
Trinn 5
Starte sensorøkten
Når du har satt i sensoren og festet senderen, må du starte sensorøkten  
på mottakeren.
a.  Fra trendgrafen trykker du på VELG-knappen for å gå til hovedmenyen.

b.  Trykk på NED-knappen for å utheve Start sensor. Trykk på 
VELG-knappen. Skjermbildet Start sensor vil vises for å fortelle 
deg at en 2-timers oppstartstid har begynt.

c.  Sjekk mottakeren 10 minutter etter at du starter sensorøkten 
for å forsikre deg om at mottaker og sender kommuniserer. 
Antennesymbolet (  ) skal vises i øverste venstre hjørne  
av trendgrafen. Hvis i stedet symbolet for Utenfor rekkevidde  
(  ) vises i øverste høyre hjørne av trendgrafen, henvises  
du til Dexcom G4 PLATINUM-systemets brukerhåndbok for  
mer informasjon.

d.  Et symbol for 2 timers nedtelling vil vises på mottakerens trendskjermbilde,  
og symbolet fylles opp under den 2 timer lange oppstartsperioden.

MERK: Du vil IKKE få noen glukosemålinger eller varsler før etter den 2 timer lange 
oppstarten avsluttes OG du har fullført kalibrering ved oppstart.

Sette i sensoren (fortsettelse)
 f.  Plasser sensoren horisontalt på huden, IKKE vertikalt.  

Gni fingrene rundt plasteret for å feste plasteret til kroppen.

g.   Hold applikatoren og trekk sikkerhetslåsen 
rett ut og bort fra applikatoren i den viste 
pilretningen. Ta vare på sikkerhetslåsen til 
du skal fjerne senderen ved slutten av en 
sensorøkten. 

h.  Plasser fingrene på en hånd på kanten av det hvite limet (motsatt side av 
senderlåsen). Du kan klype opp huden med denne hånden. 

i.   Mens du klyper bruker du den andre 
hånden til å plassere to fingre over kragen 
(se bildet). Bruk tommelen på det hvite 
stempelet og skyv det helt ned. Da skal du 
høre 2 klikk. 

 j.  Flytt de 2 fingrene fra over kragen til under kragen. Hold 
tommelen lett på toppen av det hvite stempelet og trekk kragen 
tilbake mot tommelen til du hører 2 klikk eller ikke kan trekke 
lenger tilbake. 

k.  Forsikre deg om at senderlåsen er nede (mot kroppen).  
Klem midt på de riflede klaffene på sidene av sensorkapselen. 
Vipp applikatortønnen fremover og utover og bort fra kroppen.

Feste senderen (fortsettelse)
c.  Plasser en finger på senderen for å holde den 

på plass. Med den andre hånden trekker du 
senderlåsen opp og fremover til du hører  
2 klikk.

d.  Hold sidene på sensorkapselen med en hånd.  
Fjern senderlåsen med den andre hånden ved  
å vri låsen raskt bort fra kroppen.

Sette opp anordningen (fortsettelse) 

Stille sender-ID:
Din sender-ID gjør det mulig for senderen og mottakeren å kommunisere med 
hverandre. 
a.  Finn sender-ID på baksiden av senderen.

b.   Trykk på OPP- eller NED-knappen for å legge 
inn en bokstav eller et tall i hvert felt.

c.  Trykk på HØYRE- eller VELG-knappen for å flytte 
til neste felt.

d.  Etter å ha fylt ut det siste feltet, trykker du på 
VELG-knappen for å bekrefte endringene.

MERK: Du kan kun legge inn sender-ID når du ikke  
er i en aktiv sensorøkt. 

Stille varselnivåer for lav/høy glukose:
Standardverdiene for lavt og høyt varsel er 4,4 mmol/l  
og 11,1 mmol/l, men de kan endres eller slås av.
a.  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å endre 

varselnivået for lav glukose mellom 3,3 og 5,5 mmol/l. 
b. Trykk på VELG-knappen for å bekrefte nivået.
c.  Gjenta trinn a og b for å stille varselnivået for høy 

glukose mellom 6,7 og 22,2 mmol/l.
MERK: Det er også en lav-alarm på 3,1 mmol/l som  
ikke kan endres. 

Mottakeren vil vise 3-timers trendgraf (startskjermbildet) 
etter at du er ferdig med oppsettveiviseren.

Dexcom G4 PLATINUM sender (MÅ IKKE KASTES!)

Senderen er den grå “chippen” som klemmes inn i sensorkapselen. 
Hold senderen innenfor 6 meter fra mottakeren, uten hindringer,  
selv i oppstartsperioden på 2 timer.
Senderbatteriet varer minst 6 måneder. Skjermbildet Lavt 
batterinivå | Bestill ny sender vil først vises når det er 
ca. 1 uke igjen av batterilivet. Skift senderen snarest mulig 
etter at du ser dette skjermbildet.

Dexcom G4 PLATINUM sensorapplikator (engangsprodukt)

Stille språket:
a. Trykk på OPP- eller NED-knappen for å bla til ønsket språk.
b. Trykk på VELG-knappen for å velge det uthevede språket.

Stille tidsformat:
Tidsformatet kan velges som 24-timer eller 12-timer (AM/PM).
a.  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å velge  

ønsket tidsformat.
b.  Trykk på VELG-knappen for å velge det uthevede 

tidsformatet.

Stille klokkeslett/dato:
a.  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å angi hvert tall  

eller verdi.
b.  Trykk på HØYRE- eller VELG-knappen for å flytte til  

neste valg.
c.  Etter å ha stilt klokkeslettet, trykker du på VELG-knappen  

for å bekrefte endringene.

Hurtigguide
Gratulerer med å ha gjort Dexcom G4 PLATINUM-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) til en 
del av livet ditt! 
Når du bruker Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemet, vil du se kontinuerlige glukosemålinger i 
sanntid hvert 5. minutt i opptil 7 dager. Disse målingene kan hjelpe deg til å se trender og mønstre i 
glukosenivåene. Du vil også se hvor glukosenivåene har vært, i hvilken retning de går og hvor raskt de 
stiger eller faller.
Før du starter, og hver gang du har spørsmål, kan du gå gjennom Dexcom G4 PLATINUM-systemet 
brukerhåndbok med opplæringsprogrammet fra ditt Dexcom G4 PLATINUM CGM-system mottakersett. 
Denne veiledningen har syv enkle trinn for å sette opp og bruke Dexcom G4 PLATINUM CGM-systemet. 
Hvis du behøver hjelp med systemet, bør du kontakte din lokale forhandler.
ADVARSEL: Gå gjennom alle indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, 
forholdsregler og detaljerte prosedyrer i Dexcom G4 PLATINUM-systemets 
brukerhåndbok før du bruker Dexcom G4 PLATINUM system for kontinuerlig 
glukosemåling.

7 Enkle trinn for å starte

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING

OPP-knapp

NED-knapp

VELG-
knappen

HØYRE-
knapp

VENSTRE-
knapp

Høyt 
varsel

Lavt 
varsel

Statusområde

Trinn 1
Bli kjent med CGM-anordningen
Ditt Dexcom G4 PLATINUM-system for kontinuerlig glukosemåling består av 
3 komponenter: mottakeren, senderen og sensoren.

Dexcom G4 PLATINUM mottaker 

Mottakeren er den lille håndholdte enheten som ser ut som en mobiltelefon. Den viser 
deg sensorens glukosemålinger, trendgraf, retning og en pil for endringshastighet. 
Trykk på OPP- og NED-knappene for å bla gjennom trendskjermer, utheve menyvalg 
eller stille verdier.
Trykk på VELG-knappen for å slå på mottakeren eller for å velge det uthevede 
alternativet.
Trykk på VENSTRE-knappen for å gå tilbake til siste element eller skjermbilde.
Trykk på HØYRE-knappen for å utheve neste element.
• En rød linje over trendskjermbildet viser nivået for lavt varsel.
• En gul linje over trendskjermbildet viser nivået for høyt varsel.

Stempel

Applikatortønne 
(inneholder en liten 

innføringsnål og 
sensor)

Senderlås

Sikkerhetslås

Krage

Sensorkapsel

Frigjøringsklaff

Sensoren er delen som settes inn og bæres under huden i 
hele økten (opptil 7 dager). Hvis du har et problem med en 
sensorøkt, skal du ta vare på sensoren til du har snakket med 
din forhandler.

Skjermbildet Lavt batterinivå  
Bestill ny sender

Sensor 

Trinn 2
Sette opp anordningen
Aktivere senderen:
Ta senderen ut av brettet og vent 10 minutter for at den skal 
“slå seg på”.

Lade opp mottakeren:
Lad Dexcom G4 PLATINUM-mottakeren helt opp før du starter.  
Full oppladning tar opptil 5 timer og vil vare i ca. 3 dager. Åpne  
USB-portdekslet for å lade mottakeren. Hold USB-portdekslet 
lukket når mottakeren ikke lades. 
Det er to måter å lade mottakeren på:
a.  Plugg USB-kabelen i nettstrømadapteren. Sett deretter adapteren 

i en stikkontakt og plugg den andre enden av kabelen i 
mottakeren. 

 ELLER
b.  Plugg USB-kabelen i PC-en og plugg den andre 

enden av kabelen i mottakeren. Først må du 
installere programvaren Dexcom Studio.

Skjermbildet for batteriladning vises først. Etter noen 
sekunder vil batteriladesymbolet  vises i øverste 
høyre hjørne av 3-timers trendgrafen (startskjermbildet). 
Når mottakeren er fulladet, vil batteriladesymbolet være 
fullstendig grått. 
MERK: Du vil fortsatt få glukosemålinger mens mottakeren lades opp, hvis du er i en 
sensorøkt. Advarselen Lavt batteri vil vises når mottakeren må lades.

Sender i esken

Mottakers USB-
portdeksel

USB-kabel plugget  
i mottaker

Informasjonen på baksiden av 
senderen vil kanskje ikke være 

nøyaktig som på bildet over.

Skjermbilde for å stille 
klokkeslett/dato

Skjermbilde for å 
stille sender-ID

Skjermbildet for  
å stille lavt varsel

Skjermbildet for å stille 
høyt varsel

Trinn 3
Still inn din varselprofil
Du kan velge “varselprofiler” på mottakeren med ulike toner og lydstyrker som passer 
dine behov. 
Dine mulige varselprofiler er:

  ”Vibrere” kan brukes når du vil dempe mottakeren og bli varslet av en 
vibrasjon. Med denne profilen vil bare den faste lav-alarmen ved 3,1 mmol/l 
gi en lyd. Den vil først varsle deg med en vibrasjon, deretter med pipelyder  
5 minutter etter hvis varslet ikke er bekreftet. 

 ”Myk” kan brukes når du vil at varslet skal være diskret. Dette stiller alle 
varsler og alarmer på pipelyder med lavere styrke. 

 ”Normal” er standardinnstillingen. Dette stiller alle varsler og alarmer på 
pipelyder med høyere styrke. 

 ”Sterk” kan brukes når du vil at varslet skal høres best mulig. Dette stiller 
alle varsler og alarmer på høy lydstyrke og med forskjellige melodier. 

 ”HypoRepeat” kan brukes når du vil ha ekstra varsler for svært lave 
sensorglukosemålinger. Denne profilen e som den normale profilen, men 
vil gjenta den faste lav-alarmen hvert 5. sekund til den bekreftes eller til 
sensorglukosemålingen stiger over 3,1 mmol/l.

Bruk funksjonen “Test nå” under valget Profiler i hovedmenyen 
for å høre et eksempel på hver varselprofil. 
Følg disse trinnene for å stille din varselprofil:
a.  Fra trendgrafen trykker du VELG-knappen for å gå til 

hovedmenyen.
b.  Trykk på NED-knappen for å utheve Profiler. Trykk på 

VELG-knappen.
c.  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å utheve 

varselprofilen du vil bruke.

d.  Trykk på VELG-knappen. En  vil vises til høyre for profilen du velger.
MERK: Uansett hvilken profil du velger, vil alle varsler og alarmer først gi en 
vibrasjon. Det vil ikke være noe pip hvis du bekrefter varslet eller alarmen etter  
første vibrasjon.

Menyen Profiler, 
Test nå uthevet

Trinn 4
Sette i sensoren
Før du starter må du sørge for å ha sender, mottaker, sensor og spritservietter klare. 
Hudpreparater og klebeprodukter (Mastisol, SkinTac) er valgfrie. Vask hendene 
grundig og tørk dem.
a.  Velg et sted for sensoren som er minst 7,62 cm fra infusjonssettet til insulinpumpen 

eller injeksjonsstedet, og som ikke er i veien for belter. Unngå steder som lett 
støtes, skyves eller trykkes på, og unngå også hud med arr, tatoveringer eller 
utslett.

   • For voksne fra 18 år: sett sensoren i magen (foran på kroppen, alternativ A). 
   •  For barn og ungdom i alderen 2 til 17 år: sett sensoren i magen (foran på 

kroppen, alternativ A) eller øverst på baken (bak på kroppen, alternativ B). 

b.  Vask huden der sensoren skal settes inn med en alkoholserviett. La huden tørke. 
c.  Hvis du velger et hudpreparat eller klebeprodukt, skal du plassere det på 

huden i “smultringform” der du vil plassere sensorens plaster. Sett sensoren inn 
gjennom den rene huden midt i “smultringen” der huden er uten preparater eller 
klebeprodukter. La det tørke (huden kan føles klebrig). 

d. Ta forsiktig sensoren ut av pakningen.
e.  Fjern papiret på sensorkapselens klebeside, en halvdel  

om gangen.

Trinn e

Trinn f

Trinn g

Trinn i

“2 CLICKS”

Feste senderen:
a. Rengjør baksiden av senderen med en alkoholserviett. La huden tørke. 
b.  Plasser senderen i sensorkapselen (med den 

flate siden ned og den smaleste siden bort fra 
senderlåsen). 

Trinn j

“ 2 CLICKS”

Trinn k

Vri senderlåsen  
opp eller ned

Skjermbildet Start 
sensor “tenker”

[0-24
minutter]

[24-48
minutter]

[72-96
minutter]

Klar for 
kalibrering

[48-72
minutter]

Start

Nedtellingssymbolet fylles under oppstart av sensor. Når du ser et av 
disse symbolene, vil du IKKE få glukosemålinger eller varsler.

Sette opp anordningen (fortsatt) 

Oppsettveiviser:
Trykk på VELG-knappen for å slå på mottakeren. Oppsettveiviseren vil lede deg 
gjennom trinnene for å stille språk, tidsformat, klokkeslett/dato, sender-ID og  
lavt/høyt varsel.
MERK: Måleenhetene for glukose (mmol/l) er stilt i enheten og kan ikke endres.
Oppsettveiviseren vil kun starte når du setter opp Dexcom G4 PLATINUM-
mottakeren første gang.

Menyen Språk, 
Engelsk uthevet

Menyen Tidsformat,  
24 timer uthevet

Bli kjent med CGM-anordningen (fortsatt)

Installer senderen i sensorkapselen

Sender installert

Sender i sensorkapsel sett fra siden

Trinn a: Foran på kroppen (2 år og eldre) Bak på kroppen (kun alder 2-17 år)

Senderlås

“2 KLIKK”

“2 KLIKK”



Avanserte funksjoner (fortsettelse) 

Avansert funksjon nr. 2: Hendelsesmarkører
Hendelsesmarkører lar deg registrere informasjon som kan hjelpe deg og ditt 
helseteam med å forstå dine glukosemønstre og trender bedre. Hendelser 
inkluderer karbohydrater (gram), insulin (enheter), mosjon (intensitet og varighet), 
og helse (sykdom, stress høy/lav-symptomer, menstruasjonssyklus, alkohol). 
Hendelsesmarkører vises ikke på mottakeren, men kan lastes ned til programvaren 
Dexcom Studio. I brukerhåndboken for Dexcom G4 PLATINUM-systemet finner du 
mer informasjon.

Avansert funksjon nr. 3: Avanserte varsler
Følg trinnene nedenfor for å slå på et av de avanserte varslene:
a.  Fra trendgrafen trykker du på VELG-knappen for å gå til hovedmenyen.
b.   Trykk på NED-knappen for å utheve Varsler.  

Trykk på VELG-knappen.

c.  Trykk på NED-knappen for å utheve Avansert.  
Trykk på VELG-knappen.

d.  Trykk på OPP- eller NED-knappen for å utheve den avanserte 
funksjonen du vil stille inn. Trykk på VELG-knappen.

(1) Varslene Høy/Lav snooze
Varslene Høy/Lav snooze kan stilles til å varsle deg på nytt når sensorglukose-
målingen forblir utenfor nivåene for høyt/lavt varsel. Snooze-varsler kan stilles slik at 
de varsler deg igjen hvert 15. minutt opptil 5 timer. I brukerhåndboken for Dexcom G4 
PLATINUM-systemet finner du mer informasjon.

Alarm for lav glukose
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har en automatisk alarm for lav glukose satt på 
3,1 mmol/l. Du kan ikke endre eller slå av denne alarmen eller dens innstillinger for 
gjentatt varsling. Hvis du får denne alarmen:
• Trykk på VELG-knappen for å slette.
•  Du vil få denne alarmen igjen etter 30 minutter hvis 

sensorglukosemålingen fremdeles er under 3,1 mmol/l.

Avanserte funksjoner i Dexcom G4 PLATINUM 
CGM-system
Dexcom G4 PLATINUM-systemet har avanserte funksjoner og varsler som tar 
glukosemåling til neste nivå. Bortsett fra trendpilene og hendelsesmarkørene, er disse 
avanserte varslene slått “av” når du først mottar Dexcom G4 PLATINUM-systemet, 
men de kan slås på og tilpasses.

Trinn 7
Avslutte sensorøkten
Sensoren slår seg automatisk av etter 7 dager. 
Mottakeren vil varsle deg 6 timer, 2 timer og 30 minutter 
før sensorøkten slutter. Skjermbildet Skift sensor nå vil 
vises når det er på tide å fjerne sensoren.

Fjerne sensorkapsel og sender:
MERK: Hold sensor og sender sammen når du fjerner 
dem fra huden.
a.  Plukk av sensorkapselen som om det var et plaster. Ikke forsøk å løsne senderen 

fra sensorkapselen før du har fjernet hele sensoren fra kroppen.
b.  Plasser sensorkapsel og sender på et flatt underlag. 

Det er to måter å fjerne senderen på:
  •  Bruk fingrene til å spre de bakre klaffene på 

sensorkapselen. Senderen vil deretter sprette ut. 

  ELLER

  •  Bruk sikkerhetslåsen (fra sensorapplikatoren). 
Sett de taggete kantene på sikkerhetslåsen slik 
at de “klemmer” den brede enden på senderen i 
sensorkapselen. Trykk sikkerhetslåsen ned til den ikke 
kan trykkes mer, og trekk deretter opp. Senderen vil 
deretter sprette ut.

c.  Ta vare på senderen. Kast sensoren i samsvar med 
lokale forskrifter om kassering av komponenter  
i kontakt med blod.

Sikkerhetslås

Sender med  
sikkerhetslås klemt i

Feilsøking av sensor
Se brukerhåndboken til Dexcom G4 PLATINUM-systemet eller kontakt din lokale 
forhandler hvis du har ubesvarte spørsmål eller problemer med feilsøking.

Skjermbildet Skift  
ut sensor nå

Display på mottakeren
Du vil se dette skjermbildet når du slår på mottakeren under en sensorøkt.

MERK: Sensorglukosemålinger over ditt innstilte høyt varsel er gule. Sensorglukose-
målinger under ditt innstilte lavt varsel er røde. Sensorglukosemålinger i målområdet 
er hvite.

Trendpil

Nåværende 
tidspunkt

Den siste 5-minutters glukosemålingen

Målområde 
for glukose

Innstilling av 
Lavt varsel

Plott av siste 
glukosemåling

Antenne
Batteri Statusområde

Innstilling av 
Høyt varsel Glukoseverdier

Trendgraftimer

Bloddråpe i  
statusområdet

Kalibrering kreves.
•  Legg inn en kalibrering som beskrevet i trinn 6 av denne 

hurtigguide.

Vent 15 minutter 
kalibreringsfeil

Sensoren kalibrerer ikke riktig.
•  Trykk på VELG-knappen.   vil vises på statuslinjen
• Vent 15 minutter, legg deretter inn 1 kalibrering
•  Hvis feilen vedvarer, legger du inn 1 kalibrering til og venter  

i 15 minutter
•  Hvis ingen sensorglukosemåling vises, kontakter du din 

lokale forhandler

Vent 1 time 
kalibreringsfeil

Sensoren kalibrerer ikke riktig. 
•  Trykk på VELG-knappen.  vil vises på statuslinjen
• Vent 1 time, legg deretter inn 1 kalibrering
•  Vent 15 minutter. Hvis ingen sensorglukosemåling vises, 

kontakter du din lokale forhandler

Glukosemålingsfeil 
 i statusområdet

Vent.  løses vanligvis av seg selv innen minutter 
eller noen timer. Hvis dette fortsetter etter 3 timer, 
kontakter du din lokale forhandler.
• Ikke kalibrer 
•  Påse at sensorkapselen kleber godt til kroppen og at 

ikke noe gnir mot den
•  Sjekk at senderen er klemt fast på begge sider

Sensor sviktet

Sensoren slår seg av før slutten av 7-dagersperioden.
• Trykk på VELG-knappen for å slette varslet/skjermbildet 
• Kontakt den lokale forhandleren
• Fjern den sviktende sensoren og sett i en ny sensor

Kalibrering - “hva du gjør”
•  Bruk samme blodglukosemåler til alle kalibreringer i løpet av en sensorøkt.
•  Påse at teststrimlene for blodglukose er korrekt kodet og ikke utløpt.
• Vask og tørk hendene før du tester blodglukosen.
• Bruk kun BG-verdier fra fingerstikk til kalibrering.

Kalibrering - “hva du IKKE gjør”
• Ikke kalibrer når du ser  eller  på statuslinjen.
•  Ikke kalibrer hvis blodglukoseverdien er over 22,2 mmol/l eller under 2,2 mmol/l.
•  Ikke kalibrer mens paracetamol (for eksempel Paracet) er aktiv i kroppen din.

Alarm for lav glukose

Avansert funksjon nr. 1: Trendpiler
En trendpil kan vises ved siden av sensorglukose-
målingen på mottakerens trendskjermbilder. 
Trendpiler viser deg retningen og hastigheten av din 
glukoseendring. I brukerhåndboken for Dexcom G4 
PLATINUM-systemet finner du mer informasjon. 

Hastighetspilen vises øverst  
til høyre på trendgrafen

Hovedmeny,  
varsler uthevet

Varselmeny,  
Avansert uthevet

Menyen Avansert,  
Høy snooze uthevet

Innstillingsskjermbilde for 
høyt varsel, 15 minutter valgt

Avanserte funksjoner (fortsatt) 
(2) Varsler om stignings- og fallhastighet
Hastighetsvarslene kan stilles slik at de varsler deg når sensorglukosemålingen stiger 
(stigningsvarsel) eller faller (fallvarsel) med 0,11 mmol/l eller mer per minutt eller  
0,17 mmol/l eller mer per minutt. I brukerhåndboken for Dexcom G4 PLATINUM-
systemet finner du mer informasjon.

(3) Varslet Utenfor rekkevidde
Varslet Utenfor rekkevidde kan stilles slik at det varsler deg når sender og  
mottaker ikke kommuniserer i en periode på fra 20 til 200 minutter. Utenfor 
rekkevidde-symbolet (  ) vil være i øverste høyre hjørne av trendgrafen,  
og varslingsskjermbildet Utenfor rekkevidde vil vises. I brukerhåndboken for  
Dexcom G4 PLATINUM-systemet finner du mer informasjon.

Avansert meny, 
Stigningshastighet 

uthevet

Stigningshastighet, 
På/Av uthevet

Skjermbildet 
Stigningshastighet, 

På uthevet

Menyen Avansert,  
Utenfor rekkevidde uthevet

Varselskjermbildet  
Utenfor rekkevidde

Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM og Dexcom Studio er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører 
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Trinn 6
Kalibrering
Du må bruke din blodglukosemåler til å kalibrere ditt Dexcom G4 PLATINUM-system. 
På slutten av oppstartsperioden på 2 timer må du legge inn to kalibreringer før en 
sensorglukosemåling vises. BG-verdier for kalibrering må legges inn i mottakeren 
innen 5 minutter etter testen med blodglukosemåleren.

Kalibrering ved oppstart:
a.  Etter oppstartsperioden på 2 timer vil meldingen om kalibrering 

ved oppstart, med dobbel bloddråpe, vises på mottakeren. 
Trykk VELG-knappen for å slette dette varslet. 

b. Vask og tørk hendene.
c.  Ta en fingerstikkmåling av BG-verdien med 

blodglukosemåleren.
d.  Fra enhver trendgraf trykker du VELG-knappen for å gå  

til hovedmenyen.
e.  Trykk NED-knappen for å utheve “Angi BG”.  

Trykk VELG-knappen. 
f.   For kalibrering ved oppstart vil standard BG-verdi på mottakeren være 

6,7 mmol/l. Trykk OPP- eller NED-knappen for å legge inn nøyaktig BG-verdi 
fra blodglukosemåleren. Trykk VELG-knappen.

g. Trykk VELG-knappen for å akseptere kalibreringsverdien.
h. Gjenta trinn c-g for å legge inn den andre BG-verdien. 

Kalibreringsoppdatering:
Påminnelsen om kalibrering med en enkelt bloddråpe vil vises 
på mottakerskjermen for å minne deg på at det er behov for en 
kalibreringsoppdatering. Bekreft påminnelsen ved å trykke VELG. 
Etter kalibrering ved oppstart kreves kalibreringsoppdateringer 
hver 12. time som et minimum.
MERK: Færre kalibreringer enn det som anbefales kan føre 
til unøyaktige sensorglukosemålinger. Du kan legge inn flere 
kalibreringer hver dag hvis du vil. I brukerhåndboken for Dexcom 
G4 PLATINUM-systemet finner du mer informasjon om kalibrering.

Påminnelse om 
kalibrering ved 

oppstart

Kalibrerings-
påminnelse

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive 
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Utenfor USA: Kontakt den lokale forhandleren.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Tyskland

EC  REP

0086

Ingen pil

Konstant

0-0,06 
mmol/l/min

0-1,7 mmol/l 
opp eller

ned på 1/2 
time

Sakte 
stigende

0,06-0,11 
mmol/l/min 

1,7-3,3 
mmol/l opp
på 1/2 time

Stigende

0,11-0,17 
mmol/l/min 

3,3-5,0 
mmol/l opp
på 1/2 time

Raskt 
stigende

0,17 eller 
mer mmol/l/

min

5,0 eller mer 
mmol/l
opp på  
1/2 time

Sakte 
fallende

0,06-0,11 
mmol/l/min 

1,7-3,3 
mmol/l ned
på 1/2 time

Fallende

0,11-0,17 
mmol/l/min 

3,3-5,0 
mmol/l ned
på 1/2 time

Raskt 
fallende

0,17 eller mer  
mmol/l/min

5,0 eller mer 
mmol/l
ned på  
1/2 time

Ingen  
info om 
endring- 

shastighet

Vanlige spørsmål (fortsatt) 
Hvordan endrer jeg mine varselnivåer for høy/lav glukose?
Følg trinnene nedenfor:
a.   Fra enhver trendgraf trykker du VELG-knappen for å gå til hovedmenyen.
b.  Trykk NED-knappen for å utheve Varsler.  

Trykk VELG-knappen.

c.  Trykk VELG-knappen for å stille Høyt varsel.  
Eller trykk NED-knappen og deretter VELG-knappen  
for å stille Lavt varsel. 

d.  Bruk OPP- eller NED-knappen til å endre varselnivå.
e. Trykk VELG-knappen for å bekrefte endringene.

Hvor lang garanti er det på Dexcom G4 PLATINUM-
senderen?
Senderen leveres med en 6 måneders garanti.

Hvor lang garanti er det på Dexcom G4 PLATINUM-
mottakeren?
Garantien for mottakeren er på 12 måneder.

Vanlige spørsmål
Hva er kontraindikasjonene for Dexcom G4 PLATINUM-sensoren?
•  Blodglukoseverdien fra blodglukosemåleren skal brukes til å ta beslutninger om 

behandling, for eksempel om hvor mye insulin du bør ta. Dexcom G4 PLATINUM-
systemet er ingen erstatning for en blodsukkermåler.

•  Dexcom G4 PLATINUM sensor, sender og mottaker må fjernes før 
magnetresonanstomografi (MR), CT-skanning eller varmebehandling (diatermi). 
Dexcom G4 PLATINUM-systemet er ikke testet under MR eller CT-skanning eller 
med varmebehandling, og det er ukjent om dette innebærer sikkerhets- eller 
ytelsesproblemer.

•  Hvis du tar produkter som inneholder acetaminofen (paracetamol) (for eksempel 
Tylenol) mens du har sensoren på deg, kan det føre til feilaktig forhøyede 
glukoseverdier. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden acetaminofen 
(paracetamol) som er aktivt i kroppen.

Skal jeg gjøre beslutninger om behandlingen på grunnlag av resultater fra mitt 
Dexcom G4 PLATINUM CGM-system?
Nei. Beslutninger om behandling eller insulindosering skal tas på grunnlag av  
BG-verdier fra din blodglukosemåler. Retningen, hastigheten av glukoseendringen 
og trendgrafen i Dexcom G4 PLATINUM-systemet gir tilleggsinformasjon som hjelper 
deg til å ta disse beslutningene. 

Er det OK om mine Dexcom G4 PLATINUM CGM sensorglukosemålinger og  
BG-verdiene fra fingerstikk ikke stemmer helt overens?
Ja. Dine sensorglukosemålinger er ment å brukes kun for å påvise trender. 
Blodglukosemåleren og sensoren måler glukose fra to forskjellige typer væsker:  
blod og interstitialvæske. Derfor vil målingene med blodglukosemåleren og sensoren 
kanskje ikke stemme overens.

Hvorfor kan jeg ikke ta medisiner som inneholder acetaminofen (paracetamol) 
når jeg bruker Dexcom G4 PLATINUM-systemet?
Acetaminofen (paracetamol) er en kontraindikasjon for Dexcom G4 PLATINUM-
systemet og skal ikke tas mens sensoren sitter i kroppen. Dexcom G4 PLATINUM-
systemet kan måle unøyaktig høyt når du tar legemidler som inneholder acetaminofen 
(paracetamol). Nivået og varigheten av unøyaktighet vil variere fra person til person. 
For å forstå hvor lenge acetaminofen (paracetamol)-holdige medisiner vil påvirke 
kroppen, bør du snakke med legen.

Hovedmeny,  
Varsler uthevet

Menyen Varsler,  
Høyt varsel uthevet

Skjermbildet Høyt 
varsel, Nivå uthevet


