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Prohlášení o bezpečnosti systému Dexcom G6 
Indikace použití 
Systém ke kontinuálnímu monitorování glykémie Dexcom G6 (systém Dexcom G6 nebo G6) je systém ke 
sledování 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 
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. 
 
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 si nejste jisti, 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 si nejste jisti, 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. 
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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. 
 

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. 
 

• 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. 
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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. 
 
Věk 2 až 17 let: zaveďte do oblasti břicha nebo horní části hýždí.  
Věk 18 let a více: zaveďte do oblasti břicha. 
 

     
 
• 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 spotřeby 
Nepoužívejte senzory po datu spotřeby, neboť už nemusí poskytovat správné výsledky. Zkontrolujte 
datum spotřeby na příbalovém štítku. Je uváděn ve formátu RRRR-MM-DD (rok-měsíc-den). 
 
• 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. 
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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. 
 
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. 
 

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. 
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• 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. 
 

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 
Pokud používáte chytré zařízení, ujistěte se, že máte zapnutý zvuk, telefon není ztlumen a nemáte 
připojená sluchátka. Pokud nebudete mít zapnutý zvuk, telefon bude ztlumen nebo budete mít připojená 
sluchátka, neuslyšíte zvuk spojený s upozorněními, včetně důležitých alarmů. Když máte sluchátka 
připojena k zařízení se systémem Android®, alarm/výstrahy se budou ozývat v sluchátkách 
a z reproduktoru. Pokud používáte zařízení Apple®, zvuk půjde pouze do sluchátek. 
 
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. 
 
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, ozvou se pouze tato oznámení: 
• Alarm/výstrahy glykémie: 
• Urgentně nízká 
• Urgentní riziko nízké glykémie 
• Nízká glykémie 
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• Vysoká glykémie 
• 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: Na zařízeních Apple nevede ztráta signálu k zvukovému alarmu, když máte zvuk nastavený na 
slabou úroveň nebo ztlumený. Žádné alarmy/výstrahy se neozvou, pokud je váš telefon s Androidem 
v nejagresivnějším nastavení Nerušit. 
• Bluetooth: Váš vysílač komunikuje s aplikací pomocí technologie Bluetooth. Ujistěte se, že je Bluetooth 
na vašem chytrém zařízení zapnut. Pokud není, nebudete dostávat alarm/výstrahy ani informace CGM. 
 

• 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. 
 
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. 
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• 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. 
 
Prohlášení o bezpečnosti funkce 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 ke 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 
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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. 
 

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 chytrá 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. 

• 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 sledující osoby měly k dispozici informace, jež potřebují, aby Vám mohly 
pomoci v 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 
prostřednictvím funkce Share. 
 

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


