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התוויות שימוש והצהרת בטיחות
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פרק 1

השלבים הראשונים:

התחלת המסע להכרת המערכת לניטור רציף של סוכר
Dexcom G5® Mobile
 1.1מבוא

ברוך הבא למשפחת Dexcom G5 Mobile!
אנחנו שמחים מאוד שבחרת להיעזר בנו כדי לנהל את הסוכרת שלך .מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile מיועדת לביצוע ניטור רציף של סוכר ,והיא מאפשרת לך להשתחרר
מהצורך הקבוע לבצע בדיקות סוכר מהאצבע .אבל כיצד משתמשים מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile? מהן תכונות המערכת? האם יש להימנע מדברים מסוימים? האם
ניתן לקבל החלטות לגבי מנות האינסולין לפי ניטור רציף של סוכר?
איפה בכלל מתחילים?
פרק זה הוא הצעד הראשון לעבר קבלת התשובות לשאלות הללו ולשאלות רבות אחרות.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•לתאר משאבי הכשרה שונים
•למצוא הדרכות על השימוש במערכת ניטור רציף של סוכר בזמן אמת במסגרת ניהול
הסוכרת שלך
•למצוא את ההוראות המפורטות לשימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile,
שלב אחר שלב
•לדעת כיצד להשתמש במדריך למשתמש
הכנו מספר רב של משאבים שילמדו אותך להפיק את המרב מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile.

נתקדם לפי הסדר  -קודם תלמד כיצד ללמוד
הכרת מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile היא השלב הראשון לעבר חוויית שימוש
מוצלחת במערכת לניטור רציף של הסוכר .לפני שתשתמש בה ,עליך ללמוד עליה.
הכנו עבורך מספר רב של משאבים שיעזרו לך להכיר את מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile בקצב שלך:
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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1 .1הדרכות
2 .2מדריך הפעלה מהירה
3 .3מדריך למשתמש
לא משנה באיזה משאב תבחר ,הקפד לקרוא אותו ביסודיות לפני השימוש במערכת החדשה
שלך לניטור רציף של הסוכר.
הערה :התמונות במדריך למשתמש מיועדות להמחשה בלבד ,המערכת שלך עשויה
להיראות אחרת.

 1.2משאבים להכרת המערכת בקצב שלך
הדרכות
ההדרכות שהכנו כוללות הוראות מפורטות שלב אחר שלב ,והן מדגימות כיצד ניטור רציף של סוכר
בזמן אמת יכול לסייע בניהול סוכרת באופן יומיומי .להלן רשימת הדרכות ואופן הגישה אליהן.

השלבים הראשונים בעת השימוש במערכת לניטור סוכר רציף של Dexcom
ההדרכה מיועדת לאנשים שמעולם לא השתמשו במערכת לניטור סוכר רציף של Dexcom.
ההדרכות הללו מכסות את הציפיות במהלך שבוע השימוש הראשון וכוללות קישורים
לסרטונים המתארים שלב אחר שלב כיצד להחדיר את החיישן ,לבצע כיולים ,לסיים סבב
ניטור וכדומה.
השלבים הבאים בעת השימוש לניטור סוכר רציף Dexcom
האם סיימת הרגע את השלבים הראשונים או שיתרונות ניטור הסוכר הרציף כבר מוכרים
לך? הדרכה זו מכסה את נושא מגמות השינוי ומציגה מספר תכונות מתקדמות ,כולל
כלי הדיווח.

הדרכות לא מקוונות
אין צורך שתהיה מחובר כל הזמן לאינטרנט כדי להציג את ההדרכות שלנו ,הן
זמינות גם באופן לא מקוון.

גישה להדרכות לא מקוונות:
 Uשבאריזת המקלט.
כרטיס ה SB-

משאבים מודפסים על G5 Mobile
מדריך הפעלה מהירה
מדריך ההפעלה המהירה של מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile משלים את
ההדרכות ומציג את אותן ההוראות המפורטות ,בצורת חוברת או כחלק מהיישום.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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אחד הדברים הנהדרים במדריך להפעלה מהירה הוא שניתן להשתמש בו בשילוב עם
הסרטונים ולרשום בו הערות במהלך הלימוד!

גישה למדריך ההפעלה המהירה
חוברת באריזת המקלט.
ההדרכות ומדריך ההפעלה המהירה סוקרים בזריזות את מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile .אבל מה עליך לעשות אם אתה מעוניין במידע מפורט יותר?

מדריך למשתמש
ספר הסימוכין שלך לצורך השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile!
המדריך למשתמש כולל סקירת מערכת ממצה ביותר ,כולל תכונות ,נתוני בטיחות חשובים
ותכנים רבים נוספים.
 Dמחולק לחמישה חלקים
המדריך למשתמש מערכת לניטור רציף  excom G5 Mobile
נפרדים:

חלק  :1השלבים הראשונים
1 .1הדרך הנכונה ללמוד על השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
2 .2התוויות שימוש והצהרת בטיחות
חלק  :2חוויית ® !G5היסודות
1 .1מבוא מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
2 .2בחירת צגי המכשיר והגדרתם
3 .3סבב הניטור :החדרת החיישן והמשדר
4 .4כיול
5 .5סיום סבב הניטור
חלק  :3השלבים הבאים  -הפקת המרב ממערכת ניטור הסוכר הרציף של ®Dexcom
לאחר שתכיר את המערכת ותתחיל להשתמש בה ,יגיע הזמן להפיק את המרב מתכונות
המערכת :Dexcom G5 Mobile
1 .1קריאת המסכים המציגים את תרשימי מגמות השינוי וזיהוי המגמות
2 .2אירועים
3 .3אזעקה והתראות
4 .4צלילי האזעקה ,ההתראות והודעות המערכת
5 .5אופן הגישה לדוחות קודמים המציגים מגמות שינוי ברמות הסוכר
6 .6החלטות בנוגע לטיפול
חלק  :4כל שאר הדברים הקשורים לG5-
תחזוקת מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile:
1 .1אחריות
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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2 .2תחזוקת המערכת
3 .3נתונים טכניים
4 .4פתרון בעיות
5 .5סמלים על תווית האריזה
חלק 5
1 .1רשימת מונחים
2 .2מפתח

אופן השימוש במדריך למשתמש
כל הפרקים במדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile בנויים באופן
זהה:
בתחילת כל פרק נכתב מה תוכל לעשות לאחר שתסיים ללמוד אותו .לאחר מכן מופיע תוכן
הפרק .בסוף הפרק יש חזרה בנקודות על הנושאים שנלמדו ותיאור הנושא הנלמד בפרק
הבא.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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פרק 2

השלבים הראשונים:

התוויות שימוש והצהרת בטיחות
 2.1מבוא

אנו רוצים שהמערכת Dexcom G5 Mobile תהיה כלי רב ערך עבורך בניהול הסוכרת
שלך .בדומה לכל מערכת ,ישנן פעולות שניתן לבצע כדי להפיק ממנה את המרב .אנחנו
בטוחים שאתה נלהב להתחיל להשתמש כבר במערכת ,אבל האם ידעת שאפילו אם רק
נטלת תרופה המכילה פרצטמול/אצטמינופן ,ייתכן שעדיף שתמתין? האם ידעת כי נטילת
פרצטמול/אצטמינופן מנוגדת להתוויות השימוש?
בפרק זה תלמד על כמה מהתחומים העיקריים שעלולים למנוע ממך ליהנות מחוויית הניטור
הרציף הטובה ביותר ,או ,אם לא תיזהר ,שעלולים להזיק לך או למערכת .אפילו תלמד מהי
התוויית נגד!

 2.2מידע חשוב למשתמש

עבור כל אחד מחלקי המערכת יש הוראות הכוללות התוויות שימוש ,התוויות נגד ,אזהרות,
אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר למשתמש .עליך לקרוא את ההוראות עבור כל אחד מחלקי
המערכת במדריך זה לפני שתשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .חלק
מהמשתמשים במערכת הניטור הרציף  Dexcom G5 Mobileעשויים להזדקק לסיוע של
מטפל במהלך הטיפול .יש לפנות לרופא לקבלת מידע נוסף.
חשוב שתקרא את הפרק הזה .הפרק נועד לעזור לך להשתמש מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile בצורה בטוחה .להלן הנושאים הנכללים בו:
•מהי הצהרת בטיחות?
○ההבדל בין התוויה לשימוש והתוויית נגד
○הסבר על חשיבות האזהרות
○הגדרת אמצעי זהירות
•סקירה כללית של הצהרת הבטיחות
נתחיל בהגדרות ולאחר מכן נבחן את הצהרות הבטיחות לפי כל אחד מרכיבי המערכת.
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הצהרת בטיחות
הצהרת בטיחות היא הצהרה קצרה הכוללת את התוויות השימוש של מערכת לניטור
רציף Dexcom G5 Mobile ,אזהרות רלוונטיות ,אמצעי זהירות או התוויות נגד השימוש
במערכת (מתי יש להימנע משימוש במערכת) .הצהרות הבטיחות נועדו לשמור על בטיחותך
ועל בטיחות מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile בעת השימוש בה:
 )1התוויות לשימוש
	כיצד ,לאילו מטרות ובאילו נסיבות עליך להשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile .התוויות השימוש מלמדות אותך מי צריך להשתמש מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ומתי .ההתוויות הן המי ,המה והמדוע של
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
 )2התוויות נגד
	התוויות נגד מיידעות אותך מתי אין להשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
 .אם תשתמש במערכת במצבים כאלה הינך עלול להזיק לעצמך או למערכת ,והסיכון
הכרוך בשימוש גדול בהרבה מהתועלות שיש למערכת להציע.
 )3אזהרה
	מידע חשוב על סכנות :מתאר נסיבות חמורות או מסכנות חיים שיש להימנע מהן בעת
השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,את השלכותיהן ואת הדרך להימנע
מסכנה.
 )4אמצעי זהירות
	צעדים מיוחדים שעליך לנקוט בעת השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
כדי למנוע פגיעה קלה או בינונית בך או במערכת.

 2.3סקירה כללית של הצהרות בטיחות

סעיף זה מהווה סקירה כללית של כל הצהרות הבטיחות ומציין את סוג הצהרת הבטיחות,
הפעולה ,הצהרה בדבר נזק אפשרי ותיאור ההשלכות .בסעיף זה תוכל להכיר את התוויות
השימוש ואת ההתוויות נגד השימוש במערכת ,וללמוד כיצד לשמור על בטיחותך ועל תפקוד
תקין של המערכת.

התוויות לשימוש
מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלניטור סוכר רציף ,היא מערכת לניטור רמת הסוכר
שמותווית לניהול סוכרת באנשים מגיל שנתיים ומעלה .מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
מיועדת להחליף בדיקות סוכר מהאצבע לצורך קבלת החלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת.
יש לפרש את התוצאות המתקבלות מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileעל פי
מגמות השינוי ברמת הסוכר ועל פי מספר קריאות עוקבות על-פני פרק זמן מסוים .מערכת
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileמסייעת גם בזיהוי אירועי היפרגליקמיה והיפוגליקמיה,
ומאפשרת לשנות בהתאם את הטיפול בטווח הקצר ובטווח הארוך.
מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileמיועדת לשימושם של מטופלים בביתם
ובמוסדות רפואיים.

מידע חשוב למשתמש
שימוש במערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileובמרכיביה שלא בהתאם להוראות
השימוש ולכל ההתוויות ,התוויות הנגד ,האזהרות ,אמצעי הזהירות והנחיות הזהירות,
עלול להוביל להחמצת אירוע חמור של היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגליקמיה
(רמת סוכר גבוהה) ,ו/או לקבלת החלטה בנוגע לטיפול שעלולה להזיק לך .אם התראות
וקריאות הסוכר במערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileאינן תואמות לתסמינים שלך
או לציפיותיך ,תוכל לבסס את ההחלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת על ערך הסוכר מדם במד
הסוכר מדם שנלקח מהאצבע .במקרה הצורך בקש עזרה רפואית.
עיין בהוראות המוצר לפני השימוש במערכת לניטור רציף  .Dexcom G5 Mobileניתן
למצוא התוויות ,התוויות נגד ,אזהרות ,אמצעי זהירות ,הנחיות זהירות ומידע חשוב אחר
המיועד למשתמש בהוראות המוצר הכלולות או הנלוות מערכת לניטור רציף Dexcom G5
 .Mobileעליך לדון עם איש הצוות הרפואי באופן השימוש במידע המוצג במערכת לניטור רציף
 Dexcom G5 Mobileלצורך ניהול הסוכרת .הוראות המוצר מכילות מידע חשוב על פתרון
בעיות במערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileועל מאפייני הביצועים של המערכת.

התוויות נגד
/MRI/CTטיפול דיאתרמי
הסר את החיישן ,המשדר והמקלט של מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלפני
דימות בתהודה מגנטית ( ,)MRIסריקת טומוגרפיה ממוחשבת ( )CTאו טיפול בחום חשמלי
בתדירות גבוהה (דיאתרמיה).
תפקודה של מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלא נבחן במהלך בדיקות ,MRI
סריקות  CTאו בטיפולים דיאתרמיים .ייתכן שהשדות המגנטיים והחום יפגעו במרכיבי
המערכת  ,Dexcom G5 Mobileוכתוצאה מכך המערכת עלולה להציג תוצאות לא מדויקות
של בדיקות סוכר או לא לשלוח התראות.

תרופות
נטילת תרופות המכילות פרצטמול/אצטמינופן בזמן השימוש במערכת Dexcom G5 Mobile
עלולה לגרום למערכת להציג תוצאות גבוהות ולא מדויקות של בדיקת הסוכר .רמת אי הדיוק
תלויה בכמות הפרצטמול/אצטמינופן הפעילה בגופך ,והיא שונה מאדם לאדם .אל תסתמך
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על נתוני ניטור הסוכר הרציף שמייצרת מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileאם
נטלת לאחרונה פרצטמול/אצטמינופן.

אזהרות
שברים בחיישן
אל תתעלם משברים בחיישן .לעתים נדירות חיישנים עלולים להישבר או להינתק מבסיס
החיישן .אם נשבר חיישן וחלקים ממנו אינם נראים לעין מעל העור ,אין לנסות להסירו .אם
קיימים תסמיני זיהום או דלקת  -אדמומיות ,נפיחות או כאב  -במיקום החדרת החיישן ,דאג
 Dבאזור מגוריך.
לקבל עזרה רפואית מקצועית .אם נשבר חיישן ,דווח על כך לנציג  excom

אל תשתמש במוצרים פגומים
אם המקלט או המשדר ממערכת  Dexcom G5 Mobileנפגמו או נסדקו ,אל תשתמש בהם.
פגמים כאלו עלולים ליצור סכנת התחשמלות ולגרום להלם חשמלי וכתוצאה מכך לפציעה.
בנוסף לכך ,פגם או סדק במקלט  Dexcom G5 Mobileאו במשדר Dexcom G5 Mobile
עלול לגרום לתפקוד לא תקין של מערכת הDexcom G5 Mobile-.

חנק
אל תאפשר לילדים קטנים להחזיק בחיישן או במשדר ללא פיקוח אדם מבוגר .החיישן
והמשדר כוללים חלקים קטנים העלולים לגרום לסכנת חנק.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
•אי זיהוי של ההיפוגליקמיהקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה
(רמת סוכר גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפציעה

עיין בחומרי ההדרכה
עיין ביסודיות בחומרי ההדרכה הכלולים עם מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
לפני השימוש בה .שימוש לא נכון מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile עלול להוביל
להבנה לא נכונה של המידע המסופק על ידי המערכת או להשפיע על ביצועי המערכת.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר
גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית
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החלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת
אם מערכת לניטור רציף לניטור רציף Dexcom G5 Mobile אינה מציגה קריאות סוכר
מהחיישן או אם מתקבלות קריאות לא עקביות ,תוכל לבסס את ההחלטות הנוגעות לטיפול
בסוכרת על ערך הסוכר הנמדד במד הסוכר מדם שנלקח מהאצבע.

אל תתעלם מתסמיני סוכר נמוך/גבוה
אל תתעלם מתסמיני סוכר נמוך או גבוה .אם התראות וקריאות הסוכר אינן תואמות
לתסמינים שלך או לציפיותיך ,תוכל לבסס את ההחלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת על ערך
הסוכר הנמדד במד הסוכר מדם שנלקח מהאצבע או לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.

למי אסור להשתמש במערכת
מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלא נבחנה או אושרה עבור המשתמשים שלהלן:
•נשים הרות
•אנשים המטופלים בדיאליזה
רמת הדיוק מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לא נבדקה באנשים מהקבוצות
האלו ,ותוצאות בדיקות הסוכר שלהם במערכת עלולות להיות לא מדויקות.

כייל בהתאם ללוח הזמנים
יש לכייל את מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לפחות אחת ל 12-שעות .המערכת
 Dexcom G5 Mobileזקוקה לכיול כדי לספק מדידות מדויקות .אל תשתמש מערכת לניטור
רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת אלא אם כן עקבת אחר
האיתותים מהמכשיר וביצעת כיול אחת ל 12-שעות לאחר הכיול הראשוני.

מיקום
אל תחדיר את חיישן מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לשום מיקום מלבד
הבטן (גיל שנתיים ומעלה) או חלקו העליון של הישבן (גיל שנתיים עד  17שנים) .המיקום
וההחדרה של חיישן מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלא אושרו בשום מיקום
אחר בגוף .אם החיישן יוחדר למיקום אחר ,מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
עלולה לא לפעול כשורה.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית

כיול ראשוני :נתונים/אזעקה/התראה
לא יתקבלו קריאות סוכר מהחיישן או האזעקה/התראות מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile לפני סיום אתחול בן שעתיים .מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileתספק
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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קריאות סוכר מהחיישן או אזעקה/התראות רק לאחר האתחול בן השעתיים והשלמת הכיול
ההתחלתי .במהלך משך האתחול בן השעתיים עליך להשתמש בערכי סוכר ממד הסוכר
בדם שנלקח מהאצבע.

אחסון החיישן
אחסן את החיישן בטמפרטורה בטווח  25 - 2מעלות צלזיוס למשך כל חיי המדף שלו .אפשר
לשמור את החיישן במקרר אם הטמפרטורה השוררת בו נכללת בטווח הטמפרטורות הנ"ל.
אין לשמור את החיישן במקפיא.
אחסון החיישן בתנאים לא מתאימים עלול לגרום לחוסר דיוק בקריאות הסוכר מהחיישן.

הגדרות המכשיר החכם
ההגדרות הפנימיות של המכשיר החכם שלך עוקפות כל הגדרה ביישום Dexcom G5
.Mobile
כדי לקבל אזעקה או התראות עליך:
 Dמופעלות בתפריט ההגדרות
•לוודא שההתראות עבור יישום  excom G5 Mobile
במכשיר החכם
 Dלא כובה על-ידי המכשיר החכם
•לבדוק שיישום  excom G5 Mobile
B
 Dיפעל כהלכה ,עליך להפעיל את luetooth® 
•כדי שיישום  excom G5 Mobile
במכשיר החכם.
•יש לכבות את התכונה "נא לא להפריע" (אם קיימת כזו) במכשיר החכם
 Dאחרי שהמכשיר החכם יופעל מחדש
•הפעל מחדש את יישום  excom G5 Mobile
•קבע את עוצמת השמע במכשיר החכם כך שתוכל לשמוע אותו.
•אל תכבה את יישום Dexcom G5 Mobile; הנח לו תמיד לפעול ברקע.
אם הגדרות המכשיר החכם אינן נכונות ,ייתכן שהמערכת Dexcom G5 Mobile לא
תתפקד כשורה.
רטט האזעקה/ההתראה במערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלא שונה מרטט
יישומים אחרים במכשיר החכם .ליישומי מכשירים רפואיים ,כמו יישום Dexcom G5
 ,Mobileאין כל עדיפות על פני תכונות המכשיר החכם .לא תוכל לקבוע אם הרטט הוא
התראה מיישום מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileאו מיישום אחר .הדרך היחידה
לברר זאת היא להסתכל במסך.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר
גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית
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החמצת אזעקה או התראה?
אם המכשיר החכם מחובר לאוזניות ,התראות או אזעקה של יישום מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile לא יישמעו דרך הרמקולים במכשיר החכם.
ודא שהאוזניות לא נותרות מחוברות לאחר שתסיים להשתמש בהן ,אחרת ייתכן שלא תשמע
אזעקה או התראה מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.

אמצעי זהירות
אריזת החיישן
אל תשתמש בחיישן  G5אם האריזה הסטרילית שלו ניזוקה או נפתחה .שימוש בחיישן לא
סטרילי עלול לגרום לזיהום.

נקה ויבש לפני השימוש
אל תפתח את אריזת החיישן אם לא שטפת קודם את ידיך במים וסבון וייבשת אותן .אם
תחדיר את החיישן כשידיך מלוכלכות ,אתה עלול לזהם את מיקום ההחדרה ולגרום לזיהום.
החדר את החיישן רק לאחר שתנקה את העור בקרבת מיקום ההחדרה בתמיסה אנטי-
מיקרוביאלית טופיקלית ,כמו אלכוהול איזופרופיל ,ותאפשר לו להתייבש .החדרה לעור לא
נקי עלולה לגרום לזיהום .אל תחדיר את החיישן אם האזור המנוקה אינו יבש ,כדי לאפשר
למדבקת החיישן להיצמד טוב יותר.

מיועד לשימוש חוזר :אין להשליך
אל תשליך את המשדר .הוא מיועד לשימוש חוזר .אותו משדר משמש לכל הפעלה עד לסוף
חיי הסוללה שלו.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר
גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית

היה מדויק ,היה זריז
כדי לכייל את המערכת ,הזן את ערך רמת הסוכר המדויק שמציג מד הסוכר בדם תוך חמש
דקות מהקבלה של תוצאות בדיקת הסוכר שביצעת בזהירות באצבע.
אל תזין את קריאת הסוכר מחיישן מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלצורך הכיול.
הזנה של ערכי רמת סוכר שגויים ,הזנה של ערכי רמת סוכר לאחר שחלפו יותר מ 5-דקות
ממדידתם או הזנה של קריאות סוכר מהחיישן ,עלולה לפגוע בביצועי החיישן.

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר
גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית

החלטות בנוגע לטיפול
תוכל לקבל החלטות הנוגעות לטיפול בסוכרת בהסתמך על קריאות סוכר מהחיישן ,חץ
מגמות השינוי ,תרשים מגמות השינוי ו/או התראות לפעולה מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile.

תאריך פקיעת תוקף
אל תשתמש בחיישני  Dexcom G5 Mobileשתאריך התפוגה שלהם חלף .לפני שתחדיר
חיישן ,בדוק את תאריך התפוגה המצוין על תווית האריזה בפורמט הבא:
( YYYY-MM-DDיום-חודש-שנה).
אל תשתמש בחיישנים שתאריך התפוגה שלהם חלף ,כיוון שקריאות הסוכר עלולות להיות
לא מדויקות.

מיקום החיישן
הימנע מלהשתמש פעם אחר פעם באותה נקודת החדרה .השתמש במיקומי הנחת החיישן
באופן מחזורי ואל תשתמש באותו מיקום לצורך שתי הפעלות חיישן רציפות .שימוש חוזר
באותו מיקום עלול לגרום להצטלקות או לגירוי העור.
הימנע מהחדרת החיישן באזורים שבהם יש סיכוי שתיתקל בעצם כלשהו ,תידחף או תילחץ
כנגד דבר מה או באזורי עור מצולקים ,מקועקעים או מגורים .מיקומים אלה אינם מיקומים
אידאליים למדידת רמת הסוכר .החדרת החיישן באזורים אלו עלולה לפגוע בדיוק שלו.
הימנע מהזרקת אינסולין או הצבת ערכת עירוי של משאבת אינסולין בטווח  7.5ס"מ
מהחיישן .האינסולין עלול לפגוע בביצועי החיישן.

השתמש במשדר ,במקלט ובחיישן הנכונים
משדרים ומקלטים מדורות שונים של מערכת Dexcom לניטור סוכר רציף אינם תואמים זה לזה.
משדר ומקלט מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile אינם תואמים למשדר ומקלט
המערכת  .Dexcom G4® PLATINUMמערכת לניטור רציף
 Dexcom G5 Mobileלא תפעל במקרה של שילוב בין משדרים ומקלטים מדורות שונים.
 Dאו בחיישן Dexcom G5 Mobile/G4
ניתן להשתמש בחיישן  excom G4 PLATINUM
 Pבשילוב עם מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
 LATINUM

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
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•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר
גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית

טווח תקשורת
אל תרחיק את המשדר מהמקלט למרחק העולה על  6מטרים .טווח השידור מהמשדר
למקלט הוא עד  6מטרים ללא מחסומים .תקשורת אלחוטית אינה פועלת כהלכה דרך מים.
לפיכך ,הטווח קצר בהרבה אם אתה נמצא בברכה ,באמבטיה או על מיטת מים וכדומה.
יש סוגי מחסומים שונים והם טרם נחקרו .אם המרחק בין המשדר והמקלט גדול מ 6-מטרים או
שהם מופרדים על-ידי מחסום ,ייתכן שלא תהיה תקשורת ביניהם או שמרחק התקשורת יתקצר.

הגדרת התראות/אזעקה
בעת השימוש גם במקלט וגם במכשיר חכם בשילוב עם מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile ,יש לקבוע את ההגדרות בנפרד בכל מכשיר .אם תקבע הגדרות במכשיר אחד
ותשתמש באחר ,ייתכן שלא תקבל אזעקה או התראות.

האם הוא פועל?
אם המקלט או המכשיר החכם מכובים (כבויים) ,הם לא יציגו נתונים מהחיישן ,מידע ,אזעקה
או התראות מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .ודא שצגי המכשירים פועלים,
אחרת לא תקבל קריאות סוכר מהחיישן ,אזעקה או התראות.

הקפד שהמקלט יהיה יבש
 Uשל המקלט כשכבל  USBאינו מחובר .אל תטבול את
הקפד לסגור את כניסת ה SB-
המקלט במים.
אם כניסת ה USB-תירטב ,המקלט עלול להינזק ולהפסיק להציג קריאות או לשלוח התראות.

אל תשתמש במיקומים חלופיים לבדיקות הסוכר
אל תשתמש לצורך כיול במיקום חלופי לנטילת דגימת דם לבדיקת סוכר (דם מכף היד או
מהאמה ,למשל) .ערכי הסוכר בדם שנלקח ממיקומים חלופיים עלולים להיות שונים מערכי
הסוכר בדם שנלקח מהאצבע ,וייתכן שהם לא ייצגו את ערך הסוכר הנכון ביותר באותה
נקודת זמן .לצורך כיול ,השתמש בערך רמת סוכר שהתקבל רק מבדיקת סוכר מהאצבע.
ערכי סוכר בדם שהתקבלו ממיקומים חלופיים עלולים להשפיע על רמת דיוק המערכת
.Dexcom G5 Mobile

המקרים והמצבים הבאים עלולים לגרום לתופעות הרשומות להלן:
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•אי זיהוי של היפוגליקמיה חמורה (רמת סוכר נמוכה) או היפרגלקמיה חמורה (רמת סוכר גבוהה)
•קבלת החלטה טיפולית שמובילה לפגיעה גופנית

מתי לא לכייל
אין לכייל אם רמת הסוכר בדמך משתנה בקצב משמעותי ,בדרך כלל בקצב העולה על
 2מ"ג/דצ"ל לדקה .אין לכייל כאשר מסך המקלט מציג חץ בודד עולה או חץ כפול כפול
המעידים על עלייה או ירידה ,כלומר רמת הסוכר בדמך עולה או יורדת במהירות .כיול בזמן
שרמת הסוכר בדם עולה או יורדת במהירות עלול להשפיע על דיוק החיישן.

סיכום
כעת אתה יכול:
•להגדיר הצהרת בטיחות
○להסביר את ההבדל בין התוויה לשימוש להתוויה נגד שימוש
○לתאר את חשיבות האזהרות
○לתאר מהו אמצעי זהירות
•לבצע סקירה כללית של הצהרות הבטיחות
מה השלב הבא?
בפרק הבא מוצגת סקירה כללית של מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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חוויית G5! היסודות
•

מבוא מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobile

•

הגדרה ראשונית

•

סבב הניטור :החדרת החיישן והמשדר

•

כיול

•

סיום סבב ניטור

העמוד הושאר ריק בכוונה

פרק 3

חוויית G5! היסודות:

מהי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile?
 3.1תיאור המערכת

כעת הגיע הזמן לעבור לסקירה כללית של מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•להסביר מהי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
•לתאר את האפשרויות להצגת מגמות השינוי
•לאתר את קריאות הסוכר הקודמות שלך
•לזהות את רכיבי המערכת
•להסביר את התפקיד של כל חלק

 3.2מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
ניטור סוכר רציף
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לניטור סוכר רציף היא מכשיר רפואי המאפשר
לעקוב אחר המגמות והשינויים ברמת הסוכר בדם ולנטר את מהירותם וכיוונם של השינויים
הללו .המערכת מאפשרת לראות באופן ממושך את קריאות הסוכר מהחיישן ומונעת את
הצורך המטריד לבצע כל הזמן בדיקות סוכר מהאצבע .קריאות הסוכר מהחיישן מתעדכנות
כל חמש דקות במשך עד  7ימים.
קריאות הסוכר מהחיישן נמדדות באמצעות חיישן חד-פעמי המוחדר מתחת לעור הבטן (אם
גיל המטופל הוא בין שנתיים ל 17-שנים ,ניתן להחדיר באזור הבטן או האזור העליון של
הישבן) .משדר רב-פעמי פעמי שולח את הנתונים לצג המכשיר פעם אחת בכל חמש דקות.
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile שולחת התראות המותאמות בצורה אישית
בהתאם למגמות השינוי ברמת הסוכר ,כדי לעודד אותך לפעול כאשר רמות הסוכר שלך
 Dמספקת דוחות מקוונים המשקפים את המגמות
נהיות נמוכות או גבוהות מדי excom .
ודפוסי השינוי ברמות הסוכר שלך .תוכל לשתף את איש הצוות הרפואי בדוחות הללו כדי
לפתח תכניות טיפולים לניהול הסוכרת שלך.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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21

אפשרויות ההצגה של מגמות השינוי
משדר מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile מסוגל לפעול בשילוב עם מספר צגי
מכשיר .כך אתה נהנה מגמישות ויכול להשתמש בצג המכשיר המתאים ביותר עבורך,
בהתאם למצבך או לסגנון החיים שלך:
•מקלט ( Dexcom G5 Mobileאופציונלי במדינות מסוימות)
 Dבמכשיר החכם שלך
•יישום  excom G5 Mobile
אמנם המערכת פועלת בשילוב עם התקנים חכמים שונים ,אך לא ניתן להחליף בין ההתקנים
הללו במהלך סבב ניטור .לפני סבב הניטור ,בחר את המכשיר החכם שתרצה להשתמש בו
והמשך להשתמש בו במשך סבב הניטור .לא תוכל להשתמש במספר התקנים חכמים בו-
זמנית ,אולם תוכל לשלב את המקלט עם מכשיר חכם במשך ההפעלה.
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile היא המערכת הראשונה לניטור סוכר רציף
שבה מכשיר חכם משמש כמקלט .תוכל לעיין ברשימת ההתקנים ומערכות ההפעלה
העדכנית בכתובתdexcom.com/compatibility :
פרק  4מתאר את הדרך להגדיר את המכשיר החכם כך שיפעל בשילוב עם יישום Dexcom
G5 Mobile.
 Dאינו המידע שהם שולחים
 Dויישום  excom G5
ההבדל העיקרי בין מקלט  excom G5
אליך ,אלא אופן הצגת המידע .לפניך חלק מנתוני הניטור הרציף הניתנים לשיתוף ותיאור
מאפייני המידע המתקבל מהמערכת.

מעקב אחר נתוני ניטור רציף בזמן אמת
המקלט והיישום מאפשרים לעקוב אחר מגמות השינוי ברמת הסוכר בדם במספר דרכים
שונות .מסך הבית בכל מכשיר מציג עם פתיחתו את מגמות השינוי ברמת הסוכר.

הצגת רמות הסוכר
למקלט וליישום יש תכונות ניטור משותפות רבות .ערכי הסוכר מקודדים בצבעים כדי להדגיש
את האזור שבו אתה נמצא ,כך שתוכל לראות את הרמות העדכניות בן רגע.
רמות הסוכר בדם לפי קידוד בצבעים:
•אדום  -רמה נמוכה
•אפור  -בטווח התקין שלך
•צהוב  -רמה גבוהה

חיצי מגמת השינוי
רמות הסוכר בדם אינה מתבטאות במספרים בלבד .מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
מציגה חיצים המעידים על מגמות השינוי ברמות הסוכר .כך תוכל לדעת את המהירות והכיוון שבו
רמת הסוכר משתנה ,ולפעול בהתאם לפני שרמת הסוכר תהיה גבוהה או נמוכה מדי.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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התראות/אזעקה
חשוב מאוד שתוזהר כאשר ערך הסוכר גבוה או נמוך מדי ,יורד או עולה במהירות רבה
מדי או אם המגמה מובילה לרמה חמורה נמוכה או גבוהה .אזהרות הנשלחות כהתראות
או כאזעקה מסייעות להימנע מרמות נמוכות או גבוהות מדי .הודעות אזעקה או התראות
מסייעות לך לשמור על ערנות לגבי מגמות השינוי ברמת הסוכר; ההודעות כוללות שילוב של
צלילים ,רטט ומסכים.
ישנן מספר התראות ,אך אזעקה אחת בלבד :כאשר רמת הסוכר צונחת מתחת ל 55-מ"ג/
דצ"ל .המערכת מציעה מספר אפשרויות להתאמה אישית כחלק מתהליך ההגדרה של
המקלט והמכשיר החכם.
בפרק  10תוכל ללמוד על תכונת האזעקה וההתראות ,ובפרק  11תוכל ללמוד כיצד להתאימן
באופן אישי.

הצגת ערכי הסוכר שלך
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile מאפשרת לראות את קריאות חיישן הסוכר
במהלך13-6-12- 24-השעות האחרונות .במקלט ,ממסך הבית ,לחץ על החיצים המצביעים
מעלה/מטה כדי להציג את הקריאות .במכשיר החכם ,אחוז במכשיר כך שהוא במצב הצגה
אנכי כדי לראות את שלוש השעות האחרונות; הטה אותו על צידו למצב הצגה אופקי כדי
להציג את רמות הסוכר במהלך13-6-12- 24-השעות האחרונות.
עבור לפרק  8כדי ללמוד עוד על הצגת מגמות השינוי ברמת הסוכר.

 3.3מה חדש מערכת לניטור רציף ?Dexcom G5 Mobile

מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כוללת תכונות שאינן קיימות בדורות הקודמים
שייצרנו .התכונות הללו כוללות:
•יכולת לקבל החלטות בנוגע לטיפול לפי קריאות הסוכר מהחיישן
 Dעבור המכשיר החכם שלך
•יישום  excom G5 Mobile
•עדכון המסכים של מקלט Dexcom G5 Mobile
 Dביישום Dexcom G5 Mobile
• excom Share™

החלטות בנוגע לטיפול
לראשונה מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ניתן להשתמש בקריאות הסוכר
מהחיישן כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול ,כולל מנות האינסולין.
כדי לקבל החלטה לגבי הטיפול ,עליך לדעת את קריאות הסוכר כעת ,את כיוונן ,ולהתייחס
למה שאכלת ,לרמות הלחץ שלך ,למועד שבו התעמלת לאחרונה וכדומה .תרשימי מגמות
השינוי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ותכונת האזעקה/ההתראות של
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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המערכת מאפשרים לך לקבוע את מהירות וכיוון השינויים ברמת הסוכר ,ולהחליט אם עליך
ליטול מנה מבלי לבצע בדיקת דם באצבע ,לאכול פחמימות או לא לעשות דבר.
למידע נוסף על אופן השימוש בקריאות החיישן בשילוב עם חיצי המגמות ,תרשימי המגמות
והאזעקה/ההתראות ,ועל הדרך לקבל החלטה לגבי הטיפול לפי הנתונים הללו ,עבור לפרק .12
תוכל להשתמש בערכי מד הסוכר כאמצעי גיבוי במקרים שבהם נתוני ניטור הסוכר הרציף לא
ישקפו את הרגשתך או אם יהיו פערים בקריאות החיישן.

שיתוף הנתונים שלך
 Dמאפשר לך להציג ליקיריך את קריאות הסוכר מהחיישן שלך ,את
היישום  excom Share
מגמות השינוי ואת נתוניך דרך חיבור אלחוטי מאובטח במכשיר החכם שלהם .ניתן להפעיל
 Dעל ידי הקשה על סמל היישום ,ביצוע כמה שלבים פשוטים ולאחר מכן
את  excom Share
הזמנת חמישה אנשים לכל היותר להתחבר אליך.
לאחר הורדת היישוםDexcom Follow™ ,הם הופכים לעוקבים שלך .כעוקבים ,הם יכולים
לצפות בקריאות הסוכר מהחיישן שלך ובמגמות השינוי ,ולקבל אזעקה/התראה כאשר רמת
הסוכר שלך נמוכה או גבוהה.
אתה קובע מה כל עוקב יראה .לפי ההרשאות שאתה נותן ,העוקב יכול לקבל אזעקה או התראות
ולהציג את מגמות השינוי שלך .העוקבים יכולים לבחור או לכבות את הנתונים הנשלחים אליהם,
כולל האזעקה/התראות ,מגמות שינוי והודעות .תכונת השיתוף ביישום Dexcom G5 Mobile
שונה מהיישום  Shareבמערכות הניטור הרציף הקודמות של Dexcom.
למידע נוסף על השיתוף או העוקבים ,עיין במדריך למשתמש עבור היישומים Share וFollow-.

 3.4מידע על המערכת

המקלט והיישום מדווחים לך באופן שוטף על מצב המערכת .התראות טכניות מציגות מידע
לגבי סבב הניטור ולגבי החומרה במערכת .כל פרק כולל טבלה ובה איתותים ,הודעות
מערכת והודעות שגיאה הקשורות לנושא הפרק .לדוגמה ,פרק הכיול יציין את כל הודעות
הכיול שאתה עשוי לראות.
כעת אתה יודע מה מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile עושה ומה חדש בה ,לכן הגיע
הזמן לפתוח את אריזות המערכת ,לראות מה הפריטים שיש בהן ולבחון כל אחד מהם.

 3.5רכיבי המערכת
אריזה
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile מגיעה במספר קופסאות .לאחר פתיחתן שמור
את האריזות עד שתפסיק להשתמש בתוכנן.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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חיישן

אריזת החיישן

פעמי-חיישן(ים) לשימוש חד
. מגיע במגש או בשקית מעוקרת.נמכר בנפרד

EN

FI

IMPORTANT USER INFORMATION

TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA

Please review your user’s guide instructions
before using your continuous glucose monitoring
system. Indications, contraindications, warnings,
precautions, and other important user information
can be found in your user’s guide. Note: If you need
another copy of your user’s guide, it is available for
download at www.dexcom.com or by contacting
your local distributor.

Tutustu käyttäjän ohjekirjaan, ennen kuin käytät
jatkuvatoimista glukoosin seurantajärjestelmää.
Ohjekirjasta löytyy käyttöaiheita, vasta-aiheita,
varoituksia, varotoimia ja muita tärkeitä
käyttäjätietoja. Huomautus: Jos tarvitset toisen
käyttäjän ohjekirjan, voit ladata sen sivustolta
www.dexcom.com tai ottaa yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään.

AR

עלון

معلومات املستخدم املهمة

الرجاء مراجعة تعليمات دليل املستخدم قبل استخدام
 ميكن العثور على دواعي.نظام رصد الغلوكوز املستمر
االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير
الوقائية وغير ذلك من معلومات املستخدم الهامة في
 إذا كنت بحاجة إلى نسخة: مالحظة.دليل املستخدم
 فيمكن تنزيلها من املوقع،أخرى من دليل املستخدم
 أو من خالل االتصال باملوزعwww.dexcom.com
.احمللي لديك

FR

INFORMATIONS IMPORTANTES
POUR L’UTILISATEUR

Veuillez lire les instructions fournies dans le guide
de l’utilisateur avant de commencer à utiliser votre
système de contrôle continu du glucose. Le guide de
l’utilisateur contient des indications, contre-indications,
avertissements, précautions et autres informations
importantes destinées à l’utilisateur. Remarque : Si vous
avez besoin d’un exemplaire supplémentaire du guide de
l’utilisateur, celui-ci est disponible en téléchargement sur
le site www.dexcom.com ou auprès de votre distributeur
local.

CS

DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO UŽIVATELE

DE

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN

Před použitím systému kontinuálního monitorování
glykémie si pozorně projděte pokyny v uživatelské
příručce. Najdete v ní indikace, kontraindikace,
varování, bezpečnostní opatření a další důležité
bezpečnostní informace pro uživatele. Poznámka:
Pokud potřebujete další kopii uživatelské příručky,
můžete si ji stáhnout na stránkách www.dexcom.com
nebo se můžete obrátit na místního distributora.

DA

VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER

Gennemgå instruktionerne i brugervejledningen,
inden du anvender dit kontinuerlige glukoseovervågningssystem. Indikationer, kontraindikationer,
advarsler, forsigtighedsregler og andre vigtige
brugeroplysninger findes i brugervejledningen.
Bemærk: Du kan downloade en ny brugervejledning
på www.dexcom.com eller ved at kontakte din lokale
forhandler, hvis du har brug for en kopi mere.

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung
durch, bevor Sie das System zur kontinuierlichen
Glukoseüberwachung verwenden. Anzeigen,
Gegenanzeigen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen
und andere wichtige Benutzerinformationen finden
Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweis: Weitere
Exemplare der Bedienungsanleitung sind als
Download bei www.dexcom.com oder von Ihrem
Vertriebshändler erhältlich.

משדר
HE

מידע חשוב למשתמש

יש לעיין בהוראות שבמדריך למשתמש לפני
.השימוש במערכת לניטור רציף של סוכר בדם
 התוויות,ניתן למצוא במדריך למשתמש התוויות
 אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר, אזהרות,נגד
 אם תזדקק לעותק נוסף: הערה.בנושא שימוש
 תוכל להורידו מהכתובת,של המדריך למשתמש
 או לפנות למפיץ במקוםwww.dexcom.com
.מגוריך
HU

NL

אריזת המשדר

BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE GEBRUIKER

Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding
voordat u het continue-glucosemonitoringsysteem gebruikt.
In de gebruikershandleiding vindt u indicaties, contraindicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en
andere belangrijke informatie voor de gebruiker. NB: Als u
nog een exemplaar van de gebruikershandleiding wenst,
kunt u dit downloaden op www.dexcom.com of kunt u
contact opnemen met de lokale distributeur.

FONTOS TUDNIVALÓK
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó használati
útmutatót, mielőtt elkezdi használni a folyamatos vércukorellenőrző rendszert. A termékére vonatkozó használati
útmutatóban megtalálja a javallatokat, ellenjavallatokat,
figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és a felhasználók
számára fontos egyéb információkat. Megjegyzés: Ha a
használati útmutató egy másik példányára lenne szüksége,
azt letöltheti a www.dexcom.com weboldalról, vagy vegye
fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

פעמי-משדר לשימוש רב
)(המשך בעמוד הבא
Dexcom G5 Mobile מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף
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?Dexcom G5 Mobile מהי מערכת לניטור רציף

(המשך מהעמוד הקודם)

מקלט (אופציונלי במדינות מסוימות)

אריזת המקלט

מקלט הניתן לטעינה

 Uלטעינה והורדת נתונים
כבל  SB

 Aלחיבור לשקעי קיר
מטען  C

מתאמים לשקעי קיר

הנחיות שימוש
הוראות השימוש למערכת  G5 Mobileמסופקת בערכה נפרדת .הערכה כוללת מידע על אופן
השימוש במערכת  ,G5 Mobileהתכונות  Share/Followו( CLARITY-היכן שהן זמינות).

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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סקירה כללית של רכיבי המערכת
סעיף זה נועד להציג סקירה זריזה של כל חלק .תיאור מפורט יותר של כל חלק מופיע
בפרקים הבאים .לעיון במפרט המוצר ובנתונים הטכניים ,עבור לפרק .15
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile מורכבת משלושה חלקים עיקריים:
1 .1חיישן לשימוש חד-פעמי
2 .2משדר לשימוש רב-פעמי
3 .3צגי המכשיר:
 .אמקלט הניתן לטעינה
1 .1אופציונלי במדינות מסוימות
 .ביישום Dexcom G5 Mobile
1 .1ניתן להורדה למכשיר החכם שלך
2 .2היישום אינו זמין לכל המכשירים החכמים ובכל המדינות .לפרטים בקר
באתר בכתובת.dexcom.com/compatibility :
 .גShare/Follow Dexcom

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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סקירה כללית של החיישן
לבטיחותך החיישן ארוז בשקית או במגש מעוקר ואטום .יחד איתו ארוזים המוליך ,בסיס
החיישן וחוט החיישן .בעת פתיחת האריזה לראשונה ,החיישן ייראה לך כפריט אחד; אולם
למעשה הוא מורכב משלושה פריטים :מוליך החיישן ,בסיס החיישן וסיב החיישן.
המוליך מסייע להחדיר את סיב החיישן לבסיס החיישן מתחת לעור .לאחר ההחדרה של סיב
החיישן ,הסר את המוליך .סיב החיישן מוחזק בבסיס החיישן ,ובסיס החיישן מוצמד לעור
באמצעות מדבקה.
סיב החיישן עשוי מכסף ופלטינה בשילוב עם ממברנות פולימריות .לאחר החדרתו ,הכבל
הדק והגמיש מודד את רמות הסוכר בנוזל שבין התאים (נוזל בין-תאי) במשך  7ימים לכל
היותר.

נצרה

טבעת קונית
בסיס החיישן
מדבקה

בוכנה
מוליך (מכיל מחט
מובילה קטנה וחיישן)
תפס המשדר
לשונית שחרור

תרשים  .1המוליך והבסיס של חיישן Dexcom G5 Mobile

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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סעיף זה נועד להוות סקירה זריזה .מידע נוסף על השימוש וההחדרה של המוליך ,החיישן
וסיב החיישן מופיע בפרק .5

המוליך ובסיס החיישן
איך זה נקרא

מה זה עושה

מוליך
מכיל מחט החדרה קטנה ואת סיב החיישן.
מוליך

מחדיר את סיב החיישן מתחת לעור.
לשימוש חד-פעמי בלבד.
להסרה בתום ההחדרה.
מונעת את תזוזת כל החלקים הנעים טרם ההחדרה.

נצרה

מונעת את החדרת החיישן בטעות.
כלי להסרת המשדר לאחר סבב הניטור.
יש לשים בקופסת המשדר לאחר ההסרה לשימוש מאוחר יותר.

טבעת קונית

מוציאה את מחט ההחדרה.

בוכנה

מחדירה את סיב החיישן לתוך הגוף.

תפס המשדר

מקבע את המשדר בבסיס החיישן.

בסיס החיישן
מחזיק במשדר ובסיב החיישן.
בסיס החיישן

עמיד בפני מים כאשר המשדר מקובע במקומו כיאות.
יש לסלק בתום סבב הניטור.

מדבקה

מצמידה את בסיס החיישן לעור.
מודד את רמות הסוכר בנוזל שבין התאים.

סיב החיישן

מוצמד לבסיס החיישן.
יש להשליך יחד עם בסיס החיישן בתום ההפעלה.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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סקירה כללית של המשדר

 Dמלפנים ומאחור
תרשים  .2משדר  excom G5 Mobile

הערה :התמונות מיועדות להמחשה בלבד; המשדר עשוי להיראות אחרת.
המשדר האפור עשוי פלסטיק ומקובע בבסיס החיישן ,והוא שולח באופן אלחוטי את נתוני
הסוכר לצגי המכשיר  -המקלט ו/או המכשיר החכם .אם ברשותך משדר חדש ,פתח את
האריזה כאשר תהיה מוכן להשתמש בו.
המשדר:
1 .1ניתן לשימוש רב-פעמי
 .אאין להשליך בתום סבב הניטור.
 .במיועד לשימושך בלבד ,אל תחלוק אותו עם אף אחד.
2 .2עמיד בפני מים
3 .3מסוגל לשדר נתונים לצגי המכשיר בטווח המגיע לשישה מטרים
 .אהטווח קצר יותר כאשר אתה נמצא במים או מתחת למים.
4 .4אורך חיי הסוללה הוא כשלושה חודשים
 .אהמקלט או המכשיר החכם מאותת כאשר הסוללה חלשה.
5 .5המספר הסידורי בגב המשדר
בפרק  4ו 5-ישנו מידע נוסף על תכונות המשדר ופרטים על ההחדרה.
כעת אתה מכיר את החיישן ואת המשדר ,והגיע הזמן לעבור למקלט Dexcom G5 Mobile.

מקלט Dexcom G5 Mobile
המקלט ,יחד עם המכשיר החכם ,מציג את קריאות הסוכר מהחיישן ,את תרשימי מגמות
השינוי ,את חיצי המגמות ואת ההתראות שמתקבלות כאשר רמת הסוכר שלך גבוהה או
נמוכה מדי ,או כאשר קורה דבר מה שעליך לדעת או כשעליך לעשות משהו בתגובה לו.
המקלט קטן ולכן הוא דיסקרטי ולא מושך תשומת לב .תוכל לעיין בפרק  14כדי ללמוד כיצד
לטעון את סוללת המקלט.
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המקלט לא עמיד בפני מים ולא אטום למים ,לכן הוא עלול להינזק במקרה של חדירת
לחות לתוכו .הקפד להרחיקו מנוזלים ומרמות לחות גבוהות מאוד .הקפד לסגור את
 mכדי לצמצם את הסיכוי שנוזלים ואבק יחדרו למקלט ויזיקו לו .אם
כניסת ה icro USB-
המקלט נרטב בכל זאת ,בדוק את פעולתו כדי לוודא שהרמקול והרטט עדיין תקינים (עיין
בסעיף .)11.3
אם ברצונך להשתמש במקלט בשילוב עם מכשיר חכם ,עליך להגדיר כל אחד מהם בנפרד.
זכור ,לא תוכל להשתמש במספר התקנים חכמים במקביל בזמן סבב הניטור; בחר אחד מהם
בלבד.

סקירה כללית  -המקלט
מה אתה רואה

איך זה נקרא

מה זה עושה

מקלט

מספק נתונים לגבי מגמות השינוי
ברמות הסוכר באמצעות הצג
ובאמצעות צלילים ורטט.

כניסת micro USB

חבר את כבל הUSB- ליציאה כדי
לטעון את המקלט.

כיסוי כניסת USB

סגור את הכיסוי של כניסת הUSB-
לאחר הוצאת כבל הUSB- כדי
שהמקלט יישאר נקי ויבש.

כבל Micro USB

מתחבר למקלט ולמטען הקיר כדי
לטעון את הסוללה.
לקבלת הוראות על אופן הטעינה של
סוללת המקלט ,עיין בפרק .14

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה אתה רואה

איך זה נקרא
מתאמי שקעים
למטען AC

מטען קיר

מסך תצוגה

מה זה עושה
מתאם החשמל מגיע עם חיבורים
ניתנים להחלפה.
הרכב את המתאם המתאים לשקע
הקיר.

טוען את המקלט עם חיבורו לשקע
הקיר.
מציג את קריאות הסוכר מהחיישן,
את האזעקה/ההתראות ואת מצב
סבב הניטור.
ניתן לשנות הגדרות ממסך התפריט.

רמקול

מאפשר לך לשמוע את צלילי
האזעקה/ההתראות.

גלגל ניווט

כולל חיצים ולחצן שנועדו לעזור לך
לנווט בין אפשרויות התפריט ולבחור
תכונות.

לחצן ( Selectבחר)

לחץ עליו כדי לבחור אפשרות
בתפריט.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה אתה רואה

איך זה נקרא

מה זה עושה

חץ שמאלה

לחץ כדי לחזור לפריט/למסך האחרון
או למסך הבית.

חץ ימינה

לחץ כדי להדגיש את הפריט הבא.

חיצים המצביעים
מעלה/מטה

לחץ כדי לגלול מעלה או מטה כדי
לבחור פריטים בתפריט או להגדיר
ערכים.
לחץ כדי לגלול לאחור ולפנים מעבר
לתרשים מגמות השינוי המתייחס
ל 3-שעות ,כלומר להציג את
 2שעות.
המגמות במשך 16-12- 4-

 3.6סקירה כללית של המכשיר החכם

 Dנועד לפעול בשילוב עם המכשיר החכם כדי שתוכל להשתמש
יישום  excom G5 Mobile
באפשרויות רבות עוד יותר לניטור מגמות השינוי והדפוסים ברמות הסוכר שלך .יישום זה
דומה לכל יתר היישומים.
מדריך זה למשתמש לא נועד להראות לך את אופן השימוש במכשיר החכם .תוכל לפנות
למספר התמיכה עבור המכשיר החכם או לקרוא את המדריך למשתמש של המכשיר החכם
לקבלת עזרה.

סיכום
כעת אתה יכול:
•להסביר מהי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
•לתאר את האפשרויות להצגת מגמות השינוי
•לאתר את קריאות הסוכר הקודמות שלך
•לזהות את רכיבי המערכת
•להסביר את התפקיד של כל חלק
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השלבים הבאים
השלב הבא בהתחלת השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile הוא בחירת
הערוץ שדרכו יתקבלו קריאות הסוכר מהחיישן באופן רציף :יישום Dexcom G5 Mobile,
 Dאו שילוב ביניהם.
מקלט  excom G5 Mobile
בפרק הבא תלמד כיצד להגדיר את שניהם!
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פרק 4

חוויית G5! היסודות:
הגדרת צגי המכשיר
 4.1מבוא

בפרק הקודם קיבלת סקירה כללית מקיפה לגבי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
 ,ולמדת שניתן לנטר את רמות הסוכר באמצעות צגי מכשיר שונים .כעת הגיע הזמן להגדיר
 Dואת המקלט.
את היישום  excom G5 Mobile
בתום הפרק הזה תוכל:
•ליצור שם משתמש וסיסמה במערכת Dexcom
•להוריד את יישום Dexcom G5 Mobile
 Dאת ההגדרות המומלצות
•לקבוע ביישום  excom G5 Mobile
•להגדיר בהצלחה את מקלט Dexcom G5 Mobile

 4.2מדוע יש שיטות ניטור שונות?

הנוחיות שלך!

מכיוון ששתי מערכות ניטור עומדות לרשותך ,היישום או המקלט ,תוכל לבחור לנטר את
רמות הסוכר שלך בשיטה הנוחה ביותר עבורך בכל רגע .למכשיר החכם לא נותר זיכרון
פנוי? השתמש במקלט! אם שכחת את המקלט בבית ,השתמש במכשיר החכם! הסוללה
התרוקנה במכשיר החכם? המקלט שלך ימשיך את הניטור!
למעט היישום Dexcom Share ,ההבדל העיקרי בין שתי מערכות הניטור אינו הנתונים
עצמם ,אם כי אופן הצגתם.
הסעיף הבא מסביר לך באופן מדוקדק את ההגדרה הראשונית של היישום .להגדרת
המקלט ,עבור לסעיף  .4.4אם ברצונך להשתמש ביישום ובמקלט ,עליך להגדיר כל אחד
מהם בנפרד.
לאחר שתסיים את ההגדרה הראשונית ,תתקרב בשלב אחד נוסף לעבר סבב הניטור!
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 4.3יישום Dexcom G5 Mobile

לפני שתתחיל את סבב הניטור הראשון שלך ,בחר את המכשיר החכם שתרצה להשתמש
בו .כפי שצוין בפרק הקודם ,ניתן להשתמש במקלט בשילוב עם מכשיר חכם אחד במשך
סבב הניטור ,אולם לא ניתן להשתמש במספר התקנים חכמים במשך אותה הפעלה.
ניתן להתקין את היישום במכשיר החכם ,אך ההגדרה הראשונית כרוכה גם בהזנת המספר
הסידורי של המשדר (SN) .אם תזין בטעות את המספר הסידורי ליותר ממכשיר חכם אחד,
המערכת תזהיר אותך ולא תוכל להשלים את תהליך ההגדרה.

הגדרות מומלצות במכשיר החכם
כדי לקבל אזעקה/התראות במכשיר החכם שלך עליך:
• לוודא כי ה Bluetooth-מופעל.
•	 לאפשר קבלת הודעות בזמן הגדרת המכשיר (במכשירי  Appleבלבד).
לרשימה מלאה של הגדרות מומלצות במכשיר החכם לשימוש עם המערכת ,ראה
פרק " - 10אזעקה והתראות".
לאחר שתבדוק כי הגדרות המכשיר החכם שלך מתאימות ,התקן את היישום.

התקנת יישום Dexcom G5 Mobile
 Dמחנות
ניתן להתקין את היישום בקלות! פשוט הורד את יישום  excom G5 Mobile
היישומים במכשיר החכם .עם זאת ,אם המכשיר החכם שברשותך פרוץ או שבוצעה בו
פעולת “ ”ROOTאל תתקין את היישום.
למידע על אופן התקנת היישום ,עיין במדריך למשתמש של המכשיר החכם.
היישום אינו זמין לכל המכשירים החכמים ובכל המדינות .לפרטים בקר באתר בכתובת:
.dexcom.com/compatibility

התקנה ראשונית של היישום Dexcom G5 Mobile
ניתן להגדיר את היישום בקלות! תזדקק לשם המשתמש והסיסמה של חשבון Dexcom,
ובנוסף לקופסת המשדר .לאחר שתיכנס ,פשוט פעל בהתאם להוראות אשף ההגדרות .אשף
ההגדרות יציג בפניך נתוני בטיחות והגדרות מומלצות ,לאחר מכן תזין את המספר הסידורי
של המשדר ותגדיר את רמת הסוכר הגבוהה/הנמוכה ואת התראות הניטור הרציף.
כדי לבצע את ההגדרה הראשונית תזדקק לשם המשתמש והסיסמה שלך בחשבון
Dexcom .תוכל ליצור אותם על ידי הקשה על ( Sign Upהרשמה) ביישום ,או על ידי ביקור
בכתובת dexcom.com.
אבל מה עליך לעשות אם אחד השלבים לא ברור לך?
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האיתותים ביישום מאפשרים לך לעיין במידע נוסף .אם יש לך ספק לגבי שלב כלשהו
בתהליך ההגדרה הראשונית ,חפש במסך איתות על מידע נוסף .איתותי המידע כוללים בין
היתר" :אני לא מבין"; "מידע נוסף"; או סימן שאלה .הקש על איתות המידע כדי לקבל מידע
נוסף.
 Xבפינה השמאלית העליונה.
כדי לסגור את איתות המידע ,הקש על ה -

הגדרת היישום באופן ראשוני
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מסכי מבוא
1

הקש על סמל היישום כדי לפתוח את היישום.

2

החלק באצבע לאחד הצדדים כדי לדפדף בין מסכי
המבוא או הקש על ( Log Inכניסה).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מסכי מבוא

הזן את שם המשתמש והסיסמה הקיימים
או
3

זקוק לשם משתמש וסיסמה מDexcom-?
הקש על ( Sign Upהרשמה).
הזן את שם המשתמש/הסיסמה בשדות
המתאימים.
הקש על ( Loginכניסה) פעם אחת.

4

הקש על ( Let’s Get Startedבוא נתחיל).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מסכי מבוא

המסכים הבאים מציגים את תנאי השימוש ,אזהרות
בטיחות ,התוויות נגד והגדרות מומלצות.
5

לאחר שתקרא כל מסך ,הקש על התשובה
המתאימה כדי להתקדם.
הקש על ( Full Safety Statementהצהרת
בטיחות מלאה) או על ( I don’t understandאני
לא מבין) כדי לקבל מידע נוסף.

הגדרת האזעקה/ההתראות וקביעת ההגדרות הבסיסיות ביישום

הגדר את ההתראה על רמת סוכר נמוכה.
ברירת המחדל היא  80מ"ג/דצ"ל.
6

גלול כדי לבחור ערך אחר.
הקש על ( Saveשמור) כדי להתקדם.
לאחר שתקבע את רמת ההתראה ,תופיע בפניך
התראה אם ערך הסוכר שלך ירד מתחת לרמה זו.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הגדרת האזעקה/ההתראות וקביעת ההגדרות הבסיסיות ביישום

הגדר את ההתראה על רמת סוכר גבוהה.
ברירת המחדל היא  200מ"ג/דצ"ל.
7

גלול כדי לבחור ערך אחר.
הקש על ( Saveשמור) כדי להתקדם.
לאחר שתקבע את רמת ההתראה ,תופיע בפניך
התראה אם ערך הסוכר שלך יעלה מעבר לרמה זו.

במכשירי  Appleבלבד:
8א

ודא שתקבל את האזעקה/ההתראות מהמערכת.
הקש על התשובה המתאימה כדי להתקדם ולהגדיר
את ההודעות.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הגדרת האזעקה/ההתראות וקביעת ההגדרות הבסיסיות ביישום

8ב

9

במכשירי  Appleבלבד:
הקש על ( OKאישור) כדי לקבל הודעות על
אזעקה/התראות.

המסך הבא מתאר כיצד התכונה "התראות/אזעקה"
מפיקה צלילים ורטט.
הקש על התשובה המתאימה כדי להתקדם.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חיבור המשדר ליישום ויצירת צימוד ביניהם

10

11א

הקש על ( Nextהבא).

 Bמופעלת.
ודא שקישוריות  luetooth
 Bמופעלת.
היישום יבדוק אם קישוריות  luetooth

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חיבור המשדר ליישום ויצירת צימוד ביניהם
במכשירי  Androidבלבד:
11ב

לאחר שתוודא כי ה Bluetooth-פועל ,ייתכן
שתתבקש לאפשר למערכת ניטור הסוכר הרציף של
 Dexcomגישה למיקום המכשיר,
הקש על ( Allowאפשר).

12א

קח את קופסת המשדר.
הקש על ( Take Photoצלם תמונה).

הפוך את קופסת המשדר והנח על משטח ישר כך
שהברקוד מופנה מעלה.
12ב

מקם את הברקוד הארוך ביותר במרכז הסוגריים
הירוקים.
הערה :התמונה נועדה להמחשה וייתכן שגב קופסת
המשדר נראה אחרת.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חיבור המשדר ליישום ויצירת צימוד ביניהם

12ג

13א

הסימן מאשר כי סריקת המספר הסידורי של
המשדר הושלמה בהצלחה.

אם לא ניתן להשתמש במכשיר הסריקה של
היישום:

הקש על Enter Transmitter SN by hand
(הזן את המספר הסידורי של המשדר באופן ידני).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חיבור המשדר ליישום ויצירת צימוד ביניהם

13ב

השתמש במקלדת כדי להזין את המספר הסידורי
של המשדר.

אשר כי המספר הסידורי הוא נכון.
הקש על ( Saveשמור).

14

החדר את החיישן והצמד את המשדר בהתאם
להוראות בסרטון.
עיין בפרק  5למידע נוסף.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חיבור המשדר ליישום ויצירת צימוד ביניהם

15

המתן עד  30דקות כדי שייווצר חיבור בין המכשיר
החכם והמשדר.

במכשירי  Appleבלבד:

16

בהתקבל איתות ,הקש על ( Pairצימוד) כדי ליצור
צימוד בין המשדר והמכשיר החכם.

17

המתן להודעה כי הצימוד בוצע בהצלחה.

הפעלת אתחול החיישן

18

הקש על המעגל "אתחול החיישן" כדי להתחיל את
אתחול החיישן הנמשך שעתיים.
הערה :לא יוצגו בפניך שום קריאות סוכר מהחיישן
או אזעקה/התראות במשך אתחול החיישן בן
השעתיים.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הפעלת אתחול החיישן

19

תהליך ההגדרה הראשוני יושלם לאחר שיופיע שעון
העצר של אתחול החיישן.
מזל טוב!

אם תיתקל בבעיות בהגדרת היישום Dexcom G5 Mobile ,פנה
 Dבמקום מגוריך.
לנציג  excom
אם תיתקל בבעיות במכשיר החכם ,פנה לקו התמיכה המיועד למכשיר החכם.
בתום ההגדרה הראשונית של היישום ,הגדר את המקלט או עבור לפרק  6כדי להתחיל את
סבב הניטור הראשוני.

 4.4מקלט Dexcom G5 Mobile

בפרק הקודם למדת על רכיבי המקלט .כדי לעזור לך לבצע את ההגדרה הראשונית ,נחזור
כעת על הרכיבים.
מסך תצוגה:
•מסך מגמות השינוי
•מסך בחירה מהתפריט
גלגל ניווט:
•לחצן ( Selectבחר)
○הלחצן במרכז גלגל הניווט
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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▪על הלחצן המרכזי לא כתובה המילה ( Selectבחר).
○תוכל ללחוץ עליו כדי
▪להדליק את המקלט
▪לבחור באפשרויות/מאפיינים
▪לקבל שינויים
▪להתקדם דרך תפריטים/מאפיינים
•מעלה/מטה
○לגלול דרך המסכים המציגים את מגמות השינוי
○להדגיש פריטים בתפריט
○לשנות ערכים
•שמאלה
○לחזור לפריט או למסך האחרון
•ימינה
○לעבור לפריט או למסך הבא

הגדרה ראשונית של מקלט Dexcom G5 Mobile
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להפעיל את המקלט.
המסך הראשון המוצג בפניך הוא מסך האתחול ובו עמודות ירוקות שמספרן קטן בהדרגה.
בתום התהליך מוצג בפניך אשף הגדרות ,המנחה אותך בכל שלבי ההגדרה הראשוניים .אל
תדאג אם המקלט משמיע צפצופים או צלילים אחרים במשך התהליך הזה.
בתום ההגדרות הראשוניות אשף ההגדרות לא יוצג בפניך עוד .תוכל תמיד להתאים את
ההגדרות באמצעות אפשרויות התפריט.
ההגדרות הראשוניות מתבצעות באופן שונה במקלט ובמכשיר החכם ,אולם מדובר באותם
נתונים.
מסכי אשף ההגדרות:
•שפה
•שעה/תאריך
•מספרו הסידורי של המשדר
○גב המשדר
○גב קופסת המשדר
•הגדרת התראה על רמת סוכר נמוכה
•הגדרת התראה על רמת סוכר גבוהה
לפני ההפעלה ,כדאי לבדוק את עוצמת הסוללה במקלט .אם העוצמה נמוכה מחצי ,עבור
לפרק  14ופעל לפי הוראות הטעינה המופיעות בו.
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הגדרת המקלט באופן ראשוני
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מסכים ראשוניים
1

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להפעיל את
המקלט.

2

המתן.

שפה
בחר שפה.
3

לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לבחור את
השפה הרצויה.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לקבוע את השפה
המודגשת.

שעה/תאריך
הגדרת תבנית השעה

4א

תבניות השעה הזמינות הן " 24שעות" או "לפני
הצהריים""/אחרי הצהריים" ( 12שעות).
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לבחור את
תבנית השעה הרצויה.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לאשר את השינוי
בתבנית השעה.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שעה/תאריך
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את השנה.
לחץ על החץ המצביע ימינה כדי להתקדם.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את החודש.

4ב

לחץ על החץ המצביע ימינה.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את היום.
לחץ על החץ המצביע ימינה כדי לעבור לשעה.
הערה :התבנית היאYYYY/MM/DD.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את השעה.
לחץ על החץ המצביע ימינה.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את הדקות.

4ג

(אופציונלי ל"לפני הצהריים""/אחרי הצהריים") לחץ על
החץ המצביע ימינה.
(אופציונלי ל"לפני הצהריים""/אחרי הצהריים") לחץ על
החץ המצביע למעלה/למטה.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) לשמירה וסגירה.
הערה :לאחר ההגדרה הראשונית ,אם הסוללה מרוקנת,
המקלט ירטוט פעם אחת ותצטרך לאפס את התאריך
והשעה.

משדר
5א

הפוך את קופסת המשדר כדי לאתר את המספר
הסידורי.
הערה :תמונה זו מופיעה להמחשה בלבד וייתכן
שהמספר הסידורי של המשדר נמצא במקום אחר.
אם אריזת המשדר לא זמינה:

5ב

•המספר הסידורי מופיע על גב המשדר
הערה :התמונה מיועדת להמחשה בלבד; המשדר עשוי
להיראות אחרת.
(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

הגדרת צגי המכשיר

50

(המשך מהעמוד הקודם)

משדר
לחץ על החיצים המצביעים מעלה/מטה כדי לבחור
ולהזין את המספר הסידורי של המשדר.
5ג

לחץ על החץ המצביע ימינה כדי לעבור לספרה
הבאה.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) לשמירה וסגירה.

הגדרת התראה על רמת סוכר נמוכה

6א

ברירת המחדל של המערכת היא  80מ"ג/דצ"ל.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לשמור את הרמות
הקיימות ולסגור.
לשינוי הערך:

6ב

לחץ על החיצים מעלה/מטה לשינוי הערך בעליות
בנות  5מ"ג/דצ"ל.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) לשמירה וסגירה.

הגדרת התראה על רמת סוכר גבוהה

7א

ברירת המחדל של המערכת היא  200מ"ג/דצ"ל.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לשמור את הרמות
הקיימות ולסגור.
לשינוי הערך:

7ב

לחץ על החיצים מעלה/מטה לשינוי הערך בעליות
בנות  10מ"ג/דצ"ל.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) לשמירה וסגירה.
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השלבים הללו יספיקו לך כדי להתחיל את השימוש; עכשיו אתה יכול להתחיל את סבב
הניטור!

סיכום
כעת אתה יכול:
•ליצור שם משתמש וסיסמה במערכת Dexcom
•להוריד את יישום Dexcom G5 Mobile
•לקבוע את ההגדרות המומלצות ביישום
•להגדיר בהצלחה את מקלט  excom G5 Mobile
D
מהו השלב הבא?
כעת סיימת להגדיר את היישום ו/או את המקלט ,והשלב הבא הוא סבב הניטור.
לא משנה מהי שיטת הניטור המשמשת אותך; סבב הניטור מתבצע תמיד באותו אופן:
1 .1החדרת החיישן.
2 .2החדרת המשדר.
3 .3יצירת צימוד בין המשדר למכשיר.
4 .4אתחול החיישן במשך שעתיים.
5 .5כיולים ראשוניים.
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פרק 5

חוויית G5! היסודות:

סבב הניטור :החדרת החיישן ,המשדר והתחלת
הפעלה
 5.1סקירה כללית

לאחר שהגדרת את צגי המכשיר ,אתה מוכן להתחיל את סבב הניטור .זוהי הפעם הראשונה
שבה אתה מחדיר את החיישן ,ולכן כדאי לך לצפות בסרטון המציג את החדרת חיישן
 Dכדי להבין את התהליך טוב יותר.
 excom G5 Mobile
 Dבשני אופנים:
ניתן לצפות בסרטון על החדרת חיישן  excom G5 Mobile
1 .1באמצעות היישום
 Uשבאריזת מקלט Dexcom G5 Mobile
2 .2באמצעות כרטיס ה SB-
לאחר החדרת החיישן ,הפעל את אתחול החיישן במכשיר החכם ובמקלט .אתחול החיישן
אורך כשעתיים; במהלך האתחול גופך מתרגל לחיישן החדש וכך קריאות הסוכר מהחיישן
יהיו מדויקות יותר .בחלוף אתחול החיישן בן השעתיים ,עליך להזין שתי מדידות סוכר רציפות
כדי לכייל את קריאות הסוכר מהחיישן לפי המדידות מהאצבע (הכיול מפורט בפרק הבא).
הקפד להקדיש את מלוא הזמן הדרוש כדי לסיים את שלב האתחול .זכור כי עליך ליצור צימוד
 Bבמכשיר החכם ובין המשדר ,וכי תהליך זה אורך עד כ 30-דקות.
בין קישוריות ה luetooth-
החדשות הטובות הן שאינך נדרש לשבת ולחכות :כל עוד צג המכשיר קרוב אליך ,תוכל
להמשיך להתעסק במטלות היומיומיות שלך ,לעבוד בגינה ,להתאים אישית את ההגדרות
 Dאו לעשות כל פעולה אחרת במשך אותו פרק זמן.
ביישום  excom G5 Mobile
הקפד שצגי המכשיר יהיו בקרבתך במשך האתחול  -הם יציגו בפניך כמה זמן חלף ויודיעו לך
באמצעות צפצופים וסמל ייעודי כאשר סבב הניטור יהיה מוכן לכיולים הראשוניים.
בתום הפרק הזה תוכל:
•לזהות את התכונות של מוליך החיישן
•להתכונן כהלכה להחדרת החיישן
•לבחור את המיקום הטוב ביותר להחדרת החיישן
•להחדיר את החיישן בצורה נכונה
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•להתכונן להנחת המשדר
•להצמיד את המשדר לחיישן בצורה נכונה
•לתאר מה מתרחש במהלך אתחול החיישן
•לזהות את סמל הספירה לאחור

 5.2הכנות לקראת החדרת החיישן

לפני החדרת החיישן ,ודא שיש ברשותך כל מה שאתה זקוק לו .חלק מהפריטים נכללים
באריזות מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,בעוד שאחרים אינם נכללים.

הפריטים הנכללים באריזות Dexcom G5 Mobile
לצורך החדרת החיישן ,אתה זקוק לחיישן ולמשדר.

בתוך קופסת החיישן
מה אתה רואה

מה זה
שקית חיישן מעוקרת הנושאת תווית ובה מידע חשוב.
בדוק את תאריך התפוגה.
אל תשתמש אם תאריך התפוגה חלף.

מוליך חיישן לשימוש חד-פעמי.

הכרת התפקיד של כל אחד מחלקי המוליך מסייעת להחדיר את החיישן בהצלחה.
בפרק  3הוצגה סקירה כללית של מוליך החיישן.
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 .4בוכנה

 .3נצרה

 .5מוליך (מכיל מחט
מובילה קטנה וחיישן)

 .6טבעת קונית

 .8תפס המשדר

 .7בסיס החיישן

 .9לשונית שחרור

 .2מדבקה דביק

תרשים  .3המוליך והבסיס של חיישן Dexcom G5 Mobile

הטבלה שלפניך מציגה את רכיבי מוליך החיישן לפי סדר השימוש.

סדר השימוש

מה זה עושה

שם

מעוקרת להגנתך.

1

שקית החיישן

2

מדבקה

מצמידה את החיישן/המשדר למקומו על העור.

3

נצרה

מונעת מהבוכנה להחדיר את החיישן עד לרגע
שבו אתה מוכן.

4

בוכנה

מחדירה את סיב החיישן לתוך הגוף.

5

מוליך

6

טבעת קונית

פתח כדי להוציא את המוליך ואת החיישן.

מכיל מחט החדרה קטנה ואת סיב החיישן.
לשימוש חד-פעמי בלבד.
הטבעת הקונית מוציאה את מחט ההחדרה.
עוזרת להסיר את המוליך לאחר שסיב החיישן
הוחדר.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שם

מה זה עושה

סדר השימוש
7

בסיס החיישן

מחזיק את סיב החיישן במקומו מתחת
לעור.

8

תפס המשדר

נועל את המשדר בבסיס החיישן.

9

לשונית שחרור

מאפשרת לך להסיר את המוליך מבסיס
החיישן.

מחזיק במשדר.

קופסת המשדר
מה אתה רואה

מה זה
תחתית הקופסה ובה תווית המציגה מידע חשוב.
שמור את הקופסה עד לתום חיי הסוללה במשדר.
הערה :התמונה מיועדת להמחשה בלבד; קופסת המשדר
עשויה להיראות אחרת.
משדר לשימוש רב-פעמי.
הערה :התמונה מיועדת להמחשה בלבד; המשדר עשוי
להיראות אחרת.

בפרק הקודם הזנת את המספר הסידורי של המשדר לצגי המכשיר ווידאת שהמכשיר החכם
ו/או המקלט התחברו למשדר .לא תוכל להתחיל את סבב הניטור ללא צימוד בין המשדר
והמקלט ו/או המכשיר החכם.
לא נכללים באריזות:
1 .1מגבונים ספוגים באלכוהול
2 .2מד הסוכר בדם שאתה משתמש בו
3 .3מקלוני הבדיקה שאתה משתמש בהם
לפני שנתחיל ,בדוק את מד הסוכר בדם; ודא כי הוא תקין וכי נעשה בו שימוש לפי הוראות
היצרן .בדוק כי התאריך והשעה המופיעים במד הסוכר תואמים לתאריך והשעה המוצגים
בצג המכשיר.
ודא כי תוקפם של מקלוני הבדיקה טרם פג וכי ניתן להשתמש בהם בשילוב עם מד הסוכר.
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לפני שתוציא את מוליך החיישן מהשקית המעוקרת ,עליך לבחור את המיקום הטוב ביותר
להחדרת החיישן.

 5.3בחירת מיקום ההחדרה

בחר מיקום בבטן להחדרת החיישן (או אם גיל המשתמש בין שנתיים ל 17-שנים ,ניתן
לבחור מיקום גם בחלקו העליון של הישבן); המיקום צריך להיות מעל או מתחת לקו החגורה.
המיקומים הטובים ביותר הם בדרך כלל שטוחים" ,נצבטים" ולא חשופים לשפשוף (לאורך קו
המותניים ,הרצועה של חגורת הבטיחות או האזור שעליו שוכבים בעת השינה).
לקבלת עזרה בבחירת מיקום ההחדרה הטוב ביותר ,פנה לאיש הצוות הרפואי.

מיקומי ההחדרה
מיקום

היכן הוא נמצא

קדמת הגוף (אזור הבטן) לבני שנתיים ומעלה

אם גיל המשתמש הוא בין שנתיים ל 17-שנים:
חלקו האחורי של הגוף (חלקו העליון של הישבן)

מה לעשות:
•הוצא את החיישן והמוליך מהאריזה המעוקרת אך ורק בעת השימוש
•הנח במרחק  8ס"מ לפחות ממשאבת הזרקת האינסולין או ממיקום ההזרקה
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•גלח את האזור כדי שהמדבקה תיצמד היטב (אם יש בכך צורך)
•ודא כי האזור נקי וכי אין בו משחות ,בשמים או תרופות
מה לא לעשות:
•אין להשתמש באותו מיקום שוב ושוב להחדרת החיישן
•אין להשתמש פעמיים ברציפות באותו מיקום לסבב ניטור
•אין להשתמש במיקומים שבהם העצמות קרובות לפני העור (למשל ,הצלעות או עצמות
המותניים)
אם יש לך חששות שבסיס החיישן לא ייצמד ,לפני שתחדיר את החיישן תוכל להפוך את
מיקום החיישן לדביק יותר כדי לוודא שבסיס החיישן לא יתקלף.

הכנות אופציונאליות במיקום ההחדרה
ניתן להשתמש בחומרי הדבקה שונים לעור (Mastisol™SkinTac ,) כחלק מההכנה של
מיקום ההחדרה ,כדי להבטיח שבסיס החיישן יישאר מוצמד לעור .מרח את חומר ההדבקה
על העור לאחר שתבחר מיקום החדרה ותנקה אותו .מרח את החומר בתנועות מעגליות
כך שתיווצר צורה אליפטית .ודא שאין במרכזה שום חומר הדבקה .הנח לצורה האליפטית
להתייבש בהתאם להוראות היצרן של חומר ההדבקה .לאחר שהחומר יתייבש ,העור עשוי
להיות מעט דביק.
™

להנחיות עיין בשלב  3בטבלה שלהלן.
הערה :פנה אל איש הצוות הרפואי אם יש לך שאלות לגבי השימוש בסרטי הדבקה רפואיים,
מגבונים המיועדים למגני עור ו/או חומרי הדבקה נוספים ,אם השימוש בהם קשור למערכת
ניטור הסוכר הרציף של Dexcom.

 5.4החדרת החיישן

אספת עד כה את כל הפריטים הדרושים כדי להתחיל את סבב הניטור ,צפית בהדרכות,
בחנת את מוליך החיישן והכנת את המיקום שבו תניח את בסיס החיישן .עכשיו אתה מוכן
להחדרת החיישן!
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שלב

איור

מה עליך לעשות

הכנה

1

2

רחץ וייבש את הידיים.

נקה את מיקום ההחדרה במגבון הספוג באלכוהול.
הנח להתייבש.

שלב אופציונאלי :חומר הדבקה לעור
3

צור צורה אליפטית על העור.
•ודא שאין חומר הדבקה בתוך העיגול
•הנח לחומר ההדבקה להתייבש
•החדר את החיישן לעור הנקי במרכז העיגול
בחן את השקית :האם היא פגומה או כבר פתוחה?
•אם כן ,אל תשתמש בה

4

הוצא את מוליך החיישן מהשקית המעוקרת.
בחן בקפידה את החיישן ,ודא כי לא נגרם לו נזק.
שמור את אריזת החיישן עד שסבב הניטור יסתיים.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הצמדת בסיס החיישן

5

משוך את הלשוניות המכסות את הטלאי הדביק.
אל תיגע ב טלאי הדביק.

הנח את החיישן בצורה אופקית ,לא אנכית ,על העור.
6

העבר את האצבעות מסביב לחלקו העליון של הטלאי
הדביק מספר פעמים כדי להצמיד היטב את חומר
ההדבקה.

החדרת סיב החיישן

7

8

אחוז ב מוליך.
משוך את הנצרה כלפי חוץ.

הנח את אצבעות אחת הידיים על קצות הטלאי
הדביק.
צבוט את העור בקצות חומר ההדבקה הלבן.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

החדרת סיב החיישן
הנח שתי אצבעות ישירות מעל הטבעת הקונית כדי
לייצב את המוליך.
הנח את האגודל על הבוכנה הלבנה.
9

דחף את הבוכנה כלפי מטה עד לקצה המוליך.
עליך לשמוע שתי נקישות.
הערה :חשוב להניח את האצבעות בהתאם להוראות
כדי שההחדרה תבוצע במדויק.

הסרת המוליך והטבעת הקונית

העבר שתי אצבעות ממעל הטבעת הקונית אל מתחת
לה.
10

השאר את האגודל על הבוכנה הלבנה כך שתשמש
כבסיס.
משוך את הטבעת הקונית לאחור עד שתגיע לאגודל.
עליך לשמוע שתי נקישות.
הערה :חשוב להניח את האצבעות בהתאם להוראות
כדי שהמחט תוסר בצורה נכונה.

11

אחוז בתפס המשדר ולחץ עליו לעבר גופך.
לחץ על לשוניות השחרור המצולעות בצדי בסיס
החיישן.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הסרת המוליך והטבעת הקונית
הזז את המוליך לפנים וכלפי חוץ ,והרחק אותו מהגוף.
הקפד לציית להנחיות במקום מגוריך כאשר תשליך
את המוליך לאשפה.
12
אז מה נותר?
1 .1בסיס החיישן
2 .2תפס המשדר
החדרת את החיישן בהצלחה!
בנקודה זו שני פריטים אמורים להיות מוצמדים לבטן:
1 .1בסיס החיישן
2 .2תפס המשדר
נתקל בבעיות?
אם זו הפעם הראשונה שבה אתה מחדיר חיישן ,ייתכן שיהיו לך שאלות או שתזדקק לעזרה.
 Dבאזור מגוריך.
במקרה כזה תוכל לפנות לנציג  excom
השלב הבא הוא חיבור המשדר לבסיס החיישן.

 5.5חיבור המשדר

לאחר שהחדרת את החיישן ,עליך לחבר את המשדר.
מאחר שהמשדר מיועד לשימוש רב-פעמי ,לא תזדקק למשדר חדש בכל פעם שיתחיל
סבב ניטור .שמור את קופסת המשדר המשמש אותך בהפעלה הנוכחית .התווית בתחתית
הקופסה מכילה מידע חשוב שייתכן שתזדקק לו לאחר שתחבר את המשדר .לאחר שתחבר
את המשדר לא תוכל להסירו עד לסיום סבב הניטור .פרק  7מתאר מתי וכיצד להסיר את
המשדר.
לפני שתחבר את המשדר ,ודא שהזנת את המספר הסידורי הנכון של המשדר בצג המכשיר.
פרק  4עוסק בהזנת המספר הסידורי של המשדר.
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שלב

איור

מה עליך לעשות
הוצא את המשדר מהקופסה.

1

שמור את הקופסה.
שמור את הנצרה ממוליך החיישן (היא תעזור להסיר
את המשדר בתום סבב הניטור).
קח מגבון ספוג באלכוהול.
נגב את חלקו האחורי של המשדר באמצעות המגבון
הספוג באלכוהול.
הנח לו להתייבש במשך 2 3-דקות.

2

אל תאפשר לגב המשדר לגעת בעורך.
אל תשרוט את גב המשדר מכיוון ששריטה עלולה
לפגוע באיטום הקיים נגד מים.
אל תיגע בנקודות המתכת בחלקו התחתון של
המשדר.
הצד השטוח מופנה מטה.

3

החלק את הקצה הקטן של המשדר מתחת לשפת
בסיס החיישן ,הנמצאת בקדמת הלשוניות המצולעות
של הבסיס ,מתפס המשדר והלאה.
השאר את האצבע על המשדר כדי להחזיקו במקומו.

4

דחוף את תפס המשדר מעלה ולפנים מעל לקצה
המשדר הרחב באמצעות היד השנייה.
עליך לשמוע שתי נקישות.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

איור

מה עליך לעשות
האם המשדר מקובע היטב במקומו?

5

לפני שתסיר את תפס המשדר ,ודא כי המשדר מוחזק
היטב במקומו.
ודא כי שום צד של המשדר לא יצא מבסיס החיישן.
אם המשדר לא תפוס היטב במקומו ,עלול להיות לך
חיבור לא טוב והמשדר עלול להשתחרר בעת המגע
במים.
החזק את צדדיו של בסיס החיישן באחת הידיים.

6

סובב את התפס מהגוף והלאה ביד השנייה.
הסר את התפס.
אל תסיר את המשדר כל עוד בסיס החיישן מוצמד
לעור.

בעוד רגע קצר תתחיל את סבב הניטור!
החדרת החיישן ,חיבור המשדר ואתחול החיישן במשך שעתיים מבוצעים תמיד בצורה זהה,
בין אם תשתמש לאחר מכן במקלט או ביישום.
השלבים הנותרים שונים עבור היישום ועבור המקלט:
1 .1יידוע המכשיר שעליך להתחיל באתחול החיישן.
2 .2מעקב אחר הספירה לאחור במשך האתחול.

 5.6בסיס חיישן רופף

בסיס החיישן אמור להישאר מוצמד לעור באמצעות המדבקה שלו ,אולם הוא עשוי להתקלף
בשל בלאי וקרעים הנוצרים באופן טבעי.
אם המדבקה מתקלפת לאחר ההחדרה ,השתמש בסרט הדבקה רפואי (למשל
Blenderm™Tegaderm™,Smith & Nephew IV3000®,3M™,) לתמיכה נוספת.
•הנח את סרט ההדבקה מעל המדבקה בכל הצדדים כדי ליצור תמיכה אחידה
•אין להניח סרט הדבקה או חומר דביק אחר מעל המשדר או מעל חלקי הפלסטיק של
בסיס החיישן
•אין להדביק מתחת לבסיס החיישן
•אין להשאיר שום חומר על העור במיקום החדרת החיישן
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תרשים  .4הדרך הנכונה להשתמש בסרט הדבקה לתמיכה נוספת

 5.7סבב הניטור

אם תבחר להשתמש הן במקלט והן ביישום ,יהיה עליך לבצע הגדרות נפרדות בכל אחד
מהם (עיין בפרק .)4
לאחר יצירת צימוד בין המשדר למכשיר/ים שברשותך ,החדרת החיישן וחיבור המשדר
לבסיס החיישן ,השלב הבא הוא יידוע המכשיר/ים שאתה רוצה להתחיל את סבב הניטור.
המשדרים ניתנים לשימוש רב-פעמי; הצימוד נדרש רק בעת השימוש במשדר חדש.
במשך זמן האתחול ,שום מכשיר לא יספק שום קריאות סוכר מהחיישן .קריאות הסוכר
מהחיישן יתחילו בחלוף אתחול החיישן בן השעתיים ,לאחר שתזין את שני ערכי הסוכר
הראשוניים הנדרשים לכיול במכשיר החכם או במקלט.
תחילה נבחן את סבב הניטור באמצעות היישום.

יישום Dexcom :סבב הניטור
שלב

מה אתה רואה

1

מה עליך לעשות
המתן להודעה כי הצימוד בוצע בהצלחה.
 Vהירוק בריבוע השחור.
הקש על סמל ה -
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות
הקש על המעגל ( Sensor Warmupאתחול
החיישן) כדי להתחיל את אתחול החיישן הנמשך
שעתיים.

2

הערה :לא יוצגו בפניך שום קריאות סוכר מהחיישן,
אזעקה/התראות במשך אתחול החיישן בן
השעתיים.
היעזר בערכים שהתקבלו מהאצבע במד הסוכר
כדי לקבל החלטות הקשורות לטיפול שלך כל עוד
אתחול החיישן לא הסתיים.

המתן.
3

המסך מציג ספירה לאחור לקראת הסיום של
אתחול החיישן .הפסים הכתומים מתכהים ככל
שהספירה לאחור מתקדמת.
הקפד שהמכשיר החכם יהיה בטווח שישה מטרים
מהמשדר במשך אתחול החיישן.

מסך נעילה
4א

איתות על הכיול הראשוני מוצג בפניך בגמר
האתחול.
פרק  6מכסה את נושא הכיול.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

איתות על הכיול הראשוני מוצג בפניך בגמר
האתחול.

4ב

אתחול החיישן הסתיים.
עכשיו אתה מוכן לבצע כיול!

מקלט :סבב הניטור
שלב

מה אתה רואה

1

2

מה עליך לעשות
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להפעיל את
המקלט.

מתרשים מגמות השינוי,

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לעבור לתפריט
הראשי.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות
לחץ על החץ המצביע מטה כדי להדגיש את Start
( Sensorהפעל חיישן).

3

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להתחיל סבב
ניטור חדש.

הערה :לאחר שהחיישן מופעל ,האפשרות Start
( Sensorהפעל חיישן) נעלמת.

4

5

עמודת ההתקדמות של "הפעל חיישן" מראה את
התקדמות האתחול במשך שעתיים.
הקפד שהמקלט יהיה בטווח שישה מטרים במהלך
האתחול.

המקלט חוזר להציג את מסך תרשים המגמה.

ודא שהמקלט והמשדר מתקשרים.
6

7

הצץ במקלט  10דקות לאחר ההתחלה כדי לוודא
שמופיע סמלBluetooth.
•קבוע :יש חיבור
•מהבהב :חיפוש אחר חיבור
•אין סמל Bluetooth :אין חיבור
המתן.
המסך מציג ספירה לאחור לקראת סיומו של אתחול
החיישן בן השעתיים.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות
אתחול החיישן הסתיים.

8

עכשיו אתה מוכן לבצע כיול!

 Bבמקלט
 5.8טיפים לקישוריות luetooth

המשדר והמקלט מתחילים לתקשר ברגע שמתחיל סבב ניטור .כעבור כ 30-דקות ,אם סמל
 Bמופיע באופן קבוע ולא מהבהב ,המשדר והמקלט מתקשרים זה עם זה.
 luetooth
 Bמחפשת את המשדר
•אם הסמל מהבהב ,קישוריות ה luetooth-
○ודא שהמרחק בין המשדר והמקלט לא עולה על שישה מטרים
 Bלא מופיע במקלט והסמל "איבוד אות" מופיע בפינה השמאלית
אם סמל ה luetooth-
עליונה בסרגל המצב במקלט ,אין בין השניים תקשורת.

היעדר תקשורת בין המשדר והמקלט
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות
ודא כי המספר הסידורי הנכון של המשדר הוזן
במקלט.
•המספר הסידורי מופיע בתווית בתחתית
קופסת המשדר

1

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לעבור לתפריט
הראשי.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

2

לחץ על החץ המצביע מטה כדי להגיע לSettings-
(הגדרות).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

3

לחץ על החץ המצביע מטה כדי להגיע לTransmitter-
(משדר).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

4

לחץ על לחצן ( Selectבחר).

ודא כי המספר הסידורי הנכון של המשדר הוזן במקלט.
•המספר הסידורי מופיע בתווית בתחתית קופסת
המשדר
5

השווה בין המספר הסידורי של המקלט למספר הסידורי
המופיע על קופסת המשדר.
 Dבמקום
אם המספרים תואמים ,פנה לנציג  excom
מגוריך.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לצאת מהמסך.

אם הוזן מספר סידורי שגוי

6
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(המשך מהעמוד הקודם)

אם הוזן מספר סידורי שגוי
אם סבב הניטור כבר החל עליך להפסיק אותו כדי
לתקן את המספר הסידורי של המשדר.
7

לחץ על החץ הפונה מטה כדי להגיע אל Stop
( Sensorהפסק חיישן).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

8

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להפסיק את סבב
הניטור.

9

המתן שסבב הניטור יסתיים.

מהתפריט הראשי:
10

לחץ על החץ הפונה מטה כדי להגיע לSettings-
(הגדרות).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

11

לחץ על החץ המצביע מטה כדי להגיע
ל( Transmitter-משדר).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

אם הוזן מספר סידורי שגוי

12

הדגש את ( Transmitter SNהמספר הסידורי של
המשדר).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

הזן את המספר הסידורי הנכון באמצעות החץ
המצביע מעלה/מטה.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לבחור ולהזין
את המספר הסידורי של המשדר.
13

לחץ על החץ המצביע ימינה כדי לעבור לספרה
הבאה.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) לשמירה וסגירה.
לחץ על החץ המצביע שמאלה פעמיים כדי לחזור
לתפריט הראשי.
סבב הניטור.

14

לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי להדגיש את
( Start Sensorהפעל חיישן).

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לבחור ב"הפעל
חיישן".

 5.9אתחול החיישן לפני הפעלתו

דרושות לחיישן כשעתיים כדי להתרגל לגוף .בזמן משך האתחול של החיישן ,תוכל להתאים
את ההגדרות באופן אישי .בפרק  11תוכל למצוא הנחיות מפורטות לגבי התאמה אישית של
צגי המכשיר המשמשים את מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
בגמר אתחול החיישן ,תוכל להזין את הכיולים הראשוניים! הפרק הבא מראה לך כיצד
לעשות זאת.
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סיכום
כעת אתה יכול:
•לזהות את התכונות של מוליך החיישן
•להתכונן כהלכה להחדרת החיישן
•לבחור את המיקום הטוב ביותר להחדרת החיישן
•להחדיר את החיישן בצורה נכונה
•להתכונן להנחת המשדר
•להצמיד את המשדר לחיישן בצורה נכונה
•לתאר את אתחול החיישן
•לזהות את סמל הספירה לאחור
מה השלב הבא?
בפרק הבא תמצא הנחיות לביצוע שלבי הכיול.
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העמוד הושאר ריק בכוונה
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פרק 6

חוויית G5! היסודות:
כיול

 6.1מבוא

בפרק הקודם למדת כיצד להחדיר את החיישן ,לחבר את המשדר ולהתחיל סבב ניטור חדש.
כעת אתה מוכן להתחיל את השלב האחרון לפני קבלת קריאות הסוכר מהחיישן :הכיול.
פרק זה בוחן לא רק את הכיול הראשוני ,אלא גם את עדכוני הכיול הנדרשים במשך סבב
הניטור.
בתום הפרק הזה תוכל:
•לתאר באופן כללי את תהליך הכיול
○להגדיר את תהליך הכיול
○להסביר את חשיבות הכיול
○לזהות את השלבים המבטיחים כיול מוצלח
•לזהות את השלבים הדרושים לביצוע מדידה מדויקת של רמת הסוכר בדם
○לזהות את המיקום המתאים למדידת סוכר בדם לצורך כיול
○להכין את האצבע לבדיקת הסוכר
•לקבוע האם אתה צריך/לא צריך לכייל
○לזהות מתי ניתן להזין את תוצאות בדיקת הסוכר מהאצבע לצורך כיול
○לזהות מתי אין להזין את תוצאות בדיקת הסוכר מהאצבע לצורך כיול
○לקבוע האם עליך לבצע כיול החורג מדרישות הכיול הרגילות
•להתחיל כיול בשלב האתחול
•לבצע עדכוני כיול
•להזין בצורה נכונה את תוצאות בדיקת הסוכר מהאצבע
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•לזהות שגיאות כיול
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 6.2סקירה כללית של הכיול
מהו כיול?
כפי שלמדת מוקדם יותר ,קריאות הסוכר מהחיישן מתקבלות ממדידת נוזלי הסוכר שנמצאים
בין התאים (נוזל בין-תאי) .אמנם הדם והנוזל בין התאים דומים ,אך עשוי להיות הבדל
בקריאות הסוכר מהחיישן כאשר מבוצעת בדיקה באצבע וכאשר מבוצע ניטור רציף .הכיול
מאפשר השוואה ,או מדידה ,בין רמת הסוכר המוצגת במד הסוכר בבדיקה באצבע לבין
קריאות הסוכר מהחיישן .כך ניתן לבצע התאמה בין החיישן ומד הסוכר.
מד הסוכר "מלמד" את החיישן מהם ערכי הסוכר שלך באמצעות הכיול .בדיוק כמו שעון
הזקוק לכוונון  -הכיולים מאפשרים לניטור הסוכר הרציף להסתגל לגופך.

מדוע חשוב הכיול?
חובה לבצע את הכיולים כדי לוודא שמערכת הניטור הרציף תפעל בצורה הטובה ביותר.
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile תודיע לך על הצורך בכיול; במהלך הכיול היא
תשתמש בערך הנמדד במד הסוכר כדי לוודא שקריאות הסוכר מהחיישן יישארו מדויקות
במהלך סבב הניטור.

כיצד אוכל לבצע כיול?
בצע בדיקת סוכר מהאצבע באמצעות מד הסוכר ,ופשוט הזן את ערך הסוכר שהתקבל בצג
המכשיר .פרק זה ילמד אותך אילו אמצעי זהירות לנקוט לפני מדידת ערך הסוכר והזנת
הנתונים המתקבלים .עד כה הזנת מידע כגון התראות ,מספר סידורי של המשדר וכדומה
בנפרד במקלט ובמכשיר החכם .הכיול שונה.
אם תזין את ערך הסוכר ממד הסוכר במקלט ,יידרשו לקריאות הסוכר מהחיישן כחמש דקות
להתחיל להגיע .תוך כעשר דקות תוכל לראות את הקריאות בצג המכשיר השני.

באיזו תדירות עלי לבצע את הכיול?
ישנם שלושה אירועים עיקריים שחובה עליך לבצע בהם כיול ,ולכל אחד איתות משלו:
1 .1שני כיולים ראשוניים בתום אתחול החיישן.
2 .2שני כיולי עדכון ביום ,אחד בכל  12שעות.
3 .3בכל פעם שיופיע איתות על כך.
אין להזין את ערכי הסוכר בשני משמע שהמערכת ,אלא רק ביישום או רק במקלט .אם יופיע
איתות על כיול החורג מזמני הכיול המתוכננים ,משמע שהמערכת לא מקבלת את הכיול
האחרון שביצעת או ערך הסוכר שהתקבל במד הסוכר שונה מאוד מקריאות הסוכר מהחיישן.
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אינך נדרש לעקוב אחר הזמן החולף בין הכיולים; המערכת תאותת לך כאשר יגיע מועד
הכיול הבא.

 6.3מתי לכייל

כיול במועדים שנקבעו מאפשר להתאים את קריאות הסוכר מהחיישן לערכים המתקבלים
במד הסוכר .ללא כיולים החיישן עלול לספק ערכים לא מדויקים ,וכתוצאה מכך גם קריאות
הסוכר מהחיישן המופיעות בצג המכשיר ,ההתראות והאיתותים יהיו לא מדויקים.
קיימים מועדים חשובים שבהם אתה חייב לכייל:
1 .1כיול ראשוני או באתחול :שעתיים לאחר החדרת החיישן.
2 .2עדכון בחלוף  12שעות :בכל  12שעות לאחר הכיול הראשוני.
3 .3כאשר המערכת מאותתת לך.
איתותי הכיול הם הדרך שבה החיישן וצג המכשיר עוזרים לך לבצע את הכיולים במועדים
הדרושים .אם ערכי הסוכר שלך לא נמצאים בטווח שבין 40 400-מ"ג/דצ"ל ,המערכת לא
תקבל את הכיול .המתן שערכי הסוכר יהיו בטווח שבין 40 400-מ"ג/דצ"ל ורק אז הזן אותם.

כיול ראשוני :אתחול החיישן הושלם
1 .1בהתקבל האיתותים (עיין בטבלה הבאה) ,הזן את התוצאות של שתי בדיקות סוכר
רציפות מהאצבע לאחד ההתקנים בלבד.
2 .2אין צורך לבצע את הכיולים הראשוניים פעמיים.
 .אנתוני הכיול מועברים בין המקלט והיישום.
 .בבין ההתקנים קיים עיכוב דיווח בן חמש דקות.
3 .3כיול התחזוקה הראשון מבוצע בחלוף  12שעות מהכיול ההתחלתי השני.

עדכון כיול
1 .1הזן את התוצאה של בדיקת סוכר אחת מהאצבע בכל  12שעות.
2 .2צגי המכשיר מציגים את איתותי הכיול.
3 .3ייתכן שיתקבל איתות כאשר יהיה צורך להזין תוצאות נוספות של בדיקת סוכר
מהאצבע.
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יום שני (התחלת סבב חיישן):
10:00

22:00

 2כיולים
התחלתיים כעבור
שעתיים

עדכון הכיול כעבור
 12שעות

8:00

החדרת
החיישן

יום שלישי-ראשון (ימים  2-7לסבב החיישן):
22:00

עדכון הכיול כעבור
 12שעות

10:00

עדכון הכיול כעבור
 12שעות

תרשים  .5דוגמה לתכנית כיול מינימלי במהלך סבב ניטור בן שבעה ימים

 6.4איתותי כיול
איתותי כיול לפני סבב הניטור ,בתום האתחול
בחלוף אתחול החיישן בן השעתיים ,יראה לך צג המכשיר שהגיע הזמן להזין את הראשון
מבין שני כיולים רציפים .לאחר שהמערכת תקבל את ערכי הסוכר שלך ,יתחילו להגיע
קריאות סוכר מהחיישן .אם לא תזין את ערכי הסוכר מיד ,המערכת תזכיר לך כל  15דקות.
זכור להשתמש עבור הכיולים אך ורק במד הסוכר ,ולעולם אל תזין ערכים מהמערכת שלך
שלך לניטור רציף של סוכר.
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איתותים על כיול התחלתי
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מה עליך לעשות

כיול ראשון
מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

אתחול החיישן
הסתיים.
מוכן לשני הכיולים
הראשוניים.

פעל בהתאם
לשלבים המופיעים
בסעיפים  6.5ו.6.6-
התכונן מיד לכיול
הבא.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מה עליך לעשות

כיול שני
מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

החיישן קיבל את
הכיול הראשון.
מוכן לערך הסוכר
השני ממד הסוכר.

חזור על השלבים
המופיעים בסעיפים
 6.5ו.6.6-
מועד הכיול הבא:
בעוד  12שעות.

מקלט

קריאות הסוכר מהחיישן מתחילות להגיע תוך כחמש דקות לאחר שהמכשיר/ים מקבל/ים את
הכיולים שלך.

איתותים על עדכון הכיול
לאחר שתסיים את הכיול בתום אתחול החיישן ,תעבור למועדים שנקבעו לעדכוני כיול.
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השלבים המתייחסים להזנת עדכוני הכיול זהים לכיול הראשוני ,וגם בהם תידרש להזין
ערכים בצג מכשיר אחד בלבד .ההבדל היחיד הוא שבעת ביצוע עדכוני כיול ,עליך להזין את
ערך הסוכר ממד הסוכר פעם אחת בלבד.
בדומה לתזכורות שקיבלת עבור הכיול הראשוני ,אם לא תזין את ערך הסוכר ממד הסוכר
מיד ,המערכת תציג בפניך איתות בכל  15דקות.

איתותים על עדכון הכיול
מכשיר

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
הודעה
מכשיר חכם:
ביישום

מקלט

מה המשמעות

מה עליך לעשות

הזן את עדכון הכיול.
אם האיתות לא
נעלם:
•המערכת לא
קיבלה את
הכיול
•ערכי הסוכר
שונים מאוד
מקריאות
הסוכר
מהחיישן

פעל בהתאם
לשלבים המופיעים
בסעיפים  6.6ו.6.7-

הקש על ההודעה כדי לסגור את האיתות במכשיר החכם; להפסקת איתות במקלט ,לחץ על
לחצן ( Selectבחר).

איתותי צלילים/רטט
במקרה שבו לא מתאפשר לך להביט במסך ,המכשיר החכם והמקלט מאותתים בצפצופים/
ברטט ,למעט עדכון הכיול השגרתי בכל  12שעות ,כדי להודיע לך שהגיע הזמן לבצע כיול או
אם התרחשה שגיאת מערכת הקשורה לכיול.
למידע נוסף על הגדרת איתותי צלילים/רטט ועל הדרך להפסיק אותם ,עיין בפרק .10
מכשיר חכם
איתותי הכיול יכללו שלושה צפצופים אם המכשיר החכם אינו מושתק ולא נמצא במצב "נא לא
להפריע".
מקלט
המקלט מאותת על כיול באמצעות רטט ראשוני .אם לא תפסיק את האיתות ,הוא יופעל
ברטט/בצפצוף בהפרש של חמש דקות עד שתאשר.
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 6.5הכנה לקראת כיול

עליך לעזור לחיישן לשמור על דיוק קריאות הסוכר המתקבלות ממנו .אם לא תתכונן כדרוש
לכיול ,ייתכן שהחיישן לא יספק לך את קריאות הסוכר המדויקות ביותר.

שמונה שלבים להשלמת כיול מוצלח:
מה לעשות:
1 .1שטוף את ידיך ויבש אותן לפני בדיקת סוכר מהאצבע.
2 .2הקפד תמיד להשתמש באותו מד סוכר המשמש אותך באופן שגרתי למדידת סוכר
בדם.
 .אהדיוק של מד הסוכר בדם ומקלון הבדיקה משתנה כתלות במותג המד.
 .בהחלפה באמצע סבב ניטור עלולה לגרוע מדיוק קריאות הסוכר מהחיישן.
3 .3פעל בדיוק לפי ההוראות המצורפות למד הסוכר כדי לבצע בדיקת סוכר מהאצבע.
4 .4ודא כי מקלוני הבדיקה בתוקף ,ואם יש בכך צורך ,ודא כי הקוד שלהם הוזן בצורה
מדויקת במד הסוכר.
5 .5בדוק :האם קישוריות הBluetooth- פעילה?
6 .6השתמש בערכי בדיקת הסוכר מהאצבע בלבד.
 .אמיקומים אחרים בגוף לא יפיקו תוצאות באותה מידת דיוק.
 .בהזן תוצאה תוך חמש דקות לכל היותר לאחר ביצוע הבדיקה במד הסוכר.
 .גהזן את ערך הסוכר שהתקבל ממד הסוכר במדויק בכל כיול.
מה לא לעשות:
7 .7אל תיטול תרופות המכילות פרצטמול/אצטמינופן במשך סבב הניטור.
 .אהיוועץ באיש הצוות הרפואי כדי להבין טוב יותר מהו משך הפעילות של
פרצטמול/אצטמינופן בגוף.
8 .8אל תבצע כיול אם רמת הסוכר בדמך נמוכה מ 40-מ"ג/דצ"ל או גבוהה מ 400-מ"ג/
דצ"ל.
 .אאם רמת הסוכר שלך נמצאת מחוץ לטווח ערכים זה ,המערכת לא תבין את
הערכים הנמדדים ולא תבצע כיול.
1 .1עליך להמתין שרמת הסוכר בדמך תחזור לטווח ערכים זה כדי לבצע כיול.
דאג לבריאותך לפני הכול  -אם רמת הסוכר שלך נמוכה ,טפל תחילה ברמה הנמוכה ולאחר
מכן בצע את הכיול.

 6.6למקומות ...היכון ...כייל!

ביצעת את שמונה השלבים ,רמת הסוכר שלך תקינה לפי הבדיקה במד הסוכר וצג המכשיר
מציג בפניך התראות באופן שוטף :כייל! כייל! כייל!
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זכור:
אינך נדרש לבצע בדיקת סוכר מהאצבע עבור כל אחד מצגי המכשיר בעת הכיול .לאחר
שתזין את תוצאת המדידה לאחד מצגי המכשיר ,יישלחו הנתונים לצג השני תוך חמש דקות.
כעת נעבור לשלבים המשמשים להזנת הכיולים באמצעות היישום .לאחר מכן נמשיך לשלבים
להזנת הכיולים במקלט.

כיול באמצעות יישום Dexcom G5 Mobile
שלב

מה אתה רואה

1

מה עליך לעשות

מידע נוסף

הקש על העיגול.

כיול ראשוני :הזן שני
ערכי סוכר שנתקבלו
ממד הסוכר בשתי
בדיקות רציפות.
עדכון כיול :הזן ערך
אחד ממד הסוכר.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

2

מה עליך לעשות

מידע נוסף

הזן את ערך הסוכר
שהתקבל ממד הסוכר
באמצעות מקשי
הספרות.
הקש על ( Saveשמור).

ודא כי הערך נכון.

3

הקש על ( Saveשמור).

בדוק את המספרים פעם
נוספת.

הקש על Cancel
(ביטול).

הזנת ערכי סוכר שגויים
עלולה להשפיע על דיוק
החיישן.

אם הערך לא נכון:

הזן שנית את הערך
הנכון.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

4

5

מה עליך לעשות

מידע נוסף

הקש על העיגול כדי
להזין את ערך הסוכר
השני.
חזור על השלבים
2 3-כדי להזין את
ערך הסוכר מהמדידה
השנייה.

בסמל מד הסוכר אין
איתות כיול.
הכיול התקבל.

הכיול הסתיים בהצלחה.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

6

מה עליך לעשות

מידע נוסף

המתן לאיתות הכיול
הבא כעבור  12שעות.

מסך הבית המציג את
מגמות השינוי כברירת
מחדל.
הכיול התקבל.

כיול באמצעות מקלט Dexcom G5 Mobile
שלב

מה אתה רואה

1

מה עליך לעשות

לחץ על לחצן Select
(בחר) כדי להפעיל את
המקלט.
לחץ שוב על לחצן
( Selectבחר) כדי
לעבור לתפריט הראשי.

מידע נוסף

לא יוצגו בפניך איתותי
כיול כל עוד מסך המקלט
שחור.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מידע נוסף

לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה.
2

הדגש את Enter BG
(הזנת בדיקת דם).
לחץ על לחצן Select
(בחר).
לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה כדי לשנות
את המספרים.

3

עצור כשתגיע לערך
שנמדד במד הסוכר.

לחץ על לחצן Select
(בחר).
ודא כי ערך הסוכר נכון.
4א

אם הוא נכון:
לחץ על לחצן Select
(בחר).

הערך הנמדד כברירת
מחדל בחיישן הוא 120
מ"ג/דצ"ל.
אם קריאת הסוכר
מהחיישן נתקבלה
במהלך  15הדקות
האחרונות ,המסך יציג
את הערך הנמדד בפועל
בחיישן.
אם לא תלחץ על לחצן
( Selectבחר):
•המקלט ימצה את
הזמן הקצוב
•רמת הסוכר בדם
לא תתועד

ודא כי ערך הסוכר נכון.

4ב

אם הוא לא נכון:
לחץ על החץ המצביע
ימינה כדי לבטל.

לחץ על לחצן Select
(בחר).
הזן שנית את ערך
הסוכר.

בטל והזן שוב את ערך
הסוכר.
יש להזין את תוצאות
בדיקת הסוכר מהאצבע
תוך חמש דקות.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

5

6

7

מה עליך לעשות

המתן.

בצע מיד מדידה נוספת
במד הסוכר.
הזן את הערך הנמדד
במד הסוכר.

המתן לאיתות הכיול
הבא כעבור  12שעות.

מידע נוסף
מסך "חשיבה".
ערך הסוכר התקבל.

הכיול הראשון התקבל.
הגיע הזמן לכיול השני.

המסך המציג את מגמות
השינוי כברירת מחדל.
הכיול/ים התקבל/ו.

 6.7שגיאות כיול

לפני תהליך הכיול או במהלכו ,צג המכשיר עלול להציג איתותי שגיאה .אם האיתותים לא
נעלמים כעבור  15דקות ,עיין בפרק " ,16פתרון בעיות".
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מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
ביישום

המתן  15-10דקות.
החיישן לא יכול
לבצע כעת כיול.

בצע שוב בדיקת
סוכר מהאצבע
בהינתן איתות.
הזן את ערך רמת
הסוכר.

מקלט

מכשיר חכם:
ביישום
המערכת לא קיבלה
את הכיול שבוצע
לאחרונה.
מקלט

מה עליך לעשות

יש צורך מידי בכיול
נוסף.
כייל.
אין קריאות סוכר
מהחיישן.

כחמש דקות לאחר שתזין את ערך הסוכר שנמדד במד הסוכר בפעם השנייה ,צג/י המכשיר
יתחיל/ו להציג קריאות סוכר מהחיישן ומגמות שינוי ברמת הסוכר .כל צג מכשיר עשוי להציג
באופן שונה את קריאות הסוכר מהחיישן ואת מגמות השינוי ,אולם המשמעות זהה בכל צג.
תוצאות בדיקת הסוכר מהאצבע המוזנות לצג אחד יהיו זמינות בצג השני כעבור כעשר דקות.
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סיכום
כעת אתה יכול:
•לבצע סקירה כללית של תהליך הכיול
○להגדיר את תהליך הכיול
○להסביר את חשיבות הכיול
○לזהות את השלבים המבטיחים כיול מוצלח
•לזהות את השלבים הדרושים כדי למדוד במדויק את רמת הסוכר בדם
○לזהות את המיקום הטוב ביותר למדידת סוכר בדם לצורך כיול
○להכין את האצבע לבדיקת הסוכר
•לקבוע האם אתה צריך/לא צריך לכייל
○לזהות מתי ניתן להזין את הערכים שנמדדו במד הסוכר
○לזהות מתי אין להזין את הערכים שנמדדו במד הסוכר
○לקבוע האם עליך לבצע כיול החורג מהנחיות הכיול הרגילות
•להתחיל כיול בשלב האתחול
•לבצע כיול כפעולת תחזוקה
•להזין בצורה נכונה את תוצאות בדיקת הסוכר מהאצבע
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•לזהות שגיאות כיול
מה השלב הבא?
בפרק הבא תלמד כיצד לסיים סבב ניטור רגיל בן שבעה ימים ,מה לעשות אם עליך לסיים
את סבב הניטור מוקדם מהצפוי ,וגם כיצד להסיר את המשדר ולקבוע האם יש צורך
להחליפו.
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פרק 7

חוויית G5! היסודות:

סיום סבב הניטור וסבב המשדר
 7.1מבוא

 Dנמשכת שבעה ימים .פרק זה מציג את התהליך הצפוי
הפעלת חיישן  excom G5 Mobile
כאשר סבב הניטור עומד להסתיים וגם את הסרת החיישן והמשדר .הפרק גם מלמד כיצד
לקבוע אם יש צורך לסיים את סבב הניטור מוקדם מהצפוי.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•לזהות את האיתותים על החלפת החיישן בתום שבעת הימים שבהם נמשכה סבב
הניטור
•לזהות מתי עליך לסיים את סבב הניטור מוקדם מהצפוי
•לסיים בהצלחה את סבב הניטור מוקדם מהצפוי
○לזהות דרכים למניעת תקלות בסבב הניטור
•להסיר את בסיס החיישן בעת שהמשדר מוצמד אליו
•להפריד את המשדר מבסיס החיישן
•לקבוע האם ניתן להשתמש במשדר לסבב ניטור נוסף
כדי להמשיך לעקוב אחר מגמות השינוי ברמת הסוכר ,חשוב להתחיל סבב ניטור עם חיישן
חדש בהקדם האפשרי .לאחר שפעולת החיישן מסתיימת ,החיישן מפסיק למדוד את רמת
הסוכר .לא תוכל לצפות במגמות השינוי ולא יושמעו שום התראות או אזעקה.

 7.2סיום סבב ניטור

סבב הניטור יכול להסתיים בדרכים שונות.
לרוב ההפעלה מסתיימת בתום מסגרת זמן טיפוסית בת שבעה ימים .הדרך השנייה היא
סיום סבב הניטור מוקדם מהצפוי .תוכל לסיים סבב ניטור מוקדם מהצפוי לפי החלטתך
האישית .במקרים נדירים המקלט או היישום מזהים בעיה בחיישן ומאותתים לך לסיים
את הפעלתו.
כעת נסקור תחילה את סבב הניטור הרגיל ,ובהמשך הפרק נסקור את האיתותים המצביעים
על הצורך לסיים את סבב הניטור מוקדם מהצפוי.
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סיום סבב הניטור בתום שבעה ימים
בדיוק כמו שאר האיתותים ,עליך להפסיק את האיתות המודיע על סיום סבב הניטור:
•יישום
○הקש על המסך
•מקלט
○לחץ על לחצן ( Selectבחר)
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איתותים על סיום סבב הניטור בתום שבעה ימים

איתותים על סיום סבב הניטור
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

שש שעות לפני הסיום

מכשיר חכם:
הודעה

האיתות מתחיל כאשר נותרות לסבב
הניטור שש שעות בלבד.
מכשיר חכם:
ביישום

השעון יבצע ספירה לאחור עד לתום סבב
הניטור.
תמשיך לקבל את קריאות הסוכר מהחיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

שעתיים לפני הסיום

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

נותרו שעתיים לסבב הניטור הנוכחית.
תמשיך לקבל את קריאות הסוכר מהחיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

שלושים דקות לפני הסיום

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

נותרו שלושים דקות.
תמשיך לקבל את קריאות הסוכר מהחיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

סבב הניטור הסתיימה
מכשיר חכם:
הודעה

סבב הניטור הסתיים.
מכשיר חכם:
ביישום

יישום
הקש על "?" המופיע במסך כדי להציג את
השלבים עבור:
•הסרת חיישן
•החדרת חיישן חדש
מקלט
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לסגור את
ההודעה.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

סבב הניטור נעצר
מכשיר חכם:
הודעה

לא זמין
סבב הניטור נעצר.

מכשיר חכם:
ביישום

יישום
•אין קריאות סוכר מהחיישן
•איתות להתחלת סבב ניטור חדש
מקלט

מקלט

•קו ישר
○אין קריאות סוכר מהחיישן

איתותי צלילים/רטט
במקרה שבו לא מתאפשר לך להביט במסך ,המכשיר החכם והמקלט מאותתים בצפצופים/
ברטט כדי להזכיר לך שסבב הניטור יסתיים תוך  30דקות ,שהוא הסתיים זה עתה או
שהייתה תקלה בחיישן ועליך להתחיל סבב חדש .זכור ,אם המכשיר החכם שברשותך פועל
במצב מושתק או במצב "נא לא להפריע" ,לא תקבל שום איתותי צלילים.
למידע נוסף על הגדרת איתותי צלילים/רטט ,עיין בפרק .9
מכשיר חכם
המכשיר החכם מאותת בצפצוף משולש .אם לא תפסיק את האיתות המשולש ,הוא יושמע
פעמיים בהפרש של חמש דקות.
מקלט
המקלט מציג התראה באמצעות איתות רטט ראשוני .אם לא תפסיק את האיתות ,הוא יופעל
ברטט/בצפצוף פעמיים ,בהפרש של חמש דקות.
עם סיום סבב הניטור ,אתה מוכן להפעיל חיישן חדש! אם אינך בטוח מה עליך לעשות,
היישום יציג הוראות או תוכל לחלופין לעיין במדריך ההפעלה המהירה ,בהדרכות או לעבור
לפרק  5במדריך זה.
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סיום סבב הניטור מוקדם מהצפוי
מסיבות אישיות ,ייתכן שתרצה לכפות על סבב הניטור להפסיק מוקדם מהצפוי (לדוגמה,
 Mועליך להסיר את בסיס החיישן).
אתה עומד לעבור סריקת  RI
לחלופין ,מעת לעת היישום או המקלט עשוי לזהות שמשהו לא כשורה בחיישן ולהודיע לך
שהוא מפסיק את סבב הניטור הנוכחי.
מספר סיבות עשויות לגרום לכך:
1 .1בעיות כיול שלא נפתרו
2 .2סמל השגיאה לא נעלם
3 .3סמל ההמתנה לא נעלם
4 .4החיישן יוצא מהגוף (למשל ,אם המדבקה מתקלפת)
במקרים האלה תקבל איתותי שגיאה שיובילו לסבב ניטור חדש .אם תראה איתותי שגיאה,
פנה תמיד למפיץ Dexcom.
אם יתרחשו שגיאות מערכת במכשיר החכם ,ייתכן שלא תקבל שום קריאות סוכר מהחיישן.
במקרה כזה אל תבצע כיול.
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איתותים על סיום סבב הניטור מוקדם מהצפוי

איתותי מערכת
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

זוהו בעיות בחיישן.
מכשיר חכם:
ביישום

סבב הניטור מסתיים באופן אוטומטי.
אין:
•קריאות סוכר מהחיישן
•התראות/אזעקה
החלף את החיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

המתן עד שלוש שעות בזמן שהמערכת
מבצעת תיקון אוטומטי.
בדוק את המשדר  -האם הוא הוחדר כיאות
לבסיס החיישן?
ודא שלא נטלת פרצטמול/אצטמינופן.
אם הבעיה לא תוקנה בחלוף שלוש שעות:

מקלט

•פנה לנציג  Dexcomהמקומי

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

המתן עד שלוש שעות בזמן שהמערכת
מבצעת תיקון אוטומטי.
בדוק את המשדר  -האם הוא הוחדר כיאות
לבסיס החיישן?
ודא שלא נטלת פרצטמול/אצטמינופן.
אם הבעיה לא תוקנה בחלוף שלוש שעות:

מקלט

•פנה לנציג  Dexcomהמקומי
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מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile יודעת מתי סבב ניטור רגיל בן שבעה ימים
מסתיים ,והיא מסיימת באופן אוטומטי את סבב הניטור בכל צג מכשיר .למרות זאת ,אם
עליך לסיים את סבב הניטור מוקדם מהצפוי ,עליך להפסיק את סבב הניטור באופן ידני כדי
שהמערכת תדע על כך.
אמנם התוצאה הסופית זהה (סיום סבב הניטור) ,אך הצעדים שיש לבצע לשם כך שונים
ביישום ובמקלט .אם אתה משתמש בשניהם ,אין צורך לעצור את סבב הניטור בכל אחד
מהם :צג המכשיר השני יראה שסבב הניטור נפסק.
נבחן תחילה את השלבים לסיום סבב הניטור ביישום ,ולאחר מכן נעבור למקלט.

יישום :סיום סבב הניטור מוקדם מהצפוי
שלב

מה אתה רואה

1

מה המשמעות

מה עליך לעשות

עבור לתפריט הראשי.

הקש על סמל התפריט
הראשי.

סיום סבב הניטור.
במהלך סבב הניטור:

2

•האפשרות Stop
( Sensorעצור
חיישן) מופיעה
לא במהלך הפעלה
פעילה:

הקש על Stop Sensor
(עצור חיישן).

•האפשרות Start
( Sensorהפעל
חיישן) מופיעה

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

3

מה המשמעות

מה עליך לעשות

סמלי "?" כחולים
מספקים מידע נוסף.

הקש על Stop Sensor
(עצור חיישן).

מאשר כי סבב הניטור
הסתיים.

4

מוכן להפעלה חדשה.

הסר את החיישן.
החדר חיישן חדש.

הקש על העיגול הירוק
כאשר תהיה מוכן
להפעלה חדשה.

מקלט :סיום סבב הניטור מוקדם מהצפוי
שלב

מה אתה רואה

1

מה המשמעות

מה עליך לעשות

עבור לתפריט הראשי.

לחץ על לחצן Select
(בחר).

(המשך בעמוד הבא)
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

סיום סבב הניטור וסבב המשדר

102

(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

2

מה המשמעות

לחץ על החץ המצביע
מטה כדי להגיע אל
סיום סבב הניטור.
( Stop Sensorעצור
במהלך סבב הניטור
מופיעה האפשרות  Stopחיישן).
לחץ על לחצן Select
( Sensorעצור חיישן).
(בחר).

3

מסך חשיבה.

4

מוודא שאתה רוצה
לעצור את החיישן.
חזרה לתפריט הראשי.
מוכן להתחיל סבב ניטור
חדש.

5

מה עליך לעשות

לא באמצע סבב ניטור
פעיל ,האפשרות
( Start Sensorהפעל
חיישן) מופיעה.

המתן.

לחץ על לחצן Select
(בחר).

הסר את החיישן.
החדר חיישן חדש.

לחץ על "הפעל חיישן"
כאשר תהיה מוכן
להפעלה חדשה.

כיבוי המקלט באופן זמני
ניתן לכבות את המקלט באופן זמני .כאשר המקלט כבוי ,התקשורת בינו ובין המשדר נפסקת
ולכן לא תקבל שום אזעקה או התראות ,אף שסבב הניטור נמשך.
כיבוי המקלט לא מאריך את סבב הניטור מעבר לשבעה ימים; הכיבוי בסך הכול מפסיק את
התקשורת בין המקלט והמשדר .סבב הניטור ייפסק שבעה ימים לאחר שתתחיל אותו.
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שלב

מה אתה רואה

1

2

3

מה המשמעות

מה עליך לעשות

עבור לתפריט הראשי.

לחץ על לחצן Select
(בחר).

כיבוי
מופיע מסך האישור.

מוודא שאתה רוצה
לכבות.
כיבוי המקלט.

לחץ על החץ המצביע
מטה כדי לעצור את
החיישן.
לחץ על לחצן Select
(בחר).

לחץ על לחצן Select
(בחר).

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי להפעיל את המקלט בשנית.
ייתכן שיידרשו למקלט עד  20שניות כדי להידלק בשנית .לאחר שהוא יידלק ,תתחיל לקבל
את קריאות רמת הסוכר במסגרת סבב הניטור .זכור ,כל עוד המקלט במצב כיבוי ,לא תקבל
שום קריאות סוכר מהחיישן.

מניעת תקלות בחיישן
תקלות בחיישן עלולות להתרחש כאשר צגי המכשיר לא מקבלים את קריאות הסוכר מהחיישן.
אמנם תקלות בחיישן נדירות ,אך ישנם צעדים שניתן לנקוט כדי למנוע אותן בכל זאת.
כדי לצמצם את הסיכוי שיתרחשו תקלות בחיישן ,בדוק את הפריטים הבאים:
1 .1תוקף החיישן טרם פג.
2 .2המשדר מקובע היטב במקומו בבסיס החיישן.
3 .3בסיס החיישן לא ניתק ממקומו או המדבקה לא מתקלפת.
4 .4שום דבר לא מתחכך בבסיס החיישן (למשל חגורות בטיחות).
5 .5בחרת מיקום החדרה טוב (עיין בפרק .)5
6 .6מיקום ההחדרה נקי ויבש טרם החדרת החיישן.
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היישום והמקלט מוכנים להפעלה חדשה; למרות זאת ,לפני שתוכל להתחיל סבב ניטור חדש,
עליך לסיים את סבב הניטור הנוכחי ולהסיר את החיישן הישן והמשדר.

 7.3הסרת בסיס החיישן והמשדר
הסרת בסיס החיישן
נתייחס למשדר כאילו הוא חלק מבסיס החיישן .לא נוכל להסיר את המשדר לפני שנסיר את
בסיס החיישן מהגוף.
כדי להסיר את בסיס החיישן:
1 .1קלף בעדינות את המדבקה של בסיס החיישן מהעור.
 .אסיב החיישן יוצא יחד עם בסיס החיישן.
2 .2הפרד את המשדר מבסיס החיישן.
3 .3השלך את בסיס החיישן בהתאם לתקנות במקום מגוריך המתייחסות לסילוק פסולת
וחלקים שבאו במגע עם דם (החיישן והמוליך).

הסרת המשדר מבסיס החיישן
זכור כי המשדר נועד לשימוש רב-פעמי .מאחר שחיי הסוללה של המשדר נמשכים  90ימים,
תוכל להשתמש בו שוב ושוב במשך מספר הפעלות חיישן .כאשר תתקרב לסוף חיי הסוללה
יופיעו איתותים.
לפני שתשתמש במשדר שוב במסגרת סבב הניטור החדש ,הפרד אותו מבסיס החיישן הישן.
תוכל לנתק את המשדר בשתי דרכים:
1 .1להשתמש בנצרה (עיין בטבלה "באמצעות הנצרה") .הסרת אותה מהמוליך בהתחלת
ההפעלה.
2 .2להרחיק ידנית את הלשוניות המחזיקות במשדר בבסיס החיישן (עיין בטבלה "ללא
נצרה").

באמצעות הנצרה
שלב

איור

1

מה עליך לעשות
אחוז בקצה המדבקה.
קלף את המדבקה כלפי מעלה והרחק מהגוף כדי
להסיר את בסיס החיישן ואת המשדר.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

איור

2

3

4

מה עליך לעשות
הנח את בסיס החיישן על משטח שטוח.

הצב את הקצה המשונן של הנצרה:
•מעל לקצה הרחב של המשדר
•בין החריצים הפתוחים בצדדיו של בסיס החיישן

הרם את הנצרה.

אם הנצרה כבר לא ברשותך ,אל תדאג! תוכל להשתמש באצבעות כדי להסיר את המשדר
מבסיס החיישן הישן.
לאחר שתסיר את החיישן ותוציא את המשדר מבסיס החיישן ,תהיה מוכן להתחיל סבב ניטור
חדש חדשה .סוללת המשדר יכולה לתפקד במשך עד שלושה חודשים .אם טרם קיבלת
אזהרה על כך שסוללת המשדר תתרוקן תוך  7ימים ,תוכל להשתמש שוב במשדר בהפעלה
הבאה.
זכור:
1 .1לעולם אל תשתמש באותו מיקום פעם אחר פעם להחדרת החיישן.
2 .2לעולם אל תשתמש באותו מיקום לביצוע שני סבבי ניטור ברציפות.
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ללא נצרה
שלב

איור

מה עליך לעשות
אחוז בקצה המדבקה.

1

קלף את המדבקה כלפי מעלה והרחק מהגוף כדי
להסיר את בסיס החיישן ואת המשדר.

2

הנח את בסיס החיישן על משטח שטוח.

3

אחוז בקצה הרחב של בסיס החיישן בשתי הידיים
והנח את האצבעות בחריצים הצדדיים הפתוחים.

4

משוך את הלשוניות והרחק אותן מהמשדר.

 7.4סוף חיי הסוללה במשדר

כיצד תדע האם סוללת המשדר תפעל במשך כל סבב הניטור הבא?
הודעות המערכת עוזרות לך לקבוע האם סוללת המשדר תפעל במשך שבעת ימי סבב
הניטור הבא .הודעות מתחילות להופיע כאשר נותרים לסוללה שלושה שבועות ,והן ממשיכות
להופיע ככל שחיי הסוללה מתקרבים לסיומם ,עד שנותר שבוע בלבד .כאשר יישארו לסוללה
שבעה ימים או פחות ,לא תוכל להתחיל סבב ניטור חדש.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

סיום סבב הניטור וסבב המשדר

107

הודעות על סוללת המשדר
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

חיי הסוללה יסתיימו תוך שלושה שבועות.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

חיי הסוללה יסתיימו תוך שבועיים.
הזמן משדר חדש.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

אזהרה :שבוע השימוש האחרון.
זהו סבב הניטור האחרון שבו יעשה שימוש
במשדר הנוכחי.

מקלט

כדי לוודא שיש ברשותך משדר המוכן לשימוש בסבב ניטור חדש ,מומלץ לפנות לנציג
 Dהמקומי ולהזמין משדר חדש ברגע שיופיע האיתות הראשון על סוללה חלשה.
 excom

איתותי צלילים/רטט
במקרה שבו לא מתאפשר לך להביט במסך ,המכשיר החכם והמקלט מאותתים בצפצופים/
ברטט כדי להודיע לך שסוללת המשדר חלשה או שאירעה תקלה במשדר .זכור ,אם המכשיר
החכם שברשותך פועל במצב מושתק או במצב "נא לא להפריע" ,לא תקבל שום איתותי
צלילים.
למידע נוסף על הגדרת איתותי צלילים/רטט ועל הדרך להפסיק אותם ,עיין בפרק .8
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מכשיר חכם
המכשיר החכם מאותת בצפצוף משולש .אם לא תפסיק את האיתות המשולש ,הוא יושמע
פעמיים בהפרש של חמש דקות.
מקלט
המקלט מציג התראה באמצעות איתות רטט ראשוני .אם לא תפסיק את האיתות ,הוא יופעל
ברטט/בצפצוף פעמיים ,בהפרש של חמש דקות.

סיכום
כעת אתה יכול:
•לזהות את האיתותים על החלפת החיישן בתום שבעת הימים שבהם נמשך סבב הניטור
•לזהות מתי עליך לסיים את סבב הניטור מוקדם מהצפוי
•לסיים בהצלחה את סבב הניטור מוקדם מהצפוי
○לזהות דרכים למניעת תקלות בסבב הניטור
•להסיר את בסיס החיישן בעת שהמשדר מוצמד אליו
•להפריד את המשדר מבסיס החיישן
•לקבוע האם ניתן להשתמש במשדר לסבב ניטור נוסף
מה השלב הבא?
ברכותינו ,השלמת את יסודות השימוש במלואם!
עכשיו תוכל להגדיר את היישום ואת המקלט ,להפעיל את החיישן ,לכייל וגם לסיים את סבב
הניטור ולהחליף את המשדר במועד המתאים .אולם מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile מסוגלת לעשות הרבה יותר מכך.
בחלק הבא ,חלק  :3בשלבים הבאים תלמד להפיק את המירב מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile.
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העמוד הושאר ריק בכוונה
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השלבים הבאים  -הפקת המרב ממערכת ניטור
הסוכר הרציף של Dexcom
•

קריאת המסכים המציגים את תרשימי מגמות השינוי וזיהוי המגמות

•

אירועים

•

אזעקה והתראות

•

צלילי האזעקה ,ההתראות והודעות המערכת

העמוד הושאר ריק בכוונה

פרק 8

השלבים הבאים:

מסכי הבית ,חיצי קצב השינוי ושגיאות
 8.1מבוא למסכי הבית

בפרק הקודם למדת על כיולים :מדוע הם חשובים וכיצד ניתן לבצע אותם .תוך חמש דקות
מהכיול הסופי ,קריאות הסוכר מהחיישן מתחילות להגיע!
בפרק זה תלמד שלושה דברים .הראשון ,התמצאות במסך הבית; השני ,זיהוי קריאות הסוכר
מהחיישן ומגמות השינוי ברמת הסוכר :מהי משמעותן? מהי הדרך הטובה ביותר לשימוש
בנתוני השינויים במגמות הסוכר? הדבר השלישי הוא מה שעליך לעשות אם לא מתקבלות
קריאות סוכר מהחיישן.
מטרת הפרק הזה אינה לומר לך כיצד להגיב למגמות השינוי ,אלא לעזור לך לזהות את
רמות הסוכר הקודמות ואת הרמות שהסוכר שלך מתקדם אליהן .איש הצוות הרפואי יכול
לעזור לך ולהסביר לך את הפעולות שעליך לבצע לפי מגמות השינוי ברמת הסוכר.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•לזהות את הסמלים שבמסך הבית
•לאתר את קריאת הסוכר מהחיישן
•להסביר את טווח המטרה של הסוכר המתקבל מהחיישן
•לזהות את חשיבות הצבע האפור ,הצהוב והאדום
•לזהות את רמות ההתראה על רמת סוכר נמוכה/גבוהה בתרשים מגמות השינוי
•לתאר את המקרים שבהם תתקבל קריאת סוכר גבוהה או נמוכה מהחיישן
•לשנות את אופני ההצגה של תרשים מגמות השינוי
•לציין את ההבדלים בין חיצי קצב השינוי
•לזהות את הודעות השגיאה

 8.2סקירה כללית של מסך הבית

ללא קשר לצג המכשיר המשמש אותך ,מסך הבית מראה לך את ערך הסוכר הנוכחי הנמדד
בחיישן ,את מגמת השינוי ברמת הסוכר ,את חיצי קצב השינוי ואת מצב המערכת לניטור
סוכר רציף .אמנם המסך נראה שונה במקלט ובמכשיר החכם ,אולם המידע וקידוד הצבע
זהים.
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התצוגה במקלט לא משתנה ,ללא קשר לאופן החזקת המקלט; יישום Dexcom G5 Mobile
מציג את הנתונים בשני אופנים בהתאם לאחיזת המכשיר החכם:
1 .1החזקה אנכית לאורך :נתונים על מגמת השינוי במשך  3שעות ובנוסף סרגל המשימות.
2 .2החזקה אופקית לרוחב :נתונים על מגמת השינוי במשך שעה  12 ,6 ,3 ,1או  24שעות
ללא סרגל המשימות.
בסעיף זה תכיר לראשונה את מסך הבית ביישום ולאחר מכן את מסך הבית במקלט.
בפרקים אחרים תראה כיצד ניתן להשתמש בסמלים או בגלגל הניווט כדי להזין נתונים או
לבצע שינויים במערכת.

מסך הבית ביישום
במסך הבית של היישום יש שני חלקים עיקריים:
	•	 סרגל משימות :מאפשר לשנות הגדרות ,להזין נתונים וכדומה.
	•	 מידע על רמת הסוכר :חלק זה מציג את קריאות הסוכר מהחיישן ואת מגמות השינוי.

סרגל משימות

מידע על רמת הסוכר

תרשים  .6מסך הבית של היישום במכשיר חכם
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סרגל משימות
יישום

שם

מה המשמעות

מה עליך לעשות

סרגל משימות :ביצוע משימות
הקש כדי לגשת אל:
•התראות
•הגדרות
•עזרה
•הפעל/עצור
חיישן

תפריט ראשי

מאפשר לגשת
לאפשרויות נוספות.

מד סוכר בדם,
כולל עיגול אדום
ומספר

איתות כיול

הקש על הסמל והזן
את התוצאה של
בדיקת הדם מהאצבע
(עיין בפרק .)6

מד סוכר בדם,
ללא עיגול אדום

אין צורך לכייל

אל תעשה דבר.

אירועים

הזן אירועים שונים
שהפעילות בהם
עלולה להשפיע על
רמת הסוכר שלך.

הקש על הסמל כדי
להזין נתונים לגבי:
•פחמימות
•אינסולין
•פעילות גופנית
•בריאות
(עיין בפרק .)9

התכונה Share
של Dexcom

התכונה Share
של Dexcom

התכונה Share של
 Dזמינה
 excom
ביישום בלבד.
סמל אפור מצביע על
כך שהתכונה אינה
פעילה.
לאחר שהתכונה
 Sשל Dexcom
 hare
מופעלת ,הסמל שלה
הופך לצבעוני.

הקש על הסמל כדי
להפעילו.
להוראות מלאות עיין
במדריך למשתמש
בShare/Follow-.
אל תעשה דבר.

הקש על הסמל
כדי לגשת אל
 Sשל
התכונה  hare
Dexcom.
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מידע על רמת הסוכר
יישום :לאורך

יישום :לרוחב

מה המשמעות

מסך הבית
במצב אחיזה לרוחב,
הקש על הצגת
המגמות שברצונך
לראות בחלקו העליון
של המסך :הצגת
מגמות השינוי עבור
 12 ,6 ,3 ,1או 24
השעות שחלפו.

מספר :קריאת הסוכר
העדכנית ביותר
מהחיישן.
מוצגת במיליגרמים
לדציליטר (מ"ג/דצ"ל).
1 .1צהוב :בקצה
טווח המטרה או
מעליו
2 .2אפור :בטווח
המטרה
3 .3אדום :בקצה
הטווח התחתון
או למטה ממנו
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

יישום :לאורך

יישום :לרוחב

מה המשמעות
לקריאות קודמות
העבר את המכשיר
החכם למצב הצגה
לרוחב.
הקש על שעה ,כדי
להציג את קריאת
הסוכר מהחיישן
באותה מסגרת זמן.

לא זמין

החלק את האצבע על
פני המסך כדי להציג
את קריאות הסוכר
מהחיישן במשך שאר
היום.
כל נקודה מייצגת
קריאת סוכר מהחיישן
שבוצעה בכל חמש
דקות.

לא זמין

חיצי קצב השינוי
כיוון החיצים ומספרם
מראה את קצב
השינוי בערכי הסוכר
המתקבלים מהחיישן.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

יישום :לאורך

יישום :לרוחב

מה המשמעות

טווח קריאות הסוכר
מהחיישן
ערך הקריאות נע בין
40 400-מ"ג/דצ"ל.

טווח ערכי הסוכר
ורמות ההתראה
1 .1שורה צהובה:
התראה על ערך
סוכר גבוה
2 .2רקע אפור:
בתוך הטווח
(הצגה באחיזה
לאורך בלבד)
3 .3שורה אדומה:
התראה על ערך
סוכר נמוך

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

יישום :לאורך

יישום :לרוחב

מה המשמעות
מסגרת הזמן של
תרשים מגמות
השינוי
ברירת המחדל היא
 3השעות האחרונות.
העבר את המכשיר
החכם למצב הצגה
לרוחב כדי להציג
את קריאות הסוכר
העדכניות ביותר
שהתקבלו לפני ,3 ,1
 12 ,6ו 24-שעות.

דרכים נוספות לעיין ביישום שלך
הבה נבחן דרכים נוספות לצפייה במידע ממערכת הניטור הרציף.
תכונות אלו אינן זמינות בכל המכשירים ובכל המדינות.
החלק בכדי לצפות במידע ממערכת הניטור הרציף
ניתן לצפות במידע ממערכת הניטור הרציף על ידי החלקת אצבע על המסך ,אפילו אם
המכשיר נעול .סמלי שגיאות והודעות אינם מופיעים בתצוגות הבאות .פתח את היישום בכדי
לבדוק את סטטוס המערכת שלך.
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( Today Viewבמכשירי  Appleבלבד)
הוסף את המערכת לניטור סוכר רציף של  Dexcomל.Today View-
הגדרות
 .1פתח את  .Today Viewעיין בהוראות של המכשיר החכם שלך לפרטים נוספים.
 .2גלול מטה והקש על "עריכה".
 .3הוסף את הרשומה של .Dexcom
כעת תוכל לבדוק את נתוני ניטור הסוכר הרציף בכל עת על ידי החלקת אצבע על המסך.
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( Quick Glanceמכשירי  Androidבלבד)
 Quick Glanceמציג את נתוני ניטור הסוכר הרציף באזור ההודעות .החלק את האצבע
מטה מהקצה העליון של המסך בכדי לצפות בהם.
הקש על  Quick Glanceבכדי לפתוח את היישום .ייתכן שיהיה עליך קודם לפתוח את
המכשיר.
אפשרות זו היא ברירת מחדל .בכדי לנתק אותה ,עבור אל תפריט>התראות>Quick
.Glance

קריאת רמת הסוכר

חץ מגמה

תרשים מגמת שינוי
תרשים Quick Glance .7

שעונים חכמים
ניתן לצפות בנתוני ניטור הסוכר הרציף ולקבל הודעות ממערכת ניטור הסוכר הרציף בשעון
שלך.

הגדרות מומלצות ואופן שימוש מומלץ בשעון חכם
השימוש בשעון החכם עם המערכת עשוי לשנות את האופן שבו אתה מקבל אזעקה
והתראות.
•	

השעון החכם יתקשר עם המכשיר החכם בלבד ,ולא עם המשדר של .Dexcom G5
לא תקבל קריאות חיישן או אזעקה/התראות על שעונך ,אלא אם הוא מחובר למכשיר
החכם.

•	

הגדר את המכשיר כך שההודעות יישלחו הן למכשיר החכם והן לשעון החכם.

•	

אל תבטל ואל תחסום הודעות מהיישום.

•	

ודא כי אתה מבין כיצד מתקבלות ההודעות לאחר צימוד השעון.

כאשר אתה מעיר את השעון החכם ,הוא מעדכן את הנתונים של ניטור הסוכר הרציף
מהמכשיר החכם .עשוי להיות עיכוב קל בהצגת המידע השוטף בשעון.
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שעון  iPhone( Appleבלבד)
עיין במידע ממערכת ניטור הסוכר הרציף בשעון .Apple

הגדרות
בכדי להוסיף  Dexcomלשעון ,השתמש ביישום השעון שנמצא במכשיר החכם.
עיין בהוראות השעון בכדי ללמוד כיצד להוסיף יישומים.
הודעות
כברירת מחדל ,לאחר הצימוד ההודעות מופיעות בשעון  ,Appleולא במכשיר החכם .בכדי
שהמידע יוצג בשניהם ,יש לשנות את הגדרות השעון החכם.
מחיקת הודעות
בכדי למחוק את הודעות  ,Dexcomפתח את היישום במכשיר החכם.
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( Android Wearמכשירי  Androidבלבד)
עיין במידע ממערכת ניטור הסוכר הרציף בשעון  Android Wearבאמצעות מסך השעון של
.Dexcom

חץ מגמת השינוי

קריאת רמת הסוכר
תרשים מגמת שינוי

תרשים  .8מסך שעון של Dexcom

הגדרות
 .1לחץ לחיצה ארוכה על מסך השעון הנוכחי.
 .2גלול מטה עד מסך השעון של .Dexcom
 .3הקש לבחירה.
לפרטים נוספים עיין בהוראות השעון.
הודעות
כאשר היישום ישלח הודעה ,השעון החכם יגיב ברטט וההודעה תופיע הן על השעון והן על
המכשיר החכם המוצמד.
ענוד את השעון שלך תמיד בכדי לוודא שאינך מחמיץ אזעקה או התראות .אם תסיר את
השעון מידך ותשאיר אותו בצימוד ,ייתכן שתחמיץ אזעקה או התראה.
מחיקת הודעות
בכדי למחוק הודעה החלק אצבע שמאלה והקש על  .OKפעולה זו מקבילה לפתיחת היישום
והקשה על .OK
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מסך הבית במקלט
בשונה ממסכי המכשיר החכם ,מסך המקלט איננו אינטראקטיבי; כל האיתותים מוצגים
למטרת יידוע בלבד .לביצוע שינויים או להזנת נתונים במקלט ,לחץ על לחצן ( Selectבחר)
ועבור לתפריט הראשי.
במסך הבית של המקלט ישנם שני חלקים עיקריים:
1 .1סרגל המצב
 .אסרגל המצב משקף את מגמת השינוי ברמת הסוכר ,את קריאות הסוכר ואת
מצב המערכת במקלט (למשל ,רמת הסוללה).
2 .2תרשים מגמות השינוי בנתוני הסוכר
 .אחלק זה מציג את קריאות הסוכר מהחיישן ואת מגמות השינוי.
בסעיף זה תכיר לראשונה את מסך הבית במקלט .בפרקים אחרים תראה כיצד ניתן
להשתמש בגלגל הניווט כדי להזין נתונים או לבצע שינויים במערכת.

סרגל המצב
מידע על רמת
הסוכר
תרשים  .9מסך הבית במקלט
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סרגל המצב
מקלט

מה זה עושה

שם

סרגל המצב

מציג מידע תמציתי
לגבי המקלט,
המערכת או לגביך.
הסמלים משתנים
בהתאם לנתונים
העדכניים.

סוללה

הסמל מציג את
רמת הסוללה

Bluetooth

הסמל מראה
שקישוריות
 Bפועלת.
 luetooth

מה עליך לעשות

עיין במידע ופעל
בהתאם.

כאשר הרמה
נמוכה ,חבר את
כבל הmicro USB-
למקלט.

חבר את כבל
ה USB-למתאם
ולאחר מכן לשקע
החשמל.
אל תעשה דבר.
קישוריות
ה luetooth-
B
במקלט תמיד
מופעלת.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מקלט

שם

מה זה עושה

מה עליך לעשות

הצגה של קריאת
הסוכר העדכנית
ביותר מהחיישן.
צבע סרגל המצב
משתנה:
קריאת הסוכר
מהחיישן

•צהוב :בקצה
טווח המטרה
או מעליו
•אפור :טווח
הנורמה
•אדום :בקצה
הטווח התחתון
או למטה ממנו

מראה את הכיוון
חץ מגמת השינוי ומהירות השינוי
ברמת הסוכר שלך.

אזור מצב

הקצה הימני.
סמלי שגיאות
ואיתותי כיול.

פעל בהתאם.

עיין במידע ופעל
בהתאם (עיין
בפרק .)12

פעל בהתאם.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

מסכי הבית ,חיצי קצב השינוי ושגיאות

128

מידע על רמת הסוכר
מקלט

מה זה עושה

מסך הבית.

מספר :קריאת הסוכר העדכנית ביותר מהחיישן.
מוצגת במיליגרמים לדציליטר (מ"ג/דצ"ל) .צבע סרגל המצב
משתנה:
•צהוב :בקצה טווח המטרה או מעליו
•אפור :תקין בתוך הטווח
•אדום :בקצה הטווח התחתון או למטה ממנו
קריאות קודמות
ברירת המחדל היא  3השעות האחרונות.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לגשת למגמות השינוי
במשך השעה שחלפה או במשך  12 ,6 ,3 ,1או  24השעות
שחלפו.

חץ קצב השינוי
הכיוון והמהירות של שינוי ברמת הסוכר.

טווח קריאות הסוכר מהחיישן
ערך הקריאות נע בין 40 400-מ"ג/דצ"ל.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מקלט

מה זה עושה
הגדרת ההתראות על חריגה מטווח המטרה של הסוכר.
•שורה צהובה :התראה על רמת סוכר גבוהה
•מילוי אפור :טווח הנורמה
•שורה אדומה :התראה על רמת סוכר נמוכה

כעת אתה מכיר את המבנה הבסיסי של המסך המציג את תרשים מגמות השינוי ,ותוכל
לאתר את הקריאות ,לזהות את קידוד הצבעים ולהציג מסגרות זמן שונות .נתמקד כעת יותר
בחיצי קצב השינוי.

 8.3חיצי קצב השינוי

לא בטוח מה המגמה המשתקפת מקריאות הסוכר מהחיישן?
חיצי קצב השינוי מראים את המהירות והכיוון של מגמת השינוי ברמת הסוכר ,לפי כמה
קריאות סוכר שהתקבלו לאחרונה מהחיישן .החיצים ותרשים מגמות השינוי עוזרים לך לדעת
מתי עליך לפעול לפני שרמת הסוכר תהיה נמוכה או גבוהה מדי.
אולם לפני שתעשה משהו ,חשוב על מנת האינסולין האחרונה שנטלת ,על מה שאכלת ,על
תרשים מגמות השינוי הכולל ועל ערך הסוכר הנוכחי בדמך .אל תגיב בצורה מוגזמת לחיצים
בבואך להחליט על הטיפול שלך (עיין בפרק  .)12החיצים לא משקפים את הקריאה האחרונה
שבוצעה; הם משקפים את השילוב בין הקריאות האחרונות.
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חיצי קצב השינוי
יישום

מקלט

מה קורה לרמת הסוכר שלך
רמת הסוכר יציבה.
מידת העלייה/הירידה ברמה לא גדולה
מ 1-מ"ג/דצ"ל לדקה או  15מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר עולה באטיות ב1- 2-מ"ג/דצ"ל לדקה
או עד  30מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר עולה ב2- 3-מ"ג/דצ"ל לדקה או עד
 45מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר עולה במהירות ביותר מ 3-מ"ג/דצ"ל
לדקה או יותר מ 45-מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר יורדת באטיות ב1- 2-מ"ג/דצ"ל לדקה
או עד  30מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר יורדת ב2- 3-מ"ג/דצ"ל לדקה או עד
 45מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.
רמת הסוכר יורדת במהירות ביותר מ 3-מ"ג/דצ"ל
לדקה או יותר מ 45-מ"ג/דצ"ל במשך  15דקות.

לא מוצג חץ

לא מתקבלות שום קריאות סוכר מהחיישן.
המערכת אינה יכולה לחשב את המהירות וכיוון
השינוי ברמת הסוכר.
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ישנן מספר סיבות העלולות למנוע את ההצגה של חיצי קצב השינוי:
•בדיוק התחלת את סבב הניטור
•לא מתקבלות שום קריאות סוכר מהחיישן כבר כמה דקות

 8.4הודעות שגיאה

לפעמים המשדר ,החיישן או צגי המכשיר לא מתקשרים ,ולכן אין הצגה של קריאות סוכר
מהחיישן או חיצים המראים את קצב השינוי .כל מכשיר מודיע לך כאשר יש בעיה ,אולם
ההודעות עשויות להיראות אחרת .לא תוכל לקבל החלטות לגבי הטיפול לפי ניטור רציף של
 Bאינה פועלת או אם האות אבד.
סוכר אם קישוריות ה luetooth-
כדי שהמערכת תוכל להתקדם ,עליך לטפל בשגיאה.
יישום

 .1פתח את היישום.
 .2קרא את ההודעה
 .3הקש על סימני השאלה כדי להציג פרטים נוספים ופעל לפי השלבים המתאימים.
מקלט
1 .1לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לסגור את ההודעה.
לא יוצגו שום קריאות סוכר מהחיישן או חיצים המראים את קצב השינוי בשום צג מכשיר לפני
שהשגיאה תיפתר .בדוק את התוצאות המתקבלות במד הסוכר כל עוד השגיאות לא נפתרו.
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הודעות שגיאה
מה עליך לעשות

מה אתה רואה
קישוריות הBluetooth- מחוץ לטווח

ודא שאין מחסומים ,כמו קיר או מים ,בין
המשדר לצג המכשיר.

מכשיר חכם:
הודעה

הישאר בטווח של שישה מטרים מצג
המכשיר.
המתן עד  30דקות בזמן שהמשדר מחדש
את התקשורת.

מכשיר חכם:
ביישום

מכשיר חכם:
 .1הפעל מחדש את המכשיר החכם.
אם הודעת השגיאה נשארת:

 .1פתח את הגדרות ה Bluetooth-של
המכשיר שלך.

מקלט

 .2מחק את כל הרשומות של .Dexcom
 .3בצע צימוד למשדר.
קישוריות הBluetooth- לא פועלת
מכשיר חכם:
הודעה
מכשיר חכם:
1 .1צא מהיישום.
2 .2הקש על "הגדרות".
3 .3הקש על ""Bluetooth.
4 .4הפעל את ""Bluetooth.

מכשיר חכם:
ביישום

מקלט

לא זמין; קישוריות
 Bתמיד
ה luetooth-
פועלת.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

לא מתקבלות קריאות סוכר מהחיישן
מכשיר חכם:
הודעה

לא זמין

מכשיר חכם:
ביישום

לא זמין

בדוק ,האם אתה:
•נמצא בטווח עד שישה מטרים מצג
המכשיר?
•באמצע האתחול בן השעתיים?
•חורג ממועדי הכיול?
•באמצע סבב ניטור?

מקלט

המערכת גילתה בעיה זמנית בחיישן
מכשיר חכם:
הודעה

לא זמין

מכשיר חכם:
ביישום

אל תכייל.
המערכת עשויה לתקן את הבעיה בעצמה
ולהציג שוב את קריאות הסוכר מהחיישן.
אם האיתות לא חולף כעבור שלוש שעות:
פנה לנציג  Dexcomהמקומי.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

אין תקשורת בין המשדר לחיישן
מכשיר חכם:
הודעה

לא זמין

מכשיר חכם:
ביישום

המתן שלוש שעות בזמן שהמשדר מנסה
לתקן את השגיאה.
אל תזין ערכי כיול במשך פרק זמן זה.
ודא שהמשדר הוחדר היטב לבסיס החיישן.
אם הבעיה לא נפתרה:

מקלט

•פנה לנציג  Dexcomהמקומי
•הסרת חיישן
•החדרת חיישן חדש

יש צורך בכיול
מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

שגיאת כיול.
הזן ערך נוסף ממד הסוכר.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שגיאת כיול
מכשיר חכם:
הודעה

לא זמין

מכשיר חכם:
ביישום

המתן  15דקות.
הזן ערך ממד הסוכר.

מקלט

צגי המכשיר והמשדר אינם מתקשרים
מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

המתן  10דקות.
הזז את צג המכשיר ואת המשדר כך
שהמרחק ביניהם לא יעלה על שישה
מטרים ולא יהיה ביניהם מחסום (קירות או
מים).
המתן עד  30דקות.

מקלט

ביישום (אם הבעיה לא נפתרה):
1 .1הקש על "הגדרות".
2 .2הקש על ""Bluetooth.
3 .3כבה את ""Bluetooth והפעל שוב.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הודעות מהיישום מבוטלות
מכשיר חכם:
ביישום

הודעות מהיישום חסומות.
אפשר קבלת הודעות בהגדרות
המכשיר החכם שלך .עיין בהוראות
של המכשיר החכם שלך

אם הודעות השגיאה לא נעלמות לאחר ביצוע השלבים הדרושים ,ולא מתקבלות קריאות
 Dהמקומי.
סוכר מהחיישן ,פנה לנציג  excom
כעת אתה יכול:
•לזהות את הסמלים שבמסך הבית
•לאתר את קריאת הסוכר מהחיישן
•להסביר את טווח המטרה של הסוכר
•לזהות את חשיבות הצבע האפור ,הצהוב והאדום
•לזהות את קווי ההתראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
•לתאר את המקרים שבהם תתקבל קריאת סוכר גבוהה או נמוכה מהחיישן
•לשנות את אופני ההצגה של תרשים מגמות השינוי לפי שעות
•לציין את ההבדלים בין חיצי קצב השינוי
•לזהות את הודעות השגיאה
מה השלב הבא?
עד עכשיו רכשת הבנה טובה למדי לגבי אופן ההצגה של מגמות השינוי בצגי המכשיר
השונים ,אבל האם אתה יודע שמעשיך עלולים להשפיע על מגמות ודפוסי השינויים ברמת
הסוכר? חשוב לעקוב אחר הפעולות או המצב הגופני כדי להבין טוב יותר שמעשיך או
הרגשתך יכולים להשפיע את מגמות השינוי ברמת הסוכר.
בפרק הבא תלמד כיצד להזין אירועים מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
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העמוד הושאר ריק בכוונה
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פרק 9

השלבים הבאים:

אירועים יומיים משפיעים על מגמות השינוי ודפוסי הסוכר
בדם
 9.1מבוא

הפעילויות היומיות שלך יכולות להשפיע על מגמות ודפוסי השינוי ברמות הסוכר .בפרק
הקודם למדת כיצד לקרוא את המסכים המציגים את מגמת השינוי ברמת הסוכר .בפרק זה
תלמד כיצד להזין מצבים ,או "אירועים" .מעקב אחר אירועים יעזור לך לקבוע את האופן שבו
פעולות או נסיבות מסוימות משפיעות על רמות הסוכר בדם ,וכך תוכל לקבל החלטות נכונות
יותר לגבי הטיפול.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•להגדיר אירוע
•לתאר כל אירוע
•ליצור אירועים
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•לזהות סמני אירועים ביישום Dexcom G5 Mobile
○לתאר את ההבדלים בין סמני האירועים באחיזת המכשיר לאורך ובאחיזת המכשיר
לרוחב
•לתאר את אופן ההצגה של אירועים שהוזנו באמצעות המקלט
•להציג סמני אירועים במכשיר החכם

 9.2מהו אירוע?

האם יצאת היום להליכה אחרי ארוחת הצהריים? האם יצאת לבילוי ושתית בירה עם חבריך
לעבודה אחרי שעות העבודה? האם אתה מתוח? האם נדבקת בהתקררות מבנך או בתך?
כמה אינסולין נטלת עבור ארוחת הערב? כל אלה הם אירועים שיכולים להעלות או להוריד
את רמת הסוכר בדם.
אירוע הוא פעולה או מצב שמשפיעים על רמות הסוכר שלך .מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile מאפשרת להזין את האירועים בכל יום ובכך לנטר את השפעתם על מגמת
השינוי ברמת הסוכר .לאחר הזנת האירועים במכשיר החכם או במקלט ,ניתן להציג אותם
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בדוחות Dexcom .הדוחות עוזרים לך לבחון את האופן שבו כל אירוע השפיע על מגמת
השינוי ברמת הסוכר .תוכל להראות את הדוחות לאיש הצוות הרפואי וביחד תיצרו תכנית
פעולה לניהול הסוכרת שלך.
אמנם קיים הבדל בין היישום והמקלט באופן הזנת האירועים ושעת התרחשותם ,אולם
בשניהם האירועים מסווגים לפי קטגוריות וקטגוריות משנה זהות .בהמשך הפרק הזה תלמד
כיצד להזין אירועים בכל אחד מההתקנים .תוכל להראות את הדוחות לאיש הצוות הרפואי
וביחד תיצרו תכנית פעולה לניהול הסוכרת שלך.

קטגוריות אירועים
יש ארבע קטגוריות עיקריות לסיווג אירועים:
1 .1פחמימות
2 .2אינסולין
3 .3פעילות גופנית
4 .4בריאות
בקטגוריה הרביעית" ,בריאות" ,קיימות אפשרויות נוספות:
•מחלה
•מתח
•מרגיש סוכר גבוה
•מרגיש סוכר נמוך
•מחזור
•אלכוהול
הטבלה שלפניך מציגה פרטים נוספים לגבי כל אחד מסוגי האירועים.
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תפריט האירועים
מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

פחמימות

מכשיר חכם:
ביישום

כמה גרמים אכלת
זה עתה?
מסך המקלט מציג
את המספר האחרון
שהוזן.

הזן את הפחמימות
בגרמים בכל ארוחה
קלה או ארוחה
רגילה ,עד
 250גרמים.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

אינסולין

מכשיר חכם:
ביישום
מסך המקלט מציג
את המספר האחרון
שהוזן.

הזן את יחידות
האינסולין עבור כל
מנה ,עד
 250יחידות.
לא ניתן להזין את
סוג האינסולין ,אלא
את המנה בלבד.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

פעילות גופנית

מכשיר חכם:
ביישום
 30דקות מוגדרות
כברירת המחדל.

בחר את מידת
הקושי של כל
פעילות גופנית ואת
משכה.
הזן את מידת הקושי
ואת משך הזמן.
סוג הפעילות
הגופנית לא ניתן
לבחירה.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

בריאות

מכשיר חכם:
ביישום
בריאות כללית.

הזן אירועים שונים
הקשורים לבריאות
(עיין בטבלה
הבאה" :תפריט
האירועים הקשורים
לבריאות").

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מה עליך לעשות

שעת אירוע

מכשיר חכם:
ביישום
שעת האירוע.

עבור כל אירוע
נפרד ,הזן את
התאריך/השעה
שבהם האירוע
התחיל.

מקלט

כפי שצוין בטבלה האחרונה ,תחת "בריאות" ישנה סדרת אירועים .האירועים הללו מלמדים
את המערכת מה הרגשתך ,האם שתית משקה אלכוהול ,האם יש לך תסמינים של רמת
סוכר נמוכה או גבוהה בדם וכדומה .אתה בוחר את האירוע :אין צורך להזין כמויות ,רק
תאריך ושעה.
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תפריט האירועים הקשורים לבריאות
מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

תפריט הבריאות הראשי

מכשיר חכם:
ביישום
השתמש בתפריט הבריאות הראשי כדי
לגשת לכל אפשרויות הבחירה.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

אירועים הקשורים לבריאות

מכשיר חכם:
ביישום

מחלה
האם לקית בהתקררות ,בשפעת או בחולי
זמני אחר המשפיע על מצבך הגופני?
מתח
האם אתה נמצא תחת לחץ? חש חרדה?
תסמינים של רמת סוכר גבוהה
האם יש לך תסמינים של רמת סוכר גבוהה
בדם?
תסמינים של רמת סוכר נמוכה
האם יש לך תסמינים של רמת סוכר נמוכה
בדם?
מחזור
האם המחזור שלך התחיל?

מקלט

אלכוהול
שתית כוס יין ,בירה או קוקטייל?

יכולים להיות לך הרבה אירועים ביום אחד ,או אפילו באותה מסגרת זמן .תוכל להזין את
כולם בו-זמנית .לדוגמה ,אתה מתעכב בדרך בגלל פקק תנועה (מתח) ועוצר במסעדה כדי
לאכול ארוחת צהריים ( 85גרמים פחמימות) לפני שאתה נפגש עם כמה חברים.
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לנוחיותך (ולבטיחותך!) אין צורך לעצור הכול ולהזין את האירועים ברגע שהם מתרחשים.
כשיהיה לך רגע פנוי ,תוכל להזין את האירועים בדיעבד ביישום או במקלט.
עליך להזין את האירועים כהתרחשויות נפרדות :אל תזין את הנתונים הכוללים היומיים ,אלא
הזן כל אירוע בנפרד.
בסעיף הבא תלמד כיצד להזין אירועים ,ראשית במכשיר החכם ולאחר מכן במקלט.

 9.3הזנת אירועים

קרוב לוודאי שתזין את האירועים בצג המכשיר שבו אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר;
אף על פי כן ,עליך לדעת כיצד להזין אירועים בכל אחד מצגי המכשיר.
ראשית ,נבחן את אופן הזנת האירועים במכשיר החכם ולאחר מכן נעבור למקלט.
בעת השימוש בתכונה Share של Dexcom ,תוכל להתיר לעוקבים לראות את האירועים
 Dולקבלת הוראות מלאות ,עיין במדריך
שהוזנו .למידע נוסף על התכונה Share של  excom
 SוFollow-.
למשתמש עבור היישומים  hare

הזנת אירועים :מכשיר חכם
 Dתוכל להזין אירועים בהקשה בודדת! סמל האירועים נראה
ביישום  excom G5 Mobile
כאיש רץ ,והוא מופיע בסרגל המשימות בדף הבית של היישום ,כאשר המכשיר מוחזק לאורך
(זכור ,סרגל המשימות לא מופיע כאשר המכשיר מוחזק לרוחב).
ניתן לפעול בהתאם לאותם שלבים כדי להזין אירועים הקשורים לפחמימות ,לאינסולין,
לפעילות גופנית ולבריאות .אם אתה יודע להזין אירוע הקשור לפחמימות ,אתה יודע להזין
אירוע הקשור לאינסולין .כדי להזין אירועים נשתמש בתרחיש שצוין לעיל .הטבלה שלהלן
מראה כיצד להזין אירועים הקשורים לפחמימות (ארוחת צהריים במסעדה) ומתח (פקק
תנועה).

הזנת האירועים :יישום Dexcom G5 Mobile
שלב

מה עליך לעשות

מה אתה רואה

הזנת אירוע הקשור לפחמימות
הקש על האיש הרץ.

1

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור לפחמימות

הקש על ( Carbsפחמימות).

2

סכם את כל הפחמימות בגרמים מארוחת
הצהריים.

3

הזן " "85באמצעות לוח המקשים.
הקש על ( Doneבוצע).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור לפחמימות

הקש על ( Event Timeשעת האירוע).

4

גלול ובחר תאריך ושעה.

5

הקש על ( Doneבוצע).

(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

אירועים יומיים משפיעים על מגמות השינוי ודפוסי הסוכר בדם

150

(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור לפחמימות

הקש על ( Saveשמור) או Cancel
(ביטול).

6

הזנת אירוע הקשור ללחץ
7

הקש על האיש הרץ.

8

הקש על ( Healthבריאות).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור למתח

הקש על ( Stressמתח).

9

הקש על ( Doneבוצע).

הקש על ( Event Timeשעת האירוע).

10

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור למתח

גלול ובחר תאריך ושעה.

11

הקש על ( Doneבוצע).

הקש על ( Saveשמור) או Cancel
(ביטול).

12

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור למתח

העבר למצב אחיזה לרוחב.

13

אין תקשורת בין המקלט ליישום .אם תזין אירוע במקלט בלבד ,המידע יופיע בדוחות
Dexcom ,אולם לא יופיע סמן אירוע במסך מגמות השינוי ביישום.
היישום מציג סמני אירועים במסך ,בעוד שהמקלט לא עושה זאת.
ייתכן שלעיתים תרצה או תצטרך להזין אירועים במקלט .Dexcom G5 Mobile

הזנת אירועים :מקלט Dexcom G5 Mobile
אמנם אין הבדל בנתוני האירועים בין צגי המכשיר ,אולם רצף התהליך שונה ,כולל אופן
ההזנה של תאריך ושעת האירוע .הטבלה שלהלן מציגה את אופן הזנת הנתונים מאותו
אירוע הקשור לפחמימות/למתח מהתרחיש הקודם 85 :ככמות הפחמימות ,ובנוסף אירוע
הקשור למתח.

הזנת האירועים :מקלט
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

הזנת אירוע הקשור לפחמימות

1

מסך ברירת המחדל

לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לעבור לתפריט
הראשי.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור לפחמימות

2

3

לחץ על החץ המצביע מטה עד להדגשת Events
(אירועים).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

הדגש את ( Carbsפחמימות).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

סכם את כל הפחמימות בגרמים מארוחת הצהריים.
4

לחץ על החץ המצביע מעלה עד שתגיע ל."85"-
לחץ על לחצן ( Selectבחר).
לחץ על החץ המצביע שמאלה/ימינה לשינוי השעה
והתאריך.

5

•שמאלה :אחורה
•ימינה :קדימה
לחץ על לחצן ( Selectבחר).

6

מסך האישור.
לחץ על לחצן ( Selectבחר).
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הזנת אירוע הקשור לבריאות

7

8

לחץ על החץ המצביע מטה כדי להגיע לHealth-
(בריאות).

לחץ על החץ המצביע מטה כדי להגיע לStress-
(מתח).
לחץ על לחצן ( Selectבחר).
לחץ על החץ המצביע שמאלה/ימינה לשינוי השעה
והתאריך.

9

•שמאלה :אחורה
•ימינה :קדימה
לחץ על לחצן ( Selectבחר).
ודא כי המידע נכון.

10

לחץ על החץ המצביע שמאלה/ימינה כדי להדגיש
את השדה.
לחץ על החץ המצביע מעלה/מטה כדי לשנות את
המספרים.
לחץ על לחצן ( Selectבחר) כדי לשמור.

 9.4הצגת אירועים

 Dבלבד; לא מופיעים שום סמנים
האירועים המוזנים למקלט ניתנים לצפייה בדוח  excom
במסך המקלט.
במכשיר החכם ,עבור למצב אחיזה לרוחב כדי להציג את סמני האירועים .ריבוע קטן בודד
מסמן את כל האירועים .החלק את האצבע לרוחב המסך או הקש על הריבוע כדי להציג את
נתוני האירוע.
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מה אתה רואה

מה זה עושה

מה עליך לעשות

אחיזה לרוחב בלבד

אחיזה לרוחב בלבד

הצגת פרטי האירועים.

•הקש על הריבוע
•החלק את האצבע
לרוחב המסך

לאחר שתאפשר לעוקב לגשת למסך מגמות השינוי באמצעות התכונה Share,
יהיה גם באפשרותו להציג את האירועים שלך .למידע נוסף על היישום Follow ,עיין
 SוFollow-.
במדריך למשתמש עבור היישומים  hare

סיכום
כעת אתה יכול:
•להגדיר אירוע
•לתאר כל אירוע
•ליצור אירוע
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•לזהות סמני אירועים ביישום Dexcom G5 Mobile
○לתאר את ההבדלים בין סמני האירועים באחיזת המכשיר לאורך ובאחיזת המכשיר
לרוחב
•לתאר את אופן ההצגה של אירועים שהוזנו באמצעות המקלט
מה השלב הבא?
בפרק הבא תלמד על האופן שבו האזעקה וההתראות מופעלות לפי מגמת השינוי ברמת
הסוכר ,ועל האופן שבו הן עוזרות לנטר את רמת הסוכר בדם .בנוסף תלמד לזהות את
המצבים שבהם המערכת מאבדת את האות ומפסיקה לתקשר.
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העמוד הושאר ריק בכוונה
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פרק 10

השלבים הבאים:
אזעקה והתראות
 10.1מבוא

ניטור מגמות השינוי ברמת הסוכר הוא מרכיב קריטי בניהול סוכרת .אבל מה קורה אם אתה
נוהג ,נמצא בפגישה או צופה בסרט בקולנוע ואינך יכול או אינך רוצה לחזור ולהביט בצג
המכשיר?
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile מבינה שיש רגעים שבהם אתה לא יכול
להתבונן במקלט או במכשיר החכם; עם זאת ,אתה עדיין צריך לדעת מהן מגמות השינוי
ברמת הסוכר אשר דורשות פעולה או אם אין קריאות סוכר מהחיישן.
פרק זה יעסוק באזעקה ובהתראות המתקבלות בהתאם לקריאות הסוכר מהחיישן; הן נועדו
לאפשר לך לנהל באופן יזום את רמות הסוכר ומגמות השינוי ,ולוודא שהמשדר מתקשר עם
צג המכשיר.
בפרק הבא תלמד כיצד להתאים באופן אישי את האזעקה וההתראות.
בתום הפרק הזה תוכל:
•להגדיר אזעקה
•להגדיר התראה
•לזהות את סוגי ההתראות השונים
•לתאר את ההבדל שבין אזעקה והתראה
•לזהות איתותים וצלילים שונים הקשורים לאזעקה/התראה
•לקבוע אם איבוד האות מונע ממך לקבל אזעקה או התראה
•לתאר את הגדרות היישום המומלצות
•להפסיק בהצלחה הודעה על התראה
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
נתוני מגמות השינוי ברמת הסוכר הם אחד היתרונות המשמעותיים ביותר של מערכת
לניטור רציף  .Dexcom G5 Mobileחשוב שתוכל להתמקד בקריאות הסוכר ,בחיצי מגמות
השינוי ובחיצי קצב השינוי.
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 10.2מהן האזעקה וההתראות?

כחלק מניהול הסוכרת ,למדת כיצד לקרוא את מסך מגמות השינוי וכיצד להזין אירועים.
בפרק זה תלמד כיצד האזעקה וההתראות עוזרות לשמור עליך מפני רמות סוכר נמוכות
או גבוהות באופן חמור .תוכל לראות בהן קריאות לפעולה כחלק מקבלת ההחלטות בנוגע
לטיפול.
בהתאם לצג המכשיר המשמש אותך ,תוכל להתאים באופן אישי את האופן שבו האזעקה
וההתראות יתקבלו.

מהי אזעקה?
אמנם קיים מגוון של התראות ,אך יש אזעקה אחת בלבד ,אזעקת חירום על רמת סוכר נמוכה,
המוגדרת ל 55-מ"ג/דצ"ל .האזעקה תוצג שוב בכל  5דקות עד שתפסיק אותה (עיין בפרק 11
כדי ללמוד כיצד להתאים את הצלילים באופן אישי) .אם תפסיק את האזעקה וקריאות הסוכר
מהחיישן לא יעלו על  55מ"ג/דצ"ל במשך  30הדקות הבאות ,תקבל אזעקה נוספת.

בשונה מהתראות ,את אזעקת החירום על רמת סוכר נמוכה לא ניתן לכבות ולא ניתן לשנות
את רמת הסוכר המוגדרת עבורה .ניתן לראות בה רשת ביטחון :רמת הסוכר שלך נמוכה
במידה המסכנת אותך  -התייחס לזה עכשיו!

מהן התראות?
התראה היא הודעה המדווחת לך כי רמות הסוכר שלך או המערכת לניטור הסוכר הרציף
דורשות את התייחסותך.
•התראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה מדווחות לך שקריאות הסוכר מהחיישן נמצאות
מחוץ לטווח המטרה של הסוכר .ניתן לראות בהן הודעות לידיעתך :עליך לדעת מה קורה
•התראות על עלייה/ירידה ברמת הסוכר מדווחות לך שרמות הסוכר משתנות במהירות.
הן כבויות כברירת מחדל (בפרק  11תוכל ללמוד כיצד להפעיל אותן)
לפי הגדרות מסך המכשיר שלך ,ההתראות יכולות לאותת ברטט (לא כל ההתקנים החכמים
כוללים את אפשרות הרטט) ,איתותים ויזואליים ,צלילים או שילוב ביניהם.
בשונה מהאזעקה ,ניתן להתאים באופן אישי את טווח המטרה של כל התראה (פרק .)11
במהלך ההגדרות הראשוניות תוכל לקבוע את הרמות שעבורן תתקבל התראה על רמת סוכר
נמוכה או גבוהה .כפי שצוין מקודם ,פרק זה סוקר את האזעקה וההתראות ,את ההגדרות
המומלצות במכשיר החכם ואת ההגדרות שנקבעו במקלט עבור ההתראות כברירת מחדל.
פרק  11יראה לך כיצד לשנות את הגדרות האזעקה וההתראות :התאמה אישית של
האיתותים על רמות הסוכר השונות ,אופן הצגת האזעקה וההתראות ובמקרים מסוימים,
תדירות הצגתן .להלן הגדרות ברירת המחדל.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

אזעקה והתראות

160

התראות המוגדרות כברירת מחדל
התראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
ההתראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה הן בעלות קידוד צבע הזהה לקידוד במסך המראה
את תרשים מגמות השינוי:
1 .1אדום :רמות הסוכר נמוכות מערך הסף הנמוך שהגדרת
 .אהערך  80מ"ג/דצ"ל נקבע כברירת מחדל
2 .2אפור :ערכי הסוכר נמצאים בין הרמות שעבורן מתקבלת התראה על רמת סוכר נמוכה/גבוהה.
 .אאין התראות.
3 .3צהוב :רמות הסוכר גבוהות מערך הסף הגבוה שהגדרת
 .אהערך  200מ"ג/דצ"ל נקבע כברירת מחדל

התראות על קצב עלייה/קצב ירידה/התראות חוזרות/התראות איבוד אות
ההתראות על קצב עלייה וקצב ירידה דומות לחיצי קצב השינוי ומזהירות אותך כאשר
רמות הסוכר משתנות במהירות ,בין אם כלפי מטה או מעלה .התראות חוזרות מודיעות לך
שקריאות הסוכר מהחיישן ממשיכות להיות גבוהות או נמוכות מרמות ההתראה.
התראות על רמת הסוכר
1 .1קצב עלייה
 .אכבויה כברירת מחדל  -אין התראה
 .בעליך לשנות את ההגדרות כדי לקבל התראה על עלייה
2 .2קצב ירידה
 .אכבויה כברירת מחדל  -אין התראה
 .בעליך לשנות את ההגדרות כדי לקבל התראה על ירידה
3 .3התראה חוזרת
 .אכבויה כברירת מחדל  -אין התראה
 .בעליך לשנות את ההגדרות כדי לקבל התראה חוזרת
ההתראה 'אבד האות'
ההתראה על איבוד אות מדווחת לך כאשר אתה והמשדר רחוקים מדי מצג המכשיר או
כאשר משהו חוסם את אות המשדר וכתוצאה מכך לא מתקבלות קריאות סוכר מהחיישן.
ההתראה על איבוד אות מופעלת כברירת מחדל.
כעת יש לך ידע בסיסי לגבי תכונות האזעקה וההתראות ביישום Dexcom G5 Mobile .כעת
תלמד בפרוטרוט על האזעקה ועל כל התראה.

 10.3קריאת האזעקה וההתראות

כאשר ערך הסוכר נמצא בטווח המטרה של האזעקה או של התראה כלשהי ,צג המכשיר
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מודיע על כך .כפי שצוין בפרקים הקודמים ,לא תקבל שום אזעקה או התראות במשך חמש
דקות לאחר הכיול.
ראשית נבחן את האופן שבו מידע מוצג באופן ויזואלי בהתקנים השונים .איתותי האזעקה
וההתראות נראים אחרת בכל צג מכשיר ,אולם הם מציגים את אותו מידע.
לאחר שנסיים לסקור את האיתותים ,נבחן בנפרד את האזעקה/ההתראות המלוות ברטט
וצלילים ביישום ובמקלט.
האזעקה וההתראות מוצגות באופן שונה בכל צג מכשיר ,אך הן מציגות את אותו המידע.

אזעקת חירום על רמת סוכר נמוכה
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

קריאת הסוכר מהחיישן שווה או נמוכה
מ 55-מ"ג/דצ"ל.
ערך הסוכר האחרון שנמדד מוצג.
החיצים משקפים את קצב השינוי.

מקלט
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התראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

קריאת הסוכר מהחיישן שווה או נמוכה
מערך ההתראה על רמת סוכר נמוכה.
הצגה של קריאת הסוכר העדכנית ביותר
מהחיישן.
החיצים משקפים את קצב השינוי.
ניתן להגדיר התראה חוזרת בין  15דקות
עד  4שעות.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

קריאת הסוכר מהחיישן שווה או גבוהה
מערך ההתראה על רמת סוכר גבוהה.
הצגה של קריאת הסוכר העדכנית ביותר
מהחיישן.
החיצים משקפים את קצב השינוי.
ניתן להגדיר התראה חוזרת בין  15דקות
עד  4שעות.

מקלט
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התראות על קצב עלייה/קצב ירידה
מכשיר

מה המשמעות

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
הודעה

קריאות הסוכר מהחיישן
עולות במהירות.
מספר החיצים מעיד על
מהירות העלייה:
•חץ אחד:
 2מ"ג/דצ"ל/דקה
•שני חיצים:
 3+מ"ג/דצ"ל/דקה

מכשיר חכם:
ביישום

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

קריאת הסוכר מהחיישן
יורדת במהירות.
מספר החיצים מעיד על
מהירות הירידה:
•חץ אחד:
 2מ"ג/דצ"ל/דקה
•שני חיצים:
 3+מ"ג/דצ"ל/דקה

מקלט

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

אזעקה והתראות

166

התראה על איבוד אות
מכשיר

מה אתה רואה

מה המשמעות

מכשיר חכם:
הודעה

מכשיר חכם:
ביישום

אין תקשורת בין המקלט למשדר.
לא תוצג שום אזעקה/התראה.

מקלט

 10.4היישום :הגדרות מומלצות עבור האזעקה/ההתראות

הגדרות המכשיר החכם שלך עשויות לגבור על הגדרות היישום .בכדי לוודא כי תשמע את
צלילי האזעקה וההתראות ,בטל את ההשתקה במכשיר החכם שלך וכבה את התכונה
"נא לא להפריע".
מדי פעם בדוק את הרמקולים של המכשיר החכם שלך בכדי לוודא כי אתה יכול לשמוע
אזעקה או התראות.
עיין בהוראות השימוש של המכשיר החכם שלך בכדי ללמוד כיצד לשנות את ההגדרות שלו.
השתמש בהגדרות הבאות עבור מערכת ניטור הסוכר הרציף:
• :Bluetoothהמשדר שלך מתקשר עם היישום שלך באמצעות טכנולוגיה אלחוטית
בשםBluetooth. Bluetooth היא קישוריות שנועדה לחבר באופן אלחוטי בין התקנים
(בשונה מטכנולוגייתWi-Fi® ,אשר מחברת התקנים באופן אלחוטי לאינטרנט) .ודא כי
תכונת ה Bluetooth-במכשיר החכם שלך היא מופעלת .אם היא אינה מופעלת ,לא
תקבל אזהרה/התראות או מידע ממערכת ניטור הסוכר הרציף.
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•הודעות:
○אם לא תאפשר קבלת הודעות מיישום  Dexcomבמהלך ההתקנה ,לא תקבל כל
אזעקה/התראות.
○ודא כי ההגדרות של המכשיר החכם שלך מאפשרות להודעות מיישום Dexcom
להופיע במסך הנעילה.
•סוללה :היישום חייב תמיד לפעול ברקע ,והוא עשוי לגרום לריקון מהיר יותר של
סוללת המכשיר החכם שלך .הקפד שהסוללה תהיה טעונה.
•עדכון ידני :עדכונים אוטומטיים של היישום או של מערכת ההפעלה במכשיר שלך
עשויים לשנות את ההגדרות או לכבות את היישום .תמיד בצע את העדכונים באופן
ידני וודא לאחר מכן כי הגדרות המכשיר נכונות.
•תאימות :לפני שדרוג המכשיר החכם שלך או של מערכת ההפעלה שלו,
בקר בכתובת.dexcom.com/compatibility :
•שעה :אל תשנה את השעה במכשיר החכם ,מכיוון שאתה עלול לשבש את השעה
המוצגת במסך מגמות השינוי ,והיישום עלול להפסיק להציג נתונים.
המקלט (אופציונלי במדינות מסוימות בלבד) הוא מכשיר רפואי נפרד .הוא נועד לנטר את
מגמת השינוי ברמת הסוכר בלבד .אם אתה חושש להחמיץ אזעקה או התראה (לדוגמה,
בשל הגדרות המכשיר החכם ,כיבוי היישום בשל מחסור בזיכרון אחסון ,סוללה חלשה
במכשיר החכם וכדומה) ,הבא את המקלט אתך .אם המכשיר החכם יישבר או יאבד ,תוכל
להשתמש במקלט עד לתיקון המכשיר או החלפתו.

 10.5מקלט :צפצופים ורטט המוגדרים כברירת מחדל

 Dמלוות ברטט וצפצוף ,או בסדרת
האזעקה/ההתראות במקלט  excom G5 Mobile
צפצופים ,בהתאם לאזעקה או ההתראה .הצפצופים והרטט מתוכנתים במקלט ובשונה
מהמכשיר החכם ,לא ניתן לשנות את עוצמת השמע.
בפרק  11תלמד כיצד להתאים את עוצמת השמע ואת עוצמת הרטט של האזעקה/ההתראות,
ובפרק  12תלמד כיצד להשתמש באזעקה/בהתראות כדי לקבל החלטות הקשורות לטיפול.
לפניך טבלה ובה דפוסי הצפצוף והרטט שהוגדרו כברירת מחדל במקלט .אם תפסיק את
הרטט הראשוני של התראה ,לא יושמעו שום צפצופים או צלילים ,למעט אם הפעלת את
ההתראה החוזרת.
בסעיף הבא תלמד כיצד להפסיק את האזעקה וההתראות.
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אזעקת חירום על רמת סוכר נמוכה
מה אתה רואה

צפצופים ורטט
התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
רוטט  4פעמים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף  4פעמים בכל  5דקות עד שהאזעקה מופסקת או
עד שקריאות הסוכר מהחיישן עולות מעבר לרמת האזעקה.
לאחר  30דקות:
לאחר הפסקת האזעקה ,המשך יידוע אם קריאות הסוכר
מהחיישן נותרות שוות או נמוכות מרמת האזעקה.

התראות על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
מה אתה רואה

צפצופים ורטט
התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
רוטט  3פעמים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף  3פעמים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת.
מסך מגמות השינוי ימשיך להציג את ההתראה עד שקריאות
הסוכר מהחיישן יעברו את רמת ההתראה.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
רוטט פעמיים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף פעמיים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת.
מסך מגמות השינוי ימשיך להציג את ההתראה עד שקריאות
הסוכר מהחיישן ירדו מתחת לרמת ההתראה.

התראות על קצב עלייה/קצב ירידה
מה אתה רואה

צפצופים ורטט

התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
אין/כבויה.
לאחר שינוי ההגדרה:
רוטט פעמיים 2 ,התראות קוליות.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף פעמיים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
אין/כבויה.
לאחר שינוי ההגדרה:
רוטט  3פעמים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף  3פעמים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת
או עד שקריאות הסוכר מהחיישן יורדות מתחת לרמת
ההתראה.

התראה חוזרת על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
מה אתה רואה

צפצופים ורטט
התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
אין/כבויה.
לאחר שינוי ההגדרה:
רוטט  3פעמים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף  3פעמים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת.
תוצג התראה חוזרת אם קריאות הסוכר מהחיישן יורדות
ל 55-מ"ג/דצ"ל או לערך נמוך יותר.
התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
אין/כבויה.
לאחר שינוי ההגדרה:
רוטט פעמיים.
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף פעמיים בכל  5דקות עד שההתראה מופסקת.
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התראה על איבוד אות
צפצופים ורטט

מה אתה רואה

התראה ראשונית המוגדרת כברירת מחדל:
מופעלת.
לאחר שינוי ההגדרה:
רוטט פעם .1
לאחר  5דקות:
רטט/צפצוף אחד בכל  5דקות במשך  6פעמים בסך הכול אם
לא תופסק.
לאחר  6פעמים ההתראה לא תוצג שוב.

 10.6הפסקת האזעקה/ההתראות

ההתראות דורשות ממך לצפות בהן ולהפסיק אותן .הדרך שבה תעשה זאת תלויה בצג
המכשיר שברשותך .אם אתה משתמש בשני צגי המכשיר ,תצטרך להפסיק אותן בכל צג
בנפרד.
בשל חשיבותה הרפואית ,האזעקה דורשת התייחסות נוספת .אפילו לאחר שתצפה באזעקה
ותפסיק אותה ,אם קריאות הסוכר מהחיישן יישארו ברמת  55מ"ג/דצ"ל או ימשיכו לרדת,
האזעקה תמשיך להופיע בכל  30דקות.

הפסקה במכשיר החכם
מכשיר

מה אתה רואה
Apple

מה עליך לעשות
פתח את היישום.
הקש על ( OKאישור) למחיקה.

מכשיר חכם:
הודעה

Android

הקש על ( OKאישור) למחיקה.
או
הקש על ההודעה בכדי לפתוח את היישום.
הקש על ( OKאישור) למחיקה.
(המשך בעמוד הבא)
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מכשיר

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

הקש על ( OKאישור) כדי לקבל את
האזעקה או ההתראה.

מכשיר חכם:
ביישום

הפסקה במקלט
מה אתה רואה

מה עליך לעשות

לחץ על לחצן ( Selectבחר).

לאחר שתפסיק את ההתראה ,היא לא תופיע שוב למעט אם תגיע לטווח המטרה שלה
בשנית .ההתראה תופיע שוב אפילו לאחר שתפסיק אותה אם רמות הסוכר שלך לא יחזרו
לטווח המטרה.

סיכום
כעת אתה יכול:
•להגדיר אזעקה
•להגדיר התראה
•לזהות את סוגי ההתראות השונים
•לתאר את ההבדל שבין אזעקה והתראה
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•לזהות איתותים וצלילים שונים הקשורים לאזעקה/התראה
•לקבוע האם איבוד האות מונע ממך לקבל אזעקה או התראה
•לתאר את הגדרות היישום המומלצות
•להפסיק בהצלחה הודעה על התראה
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
מה השלב הבא?
עד כה למדת על ההגדרות שנקבעו כברירת מחדל עבור האזעקה או ההתראות .אך
מה עליך לעשות אם תרצה להקטין את ערך הסף של ההתראה על רמת סוכר גבוהה,
או להמשיך לקבל התראה על רמת סוכר נמוכה אם רמות הסוכר שלך לא ישתפרו ,אף
שהפסקת את ההודעה?
כיצד תתאים את האזעקה וההתראות לצרכים שלך?
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פרק 11

השלבים הבאים:

 Gתוך כדי תנועה :התאמת
שימוש ב 5-
האזעקה/ההתראות באופן אישי
 11.1מבוא

במקלט וביישום יש הגדרות שנקבעו כברירת מחדל עבור ההתראות על רמת הסוכר .ייתכן
שההגדרות הללו לא מתאימות לרמות הסוכר הטובות ביותר עבורך.
ייתכן שבמהלך מסיבה תרצה להפסיק התראה ,אבל גם תרצה לוודא שההתראה תופיע שוב
או תמשיך ,עד שתוכל לפעול כדי לטפל במצב .ייתכן שאתה מעוניין לקבל התראה על רמת
סוכר עולה/יורדת ,אך היא כבויה כברירת המחדל .כיצד תוכל להפעיל התראות?
בפרק זה תלמד כיצד להתאים באופן אישי את צלילי האזעקה וההתראות ,ואת רמות הסוכר.
לאחר מכן תוכל:
•להתאים אישית את התראה על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•להתאים את צלילי האזעקה
•להשתמש בהתראות המקלט המתקדמות
○התראה חוזרת על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
○התראה על עלייה/ירידה ברמת הסוכר
○איבוד אות
בכל צג מכשיר קיימות אפשרויות התאמה אישית ,אולם רצף ההגדרות שונה בכל אחד מהם.
לפני שתשנה את רמות ההתראה ,שוחח עם איש הצוות הרפואי.
ראשית ,נבחן את אופן ההתאמה של האזעקה וההתראות ביישום ,ולאחר מכן נבחן את אותו
התהליך במקלט.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

 Gתוך כדי תנועה :התאמת האזעקה/ההתראות באופן אישי
שימוש ב 5-

175

 11.2שינוי האזעקה וההתראות ביישום
סקירה כללית של מסך היישום
תפריט ההתראות הראשי מציג את האזעקה ואת כל ההתראות הניתנות להתאמה אישית,
ואת הגדרותיהן הנוכחיות .חלק מתהליך ההגדרה הראשוני כלל הגדרת התראה על רמת
סוכר נמוכה/גבוהה .בפרק זה תלמד כיצד לשנות את ההגדרות הללו.
לפני שתלמד כיצד לשנות את ההגדרות ,נבחן את מסך תפריט ההתראות הראשי ביישום.

התאמת ההתראות באופן אישי :סקירה כללית של מסך האזעקה/
ההתראות ביישום
מה עליך לעשות

מה המשמעות

שלב

מה אתה רואה

1

הקש על סמל התפריט
הראשי.

מעבר לתפריט הראשי.

2

הקש על Alerts
(התראות).

מעבר לתפריט
ההתראות הראשי.

(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

 Gתוך כדי תנועה :התאמת האזעקה/ההתראות באופן אישי
שימוש ב 5-

176

(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מה המשמעות
האזעקה וכל ההתראות
הניתנות להתאמה
אישית.

3

הקש על האזעקה/
ההתראה שברצונך
לשנות.

4

הקש על "?" כדי
לקבל מידע על
האזעקה/ההתראות.

הגדרות ההתראה
הנוכחיות.
לכל ההתראות יש:
•מתג הפעלה/כיבוי
•אפשרויות לקבלת
הודעות על כל
התראה
•אפשרויות שמע

"?" מסביר את:
•האזעקה או כל
ההתראות
•האפשרויות לקבלת
הודעות
•ההגדרות
המומלצות

(המשך בעמוד הבא)
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שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מה המשמעות

אזעקת חירום על רמת
סוכר נמוכה:

5

הקש על Sound
(צלילים) כדי לשנות את
הצלילים.

•נקבעה מראש
ל 55-מ"ג/דצ"ל ולא
ניתן לשנותה
•מופיעה שוב כל
 30דקות ולא ניתן
לשנות תדירות זו
•הצליל הוא
האפשרות היחידה
הניתנת לשינוי

שלבי ההתאמה האישית של ההתראות והאזעקה ביישום
אמנם התאמה אישית של האזעקה או של התראות שונות מובילה לתוצאות שונות ,אולם
השלבים המאפשרים לשנות את האזעקה או ההתראות זהים:
מהתפריט הראשי ביישום:
1 .1הקש על ( Alertsהתראות).
2 .2הקש על ההתראה הרצויה.
 .אהקש על מתג ההפעלה או הכיבוי כדי להפעיל את ההתראות הרצויות.
3 .3הקש על ( Notify meהודע לי).
 .אשנה את ערך הסוכר עבור ההתראה (מ"ג/דצ"ל).
1 .1גלול בגלגל הבחירה ומצא את הערך הרצוי עבור ההתראה.
2 .2הקש עליו כדי להדגישו.
3 .3הקש על ( Saveשמור).
4 .4הקש על ( Repeatהפעלה חוזרת).
 .אשנה את משך הזמן שיחלוף בין ההתראות על רמת סוכר גבוהה/נמוכה אם
קריאות הסוכר מהחיישן ימשיכו להיות נמוכות או גבוהות.
1 .1גלול בגלגל הבחירה ומצא את הערך הרצוי עבור ההתראה.
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2 .2הקש עליו כדי להדגישו.
3 .3הקש על ( Saveשמור).
5 .5הקש על ( Soundצלילים).
 .אהגדר צליל שונה לאזעקה/להתראה.
1 .1גלול בגלגל הבחירה ומצא את הצליל הרצוי.
2 .2הקש עליו כדי להדגישו.
3 .3הקש על החץ המאפשר לחזור לאחור.
בדוגמה שלפניך נשנה את ערך ההתראה על רמת סוכר גבוהה מ 200-מ"ג/דצ"ל
ל 190-מ"ג/דצ"ל ,ונגדיר שהיא תופיע שוב בכל שעה אם רמת הסוכר תישאר גבוהה .צליל
ההתראה יהיה פעמון דלת.

התאמת ההתראות באופן אישי :יישום
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מה המשמעות

גישה לתפריט ההתראות הראשי
1

הקש על סמל התפריט
הראשי.

מעבר לתפריט הראשי.

2

הקש על Alerts
(התראות).

מעבר לתפריט
ההתראות הראשי.

(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה

3

4

מעבר להגדרות
הקש על High mg/dL
ההתראה על רמת סוכר
(רמה גבוהה במ"ג/דצ"ל).
גבוהה (מ"ג/דצ"ל).

בדוק שהאפשרות
( High Alertsהתראות
על רמת סוכר גבוהה)
מופעלת.
•מופעל  -כתום
•כבוי  -אפור

הצגת האפשרויות
עבור התראה על רמת
סוכר גבוהה וההגדרות
הנוכחיות.

(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה

אם כבויה:
הפעל
5

החלק למצב הפעלה.

לא יתקבלו התראות אם
האפשרות כבויה.

הקש על Notify Me
( Aboveהודע לי מעל).

שינוי ההתראה על רמת
סוכר גבוהה (מ"ג/דצ"ל).

•מופעל  -כתום
•כבוי  -אפור

6

(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה

7

גלול את גלגל הבחירה.
עצור בערך .190

שינוי רמת הסוכר
מהרמה הנוכחית
(מ"ג/דצ"ל).

שמירת ערך חדש עבור
התראה על רמת סוכר
גבוהה (מ"ג/דצ"ל).
8

הקש על ( Saveשמור).

חזרה למסך המציג
את האפשרויות עבור
התראה על רמת סוכר
גבוהה.

האפשרות Notify Me
( Aboveהודע לי מעל)
הוגדרה
ל 190-מ"ג/דצ"ל.
(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה
שינוי התכיפות שבה
ההתראה על רמת
סוכר גבוהה מופעלת
שוב לאחר ההתראה
והאישור הראשוניים.
9

הקש על Repeat
(הפעלה חוזרת).

ההתראה מופעלת שוב
אם אתה חורג מרמת
הסוכר הגבוהה.
ערך ברירת המחדל הוא
"אף פעם".

הקש על Repeat
(הפעלה חוזרת) כדי
לשנות.

10

גלול את גלגל הבחירה.
עצור בערך שעה .1

שינוי ההגדרה הנוכחית
עבור הפעלת התראה
חוזרת.
ניתן לבחור בהפרשים
בני חמש דקות (בטווח
שבין  15דקות
ל 4-שעות).

(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה
שמירת התזמון החדש
להפעלה חוזרת של
התראה.
11

הקש על ( Saveשמור).

12

הקש על Sound
(צלילים).

חזרה למסך המציג
את האפשרויות עבור
התראה על רמת סוכר
גבוהה.

האפשרות Repeat
(הפעלה חוזרת) מראה
לך באיזו תדירות תוצג
בפניך התראה.

התאמה אישית של
צלילי התראות.

(המשך בעמוד הבא)
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שינוי התראה

הקש על Doorbell
(פעמון דלת).
הקש על הצליל שוב כדי
לשמוע דוגמה ממנו.
13

הערה :אופן הצגת
הצלילים מיועד
להמחשה בלבד,
והאפשרויות במכשיר
החכם שלך עשויות
להיות שונות.

הקש על החץ המאפשר
לחזור לאחור.
14

הערה :אופן הצגת
הצלילים מיועד
להמחשה בלבד,
והאפשרויות במכשיר
החכם שלך עשויות
להיות שונות.

שינוי הגדרת הצלילים
הנוכחית.

שמירת צליל ההתראה
החדש.
חזרה לתפריט ההתראה
על רמת סוכר גבוהה.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

חזרה למסך המציג את מגמות השינוי

15

הקש על "."X

חזרה לתפריט הראשי.

הקש על סמל התפריט
16

או
החלק את האצבע
ימינה.

חזרה למסך המציג את
מגמות השינוי.
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שינויים שיבוצעו ביישום לא יועברו למקלט .אם תשתמש בשניהם ,יהיה עליך להגדיר את
השינויים שהגדרת במכשיר החכם גם במקלט .אם לא תעשה זאת ,ייתכן שתחמיץ את
האזעקה או ההתראות.

 11.3שינוי האזעקה וההתראות במקלט

תוכל להבחין שיש הבדל באופן ההתאמה האישית של האזעקה/ההתראות בין היישום
והמקלט .ביישום ניתן לבצע את כל ההתאמות בהתראות ממסך אחד ,בעוד שבמקלט
השינויים מבוצעים ממסכים שונים.
בשונה מהיישום ,ניתן לשנות את צלילי המקלט (נקראים 'פרופילים') באמצעות מספר מסכים
שונים בתפריט הפרופילים.

פרופילים
הפרופילים קובעים את הצלילים ועוצמת השמע של האזעקה וההתראות.
כפי שהוזכר בפרק הקודם ,המקלט משתמש בסדרת צפצופים/סוגי רטט עבור האזעקה
וההתראות .המקלט לא כולל את אותו מבחר צלילים הזמין ביישום; עם זאת ,ניתן להשתמש
בו כדי לשנות את עוצמת השמע שלהם .אמנם המקלט לא כולל מצב שקט ,אולם בחירה
ב"רטט" תחליף את צפצופי השמע ברטט שקט .היוצאת מן הכלל היא האזעקה :לא ניתן
לכבות את אזעקת החירום על רמת סוכר נמוכה.
השינויים המבוצעים בפרופילים מיושמים על האזעקה וכל ההתראות במקלט .אם תבחר
באפשרות ( Softחלש) (עיין בטבלה הבאה) ,כל ההתראות יהיו במצב חלש .בפרק  10למדת
כמה צפצופים מושמעים באזעקה ובכל התראה.
"רגיל" היא ההגדרה הנחשבת לברירת המחדל בפרופילי הצלילים במקלט.
( Attentiveקשוב) היא הגדרה שבה נעשה שימוש במנגינה עולה או יורדת במקום
בצפצופים.
המקלט רוטט תחילה כאשר הוא שולח אליך אזעקה או התראה .אם תפסיק את ההתראה
בעת הרטט הראשון על ידי לחיצה על לחצן ( Selectבחר) בגלגל הניווט ,לא יושמעו עוד
צלילי אזעקה/התראה .אם תרצה להמשיך לקבל את האזעקה או ההתראה לאחר שהפסקת
אותה ,תוכל ללמוד בהמשך הפרק הזה כיצד להגדיר התראות חוזרות.
 Hהיא הגדרה הדומה מאוד לפרופיל "רגיל" ,אך בשונה ממנו היא חוזרת על
 ypoRepeat
אזעקה קבועה ומוחלשת בכל  5דקות עד שרמת הסוכר הנמדדת בחיישן עולה מעל  55מ"ג/
דצ"ל או עד שאתה מאשר אותה על ידי לחיצה על לחצן ( Selectבחר).
הטבלה הבאה מציגה את פרופילי הצלילים השונים ,החל מהשקטים ביותר וכלה ברועשים
ביותר.
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פרופילי הצלילים של האזעקה/ההתראות
סמל

שם הפרופיל

תיאור האיתותים
רטט בלבד.

רטט

הצליל היחיד הוא רטט המקלט.
לא ניתן להשתמש ברטט עבור האזעקה.

חלש

רגיל

צפצופים בעוצמת שמע נמוכה.
צפצופים בעוצמת שמע בינונית.
הפרופיל המוגדר כברירת מחדל.
ללא צפצופים.

קשוב

•מנגינה מתגברת עבור התראה על רמת סוכר
גבוהה ועל עלייה ברמת הסוכר
•מנגינה נחלשת עבור התראה על רמת סוכר
נמוכה ועל ירידה ברמת הסוכר
צפצופים בעוצמת שמע בינונית.
רק אזעקת חירום על רמת סוכר נמוכה.

HypoRepeat

הפעלה חוזרת של אזעקה קבועה ומוחלשת בכל
 5דקות עד שקריאות הסוכר מהחיישן מתרוממות
מעבר ל 55-מ"ג/דצ"ל או עד שהאזעקה מופסקת.

ניסיון

נסה את הגדרת הפרופיל לפני שתבחר בה.

לאחר שתבחר את פרופיל הצלילים ,תוכל לשנותו באמצעות מספר צעדים פשוטים בלבד!
תוכל לשנות את הפרופיל במהלך היום לפי מה שצפוי לך :בפגישה? בחר ב"רטט".
הולך לצפות במשחק כדורסל או כדורגל לאחר העבודה? בחר ב "קשוב".
הטבלה הבאה מראה כיצד לשנות את פרופיל הצלילים ולשמוע דגימה מכל פרופיל.
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התאמה אישית של פרופילי הצלילים :מקלט
שלב

מה אתה רואה

1

2

מה עליך לעשות

מה המשמעות

לחץ על לחצן Select
(בחר).

עבור לתפריט הראשי.

לחץ על החץ המצביע
מטה.
האפשרות
( Profileפרופילים)
מופיעה במסך השני.

לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה.
3

עצור ב"פרופילים".

לחץ על לחצן Select
(בחר).

מסך שני בתפריט
הראשי.

הפרופילים מאפשרים
להתאים את עוצמת
השמע של האזעקה/
ההתראות.

לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה.
4

עצור בפרופיל הרצוי.

בחר פרופיל צלילים.

לחץ על לחצן Select
(בחר).
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מה המשמעות

דוגמת צליל:

לחץ על החץ המצביע
מטה.
עצור ב ( Try itניסיון).

לחץ על לחצן Select
(בחר) כדי להשמיע את
הצליל.

5

הפרופיל הנבחר מסומן.

יציאה מ"פרופילים":

לחץ על החץ המצביע
שמאלה.
חזור על השלבים 25-
לשינוי הפרופיל.
6

לא זמין

ליציאה:

לחץ על החץ המצביע
שמאלה כדי לעבור
לתפריט הראשי.

חזור על השלבים לפי
הצורך.

הפרופילים מאפשרים לך לשנות את צלילי האזעקה וההתראות .תפריט ההתראות מאפשר
להתאים באופן אישי את ההתראות על רמות הסוכר ,את ההתראות החוזרות ,להפעיל את
ההתראות על עלייה/ירידה ברמת הסוכר ולהפעיל את ההתראה על איבוד אות.

תפריט ההתראות הראשי
אפשרות ההתראה על רמת סוכר נמוכה/גבוהה מאפשרת להתאים את רמת ההתראה על
ערך סוכר נמוך/גבוה (מ"ג/דצ"ל).
האפשרות ( Advancedמתקדמת) מציגה אפשרויות להפעלת התראה חוזרת על רמת סוכר
נמוכה/גבוהה ,התראות עלייה/ירידה והתראה על איבוד אות.

התראה חוזרת על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
בפרק הקודם למדת שהפסקת התראה מונעת את חזרתה .אם ברצונך להמשיך לקבל התראות
עד שרמות הסוכר יחזרו לטווח המטרה ,הפעל את האפשרות ( Repeatהפעלה חוזרת).
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קצב עלייה/ירידה
מסך מגמות השינוי מציג סימנים ויזואליים המראים האם קריאות הסוכר מהחיישן יורדות או
עולות במהירות.
ייתכן שלא יועיל לך להתבונן במסך ללא הפסקה .תוכל להתאים באופן אישי את ההתראה על
עלייה/ירידה ברמת הסוכר כך שיתקבל איתות ברטט או צפצופים בכל פעם שרמת הסוכר תעלה
או תרד (עלייה או ירידה של  2מ"ג/דצ"ל/דקה או  30מ"ג/דצ"ל תוך  15דקות) או כשהרמה תעלה
או תרד במהירות (עלייה או ירידה של לפחות  3מ"ג/דצ"ל/דקה או  45מ"ג/דצ"ל תוך  15דקות).
האפשרויות "הפעלה חוזרת" ו"קצב עלייה/ירידה" כבויות כברירת מחדל.
חשוב לשוחח עם איש הצוות הרפואי על הגדרת ההתראות.

איבוד אות
ההתראה על איבוד אות מיידעת אותך שאין תקשורת בין המשדר והמקלט .תוכל להפעיל את
ההתראה על איבוד אות ולדעת כאשר קריאות הסוכר מהחיישן יפסיקו להגיע בשל איבוד אות
בטווח של  20עד  200דקות.
ההתראה על איבוד אות מופעלת כברירת מחדל.

השלבים להתאמה אישית של האזעקה/ההתראות במקלט
כעת נשתמש באותה דוגמה ששימשה אותנו לשינוי ההתראות ביישום ,ונשנה את ערך
ההתראה על רמת סוכר גבוהה במקלט מ 200-מ"ג/דצ"ל ל 190-מ"ג/דצ"ל ,כך שההתראה
תופעל שוב בכל  60דקות.
תוכל לבצע את אותם השלבים כדי להפעיל התראות על עלייה/ירידה ברמת הסוכר ,וכדי
להתאים את ההתראות על רמת סוכר נמוכה.

התאמת ההתראות באופן אישי :מקלט
שלב

מה אתה רואה

מה עליך לעשות

מה המשמעות

שינוי הערך המוגדר עבור התראה על רמת סוכר גבוהה

1

לחץ על לחצן Select
(בחר).

עבור לתפריט הראשי.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שינוי הערך המוגדר עבור התראה על רמת סוכר גבוהה

2

3

4

לחץ על החץ המצביע
מטה.
עצור באפשרות Alerts
(התראות).

לחץ על לחצן Select
(בחר).

כניסה לאפשרות
"התראות" בתפריט.

לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה.

תפריט האפשרויות תחת
( Alertsהתראות).

עצור באפשרות High
( Alertהתראה על רמת
סוכר גבוהה).

מוצגות התראות שונות:
התראות על רמה גבוהה/
רמה נמוכה/מתקדמת
(הפעלה חוזרת ,עליה/
ירידה ,איבוד אות).

לחץ על לחצן Select
(בחר).
לחץ על החץ המצביע
מטה.

5

האפשרות "התראות"
בתפריט הראשי.

עצור באפשרות Level
(רמה).
לחץ על לחצן Select
(בחר).

הגדרות ההתראה
הקיימות.
שינוי הערך הקיים המוגדר
עבור התראה על רמת
סוכר גבוהה.
ההגדרה הקיימת

6

לחץ על החץ המצביע
מטה.
עצור בערך  190מ"ג/דצ"ל.

השתמש בחיצים
המצביעים מעלה/מטה כדי
לשנות את הערך המוגדר
עבור התראה על רמת
סוכר גבוהה (מ"ג/דצ"ל).

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

הפעלת האפשרות ( Repeatהפעלה חוזרת)

7

8

9

10

לחץ על לחצן Select
(בחר).

שמירת הערך החדש
המוגדר עבור ההתראה
על רמת סוכר גבוהה.

לחץ על החץ המצביע
שמאלה.

חזרה לתפריט
ההתראות.

לחץ על החץ המצביע
מטה.

תפריט ההתראות.

כדי לצאת:

יש לבחור באפשרות
"מתקדמת" כדי להפעיל
עצור באפשרות
( Advancedמתקדמת) .התראה חוזרת.

לחץ על לחצן Select
(בחר) כאשר האפשרות
"מתקדמת" מודגשת.
לחץ על החץ כדי
לעבור לאפשרות High
( Repeatהפעלה
חוזרת של התראת רמה
גבוהה).

לחץ על לחצן Select
(בחר).

11

לחץ על החץ המצביע
מעלה/מטה.
עצור בערך  60דקות.
לחץ על לחצן Select
(בחר).

כניסה לאפשרויות
ההתראה המתקדמות.

תפריט "מתקדמת"
הראשי.
הגדרת התראות
חוזרות.
הפעלת ההתראות על
קצב עלייה/ירידה.
המסך הראשוני מציג
את משך הזמן המוגדר
כעת בין החזרות בדקות.
ניתן לשנות את משך
הזמן בין החזרות
בהפרשים בני  5דקות.

(המשך בעמוד הבא)
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הפעלת האפשרות ( Repeatהפעלה חוזרת)

12

13

לחץ על לחצן Select
(בחר).

שינוי זמן ההפעלה
החוזרת לסוכר גבוה

כדי לצאת:

השינוי הסתיים.

לחץ על החץ המצביע
שמאלה.

חזרה אל תפריט
ההתראות.

אין זה משנה באיזו מכשיר תשתמש קודם כדי להתאים אישית את הגדרות האזעקה/
ההתראות; החשוב הוא שתקפיד לבצע את אותם שינויים בשני המכשירים אחרת תהיה עלול
להחמיץ אזעקה או התראה.

סיכום
כעת אתה יכול:
•להתאים אישית את ההתראות על מגמת השינוי ברמת הסוכר ורמת סוכר נמוכה/גבוהה
○יישום Dexcom G5 Mobile
○מקלט Dexcom G5 Mobile
•להתאים את צלילי האזעקה
•להגדיר את ההתראות המתקדמות במקלט
○התראה חוזרת על רמת סוכר נמוכה/גבוהה
○קצב עלייה/ירידה
○איבוד אות
מה השלב הבא?
תאמין או לא ,אתה הופך למומחה לשימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile!
הגדרת עד כה את היישום ואת המקלט ,התחלת סבב ניטור ,ביצעת כיול ,עקבת אחר מגמת
השינוי ברמת הסוכר ,התייחסת לאזעקה/להתראות ,לאיתותים וסיימת סבב ניטור!
למעט ניטור של קריאות הסוכר מהחיישן ומגמות השינוי ברמת הסוכר ,האם יש דרכים נוספות
לשימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile? בפרק הבא תלמד את כל הדרוש לך
כדי להשתמש במערכת הניטור הרציף לצורך קבלת החלטות הקשורות לטיפול.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

 Gתוך כדי תנועה :התאמת האזעקה/ההתראות באופן אישי
שימוש ב 5-
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פרק 12

השלבים הבאים!

השימוש מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobileלניטור
רציף של רמת הסוכר לצורך קבלת החלטות טיפוליות
 12.1מבוא

בפרקים הקודמים למדת כיצד לעקוב אחר מגמות השינוי ברמת הסוכר .קריאות הסוכר
מהחיישן וחיצי מגמות השינוי מאפשרים לראות את רמת הסוכר הקודמת ואת הרמה
שאתה מתקדם לעברה.
בנוסף למדת כיצד האזעקה/ההתראות יכולות לעזור לך לקבוע אם עליך לבצע פעולה
כלשהי או אם עליך לקבל החלטה לגבי הטיפול .לדוגמה ,לפני חצי שעה קיבלת התראה
על רמת סוכר נמוכה ושתית מיץ תפוזים .הרגע קיבלת התראה על רמת סוכר גבוהה .מה
היית עושה? במה היית מסתכל? כיצד היית מחליט מה הטיפול הדרוש לך? האם היית יכול
להשתמש בקריאות הסוכר מחיישן מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי להחליט
מה הטיפול המתאים?
לפני השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,היית צריך לבצע בדיקת דם
מהאצבע באמצעות מד הסוכר לפני קביעת הטיפול המתאים.
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile משנה את התמונה לחלוטין! אחת השאלות
הייתה אם ניתן לקבל החלטה לגבי הטיפול בהתאם לקריאות מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile ,והתשובה היא "כן ,זה אפשרי!".
פרק זה מציג את כל שעליך לדעת כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול לפי מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile והמידע המתקבל ממנה.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
•לציין את הנתונים העיקריים הנדרשים מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי
לקבל החלטה לגבי הטיפול
•להסביר כמה קריאות סוכר מהחיישן דרושות לך כדי לקבל החלטה לגבי הטיפול
•להסביר את חשיבות האזעקה/ההתראות בבואך לקבוע את הטיפול המתאים
•לתאר את תפקידם של חיצי מגמת השינוי בתהליך קבלת ההחלטות לגבי הטיפול
•לסכם את המקרים שבהם אין לקבל החלטות לגבי הטיפול לפי מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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•להשתמש ביישום Dexcom כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר לגבי הטיפול
בסוכרת בהתאם למצבך
•לציין נקודות עיקריות המשמשות לבניית תכנית ניהול סוכרת בעת השיחה עם איש
הצוות הרפואי
•לציין את כללי ה"עשה" וה"אל תעשה" הקשורים להחלטות בנוגע לטיפול בעת השימוש
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

 12.2חשיבות הנתונים המתקבלים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile בעת קבלת החלטות הקשורות לטיפול

ערך הנמדד באמצעות מד סוכר בדם הוא רק מספר .הוא לא משקף את התמונה הכוללת,
כולל מהירות וכיוון השינוי ברמת הסוכר ,או מגמות השינוי ברמת הסוכר לאורך זמן.

מד הסוכר אינו יכול להראות לך את מצבך לפני  20דקות או ליידע אותך אם רמת הסוכר
שלך יורדת או עולה במהירות .לדוגמה ,נניח שמקלון הבדיקה מצביע על  108מ"ג/דצ"ל.
אתה שמח כי אתה נמצא בטווח המטרה ולא זקוק לשום פעולות מונעות .מה שמקלון
הבדיקה אינו מראה לך הוא שרמת הסוכר ברגע זה היא אמנם  108מ"ג/דצ"ל ,אך במקביל
היא יורדת במהירות וערכה צפוי לצנוח במשך  30הדקות הבאות לפחות ב 54-מ"ג/דצ"ל.
תוך  30דקות ייתכן שרמת הסוכר תעמוד על  54מ"ג/דצ"ל או פחות.

מכשיר

מה אתה רואה

מד סוכר

מה המשמעות

מה עליך לעשות

רמת הסוכר בדם
היא  108מ"ג/דצ"ל.

מאומה :בטווח
המטרה שלך.

(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
ביישום

מה המשמעות

ערך הסוכר הנמדד
בחיישן הוא .108
הסוכר יורד
במהירות.
אם המגמה תמשיך,
ערך הסוכר עלול
להגיע
ל 54-מ"ג/דצ"ל או
פחות מכך תוך
 30דקות.

מה עליך לעשות

תגובה מהירה:
קבל את ההחלטה
הטובה ביותר לגבי
הטיפול שלך כדי
למנוע אירוע חמור
של רמת סוכר
נמוכה.

מקלט

כאשר רמת הסוכר עמדה על  108מ"ג/דצ"ל החלטת לא לבצע שום פעולה מונעת .האם היית
פועל אחרת לו ידעת כי הרמה שלך תרד ל 54-מ"ג/דצ"ל או פחות מכך תוך  30דקות בלבד?
מספר בודד לא מספיק .מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile עוזרת לקבל החלטות
הקשורות לטיפול לפי מגמות השינויים ברמת הסוכר בדם ,כולל מהירות וכיוון השינויים הללו.
תוכל להתנהל באופן יזום ולהחליט בעצמך מה לעשות או לא לעשות מראש .באופן זה תוכל
למנוע רמות גבוהות או נמוכות של סוכר בדם.
אם תרבה להתבונן בצג המכשיר תוכל לראות כיצד האירועים ,הפעולות וההחלטות הקודמות
במסגרת הטיפול משפיעים על קריאות הסוכר מהחיישן .אם תבסס את ההחלטות הנוגעות
לטיפול בך על מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,תוכל ללמוד כיצד להימנע
מתגובות מוגזמות לרמות סוכר גבוהות בין ארוחות או מנטילת אינסולין בכמות העולה על
הדרוש.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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בבואך לבנות את תכנית ניהול הסוכרת שלך ,שאל את איש הצוות הרפואי על פעולת
האינסולין בגופך ,כולל הזמן הדרוש לו כדי להתחיל לפעול ,כדי להגיע לשיא פעולתו ,ומשך
פעולתו.
בפרק הבא תגלה מהם ארבעת החלקים העיקריים שעוזרים לך לקבל החלטות לגבי הטיפול
בסוכרת ולשלוט ברמות הסוכר ,בהתאם לנתונים המתקבלים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile.

 12.3קבלת החלטות הנוגעות לטיפול

התסמינים שלך עלולים שלא להתאים לקריאות הסוכר מהחיישן במקרים מסוימים .במצב
כזה ,השתמש במד הסוכר ,לא מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,כדי לקבל
החלטות הנוגעות לטיפול שלך.
בעת השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,ישנם ארבעה פרטי מידע
עיקריים הקשורים לניטור סוכר רציף ומהווים חלק מתהליך קבלת ההחלטות .אם לא
תשתמש בכל הארבעה ,לא יהיה ברשותך מלוא המידע הדרוש ולכן תהיה עלול לקבל
החלטות לא נכונות לגבי הטיפול בסוכרת.
1 .1קריאות סוכר מהחיישן
2 .2גרף מגמה
3 .3חץ מגמת השינוי
4 .4התראות/אזעקה
שימוש בארבעת פרטי המידע הללו והתייעצות עם איש הצוות הרפואי יאפשרו לך להשתמש
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile בהצלחה כדי לקבל החלטות הנוגעות לטיפול
בסוכרת.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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פרטי המידע העיקריים המופקים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile
מכשיר

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

 )1קריאת הסוכר מהחיישן

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

קריאת הסוכר העדכנית ביותר
מהחיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

השימוש במערכת  Dexcom G5 Mobileלניטור רציף של רמת הסוכר לצורך קבלת החלטות טיפוליות

199

(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

 )2תרשים המגמות

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

הצגת קריאות הסוכר הקודמות
מהחיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר
מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מה אתה רואה
לא זמין

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

 )3חיצי קצב השינוי
חיצים המצביעים על מהירות
וכיוון השינוי ברמת הסוכר כרגע
לפי קריאות החיישן.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

 )4אזעקה/התראות
מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

נקודות הפעלת
האזעקה/ההתראות על רמת
סוכר גבוהה ונמוכה.

מקלט

קריאות סוכר מהחיישן
הקפד לקבל לפחות שלוש קריאות עוקבות במשך  15הדקות האחרונות לפני שתקבל
החלטה לגבי הטיפול.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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בפרק  8למדת שכל נקודה על מסך הבית מייצגת קריאת סוכר אחת מהחיישן המתקבלת
פעם אחת בכל חמש דקות .אל תקבל שום החלטות לפי מערכת לניטור רציף Dexcom G5
Mobile אם יש פער בין שלוש הנקודות האחרונות או אם אין לך שום חיצים המראים את
מגמת השינוי.

מכשיר

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מה אתה רואה

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

המשמעות של שלוש נקודות
רצופות היא שלוש קריאות
שבוצעו ללא הפרעה.

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

עליך לקבל החלטות בנוגע
לטיפול לפי תכניתך לניהול
הסוכרת.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

פרטי המידע העיקריים
המופקים מהמערכת

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לרוחב

מכשיר חכם:
ביישום ,במצב
אחיזה לאורך

אם לא מופיעים חיצים המצביעים
על מגמת השינוי או אם יש
הפרשים בין הנקודות ,משמעות
הדבר שלא חלפו  15דקות
שבמהלכן בוצעו קריאות ללא
הפרעה.
אל תקבל החלטות לגבי הטיפול
שלך לפי קריאות ניטור הסוכר
הרציף.

מקלט

תרשים מגמות השינוי
פרק  8הראה כיצד תרשים מגמות השינוי מציג בפניך את קריאות הסוכר מהחיישן באופן
פשוט וקל להבנה .תרשים מגמות השינוי מראה לך מה קרה עד כה .חיצי מגמות השינוי
מראים לאן אתה מתקדם ובאיזו מהירות אתה מתקדם לשם .לא מופיעים חיצי מגמות שינוי?
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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פירוש הדבר הוא שאינך מקבל קריאות סוכר מהחיישן .התבונן במסך המראה את תרשים
מגמות השינוי לפני שתקבל החלטה לגבי הטיפול שלך—ודא שבוצעו לפחות שלוש קריאות
ללא הפרעה במשך  15הדקות האחרונות.
אחוז במכשיר החכם שלך במצב הצגה לרוחב ,ותרשים מגמות השינוי יראה לך כיצד אירועים
שונים (פרק  )9משפיעים על מגמת השינוי ברמת הסוכר .כך תלמד כיצד גופך ורמת הסוכר
שלך מגיבים לאורך זמן לפחמימות ,למתח ,לאינסולין וכדומה.

חיצי מגמת השינוי
בין היתר למדת בפרק  8על האופן שבו החיצים עוזרים לך לזהות את מהירות וכיוון קריאות
הסוכר מהחיישן.
הניסיון ילמד אותך כיצד להגיב לחיצים ואילו החלטות לקבל בהתאם להם במסגרת הטיפול
שלך .חיצי מגמות השינוי ,בשילוב עם קריאות הסוכר מהחיישן ,עוזרים לך לקבוע את תכנית
הפעולה הטובה ביותר .מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לא מציגה רק מספר
בודד ,אלא גם את מהירות וכיוון השינוי ברמת הסוכר ואת מגמות השינוי.
זכור :עליך להתאזר בסבלנות מכיוון שדרוש לאינסולין זמן כדי לפעול .אל תצבור אינסולין על
ידי הזרקת כמות גדולה מדי ,לעתים קרובות מדי ,במסגרת פרק זמן קצר מדי.
אם לא מופיעים במסך המגמות שום חיצים המצביעים על מגמות השינוי ,אל תקבל שום החלטה
לגבי הטיפול שלך לפי הנתונים המתקבלים מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .חיצי
מגמות השינוי הם אחד מארבעה פרטי מידע עיקריים המתקבלים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile ומאפשרים לקבל החלטות לגבי הטיפול.
הטבלה הבאה מראה באופן כללי כיצד תוכל להשתמש בחיצי מגמות השינוי המוצגים מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות הקשורות לטיפול בסוכרת .איש
הצוות הרפואי יכול לעזור לך לבנות תכנית טיפול לפי חיצי מגמות השינוי.

מה אתה רואה
החיצים

פעולות אפשריות המבוססות על חיצי מגמות השינוי של
קריאות הסוכר מהחיישן
רמת סוכר נמוכה

רמת סוכר גבוהה

טווח המטרה

אין חיצים/קריאות סוכר
מהחיישן.

אין חיצים/קריאות סוכר
מהחיישן.

אין חיצים/קריאות סוכר
מהחיישן.

השתמש במד הסוכר,
השתמש במד הסוכר,
השתמש במד הסוכר,
לא מערכת לניטור רציף לא מערכת לניטור רציף לא מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile Dexcom G5 Mobile Dexcom G5 Mobile
 ,כדי לקבל החלטות על  ,כדי לקבל החלטות על  ,כדי לקבל החלטות על
הטיפול.
הטיפול.
הטיפול.
(המשך בעמוד הבא)
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה אתה רואה
החיצים

פעולות אפשריות המבוססות על חיצי מגמות השינוי של
קריאות הסוכר מהחיישן
רמת סוכר נמוכה

ייתכן שעליך
לאכול חטיף או
ארוחה קלה ,או
לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.

רמת סוכר גבוהה
ייתכן שעליך לשנות
את מנת האינסולין
בתגובה לקריאת
סוכר גבוהה
מהחיישן ,כדי
להחזיר את הקריאות
לטווח המטרה.
אל תיטול מספר
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים
מדי.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.

עקוב אחר הקריאות
והמתן.

ייתכן שעליך לשנות
את מנת האינסולין
בתגובה לקריאת
סוכר גבוהה
מהחיישן ,כדי
להחזיר את הקריאות
לטווח המטרה.
אל תיטול מספר
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים
מדי.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

טווח המטרה

לפי הארוחה או מנת
האינסולין האחרונה,
ייתכן שתצטרך ליטול
אינסולין או לאכול
חטיף או ארוחה קלה
כדי להישאר בטווח
המטרה.
אל תיטול מספר
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים
מדי.

לפי הארוחה או
מנת האינסולין
האחרונה שנטלת,
ייתכן שתצטרך ליטול
אינסולין כדי להישאר
בטווח המטרה.
אל תיטול מספר
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים
מדי.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה אתה רואה
החיצים

פעולות אפשריות המבוססות על חיצי מגמות השינוי של
קריאות הסוכר מהחיישן
רמת סוכר נמוכה

רמת סוכר גבוהה

עקוב אחר הקריאות
והמתן.

ייתכן שעליך לשנות
את מנת האינסולין
בתגובה לקריאת
סוכר גבוהה
מהחיישן ,כדי
להחזיר את הקריאות
לטווח המטרה.

ודא שלא הגבת
באופן מוגזם לרמת
הסוכר הנמוכה.

אל תיטול מספר
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים
מדי.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.

עקוב אחר הקריאות
והמתן.
ודא שלא הגבת
באופן מוגזם לרמת
הסוכר הנמוכה.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

טווח המטרה

אם לא נטלת
אינסולין בארוחה
העיקרית האחרונה
או בעת שאכלת
לאחרונה חטיף או
ארוחה קלה ,ייתכן
שכדאי ליטול אותו
כעת כדי שרמת
הסוכר תישאר בטווח
המטרה.

ייתכן שעליך לשנות
את מנת האינסולין
בתגובה לקריאת
סוכר גבוהה
מהחיישן ,כדי
ייתכן שתצטרך ליטול
להחזיר את הקריאות אינסולין כדי להישאר
לטווח המטרה.
בטווח המטרה.
אל תיטול מספר
אל תיטול מספר
מנות אינסולין
מנות אינסולין
בהפרשי זמן קצרים בהפרשי זמן קצרים
מדי.
מדי.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה אתה רואה
החיצים

פעולות אפשריות המבוססות על חיצי מגמות השינוי של
קריאות הסוכר מהחיישן
רמת סוכר נמוכה
ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.
האם מנת האינסולין
האחרונה הייתה גבוהה
מדי ,או האם הפעילות
האחרונה הייתה
מאומצת מדי?
ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.
האם מנת האינסולין
האחרונה הייתה גבוהה
מדי ,או האם הפעילות
האחרונה הייתה
מאומצת מדי?
ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.
האם מנת האינסולין
האחרונה הייתה גבוהה
מדי ,או האם הפעילות
האחרונה הייתה
מאומצת מדי?

רמת סוכר גבוהה
בהתאם למנת
האינסולין או הפעילות
האחרונה ,ייתכן שכדאי
לעקוב אחר קריאות
הסוכר ולהמתין שיחזרו
לטווח המטרה.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.
בהתאם למנת
האינסולין או הפעילות
האחרונה ,ייתכן שכדאי
לעקוב אחר קריאות
הסוכר ולהמתין שיחזרו
לטווח המטרה.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.
בהתאם למנת
האינסולין או הפעילות
האחרונה ,ייתכן שכדאי
לעקוב אחר קריאות
הסוכר ולהמתין שיחזרו
לטווח המטרה.
חשוב על תרשים
מגמות השינוי ועל
האזעקה/ההתראות
שהוצגו לאחרונה.

טווח המטרה

ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.

ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.

ייתכן שעליך לאכול
חטיף או ארוחה קלה,
או לאכול פחמימות
המתפרקות מהר.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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התראות/אזעקה
בגרסאות הקודמות של מערכות Dexcom ,בדרך כלל איתות על אזעקה או התראה העיד
על הצורך לבצע בדיקת סוכר באצבע כדי לקבוע את הפעולה הדרושה .מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile מספקת לך את כל הנתונים הדרושים לך ,על ידי הצגה של קריאות
הסוכר מהחיישן ,תרשים מגמות השינוי ,חיצי מגמות השינוי והאזעקה/ההתראות .אין שום
צורך לבצע בדיקת סוכר מהאצבע כדי לקבוע את הטיפול הדרוש!
תוכל לקבוע את הטיפול הדרוש לפי מגמות השינוי בקריאות הסוכר מהחיישן ולפעול
בהתאם .עכשיו ,כאשר תוצג בפניך אזעקה או התראה ,במקום לאחוז במד הסוכר ,אחוז
בכוס מיץ תפוזים או באינסולין ,לפי הצורך.
תוכל להשתמש באזעקה/בהתראות כרשת ביטחון וקריאה לפעולה .שמעת אזעקה או
התראה? סביר להניח שעליך לקבל במהירות החלטה לגבי הטיפול הדרוש.
איש הצוות הרפואי יכול לעזור לך לקבוע את הערכים שעבורם תתקבל התראה על רמת
סוכר נמוכה וגבוהה .תוכל להפעיל אפשרויות לפי בחירתך כדי להגדיר אזעקה/התראה
חוזרת אם רמת הסוכר שלך תמשיך להיות גבוהה או נמוכה לאורך זמן ,או להגדיר התראה
שתודיע לך אם קריאות הסוכר מהחיישן עולות או יורדות.
הפעלת ההתראה על איבוד אות תיידע אותך במקרה שהתקשורת בין המשדר לצגי המכשיר
תיקטע .אם האות יאבד ,לא יתקבלו שלוש קריאות סוכר רציפות מהחיישן במשך  15הדקות
האחרונות ,ולכן לא תוכל להשתמש במערכת Dexcom G5 כדי לקבוע את הטיפול המתאים.
פרק  10מציג את האזעקה ואת כל ההתראות ,ופרק  11מציג את הדרך להתאים אותן באופן
אישי לצרכים שלך בצורה הטובה ביותר.
כעת אתה מכיר את ארבעת פרטי המידע העיקריים מערכת לניטור רציף Dexcom G5
מספקת לך ותוכל לקבל לפיהם החלטות לגבי הטיפול הדרוש .אולם כיצד ניתן לקבוע הנחיות
אישיות שיחולו על תכנית ניהול הסוכרת שלך?

 12.4יצירת הנחיות אישיות

תוכל לעבוד בשיתוף איש הצוות הרפואי וליצור תכנית לניהול סוכרת כך שהמערכת
Dexcom G5 Mobile תהיה מקור הנתונים העיקרי לקביעת הטיפול המתאים.

איש הצוות הרפואי הוא השותף שלך בתהליך
איש הצוות הרפואי יכול לעזור לך לקבוע את טווח המטרה של הסוכר ,את הדרך להגיע
לטווח זה ,הוא יכול לעזור לך לקבוע את הערכים שעבורם תתקבל התראה על רמת סוכר
נמוכה/גבוהה ,להגדיר התראות אחרות שישמשו אותך ,ולהסביר לך כיצד להשתמש מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile בצורה הטובה ביותר כדי לנהל את הסוכרת שלך.
איש הצוות הרפואי הוא השותף שלך בתהליך ההתאמה האישית של תכנית ניהול הסוכרת,
והוא ינחה אותך לגבי ההחלטות הנכונות ביותר עבורך לטיפול בסוכרת.
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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יצירת תכנית לניהול וטיפול בסוכרת
בבואך לקבוע את תכנית ניהול הסוכרת ואת אופן השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול ,מומלץ לשוחח עם איש הצוות הרפואי .תכנית
ניהול הסוכרת ואופן קבלת ההחלטות מבוססים על גורמים רבים:
•טווחי המטרה של רמת הסוכר
•שימוש בנתונים המתקבלים מהמערכת Dexcom G5 Mobile כדי לקבוע את הטיפול
המתאים
•אופן הטיפול או המניעה של רמת סוכר נמוכה
•אופן הטיפול או המניעה של רמת סוכר גבוהה
•מניעה של צריכת אינסולין מוגזמת (אגירת מנות אינסולין)
הסעיף הבא בוחן בצורה מפורטת יותר את הנושאים שיש לדון בהם עם איש הצוות הרפואי.

קביעת מטרות
מומלץ לשתף את איש הצוות הרפואי בתהליך לקביעת טווח המטרה של הסוכר.
•הגדרת טווח המטרה של הסוכר תעזור לך לתכנן את אפשרויות הטיפול
•טווח המטרה של הסוכר משפיע על תגובתך לקריאת הסוכר הנוכחית
•התגובות עשויות להשתנות לאורך היום בהתאם למצבים השונים שתהיה בהם

החלטות בנוגע לטיפול
איש הצוות הרפואי יכול להנחות אותך לגבי אופן השימוש הנכון בנתונים המתקבלים
מהמערכת Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול.
•הקפד להסתכל על תמונת המצב המלאה .לעולם אל תשתמש מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול אם במשך  15הדקות
האחרונות לא הופיעו בתרשים מגמות השינוי שלוש קריאות סוכר רציפות מהחיישן ,או
אם לא מופיע אחד מחיצי מגמות השינוי .עיין בסעיף  12.3לקבלת מידע נוסף
• איש הצוות הרפואי יכול לעזור לך לקבוע את הפעולות הדרושות בתגובה לחיצי
המגמות השונים ,בפרט החיצים המעידים על עלייה או ירידה מהירה .ייתכן שאחרי
שתראה חיצים כפולים ,תחשוב תחילה שעליך לפעול מיד ,אולם לפעמים הדבר הטוב
ביותר הוא פשוט להתבונן ולהמתין ,בהתאם לפעילות האחרונה שביצעת או לארוחה
האחרונה שאכלת
•תוכל לדון בתרחישים שונים עם איש הצוות הרפואי ,כולל מצבים שבהם הטוב ביותר
הוא ליטול מנת אינסולין נוספת או לאכול פחמימות המתפרקות במהירות ,ואולי כדאי
פשוט לא לעשות דבר ,להתאזר בסבלנות ,להתבונן ולהמתין
•עליך ללמוד לקבל החלטות מיוזמתך ,ולא רק להגיב .בכל מקרה כדאי למנוע אירוע
של רמת סוכר נמוכה או גבוהה .אל תילחץ ואל תגיב בצורה מוגזמת לקריאות הסוכר
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
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מהחיישן או לחיצי מגמות השינוי .שוחח עם איש הצוות הרפואי על אופן קבלת
ההחלטות הטוב ביותר ,כך שתימנע מאסונות או מצבי חירום
•כאשר קריאות הסוכר מהחיישן לא משקפות את הרגשתך ,בצע בדיקת סוכר מהאצבע.
השתמש בתוצאה המתקבלת במד הסוכר כדי לקבוע את הטיפול המתאים ,ואל תסתמך
על קריאות הסוכר מהחיישן
•עליך להבין כי חשוב להתבונן בצג המכשיר לעתים קרובות ועליך לדעת אילו סימנים
כדאי לחפש .בנוסף לכך מומלץ לך ללמוד כיצד הפעולות וההחלטות הקודמות במסגרת
הטיפול השפיעו על קריאות הסוכר מהחיישן
•האזעקה וההתראות הן כלי ניהול יעילים .בליווי איש הצוות הרפואי ,תוכל להגדיר את
האזעקה/ההתראות ולהחליט כיצד להגיב לכל אזעקה/התראה .תוכל לשוחח אתו על
התראות נוספות שיכולות לתרום לתכנית ניהול הסוכרת שלך:
○התראה על קצב עלייה
○התראה על קצב ירידה
○התראה חוזרת על רמת סוכר גבוהה
○התראה חוזרת על רמת סוכר נמוכה
○התראה על יציאה מטווח הקליטה

מניעת רמות נמוכות וטיפול בהן
הסיכון הגדול ביותר הנובע מטיפול באינסולין הוא רמת סוכר נמוכה בדם .בליווי איש הצוות
הרפואי ,תוכל ללמוד כיצד להישאר בטווח המטרה על ידי מניעת רמות סוכר נמוכות.
•תוכל לבנות תכנית כדי למנוע רמות סוכר נמוכות ולהגיב להן בצורה נכונה
•שוחח אתו על משך ההמתנה המומלץ לאחר טיפול ברמת סוכר נמוכה לפני אכילה
נוספת של פחמימות המתפרקות במהירות .לפחמימות דרוש זמן ,בדיוק כמו אינסולין,
כדי להעלות את רמת הסוכר בדם ולשנות את תרשים מגמות השינוי
•הכרת התכנית יכולה להפחית את הסיכון לעבור מרמת סוכר נמוכה ישירות לרמת סוכר גבוהה

מניעת רמות גבוהות וטיפול בהן
איש הצוות הרפואי יכול לעזור לך להשתמש בנתוני מגמות השינוי המתקבלים מהמערכת
Dexcom G5 Mobile כדי למנוע רמות סוכר גבוהות ולטפל בהן .תוכל לשוחח אתו כדי ללמוד
כיצד ליטול אינסולין בצורה נכונה יותר בזמני ארוחות ובאילו זמנים בדיוק ליטול אותו.
שאל אותו:
•מתי (אם בכלל) כדאי ליטול אינסולין לפני הארוחה או החטיף?
•האם ההחלטות לגבי טיפול משתנות אם רמת הסוכר בדם עולה או יורדת במהירות?
•כמה אינסולין יש ליטול עבור ארוחה או חטיף?
•כמה אינסולין יש ליטול כדי לתקן קריאת סוכר גבוהה?
•בכמה יחידה אחת של אינסולין מהיר פעולה מורידה את רמת הסוכר?
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

השימוש במערכת  Dexcom G5 Mobileלניטור רציף של רמת הסוכר לצורך קבלת החלטות טיפוליות

211

•כיצד תוכל להשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות
נכונות יותר לגבי מנות האינסולין בזמני הארוחות?
○תזמון זריקת האינסולין או הבולוס במשאבת האינסולין
○התאמת כמות האינסולין לפי חיצי מגמות השינוי
•כיצד להימנע מצבירת מנות אינסולין
○כמה זמן עליך להמתין בין מנות האינסולין?
○תזמון הזרקות האינסולין
○מתי האינסולין מתחיל לפעול? מתי השפעתו מגיעה לשיאה וכמה זמן היא נמשכת?
אמנם הנושאים המופיעים לעיל אינם מפורטים לגמרי ,אולם הם יעזרו לך מאוד לפתח את
השיחה עם איש הצוות הרפואי!

 12.5כללי "עשה" ו"אל תעשה" הקשורים לניטור סוכר רציף
והחלטות בנוגע לטיפול

יכולת השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול
תעזור לך לנהל את הסוכרת .לפני שתעשה כל פעולה שהיא ,הקפד לציית לכללי ה"עשה"
וה"אל תעשה" הבאים:
"עשה"
•השתמש בניטור הסוכר הרציף כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול רק אם התקבלו שלוש
קריאות סוכר רציפות מהחיישן במשך  15הדקות האחרונות
•הקפד להציץ לעתים קרובות במסך מגמות השינוי ביישום Dexcom G5 Mobile
•הקפד להציץ בחיצי מגמות השינוי לעתים קרובות
•השתמש בהתראות האופציונליות
•היעזר באיש הצוות הרפואי כדי לפתח תכנית לניהול הסוכרת
•נסה ללמוד מה עובד בצורה הטובה ביותר לפי ההחלטות הקודמות במסגרת הטיפול
○מה עבד?
○מה לא עבד?
"אל תעשה"
•אל תשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל החלטות לגבי הטיפול
אם אין התאמה בין התסמינים לקריאות הסוכר מהחיישן  -השתמש במד הסוכר
•אל תגיב בצורה מוגזמת לנתוני החיישן
•אל תיטול מספר מנות אינסולין בהפרשי זמן קצרים מדי
•אל תיטול מנות אינסולין לפי נתוני מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile אם
נטלת פרצטמול/אצטמינופן
•אל תקבל החלטות לגבי הטיפול לפי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile אם
לא מוצגים חיצי מגמות השינוי
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בנקודה זו ,אתה אמור לדעת מתי אתה יכול ומתי אינך יכול לקבל החלטות לגבי הטיפול
בסוכרת לפי קריאות הסוכר מחיישן מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .כעת נשוב
לשאלות שהעלינו בתחילת הפרק ונראה כיצד ניתן להשיב עליהן!

 12.6אתה מחליט!

למדת עד כה שהחלטות הקשורות לטיפול אינן יכולות להתבסס על קריאת סוכר בודדת
מהחיישן  -עליך להסתכל על התמונה המלאה ולא רק על מספר .למידע נוסף ,עבור אל
ההדרכה על מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
התרחישים שלהלן מוצגים כדוגמאות בלבד .אמנם יש לכל שאלה תשובה "נכונה" ,אולם כפי
שידוע לך אין שום מצב בחיים המוגדר במונחי שחור ולבן .ההחלטות שלך במסגרת הטיפול
מבוססות על מספר גורמים ,ולכן הקפד תמיד להיוועץ באיש הצוות הרפואי וללמוד ממנו כיצד
לקבל החלטות בהתאם מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
מה היית עושה?
•לפני שעה שתית מיץ תפוזים בתגובה לקריאת סוכר נמוכה
•כעת אתה מתכונן לאכול ארוחת ערב ומקבל התראה על רמת סוכר היורדת במהירות
לפי הנתונים המוצגים במסך הבית הזה ,כיצד היית מחליט לטפל במצב?

ביישום :לרוחב

ביישום :לאורך

מקלט
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האפשרויות העומדות בפניך
תוכל לבחור מבין מספר אפשרויות .איזו מביניהן הטובה ביותר לדעתך?
 .אלהתאים את מנת האינסולין טרם הארוחה כדי לטפל ברמת הסוכר הנמוכה
 .בלאכול פחמימות המתפרקות במהירות ולהתאים את מנת האינסולין טרם הארוחה
כדי לטפל ברמת הסוכר הנמוכה .לשקול ליטול מנת אינסולין נמוכה יותר לפי התכניות
המידיות מכיוון שחץ מגמת השינוי מצביע מטה
 .גלאכול את הארוחה אך לא ליטול שום מנת אינסולין
 .דלאכול פחמימות המתפרקות מהר בתגובה לקריאת הסוכר הנוכחית מהחיישן ולדחות
את הארוחה .אין ליטול שום מנת אינסולין נוספת.
אם בחרת באפשרות ב' ,צדקת!
לפי טווח המטרה של הסוכר המוגדר עבורך והאופן שבו אתה מגיב לרמת סוכר נמוכה ,ייתכן
שיהיה עליך להפחית את מנת האינסולין הדרושה לפני ארוחת הערב.
אכילת פחמימות המתפרקות מהר תוביל אותך לטווח המטרה של הסוכר ,אך עדיין תצטרך
ליטול אינסולין עבור הארוחה .כדאי לך לשקול ליטול מנת אינסולין קטנה יותר מאחר שרמת
הסוכר שלך יורדת.
כעת נבחן מדוע ב' הייתה התשובה הטובה ביותר.
בתשובה א' אין התייחסות לעובדה שאתה מתאושש מרמת סוכר נמוכה ושאכלת פחמימות
המתפרקות במהירות .רמת הסוכר עדיין יורדת ואיננה יציבה.
בתשובה ג' ,רמת הסוכר יורדת ואתה נמצא מתחת לטווח המטרה .עם זאת ,ייתכן שעדיין
תצטרך ליטול מנת אינסולין בהתאם לארוחה ולפעילויות המתוכננות ,כדי למנוע רמת סוכר
גבוהה לאחר הארוחה.
בתשובה ד' ,רמת הסוכר שלך כבר מתחת לטווח המטרה וממשיכה לרדת .פחמימות
המתפרקות מהר יעלו את רמת הסוכר והארוחה הרגילה תעזור לך להגיע לטווח המטרה של
הסוכר.
נבחן כעת תרחיש נוסף:
אתה מתכונן לאכול ארוחת ערב ,ומציץ בצג המכשיר כדי לבדוק את רמת הסוכר .מסך
מגמות השינוי מראה לך שקריאת הסוכר מהחיישן היא  150מ"ג/דצ"ל ,ובנוסף מוצג חץ בודד
המצביע מעלה ,כלומר רמת הסוכר עולה .לאחר הנטילה של מנת האינסולין הרגילה ,אתה
אוכל ארוחת ערב.
כעבור כ 90-דקות ,מתקבלת התראה על רמת סוכר גבוהה.
אתה יודע שהערך המפעיל התראה על רמת סוכר גבוהה הוא  200מ"ג/דצ"ל .אתה מביט
בצג המכשיר ומבחין שקריאת הסוכר מהחיישן היא  207מ"ג/דצ"ל ,ומופיע חץ בודד המצביע
מעלה .לא זאת בלבד שרמת הסוכר שלך גבוהה ,אלא היא גם עולה בכ1- 2-מ"ג/דצ"ל בכל
דקה ,או בעוד  30מ"ג/דצ"ל בכל  15דקות.
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ביישום :לרוחב

ביישום :לאורך
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מה היית עושה?
 .אנוטל אינסולין כדי להוריד את קריאת הסוכר הגבוהה בהתאם לגורם התיקון שלך.
מאחר שחץ מגמת השינוי מצביע מעלה ,אתה אפילו שוקל ליטול מנת אינסולין הגדולה
ממנת התיקון הרגילה.
 .בעוקב וממתין .לא נוטל אינסולין .ייתכן שהאינסולין שנטלת עבור הארוחה טרם הגיע
לשיא השפעתו ואתה לא מעוניין לצבור אינסולין
 .גאוכל פחמימות המתפרקות מהר כדי לטפל בערך הסוכר מהחיישן ולא נוטל שום מנת
אינסולין נוספת
 .דשוקל ליטול מנת תיקון קטנה מכיוון שרמת הסוכר שלך עדיין נמצאת במגמת עלייה.
אתה יודע שיש סיכוי שהאינסולין שנטלת בארוחת הערב עדיין לא הגיע לשיא
השפעתו ,אולם רמת הסוכר בדם ממשיכה לעלות
אם בחרת בד' ,צדקת!
רמת הסוכר שלך עדיין עולה אולם אתה נוטל מנה קטנה נוספת בלבד ,מתוך הבנה שמנת
האינסולין שנטלת לפני הארוחה עדיין פועלת.
נבחן כעת מדוע ד' הייתה התשובה הטובה ביותר:
בתשובה א' אין התייחסות למשך הזמן הדרוש לאינסולין כדי לפעול .האינסולין שנטלת לפני
הארוחה עשוי להמשיך לפעול במשך 3 4-שעות .לכן ,נטילת מנת אינסולין "מלאה" נוספת
זמן קצר לאחר מנת האינסולין שנטלת עבור הארוחה תהיה "צבירת" אינסולין .כתוצאה מכך
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אתה עלול לסבול מרמת סוכר נמוכה .שוחח עם איש הצוות הרפואי על הסיכונים הנובעים
מצבירת אינסולין.
תשובה ב' עשויה להיות נכונה מכיוון שהאינסולין שנטלת לפני שעתיים עדיין משפיע .למרות
זאת ,מאחר שרמת הסוכר שלך ממשיכה לעלות ,ייתכן שהמנה שנטלת לא הספיקה .איש
הצוות הרפואי יכול לעזור לך להחליט מתי ליטול מנות אינסולין קטנות לתיקון.
תשובה ג' הייתה טובה לו הסתמנה ירידה מהירה ברמת הסוכר שלך ,אולם מכיוון שרמת
הסוכר כבר גבוהה וממשיכה לעלות ,אכילת פחמימות המתפרקות מהר לא יכולה להיות
התשובה הנכונה.

הנחיות כלליות
כחלק מחיי היומיום כאדם סוכרתי ,חשוב שתלמד מההחלטות שאתה מקבל לגבי הטיפול.
כלומר ההחלטות שעבדו והחזירו אותך לטווח המטרה של הסוכר ,או ההחלטות שלא עבדו
ומנעו ממך להגיע לטווח המטרה של הסוכר .חשוב על הסיבות שגרמו לרמת הסוכר להיות
גבוהה או נמוכה.
רמה נמוכה:
•האם נטלת מנת אינסולין גדולה מדי עבור ארוחה או חטיף?
•האם נטלת מנת אינסולין גדולה מדי בתגובה לרמת סוכר גבוהה?
•האם הפעילות הגופנית שביצעת הורידה את רמת הסוכר שלך?
•האם שתית משקה אלכוהולי?
•האם ספרת פחמימות במדויק?
•האם נטלת כמות אינסולין גדולה מדי תוך פרק זמן קצר מדי?
רמה גבוהה:
•האם נטלת מנת אינסולין קטנה מדי עבור ארוחה או חטיף?
•האם נטלת מנת אינסולין קטנה מדי בתגובה לרמת סוכר גבוהה?
•האם חל שינוי במצב הרוח או ברמת המתח שלך?
•האם חשבת על התרופות שאתה נוטל?
•האם ספרת פחמימות במדויק?
•האם נטלת מנת אינסולין קודם לכן כדי למנוע רמת סוכר גבוהה לאחר הארוחה?
אלה רק כמה מהדברים שכדאי לך לחשוב עליהם בבואך לקבל החלטות הנוגעות לטיפול.
איש הצוות הרפואי יכול לעזור לך להתאים את תכנית ניהול הסוכרת והטיפול באופן אישי
לצרכים שלך .רשום לעצמך הערות ושתף את איש הצוות הרפואי במה שכתבת.
כעת אתה יכול:
•לציין את ארבעת פרטי המידע העיקריים המתקבלים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile אשר מאפשרים לקבל החלטות לגבי הטיפול
•להסביר כמה קריאות סוכר מהחיישן דרושות לך כדי לקבל החלטה לגבי הטיפול
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•להסביר את חשיבות האזעקה/ההתראות בבואך לקבוע את הטיפול המתאים
•לתאר את תרומתם של חיצי מגמת השינוי להחלטות הקשורות לטיפול
•לסכם את המקרים שבהם אין לקבל החלטות לגבי הטיפול לפי מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile
•להשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile כדי לקבל את ההחלטה הטובה
ביותר לגבי הטיפול בסוכרת בהתאם למצבך
•לציין את הנקודות העיקריות שכדאי לדון בהן עם איש הצוות הרפואי כדי לפתח תכנית
לניהול סוכרת
•לציין את כללי ה"עשה" וה"אל תעשה" החלים על החלטות הקשורות לטיפול בעת
השימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
מה השלב הבא?
הפרק הבא פותח את החלק הרביעי במדריך למשתמש :יש בו מידע הדרוש לך ,אך בשונה
מהפרקים הקודמים ,מידע זה לא קשור להתנסות היומיומית הרגילה בעת השימוש מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
החלק הבא ,חלק " :4כל יתר הדברים על G5" ,מציג את האחריות ,מסביר כיצד לטפל
ברכיבי המערכת Dexcom G5 Mobile ,מציג את המפרט הטכני ,מידע לגבי פתרון בעיות
ומסביר את הסמלים המופיעים על רכיבי המערכת והאריזה.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

השימוש במערכת  Dexcom G5 Mobileלניטור רציף של רמת הסוכר לצורך קבלת החלטות טיפוליות

217

העמוד הושאר ריק בכוונה

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

השימוש במערכת  Dexcom G5 Mobileלניטור רציף של רמת הסוכר לצורך קבלת החלטות טיפוליות

218

כל יתר הדברים על G5
•

אחריות

•

תחזוקה

•

נתונים טכניים

•

פתרון בעיות

•

סמלי האריזה

העמוד הושאר ריק בכוונה

פרק 13

כל יתר הדברים על G5:

אחריות :כל הפרטים והאותיות הקטנות
 13.1מבוא

 Dמכסה אותך!
לפעמים קורים דברים excom .
לפניך האחריות שאנו נותנים .תוכל לראות בדיוק מה אנחנו מכסים ,מה אנחנו לא מכסים,
וכמה זמן תקפה האחריות .נפתח באחריות המוגבלת על המקלט ולאחר מכן נעבור לאחריות
המוגבלת על המשדר.

 13.2פרטי האחריות על המקלט
מה היא מכסה ולמשך כמה זמן?
החברהDexcom, Inc. ("Dexcom") מעניקה אחריות מוגבלת לרוכש המקורי .אחריות זו
 Dפגמים בחומרים ובייצור במסגרת השימוש
מבטיחה כי אין במקלט  excom G5 Mobile
הרגיל ("אחריות מוגבלת") .אחריות זו תקפה מתאריך המשלוח ונמשכת לאורך התקופה
המצוינת להלן החל מאותו תאריך ("תקופת אחריות"):
מקלט  :Dexcom G5 Mobileשנה אחת
הערה :אם קיבלת מקלט זה כמקלט חלופי במקום מקלט המכוסה באחריות ,יתר תקופת
האחריות החלה על המקלט המקורי תועבר למקלט החלופי ,וכתב אחריות זה לא יהיה תקף
עוד.

מה לא מכוסה?
אחריות מוגבלת זו מותנית בשימוש נאות של הקונה במוצר .אחריות מוגבלת זו אינה מכסה:
(א) פגמים או נזק כתוצאה מתאונה ,שימוש לא נאות ,השחתה ,הזנחה ,עומס חומרי ,חשמלי
או אלקטרו-מכאני חריג ,התאמה שבוצעה בחלק כלשהו של המוצר או נזק קוסמטי; (ב) ציוד
שקוד הזיהוי שלו הוסר או הפך להיות בלתי קריא; (ג) כל המשטחים ויתר החלקים החשופים
לסביבה החיצונית אשר נשרטים או נפגעים עקב שימוש רגיל; (ד) תקלות הנובעות משימוש
במוצר בשילוב עם אביזרים ,מוצרים או עזרים או ציוד היקפי שלא סופקו או לא אושרו על-
ידי Dexcom; (ה) פגמים או נזק הנובעים מבדיקה ,הפעלה ,תחזוקה ,התקנה או התאמה
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שבוצעו בצורה לא נאותה; (ו) התקנה ,תחזוקה ומתן שירות למוצרים; או (ז) ציוד שפורק
לחלקיו; או (ח) נזקי מים שנגרמו למקלט (המקלט אינו עמיד למים ,בשום מקרה אין להרטיב
את המקלט).

 Dבמסגרת האחריות המוגבלת?
מהן ההתחייבויות של  excom
 Dלפי שיקול דעתה הבלעדי כל מקלט פגום של
במשך תקופת האחריות ,תחליף  excom
 Dללא עלות לרוכש .על הרוכש להחזיר את המוצר למחלקת
המערכת  excom G5 Mobile
שירות לקוחות מורשית של Dexcom .על המוצר להימסר באריזה המתאימה למשלוח
בצירוף קבלת הרכישה או פריט אחר המוכיח את רכישת המוצר ונושא את תאריך הרכישה,
קוד הזיהוי של המוצר ואת שם וכתובת המוכר .לבירור המקומות שבהם ניתן למסור את
 Dהמקומי .עם קבלתו של המוצר הפגום,
מקלט Dexcom G5 Mobile ,פנה לנציג  excom
 Dכי המוצר אינו מכוסה
 Dבמוצר תקין ללא דיחוי .אם תקבע  excom
תחליף אותו  excom
באחריות מוגבלת זו ,יידרש הרוכש לשלם עבור כל עלויות המשלוח לצורך החזרת המוצר.

 Dבמסגרת האחריות?
מהן המגבלות החלות על התחייבויות  excom
האחריות המוגבלת של  DEXCOMהמתוארת לעיל היא אחריות בלעדית ומחליפה כל אחריות
אחרת ,במפורש או במרומז ,בפועל או בכפוף לחוק ,באופן המעוגן בחוק או בכל אופן אחר.
 DEXCOMמחריגה ופוטרת את עצמה במפורש מכל אחריות דומה אחרת ,כולל בין היתר כל
אחריות לסחירות ,התאמה למטרה מסוימת או אי הפרת זכויות .למעט במידה האסורה מתוקף
החוק ,לא תישא  DEXCOMבאחריות לשום נזקים מיוחדים ,מקריים ,תוצאתיים או עקיפים,
שייגרמו בכל צורה שהיא ובהתאם לכל תאוריית חבות ,בגין מכירה ,שימוש ,שימוש לא נאות או
אי יכולת להשתמש מערכת לניטור רציף DEXCOM G5 MOBILE .מגבלה זו תחול אפילו אם
הנזקים הללו ידווחו ל DEXCOM-או לנציגיה ,אף במקרים של אי עמידה במטרה המהותית
של סעד מוגבל זה .אחריות מוגבלת זו לא תחול על שום אדם למעט הרוכש המקורי של
מוצר זה ,והיא מגדירה את הסעד הבלעדי שיינתן לרוכש .אם יתברר כי חלק כלשהו באחריות
מוגבלת זו אינו חוקי או לא ניתן לאכיפה בכפוף לשום חוק ,היעדר החוקיות או אי יכולת
האכיפה החלקית לא ישפיעו על אכיפת שאר חלקי האחריות המוגבלת .הרוכש יכיר ביתר חלקי
האחריות ובהגדרתה כאחריות מוגבלת בהתאם לתנאיה או בהתאם למותר בחוק.
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 13.3פרטי האחריות על המשדר
מה היא מכסה ולמשך כמה זמן?
החברהDexcom, Inc. ("Dexcom") מעניקה אחריות מוגבלת לרוכש המקורי .אחריות זו
 Dפגמים בחומרים ובייצור במסגרת השימוש
מבטיחה כי אין במשדר  excom G5 Mobile
הרגיל ("אחריות מוגבלת") .אחריות זו תקפה מתאריך המשלוח ונמשכת לאורך התקופה
המצוינת להלן החל מאותו תאריך ("תקופת אחריות"):
משדר Dexcom G5 Mobile 3 :חודשים
הערה :אם קיבלת משדר זה כמשדר חלופי במקום משדר המכוסה באחריות ,יתר תקופת
האחריות החלה על המשדר המקורי תועבר למשדר החלופי ,וכתב אחריות זה לא יהיה תקף
עוד.

מה לא מכוסה?
אחריות מוגבלת זו מותנית בשימוש נאות של הקונה במוצר .אחריות מוגבלת זו אינה מכסה:
(א) פגמים או נזק כתוצאה מתאונה ,שימוש לא נאות ,השחתה ,הזנחה ,עומס חומרי ,חשמלי
או אלקטרו-מכאני חריג ,התאמה שבוצעה בחלק כלשהו של המוצר או נזק קוסמטי; (ב) ציוד
שקוד הזיהוי שלו הוסר או הפך להיות בלתי קריא; (ג) כל המשטחים ויתר החלקים החשופים
לסביבה החיצונית אשר נשרטים או נפגעים עקב שימוש רגיל; (ד) תקלות הנובעות משימוש
במוצר בשילוב עם אביזרים ,מוצרים או עזרים או ציוד היקפי שלא סופקו או לא אושרו על-
ידי Dexcom; (ה) פגמים או נזק הנובעים מבדיקה ,הפעלה ,תחזוקה ,התקנה או התאמה
שבוצעו בצורה לא נאותה; (ו) התקנה ,תחזוקה ומתן שירות למוצרים; או (ז) ציוד שפורק
לחלקיו; או (ח) נזקי מים שנגרמו למשדר מעבר למפרט המופיע במדריך למשתמש מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .עותק של המדריך צורף מערכת לניטור רציף Dexcom
 G5 Mobileשרכשת וניתן להשיגו גם באתר בכתובת .dexcom.com

 Dבמסגרת האחריות המוגבלת?
מהן ההתחייבויות של  excom
 Dלפי שיקול דעתה הבלעדי כל משדר פגום של
במשך תקופת האחריות ,תחליף  excom
 Dללא עלות לרוכש .על הרוכש להחזיר את המוצר למחלקת
המערכת  excom G5 Mobile
שירות לקוחות מורשית של Dexcom .על המוצר להימסר באריזה המתאימה למשלוח
בצירוף קבלת הרכישה או פריט אחר המוכיח את רכישת המוצר ונושא את תאריך הרכישה,
קוד הזיהוי של המוצר ואת שם וכתובת המוכר .לבירור המקומות שבהם ניתן למסור את
 Dהמקומי .עם קבלתו של המוצר הפגום,
משדר Dexcom G5 Mobile ,פנה לנציג  excom
 Dכי המוצר אינו מכוסה
 Dבמוצר תקין ללא דיחוי .אם תקבע  excom
תחליף אותו  excom
באחריות מוגבלת זו ,יידרש הרוכש לשלם עבור כל עלויות המשלוח לצורך החזרת המוצר.
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 Dבמסגרת האחריות?
מהן המגבלות החלות על התחייבויות  excom
האחריות המוגבלת של  DEXCOMהמתוארת לעיל היא אחריות בלעדית שמחליפה כל
אחריות אחרת ,במפורש או במרומז ,בפועל או בכפוף לחוק ,באופן המעוגן בחוק או בכל
אופן אחר DEXCOM .מחריגה ופוטרת את עצמה במפורש מכל אחריות דומה אחרת ,כולל
בין היתר כל אחריות לסחירות ,התאמה למטרה מסוימת או אי הפרת זכויות .למעט במידה
האסורה מתוקף החוק ,לא תישא  DEXCOMבאחריות לשום נזקים מיוחדים ,מקריים,
תוצאתיים או עקיפים ,שייגרמו בכל צורה שהיא ובהתאם לכל תאוריית חבות ,בגין מכירה,
שימוש ,שימוש לא נאות או אי יכולת להשתמש מערכת לניטור רציף DEXCOM G5
MOBILE .מגבלה זו תחול אפילו אם הנזקים הללו ידווחו ל DEXCOM-או לנציגיה ,אף
במקרים של אי עמידה במטרה המהותית של סעד מוגבל זה .אחריות מוגבלת זו לא תחול
על כל מי שאינו הקונה המקורי של מוצר זה וקובעת את הסעד הבלעדי המגיע לקונה .אם
יתברר כי חלק כלשהו באחריות מוגבלת זו אינו חוקי או לא ניתן לאכיפה בכפוף לשום חוק,
היעדר החוקיות או אי יכולת האכיפה החלקית לא ישפיעו על אכיפת שאר חלקי האחריות
המוגבלת .הרוכש יכיר ביתר חלקי האחריות ובהגדרתה כאחריות מוגבלת בהתאם לתנאיה
או בהתאם למותר בחוק.
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פרק 14

כל יתר הדברים על G5:

טיפול מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile
 14.1מבוא

מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לא כוללת מספר רב של חלקים נעים ולכן
התחזוקה פשוטה יחסית :שמור על ניקיון המערכת ,דאג שצגי המכשיר יהיו יבשים ומוגנים,
השתמש באביזרים שניתנו לך עם המערכת ,כמו כבל ה ,USB-ואחסן כל חלק בהתאם
להוראות על התווית.
 Dבלבד (חיישן ,משדר ומקלט) .ציית תמיד להוראות יצרן
פרק זה עוסק בחלקי  excom
המכשיר החכם כדי לשמור על המכשיר.
בתום הפרק הזה ,תוכל:
1 .1לדאוג לתחזוקת המערכת בהתאם להנחיות
 .אחיישן
 .במשדר
 .גמקלט
 .דטעינת הסוללה במקלט
2 .2לקבוע באילו אביזרים ניתן להשתמש
3 .3לנקות ולחטא את המערכת
4 .4לציין את שיטות האחסון הטובות ביותר
 .אחיישן
 .במשדר
 .גמקלט
5 .5כיצד להשליך בצורה המתאימה
 .אחיישן
 .במשדר
 .גמקלט
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 14.2תחזוקה בסיסית
חיישן
1 .1שמור את החיישן באריזה המעוקרת שלו עד למועד השימוש.
2 .2בדוק שטרם חלף תאריך התפוגה המופיע על תווית האריזה.
 .אתבנית תאריך התפוגה היא ( YYYY-MM-DDיום-חודש-שנה).
 .באל תשתמש בחיישן אם תאריך התפוגה חלף.
1 .1הוא עלול לספק קריאות סוכר לא מדויקות.

משדר

1 .1שמור את המשדר באריזה שלו עד למועד השימוש.
 .אאל תשתמש בו אם הוא פגום.
2 .2המשדר מיועד לשימוש חוזר ,אך רק על ידי אותו אדם.
 .אלעולם אל תחלוק את המשדר עם אדם אחר.
3 .3בין פרקי השימוש ,נקה את חלקו החיצוני של המשדר במטלית לחה או במגבונים
הספוגים באלכוהול .הנח לו להתייבש לפני השימוש או האחסון.
4 .4בעת שהוא לא בשימוש.
 .אהחזר את המשדר לאריזה שלו או למקום בטוח אחר כדי להגן עליו.
 .באחסן בטווח הטמפרטורות0°C45°C-.

מקלט

1 .1אם מארז המקלט סדוק או פגום ,אל תשתמש בו.
 .אאתה עלול להתחשמל.
2 .2הקפד שהמקלט יהיה יבש  -הוא עמיד רק בפני טיפות.
 .אאין לטבול אותו בנוזל.
 .באין לשפוך על המקלט נוזלים.
3 .3הקפד שהסוללה תהיה טעונה.
 Dבלבד לטעינה והורדת נתונים.
 .אהשתמש בכבל ה USB-של  excom
 mיהיה סגור כאשר לא נעשה שימוש בכבל ה.USB-
4 .4הקפד שכיסוי כניסת ה icro USB-
 .אהכיסוי מונע כניסת נוזלים למקלט.

טעינת הסוללה במקלט
סרגל המצב במקלט מציג את עוצמת הסוללה ומאותת לך כאשר הסוללה נחלשת .במהלך
טעינת המקלט תמשיך לקבל את קריאות הסוכר מהחיישן אם המרחק בין המשדר למקלט
אינו עולה על שישה מטרים.

מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

טיפול מערכת לניטור רציף  Dexcom G5 Mobile

226

חבילת המקלט כוללת מטען קיר ומתאמי שקעים הניתנים להחלפה .כדי להוציא את המתאם
הקיים ,אחוז בבסיסו ,משוך אותו מעלה והרחק מהמטען .לאחר שהסרת את המתאם השגוי,
אחוז במתאם הנכון והחלק אותו למקומו על המטען.
כל טעינה מאפשרת שימוש במשך כשלושה ימים .אם סוללת המקלט מתרוקנת ,ייתכן
שתצטרך לאפס ולהגדיר בו מחדש את השעה והתאריך בתום הטעינה .במקרה כזה,
המערכת תודיע לך שעליך לבצע איפוס ותעביר אותך למסכי השעה/התאריך.

מה המשמעות

מה עליך לעשות

שלב

מה אתה רואה

1

סוללה חלשה

טען את הסוללה.

2

כניסת Micro USB

פתח את הכיסוי של
כניסת ה.USB-
חבר את כבל הUSB-
לכניסה כדי לטעון שוב.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה המשמעות

מה עליך לעשות
חבר את הכבל למקלט כדי
לטעון את הסוללה.
אין לחבר ליציאה במחשב
כדי לטעון.
אין להשתמש במפצל USB
חיצוני מאחר שהוא לא
מספק די חשמל כדי לטעון
את הסוללה.

3

כבל Micro USB

4

מתאם חשמל

ניתן לטעון את הסוללה
באמצעות מתאם החשמל/
המטען לשקעי הקיר בלבד.
יש לטעון את הסוללה לפני
כל סבב ניטור חדש.
בעת השימוש במוסד
רפואי ,יש לטעון את
הסוללה במיקום המרוחק
מהמטופל.

לניתוק התקע ממתאם
החשמל ,מקם את שני
האגודלים בתחתית התקע
ודחף כלפי מעלה עד
לשחרור התקע מהמתאם.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

שלב

מה אתה רואה

מה המשמעות

מתאם חשמל
5

מתאם החשמל מסופק
עם תקעים הניתנים
להחלפה.

6

מטען קיר

7

טעינת הסוללה

מה עליך לעשות

חבר את התקע המתאים
למתאם החשמל על
ידי החלקת התקע
כלפי מטה במתאם,
עד שיקובע למקומו
בנקישה.

חבר את כבל הUSB-
למתאם/מטען הקיר.
חבר את מטען הקיר
לשקע חשמל כדי לטעון
את סוללת המקלט.
אל תחסום את הגישה
למטען.

הקפד לטעון עד
שהסמלים יוצגו במלוא
עוצמתם.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מה המשמעות

מה עליך לעשות

שלב

מה אתה רואה

8

הסוללה טעונה

נתק את מטען הקיר
מהשקע בגמר הטעינה.

9

כיסוי כניסת הUSB-

נתק את כבל הUSB-
מהמקלט.
סגור את הכיסוי של
כניסת הUSB- לאחר
הוצאת כבל הUSB-
כדי שהמקלט יישאר נקי
ויבש.

אביזרים
 Dבלבד (כולל כבלים ומטענים).
1 .1השתמש בחלקים שסופקו על ידי  excom
 .אשימוש בחלקים שלא סופקו על ידי  Dexcomעלול להשפיע על הבטיחות ועל
הביצועים.
2 .2חבר את הכבלים בהתאם להוראות בלבד.
 .אאל תשתמש בכוח כדי לחבר את הכבלים.
3 .3בדוק אם יש בכבלים סימני שחיקה או קרעים .אל תשתמש בכבלים אם ניכרים בהם
סימני שחיקה או נזק.
אין שירות תיקונים עבור חלקי מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
 Dהמקומי.
אם תיתקל בבעיות ,תוכל לפנות לנציג  excom

 14.3ניקוי וחיטוי המערכת
ניקוי
אין לנקות את המטען.
הניקוי מסיר לכלוך מפני השטח של המכשיר .הוא אינו מחסל חיידקים או נגיפים .יש לנקות
את המקלט ואת המשדר בכל פעם שניכרים בהם סימני לכלוך וגם בין פרקי השימוש .לשם
כך ,יש להשתמש במטלית רכה ולחה שהורטבה במים או במגבון ספוג באיזופרופיל אלכוהול.
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ניקוי המקלט או המשדר:
 Uבמקלט
•סגור את הכיסוי של כניסת ה SB-
•נגב את חלקו החיצוני של המכשיר במטלית לחה מעט או במגבון הספוג באיזופרופיל אלכוהול
•המקלט אינו עמיד בפני מים .אל תשתמש במטלית נוטפת מים
•המשדר עמיד בפני מים כל עוד הוא קבוע במקומו בבסיס החיישן ,אולם אין לטבול את
המשדר לבדו בנוזל
•אין להשתמש בסבון ,מסיר לק או מדלל .השתמש רק באיזופרופיל אלכוהול ובמים
•אין להשתמש במגבונים המכילים חומרים נצמדים לצורך ניקוי (לדוגמהV Prep ,I
מתוצרת )Smith + Nephew
•הנח את המכשיר על מטלית נקייה ויבשה והנח לו להתייבש באוויר במשך 2 3-דקות

חיטוי
חיטוי מסלק ומשמיד מיקרואורגניזמים ופתוגנים הנמצאים על פני "שטח המכשיר".
חטא את המקלט ואת המשדר מעת לעת או בכל פעם שתחשוד שדם או נוזלי גוף באו במגע
עם פני השטח של המכשיר .אם אדם אחר ,למשל איש הצוות הרפואי ,עוזר לך להפעיל את
המקלט או המשדר ,עליך לחטא את המכשיר לפני שאותו אדם ייגע בו.
יידרשו לך כפפות ,מגבונים סופגים נקיים ויבשים ,מגבונים ספוגים באיזופרופיל אלכוהול
 70%ומספר מגבוני חיטוי המכילים תמיסת הלבנה בעוצמה של  6500חלקיקים למיליון
ומיועדים לקטול נגיפים (כמו למשל Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels
 wאו מוצר בעל תכונות זהות).
 ith Bleach
הכנה:
•היזהר בעת שאתה מתעסק במוצרים שהיו בשימוש או טופלו על ידי אדם אחר
•שטוף את ידיך היטב
•לבש ציוד מגן אישי לפי הצורך (כפפות ,משקפי מגן ,חלוקים וכדומה)
•סגור את הכיסוי של כניסת הUSB-
•המקלט אינו עמיד בפני מים .אל תשתמש במטלית נוטפת מים
חיטוי המקלט או המשדר:
•לבש כפפות
•נקה היטב לפני החיטוי את פני השטח בכל מקום שבו ניכרים סימני זיהום במגבון חיטוי
אחד (נגב את החלק הקדמי ,האחורי ואת כל ארבעת הצדדים של המכשיר)
•הרטב היטב את פני שטח המכשיר במגבון חיטוי שני ונגב את החלק הקדמי ,האחורי
ואת כל ארבעת הצדדים של המכשיר
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•פני השטח צריכים להישאר רטובים במשך לפחות דקה אחת בטמפרטורת החדר
(21ºC) כדי להבטיח חיטוי הולם .תוכל להשתמש במגבוני חיטוי נוספים כדי לוודא שפני
השטח יישארו רטובים במשך דקה שלמה
•ייבש את היחידה באמצעות מגבון נקי ויבש בעל כושר ספיגה
•נגב את חלקו החיצוני של המכשיר במגבון הספוג באיזופרופיל אלכוהול  70%כדי
להסיר את שרידי חומר החיטוי
•ייבש את היחידה באמצעות מגבון נקי ויבש בעל כושר ספיגה
•הנח את המקלט כך שהמסך פונה מטה על מטלית נקייה ויבשה והנח לו להתייבש
באוויר במשך  60דקות
•הנח את המשדר על מטלית נקייה ויבשה והנח לו להתייבש באוויר במשך 2 3-דקות
•הסר את הכפפות והשלך אותן כפי שהיית משליך פסולת ביולוגית מסוכנת
•שטוף את ידיך היטב

 14.4אחסון

אחסון מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile בצורה נכונה יעזור לך למנוע תקלות
במערכת.

חיישן
1 .1שמור את החיישן באריזה המעוקרת שלו עד למועד השימוש.
2 .2אחסן אותו בטווח הטמפרטורות2°C25°C-.
 .אאחסון מחוץ לטווח הטמפרטורות הזה עלול לגרום לקריאות סוכר לא מדויקות
מהחיישן.
 .בניתן לאחסן במקרר אם אין חריגה מטווח הטמפרטורות הזה.
 .גאין לאחסן חיישנים במקפיא.
3 .3אחסן אותו בטווח לחות יחסית הנע בין 0%.95%-

משדר
1 .1שמור את המשדר במקום מוגן כאשר אין בו שימוש.
2 .2אחסן אותו בטווח הטמפרטורות0°C45°C-.
3 .3אחסן אותו בטווח לחות יחסית הנע בין 10%.95%-

מקלט
1 .1שמור את המקלט במקום מוגן כאשר אין בו שימוש.
2 .2הקפד לטעון את הסוללה במלואה לפני אחסון שעולה על  3חודשים.
3 .3אחסן אותו בטווח הטמפרטורות0°C40°C-.
4 .4אחסן אותו בטווח לחות יחסית הנע בין 10%.95%-
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 14.5בדיקת פרטי היישום והמקלט
בירור גרסת היישום ותכנת המקלט
תוכל לברר את פרטי המערכת לניטור רציף של סוכר ביישום או במקלט מתי שתרצה.
מקלט

1 .1מתפריט ההגדרות ,לחץ על החץ המצביע מעלה או מטה כדי לגלול אל
"( Device Infoפרטי המכשיר)".
2 .2לחץ על לחצן ( Selectבחר) .על המסך יוצג מידע על סבב הניטור ועל המערכת.
יישום

1 .1מהתפריט הראשי ,הקש על ( Settingsהגדרות).
2 .2הקש על ( Device Infoפרטי המכשיר).
הפרטים הזמינים
•שעת ההחדרה
•הכיול האחרון
•סוללת המשדר
•המספר הסידורי של המשדר
•מספר סידורי
•מספר חלק
•גרסת חלק
•מספר תוכנה
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 14.6השלכת המערכת

רשויות מקומיות שונות קבעו דרישות שונות החלות על השלכת ציוד אלקטרוני (המקלט
והמשדר) וחלקים שבאו במגע עם דם או עם נוזלי גוף אחרים (חיישן).
פנה לרשויות האחראיות על השלכת פסולת באזור מגוריך כדי לקבל מהן את הוראות
ההשלכה המתאימות.
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פרק 15

כל יתר הדברים על G5:

נתונים טכניים

 15.1מאפייני הביצועים של המכשיר
דיוק המערכת

דיוק המערכת לניטור רציף של סוכר נבדק במחקרים קליניים 1על ידי השוואת ערכי סוכר המתקבלים
בניטור רציף לערכי סוכר המשמשים לייחוס .הדיוק מבוסס על אחוז קריאות הסוכר בניטור רציף הנמצאות
בטווח ( 30% ,20% )±או  40%מערכי הסוכר המשמשים לייחוס ,עבור קריאות סוכר הגבוהות (>) מ80-
מ"ג/דצ"ל ( 4.4ממו"ל/ל') או בטווח  20מ"ג/דצ"ל ( 1.1ממו"ל/ל') 30 ,מ"ג/דצ"ל ( 1.7ממו"ל/ל')
או  40מ"ג/דצ"ל ( 2.2ממו"ל/ל') מערכי הסוכר המשמשים לייחוס ,עבור קריאות סוכר השוות או הנמוכות
(≤) מ 80-מ"ג/דצ"ל ( 4.4ממו"ל/ל') .ערכי הסוכר ששימשו כייחוס במחקרים הללו הגיעו מהמכשיר
 ,2300 STAT Plus™ Glucose Analyzerשפותח על ידי )(YSI.Yellow Springs Instrument

טבלה  .1אחוז קריאות הסוכר בניטור רציף בטווח  30/%30 ,20/%20או  40/%40מערכי YSI
מחקר

מספר זוגות
מותאמים
ניטור רציף של
סוכרYSI-

20/20%
()1.1/20%

30/30%
()1.7/30%

מבוגרים
(בני  18שנים
ומעלה)

2263

93%

98%

99%

ילדים
(בני שנתיים עד
)2-17

2262

91%

96%

98%

40/40%
()2.2/40%

1לעיון בפרטים נוספים על תוצאות המחקרים הקליניים ,תוכל לבקר באתר בכתובת:
dexcom.com/global

 15.2מפרט המוצר

מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile נועדה לשמש מטופלים בבית ובמוסדות רפואיים.
השימוש באביזרים ,מתמרים וכבלים שלא צוינו או סופקו על ידי יצרן הציוד הזה עלול לגרום לפליטה
מוגברת של שדה אלקטרומגנטי או לעמידות פחותה של ציוד זה בפני שדה אלקטרומגנטי ,כך שפעולת
הציוד לא תהיה תקינה.
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אין לגעת במחברי המתכת בתחתית המשדר או במחברים הגלויים במקלט ,בכבל הטעינה ובמטען.

מפרט החיישן
טווח סוכר

 400-40מ"ג/דצ"ל

משך חיי החיישן

 7ימים לכל היותר

כיול

מד סוכר שנמכר בחנויות

טווח כיול

 400-40מ"ג/דצ"ל
טמפרטורה2°C : 25°C -
לחות 95% - 0% :לחות יחסית

תנאי אחסון
עיקור

עיקור בקרינה

מפרט המשדר
מספר חלק

9438-06

ממדים (כולל בסיס החיישן)

אורך 3.8 :ס״מ
רוחב 2.3 :ס״מ
עובי 1.3 :ס״מ

משקל (כולל בסיס החיישן)

 11.34גרם

מקור חשמל

סוללות תחמוצת כסף (לא ניתנות להחלפה)

תנאי הפעלה

טמפרטורת הסביבה היא 10°C - 42°C
לחות 10%-95% :לחות יחסית

תנאי אחסון

טמפרטורה0°C: 45°C -
לחות 10%-95% :לחות יחסית

גובה המכשיר בעת הפעלה

-396.24 עד  4,206מטרים

אחריות מוגבלת

 3חודשים

הגנה מפני לחות

:IP28
הגנה נגד הכנסת עצמים גדולים ושקיעה במים עד לעומק  2.4מטרים במשך
 24שעות
הגנה נגד שקיעה במים
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)
הגנה מפני התחשמלות

חלק פעיל במגע ישיר בדירוג BF

מאפייני הביצועים של המשדר
מאפייני ביצועים

משתנה
תדירויות שידור/קליטה

2.402-2.480 GHz

רוחב פס

1.02 MHz

הספק מוצא מקסימלי

1.0 mW EIRP

אפנון

תדירות גאוס-מפתוח זיזת תנופה

קצב העברת נתונים

1 Mbps

טווח תקשורת נתונים

שישה מטרים

מכשיר זה עמיד בפני הפרעות אלקטרו-סטטיות ואלקטרו-מגנטיות נפוצות.

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרו-מגנטית

המשדר (מס' חלק  )9438-06נועד לשימוש בסביבה אלקטרו-מגנטית המצוינת בטבלה הבאה .על
הלקוח או האדם המשתמש במשדר לוודא כי נעשה בו שימוש בסביבה כזו.

מפרט המשדר לחסינות אלקטרו-מגנטית
בדיקת חסינות
פריקה אלקטרו-
סטטית
IEC 61000-4-2

רמת בדיקה לפי
ההנחיה IEC 60601

רמת התאימות של
המשדר

 ± 8 kVמגע
 ± 15 kVאוויר

 ± 8 kVמגע
 ± 15 kVאוויר

תדירות מתח
( )50/60 Hzשדה
מגנטי

30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

הנחיות בנושא סביבה אלקטרו-
מגנטית
על הרצפות להיות מעץ ,בטון או
מרצפות קרמיקה .אם הרצפות
מכוסות בחומר סינתטי ,הלחות
היחסית צריכה להיות לפחות .30%
השדות המגנטיים של תדירות
המתח צריכים להיות ברמה
המקובלת במיקום אופייני בסביבה
מסחרית או בסביבת בית חולים
אופיינית.
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מפרט המקלט
מספר חלק

MT22719

תדירות קריאה

מדי  5דקות
אורך 10.16 :ס״מ
רוחב 4.57 :ס״מ
עובי 1.27 :ס״מ

מידות
תדירויות שידור/קליטה

2.480-2.402 GHz

רוחב פס

1.22 MHz

הספק מוצא מקסימלי

2.5 mW EIRP

אפנון

תדירות גאוס-מפתוח זיזת תנופה

קצב העברת נתונים

1 Mbps

משקל

 68.04גרם

כניסת מתח של המקלט

5V DC, 1A

מקור חשמל

MT21255

טווח קליטה

 6מטרים
נתוני סוכר במשך  30ימים
נתוני תמיכה טכנית במשך  7ימים

אחסון בזיכרון
שימוש בסוללות נטענות

זמן לטעינה

 3ימים
 3שעות משקע בקיר
המכשיר פועל כרגיל בזמן הטעינה
אין להחזיק את המקלט בזמן הטעינה במשך יותר מדקה
( Mמפצל שקעים) אינו כרוך
חיבור של כל אחד מחלקי המערכת ל SO-
בסיכון.

אחסון/הפעלה
תנאים
גובה המכשיר בעת הפעלה

טמפרטורה0°C: 40°C -
לחות 10%-95% :לחות יחסית
-396.24 עד  4,206מטרים
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)
יציאת שמע עבור אזעקה
בעדיפות בינונית

 5בטווח מטר 1
 0 dBa

הגנה מפני לחות

 :IP22טיפות נוטפות במאונך
הגנה נגד הכנסת עצמים גדולים וטפטוף מים

אחריות מוגבלת

שנה אחת

סיווג בקרה

ציוד רמה 2

משך האחריות על המקלט הוא שנה .שירות יינתן עבור האביזרים במשך שנה לכל היותר .אם תתקשה
לקרוא את הערכים המוצגים במקלט ישירות תחת אור השמש ,ייתכן שתצטרך למצוא מקום מוצל .אין
לחבר את המקלט לשום ציוד שלא מוזכר בהוראות השימוש.

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרו-מגנטית

המקלט ( )MT22719נועד לשימוש בסביבה האלקטרו-מגנטית המצוינת בטבלה הבאה .על הלקוח או
האדם המשתמש במקלט לוודא כי נעשה בו שימוש בסביבה כזו.

מפרט המקלט לחסינות אלקטרומגנטית
רמת בדיקה לפי
ההנחיה IEC 60601

רמת התאימות של
המקלט

 ± 8 kVמגע
 ± 15 kVאוויר

 ± 8 kVמגע
 ± 15 kVאוויר

על הרצפות להיות מעץ ,בטון או
מרצפות קרמיקה .אם הרצפות
מכוסות בחומר סינתטי ,הלחות
היחסית צריכה להיות לפחות .30%

IEC 61000-4-4

 ± 2 kVלמתח
אספקה
 ± 1 kVעבור קווי
מבוא/מוצא

 ± 2 kVלמתח
אספקה
לא ישים

המתח הראשי צריך להיות ברמה
אופיינית לסביבה מסחרית או בית
חולים.

IEC 61000-4-5

 ± 1 kVקו לקו
 ± 2 kVקו להארקה

 ± 1 kVקו לקו
לא ישים

המתח הראשי צריך להיות ברמה
אופיינית לסביבה מסחרית או בית
חולים.

בדיקת חסינות
פריקה אלקטרו-
סטטית
IEC 61000-4-2
שינויים מהירים
וקפיצות מתח

נחשול מתח

הנחיות בנושא סביבה אלקטרו-
מגנטית

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)
בדיקת חסינות

רמת בדיקה לפי
ההנחיה IEC 60601

רמת התאימות של
המקלט

הנחיות בנושא סביבה אלקטרו-
מגנטית

0% UT עבור מחזור 0% UT 1 עבור מחזור 1
0% UT עבור 0.5
0% UT עבור 0.5
נפילות מתח,
מחזור ב 8-זוויות
מחזור ב 8-זוויות
הפסקות חשמל
פאזה
פאזה
קצרות ושינויי מתחים
30%( 70% UT
30%( 70% UT
בקווי הזנה
נפילה ב )UT-עבור 25
נפילה ב )UT-עבור
IEC 61000-4-11
מחזורים
 25מחזורים
IEC 60601-1-11
 0עבור 250
 % UT
0% UT עבור
מחזורים
 250מחזורים

המתח הראשי צריך להיות ברמה
אופיינית לסביבה מסחרית או בית
חולים.

( )Hz60/50שדה
מגנטי

השדות המגנטיים של תדירות
המתח צריכים להיות ברמה
המקובלת במיקום אופייני בסביבה
מסחרית או בסביבת בית חולים
אופיינית.

תדר
30 A/m

IEC 61000-4-8

30 A/m

הערה UT :הוא מתח החילופין ברשת החשמל לפני יישום רמת הבדיקה.

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרו-מגנטית

מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile נועדה לשימוש בסביבה האלקטרו-מגנטית המצוינת
בטבלה הבאה .על הלקוח או האדם המשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לוודא כי
נעשה בה שימוש בסביבה כזו.
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מפרט המערכת לחסינות אלקטרו-מגנטית
בדיקת חסינות
הולכת אותות RF
IEC 61000-4-6
(מקלט בלבד)

רמת בדיקה לפי
ההנחיה IEC 60601

רמת התאימות של
המקלט

 Vrms
3
150 kHz עד 80
MHz

6 Vrms

הנחיות בנושא סביבה אלקטרו-
מגנטית

על הרצפות להיות מעץ ,בטון או
מרצפות קרמיקה .אם הרצפות
מכוסות בחומר סינתטי ,הלחות
היחסית צריכה להיות לפחות .30%
מרחק הפרדה מומלץ

d = 1.2 √P 150 kHz עד 80 MHz
d = 1.2 √P  80 MHzעד  00 MHz
8
 d = 2.3 √P 800 MHzעד 2.5 GHz

 RFמוקרן
IEC 61000-4-3

10 V/m בתדר
 80 MHzעד 2700
( Mאפנון )AM
 Hz

10 V/m

כאשר  Pהיא דירוג הספק המוצא
המקסימלי של המשדר בוואט ()W
בהתאם ליצרן המשדר ו d-היא
מרחק ההפרדה המומלץ במטרים
(.)m
עוצמות שדה ממשדרי רדיו קבועים,
כפי שנקבע בסקר אלקטרו-מגנטי
באתרא צריכות להיות נמוכות מרמת
התאימות בכל טווח תדריםב.
הפרעות יכולות להיווצר בסמיכות
לציוד המסומן בסמל הבא:

הערה  :1ב 80 MHz-וב ,800 MHz-יש להתייחס לטווח התדר הגבוה יותר.
הערה  :2הנחיות אלה עשויות להיות לא תקפות בחלק מהמצבים .התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת
מספיגה והשתקפות ממבנים ,מחפצים ומאנשים אחרים.
א .לא ניתן לחזות באופן תאורטי ובצורה מדויקת עוצמות שדה ממשדרים קבועים ,כגון תחנות בסיס
לטלפוני רדיו (סלולריים/אלחוטיים) ולמקלטי רדיו ניידים ,רדיו חובבים ,שידורי רדיו ב AM-וFM-
ושידורי טלוויזיה .כדי לאמוד את הסביבה האלקטרו-מגנטית הנובעת ממשדרי  RFקבועים ,יש לשקול
לבצע סקר אלקטרו-מגנטי באתר .אם עוצמת השדה שנמדדה במקום השימוש מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile גבוהה מרמת תאימות ה RF-בטבלה ,יש לבדוק את תקינות פעולתה של
מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile .במקרה של ביצועים לא תקינים ,ייתכן שיידרשו אמצעים
נוספים ,למשל כיוון מחדש או מיקום מחדש של מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
ב .מעבר לטווח התדרים  150 kHzעד  ,80 MHzעוצמות השדה צריכות להיות נמוכות מ.10 V/m-
מדריך למשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile

נתונים טכניים

241

הנחיות והצהרת היצרן – פליטות אלקטרו-מגנטיות

מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile נועדה לשימוש בסביבה אלקטרו-מגנטית המצוינת בטבלה
הבאה .על הלקוח או האדם המשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile לוודא כי נעשה בה
שימוש בסביבה כזו.

מפרט הפליטות האלקטרו-מגנטיות
בדיקת פליטות
פליטות RF
CISPR 11
פליטות RF
CISPR 11

תאימות

הנחיות בנושא סביבה אלקטרו-מגנטית

קבוצה 1

 Dמשתמשת באותות RF
המערכת  excom G5 Mobile
 Rשלה
עבור פעולותיה הפנימיות בלבד .לכן ,פליטות ה F-
נמוכות מאוד ולא סביר שהן יגרמו להפרעה בציוד אלקטרוני
סמוך.

רמה ב

 Dמתאימה לשימוש בכל סוגי
המערכת  excom G5 Mobile
המבנים ,כולל מבני מגורים ומבנים המחוברים ישירות לרשת
החשמל הציבורית המשמשת לצריכה ביתית.

מרחקי הפרדה מומלצים בין ציוד תקשורת  RFנישא ונייד למקלט

המקלט מיועד לשימוש בסביבה אלקטרו-מגנטית שבה יש בקרה על הפרעות  RFמוקרנות .הלקוח או
האדם המשתמש במקלט יכול לעזור למנוע הפרעות אלקטרו-מגנטיות אם ישמור על מרחק מינימלי בין
ציוד תקשורת  RFנישא ונייד (המשדרים) ובין המקלט כמומלץ בטבלה הבאה ,בהתאם להספק המוצא
המקסימלי של ציוד התקשורת .ציוד  RFנישא ונייד כולל :מוניטורים לתינוקות ,אוזניותBluetooth
אלחוטיות ,נתבים אלחוטיים ,תנורי מיקרוגל ,מחשבים ניידים בעלי מתאמי  Wi-Fiפנימיים ,טלפונים
סלולריים בקישוריות GSM ,סורקי  RFIDוגלאי מתכות ידניים המשמשים לרוב לבדיקות ביטחוניות.

המרחק המינימלי המומלץ בין משדרי  RFאחרים והמשדר/מקלט של Dexcom
הספק מוצא מקסימלי
מדורג של המשדר ()W
0.01

מרחק ההפרדה לפי תדירות המשדר ()m
150 kHz עד 80 MHz

 80 MHzעד 800 MHz

 800 MHzעד 2.5 GHz

d = 1.2 P½

d = 1.2 P½

d = 2.3 P½

0.12

0.12

0.23

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)
הספק מוצא מקסימלי
מדורג של המשדר ()W

מרחק ההפרדה לפי תדירות המשדר ()m
150 kHz עד 80 MHz

 80 MHzעד 800 MHz

 800 MHzעד 2.5 GHz

d = 1.2 P½

d = 1.2 P½

d = 2.3 P½

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

0.1

עבור משדרים בעלי דירוג הספק מוצא מקסימלי שלא מופיע בטבלה ,ניתן לאמוד את מרחק ההפרדה
המומלץ ( )dבמטרים באמצעות המשוואה המתייחסת לתדר המשדר ,כך ש P-הוא דירוג הספק המוצא
המקסימלי של המשדר בוואט ( )Wלפי יצרן המשדר.
הערה  :1ב 80 MHz-וב ,800 MHz-יש להתייחס למרחק ההפרדה של טווח התדר הגבוה יותר.
הערה  :2הנחיות אלה עשויות להיות לא תקפות בחלק מהמצבים .התפשטות אלקטרו-מגנטית
מושפעת מספיגה והשתקפות ממבנים ,עצמים ובני אדם.

מפרט כבל הUSB- המשמש לטעינה/הורדת נתונים*
מספר חלק

MT20655

מבוא/מוצא

5V DC, 1A

סוג

USB A אל USB micro B

אורך

 0.914מטרים

 Uהמשמש לטעינה/הורדת נתונים לצורך טעינה
*ניתן לחבר את מקור המתח/המטען לכבל ה SB-
 Uעלול לגרום לסכנת חנק .כדי לבודד את המערכת יש
באמצעות שקע AC .שימוש לא נכון בכבל ה SB-
להוציא את המטען משקע הקיר.

מפרט מקור מתח/מטען
מספר חלק

MT21255

רמה

2

מבוא

AC Input 100-240 Vac, 50/60Hz, 0.2A, 0.2A rms at 100 Vac

מוצא DC

)5V DC, 1A (5.0 W
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העמוד הושאר ריק בכוונה
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פרק 16

כל יתר הדברים על G5:
פתרון בעיות
 16.1מבוא

בסיס החיישן לא נצמד? האיתות מסרב להיעלם? לא מתקבלות קריאות סוכר מהחיישן?
האם ידוע לך מתי עליך להחליף את המשדר? פרק זה ישיב לך על כל השאלות!
סעיפי פתרון הבעיות מחולקים לקטגוריות לפי הפעולה או הרכיב במערכת .הפתרונות
המוצגים כאן הם תמציתיים ולא מקיפים; כמה מהם קשורים לאיתותי שמע בעוד שהיתר
אינם קשורים לאיתותים .במקרים שבהם יש בפרק מסוים תשובות מפורטות או פירוט של
אמצעי מנע ,נציג כאן הסבר תמציתי ונפנה אותך לפרק ולסעיף המתאימים.
לאחר שעיינת בפתרונות המוצגים בפרק זה ,האם עדיין לא ברור לך מה צריך לעשות? ואולי
הבעיה שלך קשורה לחומרה (למשל ,תקלה במקלט או במשדר)?
אם הבעיה שלך אינה מוזכרת כאן ,עיין בשלבים המוצגים במסך היישום או פנה לנציג
 Dהמקומי.
 excom
 Dהמקומי אם ההוראות לא יפתרו את השגיאות או התקלות.
תוכל לפנות לנציג  excom
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 16.2פתרון בעיות
אין אזעקה/התראות
מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מכשיר חכם:
ביישום
לא מתקבלות
התראות

מה שעליך לעשות

ודא שאפשרויות
האזעקה/ההתראה,
הצלילים ו/או הרטט
מופעלות עבור הודעות.
ודא שהמכשיר החכם
לא מושתק (אם
רלוונטי).

מקלט
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קריאות סוכר מהחיישן
מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות
הבדלים בין הערכים
אינם תופעה נדירה.

מד סוכר

קריאות מנוזלי גוף
שונים מתבטאות
במספרים שונים:
מד סוכר  -דם
חיישן  -נוזל בין-תאי.

מכשיר חכם:
ביישום

קריאות הסוכר
מהחיישן וערכי
הסוכר ממד
הסוכר שונים
לעתים קרובות

אם הקריאה במד
הסוכר היא  80ומטה,
קריאת הניטור הרציף
אמורה להיות בטווח
 20 ±נקודות.
אם הקריאה במד
הסוכר היא  80ומעלה,
קריאת הניטור הרציף
אמורה להיות בטווח
 20 ±אחוזים.
דוגמה :אם קריאת
החיישן היא
 202מ"ג/דצ"ל וקריאת
מד הסוכר היא
 188מ"ג/דצ"ל =
יש הבדל של 7%
(הקריאות עדיין
נחשבות למדויקות).

מקלט

מעבר להנחיות הללו:
כייל שנית.
(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות
אל תכייל.
המתן לאיתותים
נוספים.

מכשיר חכם:
ביישום
לא מתקבלות
קריאות סוכר
מהחיישן

המערכת עשויה לתקן
את הבעיה בעצמה
ולהמשיך להציג
את קריאות הסוכר
מהחיישן.

מקלט

 3שעות לאחר קריאת
החיישן האחרונה:
פנה לנציג Dexcom
המקומי.

מכשיר חכם:
ביישום

המתן
לא מתקבלות
קריאות סוכר
מהחיישן

מקלט

לרוב המערכת תפתור
את הבעיה בעצמה.
אם הבעיה נמשכת פרק
זמן ארוך ,פנה לנציג
 Dהמקומי ודווח
 excom
לו על השגיאה.

(המשך בעמוד הבא)
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(המשך מהעמוד הקודם)

מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות
אל תכייל.
המתן  10דקות.

מכשיר חכם:
ביישום

הזז את צג המכשיר ואת
המשדר כך שהמרחק
ביניהם לא יעלה על שישה
מטרים ולא יהיה ביניהם
מחסום.
המתן  10דקות נוספות.
אין תקשורת בין
צג המכשיר של
המערכת והמשדר

מקלט

מכשיר חכם:

.1אתחל את המכשיר
החכם.
אם השגיאה נשארת:
.1פתח את הגדרות
ה Bluetooth-של
המכשיר שלך.
.2מחק את כל
הרשומות של
.Dexcom

.3בצע צימוד עם
המשדר שלך.

מכשיר חכם:
ביישום
אין קריאות סוכר
מהחיישן

המתן עד שעתיים.
המערכת מבצעת ספירה
לאחור עד למועד הכיול
הראשוני.

מקלט
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מוליך
תמונה

בעיה

מה שעליך לעשות
משוך את הנצרה כלפי חוץ:

הנצרה תקועה

לא ניתן למשוך
את הטבעת
הקונית כלפי
מעלה

לא ניתן לשחרר
את תפס
המשדר

•מהגוף והלאה
•פעל בהתאם לחץ הנצרה המצביע
מעלה

הפעל כוח כדי למשוך את הטבעת
הקונית כלפי מעלה.
ודא שהבוכנה הלבנה נדחפה מטה
לגמרי—והיא מוצמדת למוליך.

אל תמשוך אותו בצורה רגילה
אחוז בבסיס החיישן ביד אחת.
סובב את תפס המשדר ביד השנייה כדי
לשבור אותו.

מדבקת בסיס החיישן
תמונה

בעיה

בסיס החיישן לא
נצמד

מה שעליך לעשות
הנח חומר הדבקה רפואי על המדבקה
הלבנה של בסיס החיישן (למשל,
.)Blenderm
אל תניח חומר הדבקה רפואי מעל
המשדר.
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שגיאת חומרה
מכשיר

מה אתה רואה

מקלט

בעיה
לא נדלק:
הסוללה ריקה

מה שעליך לעשות
טען את המקלט באמצעות
שקע החשמל ,לא בחיבור
למחשב/למחשב נייד.
עשויות להידרש לטעינה
מלאה עד חמש שעות.
אפס את המקלט.
חבר את המקלט אל המטען.

מקלט

בתום טעינה
מלאה:
לא נדלק

הכנס את קצהו של אטב
ניירות לחור העגול הקטן
בחלקו האחורי של המקלט.
לחץ כלפי מטה על אטב
הניירות.
המקלט ירטוט.
יופיע מסך העיבוד.
טען את המקלט.

מקלט

סוללה חלשה
במקלט

מקלט

שחזור מערכת

טען את המקלט.

אל תעשה דבר.
המקלט מסוגל לשחזר את
פעולתו ולהמשיך אותה
לאחר שגיאה.

יישום :הקש על ( OKאישור)
כדי להפסיק את ההתראה.
(המשך בעמוד הבא)
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מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות
עבור אל הגדרות המכשיר
החכם.

מכשיר
חכם:
ביישום

אין קישוריות
Bluetooth

מד סוכר

המערכת לא
מקבלת שום
ערך כיול החורג
כייל רק כאשר ערכי הסוכר
מהטווח
40 400-מ"ג/דצ"ל ממד הסוכר יהיו בטווח
40 400-מ"ג/דצ"ל.

ודא שקישוריות ה-
 Bluetoothמופעלת.
אם הבעיה ממשיכה ,פנה
לייצרן המכשיר.
המתן עד שערך הסוכר שלך
יהיה בטווח 40 400-מ"ג/
דצ"ל.

המתן  15דקות.
מכשיר
חכם:
ביישום

מקלט

המערכת לא
קיבלה את ערך
הכיול האחרון
(עיין בסעיף
פתרון הבעיות
הקשורות
לקריאות הסוכר
מהחיישן
כדי לברר
את הסיבות
האפשריות לכך)
לא יוצגו שום
קריאות סוכר
מהחיישן עד
לפתרון הבעיה

הזן ערך כיול אחד.
אם מסך השגיאה ממשיך
להופיע ,הזן ערך נוסף ממד
הסוכר.
המתן  15דקות.
אם לא מופיעות שום קריאות
סוכר מהחיישן בצג ,יש
להחליף את החיישן.
 Dהמקומי
פנה לנציג  excom
כדי לדווח על השגיאה.
יישום:
פעל בהתאם לאותן הוראות.
הקש על סימן השאלה כדי
לקבל מידע נוסף.

(המשך בעמוד הבא)
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מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות

המתן  15דקות.
מכשיר
חכם:
ביישום

הזן ערך אחד ממד הסוכר.
המתן  15דקות נוספות.
המערכת לא
קיבלה את
הכיול שבוצע
לאחרונה.

אם מסך השגיאה ממשיך
להופיע ,הזן ערך נוסף ממד
הסוכר.
המתן  15דקות.
אם לא מופיעות שום קריאות
סוכר מהחיישן בצג ,יש
להחליף את החיישן.
פנה לנציג Dexcom
המקומי.

מקלט

(המשך בעמוד הבא)
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מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות
 Dהמקומי.
פנה לנציג  excom

מכשיר
חכם:
ביישום

מקלט

המשדר לא פועל
סבב הניטור
הופסק באופן
אוטומטי
לא מוצגות שום
קריאות סוכר
מהחיישן

התחל לבדוק את ערך הסוכר
באמצעות מד הסוכר.
יישום:
הקש על ( OKאישור) כדי
להפסיק את ההתראה.
מקלט:
לחץ על לחצן ( Selectבחר)
כדי לסגור את ההודעה.
ההתראה לא תוצג שוב לאחר
הפסקתה.
הזמן משדר חדש.
ודא שהמספר הסידורי הנכון של
המשדר הוזן בצג המכשיר.

מכשיר
חכם:
ביישום

אם המספר שגוי:
הפסק את סבב הניטור.
הזן שוב את המספר הסידורי
הנכון של המשדר.
הצימוד נכשל

יישום:
"תפריט" > "מס' סידורי של
המשדר" > הזן את המספר
הסידורי הנכון
מקלט:
"הגדרות" > "מס' סידורי של
המשדר" > הזן את המספר
הסידורי הנכון

מקלט

אם הוא נכון:
 Dהמקומי.
פנה לנציג  excom
(המשך בעמוד הבא)
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מכשיר

מה אתה רואה

בעיה

מה שעליך לעשות

יישום:

מכשיר
חכם:
ביישום

הקש על ( OKאישור) כדי
להפסיק את ההתראה
סוללה חלשה
במשדר

מקלט:

לחץ על לחצן ( Selectבחר)
כדי להפסיק את ההתראה.
ההתראה לא תוצג שוב
לאחר הפסקתה.

מקלט

הזמן משדר חדש.
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פרק 17

כל יתר הדברים על G5:

הסמלים על תווית האריזה

 17.1הסמלים על תווית האריזה

הסמלים הבאים עשויים להופיע על תוויות האריזה של החיישן ,המשדר והמקלט .סמלים
אלה מלמדים על אופן השימוש הנכון והבטוח מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.
ייתכן שלחלק מהסמלים האלה אין משמעות באזור מגוריך ,והם מוזכרים למטרת יידוע
בלבד .טבלה זו מציגה את הפירוש של כל אחד מהם.
תאריך אחרון לשימוש
זהירות
תאריך ייצור

SN

מספר אצווה
REF

STERILE R

מספר חלק/קטלוג
מעוקר בקרינה

לא מיועד לשימוש חוזר

מגבלת טמפרטורה

מספר סידורי

 :IP28הגנה נגד הכנסת
עצמים גדולים ושקיעה במים

ציוד רמה 2

 :IP22הגנה נגד הכנסת
עצמים גדולים וטפטוף מים

זרם חילופין

זרם ישר
(המשך בעמוד הבא)
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חלק פעיל במגע ישיר בדירוג
BF

EC REP

נציג מורשה בקהילה האירופית

יצרן

קרינה בלתי מייננת

מגבלת לחות

הסימון מאשר שהמכשיר עומד
בדרישות ההנחיה
 93/42/EECשל המועצה
האירופית

ההנחיה
 WEEE 2012/19/EUשל
האיחוד האירופי

אין להשתמש אם האריזה
פגומה

ציוד חשמלי המיועד בעיקר
לשימוש במקום סגור

תאריך אחרון למשלוח

קלט

Bluetooth

הקפד שיהיה יבש

עיין במדריך/חוברת ההוראות
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•

רשימת מונחים

•

אינדקס

העמוד הושאר ריק בכוונה

רשימת מונחים
A1c

בדיקת דם המשמשת לאבחון סוכרת סוג  1או  2ולמדידת
ההצלחה בניהול הסוכרת .תוצאות הבדיקה הזו משקפות
את רמת הסוכר הממוצעת בדם במשך החודשיים או שלושת
החודשים האחרונים.

בדיקה במיקום
חלופי

שימוש בדגימת דם ממיקום (חלופי) שאינו בקצה האצבע ,למשל
כף היד ,האמה או חלקה העליון של הזרוע כדי לבצע בדיקה במד
הסוכר.
אל תשתמש במיקומי בדיקה חלופיים כדי לכייל את מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,אלא השתמש בתוצאות
בדיקת סוכר מהאצבע בלבד.

יישום

תכנית או חלק מתוכנה הפועל באופן עצמאי וממלא מטרה
מסוימת .יישום תוכנה ,בפרט כזה שמשתמש יכול להוריד למכשיר
חכם או נייד.
 Dפותח כדי להציג את התוצאות של
יישום  excom G5 Mobile
ניטור סוכר רציף.

ערך סוכר בדם

ניתן להתייחס לסוכר בדם גם כגלוקוז .ערך הסוכר בדם הוא כמות
הגלוקוז בדם הנמדדת במד סוכר.

מד סוכר בדם/מד/
מד סוכר

מד סוכר בדם הוא מכשיר רפואי המשמש למדידת כמות הסוכר
בדם.

כיול

משמעות הכיול היא השוואה או מדידה בין רמת הסוכר המוצגת
במד הסוכר בבדיקה באצבע ובין קריאות הסוכר מהחיישן,
המבוססות על נוזל בין-תאי .אמנם הדם והנוזל הבין-תאי דומים,
אך ריכוז הסוכר בדם גבוה יותר .הכיול מאפשר להתאים בין
קריאות החיישן ובין הערכים הנמדדים במד הסוכר.
בעת הכיול ,עליך לבצע בדיקת סוכר מהאצבע באמצעות מד
הסוכר ,ולאחר מכן להזין את הערך הזה במקלט או במכשיר
החכם .המערכת משתמשת באותו ערך כדי לוודא שקריאות
הסוכר מהחיישן תקינות.
(המשך בעמוד הבא)
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ניטור סוכר רציף

מערכות לניטור סוכר רציף משתמשות בחיישן המוחדר מתחת
לעור כדי לבדוק את רמות הסוכר בנוזל בין-תאי .משדר שולח את
קריאות הסוכר מהחיישן לצג המכשיר.

התוויית נגד

הצהרת בטיחות המציינת מצבים מסוימים שבהם אסור להשתמש
 Dמכיוון שהיא עלולה
מערכת לניטור רציף  excom G5 Mobile
להזיק לך .הסיכון הנובע מהשימוש גדול בהרבה מכל תועלת
אפשרית.

היפרגליקמיה

רמת סוכר גבוהה בדם .מצב הזהה לרמה "גבוהה" או ערך סוכר
גבוה בדם .היפרגליקמיה מתבטאת בעודף סוכר במחזור הדם.
חשוב לטפל בהיפרגליקמיה .בהיעדר טיפול בהיפרגליקמיה ,היא
עלולה לגרום לסיבוכים רציניים.
התראה על רמת סוכר גבוהה מתקבלת מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile כברירת מחדל ב 200-מ"ג/דצ"ל .היוועץ
באיש הצוות הרפואי כדי לקבוע את הערכים המתאימים לך
להתראה על היפרגליקמיה.

היפוגליקמיה

רמת סוכר נמוכה בדם .מצב הזהה לרמה "נמוכה" או ערך סוכר
נמוך בדם .היפוגליקמיה מתבטאת ברמת סוכר נמוכה במחזור
הדם.
חשוב לטפל בהיפוגליקמיה .בהיעדר טיפול בהיפוגליקמיה ,היא
עלולה לגרום לסיבוכים רציניים.
התראה על רמת סוכר נמוכה מתקבלת מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile כברירת מחדל ב 80-מ"ג/דצ"ל .היוועץ
באיש הצוות הרפואי כדי לקבוע את הערכים המתאימים לך
להתראה על היפוגליקמיה.

התוויות

מצב שבו מומלץ לפנות לטיפול או להליך מסוים .כיצד ,לאילו
מטרות ובאילו נסיבות עליך להשתמש מערכת לניטור רציף
Dexcom G5 Mobile .התוויות השימוש מלמדות אותך מי צריך
להשתמש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ומתי.
(המשך בעמוד הבא)
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IP

הנציבות הבין-לאומית לאלקטרו-טכניקה
)- IEC (International Electrotechnical Commissionהיא ארגון
לא ממשלתי ,בין-לאומי ,לא למטרות רווח ,שנוצר כדי לקבוע תקני
בטיחות עבור מכשירים אלקטרוניים .אחד מתקני הבטיחות שהארגון
קבע הוא סימון רמת האטימות )- IP .(Ingress Protectionסימון זה
מסווג ומדרג את מידת ההגנה של מכשיר אלקטרוני נגד אבק ,מים,
מגע בשוגג וכדומה.
דירוגי  IPהם מספריים; המספר מבוסס על התנאים שהמכשיר
האלקטרוני חשוף להם.
הדירוג  IP22מלמד שהמכשיר האלקטרוני לא יאפשר לך להכניס
לתוכו אצבעות ,והוא לא ייפגע או יהפוך לפחות בטוח בבדיקות
מסוימות בעודו חשוף לטפטוף מים.

מכשיר חכם פרוץ

הסרת המגבלות ואמצעי הבטיחות שהוגדרו על ידי היצרן במכשיר
החכם .הסרת האמצעים הללו יוצרת סיכון אבטחה וחושפת את
הנתונים לסיכונים.
אסור להשתמש ,להתקין או להפעיל את יישום Dexcom G5
 Mבמכשיר חכם פרוץ .היישום עלול לפעול בצורה לא נכונה
 obile
במכשיר חכם פרוץ.

מצב אחיזה לרוחב

הטיית המכשיר החכם על צידו.

מ"ג/דצ"ל

מיליגרמים לדציליטר .היחידה הסטנדרטית הבין-לאומית למדידת
רמות סוכר בדם.

מצב אחיזה לאורך

אחיזה במכשיר החכם כך שהוא זקוף ואנכי.

אמצעי זהירות

הצהרת בטיחות הקשורה לזהירות שעליך או על איש הצוות
הרפואי לנקוט במיוחד כדי להבטיח שימוש בטוח ויעיל מערכת
לניטור רציף Dexcom G5 Mobile.

RF

שידור בתדר רדיו לצורך שליחת נתונים על רמות הסוכר
מהמשדר למקלט או למכשיר החכם.

הצהרת בטיחות

הצהרה על השימושים הייעודיים מערכת לניטור רציף Dexcom
G5 Mobile ,בתוספת אזהרות רלוונטיות ,אמצעי זהירות
והתוויות נגד.
(המשך בעמוד הבא)
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סבב ניטור

משך ניטור בן שבעה ימים לאחר החדרת חיישן חדש .בפרק זמן
זה רמת הסוכר שלך מנוטרת ומדווחת בכל חמש דקות .הנתונים
נשלחים לצגי המכשיר.

מכשיר חכם/נייד

מכשיר חכם/נייד הוא מכשיר חשמלי אלחוטי (למעט בזמן
הטעינה) ,נייד (קל להעברה) ומחובר (באמצעות,3G ,Wi-Fi 4G
וכדומה) המסוגל לפעול במידה מסוימת באופן עצמאי.
דוגמאות למכשירים חכמים/ניידים כוללות טלפונים חכמים,
טאבלטים או פאבלטים.

צבירת אינסולין

הזרקת מנת אינסולין נוספת כעבור פרק זמן קצר מדי לאחר
המנה הקודמת .פעולה כזו עלולה לגרום לרמת סוכר נמוכה.

אזהרה

הצהרת בטיחות מציגה מידע חשוב על הסיכונים של תכונה
מסוימת .היא מתארת נסיבות חמורות ומסכנות חיים הקשורות
לשימוש מערכת לניטור רציף Dexcom G5 Mobile ,את
השלכותיהן ואת הדרך להימנע מסכנה.
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אינדקס
א

אזעקה והתראות
החלפת המקלט187 ,
התאמה אישית178 ,
אזעקה
הגדרות מומלצות עבור היישום167 ,
הפסקה172 ,
איתותים162 ,
צפצופים ורטט המוגדרים במקלט168 ,
מה זה160 ,
אחריות221 ,
איבוד אות191 ,
אירוע
קטגוריות140 ,
הגדרה139 ,
אירועים139 ,
יישום148 ,
הזנה148 ,
מקלט154 ,
צפייה156 ,
איתותי צלילים/רטט97 ,

ה

הודעות שגיאה132 ,
החדרת חיישן
בחירת מיקום57 ,
מניעת תקלות בחיישן104 ,
הפעלת חיישן
יישום65 ,
חיבור משדר62 ,

הגדרה261 ,
סיום91 ,
סיום מוקדם מהצפוי98 ,
סיום היום השביעי92 ,
החדרת החיישן58 ,
הכנה לקראת החדרת החיישן54 ,
מניעת תקלות בחיישן104 ,
מקלט67 ,
מקלט :התחלת הפעלה67 ,
הסרת בסיס החיישן והמשדר105 ,
אתחול החיישן72 ,
התחלת53 ,
תחילת השימוש ביישום65 ,
אתחול72 ,
הצהרת בטיחות
התוויות נגד11 ,
התוויות10 ,
אמצעי זהירות15 ,
אזהרות12 ,
התראה על איבוד אות170 ,167 ,161 ,
התראות
הפסקה172 ,
ברירת מחדל160 ,
	צפצופים ורטט המוגדרים כברירת
מחדל168 ,
רמת סוכר נמוכה/גבוהה169 ,164 ,163 ,
	התראה חוזרת על רמת סוכר
נמוכה/גבוהה171 ,
תפריט ראשי190 ,
מקלט168 ,
קצב עלייה/קצב ירידה170 ,166 ,165 ,
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	קצב עלייה/קצב ירידה/התראות
חוזרות171 ,
מהם160 ,
חיצי קצב השינוי131 ,130 ,119 ,

כ

כיול75 ,
הזנה ליישום83 ,
הזנה למקלט שלך86 ,
שגיאות88 ,
הכנה82 ,
איתותים,78 ,
מה זה76 ,
מתי יש לכייל77 ,
מדוע חשוב הכיול76 ,

מ

	חיבור המשדר ליישום ויצירת
צימוד ביניהם37 ,
חיבור/יצירת צימוד עם המקלט47 ,
סוף חיי הסוללה במשדר107 ,
סקירה30 ,
הסרה מבסיס החיישן105 ,
הצהרות בטיחות10 ,

נ

נתונים טכניים235 ,

פ

פתרון בעיות246 ,

ר

רכיבי המערכת24 ,

מידע על רמת הסוכר
חיצי קצב השינוי130 ,
מסך מגמות128 ,119 ,
מערכת ניטור סוכר רציף
תחזוקה בסיסית226 ,
שיטות ניטור שונות35 ,
השלכה234 ,
סקירה כללית27 ,
אחסון232 ,
מקלט
מסך בית127 ,
הגדרה ראשונית48 ,
סקירה31 ,
משדר
הצמדה62 ,
הודעות סוללה108 ,
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