
Nastavitev pripomočka (nadaljevanje) 

Nastavitev ID številke oddajnika:
ID številka oddajnika omogoča vzpostavitev komunikacije med oddajnikom in sprejemnikom. 
a.  ID številka oddajnika je na zadnjem delu oddajnika.

b.   Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol),  
da v posamezna polja vnesete črke ali številke.

c.  Pritisnite gumb RIGHT (Desno) ali SELECT (Izberi),  
da se pomaknete na naslednje mesto.

d.  Ko vnesete zadnjo črko ali številko, pritisnite gumb 
SELECT (Izberi), da sprejmete spremembe.

OPOMBA: ID oddajnika lahko vnesete samo, ko seja s tipalom  
ni aktivna. 

Nastavitev opozoril za nizko/visoko  
raven glukoze:
Privzeti vrednosti opozoril za nizko in visoko raven sta 
4,4 mmol/l oziroma 11,1 mmol/l, vendar ju lahko spremenite  
ali izklopite.
a.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol),  

da spremenite vrednost obvestil za nizko raven, ki je lahko 
od 3,3 do 5,5 mmol/l. 

b.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da sprejmete svojo 
vrednost.

c.  Ponovite koraka a in b, da nastavite vrednost opozorila  
za visoko raven, ki je lahko od 6,7 do 22,2 mmol/l.

OPOMBA: Sprejemnik vključuje tudi alarm za nizko raven 
3,1 mmol/l, ki ga ni mogoče prilagoditi. 

Ko končate čarovnik za namestitev, bo sprejemnik prikazal 3-urni graf gibanja (začetni zaslon).

2. korak
Nastavitev pripomočka
Aktivacija oddajnika:
Oddajnik vzemite s pladnja in počakajte 10 minut, da se vklopi.

Polnjenje sprejemnika:
Pred začetkom uporabe popolnoma napolnite sprejemnik  
Dexcom G4 PLATINUM. Popolno polnjenje lahko traja do 5 ur, deloval  
pa bo približno 3 dni. Za polnjenje sprejemnika odprite pokrov vrat USB. 
Ko sprejemnika ne polnite, mora biti pokrov vrat USB zaprt. 
Sprejemnik lahko napolnite na dva načina:
a.  Kabel USB priključite na adapter za izmenični tok. Potem ta adapter 

priključite na vtičnico za izmenični tok (kot je stenska vtičnica),  
drug konec kabla pa na sprejemnik.
ALI

b.  Priključite kabel USB na računalnik, drug konec kabla 
pa na sprejemnik. Najprej morate namestiti programsko 
opremo Dexcom Studio.

Najprej se bo pojavil zaslon za polnjenje baterije. Po nekaj 
sekundah se bo simbol za polnjenje baterije  pojavil 
v zgornjem levem kotu 3-urnega grafa gibanja (začetni zaslon). 
Ko je sprejemnik popolnoma napolnjen, bo simbol za polnjenje 
baterije povsem siv. 
OPOMBA: Ko se sprejemnik polni med sejo s tipalom, boste 
še vedno prejemali meritve ravni glukoze s tipalom. Ko je treba baterijo napolniti, se bo na 
sprejemniku pojavilo opozorilo za skoraj prazno baterijo.

Nastavitev pripomočka (nadaljevanje) 
Čarovnik za nastavitev:
Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da vklopite sprejemnik. Čarovni za nastavitev vas bo vodil 
skozi korake, da nastavite jezik, obliko časa, čas/datum, ID številko oddajnika in opozorila  
za nizko/visoko raven.
OPOMBA: V pripomočku so nastavljene enote meritev ravni glukoze (mmol/l), ki jih ni 
mogoče spremeniti.
Čarovnik za namestitev se bo zagnal šele, ko prvič nastavite sprejemnik  
Dexcom G4 PLATINUM.

Nastavitev jezika:
a.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da se 

pomaknete do želenega jezika.
b.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da nastavite označeni jezik.

Nastavitev oblike časa:
Obliki časa, ki sta na voljo, sta nastavitvi 24 Hour (24-urna) ali 
AM/PM (12-urna).
a.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da izberete 

želeno obliko časa.
b.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da nastavite označeno obliko 

časa.

Nastavitev časa/datuma:
a.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da vnesete 

vse številke ali vrednosti.
b.  Pritisnite gumb RIGHT (Desno) ali SELECT (Izberi), da se 

pomaknete na naslednji razdelek.
c.  Ko prilagodite čas, pritisnite gumb SELECT (Izberi),  

da sprejmete spremembe.

Vstavljanje tipala (nadaljevanje)
 f.  Tipalo na kožo namestite vodoravno in NE navpično. S prsti se 

pomikajte okrog obliža, da ga trdno pritrdite na kožo.

g.   Primite aplikator in varnostno blokado povlecite 
naravnost stran od aplikatorja, v smeri puščic 
na sliki. Varnostno blokado shranite, saj vam 
pomaga odstraniti oddajnik na koncu seje 
s tipalom. 

h.  Prste ene roke namestite na rob belega obliža (na nasprotni strani tipala glede na zapah 
oddajnika). S to roko lahko kožo stisnete. 

 i.  Ko stisnete kožno gubo, prsta druge roke  
namestite nad manšeto (glejte sliko).  
Palec namestite na bel bat in ga popolnoma  
potisnite navzdol. Zaslišati morate 2 klika. 

 j.  Prsta z mesta nad manšeto premaknite pod manšeto. Palec naj bo 
nežno nameščen na bel bat. Manšeto vlecite proti palcu, dokler ne 
zaslišite 2 klikov ali bata ni mogoče povleči dlje. 

k.  Prepričajte se, da je zapah oddajnika obrnjen navzdol (proti telesu). 
Stisnite središče narebrenih gumbov na straneh osnove tipala.  
Bat aplikatorja cukajte naprej in navzven, stran od telesa.

Pritrditev oddajnika:
a.  Zadnji del oddajnika očistite z alkoholnim robčkom. Počakajte, da se posuši. 
b.  Oddajnika namestite na osnovo tipala (s plosko stranjo 

navzdol in ožjo stranjo stran od zapaha oddajnika). 

4. korak
Vstavljanje tipala
Pred začetkom se prepričajte, da imate pri roki oddajnik, sprejemnik, tipalo in alkoholne 
robčke. Izdelki za pripravo kože ali lepilni izdelki (Mastisol, SkinTac) niso obvezni. Temeljito 
umijte roke in jih posušite.
a.  Izbrano mesto za namestitev tipala mora biti vsaj 7,62 cm oddaljeno od kompleta za 

infundiranje z inZulinsko črpalko ali mesta injiciranja ter ne sme biti na pasu. Izogibajte se 
območjem, v katera se lahko zaletite ali pritisnete nanje ali območjem kože z brazgotinami, 
tetovažami ali razdraženo kožo.

   • Odrasli, stari 18 let ali več: vstavite v trebuh (sprednji del telesa, možnost A). 
   •  Otroci in mladostniki, stari od 2 do 17 let: vstavite v trebuh (sprednji del telesa, 

možnost A) ali zgornji del zadnjice (zadnji del telesa, možnost B).

 

b.  Kožo na mestu namestitve tipala očistite z alkoholnim robčkom. Počakajte, da se posuši. 
c.  Če uporabljate neobvezen izdelek za pripravo kože ali lepilni izdelek, ga na kožo namestite 

v obliki obroča na mesto, kamor boste namestili obliž. Tipalo vstavite skozi čisto kožo na 
sredini obroča, na kateri ni kožnih pripravkov ali lepilnih izdelkov. Počakajte, da se posuši 
(koža bo morda lepljiva). 

d. Tipalo vzemite iz embalaže.
e. Z osnove tipala odstranite lepilno osnovo, po polovico naenkrat.

1. korak
Seznanite se s pripomočkom CGM
Sistem za stalno spremljanje ravni glukoze Dexcom G4 PLATINUM vključuje 3 dele: 
sprejemnik, oddajnik in tipalo.

Sprejemnik Dexcom G4 PLATINUM

 

Sprejemnik je majhen dlančni pripomoček, ki je videti kot mobilni telefon. Prikazuje meritve 
ravni glukoze s tipalom, graf gibanja ter puščico za smer in hitrost spreminjanja. 
Pritisnite gumba UP (Navzgor) in DOWN (Navzdol), da se pomikate po zaslonih z gibanjem, 
označite elemente menija ali nastavite vrednosti.
Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da vklopite sprejemnik ali izberete označeno možnost.
Pritisnite gumb LEFT (Levo), da se vrnete na zadnjo možnost ali zaslon.
Pritisnite gumb RIGHT (Desno), da označite naslednjo možnost.
• Rdeča črta na zaslonu z gibanjem prikazuje vrednost opozorila za nizko raven.
• Rumena črta na zaslonu z gibanjem prikazuje vrednost opozorila za visoko raven.

Pritrditev oddajnika (nadaljevanje)
c.  En prst položite na oddajnik, da ga držite na 

mestu. z drugo roko povlecite zapah oddajnika 
navzgor in naprej, dokler ne zaslišite 2 klikov.

d.  Z eno roko primite stranska dela osnove tipala. z drugo roko 
odstranite zapah oddajnika, tako da hitro odvijete zapah stran od 
telesa.

5. korak
Zagon seje s tipalom
Ko ste vstavili tipalo in vpeli oddajnik, morate na sprejemniku zagnati sejo s tipalom.
a.  Na katerem koli grafu gibanja pritisnite gumb SELECT (Izberi), da prikažete glavni meni.
b.   Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Start Sensor.  

Pritisnite gumb SELECT (Izberi). Pojavil se bo zaslon za zagon seje 
s tipalom, kar pomeni, da se je začelo 2-urno obdobje zagona.

c.  Sprejemnik preverite v 10 minutah od zagona seje s tipalom, da se 
prepričate, da je vzpostavljena komunikacija med sprejemnikom in 
oddajnikom. V zgornjem levem kotu grafa gibanja se mora pojaviti 
simbol antene (  ). Če se namesto tega v zgornjem desnem kotu 
grafa gibanja pojavi simbol zunaj razpona (  ), si za več informacij 
oglejte navodila za uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM.

d.  Na zaslonu sprejemnika z grafom se bo prikazal simbol za 2-urno odštevanje časa, ki se bo 
med 2-urnim obdobjem zagona polnil.

 

Začetek [0–24
minut]

[24–48
minut]

[48–72
minut]

[72–96
minut]

Pripravljeno na 
umerjanje

Med zagonom tipala se simbol za odštevanje časa polni. Ko je prikazan kateri 
koli od teh simbolov, ne boste prejeli NOBENE meritve ravni glukoze in opozoril.

OPOMBA: Dokler ne končate umerjanja po 2-urnem obdobju zagona, ne boste prejeli 
NOBENE meritve ravni glukoze in opozorila.

Seznanite se s pripomočkom CGM (nadaljevanje) 
Oddajnik Dexcom G4 PLATINUM (NE ZAVRZITE GA!)

Oddajnik je siv »čip«, ki se vpne na osnovo tipala. 
Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom ne sme biti večja od 6 metrov, tudi med 2-urnim 
obdobjem zagona.
Baterija oddajnika bo delovala vsaj 6 mesecev. Zaslon za skoraj 
prazno baterijo oddajnika se bo prvič pojavil, ko je preostalo še 
približno 1 teden delovanja baterije. Oddajnik zamenjajte čim prej,  
ko opazite ta zaslon.

Aplikator tipala Dexcom G4 PLATINUM (za enkratno uporabo)

 
Tipalo je del, ki se vstavi pod kožo in tam ostane celotno sejo 
s tipalom (do 7 dni). Če imate težave s sejo s tipalom, shranite  
tipalo, dokler se o tem ne pogovorite z lokalnim distributerjem.

Kratek priročnik za začetek uporabe
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali sistem za stalno merjenje ravni glukoze  
Dexcom G4 PLATINUM! 
Ko uporabljate sistem Dexcom G4 PLATINUM CGM, bodo do 7 dni stalno prikazane  
meritve ravni glukoze s tipala v realnem času, ki se posodobijo vsakih 5 minut.  
Te meritve vam pomagajo ugotoviti gibanje in vzorce ravni glukoze, omogočajo  
pregledovanje preteklih rezultatov, njihovo smer in hitrost višanja ali zniževanja.
Preden začnete in kadar koli imate vprašanja, si oglejte navodila za uporabo sistema  
Dexcom G4 PLATINUM in disk z vodnikom po sistemu Dexcom G4 PLATINUM CGM, 
priložena kompletu sistema s sprejemnikom. 
Ta vodnik vključuje sedem preprostih korakov za nastavitev in uporabo sistema  
Dexcom G4 PLATINUM CGM. Če pri uporabi sistema potrebujete pomoč,  
se obrnite na svojega lokalnega distributerja.
OPOZORILO: Pred uporabo sistema za stalno spremljanje ravni glukoze  
Dexcom G4 PLATINUM si oglejte vse indikacije, kontraindikacije, opozorila, previdnostne 
ukrepe in podrobne postopke v navodilih za uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM.

7 Preprostih korakov za začetek

SISTEM ZA STALNO MERJENJE RAVNI GLUKOZE

Gumb UP (Navzgor)

Gumb  
DOWN (Navzdol)

Gumb  
SELECT (Izberi)

Gumb RIGHT 
(Desno)

Gumb  
LEFT (Levo)

Opozorilo 
za visoko 
vrednost

Opozorilo za 
nizko raven

Območje s stanjem

Bat

Bat aplikatorja  
(vsebuje majhno  

uvajalno iglo in tipalo)

Zapah oddajnika

Varnostna blokada

Manšeta

Osnova tipala

Odklopni gumb

Zaslon za skoraj prazno 
baterijo oddajnika

Tipalo 

Oddajnik v škatli

Pokrov vrat 
USB na 

sprejemniku

Kabel USB, priključen na 
sprejemnik

Informacije na zadnji strani vašega 
oddajnika morda niso popolnoma 

enake kot na zgornji sliki.

Zaslon za nastavitev 
časa/datuma

Zaslon za 
nastavitev ID 

številke oddajnika

Zaslon za nastavitev 
opozorila za nizko raven

Zaslon za nastavitev 
opozorila za visoko raven

3. korak
Nastavitev profila za opozorila
Na sprejemniku lahko izberete profile opozoril z različnimi zvoki in glasnostmi, tako da 
ustrezajo vašim potrebam. 
Možnosti profila za opozorila so:

 Profil »Vibrate« lahko uporabite, ko želite utišati sprejemnik in prejemati opozorila 
z vibriranjem. Pri tem profilu bo slišen samo fiksni alarm za nizko raven pri 
3,1 mmol/l. Najprej boste prejeli opozorilo z vibriranjem, ki mu bodo po 5 minutah 
sledili piski, če opozorila ne potrdite. 

Profil »Soft« se lahko uporabi, ko želite, da je opozorilo diskretno. Ta profil vsa 
opozorila in alarme nastavi na piske nizke stopnje glasnosti. 

Profil »Normal« je nastavljen privzeto. Ta profil vsa opozorila in alarme nastavi na 
piske visoke stopnje glasnosti. 

Profil »Attentive« se lahko uporabi, ko želite, da je opozorilo opazno. Ta profil vsa 
opozorila in alarme nastavi na glasne in prepoznavne melodije. 

Profil »HypoRepeat« se lahko uporabi, kadar želite dodatna opozorila za izjemno 
nizke ravni glukoze. Ta profil je enak profilu »Normal«, vendar bo omogočil 
ponavljanje fiksnega alarma za nizko raven vsakih 5 sekund, dokler ga ne potrdite 
ali dokler se meritev ravni glukoze s tipalom ne dvigne nad 3,1 mmol/l.

Če želite poslušati primere posameznih profilov opozoril, uporabite 
funkcijo Try It v možnosti Profiles v glavnem meniju. 
Za nastavitev profila opozoril upoštevajte naslednje korake:
a.  Na katerem koli grafu gibanja pritisnite gumb SELECT (Izberi),  

da prikažete glavni meni.
b.  Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Profiles. 

Pritisnite gumb SELECT (Izberi).
c.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da označite  

profil opozoril, ki ga želite uporabiti.
d.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi). Desno od izbranega profila se bo pojavil simbol .
OPOMBA: Ne glede na nastavljeni profil vas bodo vsa opozorila in alarmi najprej obveščali 
z vibriranjem. Če opozorilo ali alarm potrdite po prvem vibriranju, ne bo prišlo do piskanja.

Meni Profiles, 
označena 

možnost Try It

Korak e

Korak f

Korak g

Korak i

“2 CLICKS”

Korak j

“ 2 CLICKS”

Korak k

Odvijte zapah oddajnika 
navzgor ali navzdol.

»Pameten« zaslon 
za zagon tipala

Meni z jeziki, 
označena 

angleščina

Meni za obliko časa, 
označena 24-urna 

oblika

Namestite oddajnik  
v osnovo tipala.

Oddajnik nameščen Zapah oddajnika

Stranski pogled oddajnika in osnove tipala

Korak a: Sprednji del telesa  
(starost 2 leti in več)

Zadnji del telesa  
(samo starost od 2 do 17 let)

»2 KLIKA«

»2 KLIKA«



Napredne funkcije (nadaljevanje) 

Napredna funkcija št. 2: Označevalci dogodkov
Označevalci dogodkov vam omogočajo beleženje podatkov, ki lahko vam ali vašemu 
zdravniku pomagajo bolje razumeti vaše vzorce in gibanja ravni glukoze. Dogodki vključujejo 
ogljikove hidrate (grami), inzulin (enote), telesno vadbo (intenzivnost ter trajanje) in zdravje 
(bolezen, stres, simptomi nizke/visoke ravni, menstruacijski cikel, alkohol). Označevalci 
dogodkov se ne prikažejo na sprejemniku, vendar jih lahko prenesete na programsko  
opremo Dexcom Studio. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo sistema  
Dexcom G4 PLATINUM.

Napredna funkcija št. 3: Napredna opozorila
Če želite izklopiti katerega koli od naprednih opozoril, upoštevajte spodnje korake:
a.  Na katerem koli grafu gibanja pritisnite gumb SELECT (Izberi), da prikažete glavni meni.
b.  Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Alerts. 

Pritisnite gumb SELECT (Izberi).

c.  Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Advanced. 
Pritisnite gumb SELECT (Izberi).

d.  Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da označite 
napredno funkcijo, ki jo želite nastaviti. Pritisnite gumb SELECT 
(Izberi).

1) Ponovno opominjanje za visoko/nizko raven
Ponovno opominjanje za visoke/nizke ravni se lahko nastavi, če želite ponavljanje opozoril, 
kadar so meritve ravni glukoze s tipalom zunaj omejitev za visoko ali nizko raven. Ponovno 
opominjanje se lahko nastavi na vsakih 15 minut do 5 ur. Za več informacij si oglejte navodila 
za uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Alarm za nizko raven glukoze
Sistem Dexcom G4 PLATINUM vključuje samodejni alarm za nizko vrednost glukoze, 
nastavljen na 3,1 mmol/l. Nastavitev tega alarma ali ponovnega alarma ni mogoče spremeniti 
ali izklopiti. Če se pojavi ta alarm:
• Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da ga počistite.
•  Alarm se bo ponovno pojavil po 30 minutah, če je meritev ravni  

glukoze s tipalom še vedno 3,1 mmol/l ali nižja.

Napredne funkcije sistema Dexcom G4 PLATINUM CGM
Sistem Dexcom G4 PLATINUM vključuje napredne funkcije in opozorila, kar izboljša 
zaznavanje ravni glukoze. Ko prejmete sistem Dexcom G4 PLATINUM so napredna opozorila 
izključena, razen puščic za gibanje in označevalcev dogodkov, vendar jih lahko vklopite in 
prilagodite.

Napredna funkcija št. 1: Puščica gibanja
Puščica gibanja se lahko prikaže poleg meritve ravni 
glukoze s tipalom na zaslonih sprejemnika z gibanji. 
Puščice gibanja prikazujejo smer in hitrost spreminjanja 
ravni glukoze. Za več informacij si oglejte navodila za 
uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM. 

7. korak
Zaključek seje s tipalom
Tipalo se samodejno izklopi po 7 dneh. Sprejemnik vas bo 
obvestil 6 ur, 2 uri in 30 minut pred koncem seje s tipalom.  
Ko je čas za odstranitev tipala, se bo pojavil zaslon  
Replace Sensor Now.

Odstranjevanje osnove tipala in oddajnika:
OPOMBA: Tipalo in oddajnik morata biti sklopljena, ko ju odstranjujete s kože.
a.  Osnovo tipala s telesa odlepite kot obliž. Oddajnika ne odstranite iz osnove tipala,  

dokler s telesa ne odstranite celotnega tipala.
b.  Osnovo tipala/oddajnik postavite na ravno površino.  

Oddajnik lahko odstranite na dva načina:
  •  S prstoma razprite zadnja dela gumbov na osnovi tipala. 

Oddajnik bo izskočil iz osnove tipala. 
  ALI
  •  Uporabite varnostno blokado (z aplikatorja tipala). 

Nazobčan rob varnostne blokade vstavite tako, da »objame« 
širši konec oddajnika v osnovi tipala. Varnostno blokado 
potiskajte do konca navzdol, potem pa jo povlecite navzgor. 
Oddajnik bo izskočil iz osnove tipala.

c.  Shranite oddajnik. Tipalo zavrzite skladno z lokalnimi 
smernicami za odstranjevanje delov, ki so bili v stiku s krvjo.

Varnostna 
blokada

Oddajnik z vpeto 
varnostno blokado

Odpravljanje težav s tipalom
Če imate kakršna koli vprašanja/težave pri odpravljanju težav, si oglejte navodila za uporabo 
sistema Dexcom G4 PLATINUM ali se obrnite na svojega lokalnega distributerja. Spletni 
vodnik za sistem Dexcom G4 PLATINUM je na voljo tudi na spletni strani www.dexcom.com.

Zaslon Replace Sensor Now

Prikazovalnik sprejemnika
Ta zaslon se pojavi, ko med sejo s tipalom vklopite sprejemnik.

 

OPOMBA: Meritve ravni glukoze s tipalom nad vrednostjo opozorila za visoko raven so 
rumene. Meritve ravni glukoze s tipalom pod vrednostjo opozorila za nizko raven so rdeče. 
Meritve ravni glukoze s tipalom znotraj ciljnega razpona so bele.

Puščica gibanja

Trenutni čas

Zadnja meritev ravni glukoze v 5 minutah

Ciljni razpon 
ravni 

glukoze Nastavitev opozorila 
za nizko raven glukoze

Grafični prikaz 
zadnje meritve 
ravni glukoze

Antena

Baterija Območje s stanjem

Nastavitev opozorila za 
visoko raven glukoze

Vrednosti 
glukoze

Ure na grafu gibanja

Krvna kapljica 
v območju  
s stanjem

Potrebno umerjanje.
•  Vnesite vrednost za umerjanje, kot je opisano 

v 6. koraku kratkega priročnika za začetek 
uporabe.

Napaka  
umerjanja  
s čakanjem 
15 minut

Tipalo se ni umerilo pravilno.
•  Pritisnite gumb SELECT (Izberi). V vrstici stanja 

se bo prikazal simbol .
•  Počakajte 15 minut, nato pa vnesite eno vrednost 

za umerjanje.
•  Če se napaka spet pojavi, vnesite še 1 vrednost 

za umerjanje in počakajte 15 minut.
•  Če se ne prikažejo nobene meritve ravni glukoze 

s tipalom, se obrnite na svojega lokalnega 
distributerja.

Napaka 
umerjanja 
s čakanjem  
1 ure

Tipalo se ni umerilo pravilno. 
•  Pritisnite gumb SELECT (Izberi).  V vrstici 

stanja se bo prikazal simbol.
•  Počakajte približno 1 uro, nato pa vnesite eno 

vrednost za umerjanje.
•  Počakajte 15 minut. Če se ne prikažejo nobene 

meritve ravni glukoze s tipalom, se obrnite na 
svojega lokalnega distributerja.

Napaka merjenja 
ravni glukoze 

 v območju 
s stanjem

Počakajte. Simbol  v nekaj minutah ali urah 
navadno izgine sam od sebe. Če ne izgine 
v 3 urah, se obrnite na svojega lokalnega 
distributerja.
• Ne umerjajte. 
•  Preverite, ali je osnova tipala dobro prilepljena na 

telo in da se nič ne drgne ob njo.
•  Preverite, ali je oddajnik vpet na obeh straneh.

Odpoved tipala

Tipalo se izklopi pred koncem 7-dnevne seje.
•  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da počistite 

opozorilo/zaslon. 
• Obrnite se na svojega lokalnega distributerja.
• Odstranite nedelujoče tipalo in vstavite novega.

Pravilni postopki pri umerjanju
•  Za vsa umerjanja med sejo s tipalom uporabite isti merilnik ravni glukoze v krvi.
•  Prepričajte se, da so testni lističi pravilno šifrirani in da njihov rok uporabnosti ni potekel.
•  Preden izmerite raven glukoze v krvi, umijte roke in jih posušite.
•  Za umerjanje uporabljajte samo vrednosti glukoze, ki ste jih pridobili z vbodom  

v prstno blazinico.

Nepravilni postopki pri umerjanju
• Ne izvajajte umerjanje, če je vrstici stanja prikazano  ali .
•  Umerjanja ne izvajajte, če je vrednost glukoze v krvi večja kot 22,2 mmol/l ali manjša  

kot 2,2 mmol/l.
•  Ne izvajajte umerjanja, če je v vašem telesu prisoten acetaminofen (paracetamol).

Alarm za nizko 
raven glukoze

Hitrost spreminjanja je prikazana 
v zgornjem desnem kotu grafa gibanja.

Glavni meni, 
označeno Alerts

Meni z opozorili, 
označeno Advanced

Napredni meni, označeno 
High Snooze

Zaslon za nastavitev 
opozoril za visoko raven, 

izbrano 15 minut

Napredne funkcije (nadaljevanje) 
2) Opozorila za hitrost višanja/zniževanja ravni glukoze
Opozorila za hitrost se lahko nastavijo tako, da vas opozorijo, ko se ravni glukoze višajo 
(opozorilo za višanje) ali znižujejo (opozorilo za zniževanje) s hitrostjo 0,11 mmol/l ali več 
na minuto ali 0,17 mmol/l ali več na minuto. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo 
sistema Dexcom G4 PLATINUM.

3) Opozorilo zunaj razpona
Opozorilo zunaj razpona se lahko nastavi tako, da vas opozori, ko se komunikacija med 
oddajnikom in sprejemnikom prekine za od 20 do 200 minut. V zgornjem desnem kotu  
grafa gibanja bo prikazan simbol zunaj razpona ( ), prikazal pa se bo tudi zaslon 
z opozorilom zunaj razpona. Za več informacij si oglejte navodila za uporabo sistema  
Dexcom G4 PLATINUM.

Napredni meni, 
označeno Rise Rate

Rise Rate, 
označeno On/Off

Zaslon Rise Rate, 
označeno On

Napredni meni, označeno Out of Range Zaslon z opozorilom 
zunaj razpona

Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom Makes Sense in Dexcom Studio so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe 
Dexcom, Inc. v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Vsi drugi izdelki ali imena družb, ki so morda omenjeni v tej publikaciji, so trgovska imena, 
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke svojih zadevnih lastnikov.

© 2013 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane. LBL-011981 Rev 01 MT22194

6. korak
Umerjanje
Za umerjanje sistema Dexcom G4 PLATINUM morate uporabiti svoj merilnik ravni glukoze 
v krvi. Na koncu 2-urnega obdobja za zagon morate vnesti dve vrednosti za umerjanje, 
preden se bodo pojavile meritve ravni glukoze s tipalom. Vrednosti glukoze v krvi za umerjanje 
je treba vnesti v sprejemnik v 5 minutah po merjenju z merilnikom ravni glukoze v krvi.

Umerjanje ob zagonu:
a.  Po 2-urnem obdobju za zagon se bo na zaslonu sprejemnika prikazal 

poziv z dvojno krvno kapljico za umerjanje po zagonu. Pritisnite gumb 
SELECT (Izberi), da počistite to opozorilo. 

b. Umijte roke in jih posušite.
c.  Z merilnikom ravni glukoze v krvi izmerite vrednost glukoze v krvi,  

pri čemer uporabite vbod v prstno blazinico.
d.  Na katerem koli grafu gibanja pritisnite gumb SELECT (Izberi),  

da prikažete glavni meni.
e.  Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Enter BG. 

Pritisnite gumb SELECT (Izberi). 
 f.  Pri umerjanju ob zagonu je privzeta vrednost glukoze v krvi na sprejemniku 6,7 mmol/l. 

Pritisnite gumb UP (Navzgor) ali DOWN (Navzdol), da vnesete natančno vrednost glukoze 
v krvi, pridobljeno z merilnikom ravni glukoze v krvi. Pritisnite gumb SELECT (Izberi).

g. Ponovno pritisnite gumb SELECT (Izberi), da sprejmete umerjanje.
h. Ponovite korake od c do g, da vnesete drugo vrednost glukoze v krvi. 

Posodobitev umerjanja:
Na zaslonu sprejemnika se pojavi kapljica krvi za umerjanje, kar pomeni, 
da je potrebna posodobitev umerjanja. Pritisnite gumb SELECT (Izberi), 
da potrdite ta poziv. 
Po umerjanju ob zagonu je treba posodobitve umerjanja vnašati vsaj 
vsakih 12 ur.
OPOMBA: Redkejše umerjanje od priporočenega lahko povzroči netočne 
meritve ravni glukoze s tipalom. Če želite, lahko vsak dan vnesete 
vrednosti za več umerjanj. Za več podrobnosti o umerjanju si oglejte 
navodila za uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Poziv za 
umerjanje ob 

zagonu

Poziv za umerjanje

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive 
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Zunaj ZDA: obrnite se na svojega lokalnega 
distributerja

MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel. +31.43.306.3320
Faks +31.43.306.3338

EC  REP

0086

Brez puščice

Nespreme-
njeno

0–0,06  
mmol/l/min

0–1,7 mmol/l 
navzgor ali 

navz dol  
v 1/2 ure

Počasno 
višanje

0,06–0,11 
mmol/l/min 

1,7–3,3 mmol/l 
navzgor 
v 1/2 ure

Višanje

0,11–0,17 
mmol/l/min 

3,3–5,0 mmol/l 
navzgor 
v 1/2 ure

Hitro višanje

0,17 ali 
več mmol/l/min

 
5,0 ali 

več mmol/l 
navzgor 
v 1/2 ure

Počasno 
zniževanje

0,06–0,11 
mmol/l/min 

1,7–3,3 mmol/l 
navzdol 
v 1/2 ure

Zniževanje

0,11–0,17 
mmol/l/min 

3,3–5,0 mmol/l 
navzdol 
v 1/2 ure

Hitro 
zniževanje

0,17 ali 
več mmol/l/min

 
5,0 ali 

več mmol/l 
navzdol 
v 1/2 ure

Ni podatkov 
o hitrosti 

spreminjanja

Pogosta vprašanja (nadaljevanje) 
Kako spremenim stopnje opozoril za visoko/nizko vrednost glukoze?
Upoštevajte spodnje korake:
a.  Na katerem koli grafu gibanja pritisnite gumb SELECT (Izberi), da prikažete glavni meni.
b.  Pritisnite gumb DOWN (Navzdol), da označite postavko Alerts. 

Pritisnite gumb SELECT (Izberi).

c.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da izberete High Alert.  
Ali pritisnite gumb DOWN (Navzdol), potem pa gumb  
SELECT (Izberi), da izberete Low Alert. 

d.  Za spreminjanje stopnje opozoril uporabite gumb UP (Navzgor)  
ali DOWN (Navzdol).

e.  Pritisnite gumb SELECT (Izberi), da potrdite spremembe.

Kako dolgo velja garancija oddajnika  
Dexcom G4 PLATINUM?
Garancija za oddajnik je veljavna 6 mesecev.

Kako dolgo velja garancija sprejemnika  
Dexcom G4 PLATINUM?
Garancija za sprejemnik je veljavna 12 mesecev.

Pogosta vprašanja
Kakšne so kontraindikacije za tipalo Dexcom G4 PLATINUM?
•  Vrednost glukoze v krvi, pridobljena z merilnikom ravni glukoze v krvi, se mora  

uporabiti pri odločitvah glede zdravljenja, kot je količina uporabljenega inzulina.  
Sistem Dexcom G4 PLATINUM ne nadomesti merilnika ravni glukoze v krvi.

•  Tipalo, oddajnik in sprejemnik Dexcom G4 PLATINUM je treba odstraniti pred 
magnetnoresonančnim slikanjem (MRI), računalniško tomografijo (CT) ali zdravljenjem 
z diatermijo. Sistem Dexcom G4 PLATINUM ni bil testiran med slikanjem MRI ali CT ali pri 
zdravljenju z diatermijo, zato ni znano, ali se lahko pojavijo težave z varnostjo ali delovanjem.

•  Jemanje zdravil, ki vsebujejo acetaminofen (paracetamol) (kot je Lekadol), med nošenjem 
tipala lahko lažno poveča vrednosti pri meritvah ravni glukoze s tipalom. Stopnja netočnosti 
je odvisna od aktivne količine acetaminofena (paracetamola) v telesu.

Ali naj se glede zdravljenja odločam na podlagi rezultatov s sistemom 
Dexcom G4 PLATINUM CGM?
Ne. Zdravljenje ali odmerjanje inzulina mora temeljiti na vrednosti glukoze v krvi, ki jo pridobite 
z merilnikom glukoze v krvi. Graf z usmerjevanjem, hitrostjo spreminjanja ravni glukoze in 
gibanjem na sistemu Dexcom G4 PLATINUM omogoča dodatne informacije, ki vam pomagajo 
pri teh odločitvah. 

Ali je v redu, če nista meritev ravni glukoze s tipalom  
Dexcom G4 PLATINUM CGM in vrednost glukoze v krvi,  
pridobljena z vbodom v prst, popolnoma identični?
Da. Meritve ravni glukoze s tipalom se smejo uporabljati samo za spremljanje gibanja.  
Merilnik ravni glukoze v krvi in tipalo merita ravni glukoze z dvema vrstama telesnih tekočin: 
krvjo in intersticijsko tekočino. Zato meritve merilnika ravni glukoze v krvi in tipala morda ne 
bodo popolnoma identične.

Zakaj med uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM ne smem jemati 
zdravil, ki vsebujejo acetaminofen (paracetamol)?
Acetaminofen (paracetamol) je kontraindikacija za uporabo sistema Dexcom G4 PLATINUM, 
zato ga ne smete jemati, ko imate v telesu tipalo. Če vzamete zdravila, ki vsebujejo 
acetaminofen (paracetamol), sistem Dexcom G4 PLATINUM lahko prikaže netočno visoke 
ravni. Stopnja in trajanje netočnosti sta lahko pri različnih osebah različna. Če želite vedeti, 
koliko časa lahko zdravila, ki vsebujejo acetaminofen (paracetamol), ostanejo v telesu, se 
posvetujte s svojim zdravnikom.

Glavni meni, 
označeno Alerts

Meni z opozorili, 
označeno High Alert

Zaslon za 
opozorilo za 

visoko raven, 
označeno Level


