade”. Tryck på  
VÄLJ-knappen.

d.  Tryck på UPP- eller NER-knappen för att markera önskad avancerad 
funktion. Tryck på VÄLJ-knappen.

1) Höga/låga snooze-varningar
Du kan ställa in höga/låga snooze-varningarna så att du varnas på nytt när sensorglukosvärdena ligger 
utanför varningsintervallet för hög eller låg nivå. Snooze-varningar kan ställas in så att de upprepas 
var 15:e minut i upp till 5 timmar. Se bruksanvisningen till Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare 
information.

Larm för lågt glukosvärde
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har ett automatiskt fast larm för lågt glukosvärde inställt på 3,1 mmol/l. 
Du kan inte ändra eller stänga av det här larmet eller dess inställningar för förnyad larmning. Om du får 
detta larm:
• Tryck på VÄLJ-knappen för att ta bort det.
•  Larmen utlöses igen efter 30 minuter om sensorglukosvärden fortfarande  

ligger på eller under 3,1 mmol/l.

Avancerade funktioner i Dexcom G4  
PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har avancerade funktioner och varningar som tillför 
glukosövervakningen en ny dimension. Med undantag av trendpilarna och händelsemarkörerna är dessa 
avancerade varningar avstängda när Dexcom G4 PLATINUM-systemet levereras, men du kan slå på 
och av dem efter behov.

Avancerad funktion 1: Trendpilar
En trendpil visas bredvid sensorglukosvärdet på mottagarens 
trendskärm. Trendpilarna visar i vilken glukosvärdets 
ändringsriktning och ändringshastighet. Se bruksanvisningen till 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare information. 

Steg 7
Avsluta sensorsessionen
Sensorn stängs av automatiskt efter sju dagar. Mottagaren varnar dig 
6 timmar, 2 timmar och 30 minuter innan sensorsessionen tar slut. 
Skärmen ”Byt sensor nu” visas när det är dags att byta sensor.

Ta bort sensorkapseln och sändaren:
OBS! Håll sensorn och sändaren hopsatta när du tar bort dem från huden.
a.  Dra av sensorkapseln från kroppen som ett plåster. Ta inte bort sändaren från sensorkapseln förrän 

du har tagit bort hela sensorn från kroppen.

b.  Placera sensorkapseln-sändaren på en plan yta. Du kan  
ta bort sändaren på två sätt:

  •  Spärra ut de bakre flikarna på sensorkapseln med fingrarna. 
Sändaren trycks ut. 

  ELLER

  •  Använd säkerhetslåset (från sensorapplikatorn). För in  
de tandade kanterna så att de famnar sändarens breda ände i 
sensorkapseln. Tryck ner säkerhetslåset tills det tar stopp  
och dra sedan uppåt. Sändaren trycks ut.

c.  Behåll sändaren. Kassera sensorn enligt lokala regler för 
omhändertagande av komponenter som varit i kontakt med blod.

Säkerhetslås

Sändare med 
säkerhetslåset fastsatt

Felsökning av sensorn
Se bruksanvisningen till Dexcom G4 PLATINUM-systemet eller kontakta distributören om du har olösta 
frågor eller felsökningsproblem. 

Skärmen ”Byt sensor nu”

Mottagardisplay
Nedanstående skärm visas när du slår på mottagaren under en sensorsession.

 

OBS! Blodglukosvärden över inställningen för ”Högt larm” visas i gult. Blodglukosvärden under 
inställningen för ”Lågt larm” visas i rött. Sensorns glukosvärden som ligger inom målintervallet visas i vitt.

Trendpil

Aktuell tid

Senaste femminuters glukosvärde

Målområde för 
glukosvärde

Inställning för larm 
vid låg glukosnivå

Plottning av det 
senaste glukosvärdet

Antenn
Batteri Statusfält

Inställning för larm 
vid hög glukosnivå Glukosvärden

Trenddiagramtimmar

Bloddroppe i 
statusfältet

Kalibrering krävs.
•  Ange ett kalibreringsvärde enligt beskrivningen i steg 6 i 

denna snabbstartsguide.

Kalibreringsfel: 
vänta 15 minuter

Sensorn kalibrerar inte korrekt.
•  Tryck på VÄLJ-knappen.  visas i statusfältet.
• Vänta 15 minuter och ange sedan ett kalibreringsvärde.
•  Om felet kvarstår, ange ytterligare ett kalibreringsvärde 

och vänta 15 minuter.
•  Kontakta distributören om inga sensorglukosvärden 

visas.

Kalibreringsfel: 
vänta 1 timme

Sensorn kalibrerar inte korrekt. 
•  Tryck på VÄLJ-knappen.  visas i statusfältet.
• Vänta en timme och ange sedan ett kalibreringsvärde.
•  Vänta 15 minuter. Kontakta distributören om inga 

sensorglukosvärden visas.

Symbolen 
för glukos-
avläsningsfel  
( ) i  
statusfältet

Vänta.  rättar vanligen till sig själv inom några 
minuter eller timmar. Kontakta distributören om 
problemet kvarstår efter tre timmar.
• Undvik att kalibrera. 
•  Se till att sensorkapseln fästs väl på kroppen och  

att inget skaver mot den.
•  Kontrollera att sändaren har knäppts på plats på  

båda sidor.

Fel på sensor

Sensorn har stängts av innan slutet på  
sjudagarssessionen.
•  Tryck på VÄLJ-knappen för att rensa  

varningen/skärmen. 
• Kontakta distributören.
• Avlägsna den defekta sensorn och sätt in en ny.

Vad du får göra vid kalibrering
•  Använd samma blodglukosmätare för alla kalibreringar under en sensorsession.
•  Se till att glukosteststickorna är rätt kodade och inte har gått ut.
•  Tvätta och torka händerna ordentligt innan du mäter blodsockret.
•  Använd endast blodglukosvärden som tagits genom ett stick i fingret för kalibrering.

Vad du inte får göra vid kalibrering
• Kalibrera inte när symbolen   eller  visas i statusfältet.
•  Kalibrera inte om blodglukosvärdet är högre än 22,2 mmol/l eller lägre än 2,2 mmol/l.
•  Kalibrera inte när du har paracetamol (acetaminofen) i kroppen.

Larm för lågt 
glukosvärde

Pilen för ändringshastighet 
visas i övre vänstra hörnet av 

trenddiagrammet.

Huvudmenyn med 
”Larm” markerat

Larmmenyn med 
”Avancerade” markerat

Menyn ”Avancerade” med  
”Hög snooze” markerat

Inställningsskärmen  
för ”Högt larm” med  

”15 minuter” valt

Avancerade funktioner (forts.) 
2) Varningar vid stigande och fallande glukosvärde
Du kan välja om mottagaren ska varna när sensorglukosvärdet stiger (stigningsvarning) eller faller 
(fallvarning) med 0,11 mmol/l, eller 0,17 mmol/l, eller mer per minut. Se bruksanvisningen till  
Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare information.

3) Varningen ”Utom räckvidd”
Varningen ”Utom räckvidd” kan ställas in så att systemet varnar när sändaren och mottagaren inte 
kommunicerar med varandra under en period på 20–200 minuter. Symbolen ”Utom räckvidd”  
( ) visas i övre högra hörnet av trenddiagrammet och varningsskärmen ”Utom räckvidd” visas.  
Se bruksanvisningen till Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare information.

Menyn 
”Avancerade” med 

”Stigningshastighet” 
markerat

Menyn 
”Stigningshastighet” 

med ”På/Av” markerat

Skärmen 
”Stigningshastighet” 
med ”På” markerat

Menyn ”Avancerade”  
med ”Utom räckvidd” markerat

Varningsskärmen  
”Utom räckvidd”
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Steg 6
Kalibrering
Du måste använda blodglukosmätaren för att kalibrera Dexcom G4 PLATINUM-systemet. Efter den 
två timmar långa startperioden måste du ange två värden för kalibrering innan blodglukosvärden börjar 
visas. Blodglukosvärden för kalibrering måste anges på mottagaren inom fem minuter från det att de  
har mätts med blodglukosmätaren.

Startkalibrering:
a.  Efter den två timmar långa startperioden visas den dubbla blodsdroppen – 

uppmaningen för startkalibrering – på mottagarens skärm. Tryck på  
VÄLJ-knappen för att ta bort meddelandet. 

b. Tvätta och torka händerna.
c.  Ta ett blodglukosvärde med blodglukosmätaren genom att sticka dig i fingret.
d.  I valfritt trenddiagram trycker du på VÄLJ-knappen för att öppna huvudmenyn.
e.  Tryck på NER-knappen för att markera ”Mata in BG”. Tryck på VÄLJ-knappen. 
f.  För startkalibrering är standardvärdet för blodglukos på mottagaren 6,7 mmol/l. Tryck på UPP- eller 

NER-knappen för att ange det exakta blodglukosvärdet från blodglukosmätaren på mottagaren.  
Tryck på VÄLJ-knappen.

g. Tryck på VÄLJ-knappen för att godta kalibreringen.
h. Upprepa steg c–g och ange ett andra blodglukosvärde. 

Kalibreringsuppdatering:
En blodsdroppe, d.v.s. uppmaningen för kalibrering, visas mottagarskärmen 
för att visa när det är dags att uppdatera kalibreringen. Bekräfta uppmaningen 
genom att trycka på VÄLJ-knappen. 
Efter startkalibreringen måste kalibreringsuppdateringar ske minst en gång var 
tolfte timme.
OBS! Om färre kalibreringar än rekommenderat görs finns det risk för att 
sensorns glukosvärden är felaktiga. Om du vill kan du göra flera kalibreringar 
per dag. Se bruksanvisningen till Dexcom G4 PLATINUM-systemet för vidare 
information om kalibrering.

Uppmaning om 
kalibrering vid start

Kalibreringsuppmaning

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive 
San Diego, CA 92121 USA
+1-858-200-0200
www.dexcom.com
Utanför USA: Kontakta en lokal distributör

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland

EC  REP

0086

Ingen pil

Konstant

0–0,06  
mmol/l/min

0–1,7 mmol/l 
upp eller ner  
på 30 min.

Ökar långsamt

0,06–0,11 
mmol/l/min 

Stigit  
1,7–3,3 mmol/l 

på 30 min.

Ökar

0,11–0,17 
mmol/l/min 

Stigit  
3,3–5,0 mmol/l 

på 30 min.

Ökar snabbt

0,17 mmol/l/min  
eller mer

 
Stigit  

5,0 mmol/l eller 
mer på 30 min.

Sjunker 
långsamt

0,06–0,11 
mmol/l/min 

Fallit  
1,7–3,3 mmol/l 

på 30 min.

Sjunker

0,11–0,17 
mmol/l/min 

Fallit  
3,3–5,0 mmol/l 

på 30 min.

Sjunker 
snabbt

0,17 mmol/l/min 
eller mer

 
Fallit  

5,0 mmol/l eller 
mer på 30 min.

Uppgifter om 
förändrings-

hastighet 
saknas

Vanliga frågor (forts.) 
Hur ändrar jag mina höga/låga glukosvarningsnivåer?
Följ anvisningarna nedan för att komma till rätta med detta problem:
a.  I valfritt trenddiagram trycker du på VÄLJ-knappen för att öppna huvudmenyn.
b.  Tryck på NER-knappen för att markera ”Larm”. Tryck på VÄLJ-knappen.

c.  Tryck på VÄLJ-knappen för att markera ”Högt larm” eller på NER-knappen 
följt av VÄLJ-knappen för att markera ”Låg snooze”. 

d.  Ändra varningsnivån med hjälp av UPP- eller NER-knappen.
e.  Tryck på VÄLJ-knappen för att bekräfta ändringarna.

Hur lång är garantin för Dexcom G4 PLATINUM-sändaren?
Garantin för sändaren är sex månader.

Hur lång är garantin för Dexcom G4 PLATINUM-mottagaren?
Garantin för mottagaren är tolv månader.

Vanliga frågor
Vilka är kontraindikationerna för Dexcom G4 PLATINUM-systemet för 
kontinuerlig glukosmätning?
•  Blodglukosvärdet från blodglukosmätaren ska ligga till grund för behandlingsbeslut, t.ex. hur mycket 

insulin du ska ta. Dexcom G4 PLATINUM-systemet ersätter inte blodglukosmätaren.
•  Dexcom G4 PLATINUM-systemets sensor, sändare och mottagare måste avlägsnas före magnetisk 

resonanstomografi (MRT), skiktröntgen eller diatermibehandling. Dexcom G4 PLATINUM-systemet har 
inte testats under MRT-skanning, skiktröntgen eller diatermibehandling och det är därför inte känt om 
det finns säkerhets- eller prestandaproblem.

•  Om du tar läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex. Alvedon) medan du använder sensorn kan 
detta ge upphov till felaktigt förhöjda glukosvärden från sensorn. Hur stor avvikelsen är jämfört med de 
rätta värdena beror på mängden acetaminofen (paracetamol) i kroppen.

Ska jag fatta beslut om behandling med utgångspunkt från mätresultaten  
från Dexcom G4 PLATINUM-systemet för kontinuerlig glukosmätning?
Nej. Beslut om insulindosering ska baseras på blodglukosvärdet från blodglukosmätaren. Glukosvärdets 
förändringsriktning och förändringshastighet och trenddiagrammet på Dexcom G4 PLATINUM-systemet 
ger ytterligare information som hjälper dig fatta dessa beslut. 

Finns det anledning till oro om Dexcom G4 PLATINUM-systemets 
sensorglukosvärden och blodglukosvärdena från stick i fingret inte  
motsvarar varandra exakt?
Nej. Sensorns glukosvärden är endast avsedda att avspegla trender. Blodglukosmätaren och sensorn 
mäter glukosvärdet från två olika typer av kroppsvätskor: blod och interstitialvätska. Därför är det möjligt 
att avläsningsvärdena från blodglukosmätaren och sensorn inte exakt stämmer överens.

Varför kan jag inte ta medicin som innehåller acetaminofen (paracetamol) 
medan jag använder Dexcom G4 PLATINUM-systemet?
Acetaminofen (paracetamol) kontraindiceras för Dexcom G4 PLATINUM-systemet och ska inte tas 
medan sensorn är insatt och systemet kan därför visa felaktiga värden om du tar läkemedel som 
innehåller acetaminofen (paracetamol). Avvikelsens omfattning och varaktighet varierar från person 
till person. Tala med din läkare eller diabetessjuksköterska för att ta reda på hur länge medicin som 
innehåller acetaminofen (paracetamol) kan påverka din kropp.

Huvudmenyn med 
”Larm” markerat

Menyn ”Larm” med 
”Högt larm” markerat

Skärmen ”Högt larm” 
med ”Nivå” markerat


