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Dexcom G6 -järjestelmän turvallisuusilmoitukset 
Käyttöaiheet 
Dexcom G6 -jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä (Dexcom G6 -järjestelmä eli G6) on 
glukoosinseurantajärjestelmä vähintään kaksivuotiaille. Dexcom G6 -järjestelmä on suunniteltu 
korvaamaan glukoosiarvojen mittaamisen sormenpääpistoilla hoitopäätösten tueksi. 
 
Dexcom G6 -järjestelmän tulosten tulkinnan pitäisi perustua glukoositrendeihin ja useisiin peräkkäisiin 
lukemiin. Dexcom G6 -järjestelmä auttaa myös havaitsemaan korkeiden ja matalien verensokeriarvojen 
jaksot, mikä helpottaa sekä hetkellisten että pitkäkestoisten hoitosäätöjen tekemistä. 
 
Dexcom G6 -järjestelmä on tarkoitettu potilaiden käyttöön kotona ja hoitolaitoksissa. 
 
Tärkeitä käyttäjätietoja 
Käy tuotteen ohjeet läpi ennen G6-järjestelmän käyttämistä. Käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, 
varotoimet sekä muita tärkeitä käyttäjätietoja löytyy G6-järjestelmän mukana tulevista ohjeista. 
Keskustele terveydenhoidon ammattilaisen kanssa siitä, miten voit käyttää G6-järjestelmän näyttämiä 
tietoja diabeteksesi hoitamiseen. Tuotteen ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja G6-järjestelmän 
vianmäärityksestä sekä järjestelmän suorituskykyominaisuuksista. 
 
Vasta-aihe 
• Ei MRI:n, CT:n tai Diatermian kanssa – ei ole turvallista käyttää magneettilaitteiden kanssa 
Älä käytä järjestelmää (anturia, lähetintä, vastaanotinta tai älylaitetta) magneettikuvauksen, 
tietokonetomografian tai korkeataajuisen sähkölämpöhoidon (diatermian) aikana. 
 
G6-järjestelmää ei ole testattu näissä tilanteissa. Magneettikentät ja lämpö voivat vahingoittaa G6-
järjestelmän osia, mikä voi saada sen näyttämään epätarkkoja G6-anturin glukoosiarvoja (G6-lukemia) tai 
estää varoitukset. Ilman G6-lukemia tai hälytys-/varoitusilmoituksia vaikea matalan tai korkean 
glukoositaso saattaa jäädä huomaamatta. 
 
Varoitukset 
• Lue käyttäjän ohjeet 
Ennen G6-järjestelmän käyttämistä sinun on luettava tuotteen mukana tulleet ohjeet. Jos et tee niin 

• et ehkä käytä G6-järjestelmää oikein 
• et ehkä ymmärrä G6-järjestelmän ilmoittamia tietoja 
• saatat vaikuttaa siihen, miten hyvin järjestelmä toimii 
• Älä jätä huomiotta matalan/korkean glukoosiarvon oireita 
 

Älä jätä huomiotta omaa oloasi. Jos glukoosivaroitukset ja G6-järjestelmän lukemat eivät vastaa oloasi, 
tee diabeteksen hoitopäätökset verenglukoosimittarin perusteella (mittari) tai hakeudu tarvittaessa 
nopeasti lääkärinhoitoon. Jos et ole varma, varmista mittarilla. 
 
• Ei numeroa, ei nuolta, ei G6-hoitopäätöstä 
Mikäli G6-järjestelmä ei näytä numeroa tai nuolta tai G6-lukemat eivät vastaa oireitasi, tee diabeteksen 
hoitopäätökset mittarisi tietojen perusteella. Ei numeroa, ei nuolta, ei hoitopäätöstä. Jos et ole varma, 
varmista mittarilla. 
 
• Älä käytä järjestelmää, jos... 
Älä käytä G6-järjestelmää, jos olet raskaana, saat dialyysihoitoa tai olet pahasti sairas. Ei tiedetä, miten 
eri tilat tai niiden hoitoon käytetyt yleiset lääkkeet voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan. G6-
järjestelmän lukemat voivat olla epätarkkoja näissä tapauksissa.  
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimi 



REF: FT-010360 Indications for Use and Safety Statements LBL017063 Rev 001 
 

• Vältä aurinkovoidetta ja hyönteiskarkoitinta 
Jotkin ihonhoitotuotteet, kuten aurinkovoiteet ja hyönteiskarkoitteet, voivat saada G6-järjestelmässä 
käytetyn muovin halkeilemaan. Varmista ennen G6-järjestelmän käyttöä, että vastaanottimessa, 
lähettimessä tai lähettimen pidikkeessä ei ole halkeamia. Jos löydät halkeaman, ota yhteys paikalliseen 
Dexcomin edustajaan. Älä anna näiden ihonhoitotuotteiden päästä kosketuksiin G6-järjestelmän osien 
kanssa. Kun olet käyttänyt ihonhoitotuotteita, pese kätesi ennen G6-järjestelmän osien käsittelemistä. 
Mikäli G6-järjestelmä pääsee kosketuksiin ihonhoitotuotteiden kanssa, pyyhi osa välittömästi puhtaalla 
liinalla. 
 

Käytön aloittamista koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitukset 
• Käytä mittaria aloittaessasi järjestelmän käytön 
Kun alat käyttää uutta anturia, G6-järjestelmä ei anna lukemia tai hälytys-/varoitusilmoituksia, ennen kuin 
annat anturikoodin tai teet kaksi kalibrointia. Tee hoitopäätökset mittarin perusteella tämän kahden tunnin 
anturin käynnistysjakson aikana. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Käytä oikeaa anturin koodia 
Kun alat käyttää uutta anturia, sinun on annettava koodi näyttölaitteeseen, jotta voit käyttää G6-
järjestelmää ilman sormenpääkalibrointeja. Kunkin anturin koodi on painettu tarralapun kääntöpuolelle. 
Älä käytä eri anturin koodia tai keksi sitä itse. Jos et anna oikeaa koodia, anturi ei toimi yhtä hyvin ja 
lukemat voivat olla epätarkkoja. Jos hävitit anturin koodin, voit kalibroida G6-järjestelmän 
sormenpäämittauksilla. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Kalibrointia koskevat turvallisuusilmoitukset 
Kalibrointia ei tarvita, jos annat anturin koodin. Jos et anna anturin koodia, seuraavat varoitukset ja 
varotoimet ovat voimassa. 
 
Varoitukset 
• Älä odota – kalibroi! 
Jos et ole käyttänyt kalibrointikoodia, sinun täytyy kalibroida G6-järjestelmä manuaalisesti päivittäin 
käyttämällä verenglukoosimittarin ja sormenpäämittausten avulla saatuja arvoja. Sinun on kalibroitava 
välittömästi, kun G6-järjestelmä ilmoittaa niin. Jos et ole kalibroinut, kun G6-järjestelmä niin ilmoittaa, 
järjestelmä ei ehkä ole tarkka, joten tee hoitopäätökset glukoosimittarin perusteella, kunnes kalibroit G6-
järjestelmän. 
 

• Käytä sormenpäämittauksia 
Kalibroi verensokerimittarin ja sormenpäämittausten avulla. Muista paikoista otettu verinäyte ei ehkä ole 
yhtä tarkka tai ajantasainen. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Ole tarkka, ole nopea. 
Anna mittarisi näyttämä tarkka verenglukoosiarvo viiden minuutin sisällä mittarin käyttämisestä. Älä anna 
G6-lukemaa kalibrointina. 
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Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Järjestelmää/laitteistoa/ohjelmistoa koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitukset 
• Anturin johto katkeaa 
Älä jätä huomiotta rispaantunutta tai irronnutta anturin johtoa. Anturin johto saattaa jäädä ihosi alle. Jos 
näin käy, ota yhteys paikalliseen Dexcomin edustajaan. 
 
Mikäli anturin johto katkeaa ihon alle etkä näe sitä, älä yritä poistaa sitä. Ota yhteys terveydenhuollon 
ammattilaiseen. Hakeudu lääkärinhoitoon myös, jos sinulla on infektion tai tulehduksen oireita – 
punoitusta, turvotusta tai kipua – anturin asetuskohdassa. 
 
• Asetuspaikka: vatsa vai pakara? 
Kaikki potilaat voivat käyttää vatsaa asetuspaikkana. 2–17-vuotiaat voivat käyttää myös pakaran yläosaa. 
Etsi vatsastasi tai pakarasi yläosasta paikka, jossa on jonkin verran pehmustetta. 
 
Anturia ei ole testattu muissa paikoissa eikä hyväksytty käytettäväksi niissä. Keskustele terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa parhaasta asetuspaikasta. 
 
2–17-vuotiaat: aseta vatsaan tai pakaran yläosaan.  
18-vuotiaat ja sitä vanhemmat: aseta vatsaan 
 

     
 
• Säilytyspaikka 
Voit säilyttää antureita huoneenlämmössä tai jääkaapissa – kunhan lämpötila on 2–30°C. Älä säilytä 
antureita pakastimessa. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Älä käytä, jos käyttöaika on umpeutunut 
Älä käytä vanhentuneita antureita, koska ne voivat antaa virheellisiä tuloksia. Tarkista viimeinen 
käyttöpäivä pakkausselosteesta. Päivä on ilmoitettu muodossa VVVV-KK-PP (vuosi-kuukausi-päivä). 
 
• Tarkista pakkaus 
Älä käytä anturia, jos sen steriili pakkaus on vahingoittunut tai avattu, koska se saattaa aiheuttaa 
infektion. 
 
• Puhdista ja kuivaa iho 
Puhdista ja kuivaa kädet ja asetuspaikka ennen anturin asettamista. 
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Pese kädet saippualla ja vedellä, ei geelimäisillä puhdistusaineilla, ja kuivaa kädet ennen 
anturipakkauksen avaamista. Jos kätesi ovat likaiset, kun asetat anturin, voit saada bakteereja 
asetuspaikkaan, mikä voi aiheuttaa infektion. 
 
Puhdista asetuskohta desinfiointipyyhkeellä infektioiden ehkäisemiseksi. Älä aseta anturia, ennen kuin 
ihosi on kuiva. Jos asetuspaikka ei ole puhdas ja täysin kuiva, on olemassa infektion vaara tai vaara, ettei 
lähettimen pidike tartu ihoon hyvin. 
 
Varmista, ettei ihollasi ole hyönteiskarkoitetta, aurinkovoidetta, hajuvettä tai voidetta. 
 
• Asetuspaikka: tarkistettavia asioita 
Pidä turvasuojus paikoillaan, kunnes asetat G6-asettimen ihoasi vasten. Jos poistat turvasuojuksen 
ensin, voit satuttaa itsesi painamalla anturin asettamispainiketta vahingossa ennenaikaisesti. 
 
Vaihda anturin asetuspaikkaa aina ottaessasi käyttöön uuden anturin. Saman paikan käyttäminen liian 
usein ei ehkä anna ihon parantua, mikä voi aiheuttaa arpeutumista tai ihoärsytystä. 
 
Anturin asettaminen on tärkeää. Valitse anturin asetuspaikka: 
• ainakin 8 cm:n päässä insuliinipumpun infuusiosarjasta tai injektiokohdasta 
• ei vyötärölle, arpien, tatuointien, ärtyneen ihon tai luiden päälle 
• kohtaan, jota ei yleensä kolhita tai paineta tai jonka päällä ei maata nukkuessa. 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Lähetintä koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitukset 
• Tarkasta 
Älä käytä vaurioitunutta tai halkeillutta lähetintä. Vaurioitunut lähetin voi aiheuttaa vammoja sähköiskuilla 
ja saada G6-järjestelmän toimimaan virheellisesti. 
 
• Käytä ohjeiden mukaan 
Lähetin on pieni ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä laita sitä suuhusi tai anna lasten pidellä sitä ilman 
aikuisten valvontaa. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 

Varotoimet 
• Käytä uudelleen – älä heitä pois 
Kun päätät käyttöjakson, älä heitä lähetintä pois. Lähetintä voi käyttää uudelleen, kunnes G6-järjestelmä 
ilmoittaa, että lähettimen paristo alkaa olla lopussa. Terveydenhoidon ammattilaiset: katso puhdistus- ja 
desinfiointiohjeet ammattilaiskäytön ohjeista. Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, 
glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Järjestelmää koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varotoimet 
• Hoitopäätökset 
Tee hoitopäätökset G6-järjestelmän lukemien ja trendinuolten perusteella. 
 
• Käytä oikeaa lähetintä, vastaanotinta ja anturia 
G6-järjestelmän osat eivät ole yhteensopivia vanhempien Dexcom-tuotteiden kanssa. Älä sekoita eri 
tuoteversioiden lähettimiä, vastaanottimia ja antureita. 
 
• Turvatarkastukset ja G6-järjestelmä 



REF: FT-010360 Indications for Use and Safety Statements LBL017063 Rev 001 
 

Kun käytät G6-järjestelmää, pyydä manuaalista ja visuaalista tarkastusta koko kehon skannerin 
läpikulkemisen sijaan. Älä myöskään aseta mitään G6-järjestelmän osaa röntgenlaitteen läpi menevään 
laukkuun. 
 
Voit käyttää G6-järjestelmää kulkiessasi metallinpaljastimen läpi. Jos teet niin, käytä verensokerimittariasi 
hoitopäätösten tekemiseen, kunnes poistut turvatarkastusalueelta. Koska emme ole testanneet jokaista 
röntgen- tai skannerimallia, emme tiedä, vahingoittavatko ne G6-järjestelmää. 
 
Et ole varma, mistä laitteesta on kyse? Pidä turvallisuus etusijalla – pyydä manuaalista tarkastusta. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 

Vastaanotinta ja älylaitetta koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varotoimet 
• Pidä lähetin näyttölaitteen lähellä 
Pidä lähetin ja näyttölaite kuuden metrin säteellä toisistaan niin, ettei niiden välillä ole esteitä (kuten seiniä 
tai metallia). Muuten ne eivät ehkä pysty viestimään keskenään. Mikäli lähettimen ja näyttölaitteen välillä 
on vettä – jos esimerkiksi käyt suihkussa tai uimassa – pidä ne lähempänä toisiaan. Käyttökantama on 
lyhyempi, koska Bluetooth®  ei toimi yhtä hyvin veden läpi. 
 
• Vastaanota hälytykset/varoitukset käyttämääsi näyttölaitteeseen 
Jotta saat hälytykset/varoitukset, määritä ne näkyviin käyttämässäsi näyttölaitteessa. Vastaanotin ei saa 
hälytyksiä/varoituksia, jotka määrität sovelluksessa. Myöskään sovellus ei saa hälytyksiä/varoituksia, 
jotka määrität vastaanottimessa. 
 
• Onko virta kytketty? 
Jos vastaanottimen tai älylaitteen virta on katkaistu, se ei näytä G6-järjestelmän lukemia tai 
hälytyksiä/varoituksia. Varmista, että näyttölaitteen virta on kytketty. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Älylaitetta koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitukset 
• Tarkista asetukset 
Kun käytät älylaitetta, varmista, että laitteen äänenvoimakkuus on tarpeeksi suuri, puhelinta ei ole 
mykistetty etkä ole kytkenyt kuulokkeita. Jos äänenvoimakkuus ei ole tarpeeksi suuri, laite on mykistetty 
tai kuulokkeet on kytketty, et kuule ilmoituksia, kuten tärkeitä hälytyksiä. Kun Android®-laitteeseen on 
kytketty kuulokkeet, hälytykset/varoitukset kuuluvat kuulokkeista ja kaiuttimesta. Apple®-laitteessa ne 
kuuluvat vain kuulokkeista. 
 
Jotkin ilmoitukset ovat vaiennettuja ensimmäisen näyttö- ja värinäilmoituksen aikana ja antavat 
äänimerkin toisella ilmoituksella. Jos et poista varoitusta, se toistuu puolella äänenvoimakkuudella viiden 
minuutin jälkeen ja täydellä voimakkuudella 10 minuutin jälkeen. 
 
Hälytykset ja tärkeät varoitukset kuuluvat ja näyttävät tietoa, vaikka äänenvoimakkuus olisi hiljainen tai 
kokonaan vaiennettu. Jos älylaitteesi on äänettömällä, vain seuraavat ilmoitukset kuuluvat: 
• Glukoosihälytykset/-varoitukset: 
• Kiireellinen matala 
• Kiireellinen kohta matala 
• Matala glukoosiarvo 
• Korkea glukoosiarvo 
• Nousunopeus 
• Pudotusnopeus 
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• Ei lukemavaroituksia 
• Järjestelmävaroitukset: 
• Kalibrointi vaaditaan (kahden tunnin anturin käynnistysjakson jälkeen, tulee näkyviin vain, kun 
anturikoodia ei käytetä) 
• Kalibrointivirhe (tulee näkyviin vain, kun annat kalibroinnin; kalibrointia ei vaadita) 
• Anturi vanhentunut 
• Vaihda anturi 
• Lähetin (ei toimi) 
• Ei tallennustilaa -virhe 
• Sovellus pysähtynyt 
• Poikkeukset: Apple-laitteissa signaalin menetys ei kuulu, kun äänenvoimakkuus on hiljainen tai laite on 
vaiennettu. Puhelimesta ei kuulu hälytyksiä/varoituksia, kun Android-puhelin on rajoitetuimmassa Älä 
häiritse -tilassa. 
• Bluetooth: lähetin viestii sovelluksen kanssa Bluetooth-yhteyden avulla. Varmista, että älylaitteesi 
Bluetooth  on käytössä. Jos se ei ole, et saa hälytyksiä/varoituksia tai järjestelmältä tietoja. 
• Ilmoitukset: 
• Varmista, että älylaitteesi asetukset sallivat Dexcom-sovelluksen ilmoitusten näkymisen lukitusnäytössä. 
Näin näet ilmoitukset puhelimen lukitusta avaamatta. 
• Apple: G6-järjestelmän valmistelun aikana Dexcom-sovelluksen ilmoitukset on otettava käyttöön tai 
muuten et saa hälytyksiä/varoituksia. 
 

• Akku: Sovelluksen täytyy aina olla käynnissä taustalla ja se voi kuluttaa älylaitteen akkua. Pidä akku 
aina ladattuna. 
 
• Yhteensopivuus: Ennen älylaitteen tai sen käyttöjärjestelmän päivittämistä tarkista yhteensopivuustiedot 
osoitteesta dexcom.com/compatibility. Sovelluksen tai laitteen käyttöjärjestelmän automaattiset 
päivitykset voivat muuttaa asetuksia tai sulkea sovelluksen. Päivitä aina manuaalisesti ja tarkista sen 
jälkeen, että laitteen asetukset ovat oikeat. 
 
• Aika: Anna älylaitteen päivämäärän ja ajan päivittyä automaattisesti, kun matkustat eri aikavyöhykkeelle 
tai kun on aika vaihtaa kesä- tai talviaikaan. Älä muuta älylaitteen aikaa manuaalisesti, koska se voi 
aiheuttaa trendinäytön ajan näkymisen väärin ja sovellus voi lopettaa tietojen näyttämisen. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Tarkista lisälaitteet 
Käytätkö älylaitteesi kanssa kuulokkeita? Entä Bluetooth -kaiuttimia tai älykelloa? Kun käytät 
lisävarusteita, muista että saatat saada hälytykset/varoitukset vain yhteen laitteeseen tai 
lisävarusteeseen, et kaikkiin. Kun olet liittänyt lisälaitteita, varmista, että älylaitteen asetukset sallivat 
hälytysten tai varoitusten saamisen. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Vastaanotinta koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitukset 
• Älä käytä vahingoittunutta laitetta 
Älä käytä vaurioitunutta tai halkeillutta vastaanotinta. Vaurioitunut vastaanotin voi aiheuttaa vammoja 
sähköiskuilla ja saada G6-järjestelmän toimimaan virheellisesti. 
 
• Käytä kaapeleita ohjeiden mukaisesti 
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Käytä USB-kaapelia vain ohjeiden mukaan ja säilytä sitä turvallisesti. USB-kaapelin väärinkäyttö voi 
aiheuttaa kuristumisvaaran. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Testaa kaiuttimen ja värinän toimivuus 
Sinun on kuultava tai tunnettava hälytykset/varoitukset, jotta voit reagoida niihin, joten testaa 
vastaanottimen kaiutin- ja värinätoiminto säännöllisesti. 
 
Varmista lataamalla vastaanotin, että kaiutin- ja värinätoiminto toimii. Kaiutintesti-näyttö tulee näkyviin 
muutamaksi sekunniksi. Testaa kaiutin ja värinä näytön ohjeiden mukaisesti. Jos kuulet ja tunnet ne, 
hienoa! Mutta jos laite ei anna äänimerkkejä tai värise – ehkä se kastui tai putosi – ota yhteyttä 
paikalliseen Dexcomin edustajaan. 
 
• Pidä puhtaana ja kuivana 
Älä upota vastaanotinta veteen äläkä päästä likaa tai vettä sen USB-liitäntään. Vastaanotin voi 
vahingoittua siitä. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Dexcom Share -ominaisuutta koskeva turvallisuusilmoitus 
Tärkeitä käyttäjätietoja 
Dexcom Share (Share) mahdollistaa anturin tietojen lähettämisen sovelluksesta seuraajiesi älylaitteisiin. 
Lue seuraavista käyttöaiheista, varoituksista ja varotoimista, miten voit käyttää sovelluksen tätä 
ominaisuutta turvallisesti. 
Share-toimintoa ja diabeteksen hallintaa koskevia turvallisuusilmoituksia 
 

Käyttöaiheet 
• Pidä seuraajat ajan tasalla 
Lähetä Share-toiminnon avulla anturin tietoja älylaitteestasi seuraajiesi älylaitteisiin. 
 
• Käytä vain toissijaisena ilmoituksena 
Älylaitteesi tiedot lähetetään suoraan G6-lähettimestäsi. Kun tiedot ovat saapuneet laitteeseesi, Share 
lähettää ne seuraajillesi. Seuraajiesi tiedot ovat siis aina vanhempia kuin sinun. Käytä diabeteksesi 
hallinnassa ajantasaisia, omia tietojasi, älä seuraajiesi mahdollisesti vanhentuneita tietoja. 
 
Seuraajasi voivat käyttää saamiaan tietoja ottaakseen yhteyttä sinuun ja tukeakseen sinua diabeteksesi 
hoidossa. Heidän saamiaan tietoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi hoitopäätöksiin, analyysiin tai 
opettamiseen. Seuraajat eivät voi muuttaa tietojasi. 
 
Varoitukset 
• Tee hoitopäätökset G6-järjestelmän perusteella 
Älä käytä Share-toiminnon tietoja hoitopäätösten tekemiseen, kuten matalan tai korkean glukoosiarvon 
hoitoon. Käytä sen sijaan G6-järjestelmän anturin tietoja. 
 
• Noudata terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja 
Onko terveydenhuollon ammattilainen antanut sinulle itseseurantatehtäviä? Jatka niiden tekemistä. 
Seuraajat eivät korvaa niitä. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
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Share-toiminnon valmistelemista ja asetuksia koskevat turvallisuusilmoitukset 
Varoitus 
• Seuraajien on seurattava ja sinun käytettävä Share-toimintoa 
Share-toiminnon täytyy olla käytössä, jotta se lähettää anturisi tiedot seuraajillesi. Seuraajien on ladattava 
Dexcom Seuranta -sovellus, jotta he näkevät lähettämäsi tiedot. 
 
Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 
 
Varotoimet 
• Seuraajat eivät hoida diabetestasi, vaan sinä 
Älä luota siihen, että seuraajasi ilmoittavat sinulle hoitopäätöksen tarpeesta. Pidä diabeteksen hoito 
hallinnassasi. Katso G6-laitettasi usein. Reagoi hälytyksiin/varoituksiin. Älä odota, että seuraaja ottaa 
sinuun yhteyttä – he eivät ehkä saa anturistasi tietoja teknisen ongelman vuoksi. 
 
• Tarkista älylaitteesi ja seuraajiesi älylaitteet 

• Internet-yhteys tarvitaan: molempien älylaitteiden on oltava yhteydessä Internetiin, jotta Share-
toimintoa voi käyttää. Yritä lähettää seuraajalle sähköposti laitteestasi. Jos seuraaja saa viestisi omaan 
laitteeseensa, molemmat älylaitteet ovat yhteydessä Internetiin. 
• Akku ladattu: varmista, että älylaitteen akku on ladattu. Mikäli sinun tai seuraajiesi älylaitteen akkua ei 
ole ladattu, Share-toiminto ei toimi. 

• Tarkista älylaitteesi 
Sovellus käynnissä: kun kytket virran älylaitteeseesi, avaa G6-sovellus napauttamalla. Jos sovellus ei ole 
auki, Share-toiminto ei toimi. 

• Tarkista seuraajien älylaitteet 
• Äänet käytössä: seuraajien on pidettävä älylaitteensa äänet käytössä tai ainakin värinä käytössä, jotta 
he kuulevat ja/tai tuntevat hälytyksen/varoitukset. Älylaitteen asetukset ovat tärkeämmässä asemassa 
kuin Seuranta-sovelluksen asetukset. 

• Jakamisen katkokset: seuraajat eivät saa anturisi tietoja, kun heidän älylaitteensa on sammutettu, 
Internet-yhteyden ulottumattomissa tai Älä häiritse- tai Lentokone-tilassa. Kun nämä tilanteet on 
korjattu, seuraajat tulevat taas saamaan tietojasi, mutta he eivät saa enää katkoksen aikana 
menetettyjä tietoja.   
• Matkapuhelinoperaattori tukee samanaikaista ääntä ja dataa: useimmat matkapuhelinoperaattorit 
tukevat äänen ja datan käyttöä samanaikaisesti. Tarkista oma laitteesi ja pyydä seuraajia tarkistamaan 
omansa. Jos sitä ei tueta, Share ei toimi puheluiden aikana. Share käynnistyy uudelleen puhelun 
päättymisen jälkeen ja lähettää kaikki odotustilassa olevat ilmoitukset. 
 

• Mukauta Share niin, että seuraajat voivat tukea sinua 
• Mukauta Share niin, että seuraajat saavat kaikki tarvitsemansa tiedot, jotta he pystyvät tukemaan 
sinua diabeteksen hoitamisessa. 
• Viivästys-toiminto: seuraaja saa ilmoituksen vain etukäteen asettamasi ajan päästä. 
• Ei jaeta -ominaisuus: voit lopettaa tietojen jakamisen seuraajan kanssa valitsemalla Lopeta 
jakaminen. Seuraaja ei saa mitään tietoja anturistasi, kunnes sinä päätät, että haluat jakaa tietojasi 
uudelleen. 
 

Noudata G6-järjestelmän ohjeita. Jos et tee niin, glukoosiarvosi voi laskea vaarallisen matalaksi tai 
nousta vaarallisen korkeaksi. 


