Cihazımızı tanıyalım (devamı)

Cihazınızın Kurulumu (devamı)

Dexcom G4 PLATINUM Vericisi (SAKIN ATMAYIN!)

Kurulum Sihirbazı:
Alıcıyı açmak için SEÇ tuşuna basın. Kurulum Sihirbazı size Dil ayarlarının
yapılmasında, Zaman Formatı ve Zaman/Tarih seçiminde, Verici Kimliği
tanıtılmasında ve Düşük/Yüksek Alarmların oluşturulmasında yardımcı olur.
NOT: Glikoz ölçüm birimleri (mg/dL) cihazınızda sabittir ve değiştirilemez.

SÜREKLİ GLİKOZ TAKİP SİSTEMİ
Verici sensör bölmenize takılan gri renkli “çiptir”.
2 saatlik başlatma aşamasında ve diğer işlemlerde vericiyi alıcıdan 6 metre
mesafede tutun.
Verici bataryaları en az 6 ay ömürlüdür. Verici Batarya
Seviyesi Düşük uyarısı ekranı ilk olarak yaklaşık
1 haftalık batarya ömrü kaldığında görülür. Bu uyarıyı
gördüğünüzde vericinizi mümkün olan en kısa sürede
değiştirin.

7 Başlangıç için

Basit Adımlar

Hızlı Başlatma Kılavuzu

Yeni Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz Takip Sistem kitinizi (CGM) güle güle kullanın!
G4 PLATINUM CGM Sisteminizi kullanırken, 5 dakikadan 7 güne kadar zaman aralıkları
ile, sürekli ve gerçek zamanlı glikoz değerlerinizi görebileceksiniz. Bu değerler glikoz
seviyenizdeki değişim ve modelleri bulmanıza, glikoz seviyenizin hangi seviyede olduğunu
anlamanıza, hangi yöne doğru hareket ettiğini incelemenize ve ne kadar hızla düşüp
yükseldiğini görmenize yardımcı olur.
Başlamadan önce, başlangıç setinden çıkan Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanıcı
Kılavuzunu inceleyin.
Bu Kılavuz, Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemi ile uygulanmak üzere yedi basit adımı içerir.
Sisteminizle ilgili bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa, yerel dağıtıcınıza başvurun.
UYARI: Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz İzleme Sisteminizi
kullanmadan önce Dexcom G4 PLATINUM Sistemi Kullanıcı Kılavuzu’ndaki
tüm endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve detaylı
prosedürleri inceleyin.

Aplikatör gövdesi
(Küçük kanül
iğnesini ve
sensörü içerir.)

Dil Ayarları:

Menü Dili, Türkçe
işaretlenmiştir

Zaman Formatı Ayarları:

Saat biçimleri 24 Saat veya AM/PM (12-saat) olarak ayarlanabilir.
Güvenlik kilidi

a. İstediğiniz saat biçimini seçmek için YUKARI ya
da AŞAĞI ok tuşlarına basın.
b. İşaretlenen saat formatını seçmek için SEÇ
tuşuna basın.

Halka

Verici Mandalı

Sensör bölmesi

Zaman Formatı
menüsü, 24 saat
işaretlenmiştir.

Saat/Tarih Ayarları:
a. İstediğiniz sayı ya da değeri bulmak için YUKARI
ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.

Serbest Bırakma tırnağı

c. Zamanı ayarladıktan sonra, değişiklikleri kabul
etmek için SEÇ tuşuna basın.

Zaman/Tarih ekranının
kurulması

Adım 1
Cihazımızı tanıyalım

Adım 2
Cihazın Kurulması

Cihazınızın Kurulumu (devamı)

Dexcom G4 PLATINUM Sürekli Glikoz Takip Sisteminiz 3 bileşenden
oluşmaktadır: Alıcı, Verici ve Sensör.

Vericinizi etkinleştirilmesi:

Verici kimliğiniz, vericiniz ile alıcınızın iletişim kurmasını sağlar.

Dexcom G4 PLATINUM Alıcısı

Verici Kimliğinizin Ayarlanması:
a. Verici kimliğini, vericinizin arkasında bulabilirsiniz.

YUKARI ok tuşu
Durum Ekranı

Vericinizin arka yüzünde bulunan
bilgiler yukarıdaki resimde
gösterilene benzemeyebilir.

Verici Kutusu
SAĞ ok
tuşu

Yüksek
Alarm

SEÇ tuşu
Düşük
Alarm
SOL ok
tuşu AŞAĞI
ok tuşu

Alıcı küçük, elle taşınabilir boyutta, cep telefonuna benzeyen bir cihazdır.
Sensör glikoz değerlerini, değişim grafiklerini ve değişim okunun yönleri ile
oranlarını gösterir.
Değişim ekranlarında ilerlemek, menü satırlarını işaretlemek ya da değerleri
seçmek için YUKARI ve AŞAĞI ok tuşlarına basın.
Alıcıyı açmak ya da işaretlenen satırı seçmek için SEÇ tuşuna basın.
Ekrandaki son nesneye ya da bir önceki ekrana dönmek için SOL ok
tuşuna basın.
Bir sonraki nesneyi işaretlemek için SAĞ ok tuşuna basın.
• Değişim ekranındaki kırmızı çizgi düşük alarm seviyesini gösterir.
• Değişim ekranındaki sarı çizgi yüksek alarm seviyesini gösterir.

Alıcınızın şarj edilmesi:

b. H
 er bir boşluktaki harf ve sayıları girmek için
YUKARI ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.

Başlamadan önce, Dexcom G4 PLATINUM alıcısını tamamen
şarj edin. Tam şarj etme işlemi 5 saat kadar sürer ve 3 gün
yetecek şarj sağlar. Alıcınızı şarj etmek için USB portu
kapağını açın. Alıcının şarj edilmediği durumlarda,
USB port kapağını kapalı tutun.
Alıcıyı şarj etmenin iki yolu vardır:
a. USB kabloyu elektrik prizi adaptörüne takın.
Daha sonra bu adaptörü bir elektrik kaynağına
takın (örn. duvardaki priz) ve kablonun diğer
ucunu alıcınıza bağlayın.
YA DA
b. USB kablonuzu bilgisayarınıza bağlayıp,
kablonun diğer ucunu alıcınıza takın.
Ancak, ilk olarak Dexcom Studio yazılımını
yüklemeniz gerekir.

“Yoğun” bu alarm türü en üst seviyede uyarılmak istendiğinde
kullanılabilir. Bu alarm türü tüm uyarı ve alarmları hemen fark edilir
seviyede tutar.
“ HipoTekrar” seçeneği aşırı ve çok düşük glikoz seviyelerinde
kullanıcıyı uyarmak için kullanılır. Bu seçenek normal profil gibidir,
ancak çalan alarm kullanıcı tarafından onaylanana ya da glikoz
seviyesi 55 mg/dL seviyesinin üzerine çıkana kadar her 5 saniyede
bir tekrarlanır.
Ana Menüde yer alan Profiller seçeneğindeki “Deneme”
satırını seçerek her bir profilin örneğini duyabilirsiniz.
Alarm profilinizi kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye
dönmek için SEÇ tuşuna basın.

Profiller menüsü,
Deneyin
işaretlenmiştir.

d. SEÇ tuşuna basın. Seçtiğiniz profilin sağ tarafında bir

d. Zamanı ayarladıktan sonra, değişiklikleri
kabul etmek için SEÇ tuşuna basın.
NOT: Verici kimliğini sadece etkin bir sensör
oturumunun olmadığı bir zamanda girebilirsiniz.

çıkar.

Adım 4
Sensörünüzün Takılması
Başlamadan önce vericinizi, alıcınızı, sensörünüzü ve alkollü mendillerinizi
alın. Cilt temizleme ürünleri ya da yapışkan ürünler (Mastisol, SkinTac gibi)
isteğe bağlıdır. Ellerinizi iyice yıkayın ve kurulayın.
a. İnsülin pompanızı taktığınız yerden ve enjeksiyon bölgesinden en az
7,62 cm uzakta ve bel bölgenize yakın olmayan bir yer seçin. Şişen basık
ya da sıkışmış bölgelere sensör takmayın, yaralı, dövme bulunan ya da
rahatsız olan vücut kısımlarınızı tercih etmeyin.
		 • Y
 etişkinler için 18 yaş ve üzeri: göbeğe uygulayın (vücudun ön
cephesi, seçenek A).

Önce batarya şarj ekranı görülür.
Birkaç saniye sonra batarya şarj sembolü
3 saatlik değişim grafik
ekranının sol üst köşesinde belirir (ana ekran). Alıcı tamamen şarj
edildiğinde, batarya şarj sembolü gri renge döner.
NOT: Bir sensör oturumu sırasında, alıcı şarj olurken sensör glikoz
değerlerini almaya devam edebilirsiniz. Alıcının şarj edilmesi gerektiği
durumlarda, düşük batarya alarmı sizi uyarır.

a. Düşük alarm seviyesini 60 ila 100 mg/dL
arasında bir değer ile değiştirmek için
YUKARI ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.
b. Yeni seviyeyi kabul etmek için SEÇ tuşuna
basın.
c. Yüksek alarm seviyenizi 120 ila 400 mg/dL
arasında bir değerle değiştirmek için a ve b
aşamalarını tekrar edin.
NOT: Ayrıca 55 mg/dL düzeyinde sabit bir alarm
seviyesi vardır.

Yüksek Alarm ekranının
kurulması

Kurulum Sihirbazının aşamalarını bitirdikten sonra alıcınız 3 saatlik değişim
grafiğini (ana ekran) gösterir.

Adım g

h. Bir elinizin parmaklarını beyaz yapışkan bandın kenarına yerleştirin
(sensörün verici mandalından uzak olan diğer tarafı). Bu elinizi kullanarak
derinizi çekin.
i. Derinizi çekili tutarken, diğer
elinizin iki parmağını halkanın
üzerine yerleştirin (bkz. resim).
Başparmağınızı beyaz pistonun
üzerine yerleştirin ve tamamen aşağı
Adım i
itin. 2 tık sesi duymanız gerekir.
j. 2 parmağınızı halkanın üzerinden halkanın altına
kaydırın. Başparmağınızı halkanın üzerinde tutun ve
2 tık sesi duyana ya da daha fazla çekilecek pay
kalmayana kadar halkayı başparmağınıza doğru çekin.

“2 SESI”
CLICKS”
“2 TIK

“2 TIK“2SESI”
CLICKS”

Adım j

k. Verici mandalının aşağı konumda olduğundan emin
olun (vücudunuza karşı). Sensör bölmesinin iki
yanında yer alan tırtıklı kısımları merkezlerinden sıkın.
Sensör Aplikatörünü vücudunuzdan çekerek çıkartın.
Adım k

Vericinizin Takılması
b. Vericiyi sensör bölmesine yerleştirin (düz
kısmı alta, dar kısmı verici mandalından
uzağa gelecek şekilde).

Vericiyi Sensör Bölmesine takın.

c. Vericinizin yerini sabitlemek için üzerine
parmağınızla bastırın. Diğer elinizle,
2 tık sesi duyana kadar Verici
mandalını ileri doğru kaydırın.

Verici Mandalı
Verici Kuruldu

Sensör bölmesindeki vericinin
yandan görünümü
d. Sensör bölmesinin yanlarını bir elinizle
tutun. Verici mandalını bir elinizle
vücudunuzdan uzağa çekerek çıkartın.

Adım 5
Sensör Oturumunuzun Başlatılması

Verici Mandalını Yukarı
ya da Aşağı Oynatın

a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için SEÇ tuşuna basın.

Adım a: Vücudun ön cephesi
(2 yaş ve üzeri)
Düşük Alarm ekranının
kurulması

g. Aplikatörü tutun ve güvenlik kilidini
resimde görülen okların istikametine
doğru, aplikatörden uzağa çekin.
Güvenlik Kilidini sensör oturumu
sonunda Vericiyi çıkarırken yardımcı
olması için saklayın.

Sensörünüzü ve vericinizi taktıysanız, alıcınızdaki sensör oturumunu
başlatmanız gerekir.

Düşük/Yüksek Glikoz Alarm Seviyelerinin Ayarlanması:

USB kablosu alıcıya takıldı

Adım f

Vericinizin Takılması (devamı)

Verici Kimliği
ekranının kurulması

Varsayılan ayarlarda düşük ve yüksek alarm
seviyeleri 80 mg/dL ve 200 mg/dL’dir ancak bu
seviyeler değiştirilebilir ya da kapatılabilir.

f. Sensörü vücudunuza yatay yerleştirin, dikey DEĞİL.
Bandı cildinize sabitlemek için parmaklarınızı yapışkan
bandın üzerinde gezdirin.

a. Vericinin arka kısmını alkollü mendille silin. Kurumasını bekleyin.

c. Kullanmak istediğiniz alarm profilini işaretlemek için
YUKARI ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.

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

c. Bir sonraki bölüme geçmek için SAĞ ya da
SEÇ tuşlarına basın.

Alıcı USB port
kapağı

“ Titreşim” alıcınızın sesiz olmasını ve sadece titreşim ile uyarılmak
istediğinizde kullanılabilir. Bu alarm seçeneğinde sadece glikozun
55 mg/dL seviyesinin altına düşmesi durumunda sabit olarak sesli
alarm çalar. Bu alarm sizi ilk olarak titreşimle uyarır; ardından alarm
onaylanmazsa 5 dakika sonra bip sesi duyulur.

NOT: Hangi profili seçerseniz seçin, tüm uyarı ve alarmlar sizi ilk olarak
titreşimle uyarır. İlk titreşimden sonra alarmı onaylarsanız, bir sesi duyulmaz.

Sensör

Vericiyi yerinden çıkartın ve “açılması” için
10 dakika bekleyin.

Alarm Profili seçenekleriniz şunlardır:

b. Profilleri işaretlemek için AŞAĞI ok tuşuna basın.
SEÇ tuşuna basın.

b. Bir sonraki bölüme geçmek için SAĞ ya da SEÇ
tuşlarına basın.

Sensör, vücudunuza takılan ve (7 güne kadar) tüm
oturum boyunca orada kalan parçadır. Eğer sensör
oturumunuzla ilgili bir sorun yaşarsanız, yerel
dağıtıcınızla görüşene kadar sensörü saklayın.

Alıcıdaki “Alarm Profillerini” kendi ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde seçebilirsiniz.

“Normal” varsayılan ayardır. Bu seçenek alarm seslerini yüksek
seviyede tutar.

b. İşaretlenen dili seçmek için SEÇ tuşuna basın.
Verici Batarya Seviyesi
Düşük ekranı

Sensörünüzün Takılması (devamı)

“Hafif” bu alarm türü düşük seviyede uyarılmak istendiğinde
kullanılabilir. Bu seçenek alarm seslerini düşük seviyede tutar.

a. İstediğiniz dili bulmak için YUKARI ya da AŞAĞI ok
tuşlarına basın.

Dexcom G4 PLATINUM Sensör Aplikatörü (Tek kullanımlık)
Piston

Kurulum Sihirbazı, sadece Dexcom G4 PLATINUM Alıcısını ilk defa
çalıştırılırken başlatılır.

Adım 3
Alarm Profilinin Ayarlanması

Vücudun arka cephesi
(2 ila 17 yaş arası)

b. Alkollü mendille sensör uygulama bölgesindeki cildi temizleyin.
Kurumasını bekleyin.
c. Eğer bir cilt hazırlama ürünü ya da yapışkan ürün kullanmayı tercih
ederseniz, ürünü Sensör yapışkan yamasını yerleştireceğiniz bölgedeki
cildin üzerine “simit” şeklinde yerleştirin. Cilt temizleme ürünü ve yapışkan
ürün kullanılmayan, simit şeklinin ortasındaki bölgedeki temiz cildinizin
üzerine sensörünüzü yerleştirin. Kurumasını bekleyin (cilt nemli olabilir).
d. Sensörü ambalajından çıkartın.

b. Sensörü Başlat seçeneğini vurgulamak için ALT ok
tuşuna basın. SEÇ tuşuna basın. 2 saatlik başlatma
sürecinin başladığını göstermek için, Sensör İşlem
Başlatma ekranı çıkar.
c. Alıcınız ile vericinizin iletişim halinde olduğundan emin
olmak için sensör oturumunuzu başlattıktan 10 dakika
Sensör
“Düşünüyor”
sonra alıcınızı kontrol edin. Değişim Grafik Ekranının sol
ekranını başlatın
üst köşesinde bir anten sembolü (
) olması gerekir.
Bunun yerine, değişim grafiğinin sağ üst köşesinde
Kapsam Dışı sembolü (
) görüyorsanız, ayrıntılı bilgi için
Dexcom G4 PLATINUM Sistem Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.
d. Alıcı değişim ekranında 2 saatlik geri sayım sembolü çıkar ve 2 saatlik
başlatma süreci boyunca devam eder.

Başlat

e. Yapışkan kısmı sensör bölmesinden, tek seferde
yarısını çıkarın.
Adım e

[0-24
dakika]

[24-48
dakika]

[48-72
dakika]

[72-96
dakika]

Kalibrasyona
hazır

Sensör başlangıcında geri sayım sembolü dolmaya başlar. Bu sembollerden herhangi
birisini gördüğünüzde, HİÇBİR glikoz değeri ya da alarmı alamazsınız.
NOT: 2 saatlik başlatma süreci bitene ve başlangıç kalibrasyonunu
tamamlayana kadar HİÇBİR glikoz değeri ve uyarısı alamazsınız.

Adım 6
Kalibre Etme
Dexcom G4 PLATINUM Sistemini kalibre etmek için kan şeker ölçüm
cihazınızı kullanmalısınız. 2 saatlik başlatma sürecinden sonra, sensör
glikoz değerleri almaya başlamadan önce iki kalibrasyon değeri girmelisiniz.
Kalibrasyon kan şeker değerleri alıcıya kan şeker değerleri ölçümünden
sonra 5 dakika içinde girilmelidir.

Başlangıç Kalibrasyonu:
a. 2 saatlik başlatma sürecinden sonra, alıcı ekranında
başlangıç kalibrasyonu ikili kan damlası sembolü çıkar.
Bu uyarıyı silmek için SEÇ tuşuna basın.
b. Daha sonra ellerinizi yıkayıp kurutun.
c. Kan Seker ölçüm cihazınız ile parmak ucu kan şeker
numunesi alın.

Başlangıç
Kalibrasyon
Uyarısı

d. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek
için SEÇ tuşuna basın.

e. Kan şeker Değeri Gir seçeneğini vurgulamak için AŞAĞI ok tuşuna basın.
SEÇ tuşuna basın.
f. Başlangıç kalibrasyonu için alıcıdaki varsayılan kan şeker değeri
120 mg/dL’dir. Glikoz ölçüm cihazınızdan elde ettiğiniz kan şeker değerini
Alıcıya girebilmek için YUKARI ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.
SEÇ tuşuna basın.
g. Kalibrasyonu kabul etmek için SEÇ tuşuna tekrar basın.
h. İkinci kan şeker değerini girmek için c ile g arası adımları tekrar edin.

Sensör Sorunlarını Giderme

Düşük Glikoz Alarmı

Gelişmiş Özellikler (devamı)

Sıkça Sorulan Sorular (devamı)

Eğer çözemediğiniz bir sorununuz olursa, Dexcom G4 PLATINUM Sistemi
Kullanıcı Kılavuzuna ya da yerel yetkili dağıtıcınıza başvurun.

Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin otomatik düşük glikoz değeri
55 mg/dL’ye ayarlanmıştır. Bu ALARMI ya da yeniden uyarı verme
ayarlarını değiştiremezsiniz. Eğer bu alarmı alırsanız:

(2) Glikoz Oranı Alarmlarının Yükselişi/Düşüşü
Glikoz oranı alarmları sensör glikoz değerleriniz dakikada 2 mg/dL ya da
daha fazla veya dakikada 3 mg/dL ya da daha fazla oranlarda yükselirken
(yükselme alarmı) ya da düşerken (düşüş alarmı) görülebilir. Daha ayrıntılı
bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Yüksek/Düşük glikoz alarm seviyelerini nasıl değiştirebilirim?

Kalibrasyon Gerekli.
• Hızlı başlatma kılavuzunun 6. adımında
açıklandığı gibi bir kalibrasyon değeri girin.

Durum
Ekranındaki
Kan Damlası

15 Dakika
Bekleme
Kalibrasyon
Hatası

Sensör doğru biçimde kalibre edilmedi.
• SEÇ tuşuna basın.
durum çubuğunda görülür
• 15 dakika bekleyin, sonra 1 kalibrasyon girin
• Eğer hata devam ederse, 1 kalibrasyon girip 15 dakika
bekleyin
• Eğer sensör glikoz değerleri görünmezse, yerel
dağıtıcınızla temasa geçin.

1 Saat Bekleme
Kalibrasyon
Hatası

Sensör doğru biçimde kalibre edilmedi.
• SEÇ tuşuna basın.
durum çubuğunda görülür
• 1 saat kadar bekleyin, sonra 1 kalibrasyon girin
• 15 dakika bekleyin. Eğer sensör glikoz değerleri
görünmezse, yerel dağıtıcınızla temasa geçin.

Durum
Çubuğunda
Glikoz Değeri
Hatası

Bekleyin.
birkaç dakika ya da saat içinde
kendiliğinden kaybolur. Eğer 3 saat sonra devam
ediyorsa, yerel dağıtıcınızla temasa geçin.
• Kalibrasyon yapmayın
• Sensör bölmesinin vücudunuza saplandığından
ve vücudunuza sürtünen bir şey olmadığından
emin olun
• Vericinin her iki tarafının oturduğunu kontrol edin.

Sensör Hatası

Sensör 7 günlük oturumun bitmesinden önce
kapanır.
• Uyarıyı/Ekranı silmek için SEÇ tuşuna basın
• Yerel dağıtıcınızla temasa geçin
• Arızalı sensörü çıkartarak yeni bir sensör takın

Kalibrasyon Güncellemesi:
Kalibrasyon güncellemesi gerektiğinde, tekli kalibrasyon
kan damlası uyarısı ekranda belirir. Bu uyarıyı onaylamak
için SEÇ tuşuna basın.
Başlangıç kalibrasyonundan sonra, en az her 12 saatte
bir kalibrasyon güncellemesi yapılmalıdır.

Kalibrasyon
uyarısı

NOT: Tavsiye edilenden daha az kalibrasyon yapmak,
yanlış sensör glikoz değeri alınmasıyla sonuçlanır. Eğer
isterseniz, gün içinde daha fazla kalibrasyon değeri de
girebilirsiniz. Kalibrasyon hakkında daha ayrıntılı bilgi için
Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Adım 7
Sensör Oturumunuzun Sona Erdirilmesi
Sensör otomatik olarak her 7 günde bir kapanır.
Alıcı, sensör oturumunun sona ermesine 6 saat,
2 saat ve 30 dakika kala sizi uyarır. Sensörü
çıkartma zamanı geldiğinde ekranda Sensörü Şimdi
Değiştirin uyarısı görülür.

Sensörünüzün ve Vericinizin Çıkarılması:

b. Sensör bölmesini/vericiyi düz bir yüzeye
yatırın. Vericiyi çıkarmanın iki yolu vardır:

Güvenlik
kilidi

• Sensör bölmesinin arka bölümünü çıkartmak
için parmaklarınızı kullanın. Verici çıkacaktır.

Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin gelişmiş özellikleri glikoz takibini bir
sonraki aşamaya taşır. Değişim okları ve Olay İşaretleri haricinde, bu
gelişmiş özellikler Dexcom G4 PLATINUM Sistemini ilk aldığınızda kapalıdır
ancak açılabilir ve kişiselleştirilebilir.

Yükselme Oranı
ekranı, Açık
işaretlenmiş

(3) Kapsam Dışı Uyarısı
Alıcı ve vericinizin 20 ila 200 dakika kadar iletişim kuramaması durumunda
Kapsam Dışı Uyarısı alınır. Kapsam Dışı Sembolü (
) değişim grafiğinin
sağ üst köşesinde görülür ve Kapsam Dışı ekranı belirir. Daha ayrıntılı bilgi
için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Gelişmiş Seçenek No 1: Değişim Okları

Değişim okları, alıcı değişim ekranında bir sonraki
sensör glikoz değerini gösterir. Değişim okları
glikozundaki değişikliklere ait yön ve hız bilgilerini
gösterir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4
PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.
Değişim grafiğinin sağ üst köşesinde
değişim oranı oku görülür

Gelişmiş Özellikler Menüsü,
Kapsam Dışı işaretlenmiş

Kapsam Dışı uyarısı
ekranı

Değişim Oku

Yüksek Glikoz
Alarmı Ayarları
Düşük Glikoz
Alarmı Ayarları

Geçerli Saat

Son döneme ait glikoz
değeri çizelgesi

Değişim Grafiği Saatleri

NOT: Yüksek Alarm seviyesinin üzerindeki sensör glikoz değerleri sarı
görülür. Düşük Alarm seviyesinin altındaki sensör glikoz değerleri kırmızı
görülür. Hedef aralıktaki sensör glikoz değerleri beyazdır.

Sabit
0-1
mg/dL/dk

Yavaşça
yükseliyor
1-2
mg/dL/dk

Yükseliyor
2-3
mg/dL/dk

Çok hızlı
yükseliyor

Yavaşça
düşüyor

Düşüyor
2-3
mg/dL/dk

Çok hızlı
düşüyor

• Durum çubuğunda

ya da

gördüğünüzde kalibrasyon yapmayın.

• Kan şeker değeriniz 400 mg/dL’nin üzerinde ya da 40 mg/dL’nin altındayken
kalibrasyon yapmayın.
• Vücudunuzda acetaminophen (paracetamol) içeren bir ilaç varsa
kalibrasyon yapmayın.

d. Alarm seviyesini değiştirmek için YUKARI ya da
AŞAĞI tuşlarına basın.
e. Değişiklikleri onaylamak için SEÇ tuşuna basın.
Dexcom G4 PLATINUM Vericisinin garantisi
ne kadar süreyi kapsar?
Vericinin garanti süresi 6 aydır.

Yüksek Alarm ekranı,
Seviye işaretlenmiş

Dexcom G4 PLATINUM Alıcısının garantisi ne kadar süreyi kapsar?

3 ya da daha
1-2
3 ya da daha
yüksek mg/
mg/dL/dk
yüksek mg/
yarım saatte
Yarım saatte
dL/dk
Yarım saatte
dL/dk
0-30 mg/dL Yarım saatte 60-90 mg/dL
Yarım saatte 60-90 mg/dL
çıkmış ya
30-60 mg/dL
çıkmış
Yarım saatte 30-60 mg/dL
düşmüş
Yarım saatte
da inmiş
çıkmış
90 ya da
düşmüş
90 mg/dL
daha yüksek
düşmüş
mg/dL çıkmış

Değişim
Oranı Yok
Bilgisi

Olay işaretleri size ve sağlık ekibine glikoz model ve değişimlerini daha iyi
anlamanızda yardımcı olur. Olaylar karbonhidratı (gram), insülini (birim),
antrenmanı (yoğunluk ve süre) ve sağlık seviyesini (hastalık, yüksek/düşük
semptomlar, menstrual döngü, alkol seviyesi) içerir. Olay işaretleri alıcıda
görünmez ancak Dexcom Studio yazılımına indirilebilir. Daha ayrıntılı bilgi
için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.

Gelişmiş Seçenek No 3: Gelişmiş Uyarılar

Herhangi bir gelişmiş uyarıyı açmak için aşağıdaki adımları takip edin:
a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek için SEÇ tuşuna
basın.
b. P
 rofilleri işaretlemek için AŞAĞI ok tuşuna basın.
SEÇ tuşuna basın.

• Kan şeker ölçerinizden elde edilen kan şeker verileri, ne kadar
insülin almanız gerektiği gibi tedaviye yönelik kararların alınmasında
kullanılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kan şeker ölçer yerine
kullanılmaz.
• Dexcom G4 PLATINUM Sensörü, Vericisi ve Alıcısı Manyetik Rezonans
Görüntüleme (MRI), CT Tarama ya da diyatermi tedavisi öncesinde
çıkartılmalıdır. Dexcom G4 PLATINUM Sitemi MRI, CT Taraması 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 glikoz değerlerinizi yükseltebilir. Yanlış değerlerin sapma oranı,
vücudunuzda bulunan acetaminophen (paracetamol) miktarı ile doğru
orantılıdır.
Dexcom G4 PLATINUM CGM Sistemimden gelen bilgiler ile tedaviye
yönelik kararlar almalı mıyım?

Kalibrasyon “Yapılması Gerekenler”

Kalibrasyon “Yapılmaması Gerekenler”

Uyarılar Menüsü, Yüksek
Alarm işaretlenmiş

Ok yok

Dexcom G4 PLATINUM Sensörünün kontrendikasyonları nelerdir?

Glikoz
Değerleri

c. Yüksek Alarmı seçmek için SEÇ tuşuna basın.
Ya da, Düşük Alarmı seçmek için AŞAĞI ok tuşuna,
ardından SEÇ tuşuna basın.

Alıcının garanti süresi 12 aydır.

Gelişmiş Seçenek No 2: Olay İşaretleri

• Kan şekerinizi ölçmeden önce ellerinizi yıkayın ve kurulayın.
• Kalibrasyon için sadece parmak ucu numunesinin kan şeker değerlerini kullanın.

Güvenlik Kilidi Takılı
Haldeki Verici

Yükselme Oranı,
Açık/Kapalı
işaretlenmiş

Sensör oturumu boyunca alıcıyı açtığınızda bu ekranı görürsünüz.

• Kan şeker test çubuklarınızın doğru kodlandığından ve son kullanım
tarihlerinin geçmediğinden emin olun.

• Güvenlik kilidini kullanın (sensör
aplikatörünün kilidi). Güvenlik kilidini tırtıklı
uçlarını, sensör bölmesindeki vericinin geniş
kenarlarına “oturacak” şekilde takın. Güvenlik
Kilidini sonuna kadar bastırın ve yukarı çekin.
Verici çıkacaktır.
c. Vericiyi saklayın. Kana temas eden bileşenlerin
bertaraf edilmesi konusundaki yerel talimatlara
göre sensörü atın.

Gelişmiş Özellikler Dexcom G4 PLATINUM CGM
Sistemi

• Sensör oturumu boyunca, tüm kalibrasyonlar için aynı kan glikoz ölçüm
cihazını kullanın.

		YA DA

Gelişmiş Özellikler
Menüsü, Yükselme
Hızı İşaretlenmiş

Sıkça Sorulan Sorular

Hedef
Glikoz
Aralığı

a. Sensör bölmesini vücudunuzdan yara bandı gibi çekip çıkartın. Tüm
sensör vücudunuzdan çıkmadan, vericiyi sensörden çıkartmayın.

Ana Menü, Uyarılar
işaretlenmiş

Düşük Glikoz
Alarmı

Gelişmiş Özellikler (devamı)

Anten

NOT: Vücudunuzdan çıkartırken sensörü ve vericiyi tek parça halde tutun.

• Eğer sensör kan şeker değeriniz hala 55 mg/dL
seviyesinin altındaysa, 30 dakika sonra bu alarmı
tekrar alırsınız.

Alıcı Ekranı
Son 5 dakikaya ait glikoz değeri
Batarya
Durum Ekranı

Sensörü Şimdi
Değiştirin ekranı

• Silmek için SEÇ tuşuna basın.

Aşağıdaki adımları takip edin:
a. Herhangi bir değişim grafiğinden Ana Menüye dönmek
için SEÇ tuşuna basın.
b. Uyarıları işaretlemek için AŞAĞI ok tuşuna basın.
SEÇ tuşuna basın.

Ana Menü, Uyarılar
işaretlenmiş
c. Gelişmiş Seçenekleri işaretlemek için AŞAĞI ok
tuşuna basın. SEÇ tuşuna basın.
d. Kullanmak istediğiniz gelişmiş özelliği işaretlemek
için YUKARI ya da AŞAĞI ok tuşlarına basın.
SEÇ tuşuna basın.

Uyarılar menüsü,
Gelişmiş işaretlenmiş

(1) Yüksek/Düşük Alarm Ertelemeleri
Yüksek/Düşük alarm ertelemeleri, sensör glikoz
değerleriniz yüksek ya da düşük seviyede kaldığı zaman sizi yeniden
uyarır. Alarm ertelemesi, sizi her 15 dakikadan 5 saate kadar uyarmak
üzere ayarlanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için Dexcom G4 PLATINUM Kullanıcı
Kılavuzuna
bakınız.

Gelişmiş Özellikler menüsü,
Yüksek Erteleme işaretlenmiş

Yüksek Alarm ayarı ekranı,
15 dakika seçilmiş

Hayır. Tedaviye yönelik kararlar ya da insülin dozu ayarlaması kan şeker
ölçüm cihazınızdan gelen kan şeker değerlerine göre değerlendirilmelidir.
Glikoz değişikliklerinin istikameti ve oranı ile Dexcom G4 PLATINUM
Sisteminizdeki değişim grafiği, diyabetinizin yönetilmesinde karar alınmasına
yardımcı olmak için ek bilgiler sağlar.
Dexcom G4 PLATINUM CGM Sensör glikoz değerleri ile parmak ucu kan
şeker değerlerinin uyuşmaması normal midir?
Evet. Sensör glikoz değerleriniz sadece değişimi belirlemek içindir.
Kan şekeri ölçüm cihazınız ve Sensörünüz, glikozunuzu iki farklı vücut
sıvısından ölçer: kan ve dokular arası sıvı. Bu sebepten ötürü, kan şekeri
ölçüm cihazınızdan ve Sensörünüzden gelen değerler birbiriyle tam olarak
uyuşmayabilir.
Dexcom G4 PLATINUM Sistemi kullanırken neden acetaminophen
(parasetamol) içeren ilaçlar kullanamıyorum?
Acetaminophen (parasetamol) Dexcom G4 PLATINUM Sisteminin bir
kontrendikasyonudur ve sensör takılıyken alınmamalıdır. Acetaminophen
(parasetamol) içeren ilaçlar alındığında Dexcom G4 PLATINUM Sistemi
aşırı yüksek değerler elde eder. Bu yanlışlığın seviyesi ve süresi her insanda
farklıdır. Acetaminophen (parasetamol) içere ilaçların vücudunuzu ne kadar
etkilediğini öğrenmek için sağlık görevlinize başvurunuz.
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