
Wprowadzanie czujnika (cd.)
 f.  Ustawić czujnik poziomo, a NIE pionowo. Aby upewnić się, że plaster 

samoprzylepny dobrze przylega do skóry, należy docisnąć go palcami, 
przesuwając je po plastrze ruchem kolistym.

g.   Przytrzymać aplikator i pociągnąć za blokadę 
zabezpieczającą, wysuwając ją z aplikatora  
w kierunku wskazywanym przez strzałki na rysunku. 
Blokadę należy zachować w celu jej ponownego 
wykorzystania do zdjęcia nadajnika po zakończeniu 
sesji monitorowania poziomu glukozy. 

h.  Umieścić palce jednej ręki na brzegu białej taśmy samoprzylepnej (po drugiej stronie czujnika, od 
strony zatrzasku nadajnika). Palcami tej ręki można lekko ścisnąć skórę. 

 i.  Nadal ściskając skórę, umieścić dwa place drugiej 
ręki nad kołnierzem aplikatora (jak na rysunku). 
Umieścić kciuk na białym tłoku i wepchnąć go  
do końca. Powinno być słychać dwa kliknięcia. 

 j.  Przesunąć dwa palce znad kołnierza pod jego spód. Umieścić kciuk na 
wierzchu białego tłoka i pociągnąć kołnierz w stronę kciuka do momentu 
usłyszenia dwóch kliknięć lub do momentu, w którym dalsze wyciąganie 
nie będzie możliwe. 

k.  Upewnić się, że zatrzask nadajnika znajduje się w dolnej pozycji (przy 
ciele). Ścisnąć środek żebrowanych wypustek zwalniających po bokach 
uchwytu czujnika. Przechylić aplikator czujnika do przodu, w kierunku od 
ciała.

Mocowanie nadajnika:
a.  Przetrzeć tył nadajnika za pomocą wacika nasączonego alkoholem.  

Pozostawić do wyschnięcia. 
b.  Umieścić nadajnik w uchwycie czujnika (płaską stroną w dół,  

cieńszą stroną skierowaną od zatrzasku nadajnika). 

Mocowanie nadajnika (cd.)
c.  Przytrzymać nadajnik palcem. Drugą ręką przesunąć 

zatrzask nadajnika w górę i do przodu, aż będzie 
słychać dwa kliknięcia.

d.  Przytrzymać boki uchwytu czujnika jedną ręką. Przekręcając zatrzask 
nadajnika drugą ręką, usunąć go.

Krok 5:
Rozpoczynanie sesji odczytu  
danych z czujnika
Po wprowadzeniu czujnika i przymocowaniu nadajnika należy rozpocząć 
odczyt sesji czujnika w odbiorniku.
a.  Przy wyświetlonym dowolnym wykresie trendu należy nacisnąć  

przycisk WYBÓR, aby wyświetlić menu główne.
b.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Włącz czujnik”. Nacisnąć 

przycisk WYBÓR. Zostanie wyświetlony ekran przetwarzania włączenia 
czujnika, informujący o rozpoczęciu dwugodzinnego okresu rozruchu.

c.  Należy skontrolować odbiornik po około 10 minutach od uruchomienia sesji 
odczytu danych z czujnika, aby upewnić się, że odbiornik i nadajnik nawiązały 
łączność. W lewym górnym rogu wykresu trendu powinien pojawić się symbol 
anteny (  ). Jeżeli zamiast tego w prawym górnym rogu wykresu trendu 
pojawi się symbol braku zasięgu (  ), należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM, aby uzyskać dodatkowe informacje.

d.  Na odbiorniku, na ekranie wykresu trendu zostanie wyświetlony symbol dwugodzinnego odliczania, 
który będzie stopniowo się zapełniał w miarę upływu dwugodzinnego okresu rozruchu.

Początek [od 0 
do 24 
minut]

[od 24 
do 48 
minut]

[od 48 
do 72 
minut]

[od 72 
do 96 
minut]

Gotowość 
do kalibracji

Symbol dwugodzinnego odliczania zapełnia się stopniowo podczas okresu  
rozruchu czujnika. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z tych symboli,  

NIE pojawią się odczyty poziomu glukozy ani ostrzeżenia.
UWAGA: Odczyty poziomu glukozy i ostrzeżenia NIE będą wyświetlane do zakończenia dwugodzinnego 
okresu rozruchu ORAZ kalibracji rozruchowej.

Konfiguracja urządzenia (cd.) 

Ustawianie identyfikatora nadajnika:
Identyfikator nadajnika umożliwia nawiązanie połączenia między nadajnikiem i odbiornikiem. 
a.  Odszukać identyfikator nadajnika umieszczony z tyłu urządzenia.

b.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wprowadzić literę  
lub cyfrę.

c.  Nacisnąć przycisk PRAWO lub WYBÓR, aby przejść  
do następnego pola.

d.  Po wypełnieniu ostatniego pola nacisnąć przycisk WYBÓR, 
aby zatwierdzić zmiany.

UWAGA: Identyfikator nadajnika można wprowadzić wyłącznie 
wtedy, gdy sesja odczytu danych z czujnika nie jest aktywna. 

Ustawianie ostrzeżeń o wysokim  
lub niskim poziomie glukozy:
Ostrzeżenia o wysokim lub niskim poziomie glukozy są ustawione  
domyślnie na odpowiednio 80 mg/dl i 200 mg/dl, ale można je  
zmienić lub wyłączyć.
a.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby zmienić wartość 

ostrzeżenia o niskim poziomie glukozy w zakresie pomiędzy  
60 - 100 mg/dl. 

b.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby zatwierdzić wybraną wartość.
c.  Powtórzyć kroki od a do b, aby ustawić wartość ostrzeżenia  

o wysokim poziomie glukozy w zakresie pomiędzy 120 - 400 mg/dl.
UWAGA: Domyślnego alarmu o niskim poziomie glukozy (55 mg/dl), 
którego nie można zmienić. 

Po zakończeniu pracy Kreatora konfiguracji, na odbiorniku zostanie wyświetlony trzygodzinny wykres 
trendu (ekran główny).

Konfiguracja urządzenia (cd.) 
Kreator konfiguracji:
Nacisnąć przycisk WYBÓR w celu włączenia odbiornika. Kreator konfiguracji pomoże ustawić język, 
format daty, godziny i daty, identyfikator nadajnika oraz ostrzeżenia o wysokim i niskim poziomie glukozy.
UWAGA: Jednostki pomiaru stężenia glukozy (mm/dl) zostały ustawione w urządzeniu i nie można ich 
zmienić.
Kreator konfiguracji włączy się jedynie podczas pierwszej konfiguracji odbiornika  
Dexcom G4 PLATINUM. 

Wybór języka:
a.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać odpowiedni język.
b.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby ustawić podświetlony język.

Ustawienie formatu godziny:
Czas można wyświetlać w formacie 24-godzinnym i 12-godzinnym (AM/PM).
a.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wybrać odpowiedni format godziny.
b.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby ustawić podświetlony format godziny.

Ustawianie godziny/daty:
a.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby wprowadzić liczbę lub wartość.
b.  Nacisnąć przycisk PRAWO lub WYBÓR, aby przejść do następnej sekcji.
c.  Po ustawieniu godziny nacisnąć przycisk WYBÓR, aby zatwierdzić zmiany.

Krok 2:
Konfiguracja urządzenia
Aktywacja nadajnika:
Wyjąć nadajnik z opakowania i poczekać 10 minut na jego uruchomienie. 

Ładowanie odbiornika:
Akumulator odbiornika Dexcom G4 PLATINUM musi zostać naładowany  
przed pierwszym użyciem. Ładowanie akumulatora do pełna może trwać  
do pięciu godzin; wystarczy to na około trzy dni pracy. Aby naładować  
akumulator odbiornika, należy zdjąć zaślepkę portu USB. 
Po zakończeniu ładowania akumulatora zaślepkę należy zdjąć. 
Odbiornik można ładować na dwa sposoby:
a.  Podłączyć dostarczony kabel USB do zasilacza sieciowego. Następnie podłączyć 

zasilacz sieciowy do gniazda sieciowego (gniazdko ścienne) i podłączyć drugi 
koniec kabla do odbiornika.
LUB

b.  Podłączyć dostarczony kabel USB do komputera, a drugi koniec 
kabla do odbiornika. Przedtem należy zainstalować program 
Dexcom Studio. 

Na odbiorniku wyświetli się ekran ładowania akumulatora. 
Po kilku sekundach w lewym górnym rogu trzygodzinnego  
wykresu trendu (ekran główny) pojawi się symbol ładowania  
akumulatora . Po naładowaniu akumulatora, symbol ten  
będzie całkowicie szary. 
UWAGA: Jeżeli akumulator ładuje się podczas sesji odczytu danych z czujnika, to odbiornik nadal 
będzie odbierał odczyty poziomu glukozy. Gdy odbiornik będzie wymagał ładowania, na ekranie 
wyświetlone zostanie ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Poznawanie urządzenia CGM (cd.)
Nadajnik Dexcom G4 PLATINUM (NIEWYRZUCAĆ!)

Nadajnik to szary „klips”, który wpina się w uchwyt czujnika. 
Odbiornik i nadajnik muszą znajdować się w odległości mniejszej niż sześć metrów od siebie nawet 
podczas dwugodzinnego okresu rozruchu.
Bateria nadajnika wystarczy na przynajmniej sześć miesięcy. Ekran Niski stan 
naładowania baterii nadajnika zostanie wyświetlony po raz pierwszy, gdy 
stan baterii pozwala na korzystanie z niej jeszcze przez około tydzień.  
Po wyświetleniu tego ekranu należy jak najszybciej wymienić nadajnik.

Aplikator czujnika Dexcom G4 PLATINUM (jednorazowego użytku)

Czujnik jest elementem, który umieszcza się i nosi pod skórą przez cały 
czas sesji odczytu danych (do siedmiu dni). W przypadku problemu z sesją 
odczytu danych z czujnika, należy zachować czujnik i skontaktować się  
z lokalnym dystrybutorem.

Krok 1
Poznawanie urządzenia CGM
System ciągłego monitorowania poziomu glukozy Dexcom G4 PLATINUM składa się z trzech 
elementów: odbiornika, nadajnika i czujnika.

Odbiornik Dexcom G4 PLATINUM

Odbiornik to niewielkie, mieszczące się w dłoni urządzenie podobne do telefonu komórkowego. 
Pokazuje on odczyty poziomu glukozy z czujnika, wykres trendu, strzałki kierunku i szybkości zmian 
poziomu glukozy. 
Przyciski GÓRA i DÓŁ służą do przechodzenia pomiędzy ekranami trendów, podświetlania pozycji menu 
lub ustawiania wartości.
Przycisk WYBÓR służy do włączania odbiornika i wybierania podświetlonych opcji.
Przycisk LEWO służy do powrotu do poprzedniej opcji lub ekranu.
Przycisk PRAWO służy do podświetlenia następnej opcji.
• Czerwona linia na ekranie trendu wskazuje niski poziom glukozy (ostrzeżenie).
• Żółta linia na ekranie trendu wskazuje wysoki poziom glukozy (ostrzeżenie).

Skrócona instrukcja obsługi
Gratulujemy wyboru systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy CGM Dexcom G4 PLATINUM! 
System Dexcom G4 PLATINUM podaje odczyty poziomu glukozy w czasie rzeczywistym co pięć minut 
nawet przez siedem dni. Odczyty te są pomocne w wykrywaniu trendów i wzorców poziomu glukozy, 
umożliwiając obserwowanie, sprawdzenie kierunku zmian oraz szybkości wzrastania lub spadku 
poziomu glukozy we krwi.
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu i w przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM i z samouczkiem zamieszczonym  
na płycie dołączonej do zestawu odbiornika systemu CGM Dexcom G4 PLATINUM.
Niniejsza instrukcja zawiera siedem prostych kroków koniecznych do skonfigurowania i użytkowania 
systemu Dexcom G4 PLATINUM. W przypadku pytań związanych z systemem należy skontaktować 
się z lokalnym dystrybutorem.
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania systemu ciągłego monitorowania poziomu glukozy 
Dexcom G4 PLATINUM należy przeczytać wszystkie przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności 
oraz szczegółowe procedury znajdujące się w instrukcji obsługi.

7 Prostych kroków, aby zacząć

SYSTEM CIĄGŁEGO MONITOROWANIA POZIOMU GLUKOZY

Przycisk GÓRA

Przycisk 
DÓŁ

Przycisk 
WYBÓR

Przycisk 
PRAWO

Przycisk 
LEWO

Ostrzeżenie 
o wysokim 

poziomie glukozy

Ostrzeżenie  
o niskim poziomie 

glukozy

Obszar stanu

Tłok

Aplikator (zawiera małą 
igłę wprowadzającą  

i czujnik)

Zatrzask nadajnika

Blokada zabezpieczająca

Kołnierz

Uchwyt czujnika

Wypustka zwalniająca

Ekran ostrzeżenia o niskim stanie 
naładowania baterii nadajnika

Czujnik 

Nadajnik w opakowaniu

Zaślepka portu 
USB

Kabel USB podłączony  
do odbiornika

Informacje umieszczone z tyłu 
nadajnika mogą nie pokrywać  

się z ilustracją powyżej.

Ekran ustawiania 
godziny/daty

Ekran ustawiania ID 
nadajnika

Ekran ustawiania ostrzeżenia 
o niskim poziomie glukozy

Ekran ustawiania 
ostrzeżenia o wysokim 

poziomie glukozy

Krok 3
Ustawianie profilu ostrzeżeń
Można wybrać profile ostrzeżeń z różnymi dźwiękami i różną głośnością, tak aby były one jak najlepiej 
dostosowane do potrzeb użytkownika. 
Dostępne są następujące profile ostrzeżeń:

Profil „Wibracja” pozwala wyciszyć odbiornik i odbierać ostrzeżenia za pomocą wibracji.  
W tym profilu jedynie stałe ostrzeżenie o niskim poziomie glukozy na poziomie 55 mg/dl  
będzie emitowało sygnały dźwiękowe. Odbiornik zawibruje, a w przypadku braku 
potwierdzenia ostrzeżenia, po pięciu minutach wyemituje sygnały dźwiękowe.

Profil „Łagodny” może być używany, gdy ostrzeżenia mają być dyskretne. Profil ten ustawia 
wszystkie ostrzeżenia i alarmy na sygnały dźwiękowe o niższej głośności.

Profil „Normalny” jest ustawiony domyślnie. Profil ten ustawia wszystkie ostrzeżenia i alarmy 
na sygnały dźwiękowe o wyższej głośności.

Profil „Pilny” może być używany, gdy ostrzeżenia mają wyraźnie zwracać na siebie uwagę. 
Profil ten ustawia wszystkie ostrzeżenia i alarmy na głośne i wyraźnie słyszalne melodie. 

Profil „Powtórna” hipoglikemia może być używany, gdy wymagany jest dodatkowy poziom 
ostrzegania dla wyjątkowo niskich odczytów poziomu glukozy. Ten profil jest bardzo 
podobny do profilu normalnego, ale różni się tym, że będzie powtarzał zaprogramowany 
alarm niskiego poziomu glukozy co pięć sekund aż do potwierdzenia lub do momentu, kiedy 
odczyty poziomu glukozy wzrosną ponad 55 mg/dl.

Można skorzystać z funkcji „Wypróbuj” znajdującej się pod opcją „Profile”  
w menu głównym, aby wypróbować poszczególne profile. 
Aby ustawić profil ostrzeżeń:
a.  Przy wyświetlonym dowolnym wykresie trendu nacisnąć przycisk WYBÓR, 

aby wyświetlić menu główne.
b.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Profile”. Nacisnąć przycisk 

WYBÓR.
c.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby podświetlić żądany profil ostrzeżenia.

d.  Nacisnąć przycisk WYBÓR. Obok wybranego profilu zostanie wyświetlony symbol  .
UWAGA: Niezależnie od wybranego profilu, pierwsze ostrzeżenie i alarm sygnalizowane są wibracją. 
Jeżeli po wibracji ostrzeżenie lub alarm zostanie potwierdzony, urządzenie nie wyemituje sygnału 
dźwiękowego.

Menu Profile, 
podświetlona opcja 

Wypróbuj

Krok 4:
Wprowadzanie czujnika
Przed rozpoczęciem wprowadzania czujnika należy przygotować nadajnik, odbiornik, czujnik i waciki 
nasączone alkoholem. Opcjonalnie można używać preparatów barierowych lub produktów do klejenia 
(Mastisol, SkinTac). Należy dokładnie umyć i wysuszyć ręce.
a.  Wybrać miejsce wprowadzenia czujnika na brzuchu znajdujące się z dala od pasa i w odległości 

przynajmniej 7,62 centymetra od punktu wkłucia pompy insulinowej lub miejsca wstrzykiwania. Nie 
należy umieszczać czujnika w miejscach, w których łatwo o urazy lub nacisk, a także na skórze 
podrażnionej lub pokrytej bliznami czy tatuażami.

   • Osoby w wieku 18 lat lub starsze: umieścić czujnik pod skórą na brzuchu (z przodu ciała, wersja A)
   •  Dzieci i młodzież w wieku pomiędzy 2 a 17 rokiem życia: umieścić czujnik pod skórą na brzuchu 

(z przodu ciała, wersja A) lub pod skórą górnej części pośladków (z tyłu ciała, wersja B)

b.  Oczyścić miejsce wprowadzania czujnika za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Pozostawić  
do wyschnięcia. 

c.  W przypadku użycia opcjonalnego preparatu barierowego lub produktu do klejenia, należy go nałożyć 
na skórę tak, aby oddać kształt plastra przyklejanego czujnika, nie wypełniając jednak okręgu. 
Należy umieścić czujnik pośrodku kształtu, tam gdzie na skórze nie ma preparatów barierowych lub 
produktów do klejenia. Poczekać, aż substancja wyschnie (może wystąpić uczucie napięcia skóry). 

d.  Wyjąć czujnik z opakowania.
e.  Usunąć ochronną warstwę samoprzylepną z uchwytu czujnika  

(odklejając z każdej strony po kolei).

Krok e

Krok f

Krok g

Krok i

“2 CLICKS”

Krok j

“ 2 CLICKS”

Krok k

Obrócić zatrzask nadajnika  
w górę lub w dół

Ekran przetwarzania 
uruchomienia 

czujnika

Menu języka  
z podświetlonym 
językiem polskim

Menu formatu czasu, 
podświetlenie  

24 godzin

Zamontować nadajnik  
w uchwycie czujnika

Zamontowany nadajnik
Zatrzask nadajnika

Nadajnik w uchwycie czujnika (widok z boku)

Krok a: Przód ciała  
(osoby w wieku ponad 2 lata)

Tył ciała  
(tylko osoby w wieku od 2 do 17 lat)

2 KLIKNIĘCIA

2 KLIKNIĘCIA



Funkcje zaawansowane (cd.) 

Zaawansowana funkcja nr 2: Znaczniki zdarzeń
Znaczniki zdarzeń pozwalają na zapis informacji, które mogą być pomóc użytkownikowi i personelowi 
medycznemu w lepszym zrozumieniu wzorców i trendów poziomu glukozy. Zdarzenia to: węglowodany 
(w gramach), insulina (w jednostkach), ćwiczenia (intensywność i czas trwania) i zdrowie (choroba, 
stres, objawy wysokiego lub niskiego poziomu glukozy, cykl miesiączkowy, alkohol). Znaczniki zdarzeń 
nie są wyświetlane na odbiorniku, ale mogą być wprowadzane do programu Dexcom Studio. Aby  
uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM.

Zaawansowana funkcja nr 3: Zaawansowane ostrzeżenia
Aby włączyć dowolne z zaawansowanych ostrzeżeń:
a.  Przy wyświetlonym dowolnym wykresie trendu nacisnąć przycisk WYBÓR, 

aby wyświetlić menu główne.
b.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Alarmy”. Nacisnąć przycisk 

WYBÓR.

c.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Zaawansowane”. Nacisnąć 
przycisk WYBÓR.

d.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby podświetlić żądaną funkcję ostrzeżeń 
zaawansowanych. Nacisnąć przycisk WYBÓR.

(1) Odłożone ostrzeżenia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy
Ostrzeżenia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy mogą być ustawione 
tak, aby ostrzegały ponownie, gdy odczyty poziomu glukozy pozostają poza 
zakresem ustawionym dla niskiego lub wysokiego poziomu glukozy. Funkcje 
drzemki dla ostrzeżeń można skonfigurować tak, by ostrzegały co 15 minut  
przez nawet pięć godzin. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy  
zapoznać się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM.

Krok 7:
Kończenie sesji odczytu danych z czujnika
Czujnik wyłącza się automatycznie po siedmiu dniach. Ekran 
przypomnienia o konieczności wymiany czujnika jest wyświetlany  
na sześć godzin, na dwie godziny i na 30 minut przed zakończeniem 
sesji. Konieczność wymiany czujnika sygnalizowana jest 
wyświetleniem ekranu „Wymień czujnik teraz”.

Usuwanie uchwytu czujnika i nadajnika:
UWAGA: Nadajnik i czujnik powinny być połączone podczas zdejmowania ich ze skóry.
a.  Odlepić uchwyt czujnika od ciała tak jak plaster. Nie zdejmować nadajnika z uchwytu czujnika, dopóki 

cały czujnik nie zostanie wyjęty z ciała.
b.  Położyć uchwyt czujnika z nadajnikiem na płaskiej powierzchni. 

Nadajnik można usunąć na dwa sposoby:
  •  Palcami rozsunąć tylne zaczepy uchwytu czujnika. Nadajnik 

wyskoczy z uchwytu. 
LUB

  •  Użyć blokady zabezpieczającej (z aplikatora czujnika).  
Wsunąć zakrzywione krawędzie tak, aby zaczepiły się  
o szeroki koniec nadajnika w uchwycie czujnika. Wcisnąć  
blokadę zabezpieczającą w dół do oporu, a następnie  
pociągnąć do góry. Nadajnik wyskoczy z uchwytu.

c.  Należy zachować nadajnik. Czujnik zutylizować zgodnie  
z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji elementów 
zanieczyszczonych krwią.

Często zadawane pytania (cd.) 
Jak zmienić ustawienia ostrzeżeń o wysokim lub niskim poziomie glukozy?
Należy wykonać czynności opisane poniżej:
a.  Przy wyświetlonym dowolnym wykresie trendu nacisnąć przycisk WYBÓR,  

aby wyświetlić menu główne.
b.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Alarmy”. Nacisnąć przycisk 

WYBÓR.

c.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby wybrać ostrzeżenie o wysokim poziomie 
glukozy. Lub: nacisnąć przycisk DÓŁ a następnie WYBÓR, aby wybrać 
ostrzeżenie o niskim poziomie glukozy. 

d.  Nacisnąć przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby zmienić wartość ostrzeżenia.
e.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby zatwierdzić zmiany.

Jaki jest okres gwarancji na nadajnik Dexcom G4 PLATINUM?
Nadajnik objęty jest sześciomiesięczną gwarancją.

Jaki jest okres gwarancji na odbiornik Dexcom G4 PLATINUM?
Odbiornik objęty jest 12-miesięczną gwarancją.

Krok 6:
Kalibracja
Do kalibracji systemu Dexcom G4 PLATINUM potrzebny jest glukometr. Po zakończeniu dwugodzinnego 
okresu rozruchowego należy wprowadzić dwa odczyty poziomu glukozy z glukometru; dopiero wtedy 
wyświetlą się odczyty z czujnika. Wartości pomiaru poziomu glukozy we krwi należy wprowadzać  
do odbiornika po pięciu minutach od dokonania pomiaru za pomocą glukometru.

Kalibracja rozruchowa:
a.  Po dwugodzinnym okresie rozruchu na ekranie odbiornika zostanie  

wyświetlony monit (dwie krople krwi). Nacisnąć przycisk WYBÓR,  
aby wyłączyć to ostrzeżenie. 

b.  Umyć i wysuszyć ręce.
c.  Wykonać pomiar poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru.
d.  Przy wyświetlonym dowolnym wykresie trendu nacisnąć przycisk WYBÓR,  

aby wyświetlić menu główne.
e.  Nacisnąć przycisk DÓŁ, aby podświetlić opcję „Wprowadź BG”. Nacisnąć 

przycisk WYBÓR. 
f.  Domyślna wartość poziomu glukozy dla kalibracji rozruchowej to 120 mg/dl. Naciskając przyciski 

GÓRA i DÓŁ, wprowadzić dokładną wartość poziomu glukozy we krwi z glukometru. Nacisnąć 
przycisk WYBÓR.

g.  Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby zatwierdzić kalibrację.
h.  Powtórzyć kroki od c do g w celu wprowadzenia drugiej wartości poziomu glukozy. 

Kalibracja aktualizacyjna:
Na ekranie odbiornika zostanie wyświetlony monit informujący o konieczności 
aktualizacji kalibracji (jedna kropla krwi). Aby potwierdzić monit, należy nacisnąć 
przycisk WYBÓR. 
Wartości aktualizacyjne muszą być wprowadzane co 12 godzin od momentu 
wprowadzenia wartości kalibracji rozruchowej.
UWAGA: Wykonywanie kalibracji rzadziej niż w zalecanych odstępach może 
doprowadzić do niedokładnych odczytów poziomu glukozy przez czujnik. Można 
wprowadzać więcej kalibracji każdego dnia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM.

Alarm o niskim poziomie glukozy
W systemie Dexcom G4 PLATINUM jest skonfigurowany stały alarm niskiego poziomu glukozy, 
ustawiony na wartość 55 mg/dl. Alarmu oraz ustawień ponownego włączenia nie można zmienić  
ani wyłączyć. Jeżeli włączy się ten alarm:
• Nacisnąć przycisk WYBÓR, aby go wyłączyć.
•  Jeśli odczyty czujnika wciąż będą miały wartość niższą od mg/dl,  

po 30 minutach alarm zostanie włączony ponownie.

Funkcje zaawansowane systemu  
Dexcom G4 PLATINUM CGM
Dzięki zaawansowanym funkcjom systemu Dexcom G4 PLATINUM można śledzić zmiany w glikemii  
na wiele sposobów. Alarmy zaawansowane (poza strzałkami trendu i znacznikami zdarzeń) są 
domyślnie wyłączone, ale można je włączyć i dostosować do własnych potrzeb.

Zaawansowana funkcja nr 1: Strzałki trendu
Obok wartości poziomu glukozy na ekranie trendu może pojawić się 
strzałka trendu. Strzałki trendu pokazują kierunek i prędkość, z jaką 
zmienia się poziom glukozy. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu  
Dexcom G4 PLATINUM. 

Blokada 
zabezpieczająca

Nadajnik z zatrzaśniętą 
blokadą

Rozwiązywanie problemów z czujnikiem
W przypadku nierozwiązanych problemów lub pytań należy zapoznać się z rozdziałem 9 instrukcji 
obsługi lub skontaktować z lokalnym dystrybutorem. Na stronie www.dexcom.com dostępny jest  
również podręcznik online systemu Dexcom G4 PLATINUM.

Ekran „Wymień czujnik teraz”

Wyświetlacz odbiornika
Ten ekran wyświetla się po włączeniu odbiornika w trakcie sesji odbioru danych z czujnika.

UWAGA: Odczyty poziomu glukozy powyżej wartości określonej dla ostrzeżenia o wysokim poziomie 
glukozy wyświetlane są na żółto. Odczyty poziomu glukozy poniżej wartości określonej dla ostrzeżenia  
o niskim poziomie glukozy wyświetlane są na czerwono. Docelowe odczyty poziomu glukozy 
wyświetlane są na biało.

Strzałka trendu

Aktualna godzina

Najnowszy wynik pomiaru poziomu glukozy odczytany w ciągu pięciu minut

Docelowy zakres 
poziomu glukozy

Ustawienie ostrzeżenia  
o niskim poziomie glukozy

Wykres najnowszych 
odczytów poziomu glukozy

Antena
Akumulator Obszar stanu

Ustawienie ostrzeżenia 
o wysokim poziomie 

glukozy
Zakres pomiaru 
poziomu glukozy

Godziny tworzenia wykresów trendu

Symbol kropli krwi 
w polu stanu

Wymagana kalibracja.
•  Należy wprowadzić wartość do kalibracji zgodnie  

z poleceniami w Kroku 6

Błąd 15-minutowej 
kalibracji

Czujnik nie kalibruje się prawidłowo.
•  Nacisnąć przycisk WYBÓR.  wyświetli się  

na pasku stanu
•  Odczekać 15 minut i wprowadzić jedną wartość
•  Jeżeli ekran błędu nie znika, wprowadzić kolejną wartość  

i odczekać 15 minut
•  Jeśli nie są widoczne odczyty poziomu glukozy  

z czujnika, skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Błąd godzinnej 
kalibracji

Czujnik nie kalibruje się prawidłowo. 
•  Nacisnąć przycisk WYBÓR.  wyświetli się  

na pasku stanu
•  Odczekać godzinę i wprowadzić jedną wartość
•  Odczekać 15 minut. Jeśli nie są widoczne odczyty 

poziomu glukozy z czujnika, skontaktować się  
z lokalnym dystrybutorem

Błąd odczytu 
poziomu glukozy 

 w obszarze 
stanu

Należy poczekać jakiś czas.  zazwyczaj znika 
po kilku minutach lub godzinach. Jeśli symbol ten 
będzie nadal wyświetlany po trzech godzinach,  
należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.
•  Nie kalibrować odbiornika
•  Upewnić się, że uchwyt czujnika jest dobrze 

przymocowany do ciała i nic o niego nie ociera
•  Sprawdzić, czy nadajnik jest zatrzaśnięty z obu stron

Usterka czujnika

Czujnik został wyłączony przed końcem 
siedmiodniowej sesji.
•  Aby usunąć ostrzeżenie, należy nacisnąć przycisk 

WYBÓR 
•  Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem
•  Usunąć czujnik i założyć nowy

Jak postępować przy kalibracji
•  Do pomiaru poziomu glukozy we krwi na potrzeby kalibracji podczas pojedynczej sesji należy używać 

tego samego glukometru.
•  Należy używać odpowiednio oznakowanych i przydatnych do użytku pasków.
•  Przed dokonaniem pomiaru należy dokładnie umyć i wysuszyć ręce.
•  W celu przeprowadzenia kalibracji używać wyłącznie krwi z palca.

Jak nie postępować przy kalibracji
•  Nie należy wykonywać kalibracji, jeżeli na pasku stanu wyświetlane są ikony  lub .
•  Nie należy wykonywać kalibracji, gdy wartość poziomu glukozy we krwi jest wyższa od 400 mg/dl lub 

niższa od 40 mg/dl.
•  Nie wykonywać kalibracji po przyjęciu acetaminofenu.

Alarm o niskim 
poziomie glukozy

Strzałka szybkości zmian 
wyświetlana w górnym prawym 

rogu wykresu trendu

Menu główne, 
podświetlone alarmy

Menu alarmów, 
podświetlona opcja 
„Zaawansowane”

Menu zaawansowane, 
podświetlona opcja  
„Drzemka – wysoki”

Menu ustawień drzemki dla 
wysokiego poziomu glukozy, 

wybrane „15 minut”

Funkcje zaawansowane (cd.) 
(2) Ostrzeżenia tempa wzrostu/spadku poziomu glukozy
Mogą one ostrzegać o wzroście poziomu glukozy (tempo wzrostu) lub o jego spadku (tempo spadku) 
z prędkością 2 mg/dl na minutę lub 3 mg/dl na minutę. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy 
zapoznać się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM.

(3) Ostrzeżenie „poza zasięgiem”
Jeżeli nadajnik i odbiornik utracą łączność na czas od 20 do 200 minut, może to być sygnalizowane 
ostrzeżeniem. W prawym górnym rogu wykresu trendu pojawi się symbol braku zasięgu (  )  
i wyświetli się ekran ostrzeżenia „Poza zasięgiem”. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi systemu Dexcom G4 PLATINUM.

Menu zaawansowane, 
podświetlona opcja 
„Tempo wzrostu”

Tempo wzrostu, 
podświetlona opcja 

„Wł./Wył.”

Tempo wzrostu, 
podświetlona opcja 

„Wł.”

Menu ustawień zaawansowanych, 
podświetlona opcja „Poza zasięgiem”

Ekran ostrzeżenia  
„poza zasięgiem”

Często zadawane pytania
Jakie są przeciwwskazania do stosowania czujnika Dexcom G4 PLATINUM?
•  Przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia, takich jak ilość przyjmowanej insuliny,  

należy kierować się wartością poziomu glukozy we krwi podawaną przez glukometr. System  
Dexcom G4 PLATINUM nie zastępuje glukometru.

•  Czujnik, nadajnik i odbiornik systemu Dexcom G4 PLATINUM należy usunąć przed badaniem metodą 
rezonansu magnetycznego (MRI), badaniem tomograficznym (TK) lub zabiegiem diatermicznym. 
System Dexcom G4 PLATINUM nie został przetestowany podczas badań metodą MRI lub TK czy 
zabiegu diatermii i nie są znane problemy dotyczące jego bezpieczeństwa i działania.

•  Przyjmowanie produktów zawierających acetaminofen (paracetamol, np. Tylenol) podczas noszenia 
czujnika może prowadzić do zafałszowanych, podwyższonych odczytów. Stopień niedokładności jest 
zależny od ilości aktywnego acetaminofenu (paracetamolu) w organizmie.

Czy należy podejmować decyzje związane z leczeniem na podstawie wyników uzyskanych  
z systemu Dexcom G4 PLATINUM?
Nie. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia czy dawkowania insuliny należy kierować się 
wartością poziomu glukozy we krwi podawaną przez glukometr. Kierunek, szybkość zmiany poziomu 
glukozy i wykres trendu w systemie Dexcom G4 PLATINUM zapewniają dodatkowe informacje pomocne 
przy podejmowaniu tych decyzji. 

Czy jest to istotne, jeśli odczyty czujnika systemu Dexcom G4 PLATINUM i poziom glukozy  
we krwi podawany przez glukometr się różnią?
Tak. Odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik przeznaczone są wyłącznie do informacji  
o trendach. Glukometr i czujnik mierzą poziom glukozy w różnych płynach fizjologicznych: we krwi  
i w płynie śródmiąższowym. W związku z tym wartości podawane przez glukometr i czujnik mogą  
się nieznacznie różnić.

Dlaczego podczas używania systemu Dexcom G4 PLATINUM nie można przyjmować żadnych 
leków zawierających acetaminofen (paracetamol)?
Acetaminofen (paracetamol) stanowi przeciwwskazanie do stosowania systemu Dexcom G4 PLATINUM 
i nie powinien być przyjmowany po założeniu czujnika. W przypadku przyjmowania acetaminofanu 
(paracetamolu) system Dexcom G4 PLATINUM może podawać nieprawidłowe odczyty. Stopień 
zafałszowania wyników z systemu i czas działania acetaminofenu jest inny u każdej osoby. Aby 
dowiedzieć się, jak długo leki zawierające acetaminofen (paracetamol) wpływają na organizm, należy 
skonsultować się z lekarzem.

Menu główne, 
podświetlone 

alarmy

Menu zaawansowane, 
podświetlona opcja 

„Wysoki”

Ekran ostrzeżenia  
o wysokim poziomie 

glukozy, podświetlona 
opcja „Poziom”
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