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SİSTEM BİLEŞENLERİ: 
Yalnızca aşağıda listelenen Dexcom G4 PLATINUM Sistem bileşenlerini yeniden sipariş edebilirsiniz:

DEXCOM G4 PLATINUM SÜREKLİ GLİKOZ İZLEME (CGM) 
SİSTEMİ

Dexcom G4 PLATINUM Sensörü

Dexcom G4 PLATINUM Alıcısı 

Dexcom G4 PLATINUM Vericisi

• sensör
• verici
• alıcı
•  alıcı USB şarj/indirme kablosu
• şarj aleti

• adaptör fişleri
• alıcı kılıfı 
• kullanım kılavuzu
• hızlı başlangıç kılavuzu
•  Dexcom Studio yazılımı (isteğe bağlı)

FAYDALI İPUCU:
Sensörler ayrı satılır. Kullanım için ticari olarak dağıtımı yapılan kan 
şekeri ölçüm cihazı gereklidir. Sisteminizde doğru Dexcom Studio sürümü 
kullandığınızdan emin olun. Sensör, tüm Dexcom G4 PLATINUM ürün 
ailesiyle çalışır. Dexcom G4 PLATINUM Sensörü, Alıcısı ve Vericisi 
SEVEN/SEVEN PLUS Alıcı ve Verici ile uyumlu değildir.
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Sistemi kullanırken, 5 dakikadan 7 gün boyunca zaman aralıklarıyla 
güncellenen sürekli sensör ölçüm değerlerinizi görebileceksiniz. Bu değerler, 
glikoz seviyelerinizdeki değişimleri ve modelleri tespit etmenize yardımcı olur.

Sistem sensörü, alıcıyı ve vericiyi içerir. Sensör, ölçüm seviyelerinizi 7 gün 
boyunca sürekli olarak izlemek için derinizin altına takılan atılabilir bir ünitedir. 
Verici, sensör tarafından ölçülen glikoz bilgilerini alıcıya gönderen tekrar 
kullanılabilir bir cihazdır. Alıcı, glikoz bilgilerini alan ve görüntüleyen taşınabilir 
bir cihazdır.

Bu kullanım kılavuzunda sistemin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Lütfen bu kullanım kılavuzunu inceleyin. 

GİRİŞ

FAYDALI İPUCU:
Dexcom, Dexcom G4 PLATINUM CGM için yerleşmiş erişkin öğrenim 
prensiplerini temel alan, interaktif ve size kılavuzluk eden bir eğitim sistemi 
geliştirmiştir. Lütfen (dexcom.com/downloadsandguides adresinde mevcut 
olan) eğitimi inceleyin ve Dexcom G4 PLATINUM eğitiminin sizin için uygun 
bir seçenek olup olmadığını sağlık görevlinizle görüşün.
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KULLANIM ENDİKASYONLARI
Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sistemi, diyabetli yetişkinlerde  
(2 yaş veya daha büyük) değişimlerin saptanması ve modellerin izlenmesinde 
etkin olan bir glikoz izleme cihazıdır. Sistem, hastalar tarafından evde ve sağlık 
kurumlarında kullanım için tasarlanmıştır. 

Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, standart kişisel glikometre cihazlarından elde 
edilen bilgileri değiştiren değil tamamlayan birleşik bir cihaz olarak kullanılması 
açısından endikedir.

Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, akut ve uzun süreli tedavi planlarını 
kolaylaştırarak hiperglisemi ve hipoglisemi durumlarının saptanmasına 
yardım eder; böylece bu sapmalar minimize edilebilir. Dexcom G4 PLATINUM 
Sisteminin sonuçlarının yorumlanması, zamanla birçok sıralı değerlerle 
gösterilen değişimleri ve modelleri temel alarak yapılmalıdır.

ÖNEMLİ Kullanım BİLGİSİ
Lütfen, sürekli glikoz izleme sistemini kullanmaya başlamadan önce ürün 
talimatlarını okuyun. Kondeğişimikasyonlar, uyarılar, önlemler ve diğer önemli 
kullanım bilgileri ürün talimatlarında bulunmaktadır. Sensör değişim bilgisini, 
diyabetinizin yönetilmesinde nasıl kullanacağınızı sağlık görevlinize danışın. 
Ürün talimatlarınız, sisteminizdeki sorunların giderilmesi ve cihazınızın 
performans özellikleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.

KONTRENDİKASYONLAR
•  Kan şeker ölçerinizden elde edilen kan şeker verileri, ne kadar insülin  

almanız gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların alınmasında kullanılmalıdır. 
Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kan şekeri ölçüm cihazı yerine kullanılmaz. 

•  Dexcom G4 PLATINUM Sensörü, Vericisi ve Alıcısı Manyetik Rezonans 
Görüntüleme (MRI), CT Tarama ya da diyatermi tedavisi öncesinde 
çıkartılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi MRI, CT taramaları veya 
diyatermi tedavisi sırasında test edilmemiştir ve güvenlik ya da performans 
sorunları olup olmayacağı bilinmemektedir.

•  Sensörü takarken (Tylenol gibi) acetaminophen almak yanlış bir biçimde sensör 
ölçüm değerlerinizi yükseltebilir. Yanlış değerlerin sapma oranı, vücudunuzda 
bulunan acetaminophen (paracetamol) miktarı ile doğru orantılıdır.
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UYARILAR
•  Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemini, eğitim almadan ve CGM sistemindeki 

cihazların nasıl kullanılacağını öğrenmeden kullanmayın.

•  Kan şeker ölçerinizden elde edilen kan şeker verileri, ne kadar insülin almanız 
gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların alınmasında kullanılmalıdır. Dexcom 
G4 PLATINUM Sistemi kan şekeri ölçüm cihazı yerine kullanılmaz. Kan şekeri 
değerleri, sensör ölçüm değerlerinden farklı olabilir. Glikoz değişikliklerinin 
istikameti ve oranı ile Dexcom G4 PLATINUM Sisteminizdeki değişim grafiği, 
diyabetinizin yönetilmesinde karar alınmasına yardımcı olacak ek bilgiler sağlar.

•  Yüksek ve düşük glikoz semptomları görmezden gelinmemelidir. Sensör ölçüm 
değerleriniz semptomlarınıza uymuyorsa, kan şekerinizi kişisel glikometrenizi 
kullanarak ölçmeniz gerekir. 

•  Eğer 12 saatten az süreler içinde kalibre ettiyseniz, sensör ölçüm değerleriniz 
hatalı çıkabilir.

•  Sensörler sadece çok nadir görülen durumlarda kırılır. Bir sensör kırılırsa ve 
derinin üzerinde görülen kısmı yoksa, çıkartmaya çalışmayın. Yerleştirme 
bölgesinde enfeksiyon ya da iltihaplanma (kızarıklık, şişme ya da acı) 
semptomları görülüyorsa, derhal profesyonel sağlık görevlilerine başvurun. 
Sensörünüz kırılırsa, lütfen bu durumu yerel dağıtıcınıza bildirin.

•  Dexcom G4 PLATINUM Sistemi hamile ya da diyaliz tedavisi gören kişilerin 
kullanımı için onaylanmamıştır. 

•  Yaşı 2 ile 17 arası olan hastalarda bel ya da üst kalçadan ya da yetişkinlerde 
bel (abdomen) bölgesinde deri altına takma dışında sensör yerleştirilmesi 
onaylanmamaktadır.

•  Eğer verici ya da alıcı kılıfı hasar görmüşse/çatlamışsa, elektrik kaçağı ya da 
arıza yaratabileceğinden dolayı bunları kullanmayın.

•  Sensörde ve vericide bulunan küçük parçalar, yutulması durumunda 
boğulmaya sebep olabilir. Verici seti kutusunu çocuklardan uzak tutun; kutuda 
yutulmaması gereken mıknatıs vardır.

ÖNLEMLER
•  Sensör paketini açmadan önce, kirlenmeyi önlemek için ellerinizi sabun ve 

suyla yıkayarak iyice kurutun. 



Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanım Kılavuzu | 9

•  Sensörü takmadan önce, sensörün takılacağı yerdeki deriyi izopropil alkol 
gibi topikal antimikrobik bir çözeltiyle temizleyin. Bu işlem enfeksiyonun 
önlenmesine yardımcı olur. Sensörü temizlenen bölge kuruyuncaya kadar 
takmayın; bu sayede daha rahat saplanır.

•  Her sensör takışınızda, sensör taktığınız bölgeyi değiştirerek derinizin 
iyileşmesine izin verin. 

•  Şişen basık ya da sıkışmış bölgelere sensör takmayın, yaralı, dövme bulunan 
ya da rahatsız olan vücut kısımlarınızı tercih etmeyin; bu bölgeler glikoz 
ölçmek için uygun yerler değildir.

 •  Sensöre 7,62 cm’den daha yakın mesafelerde insülin enjeksiyonundan ya 
da insülin pompası infüzyon seti kullanmaktan kaçının; insülin sensör ölçüm 
değerlerini etkileyebilir.

•  Ambalajı açılmamışsa ya da zarar görmemişse sensör sterildir. Steril ambalajı 
önceden açılmış ya da zarar görmüşse sensörü kullanmayın.

•  Sistemi kalibre edebilmek için, dikkatle yapılmış bir kan şeker ölçümünün 
ardından en fazla 5 dakika içinde kan şeker ölçüm cihazınızda görüntülenen 
kan şeker değerini tam olarak girmeniz gerekmektedir. Yanlış kan şeker 
değerlerinin ya da değerlerin ölçümden 5 dakikadan fazla süre geçtikten 
girilmesi, sensör ölçüm değerlerinin hatalı olmasına yol açabilir.

•   Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi, arada bir engel bulunmaması 
durumunda en fazla 6 metredir. Kablosuz iletişim suda iyi çalışmadığından, 
söz konusu mesafe havuzda, banyoda ya da su yatağında daha da kısadır.

•  Sensörler, uzun raf ömrüne sahip olması için 2°C - 25°C arasında 
saklanmalıdır. Belirtilen sıcaklık aralığındaysa, sensörlerinizi buzdolabında 
saklayabilirsiniz. Sensörler dondurucuda saklanmamalıdır.

•  USB kablosu bağlı değil iken USB port kapağını kapalı tutun. USB portuna su 
kaçarsa alıcı arızalanabilir.
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Bölüm bir
DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEMİYLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER
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Piston

Aplikatör haznesi 
(küçük introdüser 
iğnesi ve sensörü içerir)

Verici Mandalı

Güvenlik kilidi

Manşon

Sensör podu

Serbest Bırakma Tırnağı

1.1 SENSÖRE GENEL BAKIŞ
Sensör derinizin altına yerleştirilir ve sürekli olarak glikoz seviyelerinizi ölçer.

Sensör ve verici (yerine yerleştirildikten sonra), 7 gün boyunca tüm sensör 
oturumu süresince derinizin içinde kalır.

1.2 VERİCİYE GENEL BAKIŞ
Vericiniz kablosuz bağlantı aracılığı ile glikoz bilgilerinizi alıcıya gönderir. Doğru 
şekilde takılmaları koşuluyla verici ve sensör suya dayanıklıdır. Vericinizi atmayın. 
Verici tekrar kullanılabilir.

Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi, arada bir engel bulunmaması durumunda 
6 metredir. Kablosuz iletişim suda iyi çalışmadığından, söz konusu mesafe 
havuzda, banyoda ya da su yatağında daha da kısadır. 

Verici pili en az 6 ay dayanır. Verici pili seviyesinin 
düşük olduğunu gösteren ekranı sağ tarafta 
gördüğünüzde, vericiyi en kısa sürede değiştirin. 
Verici pili, bu uyarının görünmesinin ardından bir 
hafta içinde boşalabilir.
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1
1.3 ALICIYA GENEL BAKIŞ 

Alıcı, sensör ölçüm değerlerini, değişim oku yönü ile hızını ve eğilim grafiklerini 
gösteren taşınabilir küçük bir cihazdır. Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi 
6 metredir.

Alıcınızın su geçirmezlik sınıfı IP22’dir; bu, yağmur damlalarına karşı belirli 
bir düzeyde koruma sağladığı anlamına gelmektedir. Alıcının üzerine sıvı 
damlatmayın veya alıcıyı sıvıların içine atmayın. Alıcının içine toz ve sıvı 
kaçmasını önlemek için Micro USB portunun kapağını kapalı tutun.

Kablosuz iletişim suda iyi çalışmadığından, söz konusu mesafe havuzda, 
banyoda ya da su yatağında daha da kısadır.

ÖRNEK: 3 Saatlik Değişim Grafiği Ekranı

Değişim Grafiği Saatleri

Değişim Oku

Geçerli Zaman

Son 5 dakikaya ait sensör 
ölçüm değeri

Hedef Glikoz 
Aralığı

Düşük Glikoz 
Uyarısı Ayarı

Son döneme ait 
sensör ölçüm 
değeri çizelgesi

Anten

Pil Durum Ekranı

Yüksek Glikoz 
Uyarısı Ayarı Glikoz Değerleri
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Alıcıda, kurulum ve kullanımı kontrol edilen ekranlar arasında geçiş yapmanızı 
ve alıcı ayarlarını değiştirmenizi sağlayan beş düğme bulunur. Ekranlarda 
sensör ölçüm değerleri, değişim grafikleri ve değişim okları görüntülenir.

Alıcınız ve vericiniz, kablosuz olarak güvenli şekilde ve yalnızca birbirleriyle 
iletişim kuracak şekilde eşleştirilmiştir.

Sistemle birlikte kullanmak için ticari olarak satılan bir kan şekeri ölçüm cihazı 
edinmeniz gerekir.

YUKARI düğmesi

AŞAĞI düğmesi

SEÇİM düğmesi

SAĞ düğme

SOL düğme
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1
1.4 ALICI PİLİNİN ŞARJ EDİLMESİ
Alıcının pili şarj edilebilir. Şarj edilebilir pil, birlikte 
verilen şarj kablosunu kullanarak şarj ettikten sonra 
normal olarak 3 gün dayanır. Pil ömrü, alıcıyla ne 
sıklıkta etkileşim kurulduğuna bağlıdır. Pil seviyesi 
düştüğünde alıcı size uyarı gönderir.
Alıcı pili aşağıdaki seçeneklerden biri kullanılarak şarj 
edilebilir: 
• AC güç çıkışı
•  Windows işletim sistemine sahip bir kişisel bilgisayar 

(Alıcınızı PC’den şarj etmeniz için, Dexcom Studio kurulmalıdır. Sistem 
gereklilikleri ve daha fazla bilgi için Dexcom web sitesine (dexcom.com) veya 
Dexcom Studio Yazılımı Kullanım Kılavuzuna bakınız.)

Tamamen boşalan bir pilin duvar prizine takılarak şarj edilmesi yaklaşık 3 saat, 
bilgisayara bağlanarak şarj edilmesi yaklaşık 5 saat sürer.
Alıcınızı istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz; şarj etmek için pilin tamamen 
boşalmasını beklemeniz gerekmez. 

1.4.1 ALICI PİLİNİN AC GÜÇ ÇIKIŞINDAN ŞARJ EDİLMESİ
AC güç adaptörü değiştirilebilir fişlerle birlikte sunulur. 

Duvarınızdaki priz çeşidine uygun fişi, tam yerine oturtana 
kadar adaptörün üzerine kaydırarak prize takın.

Düşük pil uyarısı

FAYDALI İPUCU:
•  Alıcı bir sağlık kurumunda kullanıldığında, şarj işlemi hastanın uzağında 

yapılmalıdır.
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Pili şarj etmek için aşağıdaki talimatları izleyin:
1.  USB kabloyu AC güç adaptörüne takın.
2. AC güç adaptörünü AC güç çıkışına takın.
3.  Porta ulaşmak için alıcının kenarında bulunan USB portu 

kapağını kaydırarak açın. 
4.  Kablonun Micro USB ucunu alıcının USB portuna takın.

USB kablosu bağlı olmadığında alıcıdaki USB port kapağını 
kapalı tutun.

FAYDALI İPUCU:
•  USB portu kapağını açmak için kaydırırken kapağa parmağınızla sıkıca 

bastırın.

Fişi AC güç adaptöründen çıkarmak için her iki 
başparmağınızla fişin altından tutun ve fiş adaptörden 
dışarı çıkana kadar fişi kendinize doğru çekin. 

5.  Alıcıda pil şarj ekranı görüntülenir.

6.  Birkaç saniye sonra değişim grafiği yeniden 
görüntülenir; bu sırada pil şarj sembolü ( ) ekranın 
sol üst köşesinde görüntülenmeye devam eder.
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1.4.2 ALICI PİLİNİN WINDOWS UYUMLU BİLGİSAYARDAN 
ŞARJ EDİLMESİ
Alıcıyı bilgisayardan şarj edebilmek için Dexcom Studio yazılımının 
bilgisayarda yüklü olması gerekir.
1. USB kabloyu bilgisayarınıza takın.

2. USB kablonun diğer ucunu alıcıya takın.

3.  Alıcıda pil şarj ekranı görüntülenir.

4.  Birkaç saniye sonra değişim grafiği yeniden 
görüntülenir; bu sırada pil şarj sembolü ekranın 
sol üst köşesinde görüntülenmeye devam eder.

FAYDALI İPUCU:
•  Şarj işlemini yalnızca bilgisayarınızdaki USB portundan veya AC güç 

adaptöründen yapın. Harici bir USB hub kullanmayın. Harici bir USB 
hub, alıcının şarj olmasına yetecek kadar güç sağlamayabilir.
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FAYDALI İPUÇLARI:
•  Her sensör oturumundan önce alıcınızın pilini şarj edin. Yeterli şarj 

olduğundan emin olmak için pil seviyenizi düzenli olarak kontrol edin.

•  Boşalması durumunda pil, tarih ve saat bilgilerini şarj edilmemesi durumunda 
3 gün süreyle saklayacaktır. 3 gün sonunda, alıcınızın tarih ve saat ayarını 
sıfırlamanız istenecektir (bkz. Bölüm 2, Kısım 2.2, Ayarlar Menüsü).

•  Yalnızca, alıcı setiyle birlikte verilen Dexcom pil şarj aletini kullanın. Başka 
bir pil şarj aleti kullanmayın.

1.4.3 ALICININ ŞARJ EDİLDİĞİNİN ANLAŞILMASI
1.  Piller şarj olurken, pil şarj sembolü dolmaya başlar. Pil şarj sembolü 

tamamen dolduğunda pil tam olarak şarj olmuş demektir.

2.  Şarj tamamlandıktan sonra, kabloyu alıcıdan ve prizden veya bilgisayarın USB 
portundan çıkarın.

Başlangıç Tamamen Şarj Olmuş



22 | Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sistemi

1
 Ana menü seçenekleriyle ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıda belirtilen Bölüm lerde 
bulabilirsiniz:

Kullanım sırasında alıcıda görüntülenebilecek ekranların listesini görmek için 
Ek 1 - Alıcı Uyarıları, Alarmları ve İstemleri başlıklı Bölüm’e bakın.

Menü Amaç Kullanım 
Kılavuzu 
Referansı

Değişim 
Grafiği

Değişim grafiklerini görüntülemek.
•  Alıcıyı açtığınızda varsayılan olarak 3 saatlik değişim 
grafiği ekranı görüntülenir.

Bölüm 5

Sensörü 
Başlatma

Yeni sensör oturumu başlatmak.
•  Bu seçenek yalnızca yeni bir verici kimliği girilmesi 

ve bir sensör oturumunun ortasında olmamanız 
durumunda görüntülenir.

Bölüm 3

KG Girme Kalibrasyon için kan şeker değerlerini girmek. Bölüm 4

Profiller Profiller, uyarı ve alarm ses şablonu ile ses seviyesini 
ihtiyacınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

Bölüm 6

Olaylar Yiyecekler, insülin, egzersiz ve sağlık durumuyla ilgili 
kişisel bilgiler girmek.

Bölüm 7

Uyarılar,
Yüksek/
Düşük

Yüksek ve düşük uyarılarına ilişkin bildirim ayarlarını 
alıcı üzerinden değiştirmek.

Bölüm 6

Ayarlar Saat, tarih ve verici kimliğini değiştirmek, Dexcom 
G4 PLATINUM Sistemi donanım ve yazılım sürümü 
numaralarına bakmak, verici pil durumunu, son 
kalibrasyon değerini, sensör yerleştirme tarihini 
görüntülemek.

Bölüm 2

Kapatma Aktif bir sensör oturumu sırasında sensör, verici ve 
alıcı arasındaki tüm iletişimi geçici olarak kapatmak. 
Sensör ölçüm değerlerini almazsınız ve kapatma 
işlemi sensörün ömrünü uzatmaz.

Bölüm 3

Sensörü 
Durdurma

Bir sensör oturumunu erken sonlandırmak.
•  Bu seçenek yalnızca bir sensör oturumunun 

ortasında olmanız durumunda görüntülenir.  
Sensör ölçüm değerlerini almazsınız. Bu işlem, 
sensör kullanım ömrünü uzatmaz.

Bölüm 9
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Bölüm iki
DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEM KURULUMU
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Bu Bölüm Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme 
Sisteminizin kurulumunu ilk kez yaparken size yardımcı 
olacaktır. Başlamadan önce bu Bölümü okuyun.

2.1 KURULUM SİHİRBAZI

1.  Alıcı kurulumunu yapmadan önce vericiyi paketinden çıkarın.  
Paketinden çıkarıldıktan sonra vericinin açılması 10 dakika sürer. 

2.  Alıcının tamamen şarj edildiğinden emin olun (bkz. Bölüm 1, Kısım 1.4,  
Alıcı Pilinin Şarj Edilmesi).

3.  Alıcı üzerindeki SEÇİM düğmesine basarak alıcıyı açın. Alıcınızı ilk 
açtığınızda, Kurulum Sihirbazı aşağıdaki kurulum bilgilerini girmenizi 
sağlayarak başlangıç için size yardım eder:

 a. Dilinizi seçin.

 •  İstediğiniz dili seçmek için YUKARI veya AŞAĞI 
düğmesine basın.

 •  İşaretlenen dili seçmek için SEÇİM düğmesine 
basın.

 b. Saat biçimini ayarlayın.

 •  Saat biçimi 24 Saat veya AM/PM (12 saat) olarak 
ayarlanabilir.

 •  İstediğiniz saat biçimini seçmek için YUKARI ve 
AŞAĞI düğmesine basın.

 •  Saat biçimindeki değişiklikleri onaylamak için 
SEÇİM düğmesine basın.
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 c.  Saat ve tarihi ayarlayın. Tarih biçimi 

YYYY.AA.GG şeklindedir.

 •  Güncel saat ve tarihi girmek için YUKARI veya 
AŞAĞI düğmesine basın.

 •  Bir sonraki Bölüm e gitmek için SAĞ düğmeye 
(simge göster) basın.

 •  Saat ve tarihte yapılan değişikliği onaylamak 
için SEÇİM düğmesine basın.

 d. Verici kimliğinizi girin.

 •  Verici kimliğinizi girmek için YUKARI veya AŞAĞI 
düğmesine basın.

 •  Girilen verici kimliğini onaylamak için SEÇİM 
düğmesine basın.

Verici kimliğiniz sisteminize özgüdür ve 5 rakamlı ve/veya harfli bir kod içerir; 
verici kimliğini aşağıdaki konumlarda bulabilirsiniz:

• Verici kutusunun etiketinin dışında.

• Verici kutusunun altında.

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Verici kimliği numaranızı sayfa 4’teki Önemli İletişim Bilgileri ve Numaraları 

Bölümüne not edin.

•  Kurulum Sihirbazı tamamlandıktan sonra dil, saat biçimi, saat, tarih veya verici 
kimliğinizi değiştirmek isterseniz, 2.2, Ayarlar Menüsü Bölüm üne baskın.
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 e.  Düşük ve yüksek glikoz uyarı değerlerinizi ayarlayın. Düşük ve yüksek 
glikoz uyarıları önceden 80 mg/dL ve 200 mg/dL olarak ayarlanmıştır ancak 
ihtiyaçlarınız doğrultusunda değiştirebilir.

 •  İstediğiniz değeri seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın. Yüksek 
uyarı 10 mg/dL’lik aralıklarla, düşük uyarı 5 mg/dL’lik aralıklarla ayarlanabilir.

 • Tercih ettiğiniz uyarı değerimi onaylamak için SEÇİM düğmesine basın.

Kurulum Sihirbazı şimdi tamamlandı. Dexcom G4 PLATINUM CGM Sisteminizi 
kullanmaya başlamak için bir sensör yerleştirmeniz gerekir (bkz. Bölüm 3, 
Sensör Yerleştirme ve Sensör Oturumu Başlatma).

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Uyarı değerlerinizi, uyarılar menüsünden de değiştirebilirsiniz.

• Ölçüm birimi (mg/dL) değiştirilemez.
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2.2.2 ALICININ SAAT VE TARİHİNİN AYARLANMASI
Saat ve tarihi ayarlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.
1.  Ayarlar menüsünde, “Verici Kimliği” ayarına gitmek 

için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  Tarih ve saat için değerleri vurgulamak üzere SAĞ 
düğmeye basın. Ardından, düzenleme yapmak 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve sonra bir 
sonraki değere gitmek için SAĞ düğmeye basın. 
Tarih biçimi YYYY.AA.GG şeklindedir. Saati 
seçtikten sonra, SEÇİM düğmesine basın. Ayarlar 
menüsüne geri dönersiniz.

2.2 AYARLAR MENÜSÜ
Ayarlar menüsü saat, tarih veya verici kimliğini Kurulum Sihirbazı tamamlandıktan 
sonra nasıl değiştirebileceğinizi gösterir.

2.2.1 AYARLAR MENÜSÜNE GİTME
1.  Alıcıyı açmak için SEÇİM düğmesine basın. 3 saatlik değişim grafiği görüntülenir.
2. Ana Menüyü görüntülemek için SEÇİM düğmesine basın.
3.  Ayarlar menüsünde, “Saat/Tarih” ayarına gitmek için YUKARI veya AŞAĞI 

düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine basın. Ayarlar menüsü görüntülenir.
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2.2.3 VERİCİ KİMLİĞİNİN GİRİLMESİ
Yeni bir verici veya alıcıya geçiş yaptığınızda (setle birlikte verilen verici ve/veya 
alıcının yerine), verici kimliğini alıcıya girmeniz gerekir. Verici kimliği 5 rakamlı 
ve/veya harfli bir kod içerir; verici kimliğini aşağıdaki konumlarda bulabilirsiniz:

 • Verici kutusunun etiketinin dışında.
 • Verici kutusunun altında.

Verici kimliğini bulamazsanız, yerel dağıtıcınıza başvurun.

Verici kimliğinizi girmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın.

1.  Ayarlar menüsünde, “Verici Kimliği” ayarına gitmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  Kimliği girmeye ilk sayı veya harften başlayın 
(“SN” girmeyin):

 a.  Doğru sayı veya harfi görüntülemek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.

 b.  Ardından bir sonraki değere gitmek için SAĞ 
düğmeye basıp a adımını tekrarlayın. Verici 
kimliğiniz ekranda görüntülenene kadar a ve 
b adımlarını tekrarlamaya devam edin. 

 c.  Beşinci sayı veya harfi girdikten sonra SEÇİM 
düğmesine basın. Ayarlar menüsüne geri dönersiniz.

FAYDALI İPUCU:
•  Verici kimliğini yalnızca bir sensör oturumunda olmadığınızda 

ayarlayabilirsiniz. Sensör oturumu boyunca “Verici Kimliği” ayarlar 
menüsünde bir seçenek olarak sunulmaz.

FAYDALI İPUCU:
•  Şarj edilebilir pil boşalmışsa alıcının saat ve tarihini sıfırlamanız gerekebilir. 

Bu olursa, uyarı alırsınız ve otomatik olarak saat/tarih ayar ekranına 
gönderilirsiniz.
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2.2.5 ALICI DİLİNİN SEÇİLMESİ

Alıcının dilini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1.  Ayarlar menüsünde, “Dil” ayarına gitmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  İstediğiniz saat biçimine gitmek ve işaretlemek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.

3.  İşaretlenen dili seçmek için SEÇİM düğmesine 
basın. Ayarlar menüsüne geri dönersiniz.

2

2.2.4 ALICI SAAT BİÇİMİNİN AYARLANMASI

Alıcınızın saat biçimini (24 saat veya AM/PM) ayarlamak için aşağıdaki adımları 
uygulayın.

1.  Ayarlar menüsünde, “Saat Biçimi” ayarına gitmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  İstediğiniz saat biçimine gitmek ve işaretlemek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.

3.  İşaretlenen saat biçimini ayarlamak için SEÇİM 
düğmesine basın. Ayarlar menüsüne geri dönersiniz.
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2.3 DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEMİYLE İLGİLİ BİLGİLERİN 
KONTROL EDİLMESİ

İstediğiniz zaman CGM ile ilgili bilgiler için alıcınızı kontrol edebilirsiniz.

1.  Ayarlar menüsünde, “Cihaz Bilgileri” ayarına 
gitmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve 
ardından SEÇİM düğmesine basın.

2.  Sensör oturumu ve sistem hakkındaki bilgiler 
görüntülenir. Tüm Cihaz Bilgilerini görmek için 
aşağıya kaydırın:

• Yerleştirme Zamanı
• Son Kalibrasyon
• Verici Pili
• Verici Kimliği
• Seri Numarası
• Parça Numarası
• Parça Revizyonu
• Yazılım Numarası
• Yazılım Revizyonu

3. Ayarlar menüsüne dönmek için SOL düğmeye basın.
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Sensör oturumundayken, alıcının ve vericinin iletişim halinde olduğunu kontrol 
edebilirsiniz. Değişim grafiğini görmek için SEÇİM, SOL veya SAĞ düğmesine 
basarak değişim grafiği ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Bu anten sembolü vericinin ve alıcının iletişim 
halinde olduğunu gösterir.

Bu mesafe dışı sembolü vericinin ve alıcının 
iletişim halinde olmadığını gösterir.

2.4 VERİCİ VE ALICI İLETİŞİMİ

  Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi, arada bir engel 
bulunmaması durumunda 6 metredir. Kablosuz iletişim suda iyi 
çalışmadığından, söz konusu mesafe havuzda, banyoda ya da  
su yatağında daha da kısadır.

  Dexcom G4 PLATINUM Sensörü, Vericisi ve Alıcısı Manyetik 
Rezonans Görüntüleme (MRI), CT Tarama ya da diyatermi tedavisi 
öncesinde çıkartılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi MRI,  
CT taramaları veya diyatermi tedavisi sırasında test edilmemiştir ve 
güvenlik ya da performans sorunları olup olmayacağı bilinmemektedir.

FAYDALI İPUCU:
•  Verici ve alıcı aşağıdaki durumlarda iletişimi kaybedebilir:
 - Metalik nesnelerin yakınındayken.
 - Elektrikli battaniye kullanırken.
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Bölüm üç
SENSÖR YERLEŞTİRME VE SENSÖR 

OTURUMU BAŞLATMA
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Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sisteminizi kullanmak 
için bir sensöre, vericiye ve alıcıya ihtiyaç duyacaksınız. Kalibrasyon 
için kan şekeri ölçüm cihazına ve ölçüm çubuklarına da ihtiyaç 
duyacaksınız. Takılıp kalibre edildikten sonra, sensör en fazla 7 gün 
süreyle sürekli olarak sensör ölçüm değerlerinizi ölçer ve görüntüler. 
Aşağıdaki Bölümler sensörün nasıl takılacağını ve yeni bir sürekli 
glikoz izleme oturumuna nasıl başlanacağını size gösterir.

3.1 BAŞLAMADAN ÖNCE
r  Alıcınızı tamamen şarj ettiğinizden emin olun. Bkz. Bölüm 1, Kısım 1.4,  

Alıcı Pilinin Şarj Edilmesi.

r Alıcı üzerindeki tarih ve saatin doğru olduğunu kontrol edin.

r  Alıcınıza doğru verici kimliğinin girildiğinden emin olun (bkz. Bölüm 2, Kısım 2.2, 
Ayarlar Menüsü).

r  Sensörün üzerindeki Son Kullanma Tarihini kontrol edin. Son Kullanma Tarihi 
biçimi YYYY.AA.GG şeklindedir. Sensörler, sensör paketi etiketinde belirtilen 
takvim gününün sonuna kadar kullanılmalıdır.

r  Kalibrasyon için doğru kan şekeri değerlerini aldığınızdan emin olmak için kan 
şekeri ölçüm cihazınızı üreticinin talimatlarına göre kullanın.

Iğnesi kopmuş bir Dexcom G4 PLATINUM Sensörüyle MRI işlemi uygulanan 
hastalarda, yapılan in-vitro MRI testinde herhangi bir güvenlik tehlikesi 
algılanmamıştır. Belirgin herhangi bir hareket veya kabloda ısınma tespit 
edilmemiştir ve görüntülenen artefaktlar kablonun etrafındaki alanla sınırlı kalmıştır. 

  Sensörler sadece çok nadir görülen durumlarda kırılır. Bir sensör kırılırsa ve 
derinin üzerinde görülen kısmı yoksa, çıkartmaya çalışmayın. Yerleştirme 
bölgesinde enfeksiyon ya da iltihaplanma (kızarıklık, şişme ya da acı) 
semptomları görülüyorsa, derhal profesyonel sağlık görevlilerine başvurun. 
Eğer sensörünüz kırıldıysa, lütfen bu durumu yerel dağıtıcınıza bildirin.
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Yeni bir sensör kullanmadan önce aşağıdaki sensör aplikatörü resmini inceleyin. 

Piston

Aplikatör haznesi 
(küçük introdüser 
iğnesi ve sensörü içerir)

Verici mandalı

Güvenlik kilidi

Manşon

Sensör podu

Serbest bırakma tırnağı

  Sensörler 2°C - 25°C arasında saklanmalıdır. Belirtilen sıcaklık 
aralığındaysa, sensörlerinizi buzdolabında saklayabilirsiniz. 
Sensörler dondurucuda saklanmamalıdır.

r  Vericinin alt kısmını hafifçe nemli ya da izopropil alkollü bir bezle temizleyin. 
Vericiyi temiz, kuru bir bezin üzerine yerleştirin ve 2-3 dakika kurumaya bırakın.

r Kan şekeri ölçüm cihazının ve alıcının tarih ve saatinin eşleştiğinden emin olun.

3.2 SENSÖRÜN PAKETİNDEN ÇIKARILMASI

  Sensörün ambalajı açılmamışsa ya da zarar görmemişse sterildir. 
Steril ambalajı önceden açılmış ya da zarar görmüşse sensörü 
kullanmayın.
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3.3 YERLEŞTİRME BÖLGESİ SEÇİLMESİ

Sensörü yerleştirmek için bir bölge seçin:

•  Yetişkinler için 18 yaş ve üzeri: göbeğe uygulayın (vücudun ön cephesi, seçenek A).

•  Çocuklar ve ergenler için 2 - 17 yaş arası: göbeğe (vücudun ön cephesi, 
seçenek A) ya da üst kalçaya (vücudun arka cephesi, seçenek B) uygulayın.

Bunun dışında test edilmiş bir sensör yerleştirme bölgesi yoktur.

Her sensör takışınızda, sensör taktığınız bölgeyi değiştirerek 
derinizin iyileşmesine izin verin. 
Şişen basık ya da sıkışmış bölgelere sensör takmayın; yaralı, dövme 
bulunan ya da tahriş olmuş bölgeleri tercih etmeyin; bu bölgeler 
glikoz ölçmek için uygun değildir.
Sensöre 7,62 cm’den daha yakın mesafelerde insülin enjeksiyonundan 
ya da insülin pompası infüzyon seti kullanmaktan kaçının; insülin sensör 
ölçüm değerlerini etkileyebilir.

• Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın.
•  Sensörü dikkatlice ambalajından çıkartın. Zarar görmediğinden emin olmak için 

sensöre yakından bakın.
•  Aplikatör tek kullanımlık atılabilir bir ünitedir. Güvenlik kilidi iğnenin hazır 

olmadan kazara serbest kalmasını önler. Aplikatörün ve sensörün tasarımı 
tekrar kullanımı önler.

Vücudun ön cephesi, sensör bölgesi 
seçenek A (2 yaş ve üzeri)

Vücudun arka cephesi, 
sensör bölgesi seçenek B 
(yalnızca 2 ila 17 yaş arası)
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İdeal sensör yerleştirme bölgesi vücut türünüz, faaliyetleriniz, hassasiyetleriniz 
ve diğer kişisel alışkanlıklarınıza göre değişkenlik gösterebilir. Kemer hattının 
üstünde veya altında bir bölge seçebilirsiniz. En iyi yerleştirme bölgeleri genellikle 
düz ve “sıkıştırılabilir” bölgelerdir. Sensörü sürtünmeye veya baskıya maruz 
kalabileceği yerlere yerleştirmekten kaçının. Örneğin, sensörü kemer veya 
emniyet kemeri bölgesine, göbek deliğine veya yakınına, bel/kemer bölgesindeki 
üst kalça Bölüm üne ya da kalçaların çok alt kısmına yerleştirmekten kaçının.

•  İnsülini enjekte etmeyi planladığınız bölgeden ya da pompa infüzyonu bölgesinin 
bulunduğu yerden en az 7,62 cm uzakta bir bölge seçin.

•  Aynı bölgeye birden fazla defa sensör yerleştirmekten kaçının. Sensör yerleştirme 
bölgelerini dönüşümlü olarak kullanın ve aynı bölgeyi art arda 2 sensör oturumu 
için kullanmayın.

•  Sensörü yerleştirmeyi planladığınız alanı tıraş etmeniz gerekebilir; böylece 
yapışkan yama sağlam şekilde sabitlenir. 

•  Sensörü yerleştirdiğiniz bölgede losyon, parfüm ya da ilaç kalıntısı olmamasına 
özen gösterin.

Sizin için ideal sensör yerleştirme bölgelerini seçmek için sağlık görevlinize başvurun.

3.4 SENSÖRÜN KONUMLANDIRILMASI
1.  Alanı öncelikle alkollü bezle temizleyin. Sensörü yerleştirmeden önce alanın 

temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

NOT: Cilt temizleme ürünleri ya da yapışkan ürünler (Mastisol, SkinTac gibi) 
isteğe bağlıdır. İsteğe bağlı bir cilt temizleme ürünü ya da yapışkan ürün 
kullanırsanız, ürünü sensör yapışkan yamasını yerleştireceğiniz bölgedeki 
cildin üzerine “simit” şeklinde yerleştirin. Cilt temizleme ürünü veya yapışkan 
ürün kullanılmayan, simit şeklinin ortasındaki bölgedeki temiz cildinizin üzerine 
sensörü yerleştirin. Kurumasını bekleyin (cilt nemli olabilir).

2.  Yapışkan Kısım üzerindeki beyaz tırnakları kullanarak, sensör podundan 
yapışkan kısmı yarısında bekleyerek çıkartın. Sensörü aplikatör haznesinden 
tutun ve yapışkan banda dokunmamaya çalışın.

3.  Sensörü seçilen alan üzerine düz şekilde yerleştirin. Sensörün aşağıdaki 
resimde gösterildiği yönde yerleştirildiğinden emin olun. Sensörü aşağı ya da 
yukarı yönü gösterecek şekilde yerleştirmemelisiniz.

3
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4.  Pürüzsüz olduğundan emin olmak için parmağınızı yapışkan yamanın etrafına 
sıkıca bastırın. 

5.  Aplikatörü tutun. Ardından, aşağıdaki resimde okların gösterdiği yönde düz 
şekilde çekerek güvenlik kilidini aplikatörden ayırın.

NOT: Dexcom CGM’nin kullanımıyla ilgili olduğundan tıbbi bant, bariyer bezleri 
ve/veya diğer yapışkan malzemelerin kullanımıyla ilgili sorularınız için sağlık 
görevlinize başvurun.

3.5 SENSÖR YERLEŞTİRME
Aplikatörü karnınıza yerleştirdikten ve güvenlik kilidini çıkardıktan sonra artık 
sensörü yerleştirmeye hazırsınız. Sensörünüzü yerleştirmek için aşağıdaki 
adımları uygulayın:

FAYDALI İPUCU:
•  Güvenlik kilidi daha sonra vericinin çıkarılması için kullanılabilir. Bu 

parçayı sürekli glikoz izleme oturumu sonunda vericiyi çıkarırken yardımcı 
olması için saklayın. Glikoz izleme oturumunuz sona erdiğinde, Bölüm 8, 
Kısım 8.3, Vericinin Çıkarılması Bölüm ündeki adımları uygulayın.

Güvenlik kilidini çıkarın

Yapışkan kısmı çıkartın Sensörü cilde yapıştırın
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1.  Bir elinizi kullanarak, beyaz yapışkan kısmın kenarlarını cildin üzerine sabitleyin. 

Plastik tabanın orta Bölümüne sabitlemeyin. Diğer elinizle iki parmağınızı 
aplikatör haznesindeki manşonun üzerine yerleştirin; böylece parmaklarınız 
manşonun üzerinde durur.

2.  Başparmağınızı beyaz piston üzerine yerleştirin. Aplikatör haznesiyle aynı 
hizada olduğundan emin olarak pistonu tamamen aşağıya itin. 2 tık sesi 
duymanız gerekir. Bu hareket iğneyi ve sensörü cildinizin altına yerleştirir.

Pistonu aşağıya doğru iterken manşonu geri çekmeyin.

3.  İntrodüser iğnesini çıkartmak için cildinizi tek 
elinizle tutmaya devam edin. Diğer elinizle, 
iki parmağınızı manşonun altına yerleştirin. 
Başparmağınızı hafifçe beyaz pistonun 
üzerinde tutun ve 2 “tık” sesi duyana ya da 
daha fazla çekilecek pay kalmayana kadar 
manşonu başparmağınıza doğru çekin. Bu 
şekilde, sensör derinizin altında kalır ve 
sensör introdüser iğnesini vücudunuzdan 
çekmiş olursunuz. 

 4.  Aplikatör haznesini çıkarmak için sensör 
podunun yanlarında bulunan yivli serbest 
bırakma tırnaklarını sıkın (serbest bırakma 
tırnaklarının ön kısmını sıktığınızda, 
tırnakların arka kısmı aplikatör haznesini 
çıkarmanıza olanak tanıyacak şekilde 
genişler). Bu adımdan sonra vücudunuzda 
sadece sensör podu kalır.

 •  Aplikatör haznesini çıkartmak için verici 
mandalının aşağıda (vücudunuza karşı) olduğundan emin olun. 

“2 CLICKS”

Pistonu aşağı itin – İğneyi ve sensörü yerleştirin

“ 2 CLICKS”

Manşonu geri çekin - iğneyi 
geri çekin

Aplikatör haznesini serbest bırakın

"2 TIK"

"2 TIK"
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 •  Serbest bırakma tırnaklarının yivli Bölüm ünün orta kısmından sıktığınızdan 
emin olun. 

 •  Serbest bırakma tırnaklarını sıkarken, aplikatör haznesini vücudunuzdan 
çekerek çıkartın. 

Yerleştirme işlemiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, sensörü ve aplikatörü saklayıp 
yerel dağıtıcınıza başvurun.

3.6 VERİCİNİN TAKILMASI
Sensörünüzü yerleştirdikten sonra, vericiyi sensör poduna oturtmanız gerekir. 
Vericinizi takmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1.  Her kullanımdan önce vericinin altını nemli ya da alkollü bir bezle temizleyin 
ve kurumaya bırakın. Vericinin altında yer alan metal halkaları derinizle temas 
ettirmemeye özen gösterin. Dezenfeksiyon talimatları için bkz. Bölüm 10, 
Kısım 10.3, Temizleme ve Dezenfeksiyon. Çizikler su geçirmezlik özelliğini 
bozabileceğinden vericinin alt kısmını çizmemeye dikkat edin.

2.  Vericiyi düz taraf aşağıya bakacak şekilde 
sensör poduna yerleştirin.

3.  Bir elinizle, beyaz yapışkan kısmın kenarlarını cildin üzerine sabitleyin.

 a.  Yerinde tutmak için bir parmağınızı vericinin üzerine yerleştirin ve vericiyi 
sensör poduna sabitleyin.

 b.  Vericiyi yerine oturtmak için verici 
mandalını vericinin üzerine çekin. 
Vericinin sensör podunun üzerinde 
düz şekilde durması gerekir. 2 “tık” 
sesi duymanız gerekir. 2 “tık” sesi 
duymazsanız, verici yerine tam olarak oturmamış olabilir. Bu durumda 
yapışkan kenarı sabitlemeyi bırakabilirsiniz.

 c.  İlk ve ikinci parmağınızısensör podunun kanatlarının altına kaydırarak ve 
vericiyi başparmağınızla bastırarak vericinin sabitlendiğinden emin olun.

Vericiyi sensör poduna takın

Verici mandalı
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4.  Bir elinizle vericiyi yerinde tutun. Diğer elinizi 
kullanarak, verici mandalını mandalın ucundan 
tutun ve mandalı hızlı şekilde büküp vücudunuzdan 
uzaklaştırarak çıkarın.

3.7 SENSÖR OTURUMU BAŞLATMA
Alıcıya yeni bir sensör yerleştirdiğinizi bildirmek için aşağıdaki adımları uygulayın. 

1. Alıcıyı açmak için SEÇİM düğmesine basın.

2.  Herhangi bir değişim grafiğinden ana menüyü 
görüntülemek için SEÇİM düğmesine basın.

3.  “Sensörü Başlat” seçeneğini vurgulayıncaya kadar 
Yukarı veya AŞAĞI düğmesine basın.

4.  Yeni sensör oturumunun başlatılmasını onaylamak 
için SEÇİM düğmesine basın. Sensör oturumunuzun 
etkinleştirildiğini ve 2 saatlik başlangıcın yapıldığını 
bildirmek üzere sensör işlem başlatma ekranı 
görüntülenir.

5.  Alıcınız 3 saatlik değişim grafiğine geri döner.

3

Verici mandalını 
çıkarın

FAYDALI İPUÇLARI: 
•  Vericiyi yerine oturttuğunuzda 2 tık sesi duyduğunuzdan emin olun 

(bkz. Adım 3). Vericinin yerine tamamen oturtulmaması sensör 
bağlantısının kötü olmasına ve vericinin altına sıvı girmesine neden 
olabilir. Bu, hatalı sensör ölçüm değerlerine yol açabilir.

•  Pod cildinizin üzerine takılı durumdayken vericiyi sensör 
podundan çıkarmayın.
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6.  Alıcınız ile vericinizin iletişim halinde olduğundan 
emin olmak için sensör oturumunuzu başlattıktan 
yaklaşık 10 dakika sonra alıcınızı kontrol edin. 
Değişim grafiğinin sol üst köşesinde bir anten 
sembolü  olması gerekir. Mesafe dışı sembolü  
değişim grafiğinin sağ üst köşesinde görünüyorsa, 
bkz. Bölüm 9, Kısım 9.9, Mesafe Dışı/Anten Yok.

3.8 SENSÖR BAŞLANGIÇ SÜRESİ
Sensörün cildin altına ayarlanması için 2 saatlik başlatma süresine ihtiyaç vardır.

Alıcı ekranını açmak için SEÇİM düğmesine 
bastığınızda, değişim grafiğinde sağ üst köşede  
2 saatlik geri sayım sembolü  bulunur.

Zamanla geri sayım sembolü  ilk kalibrasyon 
zamanına yaklaştığınızı gösterecek şekilde dolar. 
Bunun nasıl göründüğüne örnek olarak aşağıdaki 
resimlere bakın. Geri sayım süresince sensör ölçüm 
değerlerini, uyarıları ve alarmları alamazsınız.

[0-24] 
dakika

[24-48] 
dakika

[72-96] 
dakika

Kalibrasyona 
hazır

[48-72] 
dakika

Başlangıç

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Sensörü başlat menüsü seçeneği ana menüden kaybolur. Seçenek 

yalnızca etkin bir sensör oturumu sona erdikten sonra tekrar görüntülenir. 
Sensörü başlat seçeneğini menü ekranınızda görmüyorsanız, oturuma 
devam edebilir veya oturumu durdurabilirsiniz (bkz. Bölüm 9, Kısım 9.6, 
Sensör Kapanma Sorunun Giderilmesi).

•  Yeni bir sensör oturumuna başladıktan sonra, 2 saatlik başlatma süresi 
sona erinceye ya da ilk kalibrasyonları tamamlayıncaya kadar sensör 
ölçüm değerlerini veya uyarıları almazsınız. Bkz. Bölüm 4, Kısım 4.3, 
Başlangıç Kalibrasyonu.
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2 saatlik başlatma süresince ekranın üst kısmında mesafe dışı sembolünü  
görürseniz, sorun giderme ipuçlarını inceleyin.

•  Alıcınızın ve vericinizin birbirine 6 metre mesafede olduğundan emin olun. Anten 
sembolünün alıcı ekranının sol üst köşesinde tekrar görünüp görünmediğini 
10 dakika içinde kontrol edin.

•  Alıcı ve verici hala iletişim halinde değilse, alıcınıza doğru verici kimliğinin 
girildiğinden emin olmak için cihaz bilgi ekranını kontrol edin (bkz. Bölüm 2, 
Kısım  2,3, Alıcı Bilgilerinin Kontrol Edilmesi).

•  Alıcınıza doğru verici kimliği girilmişse ve alıcı ile verici hala iletişim halinde 
değilse, yerel dağıtıcınıza başvurun.

2 saatlik başlatma süresini sonunda, alıcı sensörünüzü ne zaman kalibre 
edeceğinizi size bildirir. Sensörünüzün nasıl kalibre edileceği, Bölüm 4, Dexcom 
G4 PLATINUM Sisteminin Kalibre Edilmesi kısmında açıklanmaktadır.

3.9 SENSÖR PODUNUN BANTLA YAPIŞTIRILMASI
Sensör podunun kendi yapışkanını kullanarak 
cildinize sıkıca tutunmuş şekilde kalması gerekir. 
Ancak, yama kenarlarından soyuluyorsa, 
fazladan destek için tıbbi bant kullanabilirsiniz. 
Bant kullanıyorsanız, eşit destek sağlamak için 
yalnızca beyaz yapışkan yamanın her tarafını 
bantlayın. Vericinin üstünü ya da sensör podunun 
plastik parçalarından birini bantlamayın. Sensör 
podunun alt kısmını bantlamayın veya sensörü 
yerleştirdiğiniz cildin üzerinde herhangi bir madde bulaştırmayın.

3.10 ALICININ GEÇİCİ OLARAK KAPANMASI
Alıcınızı geçici olarak kapatmak isteyebilirsiniz. Kapanma işlemi verici ve alıcı 
arasındaki tüm iletişimi durdurur ve alıcıyı kapatır. Alıcı kapalıyken sensör ölçüm 
değerlerini veya herhangi bir uyarıyı ya da alarmı alamazsınız ancak geçerli 
sensör oturumunuz devam eder. Alıcınızı kapatmak için 
aşağıdaki adımları uygulayın:

1.  Ana menüden “Kapatma” öğesine gidip vurgulayın. 
SEÇİM düğmesine basın.
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FAYDALI İPUCU:
•  Alıcınız ıslanırsa, hoparlörlerin ve titreşim modunun hala çalıştığından 
emin olmanız gerekir. Bunu profiller menüsünde Dene seçeneğini 
kullanarak yapabilirsiniz. Bkz. Bölüm 6, Kısım 6.3, Uyarı Profilleri.

3.11 DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEMİ VE SU
Verici yerine tam olarak oturmuşsa, sensörünüz yağmur yağarken, duş alırken 
ya da yüzerken suya dayanıklıdır. Sensör en fazla 2,44 metrelik derinlikte 
24 saate kadar suya dayanıklı olacak şekilde test edilmiştir. Alıcı yağmura 
dayanıklıdır ancak cihazı kuru tutmaya çalışmanız gerekir. Üzerine sıvı 
damlatmayın veya sıvıların içine düşürmeyin. Alıcının içine sıvı kaçmasını 
önlemek için micro USB portunun kapağını kapalı tutun. Kablosuz iletişim 
suda iyi çalışmadığından, söz konusu mesafe havuzda, banyoda ya da su 
yatağında daha da kısadır.

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Alıcı kapatıldığında uyarılarınızın ve düşük glikoz alarmının 

çalışmayacağını unutmayın.
•  Alıcının kapatılması sensör ömrünü 7 günden fazla uzatmaz. Sensör 

oturumunuz, oturumunuz başladıktan 7 gün sonra sona erer. 

2. Alıcınızı kapatmak istediğinizi onaylayın.

 a.  Kapatmak istiyorsanız, “Tamam” öğesini 
vurgulamak için SOL düğmesine basın ve 
ardından SEÇİM düğmesine basın.

 b.  Kapatma işlemini iptal etmek için, ana menüye 
dönmek üzere (“İptal” öğesini vurgulayarak) 
SEÇİM düğmesine basın.

3.  Alıcıyı tekrar açmak ve verici iletişimini sürdürmek için SEÇİM düğmesine 
basın. Ekranın açılması en fazla 20 saniye sürebilir.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR
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Bölüm dört
DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEMİNİN 

KALİBRE EDİLMESİ
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Dexcom G4 PLATINUM Sistemi sensör ölçüm değerlerini kan 
şekeri ölçüm cihazına kalibre etmenizi gerektirir. 

4.1 KALİBRASYONA GENEL BAKIŞ
Kalibrasyon yapmanız gereken önemli zamanlar vardır:
1. İlk başlangıç: Sensörünüzü yerleştirdikten 2 saat sonra
2. 12 saatlik güncelleme: ilk başlangıç kalibrasyonundan sonra her 12 saatte bir
3. Daha fazla bilgi gerektiğinde veya başka nedenlerle
Kalibrasyon yaparken, kan şekeri değerlerini alıcıya manuel olarak girmeniz 
gerekir. Piyasada satılan herhangi bir kan şekeri ölçüm cihazını kullanabilirsiniz.
Sensör oturumunuzun ilk gününde, 2 saatlik başlangıç kalibrasyonu olarak 
2 kan şekeri değerini alıcınıza girmeniz gerekir. 2 saatlik başlangıç kalibrasyonu 
girildikten sonra, başlangıç kalibrasyonunuzdan 12 saat sonra kalibrasyon 
olarak 2 kan şekeri değeri girmeniz gerekir. Bu noktadan sonra her 12 saatte bir 
1 kan şekeri değeri girmeniz gerekir. Bu kalibrasyonlar gerektiğinde alıcınız size 
hatırlatma yapacaktır. Gerektiğinde ek kan şekeri değerleri girmeniz için uyarı 
alırsınız. Yedi günlük sensör oturumu sırasında bir minimum kalibrasyon planı 
örneği aşağıda verilmiştir:

  Sensörü takarken (Tylenol gibi) acetaminophen almak yanlış bir 
biçimde sensör ölçüm değerlerinizi yükseltebilir. Yanlış değerlerin 
sapma oranı, vücudunuzda bulunan acetaminophen (paracetamol) 
miktarı ile doğru orantılıdır.

12 saatlik güncelleme 
kalibrasyonu

12 saatlik güncelleme 
kalibrasyonu

12 saatlik güncelleme 
kalibrasyonu

2 saatlik başlangıç 
kalibrasyonu

Sensör 
Yerleştirme

Pazartesi (Sensör Oturumunun Birinci Günü):

Salı-Pazar (Sensör Oturumunun 2-7. Günü):

Yedi Günlük Sensör Oturumu Sırasında Minimum Kalibrasyon Planı Örneği
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4.2 KALİBRASYON
Kalibrasyon için ölçüm cihazınızdan alınan tam kan şekeri değerini girmeniz 
gerekir. Kan şekeri değerleri 40-400 mg/dL arasında olmalı ve değerler en fazla 
5 dakika içinde alınmalıdır.

 

Aşağıdaki adımlar kalibrasyon için kan şekeri değerlerini nasıl gireceğinizi 
göstermektedir:

1. Ölçüm cihazınızı kullanarak bir kan şekeri ölçümü yapın.

2.  Herhangi bir değişim grafiğinden ana menüyü görüntülemek için SEÇİM 
düğmesine basın.

3.  “KG Girme” seçeneğini vurgulayıncaya kadar 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesini kullanın.

4.  Bu seçeneği seçmek için SEÇİM düğmesine 
basın. Kan damlası bulunan bir ekran ve mg/dL 
cinsindenbir sayı görürsünüz.

4

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Alternatif bölge kan şekeri değerleri parmak delme cihazı kan şekeri 
değerinden farklı olabileceğinden, kalibrasyon için alternatif kan şekeri bölge 
testi (avuç içinden veya ön koldan alınan kan) kullanmayın. Kalibrasyon için 
yalnızca kan şekeri ölçüm cihazından alınan kan şekeri değerini kullanın.

•  Doğru sensör ölçüm değerlerini elde etmek için, doğru kan şekeri 
değerlerini kullanarak uygun şekilde kalibrasyon yapmak gerekir. 

  Yanlış kan glikoz değerlerinin girilmesi ya da değerlerin ölçümden 
5 dakikadan fazla süre geçtikten sonra girilmesi, sensör ölçüm 
değerlerinin hatalı olmasına yol açabilir.

FAYDALI İPUCU:
•  Kalibrasyon için yalnızca 40-400 mg/dL arasındaki kan şekeri değerleri 

kullanılabilir. Girdiğiniz kan şekeri değeri (değerleri) bu aralığın dışındaysa, 
alıcı kalibre edilmez. Kalibrasyon için kan şekeri bu aralık içinde oluncaya 
kadar beklemeniz gerekir.
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 a.  Alıcıda yeni bir sensör ölçüm değeri olmadığında, 
varsayılan değer 120 mg/dL’dir. 

 b.  Son 15 dakika içinde bir sensör ölçüm değeri 
varsa, “KG Girme” ekranı geçerli sensör ölçüm 
değerinizi başlangıç noktanız olarak görüntüler. 
Geçerli sensör ölçüm değerini kalibrasyon 
için kullanmayın. Yalnızca ölçüm cihazınızdan 
alınan kan şekeri değerlerini kullanın.

 c.  Kalibrasyon için kullanılacak bir kan şekeri ölçümü yapmadan önce ellerinizi 
yıkayın, glikoz ölçüm çubuklarının son kullanma tarihinin geçmediğinden 
ve doğru şekilde depolandıklarından emin olun ve ölçüm cihazınızın uygun 
şekilde kodlandırıldığından emin olun (gerekirse).

Ölçüm cihazınızla veya ölçüm çubuklarıyla birlikte verilen talimatları uygulayarak 
kan örneğini dikkatlice ölçüm çubuğuna uygulayın.

5.  Kan şekeri değerini girmek için doğru değeri görene kadar YUKARI veya 
AŞAĞI düğmesini kullanın ve ardından SEÇİM düğmesine basın.

6.  Girdiğiniz kan şekeri değerinin doğru olduğunu onaylayın. Yanlış 
değerlerin girilmesi sensör doğruluğunu etkileyebilir.

  a.  Görüntülenen kan şekeri değeri doğruysa, 
SEÇİM düğmesine basın.

 b.  Görüntülenen kan şekeri değeri doğru değilse, 
“İptal” öğesini vurgulamak için SAĞ düğmesine ve 
ardından “KG Girme” ekranına dönmek için SEÇİM 
düğmesine basın. Doğru kan şekeri değerini 
yeniden girmeyle ilgili adımları tekrarlayın.

 c.  SEÇİM düğmesine basmazsanız, alıcı “zaman 
aşımına” uğrar ve kalibrasyon için hiçbir kan 
şekeri değeri kaydedilmez.

FAYDALI İPUCU:
•  Bir sensör oturumunun ortasındayken “KG Girme” ikinci ana menü 

seçeneği olur.
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4

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Kalibrasyondan önce sensör ölçüm değerinin veya kan damlası 

sembolünün  değişim grafiğinin üstünde görüntülendiğinden emin olun.

•  Kolaylıkla düşük glikozla karıştırma olasılığı bulunması nedeniyle düşük 
kan şekerini kalibrasyondan önce uygulamak isteyebilirsiniz.

•  Kalibrasyon için kan şekeri değerlerini girmeden önce daima anten 
sembolünün  değişim grafiğinin sol üst köşesinde yer aldığından emin 
olun.

•  Kalibrasyon için kan glikoz değerinizi ölçtüğünüzde, daima aynı ölçüm 
cihazını kullanmalısınız. Sensör oturumu devam ederken ölçüm cihazınızı 
kapatmayın. Kan şekeri ölçüm cihazının ve çubuğun doğruluğu kan 
şekeri ölçüm cihazı markalarına göre değişiklik gösterebilir.

•  Kalibrasyon için kullanılan kan şekeri ölçüm cihazı ölçümünün doğruluğu 
sensör ölçüm değerlerinin doğruluğunu etkileyebilir.

  Her 12 saatten daha az bir sürede kalibre ederseniz, sensör ölçüm 
değerleriniz hatalı olabilir.

  Kan şekeri ölçüm cihazınızın görüntülediği tam kan şekeri değerini 
girmeniz gerekir. Kalibrasyon için 5 dakika içerisindeki tüm kan şekeri 
değerlerini girin. Yanlış kan şekeri değerlerinin girilmesi ya da kan 
şekeri değerlerinin ölçümden 5 dakikadan fazla süre geçtikten sonra 
girilmesi, sensör ölçüm değerlerinin hatalı olmasına yol açabilir.

7.  Kan şekeri değerlerinin kalibrasyon için işlendiğini 
bildirmek üzere “KG Girme” işlem ekranı görüntülenir.

8.  Başlangıç kalibrasyonu için ikinci kan şekeri 
değerine ilişkin adımları tekrarlayın.

9.  Alıcı üzerinde sensör ölçüm değeri görüntülenir 
ve sensör ölçüm değerleri her 5 dakikada bir 
güncellenir.

10.  Değerler hemen görüntülenmiyorsa, bkz. Bölüm 9, Kısım 9.2, Kalibrasyon 
Sorun Giderme.
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4.3 BAŞLANGIÇ KALİBRASYONU
Sensör oturumunu başlattıktan iki saat sonra 
(bkz. Bölüm 3, Kısım 3.7, Sensör Oturumu Başlatma) 
alıcı başlangıç kalibrasyonu istemini görüntüleyerek 
kalibrasyon yapmanız gerektiğini size bildirir. Bu 
istem, ölçüm cihazınızdan alınan 2 ayrı kan şekeri 
değerini kullanarak kalibrasyon yapmanız gerektiği 
anlamına gelir. Alıcı kan şekeri değerlerini kabul 
edinceye kadar sensör ölçüm değerlerini görmezsiniz.

1.  Bu ekranı gördüğünüzde, ekranı temizlemek için 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  Ölçüm cihazınızı kullanarak 2 ayrı kan şekeri ölçümü yapın ve kan şekeri 
değerlerini alıcıya girin (bkz. Bölüm 4, Kısım 4.2, Kalibrasyon).

3.  SEÇİM düğmesine basarak istemi temizleyebilirsiniz. Kan damlası sembolü 
siz kalibrasyon yapana kadar değişim grafiğinin üstünde kalır. Sistem kan 
şekeri değerinizi girinceye kadar her 15 dakikada bir uyarı verir. Alıcı kan 
şekeri değerlerini kabul edinceye kadar sensör ölçüm değerlerini almazsınız.

İstemi temizlemezseniz sistem sizi her 5 dakikada bir tekrar uyarır.

Başlangıç kalibrasyon istemi

4.4 12 SAATLİK KALİBRASYON GÜNCELLEMESİ 
Sensör ölçüm değerlerinin doğru ve kan şekeri ölçüm cihazı değerlerine 
yakın olduğundan emin olmak için başlangıç kalibrasyonundan (sensörün 
yerleştirilmesinden 2 saat sonra yapılır) sonra her 12 saatte bir sisteminizi 
kalibre edin. Sensör oturumu sırasında aldığınız herhangi bir glikoz değerini 
girebilirsiniz. 12 saat içinde herhangi bir kan şekeri değeri girmediyseniz, alıcı 
kalibrasyonunu güncellemek için sizden bir kan şekeri değeri girmenizi ister. 
Aşağıdaki adımlar bu kalibrasyonun nasıl girileceğini göstermektedir.

  Her 12 saatten daha az bir sürede kalibre ederseniz, sensör ölçüm 
değerleriniz hatalı olabilir.
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1.  Bu kalibrasyon istemini gördüğünüzde bu, tek bir 
kan şekeri değeriyle kalibrasyon yapma zamanının 
geldiğini belirtir. SEÇİM düğmesine basarak istemi 
temizleyebilirsiniz. Sistem, alıcı kan şekeri değerini 
kabul edinceye kadar her 15 dakikada bir uyarı verir. 

2.  Ölçüm cihazınızı kullanarak 1 kan şekeri ölçümü 
yapın ve kan şekeri değerini alıcıya girin. Bu ekran 
yeni bir kan şekeri değerini girdikten hemen sonra 
tekrar görüntüleniyorsa bkz. Bölüm 9, Kısım 9.2, Kalibrasyon Sorun Giderme.

4

Kalibrasyon istemi

4.5 KALİBRASYON GEREKTİREBİLECEK DİĞER NEDENLER
• Sisteminiz son kalibrasyonu kabul etmediğinde.

•  Kan şekeri değeriniz sensör ölçüm değerinden çok farklıysa.

1.  Bu kalibrasyon istemini gördüğünüzde bu, tek bir 
kan şekeri değeriyle kalibrasyon yapma zamanının 
geldiğini belirtir. 

2.  Ölçüm cihazınızı kullanarak 1 kan şekeri ölçümü 
yapın ve kan şekeri değerini alıcıya girin. Bu ekran 
yeni bir kan şekeri değerini girdikten hemen sonra 
tekrar görüntüleniyorsa bkz. Bölüm 9, Kısım 9.2.1, 
Kalibrasyon İstemi Türleri.

FAYDALI İPUCU:
Bu ekranları görüyorsanız, bunlar kalibrasyon hatalarını gösterir 
(bkz. Bölüm 9, Kısım 9.3, Kalibrasyon Hatasında Sorun Giderme).

15 dakika kalibrasyon 
hatası ekranı

1 saat kalibrasyon 
hatası ekranı

Kalibrasyon istemi
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Bölüm beş
SENSÖR ÖLÇÜM DEĞERLERİ VE DEĞIŞIMLERI 
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Bu Bölüm de sensör ölçüm değerlerini ve değişim bilgilerini nasıl 
görüntüleyeceğiniz belirtilecektir. Değişim grafiği kan şekeri ölçüm 
cihazınızın içermediği ek bilgileri sağlar. Geçerli glikoz değerini, 
değişim yönünü ve değişimin hızını gösterir. Değişim grafiği 
glikozunuzun zaman içinde bulunduğu seviyeyi de gösterebilir.

Kan şekeri ölçüm cihazınız ve sensörünüz, glikozunuzu iki farklı vücut sıvısından 
ölçer: kan ve dokular arası sıvı. Bu nedenle, kan şekeri ölçüm cihazınızdan ve 
sensörünüzden gelen değerler birbiriyle uyuşmayabilir.

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Dexcom G4 PLATINUM Sisteminizi kullanarak elde ettiğiniz en önemli 

fayda değişim bilgilerinden sağlanır. Tam glikoz değerinden çok değişim 
ve alıcınızdaki değişim hızına odaklanmanız önemlidir.

•  Alıcınızı parlak güneş ışığında okurken zorlanıyorsanız, gölge bir yer 
aramanız gerekebilir.

  Sensörü takarken (Tylenol gibi) acetaminophen almak yanlış bir 
biçimde sensör ölçüm değerlerinizi yükseltebilir. Yanlış değerlerin 
sapma oranı, vücudunuzda bulunan acetaminophen (paracetamol) 
miktarı ile doğru orantılıdır.

 Kan şekeri ölçüm cihazınızdan elde edilen kan şekeri değeri, ne 
kadar insülin almanız gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların 
alınmasında kullanılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kan 
şekeri ölçüm cihazı yerine kullanılmaz. Kan şekeri değerleri, sensör 
ölçüm değerlerinden farklı olabilir. Glikoz değişikliklerinin istikameti 
ve oranı ile Dexcom G4 PLATINUM Sisteminizdeki değişim grafiği, 
diyabetinizin yönetilmesinde karar alınmasına yardımcı olmak için 
ek bilgiler sağlar.
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5

5.1 Sensör Ölçüm Değerleri
Alıcı ekranını açmak için seçim düğmesine basın. 3 saatlik değişim grafiğinden 
oluşan ana ekranı görürsünüz. 3 saatlik değişim grafiği aşağıdakileri görüntüler:

•  Değişim grafiğindeki her “nokta” her 5 dakikada bir rapor edilen sensör ölçüm değeridir.
• Değişim grafiği geçerli zamanı gösterir.
•  Ekran ışığı herhangi bir düğmeye basılarak etkinleştirilir.
•  Durum alanı gerekli kalibrasyon güncellemelerini, kalibrasyon hatalarını ve 

sensör ölçüm değeri sorunlarını gösterir.
•  Yüksek uyarı ayarlarınız değişim grafiğinde bulunan sarı bir çizgi olarak 

görüntülenir.
• Düşük uyarı değişim grafiğinde bulunan kırmızı bir çizgi olarak görüntülenir.
•  Gri bölge yüksek ve düşük glikoz uyarıları için kişiselleştirilmiş ayarlarınıza bağlı 

olarak hedef glikoz aralığınızı vurgular.
•  Geçerli glikoz değeriniz, yüksek ve düşük glikoz uyarı ayarlarınıza bağlı olarak, 

düşükse kırmızı ve yüksekse sarı renkte görülür. 
•  Değişim grafiğindeki noktalar, yüksek ve düşük uyarı ayarlarınıza göre renk 

değiştirir.
•  Düşük glikoz uyarısı ayarlamadıysanız ve glikoz seviyeniz 55 mg/dL ya da daha 

düşükse, glikoz değeriniz kırmızı görünür.
•  Sensör ölçüm değerleriniz yüksek ve düşük glikoz uyarısı ayarlarınızın arasında 

değilse, glikoz değeri beyaz görünür.

Yüksek glikoz 
uyarısı ayarı

Düşük glikoz 
uyarısı ayarı

Anten

Pil durumu
Son 5 dakikaya ait 

glikoz değeri

Glikoz hedef 
aralığı

Glikoz 
değeri

Geçerli zaman

Durum alanı

Değişim oku
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YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basarak geçmiş 
glikoz bilgilerinizi 1, 3, 6, 12 ve 24 saatlik değişim 
grafiklerinde görebilirsiniz. 
•  Sisteminiz yalnızca 40-400 mg/dL arasındaki glikoz 

bilgilerini rapor eder. Glikozunuz söz konusu aralığın 
dışında kaldığında, değişim grafiğiniz düz bir çizgi 
ya da 400 veya 40 mg/dL aralığında noktalar 
gösterir. Sensör ölçüm değeri desilitre 

başına miligram (mg/dL) 
cinsindendir

(3 saatlik grafikten 1 saatlik grafiğe ulaşıncaya kadar kaydırın)

1 Saatlik Değişim grafiği: 1 saatlik değişim grafiği geçerli 
glikoz değerinizi ve son 1 saatlik sensör ölçüm değerlerini 
gösterir.

3 Saatlik Değişim grafiği: 3 saatlik değişim grafiği geçerli 
glikoz değerinizi ve son 3 saatlik sensör ölçüm değerlerini 
gösterir.

(3 saatlik grafikten 6 saatlik grafiğe kaydırın)

6 Saatlik Değişim grafiği: 6 saatlik değişim grafiği geçerli 
glikoz değerinizi ve son 6 saatlik sensör ölçüm değerlerini 
gösterir.

(6 saatlik grafikten 12 saatlik grafige kaydirin)

12 Saatlik Değişim grafiği: 12 saatlik değişim grafiği geçerli 
glikoz değerinizi ve son 12 saatlik sensör ölçüm değerlerini 
gösterir.
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Alıcı, en son glikoz değeri 40 mg/dL’den daha az olduğunda “DÜŞÜK” ve en son 
glikoz değeri 400 mg/dL’den fazla olduğunda “YÜKSEK” ibaresini görüntüler.

5

5.2 DEĞİŞİM HIZI OKLARI
Değişim hızı okları glikozunuzun değiştiği yön ve hız 
hakkında ayrıntı verir. 

Değişim okları geçerli glikoz değerinizin sağında 
görünür.

FAYDALI İPUCU:
•  Değişim hızı oklarınıza aşırı tepki göstermeyin. Herhangi bir işlem yapmadan 

önce insülin dozunu, aktiviteyi, gıda alımını, genel değişim grafiğinizi ve kan 
şekeri değerinizi dikkate alın.

(12 saatlik grafikten 24 saatlik grafiğe kaydırın)

24 Saatlik Değişim Grafiği: 24 saatlik değişim grafiği geçerli 
glikoz değerinizi ve son 24 saatlik sensör ölçüm değerlerini 
gösterir.
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Bu tablo farklı değişim okları gösterir; alıcınız şunları gösterir: 

Sabit: Glikozunuz sabit durumdadır (dakikada 1 mg/dL’den fazla 
artmaz/azalmaz). Glikozunuz 15 dakika içinde en fazla 15 mg/dL 
artabilir veya azalabilir.

Yavaşça yükseliyor: Glikozunuz dakikada 1-2 mg/dL yükseliyor. Bu 
hızda yükselmeye devam ederse, 15 dakika içinde en fazla 30 mg/dL 
artabilir.

Yükseliyor: Glikozunuz dakikada 2-3 mg/dL yükseliyor. Bu hızda 
yükselmeye devam ederse, 15 dakika içinde en fazla 45 mg/dL artabilir.

Çok hızlı yükseliyor: Glikozunuz dakikada 3 mg/dL’den fazla yükseliyor. 
Bu hızda yükselmeye devam ederse, glikozunuz 15 dakika içinde 
45 mg/dL’den fazla artabilir.

Yavaşça düşüyor: Glikozunuz dakikada 1-2 mg/dL düşüyor. Bu hızda 
düşmeye devam ederse, 15 dakika içinde en fazla 30 mg/dL azalabilir.

Düşüyor: Glikozunuz dakikada 2-3 mg/dL düşüyor. Bu hızda düşmeye 
devam ederse, 15 dakika içinde en fazla 45 mg/dL azalabilir.

Çok hızlı düşüyor: Glikozunuz dakikada 3 mg/dL’den fazla düşüyor. 
Bu hızda düşmeye devam ederse, glikozunuz 15 dakika içinde 
45 mg/dL’den fazla azalabilir.

Ok yok Değişim hızı bilgisi yok: Alıcı glikozunuzun ne kadar hızlı yükselip 
düştüğünü hesaplayamayabilir.
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5

5.3 GLİKOZ DURUMU ALANI SEMBOLLERİ
Sensör durumu sırasında değişim grafiğinin üstündeki “durum alanı” aşağıdaki 
sembollerin durumunu görüntüleyebilir. Durum sembolünün görüntülendiği sırada, 
normal 12 saatlik kalibrasyon istemi durumu hariç, glikoz değerlerini almazsınız.

Kalibrasyon 
Gerekli

Bu sembol kalibrasyon girmeniz gerektiğini belirtir. Bu istem, 12 saatlik 
kalibrasyon güncellemesi zamanı geldiğinde ya da ilave kalibrasyon 
gerektiği zaman görüntülenir (bkz. Bölüm 4, Kısım 4.2, Kalibrasyon).

İlave 
Kalibrasyon 

Gerekli

Bu sembol, sistemi kalibre etmek ve sensör ölçüm değerlerini almaya 
başlamak için bir tane daha kan şekeri değeri girmeniz gerektiğini belirtir.

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Glikoz verisi boşlukları olduğunda değişim 

okları görüntülenmez (bkz. Bölüm 9, Kısım 9.4, 
Sistem Glikoz Hatası). Değişim grafiğinin 
üstünde glikoz değeri hata sembolü , 
bekleyin sembolü , mesafe dışı sembolü  
veya kan damlası sembolü  görüntülenirse, 
değişim okları görüntülenmez.

•  Değişim oku yoksa, ancak kan şekeri 
seviyenizin artıyor ya da azalıyor olabileceğinden endişeleniyorsanız, kan 
şekeri ölçüm testini kan şekeri ölçüm cihazınızda yapın. 

  Düşük ya da yüksek kan şeker seviyelerine bağlı olan semptomlar 
göz ardı edilmemelidir. Düşük ya da yüksek glikoz semptomlarınız 
varsa kan şekeri ölçüm cihazınızı kullanarak kan şekeri ölçün.
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Glikoz Değeri 
Hatası

Bu sembol alıcının geçici olarak sensör sinyalini algılamadığı anlamına 
gelir. Bu sembol yalnızca sensörle ilgilidir. Bu sembolü gördüğünüzde 
daha fazla istemi beklemeli ve herhangi bir glikoz değeri girmemelisiniz.

Mesafe Dışı

Bu sembol alıcının ve sensörün/vericinin iletişim halinde olmadığı 
anlamına gelir. Alıcının ve sensörün/vericinin birbirine 6 metre mesafede 
olduğundan emin olun (bkz. Bölüm 1, Kısım 1.2, Vericiye Genel Bakış). 

15 Dakikalık 
Kalibrasyon 

Hatası

Bu sembol sensörün şu anda kalibrasyon yapamadığı anlamına gelir. Bu 
ekranı görürseniz, yaklaşık 10-15 dakika sonra en az bir kalibrasyon kan 
şekeri değeri girin. Sensör bundan sonra da kalibrasyon yapamıyorsa, 
sensörün çıkarılması ve yeni bir sensörün yerleştirilmesi gerekir. 

1 Saatlik 
Kalibrasyon 

Hatası

Bu sembol sensörün doğru şekilde kalibre edilmediği anlamına gelir. 
Bu ekranı görürseniz, en az bir saat bekleyin ve ardından bir kan şekeri 
değeri girin. Alıcıda bundan sonra da değer görüntülenmiyorsa, sensörün 
çıkarılması ve yeni bir sensörün yerleştirilmesi gerekir. 

Bekleyin

Bu simge alıcının sensör sinyaliyle ilgili potansiyel bir sorun algıladığını 
belirtir. Daha fazla istem için yaklaşık 30 dakika beklemeniz gerekir. Bu 
sembolü gördüğünüzde herhangi bir glikoz değeri girmeyin.
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BU SAYFA ÖZELLİKLE BOŞ BIRAKILMIŞTIR

5
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Bölüm altı
UYARILAR, ALARMLAR VE UYARI PROFİLLERİ
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6.1 UYARILARIN AYARLANMASI

6.1.1 VARSAYILAN UYARI/ALARM AYARLARI

Dexcom G4 PLATINUM CGM Sisteminizi aldığınızda, aşağıdaki uyarılar ve 
alarmlar alıcınızda ön ayarlı olarak bulunur (aşağıdaki tabloya bakın).

Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

Bu ne anlama 
geliyor?

Varsayılan 
ayar 
nedir?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak  
mı?

Yüksek Glikoz
Uyarısı
En son sensör 
ölçüm değeriniz 
yüksek uyarı 
ayarına eşit veya 
bunun üstünde.

Açık
200 mg/dL

İki kez titreşir ve 
ardından onaylanana 
ya da glikoz değeriniz 
uyarı seviyesinin 
altına düşene kadar 
her 5 dakikada bir iki 
kez titreşir/uyarı sesi 
verir.

Yüksek uyarı 
erteleme 
özelliğini 
açmazsanız 
hayır. 

Düşük Glikoz
Uyarısı
En son sensör 
ölçüm değeriniz 
düşük uyarı 
ayarına eşit veya 
bunun altında.

Açık 
80 mg/dL

Üç kez titreşir ve 
ardından onaylanana 
ya da glikoz değeriniz 
uyarı seviyesinin 
üstüne çıkana kadar 
her 5 dakikada bir üç 
kez titreşir/uyarı sesi 
verir.

Düşük uyarı 
erteleme 
özelliğini 
açmazsanız 
hayır. 

Sabit Düşük 
Alarm
En son sensör 
ölçüm değeriniz 
55 mg/dL 
değerine eşit 
veya bunun 
altında.

Açık Dört kez titreşir ve 
ardından onaylanana 
ya da glikoz değeriniz 
55 mg/dL değerinin 
üstüne çıkana kadar 
her beş dakikada bir 
dört kez titreşir/uyarı 
sesi verir.

Evet, kan şekeri 
değeriniz uygun 
aralığa gelene 
kadar her 
onaydan sonra 
her 30 dakikada 
bir.

Bu Bölüm de Dexcom G4 PLATINUM CGM Sisteminizle ilgili 
birçok uyarı, alarm ve bunların nasıl özelleştirileceği hakkında 
bilgi verilir.
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

Bu ne anlama 
geliyor?

Varsayılan 
ayar 
nedir?

Alıcı bana 
nasıl 
bildirecek?

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

Mesafe Dışı 
Uyarısı
Sensör/Verici ve 
Alıcı birbiriyle 
iletişim kurmuyor. 

Kapalı Kapalı Hayır

Yükselme/Düşme 
Uyarısı
Tek Ok
Glikozunuz 
2 mg/dL/dak 
hızında veya bunun 
üstünde yükseliyor/
düşüyor 
(15 dakikada en az 
30 mg/dL).

Kapalı Kapalı Hayır

Yükselme/Düşme 
Uyarısı
Çift Ok
Glikozunuz 
3 mg/dL/dak 
hızında veya 
bunun üstünde 
yükseliyor/düşüyor 
(15 dakikada en az 
45 mg/dL).

Kapalı Kapalı Hayır

6

FAYDALI İPUCU:
•  Alıcınız düşük pil seviyesi, hatalı sensör gibi harekete geçmeniz gereken 
diğer zamanlarda size uyarı verebilir. Diğer uyarıların ayrıntılı listesi için 
bkz. Bölüm 12, Ek.
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6.1.2 GLİKOZ UYARILARI
Dexcom G4 PLATINUM Sistemi alıcınızın olan olayları size nasıl bildirmesini 
istediğinize ilişkin kendi kişisel ayarlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Düşük ve 
yüksek glikoz uyarıları, sensör ölçüm değerlerinin hedef glikoz aralığının dışında 
olması durumunda bunu size bildirir. Yükselme ve düşme (değişim hızı) uyarıları 
glikoz seviyeleriniz hızlı değiştiğinde sizi uyarır (bkz. Bölüm 6, Kısım 6.2, 
Gelişmiş Uyarılar). Dexcom G4 PLATINUM Sisteminde ayarlanamayan ya da 
kapatılamayan ve 55 mg/dL değerine ayarlanmış bir düşük glikoz alarmı da 
mevcuttur. Bu, glikoz seviyenizin tehlikeli şekilde düşük olabileceğini size bildiren 
bir güvenlik özelliğidir. Alıcı ekranınızda görünen uyarı ekranlarına ek olarak, 
yüksek ve düşük glikoz uyarılarını titreşimle ve uyarı sesleriyle size bildirimde 
bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özellik uyurken, araç kullanırken, 
egzersiz yaparken veya toplantı sırasında yararlı olabilir.

6.1.3 YÜKSEK GLİKOZ UYARISI
Sensör ölçüm değerleriniz yüksek uyarı seviyesine 
eşit ya da bunun üstündeyse, bu ekran yüksek glikoz 
değerini gösterecek şekilde görüntülenir. Alıcınız profil 
ayarınıza bağlı olarak titreşir ve/veya uyarı sesi verir 
(bkz. Bölüm 6, Kısım 6.3, Uyarı Profilleri).

Yüksek glikoz uyarısını ayarladığınızda, bu seviye 
değişim grafiği üzerinde sarı çizgiyle belirtilir.

Uyarıyı temizlemek için SEÇİM düğmesine basıncaya 
ya da sensör ölçüm değerleriniz yüksek glikoz 
uyarı seviyesinin altına düşünceye kadar alıcı size 
uyarı bildirmeye devam eder. Erteleme ayarlarınızı 
değiştirerek uyarıyı temizledikten sonra alıcınızın 
sizi tekrar uyarmasını seçebilirsiniz (bkz. Bölüm 6, 
Kısım 6.2, Gelişmiş Uyarılar).

200 mg/dL olarak ayarlanmış 
yüksek glikoz uyarısı

Yüksek glikoz uyarısı ayarı
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6.1.4 DÜŞÜK GLİKOZ UYARISI
Sensör ölçüm değerleriniz düşük uyarı seviyesine eşit 
ya da bunun altındaysa, bu ekran düşük glikoz uyarı 
değerini gösterecek şekilde görüntülenir. Alıcınız profil 
ayarınıza bağlı olarak titreşir ve/veya uyarı sesi verir. 

Düşük glikoz uyarısını ayarladığınızda, bu seviye 
değişim grafiği üzerinde kırmızı çizgiyle belirtilir.

Uyarıyı temizlemek için SEÇİM düğmesine basıncaya 
ya da sensör ölçüm değerleriniz düşük glikoz 
uyarı seviyesinin üstüne çıkıncaya kadar alıcı size 
uyarı bildirmeye devam eder. Erteleme ayarlarınızı 
değiştirerek uyarıyı temizledikten sonra alıcınızın 
sizi tekrar uyarmasını seçebilirsiniz (bkz. Bölüm 6, 
Kısım 6.2, Gelişmiş Uyarılar).

80 mg/dL olarak ayarlanmış 
düşük glikoz uyarısı

Düşük glikoz uyarısı ayarı

6

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Hem yüksek hem de düşük uyarılarınız açık olduğunda, değişim 

grafiğinizin üzerinde hedef aralığınızı belirten bir gri bölge olur.

• Yüksek veya düşük uyarı kapatıldığında bu gri bölge görünmez.
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6.1.6 UYARILAR MENÜSÜNE GİTME

1.  Alıcıyı açmak için SEÇİM düğmesine basın. 3 saatlik değişim grafiği görüntülenir.

2.  Ana Menüyü görüntülemek için SEÇİM düğmesine basın.

3.  Ayarlar menüsünde, “Profiller” ayarına gitmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine 
ve ardından SEÇİM düğmesine basın. Uyarılar menüsü görüntülenir.

6.1.5 DÜŞÜK GLİKOZ ALARMI
Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin 55 mg/dL değerine ayarlanmış sabit bir 
düşük alarmı da vardır. Bu alarm, kişisel düşük ve yüksek glikoz uyarılarınıza ek 
bir özelliktir. Bu alarmı değiştiremez veya kapatamazsınız ya da yeniden uyarı 
verme ayarlarını değiştiremezsiniz.

•  Alıcı, düşük glikoz alarmını ekranın sağ tarafında 
görüntüler.

•  Tekrar alarm: Sensör ölçüm değerlerinizin 55 mg/dL 
veya altında olmaya devam etmesi durumunda alıcı, 
siz SEÇİM düğmesine basarak alarmı temizledikten 
30 dakika sonra sizi otomatik olarak yeniden 
uyaracaktır.

FAYDALI İPUCU:
•  Son 5 dakika içinde kalibre ettiyseniz ve hedef aralığınızın dışında bir 

sensör ölçüm değeri elde ettiyseniz alıcınız sizi uyarmaz. Alıcı, sensör 
ölçüm değeriniz beşdakika sonra hedef aralığınızın dışında kaldığında 
sizi uyarır.
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6.1.7 YÜKSEK VE DÜŞÜK GLİKOZ UYARILARI 

Aşağıdaki adımlar yüksek ve düşük uyarı ayarlarının nasıl değiştirileceğini 
göstermektedir.

1.  Uyarılar menüsünden YUKARI veya AŞAĞI
  düğmesine basın ve “Yüksek Uyarı” veya “Düşük 

Uyarı” öğesini seçip SEÇİM düğmesine basın. 

2.  “Açık/Kapalı” seçeneğini vurgulamak için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine basın ve ardından bu 
seçeneği ayarlamak için SEÇİM düğmesine basın. 
Geçerli ayarın yanında bir onay işareti görüntülenir.

3.  Önceki ekrana dönmek için SOL düğmeye basın.

4.  “Seviye” seçeneğini vurgulamak için AŞAĞI 
düğmesine basın. Görüntülenen sayı geçerli yüksek 
glikoz uyarı değeri ayarınızdır. Bu sayıyı değiştirmek 
için SEÇİM düğmesine basın ve ardından istediğiniz 
yüksek glikoz uyarı değeri görüntülenene kadar 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın; daha sonra 
SEÇİM düğmesine basın.

 •  Yüksek glikoz uyarı değeriniz 10 mg/dL’lik 
artışlarla 120 ve 400 mg/dL arasında ayarlanabilir.

 •  Düşük glikoz uyarı değeriniz 5 mg/dL’lik artışlarla 
60 ve 100 mg/dL arasında ayarlanabilir.

6

FAYDALI İPUCU:
• Yüksek uyarı ve düşük uyarı için adımlar aynıdır.
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FAYDALI İPUCU:
•  Alıcıdaki SEÇİM düğmesine basarak uyarıların kabul edilmesi gerekir.

6.2 GELİŞMİŞ UYARILAR

Yüksek ve düşük uyarılar ve alarmın yanı sıra yüksek ve düşük erteleme, 
yükselme ve düşme hızı ve mesafe dışı uyarıları da ayarlanabilir. Bu gelişmiş 
uyarıların herhangi biri için aşağıdaki adımları uygulayın.

1.  SEÇİM düğmesine basarak alıcıyı açın.

2. Ana menüye girmek için SEÇİM düğmesine basın.

3.  “Uyarılar” öğesini vurgulamak için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve 
ardından SEÇİM düğmesine basın.

4.  Uyarılar menüsünden YUKARI veya AŞAĞI 
düğmesine basın ve “Gelişmiş” öğesini seçip 
SEÇİM düğmesine basın.
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6
6.2.1 YÜKSEK VE DÜŞÜK GLİKOZ UYARILARI İÇİN 
ERTELEME SÜRESİNİN AYARLANMASI
Erteleme süresini en fazla 5 saat süreyle her 15 dakikada bir yüksek ve düşük 
glikoz tekrar uyarıları arasında ayarlama seçeneğine sahipsiniz.

1.  “Yüksek Erteleme” veya “Düşük Erteleme” öğesini 
seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve 
ardından SEÇİM düğmesine basın.

2.  İlk uyarı ve yeniden uyarı arasındaki 
süreyi (15 dakikalık artışlarla) seçmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın. 
SEÇİM düğmesine basın. Süreyi sıfır olarak 
ayarlarsanız tekrar uyarı yapılmaz.

3.  Tamamlandığında, uyarılar menüsüne dönmek 
için SOL düğmeye basın.
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6.2.2 YÜKSELEN VE DÜŞEN GLİKOZ HIZI UYARILARI
Hız uyarıları, glikoz seviyeleri yükseldiğinde (yükselme uyarısı) veya düştüğünde 
(düşme uyarısı) sizi uyarır ve yükselme ya da düşme miktarını belirtir. Sensör 
ölçüm değerinizin dakikada 2 mg/dL veya daha fazla ya da dakikada 3 mg/dL 
veya daha fazla yükselmesi ya da düşmesi durumunda alıcıdan uyarı alıp 
almayacağınızı seçebilirsiniz.

Düşme hızınızı dakikada 2 mg/dL olarak ayarlarsanız 
ve sensör ölçüm değerleriniz bu hızda ya da daha 
hızlı düşerse, “DÜŞÜŞ tek ok” ekranı görüntülenir ve 
alıcı profil ayarlarınıza göre titreşir veya uyarı sesi 
verir.

Yükselme hızınızı dakikada 3 mg/dL olarak 
ayarlarsanız ve sensör ölçüm değerleriniz bu hızda  
ya da daha hızlı yükselirse, “YÜKSELME çift ok” 
ekranı görüntülenir ve alıcı profil ayarlarınıza göre 
titreşir veya uyarı sesi verir.

Düşme uyarısı

Hızlı yükselme uyarısı
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6
Aşağıdaki adımlar yükselme veya düşme hızı uyarı ayarlarının nasıl 
değiştirileceğini göstermektedir.

1.  “Yükselme Hızı” veya “Düşüş Hızı” öğesini seçmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  “Açık/Kapalı” öğesini vurgulamak için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın.

3.  “Açık” veya “Kapalı” öğesini seçmek için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine basın. Ardından, “Açık” 
veya “Kapalı” öğesini seçmek için SEÇİM 
düğmesine basın.

4.  Önceki ekrana geri dönmek için SOL düğmeye 
basın. “Seviye” öğesini seçmek için YUKARI veya 
AŞAĞI düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine 
basın. Glikoz seviyeleriniz “2 mg/dL/dak” (dakikada 
2 mg/dL veya daha fazla) ya da “3 mg/dL/dak” 
(dakikada 3 mg/dL veya daha fazla) yükseldiğinde/
düştüğünde uyarı verilip verilmeyeceğini seçin. 
SEÇİM düğmesine basın.

5.  Tamamlandığında, uyarılar menüsüne dönmek 
için SOL düğmeye basın.
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6.2.3 MESAFE DIŞI UYARISININ AYARLANMASI
Mesafe dışı uyarısı sensör/verici ve alıcı birbiriyle iletişim kurmadığında sizi 
uyarır. Genel olarak sensörü/vericiyi ve alıcıyı birbirine 6 metre mesafede 
tutmanız gerekir. Sensör/verici ve alıcı birbirine uzakta olup iletişim 
kurmadıklarında, sensörden sensör ölçüm değerlerini almazsınız. 

Bu olduğunda, değişim grafiğinin sağ üst köşesinde 
mesafe dışı sembolü  görüntülenir ve sağdaki 
ekran görünür. Cihazların mesafe dışı olma süresi 
mesafe dışı uyarı ekranında görüntülenir.

1.  “Mesafe Dışı” öğesini vurgulamak için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın.

2.  Mesafe dışı menüsünde “Açık/Kapalı” öğesini 
seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine 
basın. Ardından, “Açık” öğesini seçmek için 
SEÇİM düğmesine basın. Mesafe dışı uyarılarını 
almazsanız, “Kapalı” öğesini seçmek için SEÇİM 
düğmesine basın.

3.  Sonra, mesafe dışı menüsünde, “Süre” öğesini 
seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine 
ve ardından SEÇİM düğmesine basın. 

FAYDALI İPUCU:
• Alıcıdaki SEÇİM düğmesine basarak uyarıları onaylayın.
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4.  Geçen süreyi seçmek için YUKARI veya AŞAĞI 
düğmesine basın; bundan sonra alıcı sizi uyarır 
ve aralığa geri dönene kadar yeniden uyarmaya 
devam eder. SEÇİM düğmesine basın.

5.  Tamamlandığında, uyarılar menüsüne dönmek 
için SOL düğmeye basın.

6.3 UYARI PROFİLLERİ
Dexcom G4 PLATINUM Sisteminiz uyarı düzeninizin 
nasıl olacağını seçmeniz için profilleri ayarlama olanağı 
tanır. Bu kişiselleştirilebilir özellik Ana Menünün 
üzerindeki Profiller seçeneğinin altında bulunur. 

Yaşam tarzınıza en uygun ses şablonu ve ses 
seviyesi ayarını içeren profili ayarlayabilirsiniz. 
Günlük faaliyetlerinize bağlı olarak, profil ayarlarınızı 
değiştirerek hızlı ve kolay bir biçimde sistem uyarında 
değişiklik yapabilirsiniz.

Profil seçenekleriniz şunlardır:

1. Titreşim

2. Yumuşak

3. Normal

4. Dikkat

5. HipoTekrar

Her profil seçeneğinde önce titreşimle uyarılırsınız.

Profil ayarınızı seçtiğinizde, bu ayarın tüm uyarılara, alarmlara ve istemlere 
uygulanacağını unutmayın. Her profil ayarında, her uyarının kendine özgü 
benzersiz bir ses şablonu, ses tonu ve ses seviyesi olur. Bu, her uyarıyı ve 
alarmı kolayca tanıyıp anlamını bilmenize olanak tanır.
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FAYDALI İPUÇLARI:
•  İlk uyarı bildiriminde alıcı yalnızca titreşir (uyarı sesi vermez). Seçtiğiniz 

uyarı profili dikkate alınmaksızın, ilk titreşim uyarısını onaylarsanız, ilave 
sesli uyarı almasınız.

•  55 mg/dL’lik sabit düşük alarm kapatılamaz veya ayarlanamaz.
•  Yumuşak, normal, dikkat ve HipoTekrar profillerinde aşağıdaki uyarı 

sırası oluşur:
 • İlk uyarı yalnızca titreşimdir.
 •  Uyarı beşdakika içinde onaylanmazsa, sistem titreşir ve uyarı 

sesi verir.
 •  Uyarı beş dakika geçtikten sonra onaylanmazsa, sistem titreşir 

ve daha yüksek bir uyarı sesi verir ve onaylanıncaya kadar her 
beş dakikada bir aynı ses seviyesinde uyarı vermeye devam 
eder.

Yalnızca HipoTekrar profili için:
 •  Uyarı onaylanırsa ve sensör ölçüm değerleriniz 55 mg/dL 

değerine eşit ya da bunun altında olursa, sisteminiz uyarı 
sırasını 30 dakika içinde tekrar eder.

Herhangi bir uyarıyı onaylamak için SEÇİM düğmesine basın.
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“Titreşim” profili alıcınızın sessiz olmasını ve sadece titreşim ile 
uyarılmak istediğinizde kullanılabilir. Bunun tek istisnası, sizi önce 
titreşimle uyaran ve onaylanmadığında 5 dakika sonra sesli uyarı 
veren 55 mg/dL’lik sabit düşük alarmdır.

Yumuşak profili düşük seviyede uyarılmak istediğinizde kullanılabilir.  
Bu profil tüm uyarıları ve alarmları düşük seviyede sesli uyarılar 
şekilde ayarlar ve uyarıların çevrenizdeki kişiler tarafından daha 
az fark edilmesini sağlar.

Bu normal profil sisteminizi aldığınızda varsayılan profildir. Bu profil 
tüm uyarıların ve alarmların seslerini yüksek seviyede tutar.

Dikkat profili uyarınızın çok belirgin olmasını istediğinizde 
kullanılabilir. Bu profil tüm uyarıları ve alarmları hemen fark 
edilir seviyede tutar.

HipoTekrar profili normal profile çok benzer. Bu profilin farkı, sabit 
düşük alarmı sensör ölçüm değeriniz 55 mg/dL değerinin üstüne 
yükselinceye kadar her 5 saniyede bir sürekli olarak tekrarlamasıdır. 
Sensör ölçüm değerleriniz ciddi seviyede düşük olduğunda 
farkındalığınızı artırmak için bu profil yararlı olabilir.

6.3.1 UYARI PROFİLİ SEÇENEKLERİ

FAYDALI İPUCU:
 Profiller menüsü altında “Dene” özelliği mevcuttur ve her uyarı 
ve alarm için bir uyarı sırası ve ses örneği duymanıza olanak 
tanır. Sesleri duymanız uyarı profilleri seçeneklerini daha kolay 
anlamanızı sağlar. 
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PROFİL 
TÜRÜ

TİTREŞİM YUMUŞAK NORMAL DİKKAT HİPOTEKRAR

Yüksek 
Uyarı

2 uzun 
titreşim

2 uzun 
titreşim + 2 
düşük sesli 
uyarı

2 uzun 
titreşim + 2 
orta seviye 
sesli uyarı

2 uzun titreşim 
+ yükselen 
melodi

2 uzun titreşim + 
2 orta seviye sesli 
uyarı

Düşük 
Uyarı

3 kısa titreşim 3 kısa titreşim 
+ 3 düşük 
sesli uyarı

3 kısa 
titreşim + 3 
orta seviye 
sesli uyarı

3 kısa titreşim 
+ azalan 
melodi

3 kısa titreşim 
+ 3 orta seviye 
sesli uyarı

Yükselme 
Uyarısı

2 uzun 
titreşim

2 uzun 
titreşim + 
2 düşük sesli 
uyarı

2 uzun 
titreşim 
+ 2 orta 
seviye sesli 
uyarı

2 uzun titreşim 
+ 1 kısa 
yükselen 
melodi

2 uzun titreşim + 
2 orta seviye sesli 
uyarı

Düşme 
Uyarısı

3 kısa titreşim 3 kısa titreşim 
+ 3 düşük 
sesli uyarı

3 kısa 
titreşim 
+ 3 orta 
seviye sesli 
uyarı

3 kısa titreşim 
+ 2 kısa 
azalan melodi

3 kısa titreşim + 
3 orta seviye sesli 
uyarı

Mesafe Dışı 
Uyarısı

1 uzun 
titreşim

1 uzun 
titreşim + 1 
düşük sesli 
uyarı

1 uzun 
titreşim + 1 
orta seviye 
sesli uyarı

1 uzun titreşim 
+ 3 kısa 
tekrarlayan 
melodi

1 uzun titreşim 
+ 1 orta seviye 
sesli uyarı

Sabit 
Düşük

4 kısa titreşim 
+ 4 orta 
seviye sesli 
uyarı

4 kısa titreşim 
+ 4 orta 
seviye sesli 
uyarı

4 kısa 
titreşim + 4 
orta seviye 
sesli uyarı

4 kısa titreşim 
+ 2 uzun 
azalan melodi 
+ duraklama 
+ 4 kısa sesli 
uyarı

4 kısa titreşim + 
4 kısa sesli uyarı 
+ duraklama 
+ sıranın 
tekrarlanması

Diğer Tüm 
Uyarılar

1 uzun 
titreşim

1 uzun 
titreşim + 1 
düşük sesli 
uyarı

1 uzun 
titreşim + 1 
orta seviye 
sesli uyarı

1 uzun titreşim 
+ 1 kısa 
melodi

1 uzun titreşim 
+ 1 orta seviye 
sesli uyarı

6.3.2 UYARI PROFİLİ AYRINTILARI
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Aşağıdaki adımlar ayarlamak istediğiniz profile nasıl erişeceğinizi ve profili nasıl 
seçeceğinizi göstermektedir. 

1.  Alıcıyı açmak için SEÇİM düğmesine basın. 
3 saatlik değişim grafiği görüntülenir.

2.  Ana Menüyü görüntülemek için SEÇİM düğmesine 
basın.

3.  Ayarlar menüsünde, “Profiller” ayarına gitmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın. Profiller menüsü 
görüntülenir.

4.  Ayarlamak istediğiniz profile gitmek için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine ve SEÇİM düğmesine 
basın. 

5.  Tamamlandığında, uyarılar menüsüne dönmek 
için SOL düğmeye basın.

6
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Bölüm yedi
OLAYLAR
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Olaylar özelliği, diyabet yönetiminizle ilgili bilgileri kaydetmenize 
olanak tanır; böylece siz ve sağlık ekibiniz glikoz modellerinizi 
ve değişimlerinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Karbonhidrat alımı, 
insülin alımı, egzersiz ve sağlığınızla ilgili sorunlar hakkında 
ayrıntıları girebilirsiniz. Dexcom Studio yazılımını kullanarak 
değişimlerinizi görüntüleyebilir veya modellerinizi izleyebilirsiniz.

7.1 OLAYLAR

7.1.1 BİR OLAYIN SEÇİLMESİ

1.  Alıcıyı açmak için SEÇİM düğmesine basın. 
3 saatlik değişim grafiği görüntülenir.

2.  Ana Menüyü görüntülemek için SEÇİM 
düğmesine basın.

3.  Ayarlar menüsünde, “Olaylar” ayarına gitmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın. Olaylar menüsü 
görüntülenir.

FAYDALI İPUCU:
•  Olay belirteçleri Dexcom Studio yazılımı kullanılarak indirilebilir ve 

görüntülenebilir ancak alıcınızda görüntülenemez.
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4.  “Karbonhidratlar", “İnsülin", “Egzersiz” veya 

“Sağlık” arasından istediğiniz olayı seçmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın 
ve ardından SEÇİM düğmesine basın. 

7.1.2 OLAY TARİHİ VE SAATİNİN AYARLANMASI

Bir olay girdiğinizde söz konusu olayın tarihinin ve saatinin doğru olduğunu 
kontrol etmenizi belirten bir uyarı alırsınız. Girdiğiniz olayların varsayılan tarih 
ve saat bilgisi alıcıya depolanan geçerli tarih ve saat bilgisidir. Tarih biçimi 
YYYY.AA.GG şeklindedir.

1.  Olayın tarih ve saatini değiştirmek üzere tarih ve 
saatte bulunan her değeri vurgulamak için SAĞ 
düğmesine basın. Ardından, düzenleme yapmak 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve sonra bir 
sonraki değere gitmek için SAĞ düğmeye basın. 
Saati ayarladıktan sonra, SEÇİM düğmesine basın. 

2.   Olay onay ekranına yönlendirilirsiniz. Girişi 
onaylamak için SEÇİM düğmesine basın.

FAYDALI İPUCU:
•  Herhangi bir olayın tarih ve saatini değiştirirseniz, bu yalnızca o olay için 

geçerli olur ve alıcınızdaki geçerli tarih ve saat değişmez.
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7.1.3 KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar olayı en fazla 250 gram olmak üzere tükettiğiniz karbonhidrat 
miktarını girmenize olanak tanır. 

1.  Olaylar menüsünden, “Karbonhidratlar” öğesini 
seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve 
ardından SEÇİM düğmesine basın.

2.  Karbonhidrat miktarını (0-250 gram) girmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın. Bu ekranda ilk 
görünen sayı, girdiğiniz son sayı ya da 50 gramlık 
varsayılan miktar olur.

3.  Bu girişin tarih ve saatinin doğru olduğunu kontrol edin. Girişi onaylamak için 
SEÇİM düğmesine basın.

4.  Olay onay ekranına yönlendirilirsiniz. Onaylamak 
için “Tamam” öğesini ya da bu girişi iptal etmek 
için “İptal” öğesini seçmek için SOL veya SAĞ 
düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine basın. 
Olaylar menüsüne geri dönersiniz.
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7.1.4 İNSÜLİN

İnsülin olayı en fazla 250 birim olmak üzere aldığınız insülin miktarını girmenize 
olanak tanır. Yalnızca insülin miktarını girebilirsiniz; alınan insülinin türünü 
giremezsiniz.

1.  Olaylar menüsünden, “İnsülin” öğesini seçmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  İnsülin miktarını (0-250 gram) girmek için YUKARI 
veya AŞAĞI düğmesine ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın. Bu ekranda ilk görünen sayı, 
girdiğiniz son sayı ya da 10 birimlik varsayılan 
miktar olur.

3.  Bu girişin tarih ve saatinin doğru olduğunu kontrol edin. Girişi onaylamak için 
SEÇİM düğmesine basın.

4.  Olay onay ekranına yönlendirilirsiniz. Bu girişi 
onaylamak için “Tamam” öğesini ya da bu girişi 
iptal etmek için “İptal” öğesini seçmek için SOL 
veya SAĞ düğmesine ve ardından SEÇİM 
düğmesine basın. Olaylar menüsüne geri 
dönersiniz.
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7.1.5 EGZERSİZ

Egzersiz olayı belirli bir tarih ve saat için yoğunluğu (hafif, orta veya ağır) ve 
süreyi (en fazla 360 dakika) girmenize olanak tanır.

1.  Olaylar menüsünden, “Egzersiz” öğesini seçmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın. 

2.  Egzersiz yoğunluğu seviyesini seçmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

3.  Egzersiz süresini (0-360 dakika) girmek için 
YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın. Bu ekranda ilk görünen 
sayı, varsayılan 30 dakikadır.

4.  Bu girişin tarih ve saatinin doğru olduğunu kontrol edin. Girişi onaylamak için 
SEÇİM düğmesine basın.

5.  Olay onay ekranına yönlendirilirsiniz. Bu girişi 
onaylamak için “Tamam” öğesini ya da bu girişi iptal 
etmek için “İptal” öğesini seçmek için SOL veya 
SAĞ düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine 
basın. Olaylar menüsüne geri dönersiniz.
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7.1.6 SAĞLIK

Sağlık olayı belirli bir tarih ve saat için hastalık, stres, yüksek semptomlar, düşük 
semptomlar, döngü (regl) veya alkol tüketimi olaylarını girmenize olanak tanır.

1.  Olaylar menüsünden, “Sağlık” öğesini seçmek 
için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine ve ardından 
SEÇİM düğmesine basın.

2.  Sağlık olayını seçmek için YUKARI veya AŞAĞI 
düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine basın.

3.  Bu girişin tarih ve saatinin doğru olduğunu kontrol 
edin. Girişi onaylamak için SEÇİM düğmesine basın.

4.  Olay onay ekranına yönlendirilirsiniz. Bu girişi 
onaylamak için “Tamam” öğesini ya da bu girişi iptal 
etmek için “İptal” öğesini seçmek için SOL veya 
SAĞ düğmesine ve ardından SEÇİM düğmesine 
basın. Olaylar menüsüne geri dönersiniz.

7.2 DEXCOM STUDIO YAZILIMI
Dexcom Studio yazılımı sisteminizin isteğe bağlı bir bileşenidir. Bu yazılım 
glikoz değişimlerini göstermek üzere değişimleri görüntülemenize, modelleri 
izlemenize ve kişiselleştirilebilir tablolar oluşturmanıza olanak tanır.

Tarih aralıklarını uzun veya kısa dönem modellerini ve değişimlerini 
görüntülemek üzere değiştirebilirsiniz. Geçerli ve önceki sistem indirmelerine 
ait verileri kullanabilir ve siz veya sağlık ekibinizin inceleyebileceği dosyaları 
kaydedebilir ya da yazdırabilirsiniz.

Sistem gereksinimleri için Dexcom web sitesine (dexcom.com) bakın. Dexcom 
Studio Yazılımı Kullanım Kılavuzları bu yazılımın kullanımıyla ilgili daha ayrıntılı 
bilgi verir.



Bölüm sekiz
SENSÖR OTURUMUNUN TAMAMLANMASI
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Sensörünüz en fazla yedi gün süreyle sensör ölçüm değerlerinizi 
vermeye devam eder. Sensörün performansı yedi günden fazla 
test edilmemiştir.

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Pod cildinizin üzerine takılı durumdayken vericiyi sensör podundan 

çıkarmayın.

•  Vericinizi atmayın. Verici tekrar kullanılabilir. Aynı verici, vericinin pil 
ömrünün sonuna ulaşıncaya kadar her oturumda kullanılır.

•   Kanla temas eden bileşenlerin (sensör ve aplikatör) bertaraf edilmesi 
ile ilgili doğru prosedürleri öğrenmek için, yerel atık yönetim yetkilileri 
ile temasa geçin.

•  Bazı durumlarda, sensör oturumunuz tam 7 günlük süre tamamlanmadan 
önce sonlanır. Bu olduğunda, bkz. Bölüm 9, Kısım 9.6, Sensör Kapanma 
Sorunun Giderilmesi.
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Profil ayarlarını kullanarak alıcıyı bu ekranlar konusunda sizi uyaracak şekilde 
ayarlayabilirsiniz (bkz. Bölüm 6, Kısım 6.3, Uyarı Profili Ayrıntıları, “Diğer Tüm 
Uyarılar"). 6 saatlik, 2 saatlik ve 30 dakikalık hatırlatmalardan sonra sensör 
ölçüm değerlerini almaya devam edersiniz. Alıcı üzerinde SEÇİM öğesine 
basarak bu ekranları temizleyebilirsiniz. Son sensör sona erme ekranı (00:00:00) 
göründükten sonra sensörünüzü çıkarmanız gerekir.

Sensör oturumunuz sona erdiğinde, sensör ölçüm 
değerleri atık alıcı üzerinde görünmez. Değişim 
grafikleri, sağdaki ekranda gösterildiği gibi üst tarafta 
kırmızı bir lamba sembolü görüntüleyerek sensör 
oturumunun sona erdiğini belirtir.

Sensörünüzü çıkartıp yeni bir sensör takmanız gerekir.

Sensör sona erme bildirimi 
oturumun sonu ekranı

30 dakikalık sensör sona 
erme bildirimi ekranı

8.1 OTOMATİK SENSÖR KAPATMA
Alıcı, sensör oturumunuz tamamlanana kadar ne kadar süreniz kaldığını bildirir. 
Sensör sona erme ekranı, 7 günlük sensör oturumu sona ermeden önce 6 saat, 
2 saat ve 30 dakika görüntülenir. 

6 saatlik sensör sona 
erme bildirimi ekranı

2 saatlik sensör sona 
erme bildirimi ekranı

8
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8.2 SENSÖRÜN ÇIKARILMASI

Sensörü çıkarmaya hazır olduğunuzda, verici takılıyken sensör podunu 
dışarı çıkardığınızdan emin olun.

1.  Sensör podunun yapışkan yamasını cildinizden yavaşça soyarak çıkarın; bu 
sensörünüzün dışarı çıkmasını sağlar.

8.3 VERİCİNİN ÇIKARILMASI
Sensör podunu vücudunuzdan çıkardıktan sonra vericiyi çıkarmanız gerekir (vericiyi 
atmayın). Vericiyi çıkarmak için aşağıdaki 2 yöntemden birini kullanabilirsiniz:

Yöntem 1
Güvenlik kilidi aplikatörden çıkarıldıktan sonra (bkz. Bölüm 3, Kısım 3.4 
Sensörün Yerleştirilmesi), vericiyi çıkarmak çıkarmaya yardımcı olacak bir alet 
olarak kullanılabilir. 

1. Sensör podunu bir masanın üstüne yerleştirin. 
2. Güvenlik kilidinin yuvarlak kenarını tutun. 
3.  Güvenlik kilidinin tırtıklı kenarının aşağıdaki gösterilen şekilde aşağıya doğru 

baktığından (çıkarma ucunun uzağında kalan yön) emin olun:

    Sensörler sadece çok nadir görülen durumlarda kırılır. Bir sensör 
kırılırsa ve derinin üzerinde görülen kısmı yoksa, çıkartmaya 
çalışmayın. Yerleştirme bölgesinde enfeksiyon ya da iltihaplanma 
(kızarıklık, şişme ya da acı) semptomları görülüyorsa, derhal 
profesyonel sağlık görevlilerine başvurun. Sensörünüz kırılırsa, 
lütfen bu durumu yerel dağıtıcınıza bildirin.

FAYDALI İPUCU:
•  Glikoz seviyesi uyarıları ve alarmları, sensör oturumu sona erdikten 

sonra çalışmaz.
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4.  Tırtıklı kenarları, sensör podundaki vericinin geniş kenarına “oturacak” şekilde 
takın. Güvenlik kilidini gidebileceği son noktaya kadar aşağıya doğru bastırın; 
verici sensör podundan dışarı “çıkar".

5.  Vericiyi alın, temizleyin (bkz. Bölüm 10, Kısım 10.1, Bakım) ve bir sonraki 
glikoz izleme oturumuna kadar serin ev kuru bir yerde saklayın.

Yöntem 2
Güvenlik kilidini saklamadıysanız, sensör podunun arka kısmında bulunan 
tırnakları ayırmak için parmaklarınızı kullanın (sensör podu tırnak kanatlarına 
en yakın kenar). Verici, sensör podundan dışarı “çıkar".

Güvenlik kilidi
(aplikatörden)

Güvenlik 
kilidi yerine 
yerleştirilmiş 
sensör podu

Sensör podu 
tırnakları

Sensör 
podu tırnak 
kanatları

Çıkarma 
oku
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9Bölüm dokuz

SORUN GİDERME
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9.1 SENSÖR YERLEŞTİRME SORUNLARINI GİDERME
Sensör yerleştirmede karşılaşılan zorluklar
•  Güvenlik kilidini çıkarırken sorun yaşıyorum:
 -  Güvenlik kilidini düz tutup vücudunuzdan uzağa doğru çektiğinizden emin olun. 

Güvenlik kilidi üzerindeki okları kılavuz olarak kullanın.
 - İleri ve geriye doğru hareket ettirmeyin.

•  Manşonu çıkaramıyorum:
 -  Manşonu çıkarmadan önce pistonun aşağı doğru tamamen itildiğinden emin olun.
 - Manşonu çekip çıkarırken 2 “tıklama” sesi duymanız gerekir.
 - Manşonu çekerken biraz daha fazla kuvvet uygulayın.

•  Aplikatör haznesini sensör podundan çıkaramıyorum:
 -  Manşonun tamamen yukarı çekildiğinden 

emin olun. Manşonu, aplikatörün mümkün 
olduğu kadar en üst kısmına çekmek için 
ekstra kuvvet uygulamanız gerekebilir.

 -  Serbest bırakma tırnaklarını sıkmadan 
önce verici mandalının vücudunuzdaki 
yapışkan yamaya doğru düz şekilde 
durduğundan emin olun. 

 -  Ardından, sensör podunun kenarlarındaki 
çıkıntılı serbest bırakma tırnaklarını sıkıştırın 
ve yay çizen bir hareket yaparak aplikatörü vücudunuzdan uzaklaştırın.

• Verici mandalını çıkaramıyorum:
 -  Sensör podunu bir elinizle tutun ve diğer elinizle verici mandalını çevirerek çıkarın.
 - Dümdüz çekerek çıkarmaya çalışmayın.

Aplikatör haznesini serbest bırakın

FAYDALI İPUCU:
•  Bu Bölüm deki sorun giderme adımları problemi gidermenizi sağlamazsa 

yerel dağıtıcınıza başvurun.

Bu Bölüm de Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemini 
kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunları çözmeye yönelik yararlı 
ipuçları ve talimatlar yer almaktadır.
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Sensör podu yeterince uzun süre yapışık kalmıyor
•  Sensör podunu takmadan önce cildinize herhangi bir krem veya losyon 

sürmediğinizden emin olun.

•  Alanı öncelikle alkollü bezle temizleyin. Sensörü yerleştirmeden önce alanın 
temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olun. İğnenin sokulduğu bölgede, 
cildiniz üzerinde herhangi bir madde kalmadığından emin olun.

•  Sensör podundaki beyaz yapışkan yamanın üzerine tıbbi bant takabilirsiniz 
ancak bandı vericinin veya sensör podunun plastik parçalarının üstüne veya 
iğnenin sensöre takıldığı alana yapıştırmayın.

9.2 KALİBRASYON SORUN GİDERME
Sensör oturumunuz sırasında kalibrasyon istemleri görüntülenebilir. Başarılı bir 
kalibrasyon işlemi gerçekleştirmek için aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını inceleyin. 

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Kalibrasyon yaparken alıcı ile verici arasında iletişim olduğundan emin 

olun. Durum alanında  simgesinin görüntülenmemesi gerekir.
•   Kalibrasyon yaparken durum alanında  simgesinin 

görüntülenmediğinden emin olun.
•  Kalibrasyon yaparken kan şekeri değerlerinizin 40 ila 400 mg/dL arasında 

olduğundan emin olun.
•  Kalibrasyon için kullanılacak bir kan şekeri ölçümü yapmadan önce 

ellerinizi yıkayın, glikoz ölçüm çubuklarının son kullanma tarihinin 
geçmediğinden ve doğru şekilde depolandıklarından ve ölçüm cihazınızın 
uygun şekilde kodlandırıldığından emin olun (gerekirse). Ölçüm 
cihazınızla veya ölçüm çubuklarıyla birlikte verilen talimatları uygulayarak 
kan örneğini dikkatlice ölçüm çubuğuna uygulayın.

•  Acetaminophen (paracetamol) içeren ilaçlar (Tylenol gibi) almadığınızdan 
emin olun.

• Vericinin sensör poduna tam olarak oturduğundan emin olun.

• Ayrıntılı bilgi için Bölüm 4, Kalibrasyon Bölümüne bakın.

9
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9.2.1 KALİBRASYON İSTEMİ TÜRLERİ
Bu Bölüm de üç farklı kan damlası sembolü açıklanmaktadır. Sonraki Bölüm de 
bu sembollerden herhangi birini gördüğünüzde yapmanız gerekenler yer 
almaktadır. 

Başlangıç kalibrasyon istemi
Bu istem, alıcının 2 saatlik başlangıç süresinin 
dolduğunu belirtir. Sistemi kalibre etmek ve sensör 
ölçüm değerlerini almaya başlamak için iki kan şekeri 
değeri girmeniz gerekir.

Alıcı kan şekeri değerlerini kabul edene kadar, 
başlangıç kalibrasyonu istemi her 15 dakikada bir 
alıcı ekranında görüntülenmeye devam eder.

Bu istemi temizlemek için SEÇİM düğmesine basın.

Başlangıç kalibrasyon istemi 2. adım
Bu istem, sistemi kalibre etmek ve sensör ölçüm 
değerlerini almaya başlamak için bir tane daha kan 
şekeri değeri girmeniz gerektiğini belirtir.

Alıcı kan şekeri değerlerini kabul edene kadar, ek 
başlangıç kalibrasyonu istemi her 15 dakikada bir  
alıcı ekranında görüntülenmeye devam eder.

Bu istemi temizlemek için SEÇİM düğmesine basın.

Kalibrasyon istemi
Bu istem, bir kan şekeri değeri girmeniz gerektiğini 
belirtir. Bu istem, 12 saatlik kalibrasyon güncellemesi 
zamanı geldiğinde ya da kalibrasyon yapmanız 
gereken herhangi bir başka zaman görüntülenir. 

Alıcı kan şekeri değerlerini kabul edene kadar, 
bu istem her 15 dakikada bir alıcı ekranında 
görüntülenmeye devam eder.

Bu istemi temizlemek için SEÇİM düğmesine basın.

Ek başlangıç kan damlası 
istemi

Kalibrasyon istemi

Başlangıç kalibrasyon 
istemi
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9.2.2 KALİBRASYON İSTEMLERİ SIRASINDAKİ DURUM 
ALANI SEMBOLLERİ
1.  SEÇİM düğmesine basarak ekrandaki istemi temizleyin.

2.  Ekranın üst kısmındaki durum alanını kontrol 
edin. Durum alanında görünen sembole göre ne 
yapmanız gerektiğine karar verirsiniz:

 a.  Başlangıç kalibrasyonu sembolü  görüntüleniyorsa:

  •  2 kan şeker ölçümü daha yapın ve bunları 
alıcıya girin

 b.  Ek başlangıç kalibrasyonu sembolü  
görüntüleniyorsa:

  •  1 kan şeker ölçümü daha yapın ve değeri alıcıya girin.

 c.  Kalibrasyon gerekli sembolü  görüntüleniyorsa:

  •  1 kan şeker ölçümü daha yapın ve değeri alıcıya girin.

9

Durum alanındaki istem

9.3 KALİBRASYON HATASINDA SORUN GİDERME
Bu ekran, yakın zamanda bir kalibrasyon kan şeker 
değeri girdiğinizi ve sensörde kalibrasyon sorunu 
olduğunu belirtir. Bu ekranı SEÇİM düğmesine 
basarak silerseniz, durum alanında bu sembol 

 görüntülenir.

Bu ekranı görürseniz, 15 dakika bekleyin ve ardından 
1 kalibrasyon kan şeker değeri daha girin. 15 dakika 
daha bekleyin. Bu hata ekranı hala görüntüleniyorsa 
1 kan şeker değeri daha girin. 15 dakika daha bekleyin. 
Bu hata ekranı hala görüntüleniyorsa sensörün değiştirilmesi gerekir.

Bu ekran, yakın zamanda bir kalibrasyon kan şeker 
değeri girdiğinizi ve sensörde kalibrasyon sorunu 
olduğunu belirtir. Bu ekranı SEÇİM düğmesine 
basarak silerseniz, durum alanında bu sembol 

 görüntülenir.

1 saat bekleyin 
kalibrasyon hatası ekranı

15 dakika bekleyin
kalibrasyon hatası ekranı
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9.4 SİSTEM GLİKOZ HATASI
Bazen sistem geçerli bir sensör ölçüm değeri 
veremediğini söyleyebilir. Bu durum söz konusu 
olduğunda, durum alanında glikoz değeri hata 
simgesini  veya bekleme  simgesini görürsünüz. 
Bu semboller alıcının geçici olarak sensör sinyalini 
algılamadığı anlamına gelir. Bu semboller yalnızca 
sensörle ilgilidir. Bu sembolleri gördüğünüzde daha 
fazla istemi beklemeli ve herhangi bir kan şeker değeri 
girmemelisiniz. Sistem, bu semboller görüntülenirken 
girilen kan şeker değerini kalibrasyon için kullanmaz 
(bkz. Bölüm 5, Kısım 5.3, Glikoz Durumu Alanı 
Sembolleri).

Sensörü takmadan önce sorun giderme ipuçları:
•  Sensörün kullanım süresinin dolmadığından emin olun.

•  Vericinin yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

•  Sensör podunun yerinden oynamadığından veya
 kenarlarının soyulmadığından emin olun. 

•  Herhangi bir şeyin sensör poduna sürtünmediğinden (ör. kıyafet, emniyet 
kemeri, vb.) emin olun.

•  Doğru bir yerleştirme alanı seçtiğinizden emin olun (bkz. Bölüm 3, Kısım 3.3, 
Yerleştirme Bölgesi Seçilmesi).

• Sensörü yerleştirmeden önce bölgenin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

•  Vericinin alt kısmını hafifçe nemli ya da izopropil alkollü bir bezle temizleyin. 
Vericiyi temiz, kuru bir bezin üzerine yerleştirin ve 2-3 dakika kurumaya bırakın.

Sistem genellikle bu sorunu düzeltir ve sensör ölçüm değerlerini sağlamaya 
devam eder. Ancak, son glikoz değerinin görüntülenmesinin üstünden en az 
3 saat geçtiyse, yerel dağıtıcınıza başvurun. 

Glikoz verisi yok ( )

Glikoz verisi yok ( )

Bu ekranı görürseniz, en az 1 saat bekleyin ve ardından 1 kalibrasyon kan şeker 
değeri daha girin. 15 dakika bekleyin. Bu hata ekranı hala görüntüleniyorsa 
1 kan şeker değeri daha girin. 15 dakika daha bekleyin. Bu hata ekranı hala 
görüntüleniyorsa sensörün değiştirilmesi gerekir.
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Sensör ölçüm değerleriniz ile kan şeker değerleriniz arasında %20/20 mg/dL kabul 
standardı dışında bir fark görürseniz, ellerinizi yıkayın ve ek bir kan şeker ölçümü 
yapın. Kan şeker değeri endüstri standardı dışında kalmaya devam ederse, bu 
kan şeker değerini alıcıya kalibrasyon olarak girin. Sensör ölçüm değeri 15 dakika 
içinde düzelecektir. Sensör ölçüm değerleri ile kan şeker değerleri arasında kabul 
edilebilir bu aralık dışında farklar görürseniz, bir sonraki sensörü yerleştirmeden 
önce aşağıdaki sorun giderme ipuçlarını takip edin:
• Sensörün kullanım süresinin dolmadığından emin olun.
•  veya  görüntülenirken kalibrasyon yapmadığınızdan emin olun.
•  Alternatif bölge kan şekeri değerleri parmak delme cihazı kan şekeri 
değerinden farklı olabileceğinden, kalibrasyon için alternatif kan şekeri bölge 
testi (avuç içinden veya ön koldan alınan kan) kullanmayın. Tüm kalibrasyonlar 
için sadece parmak ucundan alınan numuneleri kullanın

•  Kalibrasyon için yalnızca 40-400 mg/dL arasındaki kan şekeri değerleri 
kullanılabilir. Girdiğiniz bir veya daha fazla değer bu aralığın dışındaysa, alıcınız 
kalibre edilemez. Kalibrasyon için kan şekeri bu aralık içinde oluncaya kadar 
beklemeniz gerekir.

  Her 12 saatten daha az bir sürede kalibre ederseniz, sensör ölçüm 
değerleriniz hatalı olabilir.

  Sistemi kalibre edebilmek için, dikkatle yapılmış bir kan şeker 
ölçümünün ardından en fazla 5 dakika içinde kan şeker ölçüm 
cihazınızda görüntülenen kan şeker değerini tam olarak girmeniz 
gerekmektedir. Yanlış kan şeker değerlerinin ya da değerlerin 
ölçümden 5 dakikadan fazla süre geçtikten girilmesi, sensör ölçüm 
değerlerinin hatalı olmasına yol açabilir.

9.5 SENSÖR HATALARI
Hatalar genellikle yalnızca sensörle ilgilidir; alıcınız veya vericinizle ilgisi yoktur. 
Sensör ölçüm değerleriniz sadece değişimi belirlemek amacıyla kullanılır. Kan 
şekeri ölçüm cihazınız ve Sensörünüz, glikozunuzu iki farklı vücut sıvısından 
ölçer: kan ve dokular arası sıvı. Bu nedenle, kan şekeri ölçüm cihazınızdan 
ve sensörünüzden gelen değerler birbiriyle uyuşmayabilir. 
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•  Kalibrasyon için kan şeker değerinizi ölçtüğünüzde, daima aynı ölçüm cihazını 
kullanmalısınız. Sensör oturumu devam ederken ölçüm cihazınızı kapatmayın. 
Kan şekeri ölçüm cihazının ve çubuğun doğruluğu kan şekeri ölçüm cihazı 
markalarına göre değişiklik gösterebilir.

•  Kalibrasyon için kullanılacak bir kan şekeri ölçümü yapmadan önce ellerinizi 
yıkayın, glikoz ölçüm çubuklarının son kullanma tarihinin geçmediğinden 
ve doğru şekilde depolandıklarından ve ölçüm cihazınızın uygun şekilde 
kodlandırıldığından emin olun (gerekirse). Ölçüm cihazınızla veya ölçüm 
çubuklarıyla birlikte verilen talimatları uygulayarak kan örneğini dikkatlice ölçüm 
çubuğuna uygulayın.

•  Kalibrasyon için doğru kan şekeri değerlerini aldığınızdan emin olmak için kan 
şekeri ölçüm cihazınızı üreticinin talimatlarına göre kullanın.

•  Kalibrasyon için doğru kan şeker değerlerini elde etmek için, acetaminophen 
(paracetamol) içeren ilaçlar (Tylenol gibi) almadığınızdan emin olun.

 •  Vericinin alt kısmını hafifçe nemli ya da izopropil alkollü bir bezle temizleyin. 
Vericiyi temiz, kuru bir bezin üzerine yerleştirin ve 2-3 dakika kurumaya bırakın.

9.6 SENSÖR KAPANMA SORUNUNUN GİDERİLMESİ
Bazı durumlarda, sensör oturumunuz tam 7 günlük süre tamamlanmadan önce 
sonlanabilir veya sonlandırılması gerekebilir. Sensör oturumu durdurulduğunda 
sensörü çıkarmanız gerekir. 
Sensörün gelecekteki performansını artırmak için:
•  Sensörün kullanım süresinin dolmadığından emin olun.

•  Vericinin yerine tam olarak oturduğundan emin olun.

•  Sensör podunun yerinden oynamadığından veya kenarlarının soyulmadığından 
emin olun. 

•  Herhangi bir şeyin sensör poduna sürtünmediğinden (ör. kıyafet, emniyet 
kemeri, vb.) emin olun.

•  Doğru bir yerleştirme alanı seçtiğinizden emin olun (bkz. Bölüm 3, Kısım 3.3, 
Yerleştirme Bölgesi Seçilmesi).

• Sensörü yerleştirmeden önce bölgenin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
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9.6.2 SENSÖRÜN MANUEL KAPATILMASI – “SENSÖRÜ 
DURDURMA"
Bazı durumlarda sensör oturumunuzu, yedi gün sona ermeden önce manuel 
olarak durdurmak isteyebilirsiniz. Bu tür durumlarda sensörün erken çıkarılmasının 
nedenleri aşağıdakiler olabilir:

• Çözülemeyen kalibrasyon sorunları
• Çözülemeyen  simgesi
• Sensör yapışma sorunları
• Yaşam tarzının getirdiği gereklilikler

FAYDALI İPUÇLARI:
•  Etkin bir sensör oturumunda olup olmadığınıza bağlı olarak ana ekran 

seçenekleri değişecektir.
 -  Etkin bir sensör oturumunda olduğunuzda, ana menüde 

“Sensörü Başlat” seçeneğini görmezsiniz.
 -  Etkin bir sensör oturumunda olmadığınızda, ana menüde 

“Sensörü Durdurma” seçeneğini görmezsiniz.

•  Sensörü 7 günlük süre tam olarak dolmadan önce çıkarırsanız, sensör 
oturumunuzu durdurmayı unutmayın.

9.6.1. SENSÖRÜN ERKEN KAPANMASI - SENSÖR ARIZASI
Sensör oturumu sırasında alıcı, sensör sinyalinde 
glikoz değerinizin belirlenmesi engelleyen bir dizi 
sorun tespit edebilir. Bu durumda, sensör oturumu 
sonlanır ve sağ taraftaki ekran görüntülenir. Bu 
ekranı görmeniz, sürekli kan izleme oturumunuzun 
sona erdiği anlamına gelir. Bu ekranı temizlemek için 
SEÇİM düğmesine basın.

Sensörünüzü çıkartıp yeni bir sensör takmanız gerekir.
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3.  Sensör oturumunun durdurulduğunu göstermek 
için, sensör durdurma işlemi ekranı görüntülenir. 

4.  Oturum durdurulduğunda, değişim grafiğinin sağ 
üst köşesinde kırmızı bir lamba sembolü ( ) 
görüntülenir.

1.  Sensör oturumunuzu manuel olarak sonlandırmak için 
ana menüden “Sensörü Durdurma” seçeneğini seçin. 

2.  “Tamam” seçeneği vurgulandığında, sensör 
oturumunu durdurmak istediğiniz onaylamak 
için SEÇİM düğmesine basın.
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9.8 ALICI VE VERİCİ İLETİŞİMİNDE SORUN GİDERME

9.8.1 SİSTEM KURTARMA KONTROLÜ
Bu ekran, sistemin kendi kendine düzeltebileceği 
bir sorun tespit ettiği anlamına gelir. Bu ekranı 
temizlemek için SEÇİM düğmesine basın ve sensör 
oturumunuza devam edin.

9

9.8.2 ALICI HATA KODU
Bu ekran bir hata kodu görüntüler ve alıcının düzgün 
şekilde çalışmadığını belirtir. Kodu not edin ve yerel 
dağıtıcınızla iletişim kurun. Kan şeker değerinizi ölçüm 
cihazınızı kullanarak kontrol etmeye devam edin.

Artık sensör ölçüm değerlerini almadığınız 
konusunda sizi uyaran bir uyarı yoktur.

9.7 PİL VE ŞARJ ALETİ SORUN GİDERME
Alıcınızı şarj etmek için yalnızca Dexcom kablo ve şarj aleti kullanın.
1.  Alıcı pilini gerektiği şekilde şarj etmeyi unutmayın. Alıcıyı ne sıklıkta açtığınıza, 

uyarıları ne kadar kullandığınıza ve olayları ne sıklıkta girdiğinize bağlı olarak 
şarj yaklaşık 3 gün süreyle yetebilir. 

2.  Alıcınız, şarj aletine takıldığında şarj simgesini göstermezse, USB kablonun 
uçlarının alıcı portuna ve duvar şarj aletine tam olarak takıldığından emin olun.

3.  Pil boşalır ve birkaç hafta süreyle şarj edilmezse, alıcınız açılmayabilir. Alıcınız 
açılmazsa, öncelikle şarj etmeyi deneyin (bkz. Bölüm 1, Kısım 1.4, Alıcı Pilinin 
Şarj Edilmesi). Alıcınız yine de açılmazsa, alıcıyı sıfırlamanız gerekebilir 
(sıfırlamadan önce alıcıyı şarj aletine bağlayın):

 a.  Bir ataşın ucunu alıcının arkasındaki küçük deliğe sokup itin. Alıcı titreşir ve 
işlem ekranı görüntülenir. 

 b.  Bu durumda alıcıyı şarj etmeniz gerekir; ayrıca tarih ve saat ayarlarının da 
sıfırlanması gerekebilir (bkz. Bölüm 1, Kısım 1.4, Alıcı Pilinin Şarj Edilmesi 
ve Bölüm 2, Kısım 2.2, Ayarlar Menüsü).
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9.8.3 DÜŞÜK VERİCİ PİLİ
Bu ekran, verici pili kullanım ömrünün sonuna 
yaklaştığında görüntülenir (bkz. Bölüm 1, Kısım 1.2, 
Vericiye Genel Bakış). Verici pili yeterince düşük 
seviyeye geldiğinde verici ve alıcı arasındaki 
iletişim kesilir. Yeni bir verici sipariş etmek için yerel 
dağıtıcınıza başvurun.

Verici pili, bu uyarının görünmesinin ardından bir 
hafta içinde boşalabilir.

9.8.4 VERİCİ ARIZASI HATA KODU
Bu ekran vericinin artık çalışmadığı anlamına 
gelir. Bu uyarıyı bir sensör oturumu sırasında 
alırsanız oturumunuz otomatik olarak sonlanır. Yerel 
dağıtıcınızla temasa geçin. Kan şeker değerinizi kan 
şekeri ölçüm cihazınızı kullanarak kontrol etmeye 
devam edin.

9.9 MESAFE DIŞI/SINYAL YOK
Bu ekran verici ile alıcı arasında iletişim olmadığını ve 
sensör ölçüm değerlerini almadığınızı belirtir.

•  Alıcı ile verici, yalnızca etkin bir sensör oturumunda 
olduğunuzda iletişim kurar. 

•  Her yeni sensör oturumunu başlattığınızda, alıcı ile 
vericinin iletişim kurmaya başlaması için 10 dakika 
bekleyin.

•  Bazen iletişimin 10 dakika süreyle kesildiğini görebilirsiniz. Bu durum tamamen 
normaldir.

•  Durum alanında mesafe dışı sembolünü  10 dakikadan uzun süreyle 
görürseniz, alıcı ile vericiyi birbirine aralarında 6 metre mesafe olacak şekilde 
yaklaştırın. 10 dakika bekleyin; iletişim yeniden başlaması gerekir.
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9.10 UYARILAR ÇALIŞMIYOR
1.  Uyarılar için ses ve/veya titreşimleri devre dışı bırakmadığınızdan emin olun. 

Bölüm 6, Kısım 6.1, Uyarıların Ayarlanması Bölüm ünde uyarı seçeneklerinin 
nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

2.  Bu uyarıları almak istiyorsanız, gelişmiş uyarıları açtığınızdan ve seviyeleri 
ayarladığınızdan emin olun (bkz. Bölüm 6, Kısım 6.2, Gelişmiş Uyarılar).

3.  İlk uyarının yalnızca titreşim olduğunu unutmayın. Uyarıların, alarmların ve 
istemlerin nasıl çalıştığını görmek için Bölüm 12, Ek I, Alıcı Uyarıları, Alarmları 
ve İstemleri’ndeki tablolara bakın.

FAYDALI İPUCU:
•  Alıcınız ıslanırsa veya yere düşerse, hoparlörlerin ve titreşim modunun 
hala çalıştığından emin olmanız gerekir. Bu özelliklerin çalıştığını, 
profiller menüsündeki Dene seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz 
(bkz. Bölüm 6, Kısım 6.3.1, Uyarı Profili Seçenekleri).

FAYDALI İPUCU:
•  Verici kimliğini yalnızca bir sensör oturumunda olmadığınızda 

ayarlayabilirsiniz. Sensör oturumu boyunca “Verici Kimliği” ayarlar 
menüsünde bir seçenek olarak sunulmaz.

  Verici ile alıcı arasındaki iletim mesafesi, arada bir engel 
bulunmaması durumunda 6 metredir. Kablosuz iletişim suda iyi 
çalışmadığından, söz konusu mesafe havuzda, banyoda ya da su 
yatağında daha da kısadır.

•  Sensör ölçüm değerlerini alabilmesi için verici kimliğinin alıcıya doğru şekilde 
girilmesi gerekir (bkz. Bölüm 2, Kısım 2.2, Ayarlar Menüsü). Verici kimliğinizi 
kontrol etmeden veya değiştirmeden önce sensörü çıkardığınızdan ve sensör 
oturumunu sonlandırdığınızdan emin olun.

 Sistem değerlerini alma konusunda sorun yaşamaya devam ederseniz, yerel 
dağıtıcınıza başvurun.
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Bölüm on
DEXCOM G4 PLATINUM

SİSTEMİ BAKIMI
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10.1 BAKIM
Verici
•  Kullanımlar arasında vericinin dış kısmını hafifçe nemli ya da izopropil alkollü 

bir bezle temizleyin.
•  Kullanmadığınızda vericiyi temiz ve korunaklı şekilde tutun.

Alıcı
• Alıcının üzerine sıvı damlatmayın veya alıcıyı sıvıların içine atmayın.

•  Alıcıyı taşıma kılıfı içinde veya başka bir koruyucu içinde saklayın.
•  Pil seviyesi düştüğünde alıcıyı şarj edin.

•  Alıcının içine sıvı kaçmasını önlemek için micro USB portunun kapağını 
kapalı tutun.

Aksesuarlar
•  Kabloları yalnızca belirtilen şekilde takın. Kabloları yerleştirmek için fazla 

zorlamayın.
•  Kablolarda aşınma veya yırtılma olup olmadığını kontrol edin.
•  Yalnızca Dexcom tarafından sağlanan parçaları kullanın (kablolar ve şarj aletleri 

dahil). Dexcom tarafından sağlanmayan parçaların kullanılması güvenlik ve 
performansı etkileyebilir.

DEXCOM G4 PLATINUM CGM Sistemi için onarım hizmeti sunulmamaktadır. 
Sisteminizle ilgili problem yaşarsanız yerel dağıtıcınıza başvurun.
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10.2 SAKLAMA
Sensör
•  Sensörü kullanana kadar steril paketinde saklayın.
•  Son Kullanma Tarihi geçen sensörleri kullanmayın. Son Kullanma Tarihi 

YYYY.AA.GG şeklinde belirtilir. Sensörler, sensör paketi etiketinde belirtilen 
takvim gününün sonuna kadar kullanılmalıdır.

•  Sensörler 2°C - 25°C arasında saklanmalıdır. Belirtilen sıcaklık aralığındaysa, 
sensörlerinizi buzdolabında saklayabilirsiniz. Sensörler dondurucuda 
saklanmamalıdır.

• %0 - %95 bağıl nem seviyeleri arasında saklayın.

Verici
•  Kullanmadığınızda vericiyi temiz ve korunaklı şekilde tutun.
•  Saklama sıcaklığı 0°C ila 45°C arasında olmalıdır.
• %10 - %95 bağıl nem seviyeleri arasında saklayın.

Alıcı
•  Kullanmadığınızda alıcıyı temiz ve korunaklı şekilde tutun.
•  3 aydan uzun süre kullanmayacaksanız, saklamadan önce alıcıyı tam olarak 

şarj edin.
•  Saklama sıcaklığı 0°C ila 45°C arasında olmalıdır.
•  %10 - %95 bağıl nem seviyeleri arasında saklayın.

10

10.3 TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON
Temizleme
Güç kaynağı şarj aletini TEMİZLEMEYİN. 
Temizleme işlemi cihaz yüzeyindeki kirleri giderir. Bakteri ve virüsleri öldürmez. 
Alıcı ve verici her kullanımdan sonra ve üzerinde görülebilir kir olduğunda 
temizlenmelidir. Temizlemek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya 
izopropil alkollü mendil kullanmanız gerekir.

Alıcı veya vericinin temizlenmesi:
1. Alıcı USB portunun kayar kapağını kapatın.
2.  Cihazın dış kısmını hafifçe nemli ya da izopropil alkollü bir bezle temizleyin.
3. Alıcı su geçirmezlik özelliğine sahip değildir. Fazla ıslak bir bez kullanmayın.
4.  Verici sensör poduna yerleştirildiğinde suya karşı dayanıklıdır ancak vericiyi 

tek başına sıvıların içine batırmayın.
5.  Sabun, aseton veya tiner kullanmayın. Yalnızca izopropil alkol ve su kullanın.
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6.  Temizleme için, yapıştırıcı içeren bezleri kullanmayın (örn. Smith + Nephew 
IV Prep).

7. Cihazı temiz, kuru bir bezin üzerine yerleştirin ve 2-3 dakika kurumaya bırakın.

Dezenfeksiyon
Dezenfeksiyon işlemi, cihazın yüzeyindeki mikroorganizmaları ve patojenleri 
giderir. Verici ve alıcıyı periyodik olarak veya kan ya da kan içeren sıvıların 
cihazın yüzeyiyle temas ettiğinden şüphelendiğinizde dezenfekte edin. Sağlık 
görevlisi gibi ikinci bir kişi alıcı veya vericiyi kullanmanıza yardımcı oluyorsa 
cihaz ikinci kişi cihazı kullanmadan önce dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon 
işlemi için eldiven, temiz ve kuru bezler, %70 izopropil alkollü bezler ve virüsleri 
öldürmek için kullanılan milyonda 6500 parça kuvvetinde ağartıcı solüsyon 
içeren bezler (Çamaşır Suyu içeren Hastane Temizleyici Dezenfektan Bezler 
veya benzeri gibi) gerekir. 

Hazırlık:
1. Başka kişiler tarafından kullanılan veya taşınan ürünleri tutarken önlem alın.
2. Ellerinizi iyice yıkayın.
3.  Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın (eldiven, koruyucu gözlük, vb.)
4. Alıcı USB portunun kayar kapağını kapatın.
5. Alıcı su geçirmezlik özelliğine sahip değildir. Fazla ıslak bir bez kullanmayın.

Alıcı veya vericinin dezenfekte edilmesi:
1. Eldiven takın.
2.  Yüzeydeki görünen kirleri dezenfektan bez kullanarak tamamen temizleyin 

(cihazın önü, arkası ve tüm kenarlarını silin). 
3.  Cihazın ön, arka veya tüm kenarlarını silmek için ikinci birdezenfektan bez 

kullanarak cihaz yüzeyini ıslatın. 
4.  Dezenfeksiyonun düzgün şekilde yapılması için cihaz yüzeyinin oda sıcaklığında 

(21ºC) en az 1 dakika süreyle ıslak kalması gerekir. Cihaz yüzeyinin bir dakika 
boyunca ıslak kalmasını sağlamak için ek dezenfeksiyon bezleri kullanın.

5. Üniteyi temiz, kuru ve emici bir bezle kurulayın.
6.  Dezenfektan kalıntılarını gidermek için cihazın dış kısmını %70 izopropil 

alkollü bir bezle silin.
7. Üniteyi temiz, kuru ve emici bir bezle kurulayın.
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8.  Alıcıyı ekran bulunan kısmı aşağıya bakacak şekilde temiz, kuru bir bezin 

üzerine yerleştirin ve 60 dakika kurumaya bırakın.
9. Vericiyi temiz, kuru bir bezin üzerine yerleştirin ve 2-3 dakika kurumaya bırakın.
10. Eldivenleri çıkarın ve biyolojik tehlikeli atık olarak atın. 
11. Ellerinizi iyice yıkayın.

10.4 ÜRÜNÜN ATILMASI
Elektronik atık (verici ve alıcı) ya da kan içeren bileşenlerin (sensör ve aplikatör) 
bertaraf edilmesi ile ilgili doğru prosedürleri öğrenmek için, yerel atık yönetim 
yetkilileri ile temasa geçin.
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Bölüm on bir
TEKNİK BİLGİLER
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11.1 ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dexcom Inc., radyo cihazı tipi Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemi'nin, 
2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk 
beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: dexcom.com/doc

Sensör

Kan Şekeri Aralığı 40-400 mg/dL

Sensör Ömrü En fazla 7 gün

Kalibrasyon Ticari olarak satılan kan şekeri ölçüm cihazı

Kalibrasyon Aralığı 40-400 mg/dL

Saklama Koşulları Sıcaklık: 2°C - 25°C
Nem: %0 - %95 Bağıl Nem

Sterilizasyon Radyasyonla sterilize edilir

Verici

9438-01 9438-05

Boyutlar (sensör 
podu dahil)

Uzunluk: 3,8 cm
Genişlik: 2,3 cm
Kalınlık: 1,3 cm

Uzunluk: 3,8 cm
Genişlik: 2,3 cm
Kalınlık: 1, cm

Ağırlık (sensör podu dahil) 11,3 g 8,5 g

Güç Kaynağı Gümüş oksit piller (değiştirilemez)

Çalışma Koşulları Sıcaklık: 10°C - 42°C

Nem: %10 - %95 Bağıl Nem

Saklama Koşulları Sıcaklık: 0°C - 45°C
Nem: %10 - %95 Bağıl Nem

Çalışma Rakımı -152 ila 3657 metre

Sınırlı Garanti 6 ay

Neme Karşı Koruma IP28:  geçici suya daldırma

Elektrik Çarpmasına 
Karşı Koruma

Tip BF uygulanan parça
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Verici

PARAMETRE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

TX/RX Frekansları

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

Bant genişliği 334,7 kHz

Maksimum Çıkış Gücü 1,25 mW EIRP

Modülasyon Minimum Kaymalı Anahtarlama

Veri Hızı 49,987 Kbit/San

Toplam Paket 224 bit

Aktarım Görev Döngüsü 4,48 ms; her dört TX frekansında  
her 5 dakikada.

Veri Algılama Aralığı 6 m
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Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
Verici, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Müşteri veya vericiyi kullanan kişi, vericinin bu tür bir ortamda kullanılmasını 
sağlamalıdır.

Bağışıklık Testi IEC 60601 Test 
Seviyesi

Verici 
Uyumluluk 
Düzeyi

Elektromanyetik 
Ortam Kılavuzu

Elektromanyetik 
Ortam Kılavuzu 
Elektrostatik 
Deşarj (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV Kontak

± 8 kV Hava

± 6 kV Kontak

± 8 kV Hava

Zemin tahta, beton 
veya fayans olmalıdır. 
Zeminlerin sentetik 
malzemeyle kaplı olması 
durumunda, bağıl nem en 
az %30 olmalıdır.

Elektriksel Hızlı 
Geçici Rejim/
Patlama

IEC 61000-4-4

± 2 kV, güç kaynağı 
hatları için

± 1 kV, giriş/çıkış hatları 
için

Uygulanmaz

Pille çalıştırılır

Dalgalanma

IEC 61000-4-5

± 1 kV, diferansiyel mod

± 2 kV, diferansiyel mod

Uygulanmaz

Pille Çalıştırılır

Voltaj Düşmeleri, 
Kısa Kesintiler 
ve Güç Kaynağı 
Giriş Hatlarındaki 
Voltaj Değişimleri

IEC 61000-4-11

< %5 UT (> %95 UT’de 
düşme), 0,5 döngü için

%40 UT (%60 UT’de 
düşme), 5 döngü için

%70 UT (%30 UT’de 
düşme), 25 döngü için

< %5 UT (> %95 UT’de 
düşme), 5 saniye için

Uygulanmaz

Pille çalıştırılır

Güç Frekansı

(50/60 Hz) 
Manyetik Alan

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik 
alanları, normal bir 
ticari kurum veya sağlık 
kurumundaki normal 
konum özellikleri 
seviyesinde olmalıdır.
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Alıcı
Okuma Frekansı Her 5 dakikada bir

Boyutlar Uzunluk: 10,1 cm

Genişlik: 4,6 cm

Kalınlık:  1,3 cm

Ağırlık 69 g

Alıcı Girişi 5 VDC, 1A

İletişim Mesafesi 6 m

Bellekte Saklama Glikoz verileri 30 gün, teknik destek verileri 7 gün

Şarj Edilebilir Pil 
Kullanımı 3 gün

Şarj Süresi Prizden 3 saat, USB’den 5 saat

Saklama/Çalıştırma 
Koşulları

Sıcaklık: 0°C - 45°C
Nem: %10 - %95 Bağıl Nem

Çalışma Rakımı -152 ila 3657 metre

Orta Öncelikli Alarm 
Ses Çıkışı 1 metrede 50 dBa

Neme Karşı Koruma IP22: dikey düşen damlalar

Sınırlı Garanti 1 yıl

Kontrol Sınıflandırması Sınıf II ekipman

11
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Bağışıklık Testi IEC 60601 Test 
Seviyesi

Alıcı Uyumluluk 
Düzeyi

Elektromanyetik Ortam 
Kılavuzu

Elektromanyetik 
Ortam Kılavuzu 
Elektrostatik 
Deşarj (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV Kontak

± 8 kV Hava

± 6 kV Kontak

± 8 kV Hava

Zemin tahta, beton 
veya fayans olmalıdır. 
Zeminlerin sentetik 
malzemeyle kaplı olması 
durumunda, bağıl nem en 
az %30 olmalıdır.

Elektriksel Hızlı 
Geçici Rejim/
Patlama

IEC 61000-4-4

± 2 kV, güç 
kaynağı hatları 
için

± 1 kV, giriş/çıkış 
hatları için

± 2 kV, güç 
kaynağı hatları 
için

± 1 kV, giriş/çıkış 
hatları için

Ana güç kalitesi, normal 
bir ticari kurum veya 
hastane ortamındaki gibi 
olmalıdır.

Dalgalanma

IEC 61000-4-5

± 1 kV, 
diferansiyel mod

± 2 kV, 
diferansiyel mod

± 1 kV, 
diferansiyel mod

± 2 kV, 
diferansiyel mod

Ana güç kalitesi, normal 
bir ticari kurum veya 
hastane ortamındaki gibi 
olmalıdır.

Voltaj Düşmeleri, 
Kısa Kesintiler ve 
Güç Kaynağı Giriş 
Hatlarındaki Voltaj 
Değişimleri

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

< %5 UT (> %95 
UT’de düşme), 
0,5 döngü için

%40 UT (%60 
UT’de düşme), 
5 döngü için

%70 UT (%30 
UT’de düşme), 
25 döngü için

%85 UT (%15 
UT’de düşme), 
5 saniye için

< %5 UT (> %95 
UT’de düşme), 
5 saniye için

< %5 UT (> %95 
UT’de düşme), 
0,5 döngü için

%40 UT (%60 
UT’de düşme), 
5 döngü için

%70 UT (%30 
UT’de düşme), 
25 döngü için

%85 UT (%15 
UT’de düşme), 
5 saniye için

< %5 UT (> %95 
UT’de düşme), 
5 saniye için

Ana güç kalitesi, normal 
bir ticari kurum veya 
hastane ortamındaki gibi 
olmalıdır.

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
Alıcı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Müşteri veya alıcıyı kullanan kişi, alıcının bu tür bir ortamda 
kullanılmasını sağlamalıdır.
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Alıcı

Bağışıklık Testi IEC 60601 
Test 
Seviyesi

Alıcı 
Uyumluluk 
Düzeyi

Elektromanyetik Ortam 
Kılavuzu

Güç Frekansı

(50/60 Hz) 
Manyetik Alan

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı manyetik alanları, 
normal bir ticari kurum veya 
sağlık kurumundaki normal 
konum özellikleri seviyesinde 
olmalıdır.

İletilen RF

IEC 61000- 4-6

3 Vrms
150 kHz ila 
80 MHz

3 V

Portatif ve mobil RF iletişim 
ekipmanları, kablolarda 
dahil olmak üzere alıcının 
herhangi bir parçasına, verici 
frekansına uygulanan denklemle 
hesaplanarak önerilen uzak 
kalma mesafesinden daha yakın 
olacak şekilde kullanılmamalıdır.

Önerilen Uzak Kalma Mesafesi

d = 1,2 P1/2 150 kHz ila 80 MHz

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

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

Burada P, vericinin üreticisi 
tarafından belirtilen watt (W) 
cinsinden maksimum güç çıkış 
oranını ve d metre (m) cinsinden 
önerilen uzak kalma mesafesini 
ifade etmektedir.

Not: UT, test seviyesi uygulamasından önceki alternatif akımlı ana voltajdır.
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a.  Cep telefonu/kablosuz telefonlar, arazi telefonları, amatör radyolar, AM ve 
FM radyo yayınları ve televizyon yayınları için kullanılan baz istasyonları gibi 
sabit vericilerden kaynaklanan alan dirençleri teorik olarak tam kesinlikle 
tahmin edilemez. Sabit radyo frekansı vericilerine bağlı elektronik ortamı 
değerlendirmek için, elektromanyetik alan araştırılması yapılmalıdır. Alıcının 
kullanıldığı alanda ölçülen alan direnci uygulanabilir RF uyumluluk seviyesini 
aşarsa, alıcının normal şekilde çalışıp çalışmadığı gözlemlenmelidir. Normal 
dışı bir performans gözlemlenmesi durumunda, alıcının yönünün veya yerinin 
değiştirilmesi gibi ek önlemler gerekli olabilir.

b.  150 kHz ila 80 MHz üzerindeki frekans aralığında, alan direnci 3 V/m’den 
daha az olmalıdır.

Sistem

Bağışıklık Testi
IEC 60601 

Test 
Seviyesi

Uyumluluk 
Düzeyi Elektromanyetik Ortam Kılavuzu

Yayılan RF

IEC 61000-4-3

3 V/m 
80 MHz ila 
2,5 GHz

3 V/m 
80 MHz ila 
2,5 GHz

Elektromanyetik araştırmayla 
belirlenen sabit RF vericileri 
kaynaklı alan dirençleria her frekans 
aralığındaki uyumluluk düzeyinden 
az olmalıdırb. Üzerinde aşağıdaki 
semboller bulunan ekipmanların 
yakınında parazit oluşabilir: 
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Emisyon Testi Uyumluluk Elektromanyetik Ortam Kılavuzu

RF Yayan emisyonlar

CISPR 11

Grup 1, 
Sınıf B

Zemin tahta, beton veya fayans 
olmalıdır. Zeminlerin sentetik 
malzemeyle kaplı olması durumunda, 
bağıl nem en az %30 olmalıdır.

RF İletilen emisyonlar

CISPR 11

Sınıf B Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, 
ikamet amaçlı yapılar ve doğrudan 
ikamet amaçlı yapılara düşük voltajlı 
güç sağlayan şebekeye bağlı olan 
binalar dahil tüm yapılarda kullanılmaya 
uygundur.

Harmonik emisyonlar

IEC 61000-3-2

Uygulanmaz

Voltaj dalgalanmaları/
titreşim emisyonları

IEC 61000-3-3

Uygulanmaz

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı - Elektromanyetik Bağışıklık
Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya kullanım, Dexcom G4 PLATINUM 
Sisteminin bu tür bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

11
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Yukarıda belirtilmeyen maksimum çıkış gücü düzeyindeki vericiler için önerilen 
metre cinsinden uzak kalma mesafesi, verici frekansına uygulanan denklem 
kullanılarak hesaplanabilir; bu denklemde P, vericinin üreticisi tarafından belirtilen 
watt (W) cinsinden maksimum güç çıkış oranını belirtmektedir.
Not 1:  80 MHz ile 800 MHz’de, en yüksek frekans için belirlenen uzak kalma mesafesi uygulanır.
Not 2:  Bu talimatlar tüm durumlar için uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılma, yapılar, 

nesneler ve kişilerden kaynaklanan emme ve yansıtmadan etkilenebilir.

Verici için 
Ölçülen 
Maksimum Çıkış 
Gücü (W)

Uzak Kalma Mesafesi
Verici Frekansına Göre (m)
150 kHz ila 80 MHz
d = 1,2 P1/2

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

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

0,01
0,1
1
10
100

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

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

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

Portatif veya Mobil RF İletişim Ekipmanı ile Alıcı Arasında Olması 
Önerilen Uzak Kalma Mesafeleri
Alıcı, yayılan RF parazitlerinin kontrol edildiği elektromanyetik ortamlarda 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya alıcıyı kullanan kişi, portatif 
ve mobil RF iletişim ekipmanları (vericiler) ile alıcı arasında, yukarıda iletişim 
ekipmanının maksimum çıkış gücü göz önünde bulundurularak önerilen 
minimum mesafenin olmasını sağlayarak elektromanyetik parazitin önlenmesine 
yardımcı olabilir.



128 | Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sistemi

Şarj Kablosu*

Giriş/Çıkış 5V DC, 1A

Tip USB A ile USB micro B arası

Uzunluk 0,9 m

Güç Kaynağı/Şarj Aleti

Sınıf II

Giriş: AC Girişi 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms,100 Vac’de

DC Çıkışı: 5V DC, 1A (5,0 Watt)

*  AC güç prizi kullanarak şarj etmek amacıyla USB şarj/indirme kablosuna 
bağlanabilen ayrı bir AC prizden şarj adaptörü bulunmaktadır.

11

11.2 SİSTEM DOĞRULUĞU
Dexcom G4 PLATINUM CGM Sisteminin doğruluğu, sistemi bilinen bir 
laboratuvar referansı veya kan şekeri ölçüm cihazıyla karşılaştıran klinik 
çalışmalarla değerlendirilmiştir.1 CGM kategorisinde doğruluk açısından 
standart olarak, referans değerler ile arasında %20 fark olan sensör ölçüm 
değerlerinin yüzdesi baz alınmaktadır.2 Dexcom G4 PLATINUM Sistemi, kan 
şekeri ölçüm cihazına kıyasla bu kriteri erişkinlerde (18 yaş ve üstü) ortalama 
%83, çocuklarda ve ergenlerde (2-17 yaş aralığı) ortalama %77 oranında 
karşılamaktadır.

Tablo 1. Kan Şekeri Ölçüm Cihazı Referansının %20/30/40’ı Kapsamında 
Kalan Sistem Değerlerinin Yüzdesi 

Araştırma
Eşleşen 
Çiftlerin 
Sayısı

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

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

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

Yetişkinler 2824 83 95 98

Çocuklar 1882 77 90 95
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11.3 GARANTİ
1. Garanti Kapsamındakiler ve Garanti Süresi
Dexcom, Inc. (“Dexcom”), Dexcom G4 PLATINUM Receiver orijinal satın 
alıcısının, nakliye tarihi itibariyle başlayarak bu tarihten sonra devam eden bir 
sonraki belirli zaman dilimine kadar olan süre içerisinde (“Garanti Süresi”) normal 
kullanım koşulları altında üretim hatası ve işçilik bakımından hatasız olduğuna 
dair satın alıcıya sınırlı garanti sağlar.

Dexcom G4 PLATINUM Receiver: 1 Yıl

NOT: Bu alıcıyı, garanti kapsamında yer alan bir alıcının yerine yedek alıcı olarak 
teslim almanız halinde, orijinal alıcı üzerindeki geriye kalan garanti bu yedek 
alıcıya geçer ve bu garanti kartı geçersiz sayılır.

2. Garanti Kapsamında Olmayanlar
Bu Sınırlı Garanti, ürünün satın alıcı tarafından uygun bir şekilde kullanılması 
koşuluna bağlıdır. Bu Sınırlı Garanti aşağıdakileri kapsamaz: (a) kaza, yanlış 
kullanma, kötüye kullanma, ihmal etme, olağan dışı fiziksel, elektriksel veya 
elektromekanik gerilim, ürünün herhangi bir parçasının değişiminden kaynaklanan 
hata veya hasarlar veya kozmetik hasarlar; (b) ekipmanın ID numarasının 
çıkarılması veya okunmaz hale getirilmesi; (c) normal kullanımdan kaynaklanan 
çizilmiş veya hasar görmüş tüm yüzeyler ve diğer harici maruz kalmış parçalar; 
(d) ürünün Dexcom tarafından sağlanmayan veya onaylanmayan aksesuarlar, 
ürünler veya yardımcı veya yan ekipmanlar ile birlikte kullanılması sonucu 
ortaya çıkan arızalar; (e) uygunsuz test etme, çalışma, bakım, kurulum veya 
ayarlamadan kaynaklanan hata veya hasarlar; (f) ürünlerin veya (g) parçalarına 
ayrılmış ekipmanın kurulumu bakımı ve servisi veya (h) alıcıdaki su kaynaklı 
hasar (alıcı suya dayanıklı değildir, daima alıcının ıslanmasını önleyin).

[1] Klinik araştırma sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için  
dexcom.com/global adresinden Dexcom web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
[2] Standart, 80 mg/dL (4,4 mmol/L) üzerindeki glikoz değerleri için %20, %30 
veya %40 fark kapsamında bulunan veya 80 mg/dL (4,4 mmol/L) seviyesindeki 
veya bunun altındaki glikoz değerleri için yapılan 20 mg/dL (1,1 mmol/L), 
30 mg/dL (1,7 mmol/L) ya da 40 mg/dL (2,2 mmol/L) değerindeki referans kan 
şekeri ölçümleri kapsamında olan sensör ölçüm değerlerinin yüzdesini temel 
almaktadır. Burada belirtilen nihai yüzdelik değerlerin belirlenmesi için her ikisi 
bir araya getirilir.
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3. Sınırlı Garanti Kapsamındaki Dexcom Yükümlülükleri
Dexcom, garanti Süresi boyunca, yegane tercih hakkı ile, satın alıcıya 
bedel ödemeksizin, tüm bozuk Dexcom G4 PLATINUM Receiver ürünlerini 
değiştirecektir. Satın alıcı ürünü; satış raporu veya bunun yerine geçen satın 
almanın tarihini gösteren bir satış belgesi, ürünün ID numarası ve satıcının adı 
ve adresi ile birlikte nakliye için uygun bir konteyner içinde yetkili bir Dexcom 
Müşteri Destek Departmanı’na göndermelidir. Dexcom G4 PLATINUM Receiver 
ürününü göndereceğiniz adres hakkında yardım almak için ABD’de iseniz; bu 
numaradan Dexcom Müşteri Destek Departmanı’nı arayın: 1.877.339.2664 veya 
1.858.200.0200. ABD dışında bir ülkede iseniz lütfen yerel dağıtıcınız ile temasa 
geçin. Ürünün alımı üzerine, Dexcom derhal hatalı ürünü değiştirecektir. Dexcom’ 
un herhangi bir ürünün bu Sınırlı Garanti kapsamında olmadığına karar vermesi 
halinde, satın alıcı bu türden bir ürünün iadesi için gerekli olan bilumum nakliye  
ücretini ödemelidir.

4. Dexcom Garantisinin Sınırları ve Sorumluluklar
YUKARIDA BAHSİ GEÇEN DEXCOM SINIRLI GARANTİSİ MÜNHASIRDIR VE 
GERÇEKTE VEYA KANUN HÜKMÜ UYARINCA AÇIKLANAN VEYA İMA EDİLEN 
BİLUMUM SAİR GARANTİLER YERİNE GEÇER VE DEXCOM KESİNLİKLE 
TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN ELVERİŞLİLİK VEYA İHLAL 
ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK 
KAYDIYLA BİLUMUM SAİR GARANTİLERİ HARİÇ TUTAR VE REDDEDER. 
UYGULANABİLİR YASANIN MECBUR TUTTUĞU HALLER DIŞINDA, 
DEXCOM HERHANGİ BİR SORUMLULUK KURAMINA BAĞLI KALMAKSIZIN 
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SEBEP OLUNAN SATIŞ, KULLANIM, YANLIŞ 
KULLANIM VEYA BİLUMUM DEXCOM G4 PLATINUM SİSTEMİNİN KULLANIM 
EHLİYETSİZLİĞİ DIŞINDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN ÖZEL, 
TESADÜFİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. BU 
SINIRLAMA, DEXCOM VEYA DEXCOM’UN VEKİLİNİN BU SINIRLI KANUN 
YOLUNUN ASIL AMACININ ZÜHULUNA BAĞLI KALMAKSIZIN BU TÜRDEN 
HASARLARA İLİŞKİN OLARAK UYARILMIŞ OLSA DAHİ GEÇERLİDİ. BU 
SINIRLI GARANTİ BU ÜRÜNÜN ORİJİNAL ALICINSAN BAŞKA BİR KİŞİ İÇİN 
GEÇERLİ DEĞİLDİR VE YALNIZCA SATIN ALICI İÇİN KANUN YOLU İFADE 
EDER. BU SINIRLI GARANTİNİN HERHANGİ BİR KISMININ KANUNA AYKIRI 
VEYA HERHANGİ BİR KANUN UYARINCA TENFİZ KABİLİYETİ OLMAMASI 
HALİNDE, BU TÜRDEN BİR KISMİ KANUNSUZLUK VEYA UYGULANAMAZLIK 
DURUMU, SATIN ALICININ DAİMA  KOŞULLARI VEYA İLGİLİ KANUN 
UYARINCA TEFSİR EDİLDİĞİNİ VE EDİLECEĞİNİ ONAYLADIĞI BU SINIRLI 
GARANTİNİN GERİYE KALAN KISMININ TENFİZ KABİLİYETİNİ ETKİLEMEZ.
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Bölüm ok iki
EK
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EK I, ALICI UYARILARI, ALARMLARI VE İSTEMLERİ
Aşağıdaki tabloda alarmlar, uyarılar, istemler ve alıcının sizi bunlar hakkında 
nasıl bilgilendirdiği açıklanmaktadır.
İstem - Yalnıza ekranda görüntülenir. Sessizdir; titreşim veya bip sesi yoktur. 
Uyarı - Profil ayarlarınıza bağlı olarak titreşim ve bipleme sesiyle bildirilir.
Alarm - Düşük 55 - Titreşim ve bip sesiyle bildirilir. Değiştirilemez. 

Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem 
mi, uyarı 
mı yoksa 
alarm 
mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim ve/veya 
uyarı sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

Düşük 
glikoz 
alarmı

En son sensör 
ölçüm değeriniz 
55 mg/dL değerine 
eşit veya bunun 
altında.

4 kez titreşim 
olur, ardından siz 
onaylayana veya 
glikoz değeriniz 
55 mg/dL’nin üstüne 
çıkana kadar her 
beşdakikada bir 
4 kez titreşim/bip 
sesi duyulur.

Evet, kan şekeri 
değeriniz uygun 
aralığa gelene 
kadar her 
onaydan sonra 
her 30 dakikada 
bir.

Yüksek 
glikoz 
uyarısı

En son sensör 
ölçüm değeriniz 
yüksek uyarı 
ayarına eşit veya 
bunun üstünde.

İki kez titreşim, 
ardından siz 
onaylayana veya kan 
şeker değeriniz uyarı 
seviyesinin altına 
düşene kadar her 
5 dakikada bir iki kez 
titreşim/bipleme.

Yüksek erteleme 
özelliğini 
açmamanız 
durumunda 
hayır. 6,2, 
Gelişmiş Uyarılar 
Bölüm üne 
bakın.

Düşük 
glikoz 
uyarısı

En son sensör 
ölçüm değeriniz 
düşük uyarı 
ayarına eşit veya 
bunun altında.

Üç kez titreşim 
olur, ardından siz 
onaylayana veya 
glikoz değeriniz uyarı 
seviyesinin üstüne 
çıkana kadar her 
5 dakikada bir üç kez 
titreşim/bipleme.

Düşük erteleme 
özelliğini 
açmamanız 
durumunda 
hayır. 6,2, 
Gelişmiş Uyarılar 
Bölüm üne 
bakın.

Düşük pil 
uyarısı

Alıcının pil 
seviyesi düşüktür. 
Bu uyarıyı 
gördüğünüzde 
alıcınızı mümkün 
olan en kısa 
sürede şarj edin.

Pil kapasitesi %20’ye 
düştüğünde bir kez 
titreşim olur.

Evet; pil 
kapasitesi %10’a 
düştüğünde.
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem mi, 
uyarı mı 
yoksa 
alarm mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim 
ve/veya uyarı 
sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

Mesafe dışı 
uyarısı

Verici ile alıcı 
arasında iletişim 
yoktur ve sensör 
ölçüm değerlerini 
alamazsınız.

1 titreşim 
ardından alıcı 
ile verici iletişim 
mesafesine 
gelene kadar her 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Mesafe dışı 
uyarısını 
açmamanız 
durumunda 
hayır.

Bilinmeyen 
sensör 
istemi

Sensör, alıcının 
anlamadığı sensör 
ölçüm değerleri 
gönderir. Sensör ölçüm 
değerlerini almazsınız.

Yalnızca durum 
alanında sembol 
görüntülenir.

Geçerli Değil

Bekleyin 
istemi

Alıcı, sensör sinyaliyle 
ilgili olası bir sorun 
tespit etmiştir. Daha 
fazla istem için yaklaşık 
30 dakika beklemeniz 
gerekir. Bu süre içinde 
herhangi bir kan 
şeker değeri girmeyin. 
Sensör ölçüm 
değerlerini almazsınız.

Yalnızca durum 
alanında sembol 
görüntülenir.

Geçerli Değil

15 dakikalık 
kalibrasyon 
hata uyarısı

Sensör kalibre 
edilemez. 15 dakika 
bekleyin ve 1 kan 
şeker değeri daha 
girin. 15 dakika daha 
bekleyin. Hata ekranı 
hala görüntüleniyorsa 
1 kan şeker 
değeri daha girin. 
15 dakika bekleyin. 
Ekranda hiçbir 
sensör ölçüm değeri 
görüntülenmezse, 
sensörün değiştirilmesi 
gerekir.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Hayır
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem mi, 
uyarı mı 
yoksa 
alarm mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim ve/veya 
uyarı sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

1 saatlik 
kalibrasyon 
hata uyarısı

Sensör kalibre 
edilemez. En az 
1 saat bekleyin 
ve kalibrasyon 
için 1 kan şeker 
değeri daha girin. 
Ekranda hiçbir 
sensör ölçüm değeri 
görüntülenmezse, 
sensörün 
değiştirilmesi gerekir.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Hayır

12 saatlik 
kalibrasyon 
istemi

Kalibrasyon için 
alıcıya bir kan şeker 
değeri girilmesi 
gerekir. 

Yalnızca istem 
ekranı.

Evet, her 
15 dakikada 
bir.

Ek 
kalibrasyon
istemi

Kalibrasyon için 
alıcıya bir kan şeker 
değeri girilmesi 
gerekir. Sensör 
ölçüm değerleri bu 
sefer görüntülenmez.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Evet, her 
15 dakikada 
bir.

Başlangıç 
kalibrasyon 
istemi

Kalibrasyon için 
alıcıya 2 kan şeker 
değeri girilmesi 
gerekir.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Evet, her 
15 dakikada 
bir.

Ek başlangıç 
kalibrasyonu 
istemi

Başlangıç 
kalibrasyonunun 
tamamlanması için 
alıcıya ek 1 kan 
şeker değeri girilmesi 
gerekir.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Evet, her 
15 dakikada 
bir.
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem mi, 
uyarı mı 
yoksa 
alarm mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim ve/veya 
uyarı sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

KG Girme 
işleme 
ekranı 
istemi

Alıcı, girdiğiniz kan 
şeker değerini işler.

Yalnızca istem 
ekranı.

Geçerli Değil

Yükselme 
uyarısı

Glikoz seviyeniz 
dakikada 2 mg/dL veya 
daha fazla artıyordur.

2 titreşim ardından 
her 5 dakikada 
bir (2 kez) veya 
onaylanana kadar 2 
titreşim/2 bip sesi.

Hayır

Hızlı 
yükselme 
uyarısı

Glikoz seviyeniz hızlı 
bir şekilde dakikada 
3 mg/dL veya daha 
fazla artıyordur.

2 titreşim ardından 
her 5 dakikada 
bir (2 kez) veya 
onaylanana kadar 2 
titreşim/2 bip sesi.

Hayır

Düşme 
uyarısı

Glikoz seviyeniz 
dakikada 2 mg/dL veya 
daha fazla düşüyordur.

3 titreşim ardından 
her 5 dakikada 
bir (3 kez) veya 
onaylanana kadar 3 
titreşim/2 bip sesi.

Hayır

Hızlı düşme 
uyarısı

Glikoz seviyeniz hızlı 
bir şekilde dakikada 
3 mg/dL veya daha 
fazla düşüyordur.

3 titreşim ardından 
her 5 dakikada 
bir (3 kez) veya 
onaylanana kadar 3 
titreşim/2 bip sesi.

Hayır
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem mi, 
uyarı mı 
yoksa 
alarm mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim ve/veya 
uyarı sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

6 saatlik 
sensör sona 
erme istemi

Sensör oturumunuz 
6 saat içinde sona 
erecektir.

Yalnızca istem 
ekranı.

Geçerli Değil

2 saatlik 
sensör sona 
erme istemi

Sensör oturumunuz 
2 saat içinde sona 
erecektir.

Yalnızca istem 
ekranı.

Geçerli Değil

30 dakikalık 
sensör sona 
erme istemi

Sensör oturumunuz 
30 dakika içinde sona 
erecektir.

1 titreşim ardından 
her 5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi 
(2 kez).

Hayır

Oturum 
sonu sensör 
sona erme 
uyarısı

Sensör oturumunuz 
sona ermiştir.

1 titreşim ardından 
her 5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi 
(2 kez).

Hayır

Sensör 
hatası 
uyarısı

Sensör düzgün 
çalışmıyor.

1 titreşim ardından 
her 5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi 
(2 kez).

Evet; 
30 dakika 
süreyle her 
10 dakika 
geçtiğinde 2 
tekrar uyarısı.
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Alıcı ekranında ne 
göreceğim?

İstem mi, 
uyarı mı 
yoksa alarm 
mı?

Bu ne anlama 
geliyor?

Alıcı bana nasıl 
bildirecek?

(titreşim ve/veya 
uyarı sesi)

Alıcı bana 
tekrar 
bildirimde 
bulunacak 
mı?

Alıcı hatası 
uyarısı

Alıcınız düzgün 
çalışmıyor. 
Hata kodunu 
kaydedin ve 
yerel dağıtıcınıza 
başvurun.

1 titreşim (4 saniye) 
+ 4 bip sesi.

Hayır

Sistem kontrolü 
uyarısı

Sistemde bir hata 
oluştur ve alıcı bu 
hatayı düzeltti.

1 titreşim ardından 
onaylanana kadar 
5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi.

Hayır

Saat/tarih 
ayarlama 
istemi

Yedek pil 
boşaldı; saat/
tarihin yeniden 
ayarlanması 
gerekiyor.

1 titreşim Hayır

Verici pil 
seviyesi düşük 
uyarısı

Vericinin pil 
seviyesi düşük. 
Vericiyi en kısa 
sürede değiştirin.

1 titreşim ardından 
her 5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi 
(2 kez).

Evet; günde 
bir kez.

Verici hatası 
uyarısı

Vericide hata 
oluştu. Vericiyi 
derhal değiştirin.

1 titreşim ardından 
her 5 dakikada bir 
titreşim/bip sesi 
(2 kez).

Hayır
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Önemli uyarılar ve alarmlar kullanım tarafından kontrol edilebilir:
•  Mesafe Dışı Uyarısı - Bu uyarıyı, alıcıyı 30 dakika veya daha uzun süreyle 

vericiden 6 metreden daha uzakta tutarak test edebilirsiniz.
•  30 dakikalık sensör sona erme uyarısı - Bu uyarıyı, yedi günlük sensör 

kullanım süresinin normal akışı sırasında görürsünüz.
•  0 saatlik sensör sona erme uyarısı - Bu uyarıyı, yedi günlük sensör 

kullanım süresinin normal akışı sırasında görürsünüz.

Diğer uyarılar ve alarmlar kullanım tarafından güvenli şekilde kontrol edilemez.
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Alıcı Sensörden/vericiden glikoz bilgilerinizi alan küçük cihazdır. 
Sonuçlarınız alıcının ekranında sensör ölçüm değeri (mg/dL)  
ve değişim şeklinde görüntülenir.

Alternatif Bölge KG 
Testi

Ölçüm cihazınızla, vücudunuzun parmak ucu dışındaki başka bir 
bölgesinden kan alarak test yapmanız durumunda elde edilen 
kan şekeri değeridir. Alıcıya kan şekeri değerleri girmek için 
alternatif bölge testini kullanmayın.

Aplikatör Sensör poduna takılmış şekilde verilen sensörün deri altına 
yerleştirilmesinde kullanılan atılabilir bir bileşen. Aplikatör 
haznesinde, sensörü yerleştirdikten sonra çıkarmanız gereken 
bir iğne bulunur.

Aralık Alıcı ile verici arasındaki mesafe. Alıcının glikoz bilgisini 
alabilmesi için iki cihazı birbirinden 6 metreden daha uzakta 
tutmayın.

Başlangıç Süresi Alıcıya yeni bir sensör taktığınızı bildirdikten sonra geçen 
2 saatlik “başlangıç” süresi (bu süre boyunca sensörden glikoz 
değeri gönderilmez).

CGM Sürekli Glikoz İzleme

Dexcom G4 
PLATINUM Sistemi

Sensör, verici ve alıcı.

Erteleme Erteleme süresi (5 saate kadar her 15 dakikada bir) yüksek ve 
düşük glikoz tekrar uyarıları arasında ayarlanabilir.

Glikoz Değişimler Değişimler, glikoz seviyelerinizin modelini görmenize olanak 
tanır; glikoz seviyelerinizin daha önce ve güncel durumda 
nerede olduğunu görebilirsiniz. Grafik, ekranda gösterilen süre 
için glikoz değişimlerini gösterir.

Glikoz Veri 
Boşlukları

Alıcı, verici tarafından gönderilen glikoz değerini görüntülemedi-
ğinde oluşabilir. Alıcının bir değeri görüntüleyemediğini bildirmek 
amacıyla ekranda glikoz değeri yerine bir sembol gösterilir.

Güvenlik Kilidi Güvenlik kilidi, siz sensörü yerleştirmeye hazır olana kadar iğneyi 
aplikatörün içinde tutar. Ayrıca, sensör oturumu sona erdiğinde, 
vericinin sensör podundan çıkarılmasına yardımcı olur.
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SÖZLÜK (devam)
Kalibrasyon Kan şekeri ölçüm cihazıyla elde edilen kan şekeri değerleri 

alıcıya girilirken gerçekleştirilen işlemdir. Kalibrasyon işlemleri, 
alıcının sürekli sensör ölçüm değerlerini ve değişim bilgilerini 
görüntülemesi için gereklidir. (Kalibrasyonlar için alternatif 
bölge testi kullanmayın.)

KG Değeri Kan şekeri değeri. Ticari olarak satılan herhangi bir kan şekeri 
ölçüm cihazıyla alınan kan şekeri değeri.

KG Ölçüm Cihazı Kan şekeri ölçüm cihazı. Alıcıya girmek üzere kan şeker 
değerlerini elde etmek için piyasada bulunan herhangi bir ölçüm 
cihazını kullanabilirsiniz. 

mmol/L Litre başına milimol. Kan şeker seviyesi için kullanılan 
uluslararası standart ölçüm birimi.

Profiller Alarmlar için ses şablonu ve ses seviyesi ayarları.

RF Glikoz bilgisinin vericiden alıcıya gönderilmesi için kullanılan 
radyo frekans iletimi.

Sensör Podu Sensörün derinize takılan ve vericiyi yerinde tutan küçük plastik 
tabanı.

Sensör Aplikatörle derinizin altına takılan sensör Bölüm ü. Takıldığı 
bölgeyi çevreleyen dokudaki glikoz seviyelerini ölçer.

Sistem Değeri Alıcınızda gösterilen sensör ölçüm değeri. Bu değer mg/dL 
cinsinden verilir ve her 5 dakikada bir güncellenir.

Tekrar uyarı İlk uyarı onaylanmadığında tekrar uyarı yapılır.

Değişim (Değişim 
Hızı) Okları 

Değişim grafiklerinde, glikoz değerlerinizin değişip değişmediğini 
veya ne kadar hızlı değiştiğini gösteren oklar. Glikoz hızı ve 
yönünün değiştiğini gösteren 7 farklı ok bulunur. 

Varsayılan Başka bir seçenek seçilmediğinde otomatik olarak seçilen ayar.

Verici Sensör poduna oturtulan ve alıcınıza glikoz verilerini kablosuz 
olarak gönderen Dexcom G4 PLATINUM Sistemi bileşeni.

Verici Kimliği Alıcının vericiyle iletişim kurabilmesi için alıcıya girilen verici kimliği.
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" Son Kullanma” Tarihi Lot Numarası

Dikkat REF Parça Numarası, Katalog 
Numarası

Üretim Tarihi STERILE  R
Radyasyonla Sterilize 
Edilir

Tekrar Kullanmayın İki Taraflı Sıcaklık Limitleri

SN Seri Numarası Geçici suya daldırma

Sınıf II Ekipman Dikey düşen damlalar

~ Alternatif Akım Doğru Akım

Verici Mandalı Vericinin sensör poduna oturtulmasını sağlayan atılabilir küçük 
bileşen. Verici yerine yerleştirildikten sonra çıkarılır.

Yükselme ve 
Düşme (Değişim 
Hızı) Uyarıları

Glikoz seviyelerinizin ne kadar hızlı ve ne miktarda 
yükseldiğini/düştüğünü temel alan uyarılardır.

ETİKETLEMEDE KULLANILAN SEMBOLLER
Aşağıdaki semboller sensör ve alıcı paketlerindeki etiketlerde bulunabilir. Bu 
semboller, DEXCOM G4 PLATINUM CGM Sisteminin doğru ve güvenli kullanımı 
hakkında bilgi verir. Bu sembollerin bazıları sizin yaşadığınız bölge için geçerli 
olmayabilir ve yalnızca bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu tabloda hangi 
sembolün ne anlama geldiği açıklanmaktadır.
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Tip BF Uygulanan Parça Çalıştırma Talimatlarını 
İzleyin

Üretici EC  REP Avrupa Topluluğu Yetkili 
Temsilcisi

İki Taraflı Nem 
Sınırlandırması İyonlaşmayan Radyasyon

Avrupa Birliği WEEE 
Direktifi 2006-66-EC

0086

Cihazı Avrupa Konseyi 
93/42/EEC Direktifine 
uygun olduğunu gösteren 
işaret.

Özellikle İç Mekanda 
Kullanım için Tasarlanmış 
Elektrikli Ekipman

Ambalaj Zarar Görmüşse 
Kullanmayın

Giriş

Islatmayın
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