למד להכיר את מכשיר לניטור רציף של סוכר שלך (המשך)

הגדרת המכשיר שלך (המשך)

שלב 3

החדרת החיישן (המשך)

משדר ( Dexcom G4 PLATINUMאל תשליך!)

אשף ההגדרה:

הגדרת פרופיל ההתרעות שלך

ו .הצב את החיישן אופקית ,לא אנכית ,על העור שלך .הזז את אצבעותיך
סביב המשטח הדביק כדי להצמיד אותה היטב אל העור.

לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להפעיל את המקלט .אשף ההגדרה ינחה אותך בשלבים להגדרת
השפה ,פורמט השעה ,השעה/התאריך ,קוד הזיהוי של המשדר והתרעות על רמת סוכר נמוכה/
גבוהה.
הערה:יחידות מדידת רמת הסוכר (מ״ג/ד״ל) מוגדרות במכשיר ולא ניתן לשנותן.

מערכת לנטור רציף של סוכר

אשף ההגדרות יתחיל רק לאחר שתגדיר את מקלט  Dexcom G4 PLATINUMבפעם הראשון.
המשדר הוא ה"שבב" האפור שמתחבר לבסיס החיישן.
החזק את המשדר במרחק של  6מטרים לכל היותר מהמקלט ללא הפרעות ,גם במהלך תקופת
האתחול שנמשכת שעתיים.
סוללת המשדר תפעל  6חודשים לפחות .מסך סוללה חלשה של המשדר
יופיע לראשונה כשנותר לסוללה שבוע נוסף לחיות .כשמוצגת התרעה זו,
החלף את המשדר שלך בהקדם האפשרי.

 7צעדים פשוטים

מוליך חיישן ( Dexcom G4 PLATINUMמתכלה)

מדריך הפעלה מהירה

ברכותינו על הפיכתה של מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של סוכר ( )CGMלחלק
מחייך!
כשתשתמש במערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של סוכר ,תראה קריאות רציפות של
רמת הסוכר בזמן אמיתי מידי  5דקות במשך  7ימים לכל היותר .קריאות אלה יכולות לעזור לך לגלות
מגמות ודפוסים ברמות הסוכר שלך ,ויאפשרו לך לראות מה היו רמות הסוכר ,לאיזה כיוון הן מועדות,
ובאיזו מהירות הן עולות או יורדות.
בטרם תתחיל ,ובכל מקרה שיש לך שאלות ,שוב לעיין במדריך למשתמש של מערכת Dexcom G4
 PLATINUMשנכלל בערכת המקלט של מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של סוכר.
מדריך זה כולל שבעה שלבים פשוטים כדי להגדיר את מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור
רציף של סוכר ולהשתמש בה .אם דרושה לך עזרה עם המערכת ,פנה אל המפיץ המקומי.
אזהרה :קרא את כל ההתוויות ,התוויות הנגד ,האזהרות ,ההתראות והפרוצדורות המפורטות
במדריך למשתמש של מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלפני השימוש במערכת Dexcom G4
 PLATINUMלניטור רציף של סוכר.

א.לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי לגלול לשפה
הרצויה.

תפריט 'שפה',
אפשרות 'אנגלית'
מודגשת

הגדרת פורמט שעה:
לקביעת פורמט השעה אפשר לבחור בין הגדרה של  24שעות ובין הגדרה של  12שעות (בוקר/
אחה״צ).

בוכנה

נצרה

א.לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי לבחור את פורמט
השעה המבוקש.
ב.לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגדיר את פורמט השעה
שהודגש.

מוליך (מכיל מחט
קטנה וחיישן)

טבעת קונית

בסיס החיישן

תפס המשדר

החיישן הוא החלק שמוכנס ונישא על העור למשך כל סבב הניטור
(עד  7ימים) .אם יש לך בעיה עם סבב ניטור ,שמור את החיישן עד
שתשוחח עם המפיץ המקומי.

אפשר להשתמש בפרופיל "רטט" כשאתה רוצה להשקיט את המקלט ולקבל
התרעה באמצעות רטט .בפרופיל זה ,רק ההתרעה הקבועה על רמת סוער
נמוכה של  55מ״ג/ד״ל תשמיע צליל .תחילה היא תתריע כרטט ,וכעבור 5
דקות ,אם לא אושרה ,כצפצופים.

ח.הנח את אצבעות יד אחת בקצה של המשטח הדביק
הלבן (בצדו של החיישן הנגדי לתפס המשדר).
באפשרותך לצבוט את העור כלפי מעלה באמצעות יד זו.

פרופיל "רגיל" הוא ברירת המחדל .פרופיל זה מגדיר את כל ההתרעות
והאזעקות לצפצופים בעוצמת קול גבוהה יותר.
בפרופיל "קשוב" אפשר להשתמש כשברצונך שההתרעה תהיה בולטת .פרופיל
זה מגדיר את כל ההתרעות והאזעקות כמנגינות ייחודיות ובקול רם.
בפרופיל " "HypoRepeatאפשר להשתמש אם אתה מעוניין בהתרעות נוספות
על קריאות סוכר נמוכות מאד .פרופיל זה דומה לפרופיל הרגיל ,אך הוא יחזור
על ההתרעה הקבועה על רמת סוכר נמוכה מידי  5שניות עד שיאושר או עד
שקריאת הסוכר של החיישן תעלה מעל  55מ״ג/ד״ל.
השתמש באפשרות "נסה זאת" שבאפשרות פרופילים בתפריט הראשי כדי
לשמוע דוגמה של כל פרופיל התרעות.

תפריט 'פורמט
שעה' ,אפשרות
' 24שעות' מודגשת

לשונית שחרור

להלן אפשרויות פרופיל ההתרעה שלך:

תפריט 'פרופילים',
'נסה זאת' מודגש

הגדרת השעה/תאריך:

ב.לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'פרופילים' .לחץ על לחצן
( SELECTבחר).

א.לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי להזין כל מספר
או ערך.

ג.לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את פרופיל ההתרעות שבו ברצונך
להשתמש.

ב.לחץ על לחצן ( RIGHTימין) או ( SELECTבחר) כדי לעבור לחלק
הבא.

ד.לחץ על לחצן ( SELECTבחר).

ג.לאחר כיוונון השעה ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לקבל את
השינויים.

מסך הגדרת שעה/
תאריך

שלב ז

ט.בעודך צובט ,השתמש ביד השנייה כדי לאחוז בשתי
אצבעות מעל לטבעת הקונית (ראה תמונה) .הנח את
האגודל על-גבי הבוכנה הלבנה ודחף אותה עד הסוף.
עליך לשמוע  2נקישות.

נקישות"
"2
”“2 CLICKS

שלב ט
ט.הזז את  2האצבעות שלך ממעל לטבעת הקונית אל מתחתיה .הנח את
האגודל שלך בקלות מעל לבוכנה הלבנה ומשוך את הטבעת הקונית אחורה
לעבר האגודל שלך עד שתשמע  2נקישות או עד שלא תוכל יותר למשוך
אותה.

”“ 2 CLICKS
נקישות"
"2

שלב י
י .וודא שתפס המשדר שטוח (וצמוד לגופך) .וודא שאתה לוחץ במרכז החלק
המצולע שבצידי בסיס החיישן .נדנד את המוליך קדימה והחוצה ,הרחק
מגופך.

בצע את השלבים הבאים להגדרת פרופיל ההתרעות שלך:
א.מגרף מגמה כלשהו ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגיע לתפריט
הראשי.

שלב ו

ז .החזק את המוליך ,ומשוך את הנצרה ישר החוצה
מהמוליך ,בכיוון החיצים שבתמונה .שמור את הנצרה
כדי שתסייע לך להסיר את המשדר בתום סבב
הניטור.

בפרופיל "חלש" אפשר להשתמש כשברצונך שההתרעה תהיה דיסקרטית.
פרופיל זה מגדיר את כל ההתרעות והאזעקות לצפצופים בעוצמת קול נמוכה
יותר.

ב.לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לקבוע את השפה המודגשת.

מסך סוללה חלשה
של המשדר

כדי להתחיל

הגדרת השפה:

באפשרותך לבחור "פרופילי התרעה" של המקלט עם צלילים שונים וגובה צליל שונה המתאימים
לצרכיך.

יופיע לימין הפרופיל שבחרת.

הערה :בכל פרופיל שתבחר ,כל ההתרעות והאזעקות יודיעו לך תחילה ברטט .לא יהיה צפצוף אם
תאשר את ההתרעה או את האזעקה לאחר הרטט הראשון.

שלב כ

חיבור המשדר:
א.נקה את חלקו האחורי של המשדר במגבון ספוג באלכוהול .הנח להתייבש.
ב.הצב את המשדר בבסיס החיישן (כשחלקו השטוח פונה כלפי
מטה ,וחלקו הצר יותר פונה לכיוון ההפוך של תפס המשדר).
התקן את המשדר בבסיס החיישן

חיישן

שלב 1

שלב 2

הגדרת המכשיר שלך (המשך)

שלב 4

חיבור המשדר (המשך)

למד להכיר את המכשיר לניטור רציף של סוכר שלך

הגדרת המכשיר שלך

קביעת קוד הזיהוי של המשדר:

החדרת החיישן

מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של סוכר מורכבת מ 3-רכיבים :המקלט ,המשדר,
והחיישן.

הפעלת המשדר:

ג .הנח אצבע אחת על המשדר כדי להחזיקו במקום.
בידך השנייה ,משוך את תפס המשדר למעלה וקדימה
עד שתשמע  2נקישות.

מקלט Dexcom G4 PLATINUM

קוד הזיהוי של המשדר מאפשר למשדר ולמקלט לתקשר ביניהם.
א.מצא את קוד הזיהוי של המשדר בחלקו האחורי של המשדר
שלך.

הוצא את המשדר מהמגש שלו והמתן  10דקות כדי "שיופעל".

לחצן ( UPלמעלה)
אזור מצב
לחצן
RIGHT
(ימין)
לחצן
SELECT
(בחר)

התרעה על רמת
הסוכר נמוכה

לחצן DOWN
(למטה)

לחצן LEFT
(שמאל)

המקלט הוא מכשיר הקטן בגודל כף יד שנראה כמו טלפון סלולרי .הוא מציג את קריאות רמת הסוכר
שלך ,גרף מגמה ,כיוון וחץ קצב שינוי.
לחץ על הלחצנים ( UPלמעלה) ו( DOWN-למטה) כדי לגלול בין מסכי המגמה ,להדגיש פריטי
תפריט ,או להגדיר ערכים.
לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להפעיל את המקלט או לבחור את האפשרות המודגשת.
לחץ על לחצן ( LEFTשמאל) כדי לחזור לפריט או למסך הקודם.
לחץ על לחצן ( RIGHTימין) כדי להדגיש את הפריט הבא.
• קו אדום שחוצה את מסך המגמה מציג את רמת ההתרעה על רמת סוכר נמוכה.
• קו צהוב שחוצה את מסך המגמה מציג את רמת ההתרעה על רמת סוכר גבוהה.

טען את מקלט  Dexcom G4 PLATINUMטעינה מלאה לפני שאתה מתחיל.
טעינה מלאה עלולה להימשך  5שעות לכל היותר ותחזיק לכ 3-ימים .כדי לטעון את
המקלט ,פתח את כיסוי יציאת ה.USB-
כשאינך טוען את המקלט ,הקפד שכיסוי יציאת ה USB-יהיה סגור.

ב.לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי להזין
את האות או המספר בכל שדה.

או

ד.לאחר הזנת השדה האחרון ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר)
כדי לקבל את השינויים.
כיסוי יציאת
 USBשל
המקלט

ב.חבר את כבל ה USB-אל המחשב שלך ,וחבר את הקצה
השני של הכבל את המקלט .תחילה ,עליך להתקין את תוכנת
.Dexcom Studio
תחילה יופיע מסך טעינת הסוללה.
יופיע בפינה
כעבור מספר שניות ,סמל הסוללה הנטענת
השמאלית העליונה של גרף המגמה של  3שעות (מסך הפתיחה).
כשסוללת המקלט תהיה מלאה ,סמל הסוללה הנטענת יהיה אפור
כולו.

		 • גיל  18ומעלה :החדר בבטן (חזית הגוף ,אפשרות א׳).
		 •ילדים ומתבגרים בני  2עד  :17החדר בבטן (חזית הגוף ,אפשרות א׳) או בחלק העליון של
הישבנים (אחורי הגוף ,אפשרות ב׳).

הערה :באפשרותך להזין את קוד המשדר רק אם אינך מצוי
בעיצומו של סבב ניטור פעיל.

רמות ברירת המחדל של ההתרעה על רמת סוכר נמוכה וגבוהה
הן  80מ״ג/ד״ל ו 200-מ״ג/ד״ל אך אפשר לשנות או לכבות אותן.

כבל  USBמחובר למקלט

הערה :בעת שהמקלט נטען במהלך סבב ניטור ,תמשיך לקבל קריאות של רמת סוכר .אזהרת סוללה
חלשה במקלט תודיע לך שעליך לטעון את הסוללה.

מסך הגדרת התרעה על
רמת סוכר נמוכה

הערה :יש גם התרעה על רמת סוכר נמוכה של  55מ״ג/ד״ל
שלא ניתן לשנותה.

א .מגרף מגמה כלשהו ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגיע לתפריט הראשי.

שלב א :חזית הגוף (גיל  2ומעלה)

אחורי הגוף (גיל  2עד  17בלבד)

ג .אם אתה משתמש בקרם לעור או במוצר הדבקה אופציונלי כלשהו ,הנח אותו על העור בצורת
"דונאט" במקום שבו בחרת לשים את המשטח הדביק של החיישן .החדר את החיישן דרך העור
הנקי שבמרכז הדונאט ,שם הוא נקי מקרם לאור או מוצרי הדבקה .הנח להתייבש (העור עלול
להרגיש קצת דביק).
ד.הוצא את החיישן מאריזתו.

ב.לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'הפעל חיישן' .לחץ על
לחצן ( SELECTבחר) .מסך 'התחל עיבוד חיישן' יודיע לך על תחילתה של
תקופת האתחול בת השעתיים.
ג .בדוק את המקלט כ 10-דקות לאחר תחילת סבב הניטור כדי לוודא שישנה
) אמור להופיע בפינה
תקשורת בין המקלט והמשדר .סמל האנטנה (
השמאלית העליונה של גרף המגמה .אם תחת זאת בפינה הימנית העליונה
) ,לקבלת מידע נוסף עיין
של גרף המגמה מופיע סמל 'מחוץ לטווח' (
במדריך למשתמש של מערכת .Dexcom G4 PLATINUM

מסך "החשיבה"
התחל עיבוד חיישן

ד.סמל ספירה לאחור של שעתיים יופיע במסך המגמה של המקלט ויתמלא
במהלך תקופת האתחול בת השעתיים.

ה.הסר את המדבקות מבסיס החיישן ,זו אחר זו.
התחל

לאחר סיום אשף ההגדרה ,המקלט יציג את גרף המגמה של 3
שעות (מסך הפתיחה).

סובב את תפס המשדר
למעלה או למטה

לאחר שהחדרת את החיישן וחיברת את המשדר ,עליך להתחיל סבב ניטור במקלט.

ב.נקה את העור בנקודת החדרת החיישן במגבון ספוג באלכוהול .הנח להתייבש.

א.לחץ על הלחצנים ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי
לשנות את ההתרעה לרמת סוכר נמוכה בין  60-100מ״ג/ד״ל.
ג .חזור על שלבים א׳ וב׳ כדי להגדיר את רמת ההתרעה על רמת
סוכר גבוהה בין  120-400מ״ג/ד״ל.

ד.ביד אחת אחוז בצידי בסיס החיישן .ביד השנייה ,סובב
במהירות את הנצרה הרחק מהגוף והסר את תפס המשדר.

התחלת סבב הניטור

מסך הגדרת קוד
משדר

הגדרת רמות ההתרעות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה:

ב.לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לקבל את הרמה שלך.

מראה מהצד של המשדר בבסיס החיישן

שלב 5

ג .לחץ על לחצן ( RIGHTימין) או ( SELECTבחר) כדי לעבור
לשדה הבא.

באפשרותך לטעון את המקלט בשני אופנים:
א.חבר את כבל  USBאל מתאם  .ACלאחר מכן חבר את המתאם לשקע AC
(למשל שקע בקיר) ,וחבר את הקצה השני של הכבל אל המקלט.

א.בחר נקודה להחדרת החיישן שתהיה רחוקה לפחות  7.62ס״מ מהמשאבה לעירוי אינסולין או
מנקודת הזרקת האינסולין ולא תפריע לחגורה שלך .הימנע מאזורים שבהם יש סיכוי שתיתקל או
תילחץ ,ומאזורי עור מצולקים ,מקועקעים או מגורים.
המידע שמופיע בגב המשדר שלך
עשוי שלא להיות תואם בדיוק
לתמונה שלעיל.

משדר בקופסה

טעינת סוללת המקלט:
התרעה על
רמת הסוכר
גבוהה

לפני שאתה מתחיל ,וודא שיש לך משדר ,מקלט ,חיישן ומגבונים פסוגים באלכוהול .קרמים או מוצרי
הדבקה ( )Mastisol, SkinTacהינם אופציונלים .שטוף את ידיך ביסודיות ויבש אותן.

תפס המשדר

משדר מותקן

מסך הגדרת התרעה על
רמת סוכר גבוהה

שלב ה

[ 0-24דקות]

[ 24-48דקות]

[ 48-72דקות]

[ 72-96דקות]

מוכן לכיול

סמל הספירה לאחור מתמלא במהלך אתחול החיישן .כשתראה את מי מהסמלים
האלה ,לא תקבל קריאות של רמות סוכר או התרעות.
הערה :תקבל קריאות של רמות הסוכר או התרעות רק לאחר שתסתיים תקופת האתחול בת
השעתיים ותשלים את הכיול ההתחלתי.

שלב 6
כיול
עליך להשתמש במד הסוכר שלך כדי לכייל את מערכת  Dexcom G4 PLATINUMשלך.
בתום תקופת האתחול בת השעתיים ,עליך להזין שני כיולים בטרם יוצגו קריאות הסוכר של החיישן.
יש להזין במקלט את ערכי רמת הסוכר בדם של הכיול בתוך  5דקות ממועד מדידת רמת הסוכר עם
מד הסוכר שלך.

פתרון בעיות חיישן

התרעה על רמת סוכר נמוכה

תכונות מתקדמות (המשך)

במקרה של שאלות בלתי פתורות או פתרון בעיות ,נא עיין במדריך למשתמש של מערכת Dexcom
 G4 PLATINUMשלך או פנה אל המפיץ המקומי.

במערכת  Dexcom G4 PLATINUMמוגדרת אזעקה על רמת סוכר נמוכה של  55מ״ג/ד״ל .אינך
יכול לשנות או לכבות את האזעקה הזו או את הגדרות האזעקה החוזרת שלה .אם קיבלת את
האזעקה הזאת:

( )2התרעות על קצב העלייה והירידה של רמת הסוכר
ניתן להגדיר את התרעות הקצב כך שיתריעו בפניך כשקריאות הסוכר של החיישן עולות (התרעה
על עלייה) או יורדות (התרעה על ירידה) בקצב של  2מ״ג/ד״ל או יותר לדקה או  3מ״ג/ד״ל או יותר
לדקה .לקבלת מידע נוסף עיין במדריך למשתמש של מערכת .Dexcom G4 PLATINUM

נחוץ כיול.
•הזן כיול כפי שמתואר בשלב  6של מדריך הפעלה
מהירה זה

טיפת דם באזור
מצב

כיול התחלתי:
א.בתום תקופת האתחול בת השעתיים ,תופיע על מסך המקלט התרעת שתי
טיפות דם של הכיול ההתחלתי .לחץ על לחצן ( SELECTבחר) לביטול
התרעה זו.

שגיאת כיול המתן
 15דקות

ב.שטוף את ידיך ויבש אותן.
ג .מדוד עם מקלון בדיקה את רמת סוכר בדם בעזרת מד הסוכר שלך.

החיישן אינו מתכייל כראוי.
יופיע בסרגל
•לחץ על לחצן ( SELECTבחר).
המצב
•המתן  15דקות ,ואחר כך הזן כיול אחד
•אם השגיאה נמשכת ,הזן כיול אחד נוסף ,והמתן  15דקות
•אם לא מופיעות קריאות סוכר של החיישן ,פנה אל
המפיץ המקומי

איתות כיול התחלתי

ד.מגרף מגמה כלשהו ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגיע לתפריט
הראשי.

החיישן אינו מתכייל כראוי.
•לחץ על לחצן ( SELECTבחר).
המצב
•המתן כשעה ,ואחר כך הזן כיול אחד
•המתן  15דקות .אם לא מופיעות קריאות סוכר של
החיישן ,פנה אל המפיץ המקומי

ה.לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'הזנת בדיקת דם' .לחץ על לחצן ( SELECTבחר).
ו .עבור הכיול ההתחלתי ,ברירת המחדל של ערך רמת הסוכר במקלט היא  120מ״ג/ד״ל .לחץ על
לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי להזין את ערך הסוכר המדויק שהתקבל ממד הסוכר.
לחץ על לחצן ( SELECTבחר).

יופיע בסרגל

שגיאת כיול המתן
שעה

ז .לחץ שוב על לחצן ( SELECTבחר) כדי לקבל את הכיול.
ח.חזור על שלבים ג׳  -ז׳ כדי להזין ערך שני של רמת הסוכר בדם.

בדרך כלל נפתרת מעצמה בתוך דקות או
המתן.
שעות .אם השגיאה נמשכת אחרי  3שעות ,פנה אל
המפיץ המקומי.
•אל תכייל
•וודא שבסיס החיישן שלך צמוד היטב לגוף ודבר אינו
משתפשף בו
•בדוק שהמשדר מחובר לבסיס החיישן בשני הצדדים

עדכון כיול:
שגיאת קריאת סוכר
באזור מצב

סמל של טיפת דם בודדה של הכיול יופיע על מסך המקלט כדי להודיע לך
שנדרש עדכון כיול .לאישור הודעה זו ,לחץ על ( SELECTבחר).
לאחר הכיול ההתחלתי ,יש להזין עדכוני כיולים לכל הפחות מידי  12שעות.
הערה :כיול בתכיפות פחותה מן המומלץ עלול להניב קריאות סוכר לא
מדוייקות מצד החיישן .אם תרצה ,תוכל להזין מידי יום כיולים רבים יותר.
לקבלת מידע נוסף על כיול עיין במדריך למשתמש של מערכת
.Dexcom G4 PLATINUM

החיישן כבה לפני סוף סבב הניטור בן  7ימים.
•לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לנקות את
ההתרעה/המסך
•צור קשר עם המפיץ המקומי
•הסר את החיישן שהתקלקל והחדר חיישן חדש

איתות כיול
החיישן התקלקל

התרעה על רמת
סוכר נמוכה

תכונות מתקדמות של מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור
רציף של סוכר
למערכת  Dexcom G4 PLATINUMתכונות מתקדמות והתרעות שמעלות את ניטור הסוכר שלך
לרמה הבאה .לבד מחיצי המגמה ומסמני האירועים ,ההתרעות המתקדמות האלה 'כבויות' כשאתה
מקבל את מערכת  Dexcom G4 PLATINUMאך באפשרותך להפעיל אותן ולהתאים אותן לצרכיך.

תכונה מתקדמת מס׳  :1חיצי מגמת ההשתנות

חץ מגמה יכול להופיע ליד קריאת הסוכר של החיישן במסכי
המגמה של המקלט .חיצי מגמת ההשתנות מציגים בפניך
את כיוון השינוי ואת מהירות השינוי של רמת הסוכר שלך.
לקבלת מידע נוסף עיין במדריך למשתמש של מערכת
.Dexcom G4 PLATINUM
חץ קצב השינוי מופיע בחלק
הימני העליון של גרף המגמה

תפריט 'מתקדמות',
אפשרות 'קצב עלייה'
מודגשת

'קצב עלייה',
אפשרות 'מופעל/
כבוי' מודגשת

מסך 'קצב עלייה',
אפשרות 'מופעל'
מודגשת

( )3התרעת מחוץ לטווח
אפשר להגדיר התרעת מחוץ לטווח שתתריע בפניך כאשר אין תקשורת בין המשדר והמקלט במשך
) יהיה בפינה הימנית העליונה של גרף המגמה
פרק זמן של  200-20דקות .סמל 'מחוץ לטווח' (
ומסך ההתרעה 'מחוץ לטווח' יופיע .לקבלת מידע נוסף עיין במדריך למשתמש של מערכת
.Dexcom G4 PLATINUM

תפריט 'מתקדמות' ,אפשרות
'מחוץ לטווח' מודגשת

מסך התרעת מחוץ לטווח

בצע את השלבים הבאים:
א .מגרף מגמה כלשהו ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגיע לתפריט הראשי.
ב.לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'התרעות' .לחץ על לחצן
( SELECTבחר).

תפריט ראשי,
אפשרות 'התרעות'
מודגשת
ג .לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לבחור 'התרעה על רמת סוכר גבוהה'.
או לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) ואחר כך על לחצן ( SELECTבחר) כדי
לבחור 'התרעה על רמת סוכר נמוכה'.

תפריט 'התרעות',
אפשרות 'התרעה על
רמה גבוהה' מודגשת
ד.השתמש בלחצנים ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי לשנות את
רמת ההתרעה.
ה.לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לאשר את השינויים.
מה משך האחריות על משדר ?Dexcom G4 PLATINUM
האחריות על המשדר היא ל 6-חודשים.
מה משך האחריות על מקלט ?Dexcom G4 PLATINUM

צג המקלט

החיישן מפסיק לעבוד לאחר  7ימים .המקלט יתריע בפניך  6שעות,
 2שעות ו 30-דקות לפני שסבב הניטור יסתיים .מסך 'החלף חיישן
עכשיו' יוצג כשיגיע הזמן להסיר את החיישן.

אנטנה

חץ מגמת ההשתנות

מסך 'החלף חיישן עכשיו'

הערה :בעת הוצאתם מהעור ,הקפד שהחיישן והמשדר יישארו ביחד.
נצרה

ב.הנח את בסיס החיישן/המשדר על גבי משטח שטוח .באפשרותך
להסיר את המשדר בשני אופנים:

תרשים של קריאות
הסוכר האחרונות

קבועה

עולה לאט

עולה

עולה מהר

יורדת לאט

יורדת

יורדת מהר

0-1
מ״ג/ד״ל/דקה

1-2
מ״ג/ד״ל/דקה

2-3
מ״ג/ד״ל/דקה

עלייה או ירידה
של 0-30
מ״ג/ד״ל בחצי
שעה

עלייה של
30-60
מ״ג/ד״ל בחצי
שעה

עלייה של
60-90
מ״ג/ד״ל
בחצי שעה

3
מ״ג/ד״ל/דקה
או יותר

1-2
מ״ג/ד״ל/דקה

2-3
מ״ג/ד״ל/דקה

ירידה של
30-60
מ״ג/ד״ל בחצי
שעה

ירידה של
60-90
מ״ג/ד״ל בחצי
שעה

3
מ״ג/ד״ל/דקה
או יותר

עלייה של
 90מ״ג/ד״ל
או יותר בחצי
שעה

הגדרת התרעה ל
רמת סוכר גבוהה

ערכי סוכר
שעה שוטפת
השעות בגרף המגמה

הגדרת התרעה
על רמת סוכר
נמוכה

מהן התוויות הנגד של חיישן ?Dexcom G4 PLATINUM

טווח המטרה
של הסוכר

הערה :קריאות סוכר של החיישן שגבוהות מן ההתרעה על רמת סוכר גבוהה שמוגדרת אצלך מוצגות
בצהוב .קריאות רמת סוכר של החיישן שנמוכות מן ההתרעה על רמת סוכר נמוכה שמוגדרת אצלך
מוצגות באדום .קריאות רמת סוכר של החיישן שנכללות בטווח מוצגות בלבן.

סמני אירועים מאפשרים לך לתעד מידע שעשוי לסייע לך ולצוות הרפואי להיטיב להבין את דפוסי
ומגמות רמות הסוכר שלך .בין האירועים אפשר למנות פחמימות (גרמים) ,אינסולין (יחידות) ,פעילות
גופנית (עוצמה ומשך הפעילות) ,ובריאות (מחלה ,סטרס ,תסמיני רמה גבוהה/נמוכה ,מחזור חודשי,
אלכוהול) .סמני אירועים אינם מוצגים במקלט אך אפשר להוריד אותם לתוכנת .Dexcom Studio
לקבלת מידע נוסף עיין במדריך למשתמש של מערכת .Dexcom G4 PLATINUM

תכונה מתקדמת מס׳  :3התרעות מתקדמות
כדי לכבות התרעה מתקדמת כלשהי ,בצע את השלבים הבאים:
א .מגרף מגמה כלשהו ,לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי להגיע לתפריט הראשי.
ב.לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'התרעות' .לחץ על לחצן
( SELECTבחר).

תפריט ראשי,
אפשרות 'התרעות'
מודגשת

מצוות "עשה" של הכיול

או

•השתמש במד סוכר אחד לכל הכיולים במהלך סבב ניטור.

ג.שמור את המשדר .היפטר מהחיישן לפי ההנחיות המקומיות
הנוהגות לסילוק רכיבים שבאו במגע עם דם.

•וודא שהסטריפים של בדיקת הסוכר שלך מקודדים בצורה נכונה ולא פג תוקפם.

ג .לחץ על לחצן ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את 'מתקדמות' .לחץ על לחצן ( SELECTבחר).

•שטוף ויבש את ידיך לפני מדידת רמת הסוכר שלך.

ד .לחץ על לחצן ( UPלמעלה) או ( DOWNלמטה) כדי להדגיש את
התכונה המתקדמת שברצונך להגדיר .לחץ על לחצן SELECT
(בחר).

•השתמש רק בערכי רמת סוכר שהתקבלו במקלוני בדיקה לכיול.
משדר עם נצרה מחוברת

ירידה של
 90מ״ג/ד״ל
או יותר בחצי
שעה

שאלות נפוצות

•השתמש באצבעותיך כדי לרווח את הלשוניות האחוריות של
בסיס החיישן .המשדר יקפוץ החוצה.

•השתמש בנצרה (ממוליך החיישן) .הכנס את הקצוות המשוננים
של הנצרה כך ש"יחבקו" את הקצה הרחב של המשדר בבסיס
החיישן .לחץ על הנצרה עד שלא תוכל יותר ללחוץ ואז משוך
כלפי מעלה .המשדר יקפוץ החוצה.

אין מידע על
קצב השינוי

תכונה מתקדמת מס׳  :2סמני אירועים

קריאת סוכר ב 5-הדקות האחרונות
סוללה
אזור מצב

•אל תכייל כשאתה רואה

בסרגל המצב.

תפריט 'התרעות',
אפשרות 'מתקדמות'
מודגשת

•אל תכייל אם רמת הסוכר בדמך גבוהה מ 400-מ״ג/ד״ל או נמוכה מ 40-מ״ג/ד״ל.
•אל תכייל כשבגופך אצטמינופן (אקמול) פעיל.

( )1התרעות נודניק על קריאות רמות הסוכר גבוהות ונמוכות
אפשר להגדיר את התרעות נודניק על קריאות רמות הסוכר גבוהות ונמוכות כדי שישובו להתריע
כשקריאות הסוכר של החיישן נותרות מחוץ לרמת ההתרעה הגבוהה או הנמוכה .אפשר להגדיר
התרעות נודניק שישובו ויתריעו מידי  15דקות למשך  5שעות .לקבלת מידע נוסף עיין במדריך
למשתמש של מערכת .Dexcom G4 PLATINUM

תפריט 'מתקדמות' ,אפשרות
'התרעת נודניק על קריאה
גבוהה' מודגשת

•השתמש בערך רמת הסוכר שהתקבל במד הסוכר שלך לקבלת החלטות טיפול ,לדוגמה כמות
האינסולין שעליך ליטול .מערכת  Dexcom G4 PLATINUMאינה מהווה תחליף למד סוכר.
•יש להסיר את החיישן ,המשדר והמקלט של  Dexcom G4 PLATINUMלפני בדיקת הדמיה
בתהודה מגנטית ( ,)MRIסריקת  ,CTאו טיפול דיאתרמי .תפקודה של מערכת Dexcom G4
 PLATINUMלא נבחן במהלך בדיקות  MRIאו סריקות  CTאו בטיפולים דיאתרמיים ולפיכך לא ידוע
אם עשויות להתעורר בעיות בטיחות או ביצוע במהלך בדיקות אלה.
•נטילת תרופות המכילות אצטמינופן (אקמול) (דוגמת  )Tylenolבעת נשיאת החיישן עלולה לגרום
לחיישן לקרוא קריאת סוכר גבוהה שגויה .רמת האי-דיוק תלויה בכמות האצטמינופן (אקמול)
הפעילה בגופך.
האם עליי לקבל החלטות בנוגע לטיפול בהתבסס על התוצאות המתקבלות ממערכת
 Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של סוכר שברשותי?
לא .החלטות לגבי הטיפול או מינון האינסולין צריכות להיות מבוססות על ערך רמת הסוכר שמתקבל
ממד הסוכר .הכיוון ,שיעור השינוי ברמת הסוכר ,וגרף המגמה במערכת Dexcom G4 PLATINUM
מספקים מידע נוסף כדי לסייע לך בניהול החלטות אלה.
האם זה בסדר שקריאות הסוכר של חיישן מערכת  Dexcom G4 PLATINUMלניטור רציף של
סוכר שברשותי וערכי הסוכר בדם שהתקבלו במקלון הבדיקה אינם תואמים בדיוק?

מצוות "אל תעשה" של הכיול
או

מסך 'התרעה
על רמה גבוהה',
אפשרות 'רמה'
מודגשת

לא מוצג חץ

תכונות מתקדמות (המשך)

תראה מסך זה כשתפעיל את המקלט שלך במהלך סבב ניטור.

סיום סבב הניטור

א.קלף את בסיס החיישן מגופך ,כמו פלסטר .אל תסיר את המשדר
מבסיס החיישן כל עוד לא הסרת את כל החיישן מגופך.

•אם כעבור  30דקות קריאת הסוכר של החיישן תהיה עדיין ברמה של
 55מ״ג/ד״ל או נמוכה ממנה ,תקבל את האזעקה פעם נוספת.

כיצד אני משנה את רמות ההתרעות על רמת סוכר גבוהה/נמוכה?

האחריות על המקלט היא ל 12-חודשים.

שלב 7

הסרת בסיס החיישן והמשדר:

• לחץ על לחצן ( SELECTבחר) כדי לבטלה.

שאלות נפוצות (המשך)

מסך הגדרת 'התרעה על רמה
גבוהה' ,נבחרה האפשרות
 15דקות

כן .קריאות הסוכר של החיישן נועדו לשמש לצורכי שרטוט מגמות בלבד .מד הסוכר שלך והחיישן שלך
מודדים את רמת הסוכר בשני נוזלי גוף שונים :דם ונוזל בין-תאי .לפיכך ,ייתכן שהערכים שיתקבלו
ממד הסוכר שלך ומקריאות החיישן לא יהיו זהים בדיוק.
למה אני לא יכול ליטול תרופות שמכילות אצטמינופן (אקמול) בעת שימוש במערכת
?Dexcom G4 PLATINUM
אצטמינופן (אקמול) הוא התוויית נגד של מערכת  Dexcom G4 PLATINUMואין ליטול אותו
כשהחיישן מוחדר .בעת נטילת תרופות המכילות אצטמינופן (אקמול) ,קריאותיה של מערכת
 Dexcom G4 PLATINUMעלולות להיות גבוהות בצורה לא מדויקת .רמת האי-דיוק ומשכו עשויים
להיות שונים מאדם לאדם .כדי להבין כמה זמן תרופות המכילות אצטמינופן (אקמול) עלולות להשפיע
על גופך ,יש להיוועץ עם הרופא המטפל.
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