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Dexcom G6 Sikkerhedserklæringer 
Brugsindikationer 
Dexcom G6-systemet til kontinuerlig overvågning af glukose (Dexcom G6-system eller G6) er et system til 
overvågning af glukose indiceret til personer i alderen 2 år og derover. Dexcom G6 systemet er designet 
til at erstatte undersøgelse af blodglukose (BG) med fingerprik for behandlingsbeslutninger. 
 
Fortolkning af resultaterne i Dexcom G6-systemet bør baseres på glukosetendenser og flere sekventielle 
målinger over tid. Dexcom G6-systemet hjælper også med opdagelsen af tilfælde af hyperglykæmi og 
hypoglykæmi og gør det lettere at lave både akutte og langsigtede justeringer af behandlingen. 
 
Dexcom G6-systemet er beregnet til patienter i hjemmet og i sundhedssektoren. 
 
Vigtige brugeroplysninger 
Læs produktvejledningen, før du bruger G6. Indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og 
andre vigtige brugeroplysninger findes i produktvejledningen, der følger med G6. Tal med din behandler 
om, hvordan du skal bruge de oplysninger, der vises på G6 for at hjælpe med at styre din diabetes. 
Produktvejledningen indeholder vigtige oplysninger om fejlfinding på G6 og om systemets funktionsdata. 
 
Kontraindikation 
• Ingen MRI/CT/Diatermi – MR Usikker 
Bær ikke din CGM (føler, sender, modtager eller smartenhed) under magnetisk resonans-imaging (MRI), 
under computertomografi scanning (CT) eller under højfrekvent elektrisk varmebehandling (diatermi). 
 
G6 er ikke blevet testet i disse situationer. Magnetfelterne og varme kan beskadige komponenterne i G6, 
hvilket kan være årsag til, at den viser unøjagtige G6-sensorglukosemålinger (G6 målinger) eller kan 
forhindre adviseringer. Uden G6-målinger eller alarmer/adviseringer går du måske glip af en hændelse 
med et højt eller lavt glukoseniveau. 
 
Advarsler 
• Læs brugermaterialer 
Før du bruger din G6, så læs materialet, der følger med, grundigt. Hvis du ikke gør det, vil du måske: 

• Ikke bruge G6 korrekt 
• Ikke forstå G6-oplysningerne 
• Påvirke, hvor godt apparatet virker 
• gnorer ikke symptomer på høj/lav glukose 
 

Vær opmærksom på hvordan du har det. Hvis dine glukoseadviseringer og G6 målinger ikke stemmer 
overens med, hvordan du har det, så brug din blodglukosemåler (måler) for at træffe 
behandlingsbeslutninger eller, om nødvendigt, søg omgående lægehjælp. Hvis du er i tvivl, tag din måler 
ud. 
 
• Intet tal og ingen pil betyder ingen beslutning baseret på CGM 
Hvis din G6 ikke viser et nummer eller en pil, eller hvis dine G6-målinger ikke matcher dine symptomer, 
brug din måler til at træffe behandlingsbeslutninger for din diabetes. Intet tal og ingen pil betyder ingen 
behandlingsbeslutning. Hvis du er i tvivl, tag din måler ud. 
 
• Brug ikke, hvis… 
Brug ikke G6, hvis du er gravid, i dialyse eller alvorligt syg. Det vides ikke, hvordan forskellige betingelser 
eller medicin, som er fælles for disse befolkningsgrupper, kan påvirke systemets ydeevne. G6-målinger 
kan være unøjagtige i disse befolkningsgrupper.  
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregel 
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• Undgå solcreme og insektmidler 
Nogle hudplejeprodukter, såsom solcreme og insektmidler, kan få plastikken på din G6 til at slå revner. 
Før du bruger din G6, skal du sørge for, at der ikke er nogen revner i din modtager, sender og 
senderholder. Hvis du opdager en revne, skal du kontakte din lokale Dexcom-repræsentant. Lad ikke 
disse hudplejeprodukter komme i berøring med din G6. Når du bruger hudplejeprodukter, så vask 
hænderne inden du rører ved din G6. Hvis der kommer noget hudplejeprodukt på din G6, skal den straks 
tørres af med en ren klud. 
 

Sikkerhedserklæringer i forbindelse med opstart 
Advarsler 
• Brug af måler under opstart 
Når du starter med en ny sensor, får du ingen G6-målinger eller alarmer/adviseringer, før du indtaster din 
sensorkode eller to kalibreringer. Brug din måler til at træffe behandlingsbeslutninger under sensorens 2-
timers opvarmningsperiode. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregler 
• Brug korrekt sensorkode 
Når du starter en ny sensor, skal du indtaste en kode i din displayenhed for at bruge G6 uden 
fingerstikskalibreringer. Hver sensor har sin egen kode trykt på bagsiden af klæbebåndet. Brug ikke en 
kode fra en anden sensor og opret ikke selv en kode. Hvis du ikke indtaster den korrekte kode, fungerer 
din sensor ikke så godt og kan være unøjagtig. Hvis du har mistet sensorkoden, kan du kalibrere G6 ved 
hjælp af fingerprik. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med kalibrering 
Kalibrering er ikke nødvendig, hvis brugeren indtaster en sensorkode. Hvis brugeren ikke indtaster en 
sensorkode, vil følgende advarsler og forholdsregler gælde. 
 
Advarsler 
• Vent ikke - Kalibrer! 
Hvis du ikke har brugt kalibreringskoden, skal du kalibrere din G6 manuelt dagligt ved hjælp af værdier fra 
en blodglukosemåler og fingerprik. Du skal kalibrere den med det samme, når G6 giver dig besked 
herom. Hvis du ikke kalibrerer den, når du bliver gjort opmærksom på det, er din G6 muligvis ikke 
nøjagtig. Så brug din glukosemåler til at træffe behandlingsbeslutninger, indtil du kan kalibrere din G6. 
 

• Brug fingerspidser 
Brug fingerspidserne til at kalibrere fra din BG-måler. Blod fra andre steder på kroppen kan være mindre 
nøjagtigt og ikke så rettidigt. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregler 
• Vær præcis, vær hurtig. 
Angiv den nøjagtige BG-værdi, der vises på måleren inden for de første fem minutter af brugen af 
måleren. Angiv ikke G6-målingen som en kalibrering. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
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Sikkerhedserklæringer i forbindelse med system/hardware/software 
Advarsler 
• Sensorledning knækker 
Ignorer ikke knækkede eller fritliggende sensorledninger. En sensorledning kunne blive siddende under 
huden. Hvis dette sker, bedes du kontakte din lokale Dexcom-repræsentant. 
 
Hvis en sensorledning knækker af under huden og du ikke kan se den, skal du ikke forsøge ikke at fjerne 
den. Kontakt din behandler. Søg også kvalificeret lægehjælp, hvis du har symptomer på infektion eller 
betændelse, rødme, hævelse eller smerter - omkring indføringsstedet. 
 
• Hvor skal den indføres: Mave eller balder? 
Alle patienter kan bruge deres maver. Patienter mellem 2 og 17 år kan også vælge deres øvre balder. 
Find et sted på din mave eller på de øvre balder, hvor du har noget polstring. 
 
Sensoren er ikke testet eller godkendt til andre områder. Tal med din behandler om det bedste område 
for dig. 
 
Mellem 2 og 17 år: Indfør i din mave eller øvre balder. 18 år og ældre: Indfør i din mave 
 

     
 
• Hvor skal de opbevares 
Du kan opbevare dine sensorer ved stuetemperatur eller i køleskabet - så længe det er mellem 2° C og 
30° C. Opbevar ikke sensorer i fryseren. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregler 
• Må ikke bruges, hvis de er udløbet 
Brug ikke udløbne sensorer, da de kan give forkerte resultater. Kontrollér pakningens etiket for 
udløbsdatoen. Det er i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (år-måned-dag). 
 
• Kontrollér pakningen 
Brug ikke sensoren, hvis den sterile pakning er beskadiget eller åbnet, da det kan forårsage en infektion. 
 
• Ren og tør hud 
Rengør og tør dine hænder og dit indføringssted, inden du indfører din sensor. 
 
Vask dine hænder med sæbe og vand, ingen gelesæber, og tør dem derefter inden du åbner 
sensorpakken. Hvis dine hænder er beskidte, når du indfører sensoren, kan du få bakterier på 
indføringsstedet og få en infektion. 
 
Rengør dit indføringssted med vådservietter for at undgå infektioner. Indfør ikke sensoren, før din hud er 
tør. Hvis dit indføringsssted ikke er helt rent og tørt, risikerer du at få en infektion eller at senderholderen 
ikke klæber fast. 
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Sørg for, at du ikke har insektmiddel, solcreme, parfume eller lotion på huden. 
 
• Hvor skal den indføres: Ting, der skal kontrolleres 
Behold sikkerhedsudstyret på, indtil du sætter G6-applikatoren mod din hud. Hvis du fjerner 
sikkerhedsudstyret først, kan du skade dig selv, hvis du kommer til at trykke på knappen, der indfører 
sensoren før du havde til hensigt at gøre det. 
 
Skift dit indføringssted med hver sensor. Hvis du bruger det samme område alt for ofte, får huden ikke lov 
til at hele, hvilket kan forårsage ar eller hudirritation. 
 
Sensorens placering er vigtig. Vælg et område: 
• Som er mindst 8 cm fra insulinpumpens infusionssæt eller indføringsområde 
• Som er væk fra tøjkanter, ar, tatoveringer, irritation og knogler 
• Som ikke bliver stødt ind i, skubbet til eller ligget på, men du sover 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med sender 
Advarsler 
• Kontrollér 
Brug ikke en beskadiget eller revnet sender. En beskadiget sender kan forårsage skader som følge af 
elektrisk stød og kan gøre, at G6 ikke fungerer korrekt. 
 
• Brug som anvist 
Senderen er lille og kan udgøre en kvælningsrisiko. Må ikke kommes i munden og lad ikke børn holde 
den uden opsyn. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 

Forholdsregler 
• Genbrug - Smid den ikke væk 
Når du afslutter en session, så smid ikke senderen væk. Senderen kan genbruges, indtil G6 fortæller dig, 
at senderens batteri er ved at udløbe. For behandlere: Se instruktionerne for rengøring og desinfektion i 
Instruktioner til professionel brug. Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få 
en hændelse med meget lav eller meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med system 
Forholdsregler 
• Behandlingsbeslutninger 
Brug din G6-aflæsning og tendenspilen til at træffe behandlingsbeslutninger. 
 
• Brug korrekt sender, modtager og sensor 
G6-komponenter er ikke kompatible med tidligere Dexcom-produkter. Bland ikke sendere, modtagere og 
sensorer fra forskellige generationer. 
 
• At gå igennem sikkerheds-checkpoint 
Når du bærer din G6, så bed om håndscanning eller kropsvisitation og visuel inspektion i stedet for at gå 
igennem Advanced Imaging Technology (AIT) helkropsscanneren (også kaldet en millimeter wave 
scanner) eller lægge en hvilken som helst del af G6 i røntgenmaskinen til bagage. 
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Du kan have din G6 på gennem metaldetektorkarme. Hvis du gør dette, så brug din måler til at træffe 
behandlingsbeslutninger, indtil du forlader sikkerhedsområdet. Da vi ikke har testet alle røntgenapparater 
og scannere, vides det ikke, om de kan beskadige G6. 
 
Ikke sikker på, hvilken type maskine det er? Vær på den sikre side -- anmod om enten håndscanning eller 
kropsvisitation 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 

Sikkerhedserklæringer i forbindelse med modtager og smartenhed 
Forholdsregler 
• Hold senderen tæt på enhedens skærm 
Hold din sender og enhedens skærm indenfor 6 meter uden forhindringer (f.eks. vægge eller metal) 
mellem dem. Ellers vil de ikke kunne kommunikere indbyrdes. Hvis der er vand mellem din sender og 
skærmenheden - f.eks. hvis du tager et brusebad eller svømmer - hold dem tættere på hinanden. 
Rækkevidden er reduceret, fordi Bluetooth® ikke fungerer særlig godt gennem vand. 
 
• Få alarmer/adviseringer på skærmen på den enhed du bruger 
For at få dine alarmer/adviseringer, indstil dem på skærmen på den enhed du bruger. Din modtager vil 
ikke få de alarmer/advarsler, som du har indstillet på din app. Ligeledes vil din app ikke få 
alarmer/adviseringer, du har indstillet på din modtager. 
 
• Er den tændt? 
Hvis modtageren eller smartenheden er slukket (lukket ned), vil den ikke vise G6-målinger eller 
alarmer/advarsler. Sørg for, at skærmen på din enhed er tændt. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med smartenhed 
Advarsler 
• Kontrollér indstillinger 
Når du bruger din smartenhed, skal du kontrollere, at lydstyrken er skruet op, at din telefon ikke er på 
lydløs, og at du ikke har hovedtelefoner sat i. Hvis din lydstyrke ikke er skruet op, enheden er på lydløs 
eller hvis hovedtelefonerne er sat i, vil du ikke kunne høre lyden af eventuelle meddelelser, herunder 
vigtige alarmer. Når du har tilsluttet hovedtelefoner til din Android®, vil alarmer/adviseringer kunne høres i 
hovedtelefonerne og i højttaleren. På din Apple®-enhed vil lyden kun kunne høres i hovedtelefonerne. 
 
Nogle meddelelser er tavse under den første visuelle og vibrerende meddelelse og laver derefter en lyd 
ved den anden meddelelse. Hvis du ikke nulstiller adviseringen, gentages den ved halv lydstyrke efter 5 
minutter og ved fuld lydstyrke efter 10 minutter. 
 
Din alarm og vigtige adviseringer lyder og viser information, selv når din lydstyrke er lav eller lydløs. 
Specifikt er det kun disse meddelelser, som afgiver en lyd, hvis din smartenhed er på lydløs: 
• Glukosealarmer/-adviseringer: 
• Akut lav 
• Snart akut lav 
• Lav glukose 
• Høj glukose 
• Stigningshastighed 
• Faldhastighed 
• Ingen aflæsningsadvisering 
• Systemadviseringer: 
• Kalibrering nødvendig (efter 2 timers sensoropvarmning, vises kun, når en sensorkode ikke bliver brugt) 
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• Kalibreringsfejl (vises kun, når brugeren indtaster en kalibrering; kalibrering er ikke nødvendig) 
• Sensoren er udløbet 
• Udskift sensor 
• Sender (virker ikke) 
• Fejl: ingen lagerplads 
• App stoppet 
• Undtagelser: På Apple-enheder lyder signaltab ikke, når din lydstyrke er lav eller lydløs. Ingen 
alarm/adviseringer på din telefon, når din Android-telefon er i den mest restriktive Forstyr ikke-indstilling. 
• Bluetooth: Din sender kommunikerer med din app med Bluetooth. Sørg for, at Bluetooth  på din 
smartenhed er aktiveret. Hvis ikke, vil du ikke få alarmer/adviseringer eller CGM-information. 
 

• Notifikationer: 
• Kontrollér, at indstillingerne i din smartenhed tillader, at Dexcom-appmeddelelser vises på din 
låseskærm. Dette giver dig mulighed for at se meddelelser uden at låse telefonen op. 
• Apple: Under konfigurationen af G6, skal du aktivere Dexcom-appmeddelelser, for ellers vil du ikke få 
alarmer/adviseringer. 
 

• Batteri: Appen skal altid køre i baggrunden, og det kan dræne batteriet i din smartenhed. Hold batteriet 
opladet. 
 
• Kompatibilitet: Inden du opgraderer din smartenhed eller operativsystemet, tjek 
dexcom.com/compatibility. Automatiske opdateringer af appen eller operativsystemet på din smartenhed 
kan ændre indstillingerne eller lukke appen. Opdater altid manuelt, og kontrollér enhedens indstillinger 
bagefter. 
 
• Tid: Opdater datoen og klokkeslættet automatisk på din smartenhed, når du rejser gennem flere 
tidszoner eller skifter mellem sommer og vintertid. Undlad at ændre tiden på din smartenhed manuelt, da 
det kan gøre tiden på tendensskærmen ukorrekt og appen kan stoppe visning af data. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregler 
• Kontrollér tilbehørsudstyr 
Bruger du hovedtelefoner med din smartenhed? Hvad med Bluetooth -højttalere eller et smart-ur? Ved 
brug af tilbehør, så husk at du kun kan få dine alarmer/adviseringer på én enhed eller tilbehør, ikke alle. 
Efter tilslutning af ethvert tilbehørsudstyr, skal du sørge for, at indstillingerne for din smartenhed giver dig 
mulighed for fortsat at modtage alarmer eller adviseringer. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med modtager 
Advarsler 
• Brug ikke hvis beskadiget 
Brug ikke en modtager, som er beskadiget eller revnet. En beskadiget modtager kan forårsage skader 
som følge af elektrisk stød og kan medføre, at G6 ikke fungerer korrekt. 
 
• Brug kablet som anvist 
Brug kun USB-kablet som anvist og opbevar det sikkert. Misbrug af USB-kablet kan udgøre en 
kvælningsrisiko. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
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Forholdsregler 
• Test af højttaler og vibrationer 
Du skal kunne høre eller føle alarmer/adviseringer for at reagere på dem, så test din modtagerhøjttaler og 
vibrationer regelmæssigt. 
 
For at sikre, at højttaler og vibrationer fungerer, tilslut modtageren til opladning. Testskærmen til 
højttaleren vises i nogle få sekunder. Følg anvisningerne på skærmen for at teste højttaleren og 
vibrationer. Hvis du kan høre dem og føle dem, fantastisk! Men hvis ikke den bipper og vibrerer -- måske 
er den blevet våd eller blev tabt – så kontakt din lokale Dexcom-repræsentant. 
 
• Opbevares ren og tør 
Modtageren må ikke nedsænkes i vand og undgå at få snavs eller vand i USB-porten. Det kunne 
beskadige den. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med Dexcom Share 
Vigtige brugeroplysninger 
Dexcom Share (Del) giver dig mulighed for at sende sensorinformation fra din app til dine følgeres 
smartenheder! Læs indikationerne, advarslerne og forholdsregler nedenfor for at finde ud af, hvordan du 
trygt kan bruge denne app-funktion. 
Sikkerhedserklæringer i forbindelse med deling og styring af din diabetes 
 

Brugsindikationer 
• Hold følgere informeret 
Brug Del til at sende din sensorinformation fra din smartenhed til dine følgeres smartenheder. 
 
• Brug som sekundær meddelelse 
Oplysningerne på din smartenhed sendes direkte fra din G6-sender. Når de er på din enhed, vil Del 
sende dem til dine følgere. Så dine følgeres oplysninger er altid ældre end dine. Brug dine aktuelle 
oplysninger til at håndtere din diabetes, ikke dine følgeres forældede oplysninger. 
 
Dine følgere kan bruge de oplysninger, de får, til at hjælpe dig og støtte dig i at styre din diabetes. De 
oplysninger, de får, er ikke beregnet til brug for behandlingsbeslutninger, analyse eller undervisning. 
Følgere kan ikke ændre dine oplysninger. 
 
Advarsler 
• Brug din G6 til at træffe behandlingsbeslutninger 
Brug ikke oplysninger fra Del til behandlingsbeslutninger, som f.eks. at behandle for et lavt glukoseniveau 
eller at give dosis pga. et højt glukoseniveau. Brug derimod sensorinformationen på din G6. 
 
• Søg rådgivning hos din behandler 
Har din behandler givet dig selvovervågende opgaver? Bliv ved at med at udføre dem. At have følgere 
erstatter dem ikke. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 

Sikkerhedserklæringer i forbindelse med konfiguration af Share 
Advarsel 
• Følgere skal følge dig og du skal dele 
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Du er nødt til at aktivere Del for at få den til at sende din sensorinformation til dine følgere. Følgere skal 
downloade Dexcom Follow-appen for at se, hvad du sender. 
 
Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 
 
Forholdsregler 
• Følgere styrer ikke din diabetes, det gør du 
Stol ikke på dine følgere i forhold til at fortælle dig, at du har behov for at træffe en behandlingsbeslutning. 
Vær på forkant med styringen af din diabetes. Kig ofte på din G6. Reager på alarmer/adviseringer. Vent 
ikke på at en følger kontakter dig - de får muligvis ikke din sensorinformation på grund af et teknisk 
problem. 
 
• Kontrollér din smartenhed og dine følgeres smartenheder 

• Internetadgang kræves: Begge smartenheder skal være tilsluttet internettet for at kunne bruge Share. 
Prøv at sende en e-mail til din følger fra din enhed. Hvis din følger får den på sin enhed, er begge 
smartenheder forbundet. 
• Opladning af batterier: Sørg for, at smartenhedens batterier bliver opladet. Hvis batterierne på enten 
din eller dine følgeres smartenhed ikke er opladt, virker Share ikke. 

• Kontrollér din smartenhed 
App tændt: Hver gang du tænder din smartenhed, tryk på G6-appen for at åbne den. Hvis appen ikke er 
åben, virker Del ikke. 

• Kontrollér følgeres smartenheder 
• Lyd tændt: Følgere skal holde lydstyrken på deres smartenhed tændt eller i det mindste have 
vibrationer aktiveret, så de kan høre og/eller føle alarmer/adviseringer. Smartenhedsindstillinger 
overtrumfer følgeappindstillinger. 

• Mangel på deling: Følgere vil ikke få din sensorinformation, når deres smartenhed er slukket, ikke er 
tilsluttet internettet eller i Forstyr ikke- eller flytilstand. Når følgerne løser disse problemer, begynder de 
at få de aktuelle oplysninger, men de får ikke de oplysninger, de gik glip af. 
• Mobiloperatøren understøtter tale og data samtidigt: De fleste mobiloperatører understøtter brug af 
tale og data på samme tid. Kontrollér dine og få dine følgere til at kontrollere deres. Hvis det ikke er 
understøttet, vil Del ikke fungere under telefonopkald. Del genstartes, når opkaldet er overstået og 
sender eventuelle ventende meddelelser. 
 

• Tilpas Del så følgere kan støtte dig 
• Tilpas Del for at sikre, at dine følgere har de oplysninger, de har brug for til at hjælpe dig med at 
administrere din diabetes. 
• Forsinkelsesfunktion: Din følger vil ikke blive underrettet før efter den forsinkelsestid, du har angivet. 
• Ikke-delingsfunktion: Du kan stoppe med at dele med en følger på et hvilket som helst tidspunkt ved at 
vælge Ikke dele. Denne følger holder op med at få nogen af dine sensoroplysninger, indtil du vælger at 
dele igen. 
 

Følg instruktionerne for G6. Hvis du ikke følger dem, risikerer du at få en hændelse med meget lav eller 
meget høj glukose. 


