אזהרה :תוכנה זו אינה מעניקה עצות רפואיות ואין להסתמך עליה לעניין זה .אל
תעשה שינויים מהותיים בתוכנית הטיפול שלך מבלי להתייעץ תחילה עם הרופא
המטפל בך.

תוכנת  Dexcom Studioהיא תוכנת עזר קלה לשימוש שמעבירה נתוני סוכר
שמורים ממערכת  Dexcom CGM Systemלמחשב האישי .בעזרת Dexcom
 ,Studioמספר משתמשי  Dexcomיכולים להעביר את נתוני הסוכר שלהם למחשב
אישי אחד.

™Dexcom Studio
www.dexcom.com
אם יש לך שאלות ,נא עיין בקובץ העזרה של  Dexcom Studioבכתובת:
dexcom.com

Dexcom, Inc.
Sequence Drive, San Diego, CA 92121 6340
USA
+1.858.200.0200
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פקס +31.43.306.3338

 Dexcomו Dexcom Studio-הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  .Dexcom, Incבארצות הברית ו/או בארצות אחרות.
שמות מוצר או שמות חברה אחרים שאפשר שיוזכרו בפרסום זה הם שמות מסחריים ,סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של
בעליהם המתאימים.
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דרישות מערכת מינימליות:

נא לקרוא את קובץ העזרה  Dexcom Studio Help Fileבכתובת  www.dexcom.comלבירור
הרשימה המלאה של דרישות המערכת:

• רזולוצית מסך מינימלית  .1024 x 768רזולוציה גבוהה יותר עשויה להידרש אם מפעילים
אפשרויות תוכנה שדורשות רזולוציה גבוהה יותר ,כגון גודל גופן גדול.
• להצגה נאותה של ממשק המשתמש דרוש לתוכנה צבע 32 bit
• מעבד פנטיום  1 GHzאו שווה ערך
•  300 MBזיכרון  RAMפנויים
•  50 MBשטח פנוי בכונן הקשיח לחולה יחיד
• עכבר
• יציאה  USB 2.0לחיבור המקלט לצורך הורדת נתונים
• קורא תקליטורים (אם התוכנה תותקן מהתקליטור) .אפשר להתקין את התוכנה גם בהורדה
מהאינטרנט
•  .Microsoft® .NET Framework 4.0אם לא מותקן לכם כבר במחשב
 ,Microsoft® .NET Framework 4.0תוכלו להוריד עותק כחלק מהתקנת התוכנה.
לפני התקנת  ,Microsoft® .NET Framework 4.0עליכם:
 להתקין את  Windows Installer 3.1או גרסה מתקדמת יותר לוודא שיש  850 MBפנויים בכונן קשיח ( 2GBעל )64 bit OSלהתקין את כל חבילות השירות ( )SPsהאחרונות ואת העדכונים הקריטיים שרלבנטים למערכתההפעלה שלכם .זה כולל את עדכון ( KB959209לפתרון בעיות תאימות של האפליקציה)
ועדכון ( KB967190לפתרון בעיית שיוך של מסמך  XPSאם אתם משתמשים במערכות
® Windows Vistaאו .)Windows Server 2008 64-bit

תוכנת  Dexcom Studioדורשת שיהיו למשתמש הרשאות הגישה הבאות להתקנת התוכנה
ולהפעלתה:

• זכויות מנהל להתקין את כונן תוכנת ( Dexcom USB/COMמקלט )Dexcom
הערה Dexcom :אינה מספקת פתרון לבעיות תאימות עם .Mac

הנחיות התקנה בסיסיות:
.1טען את תקליטור  Dexcom Studioבמחשב האישי או הורד את  Dexcom Studioמאתר
האינטרנט של  Dexcomבכתובת  .www.dexcom.comלחץ על הלחצן ""Download Now
(הורד עכשיו).
 .2תופיע תיבת דו-שיח שתיתן לך הנחיות כיצד להמשיך.
.3אם לא נשמרה במקום אחר ,תוכל למצוא את  Dexcom Studioבתפריט התחל תחת
.All Programs\Dexcom\Dexcom Studio
אם לא הופיעה תיבת דו-שיח ואתה משתמש בתקליטור של ,Dexcom Studio
בצע את הפעולות הבאות:
 .1טען את התקליטור של  Dexcom Studioלמחשב האישי שלך.
 .2פתח את "המחשב שלי" משולחן העבודה שלך.
 .3לחץ לחיצה כפולה על כונן התקליטורים.
 .4תופיע תיבת דו-שיח שתיתן לך הנחיות כיצד להמשיך.
.5אם לא נשמרה במקום אחר ,תוכל למצוא את  Dexcom Studioבתפריט התחל תחת
.All Programs\Dexcom\Dexcom Studio
אם אין לך כונן תקליטורים ,תוכל להוריד את התוכנה מעמוד המוצרים באתר האינטרנט של
 Dexcomבכתובת  .http://www.dexcom.comתוכל לבחור להריץ את תוכנית ההגדרות
( )setup.exeמהאתר או לשמור את תוכנית ההגדרה במחשב האישי שלך ולהריץ אותה במועד
אחר ,כל עוד יש לך עדיין חיבור לאינטרנט.

