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Dexcom G6 Sikkerhetserklæringer 
Bruksanvisning 
Dexcom G6 kontinuerlig glukoseovervåkingssystem (Dexcom G6-systemet eller G6) er et 
glukoseovervåkingssystem indikert for personer som er 2 år eller eldre. Dexcom G6-systemet er designet 
for å erstatte undersøkelse av glukose (BG) med fingerstikk for behandlingsbeslutninger. 
 
Tolkning av Dexcom G6-systemresultater bør være basert på glukosetrendene og flere påfølgende 
målinger over tid. Dexcom G6-systemet hjelper også med å oppdage episoder av hyperglykemi og 
hypoglykemi, og gjør både akutte og langvarige terapijusteringer lettere. 
 
Dexcom G6-systemet er ment for bruk av pasienter hjemme og i helsesektoren. 
 
Viktig brukerinformasjon 
Gå gjennom produktinstruksjoner før du bruker G6. Indikasjoner, kontraindikasjoner, advarsler, 
forholdsregler og annen viktig brukerinformasjon kan du finne i produktinstruksjonene som følger med 
G6. Diskuter med helsepersonell hvordan du bør bruke informasjonen som vises på G6 for å behandle 
din diabetes. Produktinstruksjonene inneholder viktig informasjon om feilsøking av G6 og 
ytelsesegenskapene til systemet. 
 
Kontraindikasjoner 
• Ingen MR/CT/Diatermi – MR-usikker 
Ikke bruk din CGM (sensor, sender, mottaker eller smartenhet) for magnetresonanstomografi (MR), 
computertomografi (CT) eller under høyfrekvent elektrisk varmebehandling (diatermi). 
 
G6 har ikke blitt testet i disse situasjonene. De magnetiske feltene og varmen kan skade komponentene 
til G6, som kan føre til at det vises unøyaktige G6-sensorglukosemålinger (G6-målinger) eller kan 
forhindre varsler. Uten G6-målinger eller alarm-/varsler, kan du gå glipp av en hendelse svært lav eller 
svært høy glukose. 
 
Advarsler 
• Les brukermaterialer 
Før du bruker G6, leser du materialene nøye. Hvis du ikke gjør det, kan det være at du: 

• Ikke bruker G6 riktig 
• Ikke forstår G6-informasjon 
• Påvirker hvor godt det fungerer 
• Ikke ignorer symptomer på høy/lav glukose 
 

Ikke ignorer hvordan du føler deg. Hvis glukosevarslene og G6-målingene dine ikke stemmer overens 
med det du føler, bruker du blodsukkerapparatet (måler) for å ta diabetesbehandlingsbeslutninger, om 
nødvendig, søk legehjelp. Når du er i tvil, tar du frem måleren. 
 
• Ingen tall, ingen pil, ingen CGM-behandlingsbeslutning 
Hvis din G6 ikke viser et tall eller en pil, eller G6-målingene dine ikke stemmer overens med symptomene 
dine, bruker du måleren til å ta diabetesbehandlingsbeslutninger. Ingen tall, ingen pil, ingen 
behandlingsbeslutning. Når du er i tvil, tar du frem måleren. 
 
• Ikke bruk hvis… 
Ikke bruk G6 hvis du er gravid, på dialyse eller kritisk syk. Det er ikke kjent hvordan forskjellige tilstander 
eller medikamenter som er felles for disse gruppene kan påvirke systemets ytelse. G6-målinger kan være 
unøyaktige hos disse gruppene.  
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
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• Unngå solkrem og myggspray 
Noen hudpleieprodukter, som solkremer og myggbalsam, kan få plasten som brukes i din G6 til å 
sprekke. Før du bruker din G6, må du sørge for at det ikke er noen sprekker i mottakeren, senderen og 
senderholderen din. Hvis du finner en sprekk, kontakter du din lokale Dexcom-representant. Du må ikke 
la disse hudpleieproduktene komme i kontakt med din G6. Etter at du har brukt hudpleieprodukter, vasker 
du hendene før du tar på G6. Hvis noe hudpleieprodukter kommer på G6, må du umiddelbart tørke med 
en ren klut. 
 

Sikkerhetserklæringer i forbindelse med oppstart 
Advarsler 
• Bruk måler under oppstart 
Når du starter en ny sensor, får du ikke noen G6-målinger eller alarmer/varsler før du oppgir sensorkoden 
din eller to kalibreringer. Bruk måleren for å ta behandlingsbeslutninger under 
sensoroppvarmingsperioden på 2 timer. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
• Bruk riktig sensorkode 
Når du starter en ny sensor, må du legge inn en kode på skjermenheten for å bruke G6 uten 
fingerstikkalibrering. Hver enkelt sensor har sin egen kode trykt på baksiden av klebelappen. Ikke bruk en 
kode fra en annen sensor, og ikke finn på en tilfeldig kode. Hvis du ikke oppgir riktig kode, vil ikke 
sensoren fungere like godt og kan være unøyaktig. Hvis du mistet sensorkoden, kan du kalibrere G6 ved 
å bruke fingerstikk. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for kalibrering 
Kalibrering kreves ikke hvis brukere oppgir en sensorkode. Hvis brukere ikke oppgir en sensorkode, 
gjelder følgende advarsler og forholdsregler. 
 
Advarsler 
• Ikke vent – kalibrer! 
Hvis du ikke har brukt kalibreringskoden, må du kalibrere G6 manuelt daglig, og bruke verdier hentet fra 
et blodsukkerapparat og fingerstikk. Du må kalibrere umiddelbart når G6 varsler deg. Hvis du ikke har 
kalibrert når du blir varslet, vil kanskje ikke G6 være nøyaktig, så bruk glukosemåleren til å ta 
behandlingsbeslutninger til du kalibrerer G6. 
 

• Bruk fingerspisser 
Bruk fingerspisser for å kalibrere fra BG-måleren. Blod fra andre steder kan være mindre nøyaktige og 
ikke helt på tiden. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
• Vær nøyaktig, vær rask. 
Oppgi nøyaktig BG-verdi vist på måleren innen fem minutter etter å ha brukt måleren. Ikke oppgi G6-
målingen som en kalibrering. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
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Sikkerhetserklæringer for system/maskinvare/programvare 
Advarsler 
• Sensorledning knekker 
Ikke ignorer knekte eller frakoblede sensorledninger. En sensorledning kan forbli under huden. Hvis dette 
skjer, må du kontakte din lokale Dexcom-representant. 
 
Hvis en sensorledning knekker under huden din og du ikke kan se den, må du ikke prøve å fjerne den. 
Kontakt en helsearbeider. Søk også profesjonell medisinsk hjelp hvis du har symptomer på infeksjon eller 
betennelse – rødhet, oppsvulming eller smerte – på innføringsstedet. 
 
• Hvor skal man sette inn: Mage eller skinke? 
Alle pasienter kan bruke magen. Pasienter mellom 2 og 17 år kan også velge øvre rumpe. Se etter et 
sted på magen eller øvre rumpe der du har litt ekstra. 
 
Sensoren er ikke testet eller godkjent for andre steder. Snakk med en helsearbeider om det beste stedet 
for deg. 
 
Alder 2-17 år: Sett inn i magen eller skinke  
Alder 18 år og eldre: Sett inn i magen 
 

     
 
• Oppbevaring 
Du kan oppbevare sensorene i romtemperatur eller i kjøleskapet – så lenge det er mellom 2 °C og 30 °C. 
Ikke oppbevar sensorer i fryseren. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
• Må ikke brukes hvis utløpt 
Ikke bruk utløpte sensorer, fordi de kan gi uriktige resultater. Sjekk emballasjeetiketten for utløpsdato. Det 
er i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD (år-måned-dag). 
 
• Kontroller forpakningen 
Ikke bruk sensoren hvis den sterile pakningen har blitt skadet eller åpnet fordi den kan forårsake en 
infeksjon. 
 
• Ren og tørr hud 
Vask og tørk hendene dine og innføringsstedet før du fører inn sensoren. 
 
Vask hendene dine med såpe og vann, ikke gelsåper, og tørk dem deretter før du åpner sensorpakken. 
Hvis hendene dine er skitne når du setter inn sensoren, kan du få bakterier på innføringsstedet og få en 
infeksjon. 
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Rengjør innføringsstedet med alkoholvåtservietter for å forhindre infeksjoner. Ikke sett inn sensoren før 
huden din er tørr. Hvis innføringsstedet ditt ikke er rent og helt tørt, står du i fare for infeksjon eller at 
senderholderen ikke kleber godt. 
 
Sørg for at du ikke har myggbalsam, solkrem, parfyme eller lotion på huden din. 
 
•  Hvor skal man sette inn: Ting å kontrollere 
Behold sikkerhetsutstyret på til du setter G6-applikatoren mot huden din. Hvis du fjerner 
sikkerhetsutstyret først, kan du skade deg selv ved utilsiktet å trykke på knappen som setter inn sensoren 
før du mener det. 
 
Endre innføringssted med hver sensor. Å bruke samme sted for ofte kan føre til at huden ikke leges, og 
forårsake arr eller hudirritasjon. 
 
Sensorplassering er viktig. Velg et sted: 
• Minst 8 cm fra insulinpumpens infusjonssett eller innføringsområde 
• Borte fra linning, arr, tatoveringer, irritasjon og ben 
• Som har lite sannsynlighet for å bli støtt inn, dyttet eller lagt på mens du sover 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for sender 
Advarsler 
• Inspiser 
Ikke bruk en skadet eller sprukket sender. En skadet sender kan forårsake skader fra elektriske støt kan 
føre til at G6 ikke virker som den skal. 
 
• Bruk som anvist 
Senderen er liten og kan utgjøre en kvelningsfare. Ikke ha den i munnen eller la barn holde den uten 
tilsyn fra voksne. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 

Forholdsregler 
• Bruk på nytt – ikke kast 
Når du avslutter en økt, må du ikke kaste senderen. Senderen kan brukes på nytt til G6 varsler deg om at 
senderens batteri er i ferd med å gå tomt. For helsearbeidere: Se instruksjoner for rengjøring og 
desinfeksjon i Instruksjoner for profesjonell bruk. Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer 
du å få en hendelse med svært lav eller svært høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for system 
Forholdsregler 
• Behandlingsbeslutninger 
Bruk G6-målingen og trendpilen for å ta behandlingsbeslutninger. 
 
• Bruk riktig sender, mottaker og sensor 
G6-komponenter er ikke kompatible med noen tidligere Dexcom-produkter. Ikke bland sendere, 
mottakere og sendere fra ulike generasjoner. 
 
• Gå gjennom sikkerhetskontroll 
Når du bruker G6, be om håndskanning eller full kroppsvisitering og visuell inspeksjon i stedet for å gå 
gjennom Advanced Imaging Technology (AIT) kroppsskanner (også kalt en millimeterbølgeskanner) eller 
legge en hvilken som helst del av G6 i røntgenmaskinen til bagasje. 
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Du kan bruke G6 og bruke metalldetektoren til å gå gjennom. Hvis du gjør det, bruker du måleren til 
behandlingsbeslutninger til du forlater sikkerhetsområdet. Fordi vi ikke har testet hver eneste røntgen og 
skanner, vet vi ikke om de skader G6. 
 
Ikke sikker på hvilken type maskin det er? Vær sikker – be om enten håndskanning eller full 
kroppsvisitering. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 

Sikkerhetserklæringer for mottaker og smartenhet 
Forholdsregler 
• Hold sender nær skjermenhet 
Hold senderen og skjermenheten innenfor 6 meter og uten hindringer (som vegger eller metall) mellom 
dem. Ellers kan det være at de ikke kan kommunisere. Hvis det er vann mellom senderen og 
skjermenheten – hvis du for eksempel dusjer eller svømmer – må du holde dem nærmere hverandre. 
Området reduseres fordi Bluetooth®  ikke fungerer like godt gjennom vann. 
 
• Få alarm/varsler på skjermenheten du bruker 
For å få alarmen/varslene dine stiller du dem inn på skjermenheten du bruker. Mottakeren din får ikke 
alarmen/varsler når du setter opp appen. På samme måte får ikke appen alarmer/varsler når du setter 
opp appen. 
 
• Er den på? 
Hvis mottakeren eller smartenheten er slått av (lukket), vil den ikke vise G6-målinger eller alarm/varsler. 
Sørg for at skjermenheten er slått på. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for smartenhet 
Advarsler 
• Kontroller innstillinger 
Når du bruker smartenheten din, bør du bekrefte at volumet ditt er skrudd opp, telefonen din ikke er 
dempet og at du ikke har hodetelefoner plugget inn. Hvis volumet ditt ikke er skrudd opp, enheten er 
dempet eller hodetelefoner er plugget inn, vil du ikke høre lyden av noen varsler, inkludert viktige alarmer. 
Når du har hodetelefoner koblet til Android®, vil du høre alarm/varsler gjennom hodetelefonene og 
høyttaleren. På Apple® kan man kun høre lyden i hodetelefonene. 
 
Noen varsler er stille under det første visuelle og vibrerende varselet og lager deretter en lyd ved andre 
varsel. Hvis du ikke nullstiller varselet, gjentas det på halvt volum hvert 5. minutt og med fullt volum etter 
10 minutter. 
 
Alarmen og viktige varsler går av og viser informasjon selv når volumet er lavt eller dempet. Spesielt hvis 
smartenheten er på lydløs, lager kun disse varslingene en lyd: 
• Glukosealarm/-varsler: 
• Kritisk lavt 
• Kritisk lavt snart 
• Lav glukose 
• Høy glukose 
• Stigningshastighet 
• Fallhastighet 
• Ingen målinger-varsel 
• Systemvarsler: 
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• Kalibrering kreves (etter 2 timer sensoroppvarming, vises det kun når en sensorkode ikke brukes) 
• Kalibreringsfeil (vises kun når en bruker oppgir en kalibrering; kalibrering kreves ikke) 
• Sensor utløpt 
• Erstatt sensor 
• Sender (virker ikke) 
• Ingen lagringsfeil 
• App stoppet 
• Unntak: På Apple-enheter hører man ikke signaltap når volumet er lavt eller dempet. Ingen alarm/varsler 
går av på telefonen din når Android-telefonen er i den mest restriktive Ikke forstyrr-innstillingen. 
• Bluetooth: Senderen snakker til appen din med Bluetooth. Sørg for at smartenhetens Bluetooth er på. 
Hvis ikke vil du ikke få alarm/varsler eller CGM-informasjon. 
 

• Varslinger: 
• Sørg for at smartenhetens innstillinger tillater at Dexcom-appvarslinger vises på låseskjermen din. Dette 
lar deg se varsler uten å låse opp telefonen. 
• Apple: Under G6-oppsett må du aktivere Dexcom-appvarslinger, ellers vil du ikke få alarm/varsler. 
 

• Batteri: Appen må alltid kjøre i bakgrunnen og kan tappe smartenhetens batteri. Hold batteriet ladet. 
 
• Kompatibilitet: Før du oppgraderer smartenheten eller operativsystemet, sjekker du 
dexcom.com/compatibility. Automatiske oppdateringer av appen eller enhetens operativsystem kan endre 
innstillinger eller slå av appen. Oppdater alltid manuelt og bekreft riktige enhetsinnstillinger etterpå. 
 
• Klokkeslett: La dato og klokkeslett på smartenheten automatisk oppdatere seg når du reiser over 
tidssoner eller skifter sommertid og vintertid. Ikke endre smartenhetens klokkeslett manuelt, fordi det kan 
gjøre klokkeslettet på trendskjermen feil og appen kan slutte å vise data. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
• Sjekk tilbehørsenheter 
Bruker du hodetelefoner med smartenheten din? Hva med Bluetooth -høyttalere eller en smartklokke? 
Når du bruker tilbehør, må du huske at du kun kan få alarmen/varslene dine på en enhet eller ett tilbehør, 
ikke alle. Etter å ha koblet til eventuelle tilbehørsenheter, må du sørge for at smartenhetsinnstillingene lar 
deg fortsette å motta alarmer eller varsler. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for mottaker 
Advarsler 
• Må ikke brukes hvis den er skadet 
Ikke bruk en mottaker som er skadet eller sprukket. En skadet mottaker kan forårsake skader fra 
elektriske støt og kan føre til at G6 ikke fungerer riktig. 
 
• Bruk kabel som anvist 
Bruk USB-kabel kun som anvist, og oppbevar trygt. Misbruk av kabelen kan være en kvelningsfare. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Forholdsregler 
• Test høyttaler og vibrasjoner 
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Du må høre eller føle alarmer/varsler for å reagere på dem, så test mottakerhøyttaleren og vibrasjonene 
regelmessig. 
 
Koble til mottakeren for lading for å sørge for at høyttaleren og vibrasjonene virker. Høyttalertest-
skjermen vises i et par sekunder. Følg anvisningen på skjermen for å teste høyttaleren og vibrasjonene. 
Hvis du hører og føler dem, flott! Men hvis den ikke piper og vibrerer – kanskje den har blitt våt eller ble 
mistet ned – kontakt din lokale Dexcom-representant. 
 
• Hold ren og tørr 
Ikke senk mottakeren din ned i vann og ikke få skitt eller vann i USB-porten. Det kan skade den. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 
Sikkerhetserklæringer for Dexcom Share 
Viktig brukerinformasjon 
Dexcom Share (Share) lar deg sende sensorinformasjon fra appen til dine følgeres smartenheter! Les 
indikasjonene, advarslene og forholdsreglene nedenfor for å finne ut hvordan du trygt kan bruke denne 
appfunksjonen. 
Sikkerhetserklæringer for deling og håndtering av din diabetes 
 

Bruksanvisning 
• Hold følgere informert 
Bruk Share for å sende sensorinformasjonen din fra smartenheten til dine følgeres smartenheter. 
 
• Bruk som sekundært varsel 
Informasjonen på smartenheten din sendes direkte fra G6-senderen din. Etter at den er på enheten din, 
sender Share den til følgerne dine. Så dine følgeres informasjon er alltid eldre enn din. Bruk den 
nåværende informasjonen din til å håndtere din diabetes, ikke følgernes muligens utdaterte informasjon. 
 
Følgerne dine kan bruke informasjonen de får for å ta kontakt med deg og hjelpe deg å håndtere 
diabetesen din. Informasjonen de får er ikke ment å skulle brukes til behandlingsbeslutninger, analyse 
eller undervisning. Følgere kan ikke endre informasjonen din. 
 
Advarsler 
• Bruk G6 til å ta behandlingsbeslutninger 
Ikke bruk Share-informasjon til behandlingsbeslutninger, som å behandle for et lavt glukosenivå eller 
dosere for et høyt glukosenivå. Bruk sensorinformasjonen på G6 i stedet. 
 
• Søk rådgivning hos din behandler 
Har helsearbeideren din gitt deg selvovervåkingsoppgaver? Fortsett å gjøre dem. Å ha følgere erstatter 
dem ikke. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
 

Sikkerhetserklæringer i forbindelse med konfigurering av Share 
Advarsel 
• Følgere må følge og du må dele 
Du må slå på Share for å få den til sende sensorinformasjonen til følgerne dine. Følgere må laste ned 
Dexcom Follow-appen for å se hva du sender. 
 
Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 
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Forholdsregler 
•  Følgere håndterer ikke din diabetes, det gjør du 
Ikke vær avhengig av at følgere forteller deg at du må ta en behandlingsbeslutning. Ha kontroll på din 
diabeteshåndtering. Se ofte på G6. Responder på alarm/varsler. Ikke vent på at en følger tar kontakt – 
det kan være at de ikke kan se sensorinformasjonen din på grunn av et teknisk problem. 
 
• Kontroller smartenheten din og dine følgeres smartenheter 

• Internett-tilgang kreves: Begge smartenheter må være koblet til Internett for å bruke Share. Prøv å 
sende følgeren din en e-post fra enheten din. Hvis følgeren din får den på enheten deres, er begge 
smartenheter koblet til. 
• Batterier ladet: Sørg for at smartenhetens batterier er ladet. Hvis en av dine følgeres 
smartenhetsbatterier ikke er ladet, vil ikke Share fungere. 

• Kontroller smartenheten din 
App på: Når du slår på smartenheten din, trykker du på G6-appen for å åpne den. Hvis appen ikke er 
åpen, vil ikke Share fungere. 

• Kontroller følgeres smartenheter 
• Lyder på: Følgere må beholde smartenhetens volum på, eller i det minste beholde vibrasjon på, slik at 
de kan høre og/eller føle alarm/varsler. Innstilling av smartenhet Trump Follow App-innstillinger. 

• Mangel på deling: Følgere får ikke sensorinformasjonen din når smartenheten deres av, ikke koblet til 
Internett eller i modusene Ikke forstyrr eller Flymodus. Når følgerne fikser disse problemene, begynner 
de å få den oppdaterte informasjon, men de får ikke informasjonen de gikk glipp av. 
• Mobiltelefonleverandør støtter samtidig tale og data: De fleste mobiltjenesteleverandører støtter å 
bruke tale og data samtidig. Kontroller din og få følgere til å kontrollere deres. Hvis dette ikke støttes, vil 
ikke Share fungere under telefonsamtaler. Share starter på nytt når samtalen er over og sender 
eventuelt ventende varsler. 
 

• Tilpass Share slik at følgere kan støtte deg 
• Tilpass Share for å sørge for at følgerne dine har informasjonen de trenger for å hjelpe deg å håndtere 
din diabetes. 
• Forsinkelsesfunksjon: Følgeren din blir ikke varslet før etter den forsinkede tiden du oppga. 
• Ikke Share-funksjon: Du kan stoppe deling med en følger når som helst ved å velge Ikke deling. 
Følgeren slutter å få sensorinformasjon til du velger å dele igjen. 
 

Følg G6-instruksjoner. Hvis du ikke følger dem, risikerer du å få en hendelse med svært lav eller svært 
høy glukose. 


