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Dexcom G6 Veiligheidsvoorschriften 
Gebruiksindicaties 
Het Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (Dexcom G6-systeem of G6) is een 
glucosemonitoringsysteem voor personen van 2 jaar en ouder. Het Dexcom G6-systeem is ontworpen ter 
vervanging van bloedglucose (BG)-tests met vingerprik voor behandelbeslissingen. 
 
De interpretatie van de resultaten van het Dexcom G6-systeem moet gebaseerd zijn op de glucosetrends 
en verschillende opeenvolgende metingen in de tijd. Het Dexcom G6-systeem helpt ook bij de detectie 
van episodes van hyperglycemie en hypoglycemie, waardoor zowel acute als langdurige 
therapieaanpassingen mogelijk zijn. 
 
Het Dexcom G6-systeem is bedoeld voor gebruik door patiënten thuis en in zorginstellingen. 
 
Belangrijke informatie voor gebruikers 
Lees de productinstructies door voordat u de G6 gebruikt. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, 
voorzorgsmaatregelen en andere belangrijke informatie voor de gebruiker kunt u vinden in de 
productinstructies die bij de G6 worden geleverd. Bespreek met uw arts hoe u de informatie op de G6 
moet gebruiken om uw diabetes te helpen beheren. In de producthandleiding vindt u belangrijke 
informatie over het verhelpen van problemen met de G6 en over de prestatiekenmerken van het systeem. 
 
Contra-indicatie 
• Geen MRI/CT/Diathermie – MR niet veilig 
Draag uw CGM (sensor, zender, ontvanger of mobiel apparaat) niet bij magnetische 
resonantiebeeldvorming (MRI), computertomografie (CT)-scan of hoogfrequente elektrische 
warmtebehandeling (diathermie). 
 
De G6 is in die situaties niet getest. De magnetische velden en de hitte kunnen de componenten van de 
G6 beschadigen, waardoor onjuiste G6 sensorglucosemetingen (G6-waarden) kunnen worden 
weergegeven of waarschuwingen kunnen worden voorkomen. Zonder G6-meetwaarden of alarm-
/waarschuwingsmeldingen mist u mogelijk een ernstige gebeurtenis met een lage of hoge 
glucosewaarde. 
 
Waarschuwingen 
• Lees het gebruikersmateriaal 
Lees het meegeleverde materiaal zorgvuldig voordat u uw G6 in gebruik neemt. Als u dat niet doet, kunt 
u mogelijk: 

• De G6 niet correct gebruiken 
• De informatie van de G6 niet begrijpen 
• Van invloed zijn op de goede werking 
• Negeer lage/hoge symptomen niet 
 

Negeer niet hoe u zich voelt. Als uw glucosemeldingen en G6-metingen niet overeenkomen met wat u 
voelt, gebruikt u uw bloedglucosemeter (meter) om beslissingen te nemen over diabetesbehandelingen 
of, indien nodig, onmiddellijk medische hulp in te roepen. Haal bij twijfel uw meter tevoorschijn. 
 
• Geen getal, geen pijl, geen CGM-behandelbeslissing 
Als uw G6 geen getal of pijl weergeeft, of als uw G6 metingen niet overeenkomen met uw symptomen, 
gebruik dan uw meter om beslissingen te nemen over de behandeling van diabetes. Geen getal, geen 
pijl, geen behandelbeslissing. Haal bij twijfel uw meter tevoorschijn. 
 
• Niet gebruiken als… 
Gebruik de G6 niet als u zwanger bent, bij dialyse of als u ernstig ziek bent. Het is niet bekend hoe 
verschillende aandoeningen of medicijnen die bij deze populaties voorkomen de werking van het systeem 
kunnen beïnvloeden. G6-metingen kunnen onnauwkeurig zijn bij deze populaties.  
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Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregel 
• Vermijd zonnebrandcrème en insectenafweermiddel 
Sommige huidverzorgingsproducten, zoals zonnebrand- en insectenwerende middelen, kunnen het 
plastic dat in uw G6 wordt gebruikt doen barsten. Voordat u uw G6 gebruikt, moet u controleren of er 
geen barsten in uw ontvanger, zender en zenderhouder zijn. Als u een barst vindt, neem dan contact op 
met uw plaatselijke Dexcom-vertegenwoordiger. Laat deze huidverzorgingsproducten niet in contact 
komen met uw G6. Na het gebruik van huidverzorgingsproducten moet u uw handen wassen voordat u 
uw G6 aanraakt. Als er huidverzorgingsproducten op uw G6 terechtkomen, veegt u deze onmiddellijk af 
met een schone doek. 
 

Veiligheidsvoorschriften bij het opstarten 
Waarschuwingen 
• Meter tijdens opstarten gebruiken 
Wanneer u een nieuwe sensor start, krijgt u geen G6-metingen of alarmen/waarschuwingen totdat u uw 
sensorcode of twee kalibraties hebt ingevoerd. Gebruik uw meter om behandelbeslissingen te nemen 
tijdens de 2 uur durende warming-upperiode van de sensor. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
• Gebruik de correcte sensorcode 
Wanneer u een nieuwe sensor start, moet u een code invoeren in uw weergave-apparaat met de G6 
zonder vingerprikkalibraties. Elke sensor heeft zijn eigen code afgedrukt op de achterzijde van de 
plakstrook. Gebruik geen code van een andere sensor of een eigen code. Als u niet de juiste code 
invoert, werkt uw sensor niet zo goed en kan hij onnauwkeurig zijn. Als u de sensorcode verloren hebt, 
kunt u de G6 kalibreren met vingerprikken. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften bij kalibratie 
Kalibratie is niet nodig als gebruikers een sensorcode invoeren. Als gebruikers geen sensorcode 
invoeren, gelden de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 
 
Waarschuwingen 
• Wacht niet - Kalibreer! 
Als u de kalibratiecode niet hebt gebruikt, moet u uw G6 dagelijks handmatig kalibreren met behulp van 
waarden die worden verkregen uit een bloedglucosemeter en vingerprikken. U moet onmiddellijk 
kalibreren wanneer de G6 u dit meldt. Als u niet hebt gekalibreerd toen dit werd gemeld, is uw G6 
mogelijk niet nauwkeurig, dus gebruik uw glucosemeter om behandelbeslissingen te nemen totdat u uw 
G6 hebt gekalibreerd. 
 

• Gebruik de vingertoppen 
Gebruik de vingertoppen om te kalibreren vanaf uw BG-meter. Bloed van andere plaatsen kan minder 
nauwkeurig en niet zo tijdig zijn. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
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• Wees accuraat, wees snel. 
Voer binnen vijf minuten na het gebruik van de meter de exacte BG-waarde in die op uw meter wordt 
weergegeven. Voer de G6-meting niet als kalibratie in. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften inzake systeem/hardware/software 
Waarschuwingen 
• Sensordraad breekt af 
Houd rekening met kapotte of losgeraakte sensordraden. Er kan een sensordraad onder uw huid 
achterblijven. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke Dexcom-vertegenwoordiger. 
 
Als er een sensordraad onder uw huid afbreekt en u deze niet kunt zien, probeer deze dan niet te 
verwijderen. Neem contact op met uw gezondheidszorgprofessional. Raadpleeg ook een arts als u 
symptomen van infectie of ontsteking – roodheid, zwelling of pijn – op de aanbrengplaats hebt. 
 
• Waar aanbrengen: buik of billen? 
Alle patiënten kunnen hun buik gebruiken. Patiënten van 2 tot 17 jaar kunnen ook hun bovenbil kiezen. 
Zoek een plaats op uw buik of bovenbil waar u wat 'gevuld' bent. 
 
De sensor is niet getest of goedgekeurd voor andere plaatsen. Spreek met uw 
gezondheidszorgprofessional over de beste plaats voor u. 
 
Leeftijd 2-17 jaar: op de buik of bovenbil aanbrengen Leeftijd 18 en ouder: op de buik aanbrengen 
 

     
 
• Waar te bewaren 
U kunt uw sensoren bij kamertemperatuur of in de koelkast bewaren - zolang de temperatuur tussen 2°C 
en 30°C ligt. Bewaar de sensoren niet in de vriezer. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
• Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken 
Gebruik geen sensoren waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, omdat deze onjuiste resultaten 
kunnen geven. Controleer de uiterste gebruiksdatum op het etiket van de verpakking. Het is in het 
formaat JJJJ-MM-DD (jaar-maand-dag). 
 
• Controleer de verpakking 
Gebruik de sensor niet als de steriele verpakking beschadigd of geopend is, omdat dit een infectie kan 
veroorzaken. 
 
• Schone en droge huid 
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Maak uw handen en de plaats waar u de sensor aanbrengt schoon en droog voordat u de sensor plaatst. 
 
Was uw handen met water en zeep (niet met gelreinigers), en droog ze vervolgens af voordat u de 
sensorverpakking opent. Als uw handen vuil zijn bij het plaatsen van de sensor, kunt u ziektekiemen op 
de aanbrengplaats en daardoor een infectie krijgen. 
 
Reinig de aanbrengplaats met een alcoholdoekje om infecties te voorkomen. Breng de sensor pas aan 
als uw huid droog is. Als de aanbrengplaats niet schoon en volledig droog is, loopt u het risico van 
infectie of het niet goed plakken van de zenderhouder. 
 
Zorg ervoor dat u geen insectenspray, zonnebrandcrème, parfum of lotion op uw huid hebt. 
 
• Waar aanbrengen: te controleren dingen 
Houd het beschermkapje aangebracht totdat u de G6 applicator op uw huid plaatst. Als u eerst het 
beschermkapje verwijdert, kunt u uzelf letsel toebrengen door per ongeluk op de knop te drukken 
waardoor de sensor wordt aangebracht voordat u dat van plan bent. 
 
Verander de aanbrengplaats voor elke sensor. Als u dezelfde plaats te vaak gebruikt, kan het gebeuren 
dat de huid niet geneest, wat littekens of huidirritatie veroorzaakt. 
 
De plaatsing van de sensor is belangrijk. Kies een plaats: 
• Op ten minste 8 cm van de infusieset van de insulinepomp of de injectieplaats 
• Uit de buurt van broekband, littekens, tatoeages, irritatie en botten 
• Het is niet waarschijnlijk dat u tijdens het slapen wordt gestoten, geduwd of erop ligt 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften voor de zender 
Waarschuwingen 
• Controleer 
Gebruik geen beschadigde of gebarsten zender. Een beschadigde zender kan letsel veroorzaken door 
elektrische schokken en kan ervoor zorgen dat de G6 niet correct werkt. 
 
• Gebruik zoals voorgeschreven 
De zender is klein en kan verstikkingsgevaar opleveren. Stop hem niet in uw mond of zorg ervoor dat hij 
niet wordt vastgehouden door kinderen zonder toezicht van een volwassene. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 

Voorzorgsmaatregelen 
• Hergebruik – Gooi niet weg 
Gooi de zender niet weg wanneer u een sessie beëindigt. De zender is herbruikbaar totdat de G6 u meldt 
dat de batterij van de zender bijna leeg is. Voor gezondheidszorgprofessionals: zie de reinigings- en 
desinfectie-instructies in de professionele gebruiksaanwijzing. Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, 
kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften voor het systeem 
Voorzorgsmaatregelen 
• Behandelbeslissingen 
Gebruik uw G6-meting en trendpijl om behandelbeslissingen te nemen. 
 
• Gebruik de correcte zender, ontvanger en sensor 
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G6-componenten zijn niet compatibel met eerdere Dexcom-producten. Combineer geen zenders, 
ontvangers en sensoren van verschillende generaties. 
 
• Doorgang door veiligheidscontrolepunt 
Vraag tijdens het dragen van uw G6 om fouillering met een handbediende metaaldetector of handmatige 
fouillering van het hele lichaam en visuele inspectie in plaats van door de Advanced Imaging Technology 
(AIT) bodyscanner te gaan (ook wel millimetergolfscanner genoemd) of enig onderdeel van de G6 in de 
bagage-röntgenmachine te plaatsen. 
 
U kunt de G6 dragen in de metaaldetectiepoort. Als u dat doet, gebruik dan pas uw meter voor 
behandelbeslissingen wanneer u het veiligheidsgebied hebt verlaten. Omdat we niet alle 
röntgenmachines en scanners hebben getest, weten we niet of deze de G6 beschadigen. 
 
Weet u niet zeker wat voor soort machine het is? Wees veilig – vraag om fouillering met een 
handbediende metaaldetector of handmatige fouillering van het hele lichaam. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 

Veiligheidsvoorschriften ontvanger en mobiel apparaat 
Voorzorgsmaatregelen 
• Houd de zender in de buurt van het weergaveapparaat 
Houd uw zender en weergaveapparaat binnen 6 meter zonder obstakels (zoals muren of metaal) 
ertussen. Anders zijn ze mogelijk niet in staat zijn om te communiceren. Als er water tussen uw zender en 
het weergaveapparaat zit – bijvoorbeeld als u aan het douchen of zwemmen bent – houd ze dan dichter 
bij elkaar. Het bereik wordt verkleind omdat Bluetooth®  minder goed werkt via water. 
 
• Ontvangst van alarm/waarschuwingen op het gebruikte weergaveapparaat 
Om alarm/waarschuwingen te ontvangen, stelt u deze in op het weergaveapparaat dat u gebruikt. Uw 
ontvanger ontvangt niet het alarm/de waarschuwingen die u hebt ingesteld op uw app. En andersom, uw 
app ontvanger ontvangt niet het alarm/de waarschuwingen die u hebt ingesteld op uw ontvanger. 
 
• Is hij aan? 
Als de ontvanger of het mobiele apparaat is afgezet (uitgeschakeld), worden er geen G6-meetwaarden of 
alarmen/waarschuwingen weergegeven. Controleer of uw weergaveapparaat is ingeschakeld. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften mobiel apparaat 
Waarschuwingen 
• Controleer de instellingen 
Wanneer u uw mobiel apparaat gebruikt, moet u controleren of het volume omhoog is gedraaid, het 
geluid van uw telefoon niet is gedempt en of er geen hoofdtelefoon is aangesloten. Als het volume niet 
omhoog is gedraaid, het geluid van het apparaat is gedempt of de hoofdtelefoon is aangesloten, hoort u 
geen meldingen, waaronder belangrijke alarmen. Wanneer u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op uw 
Android®, klinken alarm/waarschuwingen via de hoofdtelefoon en de luidspreker. Op uw Apple® klinken ze 
alleen via de hoofdtelefoon. 
 
Sommige meldingen zijn stil tijdens de eerste visuele en trilmelding en maken vervolgens een geluid bij 
de tweede melding. Als u de waarschuwing niet wist, wordt deze na 5 minuten herhaald op de helft van 
het volume en na 10 minuten op het volledige volume. 
 
Uw alarm en belangrijke waarschuwingen klinken en geven informatie weer, ook wanneer het volume 
laag of gedempt is. Als uw mobiel apparaat gedempt is, klinken alleen deze meldingen: 
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• Glucose Alarm/Waarschuwingen: 
• Urgent Laag 
• Urgent Laag Binnenkort  
• Lage Glucose 
• Hoge Glucose 
• Stijgingssnelheid 
• Dalingssnelheid 
• Geen Metingen Waarschuwing 
• Systeemwaarschuwingen: 
• Kalibratie vereist (na 2 uur warming-up van de sensor, wordt alleen weergegeven wanneer geen 
sensorcode wordt gebruikt) 
• Kalibratiefout (verschijnt alleen wanneer een gebruiker een kalibratie invoert; kalibratie is niet nodig) 
• Sensor vervallen 
• Vervang sensor 
• Zender (werkt niet) 
• Geen Opslag Fout 
• App gestopt 
• Uitzonderingen: op Apple-apparaten klinkt het signaalverlies niet wanneer het volume laag of gedempt 
is. Geen alarm/waarschuwingen op uw telefoon wanneer uw Android-telefoon zich in de meest 
restrictieve instelling 'Niet storen' bevindt. 
• Bluetooth: Uw zender communiceert met uw app via Bluetooth. Controleer of Bluetooth  op uw mobiel 
apparaat is ingeschakeld. Als dit niet het geval is, ontvangt u geen alarmen/waarschuwingen of CGM-
informatie. 
 

• Meldingen: 
• Zorg ervoor dat de instellingen van uw mobiel apparaat Dexcom app-meldingen laten zien op uw 
Vergrendelscherm. Hierdoor kunt u meldingen zien zonder uw telefoon te ontgrendelen. 
• Apple: schakel tijdens het instellen van de G6 Dexcom app-meldingen in want anders ontvangt u geen 
alarm/waarschuwingen. 
 

• Batterij: de app moet altijd op de achtergrond draaien en kan de batterij van uw mobiel apparaat leeg 
maken. Houd de batterij opgeladen. 
 
• Compatibiliteit: controleer dexcom.com/compatibility voordat u uw mobiel apparaat of 
besturingssysteem upgradet. Automatische updates van de app of het besturingssysteem van uw 
apparaat kunnen de instellingen wijzigen of de app afsluiten. Werk altijd handmatig bij en controleer 
daarna de juiste apparaatinstellingen. 
 
• Tijd: laat de datum en tijd op uw mobiel apparaat automatisch bijwerken wanneer u door tijdzones reist 
of overschakelt tussen standaard- en daglichtbesparende tijden. Wijzig de tijd van uw mobiel apparaat 
niet handmatig, omdat dit de tijd op het trendscherm verkeerd kan maken en de app kan stoppen met het 
weergeven van gegevens. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
• Controleer aanvullende apparaten 
Gebruikt u een hoofdtelefoon voor uw mobiel apparaat? Hoe zit het met Bluetooth -luidsprekers of een 
smartwatch? Wanneer u accessoires gebruikt, moet u er rekening mee houden dat u uw 
alarm/waarschuwingen mogelijk slechts op één apparaat of accessoire krijgt, dus niet op alle. Nadat u 
een aanvullend apparaat hebt aangesloten, moet u ervoor zorgen dat u met de instellingen van uw 
smartphone alarmen of waarschuwingen kunt blijven ontvangen. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
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Veiligheidsvoorschriften ontvanger 
Waarschuwingen 
• Niet gebruiken indien beschadigd 
Gebruik geen beschadigde of gebarsten ontvanger. Een beschadigde ontvanger kan letsel veroorzaken 
door elektrische schokken en kan ervoor zorgen dat de G6 niet correct werkt. 
 
• Gebruik de kabel zoals voorgeschreven 
Gebruik de USB-kabel alleen zoals aangegeven en bewaar deze op veilige wijze. Verkeerd gebruik van 
de USB-kabel kan wurgingsgevaar opleveren. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
• Test luidspreker en trillingen 
U moet een alarm/waarschuwing horen of voelen om erop te reageren, dus test regelmatig de luidspreker 
van uw ontvanger en de trillingen. 
 
Om er zeker van te zijn dat de luidspreker en trillingen werken, sluit u de ontvanger aan om deze op te 
laden. Het scherm Luidsprekertest verschijnt gedurende een paar seconden. Volg de aanwijzingen op het 
scherm om de luidspreker en de trillingen te testen. Als u ze hoort en voelt, prima! Maar als hij niet piept 
en trilt – misschien is hij nat geworden of gevallen – neem dan contact op met uw plaatselijke Dexcom-
vertegenwoordiger. 
 
• Houd schoon en droog 
Dompel uw ontvanger niet onder in water en zorg ervoor dat er geen vuil of water in de USB-aansluiting 
terechtkomt. Daardoor zou hij kunnen beschadigen. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Veiligheidsvoorschriften Dexcom Share 
Belangrijke informatie voor gebruikers 
Met Dexcom Share (Delen) kunt u uw sensorgegevens vanuit uw app naar de mobiele apparaten van uw 
volgers sturen! Lees de aanwijzingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen hieronder om te 
ontdekken hoe u deze app-functie veilig kunt gebruiken. 
Uw diabetesveiligheidsvoorschriften delen en beheren 
 

Gebruiksindicaties 
• Houd volgers op de hoogte 
Gebruik Share om uw sensorinformatie van uw mobiel apparaat naar de mobiele apparaten van uw 
volgers te verzenden. 
 
• Gebruik als secundaire melding 
De informatie op uw mobiel apparaat wordt rechtstreeks verzonden vanaf uw G6-zender. Nadat de 
informatie op uw apparaat aanwezig is, verzendt Share deze naar uw volgers. De informatie voor uw 
volgers is dus altijd ouder dan de uwe. Gebruik uw huidige informatie om uw diabetes te beheren, niet de 
mogelijk verouderde informatie van uw volgers. 
 
Uw volgers kunnen de informatie die ze krijgen gebruiken om contact met u op te nemen en u te 
ondersteunen bij het beheer van uw diabetes. De informatie die ze krijgen is niet bedoeld om te worden 
gebruikt voor behandelbeslissingen, analyse of onderwijs. Volgers kunnen uw informatie niet wijzigen. 
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Waarschuwingen 
• Gebruik uw G6 om behandelbeslissingen te nemen 
Gebruik Share-informatie niet voor behandelbeslissingen, zoals het behandelen van een lage waarde of 
het doseren van een hoge waarde. Gebruik in plaats daarvan de sensorinformatie op uw G6. 
 
• Neem advies op bij de zorgverlener 
Heeft uw gezondheidszorgprofessional u taken gegeven ter zelfcontrole? Blijf ze doen. Het hebben van 
volgers vervangt deze niet. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 

Veiligheidsvoorschriften over setup en instellingen van Share 
Waarschuwing 
• Volgers moeten volgen en u moet delen 
U moet Share inschakelen om uw sensorinformatie naar uw volgers te sturen. Volgers moeten de 
Dexcom Follow-app downloaden om te zien wat u verstuurt. 
 
Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
• Volgers beheren niet uw diabetes, maar u wel 
Vertrouw niet op uw volgers om u te laten weten dat u een behandelbeslissing moet nemen. Blijf op de 
hoogte van uw diabetesbeheer. Kijk vaak op uw G6. Reageer op alarm/waarschuwingen. Wacht niet tot 
de volger contact opneemt – het is mogelijk dat hij/zij uw sensorinformatie niet krijgt vanwege een 
technisch probleem. 
 
• Controleer uw mobiel apparaat en de mobiel apparaten van uw volgers 

• Internettoegang vereist: beide mobiele apparaten moeten met het internet verbonden zijn om Share te 
kunnen gebruiken. Probeer uw volger een e-mail te sturen vanaf uw apparaat. Als uw volger deze op 
zijn apparaat ontvangt, zijn beide mobiele apparaten met elkaar verbonden. 
• Batterijen opgeladen: zorg ervoor dat de batterijen van het mobiel apparaat zijn opgeladen. Als de 
batterijen van uw mobiel apparaat of dat van uw volger niet zijn opgeladen, werkt Share niet. 

• Controleer uw mobiel apparaat 
App aan: tik op de G6-app om hem te openen wanneer u uw mobiel apparaat inschakelt. Als de app niet 
geopend is, zal Share niet werken. 

• Controleer mobiele apparaten van volgers 
• Geluiden aan: volgers moeten het volume van hun mobiel apparaat aan houden, of ten minste de 
trillingen ervan, zodat ze alarm/waarschuwingen kunnen horen en/of voelen. De instellingen van het 
mobiel apparaat overtroeven de instellingen van de volger-app. 

Hiaten in het delen: volgers zullen uw sensorinformatie niet ontvangen wanneer hun mobiele apparaat 
uit staat, niet verbonden is met internet of zich in de modus 'Niet storen' of in de Vliegtuigmodus 
bevindt. Wanneer de volgers die problemen oplossen, zullen zij de actuele informatie beginnen te 
ontvangen maar niet de informatie die ze gemist hebben. 
• De provider ondersteunt gelijktijdige spraak en data: de meeste providers ondersteunen het gebruik 
van tegelijkertijd spraak en data. Controleer die van u en laat volgers die van hen controleren. Als deze 
functie niet wordt ondersteund, werkt Share niet tijdens telefoongesprekken. Share start opnieuw op 
wanneer het gesprek is beëindigd en verstuurt eventuele wachtmeldingen 
 

• Share aanpassen zodat volgers u kunnen ondersteunen 
• Pas Share aan om ervoor te zorgen dat uw volgers de informatie hebben die ze nodig hebben om u te 
helpen uw diabetes te beheren. 
• Vertragingsfunctie: uw volger wordt pas na de door u ingestelde vertragingstijd op de hoogte gesteld. 
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• Functie Niet delen: u kunt het delen met een volger te allen tijde stoppen door Niet delen te kiezen. 
Die volger ontvangt uw sensorinformatie pas weer wanneer u ervoor kiest om opnieuw te delen. 
 

Volg de G6-instructies. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk een ernstige lage of hoge glucosegebeurtenis 
ondervinden. 


