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Kapitola 1: Vítejte!

Kapitola 1: Vítejte!
Děkujeme vám, že jste si vybrali systém kontinuálního monitorování glykémie (CGM) 
(G6) Dexcom G6™!

1.1 Začínáme
Chcete-li nastavit systém G6, postupujte podle pokynů v příručce Začněte  
zde nebo podle kroků uvedených ve výukovém programu (k dispozici na adrese 
dexcom.com/downloadsandguides).

Výukový program i tato příručka Používání systému G6 vás seznámí s domovskou 
obrazovkou, provedou vás rozhodnutím o léčbě a ukážou, jak ukončit relaci 
senzoru. Navíc vám tato příručka ukáže, jak přizpůsobit zvuky výstrah, jak používat 
funkce Dexcom Share™ (Share) a Dexcom Follow™ (Follow) a jak v aplikaci nastavit 
plán výstrah.

Obrázky v této příručce jsou pouze ilustrační. Váš výrobek může mít 
odlišnou podobu.

ZAČNĚTE ZDE
Nastavení

Pokyny k použití
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1.2 Novinky v systému G6

Mezi vlastnosti systému Dexcom G6 patří:
• Není nutná kalibrace měřením z bříška prstu!

• Použití senzoru po dobu 10 dnů

• Urgentní výstraha rizika nízké glykémie

• Blokování paracetamolu/acetaminofenu

• Nové funkce aplikace

• Nový aplikátor senzoru

• Modernější vysílač a držák vysílače

• Informace ze systému G6 najdete ve svých chytrých hodinkách a v novém 
volitelném přijímači

Není nutná kalibrace měřením z bříška prstu
Se systémem G6 není zapotřebí provádět kalibraci! Po zadání kódu senzoru 
neobdržíte pobídku ke kalibraci.

10denní relace senzoru
Relace senzoru bude trvat 10 dní! V Nastavení uvidíte, kdy vaše relace končí, takže 
můžete plánovat dopředu.

Urgentní výstraha rizika nízké glykémie
Urgentní výstraha rizika nízké glykémie vás upozorní, pokud hladina vaší glukózy 
klesne na 3,1 mmol/l za méně než 20 minut. To vám dává čas na to, abyste zabránili 
příliš nízké hladině glukózy.

Blokování paracetamolu/acetaminofenu
Dříve mohl paracetamol/acetaminofen ovlivnit vaše hodnoty v záznamech, které 
se pak mohly zdát vyšší než ve skutečnosti. Se systémem G6 můžete užívat 
paracetamol/acetaminofen a stále používat záznamy systému G6.
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Nové funkce aplikace
Pomocí aplikace si můžete nastavit noční plán tak, abyste slyšeli alarm/výstrahy 
systému G6, ale nikoli každý e-mail nebo zprávu, které váš telefon dostane.

Aplikátor senzoru
Zavedení senzoru nebylo nikdy jednodušší! Nově navržený aplikátor senzoru vám 
umožní zavést senzor rychle a jednoduše.

Modernější držák vysílače a vysílač
Nově navržený vysílač a jeho držák mají nižší profil. Po ukončení relace senzoru 
můžete navíc držák vysílače jednoduše otevřít a vysílač odstranit.

Podpora chytrých hodinek a nový volitelný přijímač
Můžete si zvolit, jakým způsobem si budete informace prohlížet. Můžete použít 
svou aplikaci, nový přijímač s dotykovou obrazovkou, hodinky Apple Watch nebo 
Android Wear.
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Kapitola 2: Prohlášení o bezpečnosti

Prohlášení o bezpečnosti systému Dexcom G6

Indikace použití
Systém ke kontinuálnímu monitorování glykémie Dexcom G6 (systém Dexcom 
G6 nebo G6) je systém ke monitorování glykémie určený pro osoby starší 2 let. 
Systém Dexcom G6 byl navržen s cílem nahradit měření glykémie z bříška prstu 
při rozhodování o léčbě.

Interpretace výsledků systému Dexcom G6 by měla být založena na glykemických 
trendech a několika po sobě následujících měřeních. Systém Dexcom G6 také 
pomáhá detekovat epizody hyperglykémie a hypoglykémie, čímž umožňuje akutní 
i dlouhodobou úpravu léčby.

Systém Dexcom G6 je určen k použití pro pacienty doma i ve zdravotnických 
zařízeních.

Důležité informace pro uživatele
Před použitím systému G6 si prostudujte pokyny k produktu. Pokyny k produktu 
přiložené k systému G6 obsahují indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní 
opatření a jiné důležité informace pro uživatele. Zeptejte se svého lékaře, jak 
máte pracovat s informacemi zobrazovanými v systému G6 při léčbě diabetu. 
Pokyny k produktu obsahují důležité informace k řešení problémů se systémem G6 
a o funkčních charakteristikách systému.

Kontraindikace
• Nesmí přijít do kontaktu s prostředím MRI/CT/diatermií  

– nebezpečné v prostředí MR            
MR

Nepoužívejte svůj CGM (senzor, vysílač, přijímač ani chytré zařízení) během 
zobrazování na systému magnetické rezonance (MRI), počítačovém tomografu (CT) 
ani během vysokofrekvenční elektrické tepelné léčby (diatermie). 

Systém G6 nebyl v těchto situacích testován. Magnetická pole a teplo mohou 
poškodit součásti systému G6, což může vést k zobrazení nepřesných naměřených 
glykémií ze senzoru G6 (měření G6) nebo zabránit výstrahám. Bez měření G6 
nebo alarmů / výstražných upozornění si nemusíte všimnout závažné nízké nebo 
vysoké glykémie.
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Varování
• Prostudujte si materiály pro uživatele

Před použitím systému G6 si pečlivě prostudujte přibalené materiály. V opačném 
případě hrozí následující:
• Nesprávné použití systému G6
• Nesprávné porozumění informacím G6
• Vliv na funkčnost

• Neignorujte příznaky spojené s nízkou/vysokou glykémií
Neignorujte to, jak se cítíte. Pokud vaše glykemické výstrahy a záznamy systému 
G6 neodpovídají vašim pocitům, postupujte při rozhodování o léčbě diabetu dle 
glukometru nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. 
Pokud jste na pochybách, glukometr to jistí.

• Žádné číslo, žádná šipka = žádné rozhodnutí o léčbě podle CGM
Pokud systém G6 nezobrazuje číslo ani šipku nebo vaše záznamy systému G6 
neodpovídají vašim příznakům, rozhodnutí o další léčbě diabetu zakládejte na 
měření z glukometru. 
Žádné číslo, žádná šipka = žádné rozhodnutí o léčbě. Pokud jste na pochybách, 
glukometr to jistí.

• Nepoužívejte, pokud…
Systém G6 nepoužívejte v případě těhotenství, pokud podstupujete dialýzu nebo 
jste kriticky nemocní. Není známo, jak mohou různé stavy nebo léky běžně 
používané v těchto situacích ovlivnit funkčnost systému. Záznamy systému G6 
nemusí být v těchto skupinách přesné.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Nepoužívejte opalovací krém ani přípravky k odpuzování hmyzu

Některé přípravky k péči o pokožku jako např. opalovací krémy a přípravky 
k odpuzování hmyzu mohou způsobit popraskání plastu používaného v systému 
G6. Před použitím systému G6 se ujistěte, že přijímač, vysílač ani držák vysílače 
neobsahují praskliny. Pokud praskliny naleznete, obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom. Dávejte pozor, aby tyto přípravky k péči o pokožku nepřišly 
do kontaktu se systémem G6. Po použití přípravků k péči o pokožku si umyjte 
ruce, než se dotknete systému G6. Pokud se na systém G6 dostanou jakékoli 
přípravky k péči o pokožku, ihned je otřete čistým hadříkem.
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Prohlášení o bezpečnosti před spuštěním

Varování
• Použití glukometru během spuštění

Když začnete používat nový senzor, nebude systém poskytovat žádné odečty 
systému G6 ani alarm/výstrahy, dokud nezadáte kód senzoru nebo neprovedete 
dvě kalibrace. Během 2hodinového období zahřívání senzoru zakládejte svá 
rozhodnutí o léčbě na měřeních z glukometru. 

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Použijte správný kód senzoru

Když začnete používat nový senzor, musíte v zobrazovacím zařízení zadat kód, 
abyste mohli systém G6 používat bez kalibrací dle hodnot naměřených z odběru 
z bříška prstu. Každý senzor má na zadní straně lepicího štítku vytištěný 
svůj vlastní kód. Nepoužívejte kód z jiného senzoru ani si kód nevymýšlejte. 
Pokud zadáte nesprávný kód, váš senzor nebude fungovat optimálně a může 
být nepřesný. Pokud ztratíte kód senzoru, můžete G6 nakalibrovat dle hodnot 
naměřených z odběru z bříška prstu.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Prohlášení o bezpečnosti ke kalibraci
Pokud uživatel zadá kód senzoru, není nutné provádět kalibraci. Pokud uživatel 
nezadá kód senzoru, je nutné dodržovat následující varování a bezpečnostní opatření. 

Varování
• Nečekejte – proveďte kalibraci! 

Pokud jste nepoužili kalibrační kód, systém G6 je nutné denně ručně kalibrovat 
pomocí hodnot získaných z glukometru a měření z bříška prstu. Systém G6 
je nutné nakalibrovat ihned, když vás na to upozorní. Pokud tuto kalibraci 
neprovedete, systém G6 nemusí být přesný, a proto až do kalibrace svého G6 
zakládejte svá rozhodnutí o léčbě na měřeních svého glukometru.
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• Používejte špičky prstů
Ke kalibraci svého glukometru používejte vpich do špičky prstu. Krev 
z jiných míst nemusí být tak přesná a odběr nemusí být možné provést 
dostatečně rychle.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii.

Bezpečnostní opatření
• Buďte přesní, buďte rychlí

Zadejte přesnou hodnotu glykémie zobrazenou na glukometru do pěti minut od 
jeho použití. Jako kalibraci nezadávejte hodnotu záznamu ze systému G6. 

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Prohlášení o bezpečnosti systému/hardwaru/
softwaru

Varování
• Drát senzoru se ulomí

Neignorujte ulomené či odpojené dráty senzoru. Drát senzoru by vám mohl zůstat 
pod kůží. V takovém případě kontaktujte místního zástupce společnosti Dexcom.

Pokud se vám drát senzoru ulomí pod kůží a nebude viditelný, nesnažte se jej 
odstranit. Kontaktujte svého lékaře. Pomoc lékaře vyhledejte také v případě, že 
se u vás objeví příznaky infekce nebo zánětu – zarudnutí, otok nebo bolest – 
v místě zavedení.

• Kam zavést: břicho nebo hýždě?
Všichni pacienti mohou použít břicho. Pacienti ve věku 2 až 17 let mohou také 
zvolit horní část hýždí. Najděte si na břiše nebo v horní části hýždí místo, kde 
máte podkožní tuk. 

Senzor nebyl otestován ani schválen pro jiná místa. Zeptejte se svého lékaře na 
místo, které pro vás bude nejlepší.



9

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Kapitola 2: Prohlášení o bezpečnosti

Věk 2 až 17 let: zaveďte do oblasti břicha nebo horní části hýždí.

Věk 18 let a více: zaveďte do oblasti břicha.

18 let a starší 2 roky až 17 let

nebo

• Kde výrobek uchovávat
Senzory můžete uchovávat při pokojové teplotě nebo v lednici, tj. v teplotním 
rozmezí 2°C až 30°C. Neuchovávejte senzory v mrazničce. 

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Nepoužívejte po datu použitelnosti

Nespouštějte senzor po datu použitelnosti, protože to může vést k nesprávným 
výsledkům.

Datum použitelnosti je ve formátu RRRR-MM-DD (rok-měsíc-den) na štítku obalu 
senzoru vedle symbolu přesýpacích hodin.

• Zkontrolujte obal
Senzor nepoužívejte, pokud je jeho sterilní obal poškozen nebo otevřen – mohlo 
by dojít k infekci.

• Vyčistěte a osušte pokožku
Před zavedením senzoru si vyčistěte a osušte ruce a místo zavedení.

Umyjte si ruce mýdlem a vodou; nepoužívejte gelové čisticí prostředky. 
Než otevřete obal senzoru, dobře si ruce osušte. Pokud budete mít při 
zavádění senzoru špinavé ruce, můžete si do místa zavedení zanést mikroby 
a dostat infekci.
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Vyčistěte místo zavedení ubrousky napuštěnými alkoholem, aby nedošlo 
k infekci. Senzor nezavádějte, dokud nebude pokožka suchá. Pokud nebude 
místo zavedení čisté a zcela suché, může dojít k infekci nebo se držák vysílače 
nemusí dobře přilepit.

Ujistěte se, že nemáte na pokožce přípravek odpuzující hmyz, opalovací krém, 
parfém ani tělové mléko.

• Místo zavedení: co vše je nutné zkontrolovat
Ponechte bezpečnostní pojistku aplikátoru G6 nasazenou, dokud jej nepřiložíte 
na pokožku. Pokud nejdříve sejmete bezpečnostní pojistku, můžete se poranit, 
když náhodně stisknete tlačítko zavádějící senzor dříve, než jste chtěli. 

S každým senzorem měňte místo zavedení. Pokud budete jedno místo používat 
příliš často, vaše pokožka se nemusí zahojit, což povede k vzniku jizev 
nebo podráždění.

Důležitá je i poloha senzoru. Zvolte místo:

• minimálně 8 cm od infuzní soupravy inzulínové pumpy nebo místa vpichu,

• v dostatečné vzdálenosti od pásku, jizev, tetování, podrážděných míst a kostí,

• kde nehrozí náraz, zatlačení ani zalehnutí během spánku. 

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Prohlášení o bezpečnosti vysílače

Varování
• Zkontrolujte 

Nepoužívejte poškozený ani popraskaný vysílač. Poškozený vysílač může 
způsobit poranění v důsledku elektrických výbojů a vést k nesprávné funkci 
systému G6.

• Dodržujte pokyny
Vysílač je malý a může způsobit přidušení. Nevkládejte si jej do úst. Bez dohledu 
dospělých jej dětí nesmí držet. 

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 
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Bezpečnostní opatření
• Opakované použití – nevyhazujte

Po skončení relace vysílač nevyhazujte. Vysílač lze používat opakovaně, dokud 
vás systém G6 neupozorní, že baterie vysílače brzy dosáhne data spotřeby. 

Pro zdravotníky: prostudujte si pokyny k čištění a dezinfekci uvedené v pokynech 
pro kvalifikované zdravotníky.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Prohlášení o bezpečnosti

Bezpečnostní opatření
• Rozhodnutí o léčbě

Při rozhodování o léčbě používejte záznamy systému G6 a šipku trendů. 

• Použijte správný vysílač, přijímač a senzor
Součásti systému G6 nejsou kompatibilní se žádnými předchozími produkty 
Dexcom. Nepoužívejte spolu vysílače, přijímače ani senzory různých generací.

• Bezpečnostní kontroly
Máte-li zavedený systém G6, požádejte o ruční skenování nebo celotělovou ruční 
prohlídku hmatem a vizuální kontrolu namísto tělesného skeneru AIT (pokročilá 
zobrazovací technologie) (také nazývaný skener s milimetrovými vlnami). Žádnou 
část systému G6 nevkládejte do zavazadla procházejícího RTG přístrojem. 

Systém G6 můžete mít zavedený při průchodu detektorem kovů. V takovém 
případě používejte při rozhodování o léčbě svůj glukometr, než opustíte 
bezpečnostní oblast. 

Jelikož jsme netestovali všechny RTG systémy a skenery, nevíme, jestli 
nepoškodí systém G6.

Nevíte, o jaký přístroj jde? Zvolte bezpečnou cestu – požádejte o kontrolu ručním 
skenerem nebo kontrolu celého těla hmatem.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii.
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Prohlášení o bezpečnosti přijímače 
a chytrého zařízení

Bezpečnostní opatření
• Vysílač musí být blízko k zobrazovacímu zařízení

Vysílač a zobrazovací zařízení nesmí být vzdálené více než 6 metrů od sebe 
a nesmí mezi nimi být žádné překážky (např. zdi nebo kov). V opačném 
případě nemusí být schopné komunikovat. Pokud se nachází mezi vysílačem 
a zobrazovacím zařízením voda (např. během sprchování nebo plavání), držte je 
k sobě blíže. Dosah je nižší, protože technologie Bluetooth® nefunguje pod vodou 
tak dobře.

• Nastavte alarm/výstrahy na používaném zobrazovacím zařízení
Pokud chcete dostávat alarm/výstrahy, nastavte je na zobrazovacím zařízení, 
které používáte. Váš přijímač nebude dostávat alarm/výstrahy nastavené ve vaší 
aplikaci. Podobně nebude vaše aplikace dostávat alarm/výstrahy nastavené ve 
vašem přijímači. 

• Je přístroj zapnutý?
Pokud jsou přijímač nebo chytré zařízení vypnuté, nebudou zobrazovat záznamy 
systému G6 ani alarm/výstrahy. Ujistěte se, že je zobrazovací zařízení zapnuté.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Prohlášení o bezpečnosti chytrého zařízení

Varování
• Zkontrolujte nastavení

Váš alarm a důležité výstrahy se ozvou a zobrazí, i když máte nastavenou nízkou 
hlasitost nebo ztlumený zvuk. Pokud má vaše chytré zařízení ztlumený zvuk 
a v nastavení je zapnuto „vždy se zvukem“ (výchozí nastavení), ozvou se pouze 
tato oznámení:

• Alarm/výstrahy glykémie:

• Urgentně nízká 

• Urgentní riziko nízké glykémie 

• Nízká glykémie

• Vysoká glykémie
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• Tempo stoupání 

• Tempo klesání 

• Výstraha Žádné odečty

• Systémové výstrahy:

• Je vyžadována kalibrace (po 2hodinovém zahřívání senzoru; zobrazí se, 
pouze pokud jste nepoužili kód senzoru) 

• Chyba kalibrace (zobrazí se, pouze když uživatel zadá kalibraci; kalibrace 
není nutná)

• Použitelnost senzoru skončila 

• Vyměňte senzor 

• Vysílač (nefunguje)

• Chyba Nedostatek místa

• Aplikace ukončena

• Výjimky:

• Apple: Pokud je chytré zařízení v režimu Tichý nebo Nerušit (Silent / 
Do Not Disturb), výstraha ztráty signálu (Signal Loss Alert) se nespustí.

• Android: Pokud je chytré zařízení v nejpřísnějším nastavení Nerušit, žádný 
zvuk alarmu ani výstrahy se nespustí. Během telefonních hovorů nemusí 
být alarmy/výstrahy slyšet.

• Opakování: Některá oznámení jsou během prvního vizuálního a vibračního 
upozornění tichá, zvuk se ozve až při druhém oznámení. Pokud na 
výstrahu nezareagujete, zopakuje se s poloviční hlasitostí po 5 minutách 
a s plnou hlasitostí po 10 minutách.

• Bluetooth: Pokud používáte sluchátka Bluetooth, reproduktory atd., 
může váš alarm/výstraha znít na primárním chytrém zařízení nebo na 
příslušenství. Každé příslušenství je jiné. Otestujte si to své, abyste 
věděli, kde budete alarm/výstrahu slyšet.
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• Oznámení:

• Ujistěte se, že nastavení vašeho chytrého zařízení umožňují zobrazení 
oznámení aplikace Dexcom na uzamčené obrazovce. Díky tomu uvidíte 
oznámení i bez odemčení telefonu. 

• Apple: Během nastavení systému G6 povolte oznámení aplikace Dexcom; 
v opačném případě nebudete dostávat alarmy/výstrahy.

• Baterie: Aplikace musí vždy běžet na pozadí a může vybíjet baterii vašeho 
chytrého zařízení. Udržujte baterii nabitou.

• Kompatibilita: Než přejdete na novější chytré zařízení nebo operační systém, 
projděte si informace uvedené na stránce dexcom.com/compatibility. 
Automatické aktualizace aplikace nebo operačního systému vašeho zařízení 
mohou změnit nastavení nebo aplikaci vypnout. Aktualizaci vždy provádějte 
ručně a následně zkontrolujte, že jsou nastavení zařízení správná. 

• Čas: Nechte datum a čas na vašem chytrém zařízení aktualizovat 
automaticky, když cestujete v různých časových pásmech nebo při přechodu 
ze zimního na letní čas. Neměňte čas ve svém chytrém zařízení manuálně; 
čas na obrazovce trendů pak nemusí být správný a aplikace může přestat 
zobrazovat údaje.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Zkontrolujte příslušenství 

Používáte se svým chytrým zařízením sluchátka? Používáte reproduktory 
Bluetooth nebo chytré hodinky? Při použití příslušenství nezapomínejte, že 
alarm/výstrahy mohou být odeslány pouze na jedno zařízení nebo příslušenství 
a nemusí se projevit na všech. Po připojení jakéhokoli příslušenství se ujistěte, 
že nastavení vašeho chytrého zařízení umožňují nadále přijímat alarmy 
nebo výstrahy.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 
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Prohlášení o bezpečnosti přijímače

Varování
• Nepoužívejte poškozené zařízení

Nepoužívejte poškozený ani popraskaný přijímač. Poškozený přijímač 
může způsobit poranění elektrickým proudem a váš systém G6 nemusí 
fungovat správně.

• Používejte kabel dle pokynů
Kabel USB používejte výhradně dle pokynů. Uchovávejte jej v bezpečí. Nesprávné 
použití kabelu může být spojeno s rizikem přiškrcení.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Testování reproduktoru a vibrací

Alarm/výstrahy musíte slyšet nebo cítit, abyste na ně mohli reagovat. Pravidelně 
testujte reproduktor a vibrace svého přijímače. 

Pokud se chcete ujistit, že reproduktor a vibrace fungují, připojte přijímač ke 
zdroji napájení. Na několik sekund se otevře obrazovka zkoušky reproduktoru. 
Při testování reproduktoru a vibrací dodržujte pokyny na obrazovce. Pokud 
je uslyšíte a ucítíte, vše je v pořádku. Pokud systém nepípá ani nevibruje, 
může být vlhký nebo vám možná upadl. Obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

• Uchovávejte v čistotě a suchu
Neponořujte přijímač do vody a dávejte pozor, aby se do portu USB nedostaly 
nečistoty ani voda. Mohl by se poškodit.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 



16

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Kapitola 2: Prohlášení o bezpečnosti

Prohlášení o bezpečnosti aplikace Dexcom Share™

Důležité informace pro uživatele
Funkce Dexcom Share (Share) umožňuje odesílat informace vašeho senzoru 
z vaší aplikace do chytrých zařízení sledujících osob. Prostudujte si indikace, 
varování a bezpečnostní opatření níže, kde naleznete pokyny k bezpečnému 
použití této funkce.

Prohlášení o bezpečnosti k sdílení a léčbě 
vašeho diabetu

Indikace použití
• Informujte sledující osoby

Pomocí funkce Share můžete odesílat informace vašeho senzoru z vašeho 
chytrého zařízení do chytrého zařízení sledujících osob. 

• Použití jako sekundárního oznámení 
Informace na vašem chytrém zařízení se odesílají přímo z vašeho vysílače G6. 
Po příjmu na vašem zařízení odešle funkce Share informace sledujícím osobám. 
Informace sledujících osob jsou tudíž vždy starší než vaše. K léčbě diabetu 
používejte své aktuální informace, nikoli informace sledujících osob. Mohly by 
být zastaralé. 

Sledující osoby s vámi mohou na základě těchto informací komunikovat 
a poskytnout vám podporu v léčbě diabetu. Informace, které dostanou, nejsou 
určené k použití k rozhodování o léčbě, analýze ani výuce. Sledující osoby 
nemohou měnit vaše informace. 

Varování
• Rozhodujte o léčbě dle svého systému G6

Informace funkce Share nepoužívejte k rozhodování o léčbě, např. o léčbě 
hypoglykémie nebo o úpravě dávky v případě hyperglykémie. Místo toho 
používejte informace senzoru z vašeho systému G6. 

• Dodržujte doporučení lékaře
Požádal vás lékař, abyste sami sledovali svůj stav? Pokračujte v tom. Sledující 
osoby nebudou provádět toto sledování za vás.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 
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Prohlášení o bezpečnosti k nastavením 
funkce Share

Varování
• Sledující osoby musí sledovat, vy musíte sdílet

Pokud chcete odesílat informace senzoru sledujícím osobám, musíte mít 
zapnutou funkci Share. Sledující osoby si musí stáhnout aplikaci Dexcom Follow, 
aby si mohly zobrazit vámi odeslané údaje.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii. 

Bezpečnostní opatření
• Sledující osoby neléčí váš diabetes. Vy ano

Nespoléhejte se při svém rozhodování na sledující osoby. Svou léčbu diabetu si 
vedete vy sami. Často kontrolujte svůj systém G6. Reagujte na alarm/výstrahy. 
Nečekejte, než vás kontaktují sledující osoby. Nemusí dostávat informace ze 
senzoru kvůli technické chybě.

• Kontrolujte své chytré zařízení a chytrá zařízení sledujících osob
• Nutné připojení k internetu: Obě chytrá zařízení musí být připojená 

k internetu, abyste mohli používat funkci Share. Zkuste ze svého zařízení 
poslat sledující osobě e-mail. Pokud sledující osoba obdrží tento e-mail ve 
svém zařízení, zařízení jsou propojená.

• Baterie nabité: Ujistěte se, že jsou baterie chytrých zařízení nabité. Pokud 
baterie vašeho chytrého zařízení nebo chytrého zařízení sledující osoby nabité 
nejsou, funkce Share nebude fungovat.

• Zkontrolujte své chytré zařízení 
Aplikace je zapnutá: Vždy, když zapnete své chytré zařízení, klepnutím otevřete 
aplikaci G6. Pokud aplikace není otevřená, funkce Share nebude fungovat.

• Kontrolujte chytré zařízení sledujících osob 
• Zapnutý zvuk: Sledující osoby musí mít ve svém chytrém zařízení zapnutý 

zvuk nebo alespoň vibrace, aby slyšely a/nebo cítily alarm/výstrahy. 
Nastavení chytrého zařízení mají přednost před nastaveními aplikace Follow.
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• Výpadky ve sdílení: Sledující osoby nebudou dostávat informace ze senzoru, 
když bude jejich chytré zařízení vypnuto, nebude připojeno k internetu nebo 
bude v režimu Nerušit či Letadlo. Když sledující osoby tyto problémy vyřeší, 
začnou dostávat aktuální informace. Nezískají však již informace, které se 
k nim dříve nedostaly.

• Operátor mobilní sítě podporuje současně přenos hlasu a dat: Většina 
operátorů mobilních sítí podporuje současný přenos hlasu a dat. Zkontrolujte 
si dostupnost této funkce u svého operátora a požádejte sledující osoby, 
aby podobnou kontrolu provedly u svého operátora. Pokud není tato 
funkce podporovaná, funkce Share nebude fungovat během telefonátů. 
Funkce Share se restartuje po skončení telefonátu a odešle případná 
čekající oznámení.

• Přizpůsobte funkci Share, aby vás sledující osoby mohly podporovat
• Nastavte funkci Share, aby měly sledující osoby k dispozici potřebné 

informace pro pomoc při léčbě vašeho diabetu.

• Funkce Prodleva: Sledující osoba nebude informována, dokud neuplyne 
nastavená časová prodleva.

• Funkce Nesdílet: Výběrem položky Nesdílet můžete kdykoli zastavit sdílení 
se sledující osobou. Daná sledující osoba přestane dostávat informace ze 
senzoru, dokud se nerozhodnete údaje znovu sdílet.

Dodržujte pokyny k systému G6. V opačném případě u vás může dojít k závažně 
vysoké nebo nízké glykémii.
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Kapitola 3: Domovská obrazovka – 
přehled
Nejvíce času strávíte na domovské obrazovce. Na domovské obrazovce jsou 
zobrazeny záznamy o glykémii ze senzoru G6 (záznamy systému G6) a informace 
o trendech. Také odtud získáte přístup k ostatním funkcím systému G6.

Následující část popisuje funkce domovské obrazovky. Později si projdeme, jak 
interpretovat vaše záznamy ze systému G6, šipky trendů a grafy a jak se dostat 
k ostatním funkcím. 

3.1 Funkce domovské obrazovky
Níže naleznete domovské obrazovky aplikace pro Apple a Android a domovskou 
obrazovku přijímače. Zatímco informace o glukóze ze senzoru jsou stejné, navigace 
se mírně liší.

Seznam aktuálních kompatibilních chytrých zařízení a operačních systémů naleznete 
na stránce: dexcom.com/compatibility.

Klíč Apple

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Aktuální záznam 

systému G6
4. Výstraha vysoké glykémie
5. Výstraha nízké glykémie

Navigace a stav
6. Události
7. Nastavení
8. Share
9. Stav Zvuky vždy

Sdílet

Nyní

Události

Nastavení

,
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Klíč Android

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Aktuální záznam 

systému G6
4. Výstraha vysoké glykémie
5. Výstraha nízké glykémie

Navigace a stav
6. Události
7. Nastavení
8. Share
9. Stav Zvuky vždy

SDÍLET NASTAVENÍ

Nyní

Události

,

Klíč Přijímač

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Aktuální záznam 

systému G6
4. Výstraha vysoké glykémie
5. Výstraha nízké glykémie

Navigace
6. Přidat událost
7. Nabídka

22

18

12

4
2

11:00 12:00 Nyní

6.1
mmol/L

,

Předtím, než se dotknete obrazovky přijímače, se ujistěte, že máte suché prsty.
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3.2 Záznamy systému G6, šipka trendu a graf

Jak na tom nyní jste
Na domovské obrazovce se nachází čísla a barvy, které vám řeknou, jak na tom nyní 
jste. Číslo udává záznam systému G6. Aktualizuje se každých 5 minut. Barva pozadí 
čísla ukazuje, zda je hladina glukózy záznamu systému G6 nízká, vysoká, nebo 
v cílovém rozmezí.

4,3
mmol/L

12,4
mmol/L

9,1
mmol/L

Červená = nízká Žlutá = vysoká Šedá = v cílovém rozmezí

Pokud vaše hladina glukózy klesá tak rychle, že budete mít hodnotu nižší nebo 
rovnou 2,2 mmol/L během 20 minut (viz Urgentní výstraha rizika nízké glykémie), 
barva pozadí čísla je také červená.

Jak se mění vaše hladina glukózy
Chcete-li zjistit, jak se mění vaše hladina glukózy, podívejte se na šipky trendů.

Šipky trendů Jak se mění vaše hladina glukózy

Stabilní Změna na:
• 0,06 mmol/l za minutu
• 1,8 mmol/l za 30 minut

Pomalu stoupá  
nebo pomalu klesá

Změna:
• Mezi 0,06–0,1 mmol/l za minutu
• Méně než 3,4 mmol/l za 30 minut

Stoupá nebo klesá Změna:
• Mezi 0,1–0,2 mmol/l za minutu 
• Méně než 5 mmol/l za 30 minut

Rychle stoupá  
nebo rychle klesá

Změna o více než:
• 0,2 mmol/l za minutu
• 5 mmol/l za 30 minut

Žádná šipka
Nelze určit trend
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Jaká byla vaše glykémie 
Aktuální záznam systému G6 je znázorněn tečkou napravo. Záznamy systému G6 
pořízené dříve jsou znázorněny tečkami nalevo. 

Barvy pozadí grafu představují hladinu glukózy na záznamu systému G6:

Žlutá = vysoká

Nyní9:008:00
2

6

11

16

22

Šedá = 
v cílovém 

rozmezí

Červená = nízká

Graf vyrovnává poslední záznamy systému G6, takže můžete zřetelně vidět, jakým 
směrem se pohybuje vaše hladina glukózy. Z toho důvodu může dojít k určitým 
rozdílům mezi záznamem systému G6 zobrazeným v šipce trendu a posledním 
záznamem systému G6, který vidíte v grafu.
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Problémy na domovské obrazovce
Občas se může stát, že se vám nezobrazí záznam systému G6 nebo neuvidíte číslo, 
ale pouze zprávu.

Co vidíte Co to znamená

mmol/L

NÍZKÁ Hladina glukózy na záznamu 
systému G6 je nižší než 2,2 mmol/l.

51m
g/dLVYSOKÁ

mmol/L

Hladina glukózy na záznamu systému 
G6 je vyšší než 22,2 mmol/l.

Aplikace Přijímač Chybová zpráva znamená, že 
systém G6 nefunguje a vy nebudete 
dostávat alarm/výstrahy nebo 
záznamy systému G6. (Viz Příloha A, 
Řešení potíží.)

Výstraha ztráty signálu
Nebudete dostávat výstrahy, alarmy 

ani hodnoty glykémie naměřené 
pomocí senzoru.

OK
Nebudete dostávat výstrahy, 
alarmy ani hodnoty glykémie 
naměřené pomocí senzoru.

Výstraha 
ztráty signálu

OK
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3.3 Ikony navigace a stavu domovské obrazovky
Pomocí ikon navigace můžete získat přístup k dalším funkcím systému G6. 

Ikony navigace domovské stránky aplikace a přijímače jsou téměř stejné. Aplikace 
má navíc několik funkcí.

Ikona Popis

Ikona funkce Share (pouze 
aplikace): Umožní vám odeslat 
informace o glykémii pěti 
sledujícím osobám. Další informace 
naleznete v kapitole 7 – Pokročilé 
funkce aplikace.

Ikona Zvuky vždy (pouze 
aplikace): Umožní vám povolit zvuk 
alarmu/výstrah, i když budete mít 
telefon v režimu ztlumení/Nerušit. 
Chcete-li změnit nastavení zvuku, 
přejděte do nabídky Nastavení. Další 
informace naleznete v kapitole 7 – 
Pokročilé funkce aplikace.

Aplikace Přijímač Události / Přidat událost: Umožní 
vám zaznamenat dávku inzulínu, 
sacharidy, cvičení a události spojené 
se zdravotním stavem.

Události

Aplikace Přijímač Nastavení/Nabídka: Umožní vám 
upravovat výstrahy, najít nápovědu, 
změnit nastavení, přizpůsobovat 
zvuky a další. NASTAVENÍ
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3.4 Zobrazení posledních záznamů systému G6
V aplikaci si můžete zobrazit graf za poslední 1, 3, 6, 12 a 24 hodin (včetně událostí) 
tak, že obrátíte své chytré zařízení na bok (zobrazení na šířku) a klepnete na záložky 
v horní části obrazovky.

V přijímači klepnutím na graf přepnete mezi 1-, 3-, 6-, 12- a 24hodinovým zobrazením.

1 h 3 h 6 h 12 h 24 h

Události

Inzulín

Nyní



26

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Kapitola 4: Alarmy a výstrahy

Kapitola 4: Alarmy a výstrahy
Alarmy a výstrahy vám pomohou udržet hladinu glukózy v cílovém rozmezí. Zvoní 
a/nebo vibrují, pokud:

• se vaše hladina glukózy dostane mimo cílové rozmezí,

• se vaše hladina glukózy dostane pod hodnotu 3,1 mmol/l,

• se vaše hladina glukózy dostane na hodnotu 3,1 mmol/l za méně než 20 minut.

Vibrace alarmu/výstrah fungují stejně jako oznámení, která dostáváte z ostatních 
aplikací ve vašem chytrém zařízení. Jediným způsobem, jak zjistit, zda vibrace 
pocházejí ze systému G6, je podívat se na chytré zařízení. 

Nechte výstrahy zapnuté: jsou důležitou součástí rozhodování o léčbě pomocí 
systému G6. Zeptejte se svého lékaře, jak si nejlépe nastavit výstrahu vysoké 
a nízké hladiny.

Pokud používáte aplikaci i přijímač zároveň, změňte nastavení výstrahy a potvrďte 
alarm/výstrahy na obou těchto zařízeních.

4.1 Alarm nízké hladiny a výstrahy nízké hladiny

Co vidíte Co to znamená

Aplikace Přijímač Urgentní alarm nízké glykémie
Upozorní vás, pokud senzor hladiny 
glukózy zaznamená hodnotu 
3,1 mmol/l nebo nižší.

Urgentní alarm nízké glykémie 
nemůžete nastavit ani vypnout.

Urgentní alarm nízké glykémie
Vaše hodnota glykémie ze senzoru je 

urgentně nízká.

OK

Urgentní alarm 
nízké glykémie

OK

3,1
mmol/L
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Co vidíte Co to znamená

Aplikace Přijímač Urgentní výstraha rizika 
nízké glykémie
Upozorní vás, pokud vaše glykémie 
klesá příliš rychle. Vaše glykémie se 
dostane na hodnotu 3,1 mmol/l nebo 
nižší během 20 minut bez ohledu na 
to, jakou glykémii máte nyní.

Urgentní výstrahu rizika nízké 
glykémie můžete měnit:

• ve výchozím nastavení je zapnutá 
(lze ji vypnout),

• můžete zvolit zvuk.
Aplikace Přijímač Výstraha nízké glykémie 

(výstraha nízké hladiny)
Upozorní vás, pokud se hladina 
glukózy na záznamu systému G6 
dostane pod cílové rozmezí, ale 
neklesá dostatečně rychle, aby se 
objevila urgentní výstraha rizika 
nízké glykémie. 

Výstrahu nízké hladiny můžete měnit: 

• ve výchozím nastavení je zapnutá 
(lze ji vypnout),

• můžete zvolit úroveň pro 
výstrahu a zvuku.

Urgentní výstraha rizika 
nízké glykémie

Jednejte ihned a zabraňte 
nízké glykémii.

OK

Urgentní riziko nízké 
glykémie

Jednejte ihned a zabraňte 
nízké glykémii.

OK

3,9
mmol/L

Výstraha nízké glykémie
Vaše hodnota glykémie ze senzoru 

je nízká.

OK

Výstraha nízké 
glykémie

OK

4,1
mmol/L
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4.2 Výstraha vysoké hladiny

Co vidíte Co to znamená

Aplikace Přijímač Výstraha vysoké glykémie 
(výstraha vysoké hladiny)
Upozorní vás, pokud se hodnota 
glykémie na záznamu systému G6 
dostane nad cílové rozmezí. 

Výstrahu vysoké hladiny 
můžete měnit:

• ve výchozím nastavení je zapnutá 
(lze ji vypnout),

• můžete zvolit úroveň pro 
výstrahu a zvuku. 

Výstraha vysoké glykémie
Vaše hodnota glykémie ze senzoru 

je vysoká.

OK

Výstraha vysoké 
glykémie

OK

15,3
mmol/L
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4.3 Změna výstrah
Před změnou nastavení výstrah se poraďte se svým lékařem. Pomůže vám 
s nastavením, abyste měli svůj diabetes pod kontrolou bez spouštění příliš 
mnoha výstrah.

Přejděte na Nastavení > Výstrahy (Přijímač: Nabídka > Výstrahy) a klepněte na 
výstrahu, kterou chcete změnit.

Aplikace Přijímač

Nastavení Výstrahy

Urgentně nízká

Urgentní riziko 
nízké glykémie

Nízká

Vysoká

Tempo stoupání

Tempo klesání

Ztráta signálu

4,4 mmol/l

3,1 mmol/l

11.1 mmol/l

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Žádné odečty

Zapnuto

Zapnuto

Zvuky vždy

Plán výstrah

NAPLÁNOVÁNO

Povolit zvuk výstrah i v tichém režimu 
nebo režimu Nerušit. Tyto zvuky nelze 
ztlumit: Urgentně nízká, Chyba 
vysílače a Chyba senzoru.

Vysoká

Nízká

Urgentní riziko 
nízké glykémie

Tempo stoupání

Tempo klesání

Ztráta signálu

Žádné odečty

Výstrahy
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Přizpůsobení zvuků výstrah
Můžete si zvolit zvuky výstrah, které vám budou nejlépe vyhovovat. V aplikaci 
klepněte na možnost Zvuk u vybrané výstrahy a poté můžete pro tuto výstrahu zvolit 
jiný zvuk.

Na rozdíl od aplikace můžete v nabídce přijímače Zvuk vybrat jen jeden zvuk pro 
všechny své alarmy/výstrahy. Tento seznam zobrazuje různé zvuky alarmu/výstrah 
dostupné v přijímači, počínaje tím nejtišším.

Ikona Zvuk přijímače

Pouze vibrace

Výjimky: Urgentní alarm nízké glykémie, urgentní výstraha 
rizika nízké glykémie, chyba senzoru a chyba vysílače vždy 
pípají a vibrují.

Tichý

Střední

Výstraha vysoké glykémie

Upozornit na stav nad 11,1 mmol/l

Zvuk Výstraha vysoké glykémie

Opakovat Nikdy

Výstraha vysoké hladiny vás upozorní, když 
glykémie stoupne nad nastavenou hodnotu.

Výstrahy Výstraha vysoké glykémie
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Ikona Zvuk přijímače

Upozorňující

• Stoupající melodie pro výstrahu vysoké a stoupající glykémie

• Klesající melodie pro výstrahu nízké a klesající glykémie

S častým opakováním

• Střední hlasitost

• Opakuje urgentní alarm nízké glykémie a urgentní výstrahu 
rizika nízké glykémie každých 5 sekund

Klepnutím na možnost Zkouška zvuku přehrajete zvuk, který jste si vybrali. 
Tímto zvuk nezvolíte, pouze si ho poslechnete.

Použití výstrah k dosažení cílů
Společně se svým lékařem přizpůsobte výstrahy tak, abyste mohli dosáhnout svých 
cílů. Máte například obavu z kombinování dávek inzulínu, tj. podání dávek v příliš 
krátkých odstupech?

Váš lékař vám může poradit, abyste v nastavení Výstrahy vysoké hladiny zapnuli 
funkci Opakovat a používali systém G6 jako nástroj pro sledování a čekání, a vyhnuli 
se tak kombinování dávek inzulínu. Pokud za těchto podmínek obdržíte výstrahu 
vysoké hladiny a potvrdíte ji, budete po jisté době, kterou jste si nastavili pomocí 
funkce Opakovat, znovu upozorňováni, dokud se hodnota ze záznamu systému G6 
nedostane zpátky do vašeho cílového rozmezí. Tato funkce vám bude připomínat, 
abyste později zkontrolovali záznamy systému G6 a ujistili se, že vaše hodnota 
glukózy klesla. 
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Obrazovky níže ukazují Opakování výstrahy vysoké hladiny po 2 hodinách. Pokud se 
do 2 hodin po obdržení výstrahy vysoké hladiny nevrátí vaše glykémie do cílové zóny, 
bude se výstraha vysoké hladiny opakovat, aby vás upozornila, že vaše glykémie je 
stále vysoká a možná potřebujete užít více inzulínu. Pokud se po uplynutí 2 hodin 
dostane vaše glykémie zpátky do cílového rozmezí, nebude se výstraha vysoké 
hladiny opakovat.

Aplikace Přijímač

20

2 00
3

1
0

4 10
15

05

Opakovat po 2 h, 0 min

Zpět Opakovat Opakovat při 
vysokých hodnotách

minut(y)
120

Uložit

Změny, které provedete u výstrah ve své aplikaci, se neprojeví v přijímači 
(a obráceně). Chcete-li, aby byly výstrahy v aplikaci i přijímači stejné, musíte provést 
změny v obou zařízeních.
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Kapitola 5: Rozhodnutí o léčbě
Díky společnosti Dexcom můžete provádět rozhodnutí o léčbě bez použití 
glukometru (metru). 

Ať už používáte systém společnosti Dexcom poprvé, nebo jste již zkušený 
uživatel, nadále používejte k rozhodnutí o léčbě svůj glukometr, dokud 

nebudete vědět, jak u vás systém Dexcom G6 funguje. Nikam nespěchejte! Získání 
jistoty v používání CGM k rozhodnutí o léčbě může trvat několik dní, týdnů nebo 
i měsíců.

A i poté budete někdy muset namísto systému G6 použít glukometr. Někdy je také 
lepší se neléčit, jen sledovat a čekat. 

Společně se svým lékařem najdete postup, který pro vás při rozhodování o léčbě 
bude nejvhodnější.

5.1 Kdy použít glukometr namísto systému G6
Svůj glukometr při rozhodování o léčbě použijte v těchto situacích:

• Systém G6 nezobrazuje číslo ani šipku.

Pokud například domovská obrazovka zobrazí některé z následujících:

Pokud vidíte Oznámení

mmol/L

NÍZKÁ Žádné číslo

12,4
mmol/L

Žádná šipka

Aplikace Přijímač Žádné číslo nebo šipka

51
mg/dL

12,4
mmol/L

Výstraha ztráty signálu
Nebudete dostávat výstrahy, alarmy 

ani hodnoty glykémie naměřené 
pomocí senzoru.

OK
Nebudete dostávat výstrahy, 
alarmy ani hodnoty glykémie 
naměřené pomocí senzoru.

Výstraha 
ztráty signálu

OK
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Jinými slovy: žádné číslo, žádná šipka = žádné rozhodnutí o léčbě podle CGM.

• Vaše příznaky neodpovídají záznamům systému G6.

Pokud se například necítíte dobře, ale vaše záznamy 
systému G6 ukazují, že hladina glukózy je v cílovém rozmezí. 
Pečlivě si umyjte ruce a použijte glukometr. Pokud hodnota 
glukometru odpovídá vašim příznakům, při léčbě vycházejte 
z ní. Pokud chcete nastavit svůj systém G6 dle glukometru, 
proveďte kalibraci. Kalibraci provádět nemusíte, ale můžete. 
(Viz Příloha A, Řešení potíží.)

Jinými slovy: pokud jste na pochybách, glukometr to jistí.

5.2 Kdy sledovat a čekat
Někdy je lepší si nepodávat žádnou léčbu a pouze stav sledovat 
a čekat.

Kombinování dávek inzulínu: Nekombinujte dávky inzulínu 
podáváním v příliš krátkých odstupech. Mezi podáním dávek 
počkejte alespoň 2 hodiny, abyste nechtěně nestlačili svou 
glykémii na příliš nízkou hodnotu. Někdy je nejlepší jen sledovat 
a čekat.

5.3 Jak používat šipky trendů
Šipky trendů vám pomohou v rozhodování o velikosti dávky. 

Šipka nahoru: Podejte si o něco více inzulínu

Šipka dolů: Podejte si o něco méně inzulínu
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5.4 Učinění rozhodnutí o léčbě – trénink
K učinění rozhodnutí o léčbě využijte příklady uvedené níže. 

Proberte je se svým lékařem a zopakujte si:

• kdy je nutné použít glukometr,

• jak systém G6 používat,

• kdy namísto léčení jen sledovat stav a čekat.

Situace Řešení

Brzy ráno:
Vzbudí vás výstraha 
nízké hladiny. 

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Číslo a šipka: zobrazí se obojí.

• Číslo: vaše hladina glukózy je nízká – 4,4 mmol/l.

• Pomalu klesající šipka: Hladina glukózy klesá na 
méně než 3,4 mmol/l za 30 minut.

Co musíte udělat:
• Použijte systém G6 k léčbě jako obvykle.

Doba snídaně:
O devadesát 
minut později se 
chystáte snídat.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Číslo a šipka: zobrazí se obojí.

• Šipka nahoru: Hladina glukózy roste až na 5 mmol/l 
za 30 minut.

Co musíte udělat:
• Použijte systém G6 k léčbě. Kvůli šipce nahoru 

aplikujte o něco větší dávku inzulínu, než je vaše 
obvyklá dávka.

51
mg/d

L4,4
mmol/L

7,3
mmol/L
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Situace Řešení

Po snídani:
Třicet minut po 
podání dávky 
pokrývající snídani 
dostanete výstrahu 
vysoké hladiny. 

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Inzulín: inzulín jste užili méně než před hodinou. 

Chvíli trvá, než začne působit. 

Co musíte udělat:
• Nic. Sledujte stav a čekejte, abyste se vyhnuli 

kombinování dávek inzulínu. Léčbu nezahajujte 
minimálně ještě hodinu a půl.

O hodinu později:
Sledovali jste svůj stav 
a čekali.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Inzulín: inzulín, který jste užili se snídaní, vrátil vaši 

glykémii do cílového rozmezí. 

Co musíte udělat:
• Nic. Léčba není potřeba.

Dopoledne:
Chystáte se vzít si 
dopolední svačinu.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Neobjeví se ani číslo ani šipka. Došlo k výpadku 

záznamu systému G6.

• Chybová zpráva: Nedostáváte záznamy systému G6.

Co musíte udělat:
• K rozhodnutí o léčbě použijte svůj glukometr.

51
mg/dL

12,4
mmol/L

9,1
mmol/L

11

22

2

17

1110

6

Sdílet

Nyní

Nápověda

Ztráta signálu
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Situace Řešení

Doba oběda:
O tři hodiny později se 
chystáte podat si dávku 
pokrývající oběd.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Číslo a šipka: zobrazí se obojí.

• Šipka dolů: Hladina glukózy klesá na méně než 
5 mmol/l za 30 minut.

Co musíte udělat:
• Použijte systém G6 k léčbě. Kvůli šipce dolů užijte 

o něco méně inzulínu.

Odpoledne:
Uplynuly 3 hodiny 
po obědě.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Číslo a žádná šipka: nemáte šipku.

Co musíte udělat:
• K rozhodnutí o léčbě použijte svůj glukometr.

Brzy večer:
Těsně před večeří se 
cítíte trochu roztřesení 
a zpocení.

Zobrazí se vám:

Ke zvážení:
• Příznaky a záznam systému G6: vaše příznaky 

neodpovídají záznamům systému G6.

Co musíte udělat:
• Pečlivě si umyjte ruce a proveďte měření z bříška 

prstu. Pokud naměřené hodnoty odpovídají vašim 
příznakům, použijte je k rozhodnutí o léčbě. Poté 
zvažte kalibraci systému G6, tak aby měření 
odpovídala vašemu glukometru. Kalibraci provádět 
nemusíte, ale můžete.

6,1
mmol/L

12,4
mmol/L

6,8
mmol/L
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Kapitola 6: Ukončení relace senzoru
Každá relace senzoru bude trvat 10 dní.

V nastavení je zobrazeno, kdy končí aktuální relace. Systém G6 vás upozorní, když 
bude zbývat 6 hodin relace, poté 2 hodiny a nakonec 30 minut. Svou relaci můžete 
během tohoto období kdykoli ukončit nebo čekat, až vás poslední výstraha upozorní, 
že vaše relace skončila.

Chcete svou relaci ukončit dříve? Viz Příloha A, Řešení potíží.

Nezapomeňte, že po skončení relace senzoru již nebudete dostávat záznamy 
systému G6. Chcete-li opět dostávat záznamy systému G6, postupujte podle kroků 
uvedených níže k odstranění starého senzoru. Poté zaveďte nový senzor a proveďte 
zahřívání senzoru.

6.1 Odstranění senzoru
Postupujte podle následujících kroků:

• Vyjměte senzor z těla. 

• Odstraňte vysílač z držáku.

1

Aplikace Přijímač

Systém G6 vás informuje,  
kdy senzor vyměnit.

Použitelnost 
senzoru skončila

Vyměňte
senzor nyní

OK

Dokud senzor nevyměníte, nebudete 
dostávat výstrahy, alarmy ani hodnoty 
glykémie naměřené pomocí senzoru.

Pokyny k odstranění senzoru

Relace senzoru skončila.

Vyměňte senzor.
Nebudete dostávat výstrahy, 
alarmy ani hodnoty glykémie 
naměřené pomocí senzoru.

Výstraha Použitelnost 
senzoru skončila

OK
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2
Uchopte okraj lepicího štítku.

Lepicí štítek sloupněte, 
podobně jako u náplasti.

3 Zlomte fialový držák vysílače 
v zářezech.

4

Vysuňte vysílač.

Vysílač uchovejte k použití 
s dalším senzorem. 

Lepicí štítek zlikvidujte 
v souladu s místními pokyny 
k likvidaci částí, které přišly 
do kontaktu s krví.

6.2 Opakované použití vysílače
Vysílač vydrží 3 měsíce. Můžete ho opakovaně použít pro několik relací senzoru. 
Systém G6 vás informuje, kdy je zapotřebí vysílač vyměnit. První upozornění 
dostanete 3 týdny před tímto datem. Pokud se výměna týká pouze vašeho vysílače, 
obraťte se na místního zástupce společnosti Dexcom a objednejte si u něj nový. 
Pokud zbývající životnost baterie vysílače nevystačí na jednu relaci senzoru, 
nebudete moci spustit novou relaci senzoru. (Viz Příloha A, Řešení potíží.)
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Kapitola 7: Pokročilé funkce aplikace

7.1 Dexcom Share a Follow
Funkci Share můžete použít k pozvání až pěti lidí (tzv. „sledující osoby“), 
kteří si mohou na svých chytrých zařízeních zobrazit vaše aktuální záznamy 
systému G6 a vaše trendy. (Seznam kompatibilních zařízení naleznete na 
stránce dexcom.com/compatibility.) Funkce Share umožňuje sledujícím osobám 
poskytnout vám při léčbě podporu. 

Nastavení funkce Share a Follow
Během používání funkce Share nebo Follow nezapomeňte:

• Aplikace Share a Follow: Aplikace Share musí zůstat otevřená a sledující osoby 
musí mít stále otevřenou aplikaci Follow.

• Baterie: Udržujte zobrazovací zařízení nabité.

• Internet: 

• Připojte chytré zařízení k internetu. 

• Režim letadlo musí být vypnutý.

• Současný přenos hlasu a dat: 

Podporuje operátor mobilní sítě přenos hlasu a dat ve stejnou dobu (současný 
přenos hlasu a dat)? Pokud ne, aplikace Share data neodešle během telefonních 
hovorů. Po ukončení vašeho telefonního hovoru doplní aplikace Share všechny 
zbývající informace o glukóze. 

Aplikace Share a Follow nebudou fungovat, pokud dojde k závadě na chytrém 
zařízení (chytrých zařízeních). Řešení potíží naleznete v pokynech k vašemu zařízení. 
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Nastavení funkce Share a pozvání sledujících osob
Chcete-li nastavit funkci Share, klepněte na ikonu Share na domovské obrazovce 
vaší aplikace. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

Je-li tato funkce nastavena, můžete pozvat sledující osoby tak, že klepnete na 
možnost Pozvat sledující osoby. 

Na obrazovce Nastavení sledujících osob vyberte, co mohou dané sledující osoby 
vidět. Tyto osoby si však mohou upravit svá nastavení v aplikaci Follow.

Když Nastavení sledujících osob splňuje vaše požadavky, klepněte na možnost 
Zpět a poté na Odeslat pozvánku. Aplikace Share odešle sledující osobě e-mail 
s pozváním.

Urgentně nízká

Oznámit při nízké hladině 3,1 mmol/l

3,9 mmol/l

30 min

11,1 mmol/l

1 h

1 h

Nízká

Oznámit při nízké hladině

Déle než

Oznámit při vysoké hladině

Vysoká

Déle než

Žádná další data

Déle než

Nastavení sledující osoby

DALŠÍ

Nastavte oznámení pro uživatele Sam. Sam 
může tato nastavení později upravit.
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Stav sledující osoby
Seznam sledujících osob zobrazuje stav vašich sledujících osob a umožňuje vám 
pozvat další.

Níže jsou uvedené konkrétní stavy a jejich význam:

Stav Popis

Pozvat sledující osobu.

Pozvali jste sledující osobu. Osoba pozvání 
ještě nepřijala.

Sledující osoba během 7 dní pozvání nepřijala. 
Chcete-li osobu znovu pozvat, klepněte na 
možnost Přidat sledující osobu.

Sledující osoba dostane oznámení.

Sledující osoba vidí graf trendu.

Sledující osoba vás přestala sledovat.

7.2 Dexcom Follow
Sledující osoby se mohou cítit jistěji, pokud budou dostávat informace ze systému G6 
téměř ve stejném okamžiku jako vy. 

Další doporučené nastavení aplikace Follow
Chcete-li nastavit a spustit aplikaci Follow, nejprve nastavte hlasitost chytrého zařízení:

• Režim ztlumení/Nerušit je vypnutý.

• Zvuky jsou zapnuté.

Přidat sledující osobu

Pozván/a

Platnost pozvánky 
vypršela.

Odebrán/a
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Nastavení aplikace Follow
1. Sledující osoba dostane a otevře váš e-mail s pozváním na chytrém zařízení, na 

kterém vás bude sledovat. 

2. Na svém chytrém zařízení si nainstaluje a nastaví aplikaci Dexcom Follow. 

E-mail obsahuje odkaz ke stažení aplikace nebo ji sledující osoba získá 
v obchodě s aplikacemi.

Nyní může sledující osoba vidět vaše informace ze systému G6. 

Sledující osoby budou informovány i o tom, že jste funkci Share vypnuli, že jste 
danou osobu smazali nebo že došlo k přerušení sdílení z jakéhokoli jiného důvodu. 
Pokud dojde k přerušení sdílení kvůli problémům s komunikací, nedozvíte se o tom, 
dokud vám to sledující osoba nesdělí.

Co vidí sledující osoby

Klíč Sdílet pouze číslo a šipku

1. Záznam systému G6

2. Šipka trendu

3. Obrázek sdílející osoby

4. Naposledy aktualizováno

Nyní

,
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Klíč Sdílet číslo, šipku a graf

1. Záznam systému G6

2. Šipka trendu

3. Obrázek sdílející osoby

4. Naposledy aktualizováno

5. Aktuální záznam systému G6

6. Výstraha vysoké glykémie

7. Výstraha nízké glykémie

8. Úvod

9. Jméno sdílející osoby

10. Nastavení

11. Zobrazení

Nyní

3 h 6 h 12 h 24 h

,
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Nastavení oznámení sledující osoby
Sledující osoba si může přizpůsobit oznámení. Může například změnit nastavení, aby 
byla informována, pokud se vaše hladina glukózy dostane pod hodnotu 3,9 mmol/l 
na více než 30 minut. Nastavení může také změnit tak, aby dostávala oznámení 
každé 2 hodiny, pokud vaše hladina glukózy zůstane pod hodnotou 3,9 mmol/l.

Informace z aplikace Share se někdy mohou rozcházet s informacemi ze systému 
G6. Při léčbě diabetu vždy spoléhejte na svou aplikaci G6, nikoli na aplikaci 
sledujících osob. 

7.3 Kdy zazní zvuk alarmu/výstrahy
Při nastavení vašeho chytrého zařízení se zobrazí ikona Zvuky vždy. Funkci Zvuky 
vždy můžete nastavit v části Nastavení > Výstrahy. 

Používání funkce Zvuky vždy
Jste-li ve škole nebo v práci, budete si možná přát, aby byly zvuky vašeho telefonu 
diskrétnější. Funkce Zvuky vždy společně s nastavením vašeho telefonu na režim 
ztlumení/Nerušit vám umožní nastavit, kdy uslyšíte alarm/výstrahy a jiné zvuky 
vašeho telefonu. Ikony na domovské obrazovce zobrazují, co uslyšíte.

Oznámení nízké hladiny

upozornit na stav pod

Nízká

Urgentně nízká

Zvuk

Zvuk

Oznámení urgentně nízké hladiny

Oznámení vysoké hladiny

Upozornění na žádná data

3,9 mmol/l

déle než 30 min

opakovat každé 2 h

upozornit na stav pod 3,1 mmol/l
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Nastavení telefonu na režim ztlumení/Nerušit umožňuje určit, zda uslyšíte zvuky 
vašeho telefonu jako například textové zprávy a telefonní hovory. Pokud je zapnutá 
funkce Zvuky vždy, uslyšíte výchozí a naplánované výstrahy pokaždé, bez ohledu na 
to, zda je na telefonu nastaven režim ztlumení/Nerušit. V noci můžete zapnout funkci 
Zvuky vždy i režim ztlumení/Nerušit, a uslyšíte proto jen alarm/výstrahy systému G6. 

Pokud je zapnutá funkce Zvuky vždy, zobrazí se na domovské obrazovce tyto ikony:

Výchozí výstrahy (výstrahy, které jste zapnuli, když jste nastavovali 
aplikaci ve svém telefonu nebo v nabídce Výstrahy)

Naplánované výstrahy (popsáno v další části)

Pokud je funkce Zvuky vždy vypnuta, nezáleží na tom, jestli je váš telefon nastaven 
na režim ztlumení/Nerušit.

• Je-li režim ztlumení/Nerušit také vypnut, uslyšíte výchozí a naplánované 
výstrahy a uvidíte tyto ikony na domovské obrazovce. Také uslyšíte ostatní 
zvuky svého telefonu, například hovory a textové zprávy, které nepocházejí 
ze systému G6.

 Výchozí výstrahy

 Naplánované výstrahy

• Je-li však režim ztlumení/Nerušit zapnut, uslyšíte pouze tyto tři alarmy/
výstrahy: urgentní alarm nízké glykémie, výstraha vysílače a výstraha selhání 
senzoru. Žádné jiné zvuky z vašeho telefonu neuslyšíte. Tato kombinace 
nastavení vám může vyhovovat během školního nebo pracovního dne. Tyto 
ikony na domovské obrazovce zobrazují tento stav:

 Výchozí výstrahy

 Naplánované výstrahy

 

Pouze Android: Při nejomezenějším nastavení telefonu na režim Nerušit 
neuslyšíte žádný alarm/výstrahu.



47

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Kapitola 7: Pokročilé funkce aplikace

7.4 Plán výstrah
Aplikace Plán výstrah vám umožní vybrat si, jak vás budou alarmy/výstrahy v různou 
dobu a v různých dnech upozorňovat. Můžete si například vybrat plán, kde budou 
alarm/výstrahy jedinými zvuky vašeho chytrého zařízení, když spíte.

Plán výstrah vám umožní nastavit další plán.

Použití aplikace Plán výstrah
Při prvním zapnutím aplikace Plán výstrah se vaše výchozí nastavení výstrahy 
glykémie zkopíruje do vašeho plánu. Aplikace Plán výstrah vás provede vytvořením 
dalšího plánu. 

Chcete-li naplánovat, aby alarm/výstrahy byly jedinými zvuky vašeho chytrého 
zařízení, když spíte, vytvořte si noční plán výstrah se zapnutou funkcí Zvuky vždy 
jako v níže uvedeném příkladu. Poté každou noc přepněte své chytré zařízení do 
režimu ztlumení/Nerušit.

Nastavení Výstrahy

Název Noční doba

Čas 20:00 - 08:00

Dny Každý den

Urgentně nízká 3,1 mmol/l

Urgentní riziko nízké 
glykémie 

Zapnuto

Nízká 4,4 mmol/l

Vysoká 11,1 mmol/l

Tempo stoupání Vypnuto

Tempo klesání Vypnuto

Plán výstrah

Zvuky vždy

NAPLÁNOVÁNO

Obnovit nastavení výstrah



48

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Kapitola 7: Pokročilé funkce aplikace

Je-li zapnutá aplikace Plán výstrah, jsou v nabídce Výstrahy k dispozici dvě skupiny 
nastavení: Výchozí a naplánované.

• Skupina Výchozí zobrazuje běžné, neplánované nastavení.

• Skupina Naplánované zobrazuje veškeré výstrahy, u kterých jste změnili 
výchozí nastavení.



Příloha
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Příloha A: Řešení potíží
Tato příloha obsahuje stručné pokyny týkající se nejčastějších problémů. Jsou 
uvedeny, jak je zobrazeno níže:

A.1 Přesnost – Záznamy systému G6 neodpovídají hodnotě naměřené glukometrem

A.2 Přesnost – Záznamy systému G6 neodpovídají příznakům

A.3 Lepicí štítek

A.4 Aplikace se ukončuje

A.5 Kalibrace systému G6

A.6 Alarm/výstrahy nejsou slyšet

A.7 Obvyklé výstrahy

• Pobídky ke kalibraci a opětovné kalibraci

• Výstraha Žádné odečty

• Výstraha ztráty signálu

• Výstraha vysílače

• Výstraha Baterie vysílače je slabá a Poslední relace

• Výstraha Vysílač nenalezen

A.8 Brzké ukončení relace senzoru

A.9 Mezera v grafu

A.10 Opětovné nabití přijímače

A.11 Spuštění relace senzoru bez kódu senzoru

A.12 Voda a systém G6

Úplné informace k řešení potíží naleznete v části s častými dotazy na webových 
stránkách společnosti Dexcom (dexcom.com) nebo kontaktujte místního zástupce 
společnosti Dexcom.
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A.1 Přesnost – Záznamy systému G6 
neodpovídají hodnotě naměřené glukometrem
Měření z různých tělních tekutin přináší rozdílná čísla:

• Glukometr měří glukózu z krve.

• Senzor G6 měří glukózu z tkáňového moku.

Kalibrace může pomoci sladit záznamy systému G6 s hodnotami glukometru.  
(Viz A.5 Kalibrace systému G6.)

A.2 Přesnost – Záznamy systému G6 
neodpovídají příznakům
Neodpovídají-li záznamy vašim příznakům:

• Umyjte si ruce mýdlem a vodou. Osušte si je. Poté proveďte glukometrem 
měření z bříška prstu. Pokud hodnoty naměřené glukometrem odpovídají vašim 
příznakům, použijte je k rozhodnutí o léčbě.

• Kalibrace může pomoci sladit záznamy systému G6 s hodnotami glukometru.  
(Viz A.5 Kalibrace systému G6.)
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A.3 Lepicí štítek

Problém Řešení

Aplikátor nelze odstranit

1. Jemně sloupněte lepicí štítek s připojeným 
aplikátorem.

2. Zkontrolujte místo zavedení, abyste se 
ujistili, že senzor nezůstal v kůži.

3. Aplikátor nepoužívejte opakovaně.

4. Obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.
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Problém Řešení

Lepicí štítek se odlupuje 
z těla

Po zavedení senzoru můžete omezit odlupování 
těmito způsoby:

• Přes lepicí štítek přelepte přelepovací 
náplast nebo leukoplast (např. Blenderm). 
Nezakrývejte vysílač. Vyhněte se 
otevřeným ranám.

• Chcete-li objednat přelepovací náplast, 
obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Přelepovací náplast Leukoplast
Pro příští relaci senzoru můžete zabránit 
odlupování před zavedením senzoru takto:

• Před zavedením senzoru se ujistěte, že je 
vaše kůže čistá a suchá.

• Pod štítek použijte lepicí výrobky (například 
Mastisol®, SkinTac™). Vyhněte se místu, 
kam se zavádí jehla. 

• Po nalepení štítek na kůži pečlivě uhlaďte.
Podráždění kůže v okolí 
místa senzoru

• Během našich klinických studií došlo 
u několika osob (7 %) v oblasti senzoru 
nebo štítku k mírnému podráždění kůže. 
Pokud se u vás podráždění objeví, zkuste 
změnit místo zavedení a/nebo se obraťte na 
svého lékaře.
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A.4 Aplikace se ukončuje
Pokud se aplikace sama ukončí, může to být způsobeno tím, že paměť nebo úložiště 
vašeho chytrého zařízení je plné. Chcete-li to opravit, běžným způsobem ukončete 
otevřené aplikace, které nejsou používány, a odstraňte soubory, které nepoužíváte.

A.5 Kalibrace systému G6
Systém G6 nakalibrujte podle těchto kroků:

1

Pečlivě si umyjte ruce 
vodou a mýdlem a důkladně 
si je osušte. Následně 
si změřte glukometrem 
hodnotu glykémie.

2

Aplikace Přijímač

Klepněte na možnost 
Kalibrovat v nabídce 
systému G6.

Zadejte, uložte a potvrďte 
hodnoty naměřené 
glukometrem podle pokynů 
na obrazovce.

Nápověda

Úvod Nastavení

Sdílet Vypnuto

CGM

Výstrahy

Čas vložení 4/23/18, 09:24

Konec použitelnosti 
senzoru 5/3/18, 09:24

O aplikaci

Účet

Vysílač 804UTY

Používat aplikaci 
Apple Health Vypnuto

Přijato

Kalibrovat

Výška grafu 22,2 mmol/l

Poslední kalibrace 4/23/18, 11:38

Kontakt

Souhlas se 
zpracováním dat

PODPORA

Přidat událost

Výstrahy

Jas

Kalibrovat

Nastavení

Zvuk

Vypnutí

Zastavit senzor

Nabídka
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Kalibraci provádějte pouze na jednom zobrazovacím zařízení (i když používáte 
aplikaci i přijímač). Vysílač odešle informace o kalibraci do druhého zařízení.

Ke kalibraci používejte pouze hodnotu naměřenou glukometrem: nikdy nezadávejte 
záznam systému G6.

Kalibraci neprovádějte, pokud se vaše hladina glukózy rychle mění, tj. o více než 
0,2 mmol/l za minutu.

Kalibraci provádějte pouze tehdy, jsou-li hodnoty naměřené glukometrem mezi 
2,2 mmol/l a 22,2 mmol/l.

A.6 Alarm/výstrahy nejsou slyšet 

Přijímač
Váš přijímač zapípá, zavibruje a zobrazí zprávu pro urgentní alarm nízké glykémie, 
urgentní výstrahu rizika nízké glykémie, výstrahu selhání senzoru a výstrahu 
vysílače. V případě všech ostatních výstrah funguje přijímač diskrétněji. Při prvním 
alarmu/výstraze zavibruje a zobrazí zprávu. Pokud se alarm/výstraha opakuje, 
přijímač přidá pípnutí. 

Pokud alarm/výstrahy ve vaší aplikaci neslyšíte, ověřte, že aplikace, Bluetooth, 
hlasitost a oznámení jsou zapnuté. Po restartu vašeho chytrého zařízení znovu 
otevřete aplikaci Dexcom. Doporučená nastavení chytrého zařízení jsou uvedena 
v uživatelské příručce systému G6. 

Pokud ve svém přijímači neslyšíte alarm/výstrahy, změňte vyzváněcí tón alarmu/
výstrah v části Nabídka > Zvuky. Vyberte možnost Nabídka > Zvuky > Zkouška 
zvuku, vyzkoušejte vybraný zvuk a ujistěte se, že ho dobře slyšíte.

Aplikace
Pokud alarm/výstrahy v aplikaci neslyšíte, ověřte, že aplikace, Bluetooth, hlasitost 
a oznámení jsou zapnuté. Pokud je vaše chytré zařízení nastaveno na režim 
ztlumení/Nerušit, a vy přesto chcete slyšet důležité alarmy/výstrahy, ujistěte se, že 
je zapnutá funkce Zvuky vždy. Doporučená nastavení chytrého zařízení naleznete 
v kapitole 2. Chcete-li otestovat reproduktor, podívejte se do pokynů k produktu 
vašeho chytrého zařízení.
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A.7 Obvyklé výstrahy

Problém Řešení

Pobídky ke kalibraci a opětovné 
kalibraci 
Systém G6 vyžaduje, abyste provedli 
kalibraci.

Pokud zadáte hodnotu kalibrace 
mimo očekávané rozmezí, 
systém G6 vás pobídne, abyste 
kalibraci opakovali.

Aplikace

Výstraha kalibrace:
Zadejte novou naměřenou hodnotu glykémie, 
abyste zachovali přesnost senzoru.
Pro další možnosti stiskněte

DEXCOM G6 nyní

Chyba kalibrace
Po 15 minutách zadejte novou 
naměřenou hodnotu glykémie 

a rekalibrujte senzor.

OK

Přijímač

1

Zadejte novou naměřenou 
hodnotu glykémie, abyste 
zachovali přesnost senzoru.

Výstraha 
kalibrace

Kalibrovat

Zrušit

Po 03:19 zadejte 
novou naměřenou 
hodnotu glykémie a 
rekalibrujte senzor.

Výstraha 
rekalibrace

OK
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Problém Řešení

Výstraha Žádné odečty 
Senzor dočasně nemůže měřit glykémii.

Neprovádějte kalibraci.

1. Zkontrolujte vysílač – je 
přichycen do držáku vysílače?

2. Počkejte, než se systém G6 
sám opraví. To může trvat až 
3 hodiny. 

3. Pokud se systém po 3 hodinách 
neopraví, obraťte se na místního 
zástupce společnosti Dexcom.

Systém G6 nebude generovat žádné 
alarmy/výstrahy ani neprovede 
záznam, dokud nebude opraven. 
K rozhodnutí o léčbě použijte 
svůj glukometr.

Pouze aplikace:
Klepnutím na možnost OK 
vymažete výstrahu; poté na 
domovské obrazovce klepněte na 
možnost Nápověda, kde získáte 
více informací.

Aplikace

Výstraha Žádné odečty
Nebudete dostávat výstrahy, alarmy ani 

hodnoty glykémie naměřené pomocí 
senzoru.

OK

Přijímač

Nebudete dostávat výstrahy, 
alarmy ani hodnoty 
glykémie naměřené pomocí 

Počkejte prosím…

Výstraha 
Žádné odečty

OK
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Problém Řešení

Ztráta signálu
Zobrazovací zařízení a vysílač spolu 
nekomunikují.

Neprovádějte kalibraci.

1. Zkontrolujte, zda jsou od sebe 
zobrazovací zařízení a vysílač 
vzdáleny maximálně 6 metrů 
a nejsou mezi nimi žádné 
překážky. Pokud se nacházíte 
ve vodě, přesuňte zařízení do 
vzdálenosti bližší než 6 metrů.

2. Počkejte až 30 minut. 

3. Pokud se problém nevyřešil, 
obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Systém G6 nebude generovat žádné 
alarmy/výstrahy ani neprovede 
záznam, dokud nebude opraven. 
K rozhodnutí o léčbě použijte 
svůj glukometr.

Pouze aplikace:
Vypněte a poté znovu zapněte 
Bluetooth.

Aplikace

Výstraha ztráty signálu
Nebudete dostávat výstrahy, alarmy 

ani hodnoty glykémie naměřené 
pomocí senzoru.

OK

Přijímač

Nebudete dostávat výstrahy, 
alarmy ani hodnoty glykémie 
naměřené pomocí senzoru.

Výstraha 
ztráty signálu

OK

Výstraha vysílače
Vysílač nefunguje. Relace senzoru se 
automaticky přeruší.

Obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Systém G6 nebude generovat žádné 
alarmy/výstrahy ani neprovede 
záznam, dokud nebude vysílač 
vyměněn. K rozhodnutí o léčbě 
použijte svůj glukometr.

Aplikace Přijímač

Vysílač selhal

OK

Vyměňte senzor 
a vysílač

Dokud senzor nevyměníte, nebudete 
dostávat výstrahy, alarmy ani hodnoty 
glykémie naměřené pomocí senzoru.

Pokyny k odstranění senzoru

Vysílač nefunguje.

Chcete-li pokračovat, 
vyměňte vysílač a senzor.

Výstraha 
vysílače

OK
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Problém Řešení

Výstrahy Baterie vysílače je slabá 
a Poslední relace
Životnost baterie vysílače zanedlouho vyprší.

Objednejte nový vysílač.

Pokud životnost baterie vysílače 
zanedlouho vyprší, systém G6 vás 
informuje, kdy k tomu dojde:

• Zbývají 3 týdny.

• Zbývají 2 týdny  
(viz levá strana obrazovky)

• Zbývá 1 relace.

• Baterie nepostačí na další relaci.

• Životnost baterie je téměř 
u konce a baterie musí být 
ihned vyměněna.

Aplikace Přijímač

Výstraha Vysílač nenalezen
Systém G6 se nespároval.

1. Ujistěte se, že je vysílač pevně 
vložen do držáku vysílače.

2. Zkontrolujte, že je sériové číslo 
vysílače (SN) zadáno správně.

3. Nedojde-li k vyřešení problému, 
senzor nemusí být zaveden 
správně. Vložte nový senzor. 
Chcete-li senzor vyměnit, 
obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Systém G6 nebude generovat žádné 
alarmy/výstrahy ani neprovede 
záznam, dokud nebude opraven. 
K rozhodnutí o léčbě použijte svůj 
glukometr.

Aplikace Přijímač

A.8 Brzké ukončení relace senzoru
Možná si budete přát ukončit relaci senzoru dříve. Pokud ano, ukončete ji ve své 
aplikaci nebo v přijímači. Oba způsoby jsou znázorněny níže. Po ukončení relace už ji 
senzor nebude moci znovu spustit.

Baterie vysílače je slabá
Použitelnost vysílače skončí přibližně 

za 2 týdny.

Pokud jste to ještě neudělali, objednejte 
si nový vysílač.

OK

Použitelnost vysílače 
skončí přibližně za 3 
týdny.

Baterie vysílače 
je slabá

OK

Nápověda

Vysílač 
nenalezen

Vysílač nebyl nalezen.

Zkontrolujte sériové č. 
vysílače a zkuste provést 
párování znovu.

Vysílač nenalezen

Další
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Aplikace: Brzké ukončení relace senzoru

1

Apple Android

Klepněte na možnost 
Nastavení.

2

Klepněte na možnost Zastavit 
senzor.
Odstraňte vysílač a senzor.  
(Viz kapitola 6.)

Přijímač: Brzké ukončení relace

1 Klepněte na možnost Nabídka.

2 Klepněte na možnost Zastavit senzor.

3
Klepněte na možnost Ano.

Odstraňte vysílač a senzor. (Viz kapitola 6.)

6,0

Události

Nastavení

2,0
Nyní9:008:00  

NASTAVENÍ

Zastavit senzor

Pokyny k odstranění senzoru naleznete 
v nápovědě.

O aplikaci

Účet

Kontakt

Nápověda

Jas

Kalibrovat

Nastavení

Zvuk

Vypnutí

Zastavit senzor

Nabídka

Opravdu chcete senzor 
zastavit?

Senzor nelze znovu spustit, 
je vyžadován nový senzor.

Ne

Zastavit senzor

Ano
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4 Čekejte.

A.9 Mezera v grafu
Pokud nedostáváte záznamy systému G6, může 
se ve vašem grafu na pravé straně v tečkách 
trendu objevit mezera. Na příkladu můžete vidět 
mezeru namísto aktuální tečky:

Pokud jsou záznamy systému G6 obnoveny, 
mohou být do grafu doplněny zmeškané 
záznamy za poslední až 3 hodiny.

A.10 Opětovné nabití přijímače

Problém Řešení

Svítí světlo pro nabití 
přijímače nebo se přijímač 
nezapne
Je potřeba nabít přijímač.

• Přijímač nabíjejte pomocí elektrické 
zásuvky, nikoli pomocí počítače/laptopu. 

• Úplné nabití může trvat až 3 hodiny.

Zastavení senzoru...

11

22

2

17

1110

6

Sdílet

Nyní

Nápověda

Ztráta signálu
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A.11 Spuštění relace senzoru bez kódu senzoru
Chcete spustit relaci senzoru nyní, ale nemáte kód senzoru? Kód senzoru je uveden 
na lepicím podkladu aplikátoru. Používejte pouze kód senzoru z aplikátoru, který 
zavádíte. Nepoužívejte jiné kódy. Správný kód senzoru umožní systému G6 pracovat, 
aniž by vás každý den vyzýval ke kalibraci.

Senzor ale můžete použít, i když kód senzoru nemáte. Po celou dobu trvání relace 
senzoru však budete vyzýváni ke každodenní kalibraci. (Viz Pobídka ke kalibraci 
v části A.7 Obvyklé výstrahy.)

Chcete-li provést nastavení bez kódu senzoru, postupujte podle pobídek.

Aplikace: Nastavení bez kódu senzoru

1

Při nastavování aplikace nebo zavádění nového 
senzoru bez použití kódu senzoru klepněte na 
obrazovce Kód senzoru na možnost Žádný kód.

Pokud kód senzoru nezadáte, musíte během dané relace 
senzoru systém G6 každý den kalibrovat. Zadávejte 
pouze kód senzoru z aplikátoru, který zavádíte.

Na několika dalších obrazovkách (nejsou zde 
uvedeny) najdete pokyny, jak:
• zadat sériové číslo vysílače (pokud chcete použít 

nový vysílač),
• zavést senzor,
• připojit vysílač. 

2
Klepněte na možnost Spustit senzor.
Počkejte 2 hodiny na dokončení zahřívání senzoru.

3

Po zahřátí senzoru vás systém G6 vybídne, abyste 
dvakrát provedli kalibraci pomocí dvou samostatných 
odběrů z bříška prstu.
Začněte klepnutím na (ikonu) Kalibrovat.

4

Umyjte si ruce mýdlem a vodou; nepoužívejte gelové 
čisticí prostředky.
Osušte si ruce.
Umytí a osušení rukou před měřením glukometrem 
pomáhá zajistit jeho přesnost.

Vysílač

Zadat kód

Žádný kód

Kód senzoru

Kód senzoru se nachází na 
aplikátoru senzoru

Spustit senzor

Kalibrovat

2
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5
Glukometrem proveďte měření z bříška prstu.

Používejte pouze bříško prstu, žádné jiné místo. 

6

Zadejte přesné číslo hladiny glukózy ze svého 
glukometru do 5 minut od provedení měření z bříška 
prstu nebo rychleji, pokud se vaše hladina glukózy 
mění prudce.

7 Uložte hodnotu klepnutím na možnost Potvrdit.

8

Nastal čas pro další kalibraci.

Klepněte na možnost Kalibrovat.
Opakujte kroky 4–8 a zadejte druhou hodnotu 
z odběru z bříška prstu.

9

Pět minut po zadání hodnoty druhé kalibrace 
očekávejte první záznam systému G6.

Každá tečka představuje záznam systému G6 
po 5 minutách.

mmol/l

Kroky:
1.  Umyjte a osušte si ruce.
2.  Proveďte glukometrem odběr 

z bříška prstu.
3.  Neprodleně zadejte přesnou hodnotu 

z glukometru.

7
PQRS

9
WXYZ

8
TUV

0

4
GHI

6
MNO

5
JKL

1 3
DEF

2
ABC

Zrušit UložitKalibrovat 

Zrušit Potvrdit

Potvrdit zadání
6,3 mmol/l

Kalibrovat

1

11

22

2

17

Nyní14 15 16

6

Události

Nastavení

KalibrovatSdílet 

6,3
mmol/l
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O dvanáct hodin později vám systém znovu připomene, abyste provedli kalibraci. 
Za dalších 12 hodin dostanete další připomínku. Po zbytek relace senzoru vás bude 
systém G6 vybízet ke kalibraci každých 24 hodin.

Ujistěte se, že jste po vyzvání provedli kalibraci. A také, že 
jste si před odebráním vzorku pečlivě umyli ruce. Pokud jste 
tak neučinili, nemusí záznamy systému G6 odpovídat vašemu 
měření glukometru. Jinými slovy: nečekejte – proveďte 
kalibraci! 

Používáte-li aplikaci a přijímač, zadejte kalibrační hodnoty 
pouze do jednoho z nich. Do 10 minut odešle vysílač 
informace do druhého zařízení.

Přijímač: Nastavení bez kódu senzoru 

1

Při nastavování přijímače nebo zavádění nového 
senzoru bez použití kódu senzoru klepněte na 
obrazovce Kód senzoru na možnost Žádný kód.

Pokud kód senzoru nezadáte, musíte během dané 
relace senzoru systém G6 každý den kalibrovat. 
Zadávejte pouze kód senzoru z aplikátoru, 
který zavádíte.

Na několika dalších obrazovkách (nejsou zde 
uvedeny) najdete pokyny, jak:

• zadat sériové číslo vysílače (pokud chcete  
použít nový vysílač),

• zavést senzor, 

• připojit vysílač.

2
Klepněte na možnost Spustit senzor.
Počkejte 2 hodiny, až se dokončí zahřívání senzoru.

Kalibrovat

1

Zadat kód

Kód senzoru

Žádný kód

Kód senzoru se nachází 
na aplikátoru senzoru.

14
10

22

6
2

18

Nyní03:0002:00

Spustit senzor
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3

Po zahřívání senzoru vás systém G6 vybídne, abyste 
dvakrát provedli kalibraci pomocí dvou samostatných 
odběrů z bříška prstu.

Klepnutím na možnost OK přejděte ke kalibraci.

4

Umyjte si ruce mýdlem a vodou; nepoužívejte gelové 
čisticí prostředky.

Osušte si ruce.

Umytí a osušení rukou před měřením glukometrem 
pomáhá zajistit jeho přesnost.

5
Glukometrem proveďte měření z bříška prstu.

Používejte pouze bříško prstu, žádné jiné místo.

1

Zadejte novou naměřenou 
hodnotu glykémie, abyste 
zachovali přesnost senzoru.

Výstraha 
kalibrace

Kalibrovat

Zrušit
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6

Zadejte přesné číslo hladiny glukózy ze svého 
glukometru do 5 minut od provedení měření 
z bříška prstu.

Klepnutím na šipky nahoru a dolů zadáte hodnotu 
naměřenou glukometrem.

Poté klepněte na možnost Uložit.

7 Klepnutím na možnost Ano potvrdíte, že zadané 
hodnoty jsou správné.

8

Nastal čas pro další kalibraci.

Klepněte na možnost OK.

Opakujte kroky 4–8 a zadejte druhou hodnotu 
z odběru z bříška prstu.

Kalibrovat

mmol/l

Další informace

Uložit

,

Kalibrovat

mmol/l

Další informace

Uložit

, 07

3:08

Je to správně?

7,0
mmol/l

Ano

Ne

1

Zadejte novou naměřenou 
hodnotu glykémie, abyste 
zachovali přesnost senzoru.

Výstraha 
kalibrace

Kalibrovat

Zrušit
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9

Pět minut po zadání hodnoty druhé kalibrace 
očekávejte první záznam systému G6.

Každá tečka představuje záznam systému G6 
po 5 minutách.

O dvanáct hodin později vám systém znovu připomene, abyste provedli kalibraci. 
Za dalších 12 hodin dostanete další připomínku. Po zbytek relace senzoru vás bude 
systém G6 vybízet ke kalibraci každých 24 hodin.

Ujistěte se, že jste po vyzvání provedli kalibraci. A také, že jste si před odebráním 
vzorku pečlivě umyli ruce. Pokud jste tak neučinili, nemusí záznamy systému G6 
odpovídat vašemu měření glukometru. Jinými slovy: nečekejte – proveďte kalibraci! 

Používáte-li aplikaci a přijímač, zadejte kalibrační hodnoty 
pouze do jednoho z nich. Do 10 minut odešle vysílač informace 
do druhého zařízení.

A.12 Voda a systém G6
Je-li vysílač připevněn na místo, je voděodolný. Přijímač však voděodolný není. 
Plavání, sprchování, koupání: nemusíte mít obavy z namočení systému G6 – pouze 
přijímač ponechte na suchém místě. 

Pokud se nacházíte ve vodě, přesuňte zobrazovací zařízení do vzdálenosti bližší než 
6 metrů, abyste mohli dostávat záznamy systému G6.

7,0
mmol/l

14

22

10

2
6

18

Nyní03:0002:00

1

Zadejte novou naměřenou 
hodnotu glykémie, abyste 
zachovali přesnost senzoru.

Výstraha 
kalibrace

Kalibrovat

Zrušit
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Příloha B: Rozšíření vaší aplikace
V aplikaci G6 vidíte oznámení ze své uzamčené obrazovky nebo chytrých hodinek. 
Nevidíte žádná data? Otevřete aplikaci.

B.1 Denní zobrazení (Apple)
Informace CGM můžete zkontrolovat v denním zobrazení, i když je chytré zařízení 
zamčeno. Z levého rohu vaší domovské nebo uzamčené obrazovky přejeďte 
prstem doprava.

Chcete-li přidat systém G6, skrolujte až dolů a klepněte na možnost Upravit. 
Podrobné informace naleznete v pokynech vašeho chytrého zařízení.

Klíč Denní zobrazení

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Ukázat více

,

Klepnutím na možnost Zobrazit více si zobrazíte svůj graf.

Klíč

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Graf trendu
4. Aktuální záznam systému G6
5. Výstraha vysoké glykémie
6. Výstraha nízké glykémie
7. Zobrazuje poslední 3 hodiny

Ukázat méně

3 h

,
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B.2 Přehled (Android)
Zkontrolujte systém G6 na své uzamčené obrazovce nebo přejeďte prstem 
seshora dolů. 

Přehled

Graf zobrazíte stažením spodního rohu Přehledu dolů.

Klíč

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Graf trendu
4. Aktuální záznam systému G6
5. Výstraha vysoké glykémie
6. Výstraha nízké glykémie
7. Zobrazuje poslední 3 hodiny

Nyní

,

Přehled je ve výchozím nastavení zapnutý. Vypnout jej v aplikaci můžete takto: 
Nastavení > Přehled.

B.3 Chytré hodinky

Systém G6 můžete kontrolovat na chytrých hodinkách Apple nebo Android.

Doporučené použití

Použití chytrých hodinek se systémem G6 může ovlivnit způsob, jakým dostáváte 
alarm/výstrahy. 

• Vaše chytré hodinky komunikují pouze s vaším chytrým zařízením, nikoli 
s vysílačem.
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• Na své hodinky nebudete dostávat alarm/výstrahy ani záznamy systému G6, 
pokud nejsou připojeny k vašemu chytrému zařízení.

Ujistěte se, že rozumíte způsobu, jakým dostanete oznámení, jsou-li vaše 
hodinky připojeny.

• Hodinky musíte nosit, abyste viděli výstrahy a cítili vibrace výstrah. 

• V nastaveních svého chytrého zařízení ověřte, že jsou oznámení odesílána do 
chytrého zařízení i hodinek. 

• Oznámení z aplikace nevypínejte ani neblokujte.

Probuzením hodinek se aktualizují data CGM z vašeho chytrého zařízení. 
Před zobrazením aktuálních informací v aplikaci hodinek může dojít ke 
krátkému zpoždění.

Podívejte se na stránky dexcom.com/compatibility a ujistěte se, že budou vaše 
hodinky se systémem G6 fungovat.

Nastavení hodinek Apple Watch (iPhone)

Chcete-li nainstalovat aplikaci, použijte aplikaci Watch na svém zařízení iPhone. 

Podrobné informace o instalaci aplikace naleznete v pokynech vašich hodinek.

Nastavení Android Wear

Na ciferníku systému Dexcom G6 zkontrolujte informace ze systému G6. Podrobné 
informace naleznete v pokynech vašich hodinek.
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Klíč Hodinky Apple Watch

Číslo a šipka
1. Záznam systému G6
2. Šipka trendu

Graf
3. Graf trendu
4. Aktuální záznam 

systému G6
5. Výstraha vysoké glykémie
6. Výstraha nízké glykémie
7. Zobrazuje poslední 

3 hodiny
8. Čas

1 h

,

Android Wear

3 h

,
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Software Dexcom CLARITY je důležitou součástí vašeho systému Dexcom CGM.

Software CLARITY přináší nejdůležitější informace – vaše vzory 
glukózy, trendy a statistiky. Sdílejte údaje ze systému CLARITY 
s vaší klinikou a sledujte zlepšení mezi návštěvami.

Chcete-li používat software Dexcom CLARITY, přihlaste se na 
stránky clarity.dexcom.eu. Použijte své aktuální přihlašovací 
údaje Dexcom nebo si vytvořte nový účet.

Software Dexcom CLARITY nemusí být dostupný ve 
všech regionech.

Příloha C: Dexcom CLARITY
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Příloha D: Péče o váš systém G6

D.1 Údržba systému G6

Vysílač
• Uchovávejte výrobek v krabici, dokud jej nebudete používat. Zkontrolujte vysílač 

a nepoužívejte jej, je-li poškozený.

• Uchovávejte ho mezi 0°C a 45°C.

Přijímač
• Zkontrolujte pouzdro přijímače. Je-li prasklé nebo poškozené, nepoužívejte ho, 

neboť hrozí úraz elektrickým proudem.  Pouzdro neotevírejte.

• K ochraně přijímače před nárazy a pády používejte dodané pouzdro. 
Při nasazování pouzdra se ujistěte, že otvory reproduktoru odpovídají 
reproduktorům přijímače.

• Udržujte baterii nabitou. Používejte pouze napájecí kabel / datový kabel USB 
společnosti Dexcom.

• K otírání přijímače použijte čistý, suchý hadřík.

• Nepoužívejte hrubé tkaniny, ručníky, papírové utěrky ani podobné pomůcky.

• Dávejte pozor, aby se od otvorů nedostala vlhkost.

• Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla ani abrazivní látky.

Všechny součásti systému G6.
• Aby systém G6 fungoval správně, nevyměňujte žádnou z jeho součástí.

D.2 Uchovávání
Správným uchováváním systému G6 jej můžete ochránit před poruchami. 

Senzor
• Uchovávejte jej ve sterilním obalu, dokud nebudete připraveni jej použít.

• Uchovávejte jej při teplotě mezi 2°C a 30°C.
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Vysílač
• Chraňte jej, když jej nepoužíváte.

• Uchovávejte jej při teplotě mezi 0°C a 45°C.

• Uchovávejte jej při relativní vlhkosti mezi 10 % a 95 %.

Přijímač
• Chraňte jej, když jej nepoužíváte.

• Baterii před uskladněním po dobu delší než 3 měsíce zcela nabijte.

• Uchovávejte jej při teplotě mezi 0°C a 40°C.

• Uchovávejte jej při relativní vlhkosti mezi 10 % a 95 %.

D.3 Likvidace systému
Různé země mají odlišné požadavky na likvidaci elektroniky (přijímač nebo vysílač) 
a částí, které se dostaly do kontaktu s krví nebo jinými tělními tekutinami (senzor). 
Postupujte podle požadavků pro nakládání s odpadem platných ve vaší zemi.
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Příloha E: Symboly na obalu
Symboly na obalu senzoru, vysílače a přijímače. Znázorňují správné a bezpečné 
používání systému G6. Popis symbolů najdete v tabulce uvedené níže nebo na 
stránkách dexcom.com/symbols. 

Některé z těchto symbolů nemají ve vaší zemi význam a jsou uvedeny pouze pro 
informační účely. Tato tabulka uvádí význam jednotlivých symbolů:

Střídavý proud

R-NZ

Označení shody s předpisy platnými v 
Austrálii a na Novém Zélandu a týkajícími 
se elektromagnetické kompatibility

EC  REP Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství

Číslo výrobní dávky / šarže

Rozhraní Bluetooth je zapnuto; 
párování zařízení je povoleno

REF Katalogové číslo

Upozornění, nutno postupovat podle návodu k použití

Zařízení třídy II

Postupovat podle návodu k použití
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Datum výroby

Stejnosměrný proud

Pouze k jednorázovému použití

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Pouze k použití uvnitř místností

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) – 
Dodržujte místní požadavky týkající se řádné likvidace.

Omezení vlhkosti vzduchu

Vstup

Stupeň ochrany krytím proti vniknutí cizích 
těles nebo kapalin > průměr 12,5 mm; 
vodní kapky (při náklonu pod úhlem 15°)

Stupeň ochrany krytím proti vniknutí cizích těles 
nebo kapalin > průměr 12,5 mm; ponoření do vody

Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla

Uchovávat v suchu
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Výrobce

Označení shody CE

MR Bezpečnost v prostředí MR (magnetické 
rezonance) není zaručena

Číslo dílu

Řiďte se příručkou/brožurou

SN Výrobní číslo

SB Nejpozdější datum zahájení používání

STERILE  R Sterilizováno ozařováním

Teplotní omezení

Aplikovaná část typu BF

Datum spotřeby
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Příloha F: Záruka
Někdy se některé věci prostě stanou. Společnost Dexcom je však kryje zárukou!

Tato příloha obsahuje informace o záruce a stanovuje, co je kryto zárukou 
a jak dlouho. 

F.1 Omezená záruka přijímače Dexcom

Co je kryto zárukou a jak dlouho?
Společnost Dexcom, Inc. („Dexcom“) poskytuje původnímu kupujícímu („vy“ nebo 
„kupující“) omezenou záruku, že přijímač Dexcom („přijímač“) zůstane bez vad 
materiálu a zpracování při běžném použití („omezená záruka“) po dobu začínající 
datem doručení původnímu kupujícímu a končící jeden (1) rok poté.

Poznámka: Pokud získáte tento přijímač jako náhradu za přijímač v záruce, bude 
omezená záruka za vyměněný přijímač pokračovat po zbývající dobu záruky na 
původní přijímač, ale výměna nepodléhá žádné jiné záruce.

Co záruka nekryje?
Omezená záruka je založena na správném používání systému ke kontinuálnímu 
monitorování glykémie kupujícím, které je v souladu s dokumentací dodávanou 
společností Dexcom. Není dovoleno používat systém ke kontinuálnímu monitorování 
glykémie jiným způsobem. Špatné používání systému ke kontinuálnímu monitorování 
glykémie, nesprávný přístup k němu nebo k informacím, které zpracovává a přenáší, 
„jailbreak“ nebo „rooting“ vašeho systému ke kontinuálnímu monitorování glykémie 
nebo mobilního telefonu a provádění dalších neoprávněných kroků není povoleno 
a představuje riziko, že způsobíte poškození tohoto systému, které nebude kryto 
omezenou zárukou.

Tato omezená záruka nepokrývá:

• Závady nebo poškození, jež jsou následkem nehod, špatného používání, zneužití, 
nedbalosti, mimořádného fyzického, elektrického nebo elektromechanického 
namáhání, úprav jakékoli části výrobku, nebo kosmetického poškození.

• Zařízení s odstraněným nebo nečitelným sériovým číslem.
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• Všechny povrchy a ostatní vnější exponované části, které jsou poškrábané nebo 
poškozené v důsledku běžného používání.

• Poškození v důsledku používání přijímače ve spojení s příslušenstvím, 
doplňkovými výrobky a periferním zařízením, ať už se jedná o hardware, nebo 
software, které nebyly poskytnuty nebo schváleny společností Dexcom.

• Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného testování, obsluhy, údržby 
instalace nebo úprav.

• Instalace, údržba a servis výrobků nebo služby jiné, než je systém CGM, (které 
mohou podléhat zvláštní omezené záruce) – ať už byly poskytnuty společností 
Dexcom, nebo jinou společností; to zahrnuje váš mobilní telefon nebo chytré 
zařízení a připojení k internetu.

• Přijímač, který byl fyzicky rozebrán na součásti nebo u něj došlo k přístupu 
k softwaru jakýmkoli neoprávněným způsobem.

• Poškození přijímače vodou.

• Přijímač není voděodolný.

• Přijímač nenechte nikdy namočit.

Povinnosti společnosti Dexcom v souvislosti 
s omezenou zárukou
Během období záruky společnost Dexcom bezplatně vymění kupujícímu jakýkoli 
vadný přijímač. 

Chcete-li pomoci s výměnou vadného přijímače, obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Omezení záruky a povinnosti ručení společnosti Dexcom
Omezená záruka popsaná výše je výlučnou zárukou na přijímač a nahrazuje všechny 
ostatní záruky, explicitní či implicitní, ať už konkrétní, nebo dané zákonem, statutární 
či jiné.

Společnost Dexcom výslovně vylučuje a odmítá všechny ostatní záruky, explicitní 
i implicitní, včetně mj. záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo 
bezchybnosti s výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy.
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Společnost Dexcom nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, následné ani 
nepřímé škody, jakkoli způsobené a podle kterékoli teorie odpovědnosti, vyplývající 
jakýmkoli způsobem z prodeje, použití, nesprávného použití, nemožnosti použití 
jakéhokoli systému Dexcom G6, funkcí nebo servisu poskytovaného společností 
Dexcom pro použití se systémem Dexcom G6.

Tato omezení na záruku a povinnosti ručení společnosti Dexcom platí, i když 
společnost Dexcom nebo její zástupce byli spraveni o takových škodách, 
a bez ohledu na selhání základního účelu omezené záruky a omezené náhrady 
poskytované společností Dexcom.

Omezená záruka se poskytuje pouze původnímu kupujícímu, nemůže být přenesena 
na nikoho jiného a stanovuje výlučnou nápravu kupujícímu.

Je-li jakákoli část této omezené záruky nezákonná nebo nevynutitelná z důvodu 
jakéhokoli právního předpisu, pak taková částečná nezákonnost nebo nevynutitelnost 
nesmí ovlivnit vymahatelnost zbývající části této omezené záruky. Tato omezená 
záruka bude prosazována do maximálního rozsahu povoleného zákonem.

F.2 Omezená záruka vysílače Dexcom 

Co je kryto zárukou a jak dlouho?
Společnost Dexcom, Inc. („Dexcom“) poskytuje původnímu kupujícímu („vy“ nebo 
„kupující“) omezenou záruku, že vysílač Dexcom G6 („vysílač“) zůstane bez vad 
materiálu a zpracování při běžném použití („omezená záruka“) po dobu začínající 
datem doručení původnímu kupujícímu a končící třemi (3) měsíci poté.

Poznámka: Pokud získáte tento vysílač jako náhradu za vysílač v záruce, bude 
omezená záruka za vyměněný vysílač pokračovat po zbývající dobu záruky na 
původní vysílač, ale výměna nepodléhá žádné jiné záruce.

Co záruka nekryje?
Omezená záruka je založena na správném používání systému ke kontinuálnímu 
monitorování glykémie kupujícím bez zbytečného prodlení. Toto používání musí 
být v souladu s dokumentací dodávanou společností Dexcom. Není dovoleno 
používat systém ke kontinuálnímu monitorování glykémie jiným způsobem. Špatné 
používání systému ke kontinuálnímu monitorování glykémie, nesprávný přístup 
k němu nebo k informacím, které zpracovává a přenáší, „jailbreak“ nebo „rooting“ 
vašeho systému ke kontinuálnímu monitorování glykémie nebo mobilního telefonu 
a provádění dalších neoprávněných kroků není povoleno a představuje riziko, že 
způsobíte poškození tohoto systému, které nebude kryto omezenou zárukou.
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Tato omezená záruka nepokrývá:

• Závady nebo poškození, jež jsou následkem nehod, špatného používání, zneužití, 
nedbalosti, mimořádného fyzického, elektrického nebo elektromechanického 
namáhání, úprav jakékoli části výrobku, nebo kosmetického poškození.

• Zařízení s odstraněným nebo nečitelným sériovým číslem.

• Všechny povrchy a ostatní vnější exponované části, které jsou poškrábané nebo 
poškozené v důsledku běžného používání.

• Poškození v důsledku používání vysílače ve spojení s příslušenstvím, 
doplňkovými výrobky a periferním zařízením, ať už se jedná o hardware, nebo 
software, které nebyly poskytnuty nebo schváleny společností Dexcom.

• Závady nebo poškození vyplývající z nesprávného testování, obsluhy, údržby 
instalace nebo úprav.

• Instalace, údržba a servis výrobků nebo služby jiné, než je systém kontinuálního 
monitorování glykémie, (které mohou podléhat zvláštní omezené záruce) – ať už 
byly poskytnuty společností Dexcom, nebo jinou společností; to zahrnuje váš 
mobilní telefon nebo chytré zařízení a připojení k internetu.

• Vysílač, který byl fyzicky rozebrán na součásti nebo u něj došlo k přístupu 
softwaru jakýmkoli neoprávněným způsobem.

• Poškození vysílače vodou.

• Mimo specifikace uvedené v příručce Dexcom G6 Používání systému G6.

Povinnosti společnosti Dexcom v souvislosti 
s omezenou zárukou
Během období záruky společnost Dexcom bezplatně vymění kupujícímu jakýkoli 
vadný vysílač. 

Chcete-li pomoci s výměnou vadného vysílače, obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom.

Omezení záruky a povinnosti ručení společnosti Dexcom
Omezená záruka popsaná výše je výlučnou zárukou na vysílač a nahrazuje všechny 
ostatní záruky, explicitní či implicitní, ať už konkrétní, nebo dané zákonem, statutární 
či jiné.

Společnost Dexcom výslovně vylučuje a odmítá všechny ostatní záruky, explicitní 
i implicitní, včetně mj. záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo 
bezchybnosti s výjimkou rozsahu zakázaného platnými právními předpisy.
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Společnost Dexcom nenese odpovědnost za žádné zvláštní, náhodné, následné ani 
nepřímé škody, jakkoli způsobené a podle kterékoli teorie odpovědnosti, vyplývající 
jakýmkoli způsobem z prodeje, použití, nesprávného použití, nemožnosti použití 
jakéhokoli systému Dexcom G6, funkcí nebo servisu poskytovaného společností 
Dexcom pro použití se systémem Dexcom G6.

Tato omezení na záruku a povinnosti ručení společnosti Dexcom platí, i když 
společnost Dexcom nebo její zástupce byli spraveni o takových škodách, 
a bez ohledu na selhání základního účelu omezené záruky a omezené náhrady 
poskytované společností Dexcom.

Omezená záruka se poskytuje pouze původnímu kupujícímu, nemůže být přenesena 
na nikoho jiného a stanovuje výlučnou nápravu kupujícímu.

Je-li jakákoli část této omezené záruky nezákonná nebo nevynutitelná z důvodu 
jakéhokoli právního předpisu, pak taková částečná nezákonnost nebo nevynutitelnost 
nesmí ovlivnit vymahatelnost zbývající části této omezené záruky. Tato omezená 
záruka bude prosazována do maximálního rozsahu povoleného zákonem.
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G.1 Souhrn funkčních charakteristik zařízení

Když jsou NIŽŠÍ hodnoty lepší

Dospělí Výkonnostní parametry* Pediatričtí 
pacienti

9,8 %

Celková přesnost
Průměrná ARD % (MARD),  
2,22–22,22 mmol/l
(% průměrné absolutní chyby 
versus reference na všech úrovních 
hladiny glukózy)

7,7 %

Den 1: 8,6 %

Den 2: 8,7 %

Dny 4–5: 10,7 %

Den 7: 10,6 %

Den 10: 10,6 %

Přesnost v průběhu času
Průměrná ARD % (MARD),  
2,22–22,22 mmol/l

Den 1: 10,5 %

Den 2: 7,8 %

Dny 4–5: 7,2 %

Den 7: 6,2 %

Den 10: 7,1 %

Když jsou VYŠŠÍ hodnoty lepší

Dospělí Výkonnostní parametry* Pediatričtí 
pacienti

92 %

[100 %]

Klinická přesnost
% záznamů, které byly v zóně A 
Clarkovy chybové sítě (CEG)
[% zóna A + B CEG]

96 %

[99,8 %]

* Referenčním přístrojem je YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)
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G.2 Specifikace výrobku
VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, kabelů, adaptérů a nabíječek jiných než určených 
nebo dodaných výrobcem tohoto zařízení může vést ke zvýšení elektromagnetických 
emisí nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a vyústit v jeho 
nesprávnou činnost.

VAROVÁNÍ: Přenosná radiofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních 
zařízení, například anténních kabelů a externích antén) se nesmí používat blíže než 
30 cm k jakékoli části CGM systému G6, což zahrnuje i kabely určené výrobcem. 
V případě porušení tohoto varování může dojít ke zhoršení činnosti zařízení.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití kabelu USB může být spojeno s rizikem přiškrcení.

Zařízení se během nabíjení chová běžně, nedržte však přijímač během nabíjení po 
dobu delší než minutu, protože zařízení může být na dotek teplé.

Nejsou doporučeny ani nebyly testovány žádné způsoby čištění přijímače. Otírejte jej 
pouze čistým, suchým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ: Pokud máte potíže se čtením přijímače za jasného slunečního světla, 
možná budete muset vyhledat stinné místo.

Specifikace výrobku senzoru

Rozmezí hladiny glukózy: 2,2–22,2 mmol/l 

Životnost senzoru Až 10 dní

Podmínky uchování 
a přepravy

Teplota: 2°C – 30°C

Senzor uchovávejte na chladném suchém místě

Sterilizace Sterilizováno zářením

Specifikace produktu – vysílač a přijímač

Model Vysílač G6 Přijímač Dexcom

Paměť pro 
ukládání

30 dní dat týkajících se 
hladiny glukózy

7 dní dat týkajících se 
technické podpory

Elektrická 
bezpečnostní 
třída

S vnitřním napájením S vnitřním napájením
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Specifikace produktu – vysílač a přijímač

Model Vysílač G6 Přijímač Dexcom

Výdrž baterie 
(obvyklá) 3 měsíce 2 dny

Doba nabíjení 
baterie Nelze dobíjet 3 hodiny 

Provozní 
podmínky

Teplota: 10°C – 42°C

Vlhkost: 10 % – 95 % relativní 
vlhkosti

Teplota: 0°C – 45°C

Vlhkost: 15 % – 95 % 
relativní vlhkosti

Podmínky 
uchování 
a přepravy

Teplota: 0°C – 45°C

Vlhkost: 10 % – 95 % relativní 
vlhkosti

Teplota: 0°C – 40°C

Vlhkost: 10 %–95 % 
relativní vlhkosti

Provozní 
nadmořská výška −396 metrů až 4 206 metrů −365 metrů až 4 114 metrů

Ochrana proti 
vniknutí

IP28: Ochrana proti vniknutí 
velkých předmětů a ponoření 
do vody do hloubky až 
2,4 metru po dobu 24 hodin

IP22: Ochrana proti vniknutí 
velkých předmětů a svisle 
padajícím kapkám vody

Ochrana proti 
úrazu elektrickým 
proudem

Aplikovaná část, typ BF Nevztahuje se

Akustický výstup 
alarmu Nevztahuje se 50 dB SPL na 1 metr

Frekvence TX/RX 2,402–2,480 GHz

Šířka pásma 1,07 MHz 1,39 MHz

Maximální 
výstupní výkon 1,0 mW EIRP 2,4 mW EIRP

Modulace Gaussovské klíčování frekvenčním posuvem

Rychlost  
přenosu dat 1 Mbps

Dosah datové 
komunikace 6 metrů
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Shrnutí kvality služby
Kvalita služby pro bezdrátovou komunikaci systému G6 pomocí technologie Bluetooth 
Nízká Energie je zajištěna v účinném rozsahu 6 metrů, bez překážek, mezi vysílačem 
G6 a spárovaným displejem zařízení v pravidelných 5minutových intervalech. Pokud 
dojde ke ztrátě spojení mezi vysílačem a displejem zařízení, po opětovném připojení 
budou všechny zmeškané pakety (až 3 hodiny) přenášeny z vysílače na displej 
zařízení. Systém G6 CGM je navržen tak, aby přijímal pouze vysokofrekvenční (RF) 
komunikace z rozpoznaných a spárovaných displejů zařízení.

Bezpečnostní opatření
Systém G6 je určen pro přenos dat mezi vysílačem a určenými zařízeními s displeji 
v souladu s průmyslovými standardními protokoly BLE. Nepřijímá rádiové (RF) 
komunikace pomocí žádného jiného protokolu, včetně klasických komunikačních 
protokolů Bluetooth.

Kromě zabezpečení, které poskytuje spojení BLE, je komunikace mezi vysílačem 
G6 a přijímačem G6 a mobilními aplikacemi chráněna dalšími úrovněmi zmírnění 
bezpečnosti a zabezpečení pomocí šifrovaného a proprietárního formátu dat. Tento 
formát obsahuje různé metody pro ověřování integrity dat a pro detekci potenciálních 
případů neoprávněné manipulace s daty. Zatímco formát je proprietární, standardní 
šifrovací protokoly (např. RSA a AES) se používají v různých částech tohoto 
proprietárního formátu dat.

Pokud není funkce zakázána, mobilní aplikace G6 pravidelně komunikuje se servery 
Dexcom. Komunikace mezi aplikacemi G6 a servery Dexcom je chráněna řadou 
mechanismů určených k ochraně před poškozením dat. To zahrnuje průmyslový 
standard JWIT a ověřování a autorizaci na základě tokenu. Veškerá taková 
komunikace probíhá výhradně prostřednictvím šifrované datové cesty pomocí 
standardního formátu SSL.

Specifikace USB nabíjení / datový kabel*

Vstup/výstup 5 V DC, 1 A
Typ USB A až USB mikro B
Délka 0,91 metru
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Specifikace napájecího zdroje / nabíječky

Třída II

Vstup Vstupní střídavé napětí 100–240 V stř., 50/60 Hz, 
0,2 A, 0,2 A rms při 100 V AC

Stejnosměrný výstup 5 V DC, 1 A (5,0 wattů)

Prohlášení a pokyny vztahující se k elektromagnetické 
odolnosti a emisím
Vysílač a přijímač jsou určeny k použití v elektromagnetickém prostředí 
specifikovaném v následující tabulce. Zákazník nebo uživatel vysílače musí zajistit, 
že je vysílač používán v takovém prostředí.

Zkouška odolnosti Míra souladu vysílače Míra souladu přijímače

Elektromagnetický 
výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV v kontaktu

± 15 kV ve volném vzduchu

Magnetické pole 
(50 Hz)

IEC 61000-4-8
30 A/m

Rychlý přechodový 
elektrický jev / 
skupiny impulzů

IEC 61000-4-4

Nevztahuje se ± 2 kV pro napájecí vedení

Rázový impluls

IEC 61000-4-5
Nevztahuje se ± 0,5 kV, ± 1 kV 

mezi fázemi

Poklesy a přerušení 
napětí

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

Nevztahuje se

0 % 230 V pro 1 cyklus

0 % 230 V pro 0,5 cyklu  
při 8 fázových úhlech

70 % 230 V (30% pokles 
z 230 V) pro 25 cyklů

0 % 230 V pro 250 cyklů
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Zkouška odolnosti Míra souladu vysílače Míra souladu přijímače

Rušení vodivými poli

IEC 61000-4-6
Nevztahuje se

6 Vrms

150 kHz až 80 MHz

Rušení 
vysokofrekvenčními 
poli

IEC 61000-4-3

10 V/m 

při 80 MHz až 2 700 MHz (modulace AM)

Vysokofrekvenční 
a vodivá pole

Použití v letadle

FAA RTCA /DO-160, vydání G, část 20, kategorie T. 

Zařízení lze použít v letadle podle pokynů poskytnutých 
provozovatelem letadla.

V prostředí domácí zdravotní péče může přesto dojít k elektromagnetickému rušení, 
protože kontrola nad prostředím EMC nemůže být zaručena. Události rušení se 
poznají mezerami v záznamech systému G6 nebo jako hrubé nepřesnosti. Uživatelům 
doporučujeme zkusit snížit tyto vlivy jedním z následujících opatření:

• Pokud vaše příznaky neodpovídají záznamům systému G6, použijte při 
rozhodování o léčbě glukometr. Pokud vaše hodnoty G6 stále neodpovídají 
vašim příznakům nebo hodnotám glukometru, poraďte se se zdravotnickým 
personálem o tom, jak používat Dexcom G6, který vám pomůže zvládnout 
diabetes. Váš zdravotnický personál vám může pomoci rozhodnout, jak nejlépe 
toto zařízení používat.

• Pokud zobrazovací zařízení nepřijme 20 minut žádná data ze senzoru 
(4 záznamy), zobrazí se chyba Ztráta signálu. Řešení naleznete v příloze A, 
Řešení potíží.

• Pokud zobrazovací zařízení neočekávaně zobrazuje načítací obrazovku 
a nezobrazí obrazovku trendů do 3 minut, obraťte se na místního zástupce 
společnosti Dexcom. Více informací nalezete v příloze A, Řešení potíží.

• Pokud 6 minut nefunguje dotykový panel přijímače, obraťte se na místního 
zástupce společnosti Dexcom.



89

Systém Dexcom G6® • Používání systému G6

Příloha G: Technické informace

Specifikace elektromagnetických emisí

Zkouška odolnosti Vyhovění

Radiofrekvenční emise

CISPR 11
Skupina 1, třída B

Radiofrekvenční emise

Použití v letadle
Splňuje FAA RTCA /DO-160, vydání G, část 21, 
kategorie M pro použití v kabině.

G.3 Shoda s radiokomunikačními předpisy
Společnost Dexcom, Inc. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Dexcom G6 
System je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je 
k dispozici na adrese: dexcom.com/doc.
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Příloha H: Pokyny pro kvalifikované 
zdravotníky

H.1 Úvod
Systém G6 podporuje použití pro více pacientů. Je třeba pouze připravit systém G6 
pro vašeho pacienta, připravit pacienta na používání systému G6, nastavit systém 
G6 podle pacienta a poté sledovat postřehy týkající se trendů hladiny glukózy, vzorů 
a statistiky. To pomůže vám oběma lépe léčit pacientův diabetes. Následující části 
vás provedou každým krokem a poskytnou vám zdroje, které můžete s pacienty 
sdílet, abyste jim objasnili relaci senzoru.

H.2 Příprava systému G6 pro pacienta
Nejdříve rozhodněte, zda je vhodné, aby daný pacient mohl číst záznamy systému G6 
(nezaslepené). Budou ho motivovat k lepšímu zvládnutí diabetu? 

Ať už je přijímač G6 zaslepený, nebo nezaslepený, všichni pacienti se systémem G6:

• musí nosit svůj přijímač, aby zaznamenával data pro pozdější analýzu, 

• budou dostávat systémové výstrahy (např.: Spárovat vysílač, Spuštění senzoru, 
Nový senzor, Ztráta signálu, Žádné odečty, Kalibrace).

Rozdíly mezi zaslepeným a nezaslepeným přijímačem jsou:

• Nezaslepený: Přijímač zobrazuje záznam systému G6 pacienta, šipku, graf 
a všechny alarmy/výstrahy spojené s glykémií (to jsou: Urgentní nízká glykémie, 
Urgentní riziko nízké glykémie, Vysoká glykémie, Tempo stoupání nebo 
Tempo klesání). 

• Zaslepený: Přijímač nezobrazuje žádné nezaslepené informace. Rovněž 
nezobrazuje zprávu o dokončení zahřívání.

Více informací najdete na webových stránkách clarity.dexcom.eu (nemusí být 
dostupné ve všech zemích).

Dle pokynů očistěte a dezinfikujte přijímač a vysílač mezi použitími u různých 
pacientů. Pokud systém používáte pro více pacientů, nepoužívejte volitelné pouzdro 
přijímače z měkkého plastu.
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1 Příprava přijímače

a. Nabíjení a resetování
• Nabíjení přijímače

• Resetování: 

• Resetováním přijímače odstraníte data předchozího pacienta. 
Soukromí pacientů zajistíte resetováním přijímače po každém použití.

• Určete, zda je zapotřebí, aby pacient při použití systému G6 viděl 
informace ze senzoru (bez zaslepení), nebo ne (se zaslepením).

b. Otření přijímače
• K otírání přijímače použijte čistý, suchý hadřík

• Pokud je to nezbytné, odstraňte a zlikvidujte před otřením starý 
kryt. Postupujte podle místních preventivních opatření k likvidaci 
potenciálně infekčního materiálu.

• Nepoužívejte hrubé tkaniny, ručníky, papírové utěrky ani 
podobné pomůcky.

• Dejte pozor, ať se od otvorů nedostane vlhkost.

• Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla ani abrazivní látky.

2 Umístěte kryt na přijímač  
(přijímač není dezinfikovaný, místo toho se použije kryt)

a. Příprava
• Umyjte si ruce a vezměte si 

čisté rukavice.

• Pro každého pacienta použijte 
nový kryt, abyste chránili 
pacienty před kontaminací.

• Vezměte si kryt, trojúhelníkové 
těsnění a USB kryt. Kryt

Trojúhelníkové 
těsnění

USB 
kryt
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b. Vložení přijímače do krytu
• Vyrovnejte přijímač s krytem 

tak, aby obrazovka přijímače 
směřovala ven z otvoru a USB 
port odpovídal otvoru pro 
USB krytu.

• Nasuňte přijímač do otvoru ve 
tvaru V.

• Natáhněte kryt přes přijímač.

c. Uzavření páskami
• Odtrhněte trojúhelníkové 

těsnění z lepicí zadní strany.

• Umístěte těsnění přes otvor 
krytu na zadní straně přijímače.

• Odtrhněte čtvercové těsnění 
z lepicí zadní strany.

• Umístěte je přes otvor pro USB, 
a vytvořte tak dvířka.

3 Čištění vysílače

2

a. Příprava
• Chraňte se: Vezměte si čisté rukavice a ochranné brýle

• Připravte koupel: Dejte bělicí germicidní čisticí roztok Clorox Healthcare® 
(Clorox) do nádoby, která je dostatečně hluboká, aby v ní bylo možné 
ponořit vysílač do roztoku
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b. Čištění
• Opláchněte a vyčistěte: 

Vypláchněte vysílač studenou 
vodou z kohoutku a kartáčujte 
měkkým štětinovým 
kartáčem, dokud viditelné 
nečistoty nezmizí

• Namočte a očistěte:

• Na 3 minuty vložte 
vysílač do připraveného 
mycího roztoku

• Při ponoření vyčistěte 
prohlubně a skulinky 
(viz zelené šipky) měkkým 
štětinovým kartáčkem 
nebo předem nasyceným 
bělicím ubrouskem

c. Opláchnutí a sušení
• Opláchněte: Vyjměte vysílač z koupele a oplachujte jej pod proudem 

studené vody z kohoutku po dobu 10 sekund

• Osušte: Otřete vysílač suchým hadříkem

d. Zkontrolujte
• Zkontrolujte, zda se na vysílači nenachází viditelné nečistoty. Pokud ano, 

čištění opakujte.
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4 Dezinfekce vysílače

a. Příprava
• Chraňte se: Vezměte si čisté rukavice a ochranné brýle

• Připravte koupel a injekční stříkačku:

• Dejte roztok CaviCide® (Cavicide) do nádoby, která je dostatečně 
hluboká, aby v ní bylo možné ponořit vysílač do roztoku

• Naplňte injekční stříkačku asi 30 ml roztoku Cavicide

b. Dezinfekce
• Propláchnutí:

• Zaměřte se na prohlubně a skulinky

• Kružte jím v roztoku Cavicide po dobu 10 sekund

• Doplňte injekční stříkačku

• Drhnutí:

• Namočte čistý hadřík nebo utěrku do roztoku Cavicide

• Otírejte celý vysílač po dobu nejméně 3 minut, nebo dokud 
neodstraníte veškeré nečistoty

• Zaměřte se na prohlubně a skulinky

• Propláchnutí:

• Zaměřte se na prohlubně a skulinky

• Kružte jím v roztoku Cavicide po dobu 10 sekund

• Koupel:

• Vložte vysílač do připravené koupele

• Kružte jím po dobu 30 sekund

• Poté jej nechte další 3 minuty odmočit

c. Opláchnutí a sušení
• Opláchněte: Vyjměte vysílač z koupele a oplachujte jej pod proudem 

studené vody z kohoutku po dobu 10 sekund

• Osušte: Otřete vysílač suchým hadříkem
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H.3 Příprava pacienta na systém G6
Tato tabulka zobrazuje, co je třeba pacientům vysvětlit a kde můžete najít informace 
zaměřené na pacienty, které slouží k jejich lepšímu porozumění funkcím systému G6.

Vysvětlení Ukázka

Co je CGM Viz část Jak systém funguje příručky 
Začněte zde 

Součásti systému G6 Viz část Přehled příručky Začněte zde

Kryt přijímače a USB kryt

Informujte pacienty, že mají přijímač 
ponechávat v krytu a kryt udržovat suchý.

Ukažte jim, jak mají otevřít a zavřít USB kryt, 
když chtějí přijímač nabít. Přijímač je potřeba 
nabíjet každé dva dny. Poskytněte jim náhradní 
USB kryty. Informujte je, že USB kryt je 
potřeba vyměnit, pokud již nelepí ke krytu. 

Informujte pacienty, že vám mají dát vědět 
a vrátit vám přijímač, pokud:

• se v krytu objeví díra,

• všechny USB kryty vypotřebují.

H.4 Nastavení systému G6 podle pacienta

Nastavení pro pacienty se zaslepením a bez zaslepení
Postupujte podle pokynů k nastavení v příručce Začněte zde a nastavte aplikaci 
nebo přijímač podle pacienta. 
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Ujistěte se, že zadáváte kód senzoru nacházející se na lepicím podkladu aplikátoru.

XXXX

Pokyny k nastavení obsahují zavedení senzoru a připojení vysílače. 

Doplňkové nastavení pro pacienty se zaslepením
Vysvětlete, proč pacient používá zaslepený režim.

Doplňkové nastavení pro pacienty bez zaslepení
Při nastavování systému G6 pro pacienta vytvoříte personalizovanou cílovou zónu 
hladiny glukózy tak, že nastavíte výstrahy nízké a vysoké hladiny vhodné pro 
A1C pacienta. 

Během 2hodinového zahřívání senzoru pomocí tabulky uvedené níže vysvětlete, jak 
interpretovat informace ze systému G6.

Vysvětlení Ukázka

Představení domovské obrazovky Kapitola 3: Domovská obrazovka – přehled

Co jsou alarmy/výstrahy Kapitola 4: Alarmy a výstrahy

Léčba diabetu se systémem G6 Kapitola 5: Rozhodnutí o léčbě

Zdroje Navrhněte pacientovi, aby sám prošel výukový 
program shrnující informace, které jste předali.

Aplikace Dexcom CLARITY™

Dovolte pacientům, kteří používají tuto aplikaci, 
aby se seznámili s trendy, statistikami a vzory 
CLARITY. Více informací najdete na stránkách 
clarity.dexcom.eu.
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H.5 Sledování pacienta
Pokud pacient používá aplikaci, můžete kdykoli během relace senzoru vstoupit na 
stránky clarity.dexcom.eu a prohlédnout si data týkající se hladiny glukózy. Pokud 
pacient používá přijímač, dostanete se k informacím poté, co pacient přijímač vrátí 
a vy načtete data (viz stránky clarity.dexcom.eu). Software CLARITY rozpoznává 
trendy, vzory a předkládá statistiky. Tyto informace můžete poskytnout pacientovi 
a umožnit mu tak hlouběji pochopit, jak lépe zvládnout svůj diabetes.

Na konci relace sejměte systém G6 z pacienta. Více informací naleznete  
v kapitole 6 – Ukončení relace senzoru.

H.6 Další kroky 
Váš pacient si možná bude přát svůj vlastní systém G6. Je dostupný pro osobní 
použití. Dejte pacientovi kontakt na místního zástupce společnosti Dexcom, 
u kterého získá více informací. 

Nyní jste připraveni použít systém G6 u dalšího pacienta a představit mu výhody 
systému G6.
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Příloha I: Glosář

A1C
Krevní test používaný k diagnóze diabetu typu 1 nebo 2 a ke 
zjišťování, jak dobře zvládáte svůj diabetes. A1C odráží vaši 
průměrnou hladinu krevního cukru za poslední 2 až 3 měsíce.

Android Operační systém používaný pro chytrá zařízení. 
Android Wear Typ chytrých hodinek.

Aplikace
Software instalovaný na chytrá nebo mobilní zařízení.

Aplikace G6 slouží k zobrazení kontinuálního 
monitorování glykémie.

Aplikace Follow 
nebo Dexcom 
Follow

Aplikace společnosti Dexcom používaná ke sledování informací 
týkajících se hladiny glukózy a výstrah jiného uživatele.

Aplikace Share 
nebo Dexcom 
Share

Funkce aplikace Dexcom G6, která vám umožní bezpečně 
odesílat informace ze systému G6 sledujícím osobám.

App Store nebo 
Play Store

Internetový obchod sloužící ke stažení aplikací do 
chytrých zařízení.

Apple Watch Chytré hodiny pro zařízení iPhone.

Bluetooth Technologie, která umožňuje zařízením vzájemně 
bezdrátově komunikovat.

Glukometr Lékařské zařízení používané k měření množství glukózy v krvi.
Hodnota 
glykémie

Hodnota glykémie je množství glukózy v krvi naměřené 
glukometrem.

Hyperglykémie

Vysoká glykémie. Někdy o ní také mluvíme jako o vysokém 
krevním cukru. Hyperglykémie je charakterizována nadbytkem 
glukózy v krevním řečišti.

Hyperglykémii je důležité léčit. Zůstane-li neléčena, může vést 
k závažným komplikacím.

Výchozí hodnota pro výstrahu vysoké hladiny v systému G6 je 
nastavena na 11,1 mmol/l. Nastavení hodnoty hyperglykémie 
vhodné pro vás zkonzultujte se svým lékařem.
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Hypoglykémie

Nízká glykémie. Někdy o ní také mluvíme jako o nízkém 
krevním cukru. Hypoglykémie je charakterizována nízkou 
hladinou glukózy v krevním řečišti.

Hypoglykémii je důležité léčit. Zůstane-li neléčena, může vést 
k závažným komplikacím.

Výchozí hodnota pro výstrahu nízké hladiny v systému G6 je 
nastavena na 4,4 mmol/l. Nastavení hodnoty hypoglykémie 
vhodné pro vás zkonzultujte se svým lékařem.

Chytré hodinky Hodinky, které komunikují s chytrým zařízením a rozšiřují jeho 
funkce. Například Apple Watch.

Chytré nebo 
mobilní zařízení

Elektronické zařízení, které je bezdrátové, mobilní a připojené 
k internetu, například chytrý telefon nebo tablet.

Indikace Jak, pro jaké účely a za jakých okolností můžete používat 
systém G6.

iOS Operační systém používaný pro chytrá zařízení Apple.

IP

Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC) je nezisková 
nevládní mezinárodní organizace vytvořená za účelem 
vytvářet bezpečnostní normy pro elektroniku. Jednou z těchto 
bezpečnostních norem je označení Ochrana proti vniknutí (IP), 
která klasifikuje a hodnotí, jak jsou chráněna elektronická 
zařízení proti prachu, vodě, náhodnému kontaktu atd.

Stupně IP obsahují čísla, která jsou založena na podmínkách, 
ve kterých se elektronické zařízení vyskytuje.

Stupeň IP22 informuje o tom, že do elektronického zařízení 
nemůžete vkládat prsty a že se nepoškodí nebo nebude 
nebezpečné během zvláštního testování s kapající vodou.

Jailbreak nebo 
rootování

Odstranění omezení a bezpečnostních opatření nastavených 
výrobcem na chytrém zařízení. Takové odstranění představuje 
bezpečnostní riziko a hrozí zneužití dat.

Neinstalujte aplikace G6 na chytré zařízení s jailbreakem nebo 
které je rootované. Aplikace na takových zařízeních nemusí 
fungovat správně.
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Kalibrace

Při kalibraci provedete měření z bříška prstu glukometrem 
a poté zadáte získanou hodnotu do svého přijímače nebo 
chytrého zařízení. 

Kalibrace systému G6 je volitelná. Kalibrace může pomoci sladit 
záznamy systému G6 s hodnotami glukometru. 

Kombinování 
dávek inzulínu

Užití další dávky inzulínu brzy po poslední dávce. Následkem 
může být nízká hladina cukru v krvi. Nevztahuje se na užití 
dávek inzulínu, které pokrývají vaše poslední jídlo.

Kontinuální 
monitorování 
glykémie

Senzor zavedený pod kůži kontroluje hladinu 
glukózy v tkáňovém moku. Vysílač odešle záznamy 
zobrazovacímu zařízení.

Kontraindikace
Situace, při které nemůže být systém G6 použit, protože jeho 
používání by vám mohlo ublížit. Riziko spojené s použitím 
převažuje nad jeho výhodami.

mg/dl Miligramy na decilitr. Standardní jednotka měření pro záznamy 
hladiny glukózy v USA.

mmol/l Millimoly na litr. Jednotka měření pro hodnoty hladiny glukózy.

Náhradní místo 
testování

Měření hodnot glykémie z krevního vzorku z jiného místa než 
bříška prstu (tedy z náhradního místa), například z dlaně, 
předloktí, paže.

Nepoužívejte náhradní místo testování ke kalibraci systému G6. 
Používejte pouze měření z bříška prstu.

Oznámení
Zpráva aplikace, která se objeví na obrazovce chytrého zařízení. 
S oznámením může být spojen zvuk nebo vibrace, v závislosti 
na nastaveních chytrého zařízení.

Bezpečnostní 
opatření

Zvláštní opatření provedené vámi nebo vaším lékařem v zájmu 
bezpečného a účinného použití systému G6.

Prohlášení 
o bezpečnosti

Prohlášení o určeném způsobu použití systému G6 
a příslušných varováních, preventivních opatřeních 
a kontraindikacích.

Příslušenství
Hardware připojený k vašemu chytrému zařízení. Například 
sluchátka Bluetooth, hodinky Apple Watch nebo jiné 
chytré hodinky.

Relace senzoru
Období po zavedení nového senzoru. Během tohoto období 
se na vašem zobrazovacím zařízení zobrazí každých 5 minut 
záznam systému G6.
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Režim letadlo Nastavení na chytrém zařízení, při kterém jsou určité funkce 
deaktivovány, aby byly splněny předpisy dopravce.

Sdílející osoba Uživatel G6, který sdílí své informace ze systému G6 se 
sledujícími osobami.

Sledující osoba Osoba, která dostává informace od sdílející osoby v aplikaci 
Follow.

Současný přenos 
hlasu a dat

Možnost telefonovat a mít přístup k internetu na stejném 
mobilním připojení ve stejnou dobu.

Varování Popisuje vážné a život ohrožující okolnosti, následky a jak se 
vyhnout riziku při užívání systému G6.

Výchozí Přednastavení zařízení provedené výrobcem.
Záznam  
systému G6 Měření hladiny glukózy provedené systémem G6.
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Rejstřík

Rejstřík
Alarm/výstrahy nejsou slyšet, 55

Alarmy a Svýstrahy

kalibrace a opětovná kalibrace, 56

obvyklá výstraha, 56

urgentní alarm nízké glykémie, 26

Urgentní výstraha rizika  
nízké glykémie, 3, 27

výstraha nízké glykémie, 27

výstraha vysoké glykémie, 28

výstrahy vysílače, 58

ztráta signálu, 58

žádné odečty, 57

Bezpečnost, 11

Brzké ukončení relace senzoru, 59

Cestování, 11

Cíle, 31

CLARITY, 72

Domovská obrazovka, 19

Follow, 40

Glosář, 98

Graf

chybějící záznamy, 61

záznam, 21

Chybová zpráva, 23, 56

Chytré hodinky, 14, 69

Kalibrovat, 54, 56

Kód senzoru

žádný, 62

Kombinování dávek inzulínu, 34

Konec relace senzoru, 38

Kryt, 91

Kryt přijímače, 91

Lepicí štítek, 52

Nastavení, 2

nastavení relace senzoru bez  
kódu senzoru, 62

Opětovné nabití přijímače, 61

Plán, 47

Výchozí, 48

Plán výstrah, 47

Použití glukometru namísto  
systému G6, 33

Použití kvalifikovanými zdravotníky, 90

Prohlášení o bezpečnosti, 5

Přesnost

záznamy systému G6 neodpovídají 
hodnotě naměřené glukometrem, 51

záznamy systému G6 neodpovídají 
příznakům, 51

Relace senzoru

brzké ukončení, 59

definice, 100

spuštění relace senzoru bez kódu 
senzoru, 62

Rozhodnutí o léčbě, 33, 35
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Rejstřík

Řešení potíží, 50

Share, 40

Sledovat a čekat, 34

Symboly, 75

Šipka trendu, 19, 21

Technické informace, 83

Ticho, 45, 55

Události, 24

Údržba, 73

Urgentní alarm nízké glykémie, 26

Urgentní riziko nízké glykémie, 27

Uzamčená obrazovka, 14, 68

Voda a systém G6, 67

Výstraha Baterie vysílače je slabá, 59

Výstraha Poslední relace, 59

Výstraha vysílače, 58

Výstraha Vysílač nenalezen, 59

Výstraha vysoké hladiny, 28

Výstraha ztráty signálu, 58

Výstraha Žádné odečty, 57

Výstrahy, 26

obvyklé, 56

změna, 29

Výukový program, 2

Záruka, 78

Záznam nízké glykémie, 22

Záznam vysoké glykémie, 22

Záznamy neodpovídají hodnotě 
naměřené glukometrem, 51

Záznamy neodpovídají příznakům, 51

Zdroje, 2, 50

Ztlumit, 45, 55

Zvuk alarmu/výstrahy, je-li zobrazovací 
zařízení ztlumené/ztišené, 45

Zvuky, 30

Používání funkce Zvuky vždy, 45

Zvuky vždy, 45

Žádný kód senzoru, 62
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