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TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA 
Jos Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää ja kaikkia sen komponentteja ei käytetä 
käyttöohjeiden ja kaikkien muiden ohjeiden, vasta-aiheiden, varoitusten, huomautusten 
ja varotoimenpiteiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa vakavan hypoglykemian (alhainen 
verensokeri) tai hyperglykemian (korkea verenglukoosi) havaitsematta jäämisen ja/tai 
mahdollisesti vamman aiheuttavan hoitopäätöksen tekemisen. Jos glukoosivaroitukset ja 
-lukemat Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä eivät täsmää oireisiisi tai odotuksiisi, käytä 
verenglukoosimittarilla sormenpäämenetelmällä otettua verenglukoosiarvoa diabeteksen 
hoitopäätösten tekemiseen. Hakeudu lääkärin hoitoon tarvittaessa. 

Tutustu tuotteen ohjeisiin, ennen kuin käytät Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää. 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän sisältämät tai sen mukana toimitetut tuotteen ohjeet 
antavat tietoa käyttöaiheista, vasta-aiheista, varoituksista, huomautuksista, varotoimenpiteistä, 
sekä muista tärkeistä käyttötiedoista. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, 
miten sinun tulee käyttää Dexcom G5 Mobile -järjestelmän näyttämiä tietoja diabeteksesi 
hallintaan. Tuotetiedoissa on myös tärkeää tietoa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
vianetsinnästä sekä järjestelmän toimintaominaisuuksista.
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Jatkuvatoimisen Dexcom G5 Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmän käytön aloittaminen

1.1 Johdanto
Tervetuloa Dexcom G5 Mobile -perheeseen!

Kiitämme sinua, kun valitsit meidät kumppaniksesi diabeteksen hallintaan. Jatkuvatoimisena 
glukoosinseurantalaitteena (CGM) Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä vapauttaa sinut jatkuvista 
sormenpäämittauksista. Mutta miten Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää käytetään? Mitkä 
ovat sen ominaisuudet? Pitääkö sinun välttää joitakin asioita? Voitko annostella CGM-järjestelmän 
tietojen perustella?

Mistä pitäisi aloittaa?

Tämä kappale on ensimmäinen askel vastauksen löytämiseksi kaikkiin näihin ja moniin muihin 
kysymyksiin. 

Luettuasi tämän luvun, osaat seuraavat asiat:

• tunnet erilaiset oppimismateriaalit
• löydät erilaiset koulutusosiot tosiaikaisen CGM-järjestelmän käyttämisestä diabeteksen 

hallintaan
• löydät Dexcom G5 Mobile -järjestelmän vaihekohtaiset ohjeet 
• muistat, miten käyttöopasta käytetään

Käytössämme on lukuisia resursseja, joiden avulla saat parhaan hyödyn Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmästäsi. 

Tärkein asia ensin - Opi oppimaan
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tunteminen on ensimmäinen askel onnistuneen 
CGM-kokemuksen luomisessa. Ennen kuin käytät sitä, sinun tulee tuntea se.

Sinulla on lukuisia omaehtoisia oppimisresursseja, joiden avulla voit tutustua Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmään:

Luku 1

Käytön aloittaminen:
Jatkuvatoimisen Dexcom G5® 
Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmän 
käytön aloittaminen
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Jatkuvatoimisen Dexcom G5 Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmän käytön aloittaminen

1. Opastusvideo
2. Pika-aloitusopas
3. Käyttöopas

Valitsetpa minkä tahansa resursseista, varmista, että tutustut siihen ennen uuden CGM -järjestelmäsi 
käyttämistä.

HUOMAUTUS: Tämän käyttöoppaan kuvat ovat havainnollistavia ja voivat poiketa sinun järjestelmästäsi.

1.2 Omaan tahtiin käytettävät oppimisresurssit

Koulutus 
Vaihekohtaisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelmamme näyttää sinulle, miten tosiaikainen 
CGM-järjestelmä voi auttaa sinua päivittäisessä diabeteksen hallinnassa. Seuraavassa on luettelo 
eri koulutusohjelmista ja niiden käytöstä.

Ensimmäiset askeleet Dexcom CGM -järjestelmässä
Tarkoitettu niille, jotka eivät ole koskaan käyttäneet Dexcom CGM -järjestelmää. Tämä koulutus kattaa 
sen, mitä voit odottaa tapahtuvan ensimmäisen viikon aikana. Se sisältää linkkejä vaihekohtaisiin 
videoihin anturin asettamisesta, kalibroinnista, anturin käyttöjakson lopettamisesta jne.  

Seuraavat vaiheet Dexcom CGM -järjestelmän parissa
Pääsitkö juuri ensimmäisten vaiheiden loppuun tai tiedätkö jo, miten CGM voi auttaa sinua? 
Tämä koulutusosio kertoo trendeihin tutustumisesta ja antaa tietoa lisäominaisuuksista, mukaan 
lukien raportointityökalut.

Koulutus ilman verkkoyhteyttä
Et ole riippuvainen Internet-yhteydestä koulutuksiin tutustumiseksi, ne ovat saatavissa 
ilman verkkoyhteyttä.

Koulutukseen pääsy ilman verkkoyhteyttä:

USB-kortti vastaanottimen pakkauksessa.

Painetut G5 Mobile -resurssit 

Pika-aloitusopas
Dexcom G5 Mobile CGM -pika-aloitusopas täydentää koulutuksia antamalla samat vaiheittaiset ohjeet 
vihkomuodossa tai sovelluksen sisällä.

Yksi näiden pìka-aloitusoppaiden hyvistä puolista on se, että voit käyttää niitä samalla, kun katsot 
videoita ja teet muistiinpanoja!
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Jatkuvatoimisen Dexcom G5 Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmän käytön aloittaminen

Pika-aloitusoppaan käyttäminen
Opaskirja vastaanottimen pakkauksessa.

Sekä koulutusosiot että pika-aloitusopas antavat sinulle nopean selostuksen G5 Mobile 
CGM -järjestelmästä. Entä jos haluat tarkempaa tietoa? 

Käyttöopas
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän hakuteos! 

Tämä käyttöopas antaa sinulle kaikkein laajimman katsauksen järjestelmän yksityiskohtaisista 
ominaisuuksista, tärkeitä turvallisuustietoja ja paljon muuta. 

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas on ryhmitetty viiteen erilliseen osaan:

Osa 1: Käytön aloittaminen 
1. Oppimisen oppiminen Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä
2. Käyttöaiheet ja turvallisuuslausunto 

Osa 2: G5® käyttöön! Perusasiat
1. Johdanto Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmään
2. Valitse ja aseta näyttölaitteesi 
3. Anturin käyttöjakson valmistelu: Anturin ja lähettimen asettaminen 
4. Kalibrointi 
5. Anturin käyttöjakson loppuminen

Osa 3: Seuraavat vaiheet - Miten saat eniten hyötyä Dexcom® CGM -järjestelmästä
Käytön alkuvaiheet ovat nyt selvät, miten voit parhaiten hyödyntää Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän ominaisuuksia:

1. Trendikäyränäyttöjen lukeminen ja trendien tunnistaminen
2. Tapahtumat 
3. Hälytykset ja varoitukset
4. Hälytysten, varoitusten ja järjestelmäviestien äänet 
5. Miten pääset entisiin glukoositrendiraportteihin 
6. Hoitopäätökset

Osa 4: Kaikki muut G5-tiedot 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän huolto:

1. Takuu
2. Järjestelmän huolto
3. Tekniset tiedot
4. Vianmääritys
5. Pakkausmerkintäsymbolit
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Jatkuvatoimisen Dexcom G5 Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmän käytön aloittaminen

Osa 5
1. Sanasto
2. Hakemisto

Miten käyttöopasta tulee käyttää
Kaikki Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttöoppaan luvut on järjestetty samalla tavalla:

Jokaisen luvun alussa on luettelo siitä, mitä pystyt tekemään luettuasi mainitun luvun. Sen jälkeen 
mainitaan luvun sisältö. Luvun lopussa on kertausosa käsitellyistä asioista ja maininta siitä, mitä on 
odotettavissa seuraavassa luvussa.
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Käyttöaiheet ja turvallisuuslausunto

2.1 Johdanto
Haluamme, että Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä tulee sinulle arvokas työkalu diabeteksen 
hallintaan. Kuten mikä tahansa järjestelmän kanssa, on edettävä vaiheittain saadakseen parhaan 
hyödyn. Vaikka oletkin kovin innokas pääsemään alkuun, tiesitkö, että jos olet juuri ottanut 
lääkettä, joka sisältää parasetamolia/asetaminofeeniä, sinun olisi syytä odottaa hetki? Tiesitkö, 
että parasetamolin/asetaminofeenin käyttäminen on vasta-aiheista?

Tässä luvussa opit tuntemaan joitakin avainalueita, jotka saattavat estää parhaan mahdollisen 
CGM-kokemuksen saamisen tai jos et ole varovainen, voivat jopa vahingoittaa itseäsi tai järjestelmää. 
Opit myös, mitä vasta-aihe tarkoittaa!

2.2 Tärkeitä käyttäjätietoja
Jokaiseen järjestelmän osaan liittyy ohjeita, sisältäen käyttöaiheita, vasta-aiheita, varoituksia, 
varotoimenpiteitä ja muita tärkeitä käyttäjätietoja. Tutustu järjestelmän jokaisen osan ohjeisiin tässä 
käyttöoppaassa ennen minkään Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän osan käyttämistä. Jotkin Dexcom 
G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttäjät saattavat tarvita hoitajaa hoidossaan. Pyydä neuvoja lääkäriltäsi.

On tärkeää, että luet tämän luvun. Se auttaa sinua käyttämään Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää 
turvallisesti. Lukuun sisältyvät seuraavat asiat:

• Mikä on turvallisuuslausunto?
 ○ Mitä eroa on käyttöaiheella ja vasta-aiheella
 ○ Selvitys siitä, miksi varoitukset ovat niin tärkeitä
 ○ Varotoimenpiteiden määrittely

• Turvallisuuslausunnon yleiskatsaus

Aloitetaan määrityksillä, ja tarkastellaan sen jälkeen turvallisuuslausuntoa eriteltynä jokaisen 
järjestelmän komponentin osalta.

Luku 2

Käytön aloittaminen:
Käyttöaiheet ja turvallisuuslausunto



Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

10Käyttöaiheet ja turvallisuuslausunto

Turvallisuuslausunto
Turvallisuuslausunto on lyhyt Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän lausunto koskien käyttöaiheita, 
tärkeitä varoituksia, varotoimenpiteitä tai järjestelmän vasta-aiheita (eli milloin sen käyttämistä 
pitää välttää). Turvallisuuslausunto on tarkoitettu sinun ja järjestelmän turvaksi, kun käytät Dexcom 
G5 Mobile CGM -järjestelmää:

 1) Käyttöaiheet
  Miten, mihin tarkoitukseen ja missä olosuhteissa sinun tulee käyttää Dexcom G5 Mobile 

CGM -järjestelmää. Käyttöaiheet ilmoittavat sinulle, kenen tulisi käyttää Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää ja milloin. Käyttöaiheet ovat Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän kuka, 
mitä ja miksi.

 2) Vasta-aiheet
  Vasta-aiheet ilmoittavat sinulle milloin et saa käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää. 

Jos kuitenkin käytät sitä tällaisten tilanteiden aikana, saatat vahingoittaa itseäsi tai järjestelmää, 
ja käyttöriski on selkeästi suurempi kuin käytöstä saatava hyöty. 

 3) Varoitus
  Tärkeitä riskitietoja: Kuvailee vakavia tai hengenvaarallisia olosuhteita, joista täytyy pysyä 

kaukana Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää käytettäessä, sekä niiden seurauksia ja sitä, 
miten vaaratilanteen voi välttää.

 4) Varotoimet
  Erityisiä toimintoja, joita sinun tulee suorittaa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää käyttäessäsi 

ennaltaehkäistäksesi vähäisemmän tai keskivaikean vahingon joko itsellesi tai järjestelmälle.

2.3 Turvallisuuslausuntojen yleiskatsaus
Tässä osiossa tarkastellaan kaikkia turvallisuuslausuntoja niiden tyypin mukaan, sekä toimenpiteiden, 
potentiaalisen vahingon että seurausten mukaan. Tässä osiossa opit, mitä käyttöaiheet ja vasta-aiheet 
ovat ja mitä sinun tulee tehdä itsesi turvaamiseksi ja järjestelmän pitämiseksi asianmukaisessa 
toimintakunnossa.

Käyttöohjeet 
Jatkuvatoiminen Dexcom G5 Mobile -glukoosinseurantajärjestelmä on tarkoitettu glukoosin seurantaan 
diabeteksen hallinnassa vähintään 2-vuotiailla henkilöillä. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on 
suunniteltu korvaamaan glukoosin mittaamisen testiliuskalla sormenpäästä diabeteksen hoitopäätöksiä 
tehtäessä.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tulosten tulkitsemisen tulee perustua glukoosin trendeihin ja 
useisiin pidemmällä aikavälillä otettuihin peräkkäisiin lukemiin. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä 
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auttaa myös hyperglykemia- ja hypoglykemiaepisodien havaitsemisessa, jotta akuuttia ja pitkäaikaista 
hoitoa voidaan tarvittaessa säätää.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on tarkoitettu potilaiden käyttöön kotona ja hoitolaitoksissa.

Tärkeitä käyttäjätietoja
Jos Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää ja kaikkia sen komponentteja ei käytetä käyttöohjeiden ja 
kaikkien muiden ohjeiden, vasta-aiheiden, varoitusten, huomautusten ja varotoimenpiteiden mukaisesti, 
se saattaa aiheuttaa sen, että vakavaa hypoglykemiaa (alhainen verenglukoosi) tai hyperglykemiaa 
(korkea verenglukoosi) ei havaita ja/tai tehdään hoitopäätös, joka saattaa aiheuttaa vamman. 
Jos glukoosivaroitukset ja lukemat Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä eivät täsmää oireisiisi 
tai odotuksiisi, käytä verenglukoosimittarilla sormenpäämenetelmällä otettua verenglukoosiarvoa 
diabeteksen hoitopäätösten tekemiseen. Hakeudu lääkärin hoitoon tarvittaessa.

Tutustu tuotteen ohjeisiin, ennen kuin käytät Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää. Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän sisältämät tai sen mukana toimitetut tuotteen ohjeet antavat tietoa käyttöaiheista, 
vasta-aiheista, varoituksista, huomautuksista, varotoimenpiteistä, sekä muista tärkeistä käyttötiedoista. 
Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa siitä, miten sinun tulisi käyttää Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän antamia tietoja diabeteksen hallintaan. Tuotetiedoissa on myös tärkeää tietoa 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän vianmäärityksestä sekä järjestelmän toimintaominaisuuksista.

Vasta-aiheet

MRI/TT/Diatermia
Poista Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän anturi, lähetin ja vastaanotin ennen magneettikuvausta 
(MRI), tietokonetomografiaa (TT) tai suurtaajuussähköllä suoritettavaa lämpöhoitoa (diatermia).

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää ei ole testattu MRI- tai TT-kuvannusten aikana eikä 
diatermiahoidossa. Magneettikentät ja lämpö voivat vahingoittaa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
komponentteja, minkä johdosta se voi näyttää epätarkkoja glukoosilukemia tai estää varoituksia.

Lääkitykset
Parasetamolia/asetaminofeeniä sisältävien lääkkeiden käyttäminen Dexcom G5 Mobile CGM 
-järjestelmää käytettäessä saattaa nostaa aiheettomasti Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
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antamia glukoosilukemia. Epätarkkuuden määrä riippuu kehossasi aktiivisena olevan parasetamolin/
asetaminofeenin määrästä ja on erilainen jokaisella ihmisellä. Jos olet hiljattain ottanut parasetamolia/
asetaminofeeniä, et voi luottaa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän antamiin jatkuvan 
glukoosinseurannan (CGM) tietoihin.

Varoitukset

Anturin rikkoutumat 
Anturin rikkoutumia ei saa jättää huomioimatta. Anturi voi rikkoutua tai irrota anturikotelosta 
joissakin harvinaisissa tapauksissa. Jos anturi rikkoutuu eikä ihon yläpuolella näy yhtään sen 
osaa, älä yritä poistaa sitä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos asetuskohdassa ilmenee infektion tai 
tulehduksen oireita – punoitusta, turvotusta tai kipua. Jos anturi rikkoutuu, ilmoita siitä paikalliselle 
Dexcom-edustajalle.

Älä käytä vahingoittuneita tuotteita
Jos Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän vastaanotin tai G5 Mobile -lähetin on vahingoittunut tai 
rikkoutunut, älä käytä sitä. Se saattaa aiheuttaa sähköturvallisuusriskin, joka voi aiheuttaa sähköiskun 
tuottaman vamman.  Vahingoittunut tai rikkoutunut G5 Mobile -vastaanotin tai G5 Mobile -lähetin voivat 
lisäksi aiheuttaa sen, että Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä ei toimi kunnolla.

Tukehtuminen
Älä anna pienten lasten pidellä anturia tai lähetintä ilman aikuisen valvontaa. Anturi ja lähetin sisältävät 
pikkuosia, jotka voivat muodostaa tukehtumisvaaran.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:

• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen

Kertaa koulutusmateriaalit uudelleen
Kertaa huolellisesti Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän sisältämät koulutusmateriaalit ennen käyttöä. 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän väärinkäyttö voi johtaa siihen, että ymmärrät järjestelmän 
antamat tiedot väärin tai siihen, että ne voivat vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:

• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen
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Diabeteshoitopäätökset

Jos Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä ei näytä anturin glukoosilukemia tai jos saat 
epäjohdonmukaisia lukemia, käytä sormenpäämenetelmän verenglukoosiarvoa verenglukoosimittarista 
diabeteksen hoitopäätöksen tekemiseen. 

Älä jätä huomioimatta matalan / korkean -oireita
Älä jätä huomioimatta matalan tai korkean glukoosin oireita. Jos glukoosivaroitukset ja -lukemat eivät 
vastaa oireitasi tai odotuksiasi, sinun tulee ottaa sormenpäämenetelmällä verenglukoosiarvo mittarilla 
diabeteshoitopäätösten tekemiseksi tai hakeutua välittömästi lääkärin hoitoon.

Kuka ei saa käyttää järjestelmää
 Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää ei ole arvioitu tai hyväksytty seuraavien henkilöiden käyttöön:

• raskaana olevat naiset
• dialyysipotilaat

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tarkkuutta ei ole testattu näihin ryhmiin kuuluvilla henkilöillä, 
joten glukoosilukemat saattavat olla epätarkkoja.

Kalibroi aikataulun mukaan
Kalibroi Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä vähintään kerran 12 tunnin välein. Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmä täytyy kalibroida, jotta lukemat pysyisivät tarkkoina. Älä käytä Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää diabeteksen hoitopäätösten tekemiseen, ellet ole noudattanut laitteen kehotuksia 
ja kalibroinut sitä aina 12 tunnin välein alkukalibroinnin jälkeen.

Sijoittaminen
Älä sijoita Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän anturikomponenttia muualle kuin vatsan/mahan 
alueelle (vähintään 2-vuotiaat) tai pakaroiden yläosaan (2–17-vuotiaat). Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän anturikomponentin sijoittamista ja sisäänvientiä muille alueille ei ole hyväksytty. 
Jos Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä sijoitetaan muualle, se ei ehkä toimi kunnolla.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:

• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen
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Alkukalibrointi: Tiedot/Hälytys/Varoitus

Älä odota Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän anturin glukoosilukemia tai hälytyksiä/varoituksia, 
ennen kuin käynnistämisestä on kulunut 2 tuntia. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä EI lähetä anturin 
glukoosilukemia tai hälytyksiä/varoituksia, ennen kuin 2 tuntia on kulunut käynnistämisestä JA vasta 
sitten, kun olet suorittanut käynnistyskalibroinnin. Käytä aina sormenpäämenetelmällä mitattuja 
glukoosiarvoja anturin 2-tuntisen käynnistymisjakson aikana. 

Anturin säilyttäminen
Säilytä anturia 2 ºC–25 ºC lämpötilassa anturin säilyvyysiän ajan. Voit säilyttää anturia jääkaapissa, 
jos sen lämpötila on annettujen rajojen puitteissa. Anturia ei saa säilyttää pakastimessa.

Anturin väärä säilyttäminen saattaa aiheuttaa anturin epätarkkoja glukoosilukemia.

Älylaitteen asetukset
Älylaitteesi sisäiset asetukset kumoavat kaikki Dexcom G5 Mobile -sovelluksen asetukset.

Voidaksesi vastaanottaa hälytyksiä tai varoituksia, toimi seuraavasti:

• Varmista, että G5 Mobile -sovelluksen ilmoitukset on käynnistetty älylaitteesi asetusvalikossa
• Tarkista, että älylaitteesi ei ole sulkenut G5 Mobile -sovellusta
• Jotta G5 Mobile -sovellus toimisi kunnolla, sinun täytyy käynnistää Bluetooth® älylaitteellasi
• Älylaitteen Ei saa häiritä -toiminto (mikäli käytössä) täytyy asettaa pois päältä
• Käynnistä G5 Mobile -sovellus uudelleen sen jälkeen, kun älylaitteesi on käynnistetty uudelleen
• Aseta älylaitteesi äänenvoimakkuus sellaiselle tasolle, että kuulet sen
• Älä sulje G5 Mobile -sovellusta, anna sovelluksen aina toimia taustalla

Jos älylaitteesi asetukset ovat väärät, Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä ei ehkä toimi kunnolla.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän hälytys-/varoitusvärinät eivät poikkea muista 
älylaitteesi värinäsovelluksista. Lääkinnällisten laitteiden sovelluksilla, kuten Dexcom G5 Mobile CGM 
-järjestelmän sovelluksella, ei ole mitään erityisprioriteettia älylaitteen ominaisuuksien suhteen. Et voi 
määrittää, onko värinä ilmoitus Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän sovelluksesta vai jostakin muusta 
sovelluksesta. Ainoa tapa tarkistaa asia on katsoa näyttöä.  

Seuraavat voivat auttaa välttämään:

• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen
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Jäikö hälytys tai varoitus huomaamatta? 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän sovelluksen hälytystä tai varoitusta ei kuulla älylaitteesi 
kaiuttimista, jos kuulokkeet on kytketty laitteeseen.

Varmista, että poistat kuulokkeet laitteesta, kun et enää käytä niitä. Muussa tapauksessa et ehkä kuule 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän hälytystä tai varoitusta.

Varotoimet

Anturin pakkaus
Älä käytä G5 Mobile -anturia, jos sen steriili pakkaus on vahingoittunut tai avattu. Ei-steriilin anturin 
käyttäminen saattaa aiheuttaa infektion.

Puhdista ja kuivaa ennen käyttöä
Älä avaa anturin pakkausta, ennen kuin olet pessyt kätesi saippualla ja vedellä ja antanut niiden 
kuivua. Saatat kontaminoida sisäänvientipaikan ja saada infektion, jos kätesi ovat likaiset anturia 
asettaessa.

Älä aseta anturia, ennen kuin olet puhdistanut ihon asetuspaikan alueelta paikallisesti käytettävällä 
antimikrobisella liuoksella kuten isopropanoli, ja antanut ihon kuivua. Asettaminen puhdistamattomaan 
ihoon saattaa johtaa infektioon. Älä aseta anturia, ennen kuin puhdistettu alue on kuiva, jotta anturin 
tarra tarttuu paremmin.

Uudelleenkäytettävä: Älä heitä pois
Älä heitä lähetintä pois. Se on uudelleenkäytettävä. Samaa lähetintä käytetään jokaisella käyttökerralla, 
kunnes lähettimen akun kestoikä on päättynyt.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:

• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen

Ole tarkka, ole nopea
Syötä järjestelmän kalibrointia varten tarkka verenglukoosiarvo, joka näkyy verenglukoosimittarissasi, 
viiden minuutin kuluessa huolellisesti suoritetusta glukoosin sormenpäämittauksesta.

Älä syötä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän anturin glukoosilukemaa kalibrointiin. Väärän 
verenglukoosiarvon syöttäminen, yli 5 minuuttia ennen syöttämistä otetut verenglukoosiarvot tai anturin 
glukoosilukemat voivat vaikuttaa anturin toimintaan.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:
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• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen

Hoitopäätökset
Tee diabeteshoitopäätökset Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tuottamien anturin glukoosilukeman, 
trendinuolen, trendikäyrän ja/tai toimintavaroitusten yhdistelmän perusteella.

Viimeinen käyttöpäivä
Älä käytä Dexcom G5 Mobile CGM -antureita, joiden viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen. Ennen 
anturin asettamista vahvista viimeinen käyttöpäivä pakkausmerkinnästä. Päivämäärä on seuraavassa 
muodossa: VVVV-KK-PP.

Älä käytä antureita, joiden viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen, sillä anturin glukoosilukemat eivät 
ehkä ole tarkkoja.

Anturin sijoittaminen
Vältä asettamasta anturia toistuvasti samaan kohtaan. Vaihtele anturin sijoituspaikkoja äläkä käytä 
samaa paikkaa kahteen peräkkäiseen anturin käyttöjaksoon. Saman paikan käyttäminen saattaa 
aiheuttaa arpeutumista tai ihon ärtymistä.

Vältä anturin asettamista alueille, joihin todennäköisesti kohdistuu tönäisyjä, kolhaisuja tai puristusta 
tai sellaisilla ihoalueilla, joilla on arpia, tatuointeja tai ärsytystä. Nämä eivät ole ihanteellisia 
glukoosinmittausalueita. Näiden alueiden käyttäminen saattaa vaikuttaa anturin tarkkuuteen.

Vältä insuliinin pistämistä tai insuliinipumpun sijoittamista alle 7,5 cm etäisyydelle anturista. Insuliini 
saattaa vaikuttaa anturin suorituskykyyn.

Käytä oikeaa lähetintä, vastaanotinta ja anturia
Dexcomin jatkuvan glukoosinseurantajärjestelmän eri tuotesukupolvien lähettimet ja vastaanottimet 
eivät ole keskenään yhteensopivia.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän lähetin ja vastaanotin eivät ole yhteensopivia Dexcom G4® 
PLATINUM CGM -järjestelmän lähettimen ja vastaanottimen kanssa. Dexcom G5 Mobile CGM 
-järjestelmä ei toimi, jos yhdistelet eri tuotesukupolvien lähetin- ja vastaanotinkomponentteja.

Voit käyttää joko Dexcom G4 PLATINUM -anturia tai Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM -anturia 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän kanssa. 

Seuraavat voivat auttaa välttämään:
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• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen

Tiedonsiirtoetäisyys
Vältä lähettimen ja vastaanottimen erottamista toisistaan 6 metriä kauemmaksi. Lähettimen kantoalue 
vastaanottimeen on enintään 6 metriä esteettömällä alueella. Langaton viestintä ei toimi kunnolla 
vedessä, joten kantoalue on paljon pienempi, jos olet uima-altaassa, kylpyammeessa tai vesisängyssä 
tms.

Eri estetyypit vaihtelevat eikä niitä ole testattu. Jos lähetin ja vastaanotin ovat 6 metriä kauempana 
toisistaan tai niiden välillä on este, ne eivät ehkä kommunikoi keskenään tai niiden viestintäetäisyys 
saattaa olla lyhyempi.

Hälytysten/varoitusten/ilmoitusten asettaminen
Kun käytät Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmäsi kanssa sekä vastaanotinta että älylaitetta, sinun 
täytyy tehdä niiden asetukset erikseen. Jos asetat yhden laitteen ja sitten käytätkin toista, et ehkä saa 
hälytystä tai varoitusta.

Onko se päällä?
Jos vastaanotin tai älylaite on pois päältä (suljettu), se ei näytä anturin tietoja, muuta tietoa eikä 
hälytyksiä tai varoituksia, joita Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä tuottaa. Varmista, että näyttölaitteet 
ovat päällä, muussa tapauksessa et saa anturin glukoosilukemia tai hälytyksiä ja varoituksia.

Pidä vastaanotin kuivana
Pidä vastaanottimen USB-portin suojus suljettuna aina, kun USB-johtoa ei ole kytketty. Älä upota 
vastaanotinta veteen.

Jos USB-porttiin pääsee vettä, vastaanotin saattaa vahingoittua eikä enää näytä lukemia tai anna 
varoituksia.

Ei vaihtoehtoisten paikkojen testausta
Älä käytä vaihtoehtoisia verenglukoosin testauspaikkoja (kämmenestä tai käsivarresta jne.) kalibrointia 
varten. Vaihtoehtoisesta paikasta otetut verenglukoosiarvot voivat poiketa sormenpäämenetelmällä 
otetusta verenglukoosiarvosta, eivätkä ne ehkä anna täsmällisintä verenglukoosiarvoa. Käytä 
kalibrointiin vain sormenpäästä otettua verenglukoosiarvoa. Vaihtoehtoisesta paikasta otetut 
verenglukoosiarvot saattavat vaikuttaa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tarkkuuteen.

Seuraavat voivat auttaa välttämään:
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• vaikean hypoglykemian (alhaisen verensokerin) tai hyperglykemian (korkean verensokerin)
• vammaan johtavan hoitopäätöksen tekemisen

Milloin kalibrointia ei tule suorittaa
Älä kalibroi järjestelmää, jos verenglukoosi on muuttumassa merkittävällä nopeudella, tyypillisesti 
enemmän kuin 0,11 mmol/l minuutissa. Älä suorita kalibrointia, jos vastaanottimen näytössä on nouseva 
tai laskeva yksinkertainen nuoli tai kaksoisnuoli. Se ilmoittaa, että verenglukoosi on nousemassa tai 
laskemassa nopeasti. Nopean verenglukoosin nousun tai laskun aikana kalibrointi voi vaikuttaa anturin 
tarkkuuteen.

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• määritellä turvallisuuslausunnon
○ selittää mitä eroa on käyttöaiheen ja vasta-aiheen välillä 
○ kuvata varoitusten merkityksen 
○ kuvata, mitä varotoimet ovat

• antaa yleiskatsauksen turvallisuuslausunnoista

Mitä tulee seuraavaksi?
Seuraavassa kappaleessa katsotaan yleisluontoisesti, millainen Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on.



• Johdanto Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmään

• Alkuasetus

•  Anturin käyttöjakson aloittaminen: anturin ja lähettimen 
asettaminen 

• Kalibrointi 

• Anturin käyttöjakson päättäminen

G5 KÄYTTÖÖN! PERUSASIAT



Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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Mikä on Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä?

3.1 Järjestelmän kuvaus
Nyt on aika tutustua Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän yleiskatsaukseen. 

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• selittämään, mikä on Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä 
• kuvaamaan trendien tarkasteluvaihtoehtoja
• paikantamaan lukemahistoriasi  
• tunnistamaan järjestelmän komponentit
• selittämään jokaisen osan tehtävän

3.2 Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä

CGM
Jatkuvatoiminen Dexcom G5 Mobile (CGM) -glukoosinseurantajärjestelmä on lääkinnällinen laite, jota 
käytetään glukoositrendiesi seuraamiseen ja glukoosin muutosten nopeuden ja suunnan tarkkailuun. 
Näet jatkuvasti anturisi glukoosilukemat, jotka päivittyvät aina viiden minuutin välein jopa 7 päivän ajan, 
ilman että sinun täytyisi jatkuvasti ottaa sormenpäämittauksia. 

Anturisi glukoosilukemat mitataan kertakäyttöisellä anturilla, joka asetetaan vatsan (2–17-vuotiailla 
vatsan tai pakaran yläosan) ihon alle. Uudelleenkäytettävä lähetin lähettää tietoja näyttölaitteeseesi aina 
viiden minuutin välein. 

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä antaa yksilöityjä trendivaroituksia kehottaen sinua ennakoivaan 
toimintaan, kun näet glukoositasosi olevan liian matala tai liian korkea. Dexcom antaa verkkoperusteisia 
raportteja, joista käyvät ilmi glukoositrendisi ja niiden mallit. Jaa raportit terveydenhuollon 
ammattilaisen kanssa, kun laadit hoitosuunnitelmia diabeteksen hallintaan.

Trendien tarkasteluvaihtoehdot
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän lähetin toimii tiettyjen näyttölaitteiden kanssa, jolloin voit 
joustavasti käyttää sinulle parhaiten sopivaa laitetta tilanteestasi tai elämäntyylistäsi riippuen: 

Luku 3

G5 käyttöön! Perusasiat:
Mikä on Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä?
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• Dexcom G5 -mobiilivastaanotin (valinnainen joissain maissa)
• Dexcom G5 Mobile -sovellus älylaitteessasi

Vaikka järjestelmä toimiikin erilaisten älylaitteiden kanssa, niitä ei voi vaihtaa anturin käyttöjakson 
aikana. Ennen käyttöjakson aloittamista, valitse mitä älylaitetta haluat käyttää ja käytä sitä sitten 
koko anturin käyttöjakson ajan. Et voi käyttää useita älylaitteita samanaikaisesti, mutta voit yhdistää 
vastaanottimen älylaitteeseen käyttöjakson aikana. 

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on ensimmäinen CGM-järjestelmä, jossa älylaitetta voi käyttää 
vastaanottimena. Jos haluat nähdä luettelon nykyisistä laitteista ja toimintajärjestelmistä, siirry sivulle 
dexcom.com/compatibility

Luvussa 4 kerrotaan, miten voit asettaa Dexcom G5 Mobile -sovelluksen älylaitteellesi.

Ensisijainen ero Dexcom G5 -vastaanottimen ja Dexcom G5 -sovelluksen välillä ei ole niiden 
antamissa tiedoissa vaan siinä, miten nämä tiedot esitetään. Seuraavassa on esitetty joitakin jaettujen 
CGM-tietojen ja järjestelmätiedon ominaisuuksista.

CGM-tietojen tosiaikainen seuraaminen
Vastaanotin ja sovellus antavat sinulle mahdollisuuden seurata glukoositrendejäsi useilla eri tavoilla. 
Kunkin laitteen aloitusnäyttö avautuu glukoositrendinäyttöön.

Tarkastele glukoositasoja
Vastaanottimessa ja sovelluksessa on monia samoja glukoosinseurantaominaisuuksia. Glukoosiarvosi 
on värikoodattu korostamaan millä alueella olet, jolloin voit yhdellä vilkaisulla nähdä millä tasolla 
arvosi ovat.

Värikoodatut glukoositasot:

• Punainen - matala
• Harmaa - normaalin alueesi puitteissa
• Keltainen - korkea

Trendinuolet
Glukoositasot eivät kuitenkaan tarkoita pelkästään numeroita. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmässä 
on trendinuolet, joiden perusteella näet glukoosin muutoksen suunnan ja nopeuden, ja voit toimia 
etukäteen ennen kuin glukoosisi pääsee liian korkeaksi tai liian matalaksi.

Hälytys/Varoitus 
On hyvin tärkeää, että saat varoituksen, kun glukoosiarvosi on liian korkea tai liian matala, laskee tai 
nousee liian nopeasti tai sen trendi suuntautuu kohti vakavaa matalaa tai korkeaa arvoa. Varoitusten tai 
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hälytysten muodossa tulevat ilmoitukset auttavat sinua välttämään liian matalia tai liian korkeita arvoja. 
Hälytys- ja varoitusilmoitukset pitävät sinut ajan tasalla glukoositrendien suhteen ja ne on muodostettu 
äänien, värinän ja näyttöruutujen yhdistelmästä.

Varoituksia on useita erilaisia, mutta hälytyksiä on vain yksi: silloin, kun glukoositasosi putoaa alle 
3,1 mmol/l. Saatavissa on joitakin räätälöintivaihtoehtoja, jotka muodostavat osan vastaanottimen 
ja älylaitteen alkuasetusprosessia.

Luvussa 10 opit lisää hälytyksistä ja varoituksista, ja luvussa 11 opit, miten niitä voi muokata.

Glukoosiarvojen tarkastelu
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmällä voit tarkastella viimeisten 1-3-6-12-24 tunnin aikaisia anturin 
glukoosilukemia. Vastaanottimen aloitusnäytöllä paina ylös/alas-nuolia lukemien tarkastelemiseksi. 
Älylaitteen tapauksessa pidä sitä pystysuorassa tilassa ja näet viimeisimmät kolme tuntia. 
Jos käännät sen sivuttain vaaka-asentoon, voit tarkastella glukoositasojasi viimeisten 1-3-6-12-24 
tunnin ajalta. 

Siirry lukuun 8 ja opit lisää siitä, miten voit tarkastella glukoositrendejäsi.

3.3 Mitä uutta Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmässä on?
Dexcomin G5 Mobile CGM -järjestelmässä on ominaisuuksia, joita edellisissä versioissa ei ollut. 
Niihin sisältyy seuraavat:

• Mahdollisuus tehdä hoitopäätöksiä anturin glukoosilukemien perusteella
• Dexcom G5 Mobile -sovellus älylaitettasi varten
• Päivitykset Dexcom G5 Mobile -vastaanottimen näyttöihin
• Dexcom Share™ -toiminto Dexcom G5 Mobile -sovelluksessa

Hoitopäätökset
Uutta Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmässä on mahdollisuus käyttää anturin glukoosilukemia 
hoitopäätösten tekemiseen, mukaan lukien insuliiniannokset. 

Hoitopäätöksen tekemiseksi sinun täytyy tietää glukoosilukemasi kyseisellä hetkellä, mikä on 
niiden suunta, mitä olet syönyt, mikä on stressitasosi, milloin harrastit viimeksi liikuntaa jne. 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän trendikäyrillä ja hälytys-/varoitustoiminnoilla voit määritellä 
glukoosimuutosten suunnan ja nopeuden ja määrittää sitten, pitäisikö sinun annostella ilman 
sormenpäämittausta, syödä hiilihydraatteja tai olla tekemättä mitään.
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Lisätietoja anturin lukemien käyttämisestä yhdessä trendinuolien, trendikäyrien ja hälytysten/varoitusten 
kanssa hoitopäätöksen tekemiseksi löydät luvusta 12.

Käytä verenglukoosimittarin arvoja varmistustietona, jos CGM-tiedot eivät heijasta sitä, miltä tunnet 
olosi tai jos anturin lukemissa on aukkoja.

Jaa tietosi
Turvallisen langattoman yhteyden avulla Dexcom Share -toiminto mahdollistaa anturisi 
glukoosilukemien, trendien ja tietojen tarkkailun etätoimintona läheistesi toimesta älylaitteella. 
Aktivoi Dexcom Share napauttamalla sovelluksen Share-kuvaketta, noudata muutamaa helppoa 
ohjetta ja kutsu sitten enintään viisi henkilöä yhteyteen kanssasi.

Ladattuaan Dexcom Follow™ -sovelluksen heistä tulee sinun seuraajiasi. Seuraajina he voivat 
tarkastella anturisi glukoosilukemia, trendejä ja saada hälytyksiä/varoituksia, kun glukoosisi on liian 
korkea tai liian matala.

Sinä määrittelet, mitä seuraajasi voivat nähdä. Määrittelemiesi rajojen puitteissa seuraajasi voivat 
vastaanottaa hälytyksiä tai varoituksia ja tarkastella trendejäsi. Seuraajat voivat valita ja poimia tiedot, 
tai poistaa ne päältä, mukaan lukien hälytykset/varoitukset, trendit ja viestit. Dexcom G5 Mobile 
-sovelluksen Share-toiminto on erilainen kuin Dexcom Share -sovellus, jota käytettiin edellisten 
Dexcom CGM -järjestelmien kanssa.

Lisätietoja Share- tai Follow-toiminnoista löydät Share-/Follow-käyttöoppaista.

3.4 Järjestelmätiedot
Vastaanotin ja sovellus pitävät sinut ajan tasalla myös järjestelmän tilasta. Teknisillä ilmoituksilla 
annetaan tietoa anturin käyttöjaksoista ja järjestelmän laitteistosta. Jokaisessa luvussa on taulukko 
kehotteista, järjestelmä- ja virheilmoituksista, joita voidaan soveltaa kuhunkin aiheeseen. Esimerkkinä 
kalibrointia koskevassa luvussa tarkastellaan kaikkia kalibrointiviestejä, joita voit saada.

Nyt tiedät, mitä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä tekee ja mitä siinä on uutta. Nyt voimme avata 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän pakkauksen, katsoa mitä se sisältää ja tarkastella jokaista osaa.

3.5 Järjestelmän komponentit

Pakkaus
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä toimitetaan pakattuna erilaisiin laatikoihin. Kun olet avannut ne, 
säilytä laatikot, kunnes et enää käytä niiden sisältöä.
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Anturi

Anturipakkaus

Kertakäyttöinen anturi

Myydään erikseen. Toimitetaan steriilillä alustalla tai pussissa.

IMPORTANT USER INFORMATION
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.

TÄRKEITÄ KÄYTTÄJÄTIETOJA
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.

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.

WICHTIGE BENUTZERINFORMATIONEN
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.

FONTOS TUDNIVALÓK  
A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó használati 
útmutatót, mielőtt elkezdi használni a folyamatos vércukor-
ellenőrző 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.

DŮLEŽITÉ INFORMACE  
PRO UŽIVATELE
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.

BELANGRIJKE INFORMATIE  
VOOR DE GEBRUIKER
Raadpleeg de instructies in de gebruikershandleiding 
voordat u het continue-glucosemonitoringsysteem gebruikt. 
In de gebruikershandleiding vindt u indicaties, contra-
indicaties, 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.

VIGTIGE BRUGEROPLYSNINGER
Gennemgå instruktionerne i brugervejledningen, 
inden du anvender dit kontinuerlige glukose-
overvågningssystem. 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.

معلومات املستخدم املهمة
الرجاء مراجعة تعليمات دليل املستخدم قبل استخدام 

نظام رصد الغلوكوز املستمر. ميكن العثور على دواعي 
 االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير

 الوقائية وغير ذلك من معلومات املستخدم الهامة في
 دليل املستخدم. مالحظة: إذا كنت بحاجة إلى نسخة

 أخرى من دليل املستخدم، فيمكن تنزيلها من املوقع
 www.dexcom.com أو من خالل االتصال باملوزع

 احمللي لديك.

מידע חשוב למשתמש
יש לעיין בהוראות שבמדריך למשתמש לפני 

 השימוש במערכת לניטור רציף של סוכר בדם. 
 ניתן למצוא במדריך למשתמש התוויות, התוויות 
 נגד, אזהרות, אמצעי זהירות ומידע חשוב אחר 
 בנושא שימוש. הערה: אם תזדקק לעותק נוסף

  של המדריך למשתמש, תוכל להורידו מהכתובת
www.dexcom.com  או לפנות למפיץ במקום 

מגוריך.

AR

DA

NL

FI

FR

DE

HE

HU

CS

EN

Pakkausseloste

Lähetin

Lähettimen pakkaus

Uudelleenkäytettävä lähetin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vastaanotin (valinnainen joissain maissa)

Vastaanottimen pakkaus

Ladattava vastaanotin

Vastaanottimen laturin ja tiedostojen latauksen USB-johto

Pistorasialaturi, vaihtovirta

Sovittimet pistorasialle

Käyttöohjeet
Ohjeet, joissa kuvaillaan G5 -mobiilijärjestelmän käyttö, toimitetaan erillisenä pakettina. Tämä paketti 
sisältää tietoja G5 Mobile -järjestelmän, Sharen/Follow'n ja Clarityn käytöstä (missä saatavana). 
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Järjestelmän komponenttien yleiskatsaus
Tässä osiossa annetaan nopea yleiskatsaus jokaiseen osaan, niiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät 
seuraavista luvuista. Yksityiskohtaiset tuotemääritykset ja tekniset tiedot löydät luvusta 15.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä koostuu kolmesta avainosasta:
1. Kertakäyttöinen anturi
2. Uudelleenkäytettävä lähetin
3. Näyttölaitteet:

a. Uudelleenladattava vastaanotin
i. Valinnainen joissain maissa

b. Dexcom G5 Mobile -sovellus
i. Ladattuna älylaitteellesi
ii. Sovellus ei ole saatavana kaikille älylaitteilla ja kaikissa maissa. Katso lisätietoja 

osoitteesta dexcom.com/compatibility.
c. Dexcom Share/Follow
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Anturin yleiskatsaus
Turvallisuutesi takaamiseksi anturi on pakattu steriiliin, suljettuun pussin tai alustalle, ja siihen sisältyy 
asetin, anturikotelo ja anturijohdin. Kun avaat pakkauksen ensimmäistä kertaa, anturi näyttää yhdeltä 
esineeltä, vaikka se koostuukin itse asiassa kolmesta osasta: anturin asettimen hylsystä, anturikotelosta 
ja anturijohtimesta. 

Asettimen hylsy auttaa sinua anturikotelon sisällä olevan anturijohtimen viemisessä ihon alle. 
Kun anturijohdin on asetettu paikalleen, poista asettimen hylsy. Anturijohdin pysyy anturikotelossa ja 
kotelo on liitetty ihoon kiinnitysteipillä.

Anturijohdin on valmistettu polymeerikalvoin pinnoitetusta hopeasta ja platinasta. Kun ohut ja 
taipuisa johdin on viety paikoilleen, se mittaa glukoositasoja solujesi välissä kulkevassa nesteessä 
(soluvälineste) aina seitsemän päivän ajan.

Kuva 1. Dexcom G5 Mobile -anturin asetin ja kotelo

Turvalukko

Kaulus

Anturikotelo

Kiinnitysteippi
Vapautinkieleke

Lähettimen salpa

Asettimen hylsy 
(sisältää pienen 

sisäänvientineulan 
ja anturin)

Mäntä
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Tämä osio on tarkoitettu nopeaa yleiskatsausta varten. Lisätietoja asettimen, anturin ja anturijohdon 
käyttämisestä ja asettimesta löydät luvusta 5.

Asetin ja anturikotelo

Miksi sitä kutsutaan Mitä se tekee

Asetin

Asettimen hylsy

Sisältää pienen sisäänvientineulan ja anturijohtimen.

Vie anturijohtimen ihon alle.

Poistettava, vain kertakäyttöön.

Poistetaan sisäänviennin jälkeen.

Turvalukko

Pitää kaikki liikkuvat osat paikallaan ennen sisäänvientiä.

Estää tahattoman anturin sisäänviennin.

Työkalu lähettimen poistamiseen anturin käyttöjakson jälkeen.

Laita poistamisen jälkeen lähettimen laatikkoon myöhempää 
käyttöä varten.

Kaulus Kaulus poistaa sisäänvientineulan.

Mäntä Vie anturijohtimen kehoosi sisään.

Lähettimen salpa Napsauttaa lähettimen tukevasti paikalleen anturikoteloon.

Anturikotelo

Anturikotelo

Pitelee lähetintä ja anturijohdinta.

Vedenkestävä, kun lähetin on kunnolla asetettu paikalleen.

Poistetaan käytöstä anturin käyttöjakson jälkeen.

Kiinnitysteippi Pitää anturikotelon kiinni ihossasi.

Anturijohdin

Johdin mittaa glukoositasoja solujen välisessä nesteessä.

Liitetty anturikoteloon.

Poistetaan käytöstä kotelon kanssa käyttöjakson jälkeen.
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Lähettimen yleiskatsaus

HUOMAUTUS: Kuvat ovat vain malleina, sinun lähettimesi saattaa näyttää erilaiselta.

Kun napsautat harmaan, muovisen lähettimen kiinni anturikoteloon, se lähettää langattomasti 
glukoositietoja näyttölaitteisiin – vastaanottimeen ja/tai älylaitteeseen. Jos sinulla on uusi lähetin, 
avaa pakkaus vasta sitten, kun olet valmis käyttämään sitä. 

Lähetin:
1. on uudelleenkäytettävä

a. älä heitä sitä pois anturin käyttöjakson jälkeen
b. on tarkoitettu vain sinulle, älä jaa lähetintä muiden kanssa

2. on vedenkestävä 
3. voi lähettää tietoja näyttölaitteisiisi aina kuuden metrin etäisyydelle

a. kantoetäisyys on pienempi, jos olet vedessä tai veden alla
4. akku kestää noin kolme kuukautta

a. vastaanotin tai älylaite antaa sinulle kehotteen, kun akku on vähissä
5. sarjanumero takapuolella

Lisätietoja lähettimen ominaisuuksista ja sen asettamisesta löydät luvuista 4 ja 5. 

Nyt olet tutustunut anturiin ja lähettimeen, seuraavaksi tutustutaan Dexcom G5 Mobile 
-vastaanottimeen.

Dexcom G5 Mobile -vastaanotin
Sekä vastaanotin että älylaitteesi näyttävät anturin glukoosilukemia, trendikäyriä, trendinuolia ja 
varoituksia silloin, kun glukoositasosi on liian korkea tai liian matala tai jos ilmenee jokin asia, 
joka sinun täytyy tietää tai tehdä.

Vastaanottimen pieni koko tekee sen huomaamattomaksi. Katso tiedot vastaanottimen akun 
lataamisesta luvusta 14.

Kuva 2. Dexcom G5 Mobile -lähetin edestä ja takaa
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Vastaanotin ei ole vedenkestävä eikä vettäpitävä ja se voi vahingoittua, jos sen sisään pääsee 
kosteutta. Pidä se siis etäällä nesteistä ja voimakkaasta kosteudesta. Mikro-USB-portin pitäminen 
suljettuna auttaa estämään vahingollisten nesteiden ja pölyn pääsemisen vastaanottimen sisään. 
Jos vastaanotin kastuu, testaa se varmistaaksesi, että kaiutin ja värinätoiminnot edelleen toimivat 
(ks. osio 11.3).

Jos haluat käyttää vastaanotinta yhdessä älylaitteen kanssa, sinun tulee asettaa ne erikseen.

Muista, että anturin käyttöjakson aikana et voi käyttää erilaisia älylaitteita, valitse yksi niistä.

Vastaanottimen yleiskatsaus

Mitä näet Miksi sitä kutsutaan Mitä se tekee

Vastaanotin
Antaa tietoja glukoositrendeistäsi 
näyttöruudun, äänien ja värinän 
avulla.

Micro-USB-portti Liitä USB-johto porttiin 
lataamista varten.

USB-portin kansi

Sulje USB-portin kansi kun olet 
poistanut USB-johdon – näin 
vastaanotin pysyy puhtaana ja 
kuivana.

Micro-USB-johto

Liitetään vastaanottimeen 
ja pistorasialaturiin akun 
lataamiseksi.

Katso tiedot vastaanottimen 
akun lataamisesta luvusta 14.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet Miksi sitä kutsutaan Mitä se tekee

Pistorasialaturin pistokkeet

Pistorasialaturin mukana tulee 
vaihdettavia sovitteita.

Asenna asianmukainen sovite 
pistorasialaturiin.

Pistorasialaturi Lataa vastaanottimen, kun liitetty 
pistorasiaan.

Näyttöruutu

Näyttää anturin glukoosilukemat, 
trendikäyrät ja -nuolet, 
hälytykset/varoitukset, anturin 
käyttöjakson tilan.

Vaihda asetukset valikkonäytössä.

Kaiutin Kaiuttimesta voit kuulla hälytys-/
varoitusäänet.

Navigointipyörä

Nuolet ja painikkeet, joilla 
voit navigoida vastaanottimen 
valikon vaihtoehdoissa ja valita 
ominaisuuksia.

Valintapainike Paina valikon vaihtoehdon 
valitsemiseksi.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet
Miksi sitä 
kutsutaan

Mitä se tekee

Vasen nuoli Paina ja siirry takaisin viimeiseen 
kohtaan/näyttöön tai aloitusnäyttöön.

Oikea nuoli Paina ja korosta seuraava kohta.

Ylös/Alas-nuolet

Paina ja selaa ylös- tai alaspäin valikon 
kohtien valitsemiseksi tai arvojen 
asettamiseksi.

Paina ja selaa eteen- tai 
taaksepäin 3 tunnin trendikäyrästä 
1-6-12-24-näkymiin.

3.6 Älylaitteen yleiskatsaus
Dexcom G5 Mobile -sovellus on suunniteltu toimimaan älylaitteesi kanssa, jolloin sinulla on entistä 
paremmat mahdollisuudet seurata glukoositrendejäsi ja niiden malleja. Sovellus on samantapainen 
kuin kaikki muutkin sovellukset.

Tätä käyttöopasta ei ole tarkoitettu näyttämään sinulle, miten voit käyttää älylaitettasi. Ota yhteyttä 
älylaitteesi laitetukeen tai lue älylaitteesi käyttöoppaasta ohjeet. 

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• selittää, mikä on Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä 
• kuvata trendien tarkasteluvaihtoehtoja
• paikantaa lukemahistoriasi
• tunnistaa järjestelmän komponentit
• selittää jokaisen osan tehtävän
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Seuraavat vaiheet
Seuraava vaihe Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käytön aloittamisessa on valita, millä tavalla 
saat jatkuvasti anturin glukoosilukemia: Dexcom G5 Mobile -sovelluksella, Dexcom G5 Mobile 
-vastaanottimella vai molempien yhdistelmällä. 

Seuraavassa luvussa autamme sinua asettamaan molemmat!
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Näyttölaitteen asettaminen

4.1 Johdanto
Edellisessä kappaleessa sait yleiskatsauksen Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä ja opit, että voit 
seurata glukoositasojasi erilaisilla näyttölaitteilla. Nyt on aika tehdä Dexcom G5 Mobile -sovelluksen ja 
vastaanottimesi asetukset. 

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan  seuraavat asiat:

• luoda Dexcom-käyttäjänimen ja salasanan
• ladata Dexcom G5 Mobile -sovelluksen
• asettaa Dexcom G5 Mobile -sovelluksen suositelluilla asetuksilla
• tehdä onnistuneesti asetukset Dexcom G5 Mobile -vastaanottimeen

4.2 Miksi erilaiset seurantamenetelmät?
Mukavuuden takia! 

Koska tarjolla on kaksi erilaista seurantajärjestelmää, sovellus tai vastaanotin, voit valita 
glukoositasojesi seuraamisen kyseisellä hetkellä käytännöllisemmällä tavalla. Täyttyikö älylaitteen 
muisti? Käytä vastaanotinta! Jos unohdit vastaanottimen kotiin, käytä älylaitetta! Onko älylaitteestasi 
akku loppu? Vastaanotin ratkaisee ongelman!

Lukuun ottamatta Dexcom Share -toimintoa, ensisijainen ero näiden kahden seurantajärjestelmän välillä 
ei ole tiedoissa sinänsä, vaan siinä miten ne esitetään.

Seuraavassa osiossa käydään läpi sovelluksen alkuasetukset. Vastaanottimen asettaminen on 
selitetty osiossa 4.4. Jos haluat käyttää sekä mobiilisovellusta että vastaanotinta, sinun täytyy asettaa 
molemmat erikseen.

Kun olet suorittanut alkuasetukset loppuun, olet jo askeleen lähempänä anturin käyttöjakson aloittamista!

Luku 4

G5 käyttöön! Perusasiat:
Näyttölaitteen asettaminen
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4.3 Dexcom G5 Mobile -sovellus
Ennen kuin aloitat ensimmäisen anturin käyttöjakson, valitse se älylaite, jota haluat käyttää. Kuten 
edellisessä luvussa mainittiin, voit käyttää vastaanotinta yhden älylaitteen kanssa yhden käyttöjakson 
aikana. Et kuitenkaan voi käyttää lukuisia älylaitteita saman käyttöjakson aikana. 

Kun sovellusta asennetaan älylaitteelle, osa alkuasetusta on syöttää lähettimen sarjanumero (SN). 
Jos syötät vahingossa sarjanumeron useampaan kuin yhteen älylaitteeseen, järjestelmä varoittaa sinua 
etkä voi viedä asetusprosessia loppuun.

Ehdotetut älylaitteen asetukset
Hälytysten/varoitusten käyttäminen älylaitteella edellyttää:

• Bluetoothin kytkemistä päälle.

• Ilmoitusten sallimista sovelluksen asetuksen aikana (vain Apple-laitteet).

Katso luvusta 10, Hälytys ja varoitukset, täysi lista suositelluista älylaiteasetuksista käytettäväksi 
järjestelmän kanssa.

Kun olet tarkistanut, että älylaitteesi asetukset ovat oikein, asenna sovellus.

Dexcom G5 Mobile -sovelluksen asentaminen
Sovelluksen asentaminen on helppoa! Lataa vain Dexcom G5 Mobile -sovellus älylaitteesi 
sovellusmyymälästä. Jos älylaitteesi ohjelmistolukitus on kuitenkin poistettu eli jailbreikattu tai rootattu, 
älä asenna tätä sovellusta. 

Lisätietoja sovelluksen asentamisesta löydät älylaitteesi käyttöoppaasta.

Sovellus ei ole saatavana kaikille älylaitteille ja kaikissa maissa. Katso lisätietoja osoitteesta 
dexcom.com/compatibility.

Dexcom G5 Mobile -sovelluksen alkuasetukset
Sovelluksen asettaminen on helppoa! Tarvitset Dexcom-tilisi käyttäjänimen ja salasanan, sekä 
lähettimesi laatikon. Kun olet sovelluksessa, noudata vain asennusohjelman ohjeita. Asennusohjelma 
auttaa sinua asettamaan turvallisuustiedot ja suositellut asetukset, syöttämään lähettimen 
sarjanumeron, asettamaan korkean/matalan glukoositason ja CGM-ilmoitusten vastaanottamisen.

Alkuasetuksissa tarvitaan Dexcom-käyttäjänimi ja -salasana. Voit luoda ne napauttamalla Rekisteröidy 
-kohtaa sovelluksessa, tai siirtymällä sivulle dexcom.com.

Mutta mitä, jos et ole varma jostakin vaiheesta?
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Sovellus sisältää kehotteita, jotka antavat lisää tietoja. Jos et ole varma jostakin vaiheesta 
alkuasetuksissa, katso näytöltä lisätietoja kehotteista. Tiedotuskehotteisiin kuuluu mm. seuraavat: 
En ymmärrä, Opi lisää tai Kysymysmerkki. Napauta saamaasi tiedotuskehotetta ja saat lisätietoja.

Jos haluat sulkea tiedotuskehotteen, napauta X-merkkiä oikeassa yläkulmassa. 

Sovelluksen alkuasetus

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Johdantonäytöt

1 Avaa sovellus napauttamalla sen kuvaketta.

2 Selaa pyyhkäisemällä johdantonäyttöjä tai napauta 
Kirjaudu sisään.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Johdantonäytöt

3

Syötä olemassa oleva käyttäjänimi ja salasana

TAI

Tarvitsetko Dexcom-käyttäjänimen ja -salasanan?

Napauta Rekisteröidy.

Täytä Käyttäjänimi/Salasana -kentät.

Napauta Kirjaudu sisään yhden kerran.

4 Napauta Aloitetaan.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Johdantonäytöt

5

Seuraavissa näytöissä on käyttöehdot, 
turvallisuusvaroitukset, vasta-aiheet ja suositellut 
asetukset.

Kun kaikki näytöt on luettu, napauta asianmukaista 
vaihtoehtoa ja siirry eteenpäin.

Napauta Täydellinen turvallisuuslausunto tai En ymmärrä, 
jos haluat lisätietoja.

Sovelluksen hälytysten/varoitusten ja perusasetusten asettaminen

6

Aseta Matalan glukoosin varoitus.

Oletusarvo on 4,4 mmol/l.

Selaa ja valitse toinen arvo.

Napauta Tallenna ja siirry eteenpäin.

Kun arvo on asetettu, saat varoitusilmoituksen, 
jos glukoosiarvosi putoaa asetetun arvon alapuolelle.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Sovelluksen hälytysten/varoitusten ja perusasetusten asettaminen

7

Aseta Korkean glukoosin varoitus.

Oletusarvo on 11,1 mmol/l.

Selaa ja valitse toinen arvo.

Napauta Tallenna ja siirry eteenpäin.

Kun arvo on asetettu, saat varoitusilmoituksen, 
jos glukoosiarvosi nousee asetetun arvon yläpuolelle.

8a

Vain Apple-laitteet:

Varmista, että saat hälytys-/varoitusilmoitukset. 

Napauta asianmukaista vaihtoehtoa ja siirry eteenpäin 
ilmoitusten asettamiseen.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Sovelluksen hälytysten/varoitusten ja perusasetusten asettaminen

8b
Vain Apple-laitteet:

Napauta OK saadaksesi hälytys-/varoitusilmoitukset.

9
Seuraava ruutu kuvaa, miten hälytys/varoitukset 
synnyttävät ääntä ja värinää.

Napauta asianmukaista vaihtoehtoa ja siirry eteenpäin.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/laiteparin muodostaminen

10 Napauta Seuraava.

11a
Varmista, että Bluetooth on aktivoitu.

Sovellus tarkistaa, onko Bluetooth "päällä".

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/laiteparin muodostaminen

11b

Vain Android-laitteet:

Tarkastettuasi, että Bluetooth on päällä, sinua voidaan 
pyytää sallimaan Dexcom CGM:n käyttää laitteesi sijaintia. 

Napauta Salli.

12a
Ota nyt lähettimesi laatikko.

Napauta Ota valokuva.

12b

Käännä lähettimen laatikko ylösalaisin tasaiselle pinnalle 
siten, että viivakoodi on ylöspäin.

Kohdista pisimpään viivakoodiin vihreiden hakasulkujen 
välissä.

HUOMAA: Kuva on vain malli, eikä se ehkä vastaa 
tarkalleen lähettimen laatikon takaosaa.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/laiteparin muodostaminen

12c Tarkistusmerkki vahvistaa, että lähettimen sarjanumeron 
skannaus onnistui.

13a
Jos sovelluksen lukulaitetta ei voi käyttää:

Napauta Syötä lähettimen sarjanumero käsin.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/laiteparin muodostaminen

13b

Käytä näppäimistöä ja syötä lähettimen sarjanumero.

Vahvista oikea sarjanumero.

Napauta Tallenna.

14
Aseta anturi ja kiinnitä lähetin seuraavassa videossa 
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja löydät luvusta 5.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/laiteparin muodostaminen

15 Odota enintään 30 minuuttia, että älylaite ja lähetin 
saavat yhteyden toisiinsa.

16
Vain Apple-laitteet: 

Kehotteen näkyessä napauta Muodosta pari luodaksesi 
laiteperin lähettimen ja älylaitteen välille.

17 Odota viesti Parin muodostaminen onnistui.

Anturin käyttöjakson aloittaminen

18

Napauta Anturin käynnistyminen -ympyrää aloittaaksesi 
kaksituntisen anturin käynnistymisen. 

HUOMAUTUS: Sinä ET SAA mitään anturin 
glukoosilukemia, hälytystä/varoituksia kahden tunnin 
anturin käynnistysjakson aikana.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Anturin käyttöjakson aloittaminen

19
Kun näet anturin käynnistysjakson ajastimen, 
alkuasetus on suoritettu loppuun.

Onnittelut!

Jos sinulla on ongelmia Dexcom G5 Mobile -sovelluksen alkuasetuksissa, ota yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaan.

Jos sinulla on ongelmia älylaitteesi kanssa, ota yhteyttä älylaitteen tukipalveluun.

Kun olet suorittanut loppuun alkuasetuksen, suorita vastaanottimen asetukset tai siirry lukuun 
6 ensimmäisen anturin käyttöjakson aloittamiseksi.

4.4 Dexcom G5 Mobile -vastaanotin
Edellisessä kappaleessa opit tuntemaan vastaanottimen komponentit. Seuraavassa on lyhyt kertaus 
avuksi alkuasetukseen. 

Näyttöruutu:

• trendinäyttö
• valikon valintanäyttö

Navigointipyörä:

• Valitse
 ○ nappi navigointipyörän keskellä
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▪ keskusnapissa ei lue "Valitse"
 ○ paina ja

▪ käynnistä vastaanotin
▪ valitse asetukset/ominaisuudet
▪ hyväksy muutokset
▪ siirry eteenpäin valikoissa/ominaisuuksissa

• Ylös/alas
 ○ trendinäyttöjen selaaminen
 ○ valikon kohtien korostaminen
 ○ arvojen muuttaminen

• Vasen
 ○ siirry takaisin edelliseen kohtaan tai näyttöön

• Oikea
 ○ siirry seuraavaan kohtaan tai näyttöön

Dexcom G5 Mobile -vastaanottimen alkuasetus
Paina Valitse, kun haluat käynnistää vastaanottimen.

Ensimmäinen näkemäsi näyttö on käynnistysnäyttö, jossa on kolme nousevaa palkkia. Kun ne 
ovat täydet, asennusohjelma auttaa sinua suorittamaan alkuasetusten vaiheet. Älä huolestu, 
jos vastaanottimesi surisee tai pitää muita ääniä tämän prosessin aikana.

Kun alkuasetus on suoritettu, asennusohjelma katoaa näkyvistä. Voit aina säätää asetuksiasi 
myöhemmin valikon vaihtoehdoista.

Alkuasetuksen suorittaminen loppuun tapahtuu eri tavalla vastaanottimessa ja älylaitteessa, tiedot ovat 
kuitenkin samat.

Asennusohjelman kehotteet:
• kieli
• aika/pvm
• lähettimen sarjanumero

 ○ lähettimen takaosassa
 ○ lähettimen laatikon takaosa

• matalan varoituksen asettaminen
• korkean varoituksen asettaminen

Ennen kuin aloitat käyttöjakson, sinun täytyy tarkistaa vastaanottimen akun tilanne. Jos akussa on 
vähemmän kuin puolet latausta, siirry lukuun 14 ja katso latausohjeet. 
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Vastaanottimen alkuasetukset

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Aloitusnäytöt

1 Paina Valitse, kun haluat käynnistää vastaanottimen.

2 Odota.

Kieli

3

Valitse kieli.

Paina ylös-/alas-nuolta haluamasi kielen valitsemiseksi.

Paina Valitse-painiketta korostetun kielen asettamiseksi.

Aika/Pvm

4a

Aseta ajan näyttömuoto.

Ajan näyttömuodoksi voi valita 24 tuntia tai ap/ip-valinnan 
(12 tuntia).

Paina ylös-/alas-nuolta halutun ajan näyttömuodon 
valitsemiseksi.

Paina Valitse-painiketta ja vahvista ajan näyttömuotoon 
tehdyt muutokset.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Aika/Pvm

4b

Paina ylös-/alas-nuolta ja vaihda vuosi.

Paina oikeaa nuolta ja siirry eteenpäin.

Paina ylös/alas-nuolta ja vaihda kuukausi.

Paina oikeaa nuolta.

Paina ylös-/alas-nuolta ja vaihda päivä.

Paina oikeaa nuolta ja siirry aikaan.

HUOMAA: Näyttömuoto on VVVV.KK.PP.

4c

Paina ylös-/alas-nuolta ja vaihda tunti.

Paina oikeaa nuolta.

Paina ylös-/alas-nuolta ja vaihda minuutit.

(Valinnainen AM / PM): Paina oikeaa nuolta.

(Valinnainen AM / PM): Paina ylös-/alas-nuolta ja valitse 
ap/ip.

Paina Valitse ja tallenna ja sulje.

HUOMAUTUS: Jos akku on alkuasetuksen jälkeen 
tyhjä, vastaanotin värisee kerran ja sinun on asetettava 
päivämäärä ja kellonaika uudelleen.

Lähetin

5a

Käännä lähettimen laatikko ylösalaisin ja hae 
sarjanumero.

HUOMAA: Tämä kuva on vain mallina, lähettimen 
sarjanumero saattaa sijaita toisessa paikassa.

5b

Jos lähettimen pakkausta ei ole saatavissa:

• Sarjanumero on lähettimen takaosassa.

HUOMAA: Kuva on vain mallina, lähettimesi saattaa 
näyttää erilaiselta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähetin

5c

Paina ylös-/alas-nuolia ja valitse ja syötä lähettimen 
sarjanumero.

Paina oikeaa nuolta ja siirry seuraavaan numeroon.

Paina Valitse ja tallenna ja sulje.

Matalan varoituksen asettaminen

6a
Järjestelmän oletusarvo on 4,4 mmol/l.

Paina Valitse ja tallenna nämä arvot ja sulje.

6b

Arvon vaihtaminen:

Paina ylös-/alas-nuolia arvon vaihtamiseksi 
0,1 mmol/l lisäyksin.

Paina Valitse, kun haluat tallentaa ja sulkea.

Korkean arvon asettaminen

7a
Järjestelmän oletusarvo on 11,1 mmol/l.

Paina Valitse ja tallenna nämä arvot ja sulje.

7b

Arvon vaihtaminen:

Paina ylös-/alas-nuolia arvon vaihtamiseksi 
0,1 mmol/l lisäyksin.

Paina Valitse, kun haluat tallentaa ja sulkea.
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Nämä vaiheet riittävät alkuun pääsemiseen - voit nyt aloittaa anturin käyttöjakson! 

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• luoda Dexcom-käyttäjänimen ja salasanan
• ladata Dexcom G5 Mobile -sovelluksen
• asettaa sovellukseen suositellut asetukset
• tehdä onnistuneesti asetukset Dexcom G5 Mobile -vastaanottimeen

Mitä tulee seuraavaksi?
Nyt olet saanut sovelluksen ja/tai vastaanottimen asetukset suoritettua ja seuraava vaihe on anturin 
käyttöjakson aloittaminen. 

Riippumatta käytetystä seurantamenetelmästä, anturin käyttöjakson aloittaminen tapahtuu samalla 
tavalla:

1. Aseta anturi paikalleen
2. Aseta lähetin paikalleen
3. Liitä lähetin yhteen laitteesi kanssa
4. Kahden tunnin anturin käynnistysjakso
5. Alkukalibroinnit
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5.1 Yleiskatsaus
Nyt kun näyttölaitteet on valmiiksi asetettu, olet valmis aloittamaan anturin käyttöjakson. Jos tämä on 
ensimmäinen kerta, kun asetat anturia, haluat ehkä katsoa Dexcom G5 Mobile -anturin asettamisvideon 
josta prosessi on helpompi ymmärtää. 

Dexcom G5 Mobile -anturin asettamisvideo on saatavissa kahdella tavalla:
1. Sovelluksen kautta
2. Dexcom G5 Mobile -vastaanottimen pakkauksessa olevalla USB-kortilla

Kun olet vienyt anturin sisään, aloita anturin käynnistysjakso älylaitteellasi ja vastaanottimellasi. 
Anturin käynnistysjakso kestää noin kaksi tuntia. Tänä aikana kehosi totuttelee uuteen anturiin, jolloin 
anturin glukoosilukemat ovat tarkempia. Sen jälkeen, kun kahden tunnin anturin käynnistysjakso on 
päättynyt, syötä kaksi peräkkäistä sormenpäämittausta anturin glukoosilukemien kalibroimiseksi 
sormenpäämittauksilla (kalibrointi on selvitetty seuraavassa luvussa). 

Varmista, että varaat riittävästi aikaa käynnistysjakson loppuun suorittamiseen. Muista, että älylaitteesi 
Bluetooth-toiminnon tulee muodostaa laitepari lähettimen kanssa, mikä voi kestää noin 30 minuuttia. 
Mutta hyvä puoli on se, ettei sinun tarvitse istua paikallasi odottamassa. Kunhan pidät näyttölaitteesi 
käsillä, voit jatkaa normaaleja päivittäisiä askareitasi, tehdä puutarhatöitä, yksilöidä Dexcom G5 Mobile 
-asetuksia, mitä ikinä haluatkin tehdä tämän ajan puitteissa. 

Pidä näyttölaitteesi käsillä käynnistysjakson aikana – se näyttää paljonko aikaa on kulunut 
ja ilmoittaa sinulle piippausäänellä ja kuvakkeella, kun anturin käyttöjakso on valmis sen 
alkukalibrointien suorittamiseen.

Tämän luvun jälkeen pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• tunnistat anturin asettimen ominaisuudet
• osaat valmistautua oikein anturin asettamiseen 
• valitset parhaan sijaintipaikan anturin asettamiseen
• asetat anturin oikein

Luku 5

G5 käyttöön! Perusasiat:
Anturin käyttöjakson aloittaminen: anturin 
ja lähettimen asettaminen ja käyttöjakson 
aloittaminen
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• valmistelet lähettimen sen asettamista varten 
• kiinnität lähettimen oikein anturiin
• tiedät pääpiirteissään, mitä tapahtuu anturin käynnistysjakson aikana
• tunnistat laskurin kuvakkeen

5.2 Anturin asettamisen valmistelu
Ennen anturin asettamista varmista, että sinulla on kaikki tarvitsemasi. Jotkut tarpeellisista asioista ovat 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän pakkauksissa, jotkut eivät. 

Dexcom G5 Mobile -pakkauksissa olevat asiat
Anturin asettamista varten tarvitset anturin ja lähettimen.

Anturilaatikossa

Mitä näet Mikä se on

Steriloitu anturipussi, jossa on tärkeitä pakkausmerkintätietoja.

Tarkista viimeinen käyttöpäivä.

Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen.

Kertakäyttöinen anturin asetin.

Kun tiedät, mitä kukin asettimen osista tekee, auttaa se sinua asettamaan anturin oikein. 
Luvussa 3 annettiin yleiskatsaus anturin asettimesta.
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Seuraavassa taulukossa tarkastellaan anturin asettimen komponentteja käyttöjärjestyksessä.

Käyttöjärjestys Nimi Mitä se tekee

1 Anturin pussi
Steriloitu sinun käyttöturvallisuuttasi varten.

Avaa pussi ja poista asetin ja anturi.

2 Kiinnitysteippi Pitää anturin/lähettimen paikallaan ihollasi.

3 Turvalukko Estää mäntää asettamasta anturia ennen kuin 
olet valmis.

4 Mäntä Vie anturijohtimen kehoosi sisään.

5 Asettimen hylsy
Sisältää pienen sisäänvientineulan ja anturijohtimen.

Poistettava, vain kertakäyttöön.

6 Kaulus
Kaulus poistaa sisäänvientineulan.

Auttaa asettimen hylsyn poistamisessa sen jälkeen, 
kun anturijohdin on asetettu.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Kuva 3. Dexcom G5 Mobile -anturin asetin ja kotelo

3. Turvalukko

6. Kaulus

7. Anturikotelo

2. Kiinnitysteippi
9. Vapautinkieleke

8. Lähettimen salpa

5. Asettimen hylsy 
(sisältää pienen 

sisäänvientineulan 
ja anturin)

4. Mäntä
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Käyttöjärjestys Nimi Mitä se tekee

7 Anturikotelo
Pitää anturijohtimen paikallaan ihon alla.

Pitelee lähetintä.

8 Lähettimen salpa Lukitsee lähettimen anturikoteloon.

9 Vapautinkieleke Auttaa sinua poistamaan asettimen hylsyn 
anturikotelosta.

Lähettimen laatikko

Mitä näet Mikä se on

Laatikon pohjassa on tärkeitä merkintätietoja.

Säilytä laatikko, kunnes lähettimen akku tyhjenee.

HUOMAUTUS: Kuva on vain mallina, lähettimesi laatikko saattaa 
näyttää erilaiselta.

Uudelleenkäytettävä lähetin.

HUOMAUTUS: Kuva on vain mallina, lähettimesi saattaa näyttää 
erilaiselta.

Edellisessä luvussa syötit lähettimen sarjanumeron näyttölaitteeseesi ja varmistit, että älylaitteesi ja/tai 
vastaanottimesi saivat yhteyden lähettimeen. Et pysty aloittamaan anturin käyttöjaksoa, jos lähetintäsi 
ei ole yhdistetty vastaanottimen ja/tai älylaitteen laitepariksi. 

Pakkauksiin ei sisälly:
1. Desinfiointipyyhkeet
2. Oma verenglukoosimittarisi
3. Omat testiliuskasi

Ennen kuin aloitat, tarkista verenglukoosimittarisi. Varmista, että se on toimintakuntoinen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ja että mittarin päivämäärä ja kellonaika vastaavat näyttölaitteesi päivämäärää ja 
kellonaikaa.

Varmista, että testiliuskat eivät ole vanhentuneet ja että ne toimivat mittarisi kanssa.
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Ennen anturin asettimen poistamista steriilistä pussista, määrittele, mikä on paras paikka anturin 
asettamiseen.

5.3 Asetuspaikan valitseminen
Valitse paikka vatsassa (tai jos käyttäjä on 2–17-vuotias, myös pakaroiden yläosassa), jonne anturin 
voi asettaa. Asetuspaikan tulisi olla joko vyötärölinjan ylä- tai alapuolella. Parhaat alueet ovat yleensä 
tasaisia, "nipistettäviä" ja sellaisia, joihin ei kohdistu hankausta (vyötärölinja, turvavyönhihna tai se 
kylki, jolla nukut).

Jos tarvitset apua ihanteellisen asetuspaikan valintaan, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Asetuspaikat

Sijainti Missä se on

Vartalon etupuolella (vatsan seudulla) 2-vuotiaille ja sitä 
vanhemmille

Jos käyttäjä on 2–17-vuotias:

Vartalon takapuolella (pakaroiden yläosassa)

Tee näin:
• poista anturi ja asetin steriilistä pakkauksesta vasta sitten, kun aiot käyttää niitä
• aseta se vähintään 8 cm etäisyydelle insuliinipumppusi infuusiosarjasta tai pistokohdasta
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• aja ihokarvat pois alueelta, jotta kiinnitysteippi tarttuu varmemmin (mikäli tarpeen)
• varmista, että alueelle ei ole levitetty voiteita, parfyymeja tai lääkeaineita 

Älä tee näin:
• älä käytä samaa paikkaa toistuvasti anturin sisäänvienteihin 
• älä käytä samaa paikkaa kahteen anturin käyttöjaksoon peräkkäin
• älä käytä paikkoja, jossa luu on lähellä ihon pintaa (esim. kylkiluut tai lantioluut)

Jos sinulla on ongelmia anturikotelon kiinnitarttumisessa, voit ennen anturin sisäänvientiä tehdä anturin 
asetuspaikan tarttuvammaksi. Näin varmistat, ettei anturikotelo kuoriudu irti.

Vaihtoehtoja asennuspaikan valmisteluun
Voit käyttää valinnaisia iholle tarkoitettuja liima-aineita (Mastisol™, SkinTac™) osana sisäänvientipaikan 
valmistelua. Näin autat anturikotelon paikallaan pysymistä. Levitä iholle tarkoitettua liima-ainetta sen 
jälkeen, kun olet valinnut ja puhdistanut sisäänvientipaikan. Levitä iholle tarkoitettua liima-ainetta 
pyörivin liikkein ovaalinmuotoiselle alueelle siten, että varmistat, ettei alueen keskelle pääse liima-
ainetta. Anna ovaalinmuotoisen alueen kuivua iholle tarkoitetun liima-aineen valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Kun alue on kuiva, ihosi saattaa tuntua hiukan tahmealta.

Katse vaiheen 3 ohjeet seuraavasta taulukosta.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin, jos sinulla erityisiä kysymyksiä 
lääkinnällisen teipin, kalvopyyhkeiden ja/tai muiden liimojen käytöstä siltä osin, kun ne liittyvät 
Dexcom CGM:n käyttöön.

5.4 Anturin sisäänvienti
Olet nyt koonnut kaikki tarvittavat tarvikkeet anturin käyttöjakson aloittamiseksi, olet katsellut 
koulutusvideot, tarkistanut anturin asettimen ja valmistellut anturikotelon sijoituspaikan. Nyt olet valmis 
viemään anturin sisään!
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Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

Valmistelu

1 Pese ja kuivaa kädet.

2
Puhdista sisäänvientipaikka desinfiointipyyhkeellä.

Anna kuivua.

3

Valinnainen vaihe: Iholle tarkoitettu liima-aine

Levitä ovaalinmuotoinen kehä iholle

• älä päästä liima-ainetta kehän sisäpuolelle
• anna liima-aineen kuivua
• vie anturi sisään puhtaalle iholle kehän keskelle

4

Tarkista pussi: onko se vahingoittunut tai onko se jo avattu?

• jos on, älä käytä sitä

Poista anturin asetin steriilistä pussista.

Tarkasta anturi huolellisesti ja varmista, ettei se ole 
vahingoittunut.

Säilytä anturin pakkaus, kunnes anturin käyttöjakso on 
päättynyt.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Anturikotelon kiinnittäminen

5
Vedä kiinnitysteipin suojapaperit pois.

Älä koske tahmeaan kiinnitysteippiin.

6
Aseta anturi iholle vaakatasossa, ei pystysuoraan.

Hiero kiinnitysteipin päältä ympäriinsä sen kiinnittymisen 
varmistamiseksi.

Anturijohtimen sisäänvienti

7
Pidä asettimen hylsystä kiinni.

Vedä turvalukko ulos.

8
Aseta yhden käden sormet kiinnitysteipin reunoille.

Kohota poimulle ihoasi valkoisen teipin kärjistä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Anturijohtimen sisäänvienti

9

Aseta kaksi sormea suoraan kauluksen yläpuolelle 
asettimen hylsyn pitämiseksi paikallaan.

Aseta peukalo valkoiselle männälle.

Paina mäntä kokonaan alas asettimen hylsyn sisälle.

Siitä pitäisi kuulua kaksi napsahdusta.

HUOMAUTUS: Sormien paikka on tärkeä oikeaa 
sisäänvientiä varten.

Asettimen hylsyn ja kauluksen irrottaminen

10

Siirrä kaksi sormea kauluksen yläpuolelta kauluksen 
alapuolelle.

Pidä peukalo tukena valkoisen männän päässä.

Vedä kaulus kokonaan takaisin kohti peukaloa.

Siitä pitäisi kuulua kaksi napsahdusta. 

HUOMAUTUS: Sormien paikka on tärkeä oikeaa neulan 
poistamista varten.

11
Pidä lähettimen salpaa alhaalla kehoasi vasten.

Purista uurrettuja vapautuskielekkeitä anturikotelon sivuilla.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Asettimen hylsyn ja kauluksen irrottaminen

12

Liikuta asettimen hylsyä eteenpäin ja ulospäin, poispäin 
kehostasi.

Noudata paikallisia määräyksiä asettimen hävittämiseksi.

Mitä on jäljellä?
1. Anturikotelo 
2. Lähettimen salpa

Nyt olet onnistuneesti asettanut anturin!

Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla kaksi esinettä kiinni vatsassasi:
1. Anturikotelo
2. Lähettimen salpa

Onko sinulla ongelmia?

Jos kyseessä on ensimmäinen kerta anturia asettaessa, sinulla saattaa olla kysyttävää tai tarvitset ehkä 
apua. Jos näin on, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Seuraava vaihe on lähettimen kiinnittäminen anturikoteloon.

5.5 Lähettimen kiinnittäminen
Nyt, kun anturi on asetettu, sinun täytyy kiinnittää lähetin.

Koska lähetin on uudelleenkäytettävä, et tarvitse uutta lähetintä jokaisen anturin käyttöjakson alkaessa. 
Säilytä tämän käyttökerran lähettimen laatikko. Sen pohjamerkinnöissä on tärkeitä tietoja, joita saatat 
tarvita sen jälkeen, kun olet asettanut lähettimen. Kun lähetin on kiinnitetty paikalleen, et voi poistaa sitä 
ennen kuin käyttöjakso on ohi. Luvussa 7 tarkastellaan sitä, koska ja miten lähetin poistetaan. 

Ennen lähettimen asettamista, tarkista, että syötit oikean lähettimen sarjanumeron näyttölaitteeseesi. 
Luvussa 4 käsitellään lähettimen sarjanumeron syöttämistä.
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Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

1

Poista lähetin laatikosta.

Säilytä laatikko.

Säilytä turvasalpa anturin asettimesta (se auttaa 
lähettimen poistamisessa, kun anturin käyttöjakso on ohi).

Ota desinfiointipyyhe.

2

Pyyhi lähettimen takaosa desinfiointipyyhkeellä.

Anna kuivua 2–3 minuuttia.

Älä anna lähettimen takaosan koskettaa ihoasi.

Älä naarmuta lähettimen takaosaa, se voi vahingoittaa 
vesitiivistettä.

Älä kosketa metallipisteitä lähettimen pohjassa.

3

Tasainen puoli alaspäin.

Liu'uta lähettimen kapeampi pää lähettimen salpaa 
vastapäätä ja kotelon uritettujen kielekkeiden etupuolella 
sijaitsevan anturikotelon reunan alle.

4

Pidä sormi lähettimellä sen pitämiseksi paikallaan.

Työnnä lähettimen salpaa ylös- ja eteenpäin lähettimen 
leveän pään yli toisella kädellä.

Siitä pitäisi kuulua kaksi napsahdusta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

5

Onko lähetin kunnolla paikallaan?

Ennen lähettimen salvan poistamista tarkista, että lähetin 
on kunnolla paikallaan.

Varmista, että yksikään lähettimen reunoista ei ole päässyt 
ponnahtamaan ulos anturikotelosta. 

Jos lähetin ei ole napsahtanut kunnolla paikalleen, 
yhteys saattaa olla huono eikä lähetin ole vedenpitävä.

6

Pidä anturikotelon sivuista kiinni yhdellä kädellä.

Väännä salpaa poispäin kehostasi toisella kädellä.

Poista salpa.

Älä poista lähetintä, kun anturikotelo on kiinnitettynä ihoon.

Nyt olet melkein valmis aloittamaan anturin käyttöjakson!

Anturin asettaminen, lähettimen kiinnittäminen ja kahden tunnin käynnistysjakso tapahtuvat samalla 
tavalla riippumatta siitä, käytätkö vastaanotinta vai sovellusta.

Jäljellä olevat vaiheet muuttuvat sovelluksen ja vastaanottimen välillä:
1. Ilmoita laitteelle, että sinun täytyy aloittaa anturin käynnistysjakso.
2. Seuraa käynnistysjakson laskuria.

5.6 Irronnut anturikotelo
Anturikotelon pitäisi pysyä kiinni ihossa omalla kiinnitysteipillään. Joskus kuitenkin normaalista käytöstä 
ja kulumisesta johtuen se saattaa irrota. 

Jos kiinnitysteippi alkaa irrota asettamisen jälkeen, käytä lääketeippiä (kuten Blenderm™, Tegaderm™, 
Smith & Nephew IV3000® tai 3M™ -teippi) lisätukena.

• kiinnitä teippi valkoisen kiinnitysteipin kaikille sivuille, jotta tuki olisi tasainen
• älä kiinnitä teippiä lähettimen päälle tai minkään anturikotelon muoviosan päälle
• älä kiinnitä teippiä anturikotelon alle
• älä jätä mitään ainetta iholle kohtaan, johon viet anturin sisään
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5.7 Anturin käyttöjakson aloittaminen
Jos olet valinnut käyttöön sekä vastaanottimen että sovelluksen, molemmat järjestelmät vaativat 
erilliset alkuasetukset (ks. luku 4).

Kun olet liittänyt lähettimen laitteesi laitepariksi, asettanut anturin ja kiinnittänyt lähettimen 
anturikoteloon, seuraava toimenpide on ilmoittaa laitteellesi, että haluat aloittaa anturin käyttöjakson. 
Lähettimet ovat uudelleenkäytettäviä, laiteparin muodostaminen täytyy tehdä vain silloin, kun käytät 
uutta lähetintä.

Käynnistysjakson aikana kumpikaan laitteista ei anna anturin glukoosilukemia. Anturisi glukoosilukemat 
alkavat kahden tunnin käynnistysjakson jälkeen ja sitten, kun olet syöttänyt kaksi alkukalibroinnin 
verenglukoosiarvoa joko älylaitteeseen tai vastaanottimeen.

Ensimmäiseksi tarkastellaan anturin käyttöjakson aloittamista sovelluksessa.

Dexcom -sovellus: Käyttöjakson aloittaminen

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

1
Odota Laiteparin muodostaminen onnistui -ilmoitusta.

Napauta vihreää tarkistusmerkkiä mustassa neliössä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Kuva 4. Oikea tapa käyttää teippiä lisätukena
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

2

Napauta Anturin käynnistymisjakso -ympyrää anturin 
kahden tunnin käynnistymisjakson aloittamiseksi.

HUOMAUTUS: ET tule saamaan anturin glukoosilukemia 
tai hälytyksiä/varoituksia anturin kahden tunnin 
käynnistymisjakson aikana.

Käytä verenglukoosimittarisi sormenpäämittausten 
glukoosiarvoja hoitopäätösten tekemiseen tämän 
käynnistymisjakson aikana.

3

Odota.

Näyttöön ilmestyy anturin käynnistymisjakson laskuri. 
Oranssit viivat tummenevat laskurin edetessä. 

Pidä älylaite enintään kuuden metrin etäisyydellä 
lähettimestä käynnistymisjakson aikana.

4a

Lukittu näyttö

Alkukalibrointi -kehote ilmoittaa, milloin 
käynnistymisjakso on päättynyt.

Luvussa 6 käsitellään kalibrointia.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

4b

Alkukalibrointi-kehote ilmoittaa, milloin 
käynnistymisjakso on päättynyt.

Anturin käynnistymisjakso on päättynyt.

Nyt voit ryhtyä kalibroimaan!

Vastaanotin: Käyttöjakson aloittaminen

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

1 Paina Valitse ja käynnistä vastaanotin.

2
Trendikäyrästä.

paina Valitse siirtyäksesi Päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

3

Paina alas-nuolta ja korosta Käynnistä anturi.

Paina Valitse uuden anturin käyttöjakson aloittamiseksi.

HUOMAUTUS: Kun anturi on käynnistynyt, Käynnistä 
anturi -valinta katoaa.

4

"Käynnistä anturi" -edistymispalkki vahvistaa anturin 
kahden tunnin käynnistymisjakson.

Pidä vastaanotin enintään kuuden metrin etäisyydellä 
käynnistymisjakson aikana.

5 Vastaanotin palaa trendikäyränäyttöön.

6

Varmista, että vastaanotin ja lähetin ovat yhteydessä 
keskenään.

Tarkista vastaanotin 10 minuutin kuluttua 
käynnistyksestä ja varmista Bluetooth-kuvakkeen tila.

• kiinteä: yhteydessä
• vilkkuva: hakee yhteyttä
• ei Bluetooth-kuvaketta: ei yhteyttä

7
Odota.

Näyttöön ilmestyy anturin kahden tunnin 
käynnistymisjakson laskuri.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

8
Anturin käynnistymisjakso on päättynyt.

Nyt voit ryhtyä kalibroimaan!

5.8 Neuvoja vastaanottimen Bluetooth-käytöstä
Lähetin ja vastaanotin ryhtyvät kommunikoimaan keskenään heti, kun aloitat anturin käyttöjakson. Noin 
30 minuutin kuluttua, jos Bluetooth-symboli on kiinteä eikä vilkkuva, lähettimesi ja vastaanottimesi ovat 
yhteydessä keskenään.

• Jos kuvake vilkkuu, Bluetooth on parhaillaan hakemassa yhteyttä lähettimeesi
 ○ Varmista, että lähetin ja vastaanotin eivät ole kuutta metriä kauempana toisistaan

Jos Bluetooth-kuvaketta ei näy vastaanottimessa ja Signaalin menetys -kuvake ilmestyy vastaanottimen 
tilapalkin oikeaan yläkulmaan, laitteet eivät ole yhteydessä keskenään.

Ei yhteyttä lähettimen ja vastaanottimen välillä

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

1

Tarkista, että vastaanottimessa on oikea lähettimen 
sarjanumero.

• sarjanumero on lähettimen laatikon pohjassa 
olevassa merkinnässä.

Paina Valitse siirtyäksesi päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

2
Paina alas-nuolta kohtaan Asetukset.

Paina Valitse.

3
Paina alas-nuoli kohtaan Lähetin.

Paina Valitse.

4 Paina Valitse.

5

Tarkista, että vastaanottimessa on oikea lähettimen 
sarjanumero.

• sarjanumero on lähettimen laatikon pohjassa 
olevassa merkinnässä.

Vertaa sarjanumeroa lähettimen laatikossa olevaan 
sarjanumeroon.
Jos se on oikea, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.
Paina Valitse ja poistu näytöstä.

Jos syötetty sarjanumero on väärä

6 Paina vasenta nuolta kahdesti ja siirry päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)



71

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

Anturin käyttöjakson aloittaminen: anturin ja lähettimen asettaminen ja käyttöjakson aloittaminen
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Jos syötetty sarjanumero on väärä

7

Jos anturin käyttöjakso on alkanut, sinun täytyy lähettimen 
sarjanumeron korjaamiseksi pysäyttää anturin käyttöjakso.

Paina alas-nuoli kohtaan Sammuta anturi.

Paina Valitse.

8 Paina Valitse käyttöjakson pysäyttämiseksi.

9 Odota, kunnes anturin käyttöjakso päättyy.

10

Päävalikossa:

Paina alas-nuoli kohtaan Asetukset.

Paina Valitse.

11
Paina alas-nuoli kohtaan Lähetin.

Paina Valitse.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Jos syötetty sarjanumero on väärä

12
Korosta lähettimen sarjanumero.

Paina Valitse.

13

Syötä oikea sarjanumero käyttämällä ylös-/alas-nuolta.

Paina ylös-/alas-nuolta ja valitse ja syötä lähettimen 
sarjanumero.

Paina oikeaa nuolta ja siirry seuraavaan numeroon.

Paina Valitse ja tallenna ja sulje.

Paina vasenta nuolta kaksi kertaa ja palaa päävalikkoon.

14

Aloita anturin käyttöjakso.

Paina ylös-/alas-nuolta ja korosta Käynnistä anturi.

Paina Valitse kohdassa Käynnistä anturi.

5.9 Anturin käyttöjakson valmistelu
Anturi tarvitsee noin kaksi tuntia sopeutuakseen kehoosi. Sillä aikaa, kun suoritat anturin 
käynnistymisjaksoa, voit mukauttaa asetuksesi. Luvussa 11 on selvitetty, miten voit mukauttaa 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän näyttölaitteet. 

Kun anturin käynnistymisjakso on päättynyt, voit aloittaa alkukalibroinnit! Seuraavassa luvussa 
kerrotaan, miten se tehdään. 

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• tunnistaa anturin asettimen ominaisuudet
• valmistautua oikein anturin asettamiseen
• valita parhaan sijaintipaikan anturin asettamiseen
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• asettaa anturin oikein
• valmistella lähettimen sen asettamista varten 
• asettaa lähettimen anturiin oikein
• tunnet pääpiirteissään anturin käynnistysjakson
• tunnistaa laskurin kuvakkeen

Mitä tulee seuraavaksi?
Seuraavassa luvussa saat ohjeet kalibroinnin suorittamisesta.
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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6.1 Johdanto 
Edellisessä luvussa opit, miten anturi ja lähetin asetetaan paikoilleen ja miten aloitetaan uusi anturin 
käyttöjakso. Nyt olet valmis aloittamaan viimeisen vaiheen ennen anturin glukoosilukemien saamista – 
Kalibrointi.

Tässä luvussa tarkastellaan alkukalibroinnin lisäksi myös päivityskalibrointeja, joita tarvitaan anturin 
käyttöjakson aikana. Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• Kertoa yleisesti kalibroinnista
 ○ määritellä kalibroinnin
 ○ selittää kalibroinnin merkityksen
 ○ tunnistaa vaiheet, joilla onnistunut kalibrointi varmistetaan

• Tunnistaa tarkkojen verenglukoosimittausten ottamisen vaiheet
 ○ tunnistaa oikean verenglukoosin ottopaikan kalibrointeja varten
 ○ valmistella sormen sormenpäämittausta varten

• Määritellä, pitääkö sinun kalibroida vai ei
 ○ tunnistaa, milloin voit syöttää sormenpäämittauksen kalibrointia varten
 ○ tunnistaa, milloin sinun ei pitäisi syöttää sormenpäämittausta kalibrointia varten
 ○ määritellä, täytyykö sinun kalibroida normaalien kalibrointivaatimusten lisäksi

• Valmistella alkukalibroinnin
• Suorittaa päivityskalibroinnit
• Syöttää oikein sormenpäämittaukset

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• Tunnistaa kalibrointivirheet

Luku 6

G5 käyttöön! Perusasiat:
Kalibrointi
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6.2 Kalibroinnin yleiskatsaus

Mitä on kalibrointi?
Kuten olet jo aikaisemmin oppinut, anturin glukoosilukemat saadaan mittamaalla glukoosi solujesi 
välissä olevasta nesteestä (soluvälineste). Vaikka veri ja soluvälineste ovat samantapaisia, anturin 
glukoosilukemat voivat olla erilaisia sormenpäämittauksen ja CGM-järjestelmän välillä. Kalibroinnilla 
voidaan verrata tai mitata mittarin sormenpäämittausta ja anturin glukoosilukemaa, jolloin anturi ja 
mittari saadaan linjattua keskenään.

Verenglukoosimittarisi (VG) "opettaa" anturille glukoosiarvot kalibroinnin avulla. Aivan kuin kello, joka 
tulee asettaa oikeaan aikaan – kalibroinneilla voit säätää CGM-järjestelmän sopeutumaan kehoosi.

Miksi kalibrointi on tärkeää?
Kalibroinnit täytyy suorittaa, jotta voitaisiin varmistaa, että CGM-järjestelmä toimii oikein.

Kalibroimalla silloin, kun järjestelmä ilmoittaa sinulle, että kalibrointia tarvitaan, Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmä käyttää mittarisi VG-arvoa varmistaakseen, että anturin glukoosilukemat pysyvät 
tarkkoina koko käyttöjakson ajan.

Miten kalibrointi tehdään?
Ota sormenpäämittaus mittarillasi ja syötä mittarin VG-arvo näyttölaitteeseesi. Tässä kappaleessa opit, 
mitä varotoimenpiteitä tulee tehdä ennen VG-mittarin arvon ottamista ja tietojen syöttämistä. Tähän 
mennessä olit syöttänyt erilaisia tietoja, kuten varoituksia, lähettimen sarjanumeron jne. erikseen 
vastaanottimeen ja älylaitteeseen. Kalibrointi on erilaista.

Jos syötät mittarisi VG-arvon vastaanottimeen, kestää noin viisi minuuttia, ennen kuin anturin 
glukoosilukemat alkavat. Noin 10 minuutin kuluessa voit tarkastella lukemia toisessa näyttölaitteessa. 

Miten usein tulee kalibroida?
Järjestelmässä on kolme ensisijaista "pakollista" kalibrointitapahtumaa, joista jokaisella on oma 
kehotteensa:

1. Kaksi alkukalibrointia silloin, kun käynnistymisjakso on päättynyt.
2. Päivityskalibrointi kahdesti päivässä, aina 12 tunnin välein.
3. Silloin, kun saat kehotteen.

Älä syötä VG-arvoja molempiin laitteisiin, syötä ne joko sovellukseen tai vastaanottimeen. Jos saat 
kalibrointikehotteen normaalin kalibrointiaikataulun ulkopuolella, järjestelmä ei ole hyväksynyt 



77

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

Kalibrointi

viimeisintä kalibrointiasi tai mittarisi VG-arvo poikkeaa suuresti anturin glukoosilukemista.

Älä huolehdi kalibrointien välisestä ajasta, järjestelmä antaa kehotteen silloin, kun seuraavaa kalibrointia 
tarvitaan. 

6.3 Milloin kalibrointi tulee suorittaa
Kalibrointi säännöllistä aikataulua noudattaen pitää anturin glukoosilukemat samalla linjalla mittarisi 
VG-arvojen kanssa. Ilman kalibrointeja anturisi saattaa olla epätarkka, ja sen tuloksena myös 
näyttölaitteiden anturin glukoosilukemat, varoitukset ja kehotteet, jne. ovat epätarkkoja.

On tärkeitä ajankohtia, jolloin laite täytyy kalibroida:
1. Alku- tai käynnistyskalibrointi: kaksi tuntia anturin asettamisen jälkeen.
2. 12 tunnin päivitys: aina 12 tunnin välein kahden tunnin alkukalibroinnin jälkeen.
3. Kun järjestelmä kehottaa sinua.

Kalibrointikehotteilla anturi ja näyttölaite auttavat sinua pysymään kalibrointiaikataulussasi. Jos VG-arvosi 
eivät ole välillä 2,2–22,2 mmol/l, järjestelmä ei hyväksy kalibrointiasi. Odota, kunnes olet 2,2–22,2 mmol/l 
välisellä alueella ennen kuin syötät VG-arvot. 

Alkukalibrointi: Anturin käynnistysjakso suoritettu
1. Kehotteiden mukaisesti (ks. seuraava taulukko) syötä kaksi peräkkäistä sormenpäämittausta vain 

yhteen laitteeseen.
2. Alkukalibrointia ei tarvitse suorittaa kahteen kertaan.

a. kalibrointitiedot kulkevat vastaanottimen ja sovelluksen välillä.
b. laitteiden välillä on viiden minuutin raportointiviive.

3. Ensimmäinen ylläpitokalibrointi tehdään 12 tuntia toisen alkukalibroinnin jälkeen.

Päivityskalibrointi
1. Syötä yksi sormenpäämittaus aina 12 tunnin välein.
2. Näyttölaitteet antavat kalibrointikehotteet.
3. Sinua voidaan kehottaa syöttämään ylimääräinen sormenpäämittaus tarvittaessa.
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6.4 Kalibrointikehotteet

Anturin käyttöjakson käynnistyskalibroinnin kehotteet
Kun anturin kahden tunnin käynnistymisjakso on päättynyt, näyttölaitteesi ilmoittaa sinulle, että on 
aika syöttää ensimmäinen kahdesta perättäisestä alkukalibroinnista. Kun järjestelmä on hyväksynyt 
VG-arvosi, anturin glukoosilukemat voivat alkaa. Jos et syötä VG-arvoja heti, järjestelmä muistuttaa 
sinua siitä aina 15 minuutin välein. Muista, käytä vain VG-mittaria kalibrointiin, älä koskaan syötä arvoja 
CGM-järjestelmästä.

Kuva 5. Esimerkki anturin käyttöjakson seitsemän vuorokauden 
aikana vähintään tarvittavista kalibroinneista

Maanantai (anturin käyttöjakson 1. päivä):

8 ap

Anturin 
asettaminen

12 tunnin päivitys-
kalibrointi

12 tunnin päivitys-
kalibrointi

12 tunnin päivitys-
kalibrointi

2 tunnin käynnistys-
kalibrointi

10 ap

10 ap

22 ip

22 ip

Tiistai–sunnuntai (anturin käyttöjakson päivät 2–7):
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Alkukalibroinnin kehotteet

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Ensimmäinen kalibrointi

Älylaite: 
Lukittu näyttö

Anturin 
käynnistymisjakso 
on päättynyt.

Valmiina 
ensimmäiseen 
kahdesta 
alkukalibroinnista.

Noudata osion 6.5 ja 
6.6. ohjeita.

Valmistele heti 
seuraava kalibrointi.

Älylaite: 
Sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Toinen kalibrointi

Älylaite: 
Lukittu näyttö

Anturi hyväksyi 
ensimmäisen 
kalibroinnin.

Valmiina toiseen  
VG-mittarin arvoon.

Toista kohdat osioissa 
6.5 ja 6.6

Seuraava kalibrointi 
12 tunnin kuluttua.

Älylaite: 
Sovelluksessa

Vastaanotin

Anturin glukoosilukemat alkavat noin viiden minuutin kuluttua siitä, kun laite on hyväksynyt kalibrointisi. 

Päivityskalibrointikehotteet
Kun alkukalibrointi on tehty, päivityskalibrointien aikataulu alkaa.
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Päivityskalibrointien syöttövaiheet ovat samat kuin alkukalibroinnissa, mukaan lukien myös se, että 
arvot syötetään vain yhteen näyttölaitteeseen. Ainoa ero päivityskalibroinneissa on se, että VG-mittarin 
arvo syötetään vain kerran. 

Samalla tavoin kuin ne muistutukset, joita saat alkukalibroinnissa, jos et syötä VG-mittarin arvoa heti, 
järjestelmä antaa siitä kehotteen aina 15 minuutin välein.  

Päivityskalibrointikehotteet

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite:  
Lukittu näyttö Syötä päivityskalibrointi.

Jos kehote ei poistu:

• järjestelmä 
ei hyväksy 
kalibrointia

• VG-arvot 
poikkeavat 
suuresti anturin 
glukoosilukemista

Noudata osioiden 
6.6 ja 6.7 vaiheita.

Älylaite: 
Sovelluksessa

Vastaanotin

Napauta viestiä kehotteen kuittaamiseksi älylaitteesta. Kehotteen kuittaamiseksi vastaanottimesta, 
paina Valitse. 

Ääni-/Värinäkehotteet
Mikäli et voi katsoa näyttöä, sekä älylaitteessa että vastaanottimessa on piippaus-/värinäkehotteet, 
jotka muistuttavat sinua siitä, että nyt on aika kalibroida, tai ilmoittavat, jos tapahtui järjestelmän 
kalibrointivirhe. Tämä ei koske 12 tunnin päivityskalibrointia.  

Lisätietoja ääni-/värinäkehotteiden asettamisesta ja niiden kuittaamisesta löydät luvusta 10.

Älylaite
Kalibrointikehotteet varoittavat kolminkertaisella piippauksella, jos älylaitteesi ei ole mykistetty tai 
asetuksessa Ei saa häiritä.
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Vastaanotin
Vastaanotin varoittaa sinua alkuvärinällä kalibrointikehotteena. Jos sitä ei poisteta, saat värinän/
piippauksen aina viiden minuutin välein, kunnes kuittaat ne. 

6.5 Kalibroinnin valmistelu
Anturisi on sinusta riippuvainen, jotta anturin glukoosilukemat olisivat tarkkoja. Jos et valmistaudu 
asianmukaisesti kalibrointiin, anturi ei ehkä anna sinulle kaikkein tarkimpia tietoja glukoosilukemista. 

Onnistuneen kalibroinnin kahdeksan vaihetta:
Tee näin:

1. Pese ja kuivaa kädet ennen kuin otat sormenpäämittauksen.
2. Käytä aina samaa mittaria kuin tavallisesti verenglukoosin mittaukseen.

a. Verenglukoosimittarin ja koeliuskojen tarkkuus vaihtelee tuotemerkkien välillä.
b. Niiden vaihtaminen käyttöjakson aikana saattaa aiheuttaa anturin glukoosilukemiin 

epätarkkuutta.
3. Noudata mittarin ohjeita tarkalleen sormenpäämittausta ottaessasi.
4. Varmista, että koeliuskat ovat voimassaolevia ja tarpeen vaatiessa koodattu oikein mittarin kanssa.
5. Tarkista: Onko Bluetooth käynnissä?
6. Käytä vain sormenpäämittauksen VG-arvoja.

a. Muut mittauspaikat eivät ole tarkkoja.
b. Arvo täytyy syöttää viiden minuutin kuluttua VG-mittarin arvon ottamisesta.
c. Syötä tarkka VG-arvo mittaristasi jokaista kalibrointia varten.

Älä tee näin:
7. Älä ota parasetamolia/asetaminofeeniä sisältävää lääkettä käyttöjakson aikana.

a. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta miten kauan parasetamoli/asetaminofeeni ovat 
aktiivisia kehossasi.

8. Älä kalibroi, jos VG-arvosi ovat alle 2,2 mmol/l tai yli 22,2 mmol/l.
a. Jos VG-arvo on tämän alueen ulkopuolella, järjestelmä ei ymmärrä näitä arvoja eikä 

suorita kalibrointia.
i. Sinun täytyy odottaa, kunnes verenglukoosisi on oikealla alueella kalibrointia varten.

Huolehdi turvallisuudestasi – jos verenglukoosi on alhainen, hoida ensin alhainen verensokeri ja kalibroi 
vasta sen jälkeen.

6.6 Paikoillasi? Valmiina? Kalibroi!
Olet nyt suorittanut kahdeksan eri vaihetta, sinulla on käypä VG-arvo mittaristasi, ja näyttölaitteesi 
edelleen varoittaa sinua: Kalibroi! Kalibroi! Kalibroi!
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Muista:
Sinun ei tarvitse ottaa sormenpäämittausta molempia näyttölaitteita varten kalibroitaessa, kun olet 
syöttänyt lukeman yhteen niistä, tiedot lähetetään toiselle laitteelle viiden minuutin sisällä.

Seuraava vaihe on syöttää kalibroinnit käyttäen sovellusta. Sen jälkeen tarkastellaan, miten 
kalibrointiarvot syötetään vastaanottimeen.

Kalibroi Dexcom G5 Mobile -sovelluksella

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Lisätietoja

1 Napauta ympyrää.

Alkukalibrointi: Syötä kaksi 
peräkkäistä VG-mittarin arvoa.

Päivityskalibrointi: Syötä yksi 
mittarin VG-arvo.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Lisätietoja

2

Syötä mittarin VG-arvo 
numeronäppäimistöä 
käyttäen. 

Napauta Tallenna.

3

Tarkista, että arvo on oikea.

Napauta Tallenna.

Jos se ei ole oikea:

Napauta Peruuta.

Syötä oikea arvo.

Tarkista numerot 
kahteen kertaan.

Väärän VG-arvon 
syöttäminen voi vaikuttaa 
anturin tarkkuuteen.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun pitää 
tehdä

Lisätietoja

4

Napauta ympyrää toisen 
VG-arvon syöttämiseksi.

Noudata ohjeita kohdissa 
2–3 ja syötä toinen lukema.

5
Mittarin kuvakkeessa ei ole 
kalibrointikehotetta.

Kalibrointi hyväksytty.
Kalibrointi onnistui.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun pitää 
tehdä

Lisätietoja

6
Odota seuraavaa 
kalibrointikehotetta 
12 tunnin kuluttua.

Oletusarvoinen 
aloitustrendinäyttö.

Kalibrointi hyväksytty.

Kalibroi Dexcom G5 Mobile -vastaanottimella

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun pitää 
tehdä

Lisätietoja

1

Paina Valitse ja käynnistä 
vastaanotin.

Paina Valitse uudelleen 
päävalikkoa varten.

Et näe 
kalibrointikehotteita, 
kun vastaanottimen 
näyttö on musta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun pitää 
tehdä

Lisätietoja

2

Paina ylös-/alas-nuolta.

Korosta Syötä B-gluk.

Paina Valitse.

3

Paina ylös-/alas-nuolta 
numeroiden muuttamiseksi.

Pysäytä mittarin B-gluk.-
arvoon.

Paina Valitse.

Anturin oletusarvoinen 
lukema on 6,7 mmol/l.

Jos anturin glukoosilukema 
on viimeisiltä 15 minuutilta, 
näyttö näyttää anturin 
todellisen lukeman.

4a

Varmista, että B-gluk.-arvo 
on oikea.

Jos oikea:
Paina Valitse.

Jos Valitse-painiketta 
ei paineta:

• vastaanotin 
aikakatkaistaan

• VG-tasoa ei tallenneta

4b

Varmista, että B-gluk.-arvo 
on oikea.

Jos väärä:
Paina oikea nuoli ja peruuta.

Paina Valitse.

Syötä uusi B-gluk.-arvo.

Peruuta ja syötä uusi 
VG-arvo.

Sormenpäämittauksen 
täytyy olla otettu viiden 
minuutin sisällä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun pitää 
tehdä

Lisätietoja

5 Odota.
"Suoritetaan"-näyttö.

B-gluk.-arvo on hyväksytty.

6
Ota välittömästi seuraava 
mittarilukema.

Syötä mittarin B-gluk.-arvo.

Ensimmäinen kalibrointi 
hyväksytty.

Aika suorittaa toinen 
kalibrointi.

7
Odota seuraavaa 
kalibrointikehotetta 
12 tunnin kuluttua.

Oletusarvoinen 
trendinäyttö.

Kalibrointi (kalibroinnit) 
hyväksytty.

6.7 Kalibrointivirheet
Ennen kalibrointiprosessia tai sen aikana näyttölaitteesi saattaa näyttää virhekehotteita. Jos kehotteet 
eivät poistu 15 minuutin kuluttua, ks. lukua 16, vianmääritys.
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Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
Sovelluksessa

Anturi ei voi nyt 
kalibroida.

Odota 10–15 minuuttia.

Ota uusi 
sormenpäämittaus 
kehotteen saatuasi.

Syötä VG-arvo.
Vastaanotin

Älylaite: 
Sovelluksessa

Järjestelmä ei hyväksy 
viimeistä kalibrointia.

Lisäkalibrointi 
tarvitaan välittömästi.

Kalibroi.

Ei anturin 
glukoosilukemia.

Vastaanotin

Noin viiden minuutin kuluttua toisen VG-arvon syöttämisen jälkeen näyttölaitteesi alkaa ilmoittaa anturin 
glukoosilukemia ja glukoosin tason trendejä. Vaikka molemmissa näyttölaitteissa voi olla erilaiset tavat 
esittää anturin glukoosilukemat ja trendit, niiden merkitys on sama. 

Yhteen laitteeseen syötetyt sormenpäämittaukset ovat saatavissa toisessa laitteessa noin 10 minuutin 
kuluttua tietojen syöttämisestä. 
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Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• kalibroinnin yleiskatsaus
 ○ määritellä kalibroinnin
 ○ selittää kalibroinnin merkityksen
 ○ tunnistaa vaiheet, joilla onnistunut kalibrointi varmistetaan 

• tunnistaa vaiheet, joita vaaditaan tarkan verenglukoositason saamiseksi
 ○ tunnistaa parhaan verenglukoosin ottopaikan kalibrointeja varten
 ○ valmistella sormen sormenpäämittaukseen

• määritellä, pitäisikö sinun kalibroida vai ei
 ○ tunnistaa, milloin voit syöttää verenglukoosimittarin arvot
 ○ tunnistaa, milloin sinun ei pitäisi syöttää verenglukoosimittarin arvoja
 ○ määritellä, täytyykö sinun kalibroida myös normaalien kalibrointikertojen lisäksi

• aloittaa käynnistyskalibroinnin
• suorittaa ylläpitokalibroinnin
• syöttää sormenpäämittaukset oikein

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• tunnistaa kalibrointivirheet

Mitä tulee seuraavaksi?
Seuraavassa luvussa opit, miten tyypillinen anturin seitsemän päivän käyttöjakso lopetetaan, mitä tulee 
tehdä, jos anturin käyttöjakso tulee lopettaa aikaisemmin, sekä lisäksi opit poistamaan lähettimen ja 
määrittämään, täytyykö sinun vaihtaa se.
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7.1 Johdanto
Dexcom G5 Mobile -anturin käyttöjaksot kestävät seitsemän päivää. Tässä luvussa tarkastellaan, mitä 
sinun pitäisi odottaa tapahtuvan käyttöjakson lähestyessä loppua, sekä anturin ja lähettimen poistamista. 
Siinä kerrotaan myös siitä, miten voit määritellä täytyykö sinun lopettaa käyttöjakso aikaisemmin.

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• tunnistamaan Vaihda anturi -kehotteet seitsemän päivän anturin käyttöjakson lopussa
• tunnistamaan, milloin sinun täytyy lopettaa anturin käyttöjakso aikaisemmin
• lopettamaan anturin käyttöjakson aikaisemmin onnistuneesti

 ○ tunnistamaan, miten voit ennaltaehkäistä anturin käyttöjakson virheet
• poistamaan anturikotelon ja siihen kiinnitetyn lähettimen
• irrottamaan lähettimen anturikotelosta
• määrittelemään, voiko lähetintä käyttää vielä toisella anturin käyttöjaksolla

Voidaksesi pysyä ajan tasalla glukoositrendeissäsi, on tärkeää aloittaa uusi anturin käyttöjakso 
mahdollisimman nopeasti. Kun anturin käyttöjakso päättyy, anturi lakkaa ottamasta glukoosilukemia. 
Et siis enää saa trenditietoja, etkä hälytyksiä tai varoituksia. 

7.2 Anturin käyttöjakson päättäminen
Käyttöjakson päättyminen voi tapahtua eri tavoilla.

Kaikkein yleisin on se, että anturin tyypillinen seitsemän päivän toiminta-aika on päättynyt. Toinen tapa 
on lopettaa anturin käyttöjakso aikaisemmin. Voit lopettaa käyttöjakson aikaisemmin henkilökohtaisen 
päätöksen takia, tai harvinaisemmissa tapauksissa, jos vastaanotin tai sovellus havaitsee anturiin 
liittyvän ongelman ja kehottaa sinua lopettamaan käyttöjakson.

Tarkastellaan ensin normaalia käyttöjakson päättymistä. Myöhemmin perehdytään käyttöjakson 
aikaisemmin lopettamisesta annettuihin kehotteisiin.

Luku 7

G5 käyttöön! Perusasiat:
Anturin ja lähettimen käyttöjaksojen lopettaminen
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Anturin seitsemän päivän käyttöjakson lopettaminen
Aivan kuten muutkin kehotteet, anturin käyttöjakson päättymisen kehote tarvitsee kuittauksen:

• sovellus
 ○ napauta näyttöä

• vastaanotin
 ○ paina Valitse
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Anturin seitsemän päivän käyttöjakson päättymisen kehotteet

Anturin käyttöjakson päättymisen kehotteet

Laite Mitä näet Merkitys

Kuusi tuntia aikaisemmin

Älylaite: 
lukittu näyttö

Kehotteet alkavat, kun anturin käyttöjaksoa 
on jäljellä enää kuusi tuntia.

Kello näyttää laskentaa taaksepäin, 
kunnes käyttöjakso on päättynyt.

Saat edelleen anturin glukoosilukemia.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Kaksi tuntia aikaisemmin

Älylaite: 
lukittu näyttö

Nykyistä anturin käyttöjaksoa on jäljellä 
vain kaksi tuntia.

Saat edelleen anturin glukoosilukemia.
Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

30 minuuttia aikaisemmin

Älylaite: 
lukittu näyttö

Jäljellä on 30 minuuttia.

Saat edelleen anturin glukoosilukemia.
Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)



Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

96Anturin ja lähettimen käyttöjaksojen lopettaminen

(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Käyttöjakso päättynyt

Älylaite: 
lukittu näyttö

Käyttöjakso on päättynyt.

Sovellus
Napauta näytöllä olevaa "?"-symbolia ja 
pääset vaiheisiin:

• poista anturi
• aseta uusi anturi

Vastaanotin
Paina Valitse ja kuittaa.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Käyttöjakso päättynyt

Älylaite: 
lukittu näyttö Ei sovellu

Anturin käyttöjakso on päättynyt.

Sovellus

• ei anturin glukoosilukemia
• uuden käyttöjakson kehotteet

Vastaanotin

• suora viiva
 ○ ei anturin glukoosilukemia

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Ääni-/Värinäkehotteet
Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta tarkkailla näyttöä, sekä älylaitteessa että vastaanottimessa on 
piippaus-/värinä-kehotteet, jotka muistuttavat sinua siitä, että anturin käyttöjakso päättyy 30 minuutin 
kuluttua, käyttöjakso on juuri päättynyt tai siitä, että anturissa on virhe ja sinun täytyy aloittaa uusi 
käyttöjakso. Muista, että jos älylaitteesi on mykistetty tai Ei saa häiritä -asetuksessa, et saa mitään 
äänikehotteita.

Lisätietoja ääni-/värinäkehotteiden asettamisesta löydät luvusta 9.

Älylaite
Älylaitteesi antaa kehotteen kolminkertaisella piippausäänellä. Jos kehotetta ei kuitata, saat 
kolminkertaisen piippauskehotteen kahteen kertaan viiden minuutin välein. 

Vastaanotin
Vastaanotin varoittaa sinua aluksi värinäkehotteilla. Jos niitä ei kuitata, saat värinä-/piippausäänikehotteen 
kahteen kertaan, viiden minuutin välein. 

Kun anturin käyttöjakso on päättynyt, voit aloittaa uuden käyttöjakson! Jos et ole varma siitä, mitä sinun 
tulee tehdä, sovellus antaa sinulle ohjeet. Voit myös tarkastella pika-aloitusopasta tai siirtyä tämän 
käyttöoppaan lukuun 5.
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Anturin käyttöjakson lopettaminen aikaisemmin
Saatat ehkä henkilökohtaisista syistä lopettaa anturin käyttöjakson aikaisemmin (esimerkiksi jos sinun 
täytyy mennä MRI-kuvaukseen ja joudut ottamaan anturikotelon pois).

Tai joskus sovellus tai vastaanotin saattaa havaita, että anturissa on jokin vika ja ne ilmoittavat sinulle, 
että nykyinen käyttöjakso lopetetaan.

Tämä voi johtua eri syistä:
1. Ratkaisematon kalibrointiongelma
2. Virhesymboli ei poistu
3. Odota-symboli ei poistu
4. Anturi on irtoamassa kehosta (esimerkiksi kiinnitysteipin kiinnitys irtoaa)

Saat virhekehotteen, joka johtaa uuteen anturin käyttöjaksoon. Jos näet virhekehotteen, ota aina 
yhteyttä Dexcom-jälleenmyyjääsi.

Jos näyttölaitteessasi on järjestelmävirhe, et ehkä saa anturin glukoosilukemia, eikä sinun tulisi silloin 
suorittaa kalibrointia.
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Anturin käyttöjakson aikaisen lopettamisen kehotteet

Järjestelmäkehotteet

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Järjestelmä on havainnut anturin ongelman.

Käyttöjakso päättyy automaattisesti.

Et saa: 

• anturin glukoosilukemia
• hälytyksiä/varoituksia

Vaihda anturi.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Odota enintään kolme tuntia, kunnes järjestelmä 
on korjannut tilanteen.

Tarkista lähetin – onko se kunnolla asetettu 
anturikoteloon?

Varmista, että et ole ottanut parasetamolia/
asetaminofeeniä.

Jos asia ei korjaannu kolmen tunnin kuluessa:

• ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Älylaite: 
lukittu näyttö

Odota enintään kolme tuntia, kunnes järjestelmä 
on korjannut tilanteen.

Tarkista lähetin – onko se kunnolla asetettu 
anturikoteloon?

Varmista, että et ole ottanut asetaminofeeniä.

Jos asia ei korjaannu kolmen tunnin kuluessa:

• ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä tietää, milloin tyypillinen seitsemän päivän anturin käyttöjakso 
on päättynyt ja lopettaa käyttöjakson automaattisesti kussakin näyttölaitteessa. Jos kuitenkin joudut 
lopettamaan käyttöjakson aikaisemmin, sinun tulee ilmoittaa siitä järjestelmälle keskeyttämällä anturin 
käyttöjakson manuaalisesti. 

Vaikka lopputulos on sama (anturin käyttöjakson päättyminen) suoritettavat vaiheet ovat erilaisia 
sovelluksessa ja vastaanottimessa. Jos käytät molempia, sinun ei tarvitse lopettaa anturin käyttöjaksoa 
molemmissa – toinen näyttölaite näkee, että käyttöjakso on päättynyt.

Ensin tarkastellaan sitä, miten anturin käyttöjakso lopetetaan sovelluksessa, ja sen jälkeen 
vastaanottimessa.

Sovellus: anturin käyttöjakson lopettaminen aikaisemmin

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

1 Siirry päävalikkoon. Napauta Päävalikko-
kuvaketta.

2

Lopettaa anturin 
käyttöjakson.

Käyttöjakson aikana:

• Sammuta anturi 
-valinta tulee 
näkyviin

Ei aktiivisessa 
käyttöjaksossa: 

• Käynnistä anturi 
-valinta tulee 
näkyviin

Napauta Sammuta 
anturi -valintaa.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

3 Siniset "?"-kuvakkeet 
antavat lisätietoja.

Napauta Sammuta 
anturi -valintaa.

4

Vahvistaa, että anturin 
käyttöjakso on päättynyt.

Valmis uuteen 
käyttöjaksoon.

Poista anturi.
Aseta uusi anturi.
Napauta vihreää ympyrää, 
kun olet valmis uuteen 
käyttöjaksoon.

Vastaanotin: anturin käyttöjakson lopettaminen 
aikaisemmin

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

1 Siirry päävalikkoon. Paina Valitse.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

2

Lopettaa anturin 
käyttöjakson.

Käyttöjakson aikana 
Sammuta anturi -valinta 
ilmestyy näkyviin.

Paina alas-nuolta anturin 
pysäyttämiseksi.

Paina Valitse.

3 Suoritetaan-näyttö. Odota.

4
Vahvistaa, että haluat 
sammutaa anturin.

Palaa päävalikkoon.
Paina Valitse.

5

Valmiina aloittamaan 
uuden käyttöjakson.

Ei aktiivisessa 
käyttöjaksossa, 
Käynnistä anturi -valinta 
ilmestyy näkyviin.

Poista anturi.

Aseta uusi anturi.

Paina Käynnistä anturi, 
kun olet valmis uuteen 
käyttöjaksoon.

Vastaanottimen väliaikainen sammuttaminen 
Voit sammuttaa vastaanottimen väliaikaisesti. Kun vastaanotin sammutetaan, se ei enää kommunikoi 
lähettimesi kanssa etkä saa hälytyksiä tai varoituksia, vaikka anturin käyttöjakso onkin edelleen aktiivinen.

Vastaanottimen sammuttaminen ei pidennä anturin käyttöjaksoasi yli seitsemän päivän. Se vain 
keskeyttää vastaanottimen ja lähettimen välisen kommunikoinnin. Anturin käyttöjaksosi päättyy 
seitsemän päivän kuluttua käyttöjakson aloittamisesta.

(jatkoa edelliseltä sivulta)
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Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

1 Siirry päävalikkoon. Paina Valitse.

2
Sammutuksen

varmistusnäyttö tulee 
näkyviin.

Sammuta painamalla 
Nuoli alas - näppäintä.  

Paina Valitse.

3 Paina Valitse.

Vahvistaa, että haluat 
sammuttaa sen.

Sammuttaa 
vastaanottimen.

Paina Valitse, kun haluat käynnistää vastaanottimen uudelleen.

Vastaanottimen uudelleen käynnistymiseen voi kulua 20 sekuntia. Kun se on jälleen käynnistetty, 
anturin käyttöjakson lukemat alkavat uudelleen. Muista, että kun vastaanotin on Sammuta-tilassa, 
et saa anturin glukoosilukemia. 

Anturin virheiden ennaltaehkäiseminen
Kyseessä saattaa olla anturin virhe, jos näyttölaitteesi ei saa anturin glukoosilukemia. Vaikka anturin 
virheet ovatkin harvinaisia, on olemassa joitakin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joita voit suorittaa. 

Ennaltaehkäise anturin virheet tarkastamalla seuraavat:
1. Anturin käyttöaika ei ole kulunut umpeen.
2. Lähetin on napsautettu turvallisesti anturikoteloon.
3. Anturikotelo ei ole siirtynyt pois paikaltaan eikä kiinnitysteippi ole irronnut.
4. Mikään esine ei hankaa anturikoteloa (esim. turvavyö).
5. Valitsit kunnollisen asetuspaikan (ks. luku 5).
6. Asetuspaikka on puhdas ja kuiva ennen anturin asettamista.
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Sovellus ja vastaanotin ovat valmiina uuden käyttöjakson aloittamiseen. Ennen kuin voit aloittaa uuden 
anturin käyttöjakson, sinun täytyy kuitenkin lopettaa nykyinen anturin käyttöjakso, sekä poistaa vanha 
anturi ja lähetin.

7.3 Anturikotelon ja lähettimen poistaminen

Poista anturikotelo
Ajattele, että lähetin muodostaa osan anturikoteloa. Älä poista lähetintä ennen kuin olet poistanut 
anturikotelon kehostasi.

Anturikotelon poistaminen:
1. Irrota varovaisesti anturikotelon kiinnitysteippi ihostasi.

a. anturijohdin tulee ulos anturikotelon mukana.
2. Irrota lähetin anturikotelosta.
3. Poista anturikotelo käytöstä paikallisten verikontaktissa olevia osia koskevien. 

jätehuoltomääräysten mukaisesti (anturi ja asetin).

Irrota lähetin anturikotelosta
Muista, että lähetin on uudelleenkäytettävä. Lähettimen akun kestoikä on 90 päivää, joten voit käyttää 
samaa lähetintä useina anturin käyttöjaksoina. Saat kehotteita, kun lähettimen akun käyttöikä lähestyy 
loppuaan.

Ennen kuin käytät lähetintä uudelleen uudessa anturin käyttöjaksossa, irrota se vanhasta anturikotelosta.

Voit irrottaa lähettimen kahdella tavalla:
1. Käytä turvalukkoa (ks. Turvalukolla-taulukko). Poistit turvalukon asettimen hylsystä 

käyttöjakson alussa.
2. Levitä käsin lähetintä anturikotelossa pitelevät kielekkeet (ks. Ilman turvalukkoa -taulukko).

Turvalukolla

Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

1
Ota kiinni kiinnitysteipin reunasta.

Irrota vetämällä kiinnitysteippiä ylös- ja poispäin kehostasi, 
näin voit poistaa anturikotelon ja lähettimen.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

2 Aseta anturikotelo tasaiselle pinnalle.

3
Sijoita turvalukon hammastettu reuna seuraavasti:

• lähettimen leveän reunan yläpuolelle 
• anturikotelon sivujen avoimien urien väliin 

4 Nosta turvalukko ylös.

Jos et kuitenkaan säilyttänyt turvalukkoa, älä huolestu! Voit irrottaa lähettimen vanhasta anturikotelosta 
myös sormin.

Kun olet poistanut anturin ja ottanut lähettimen irti anturikotelosta, olet valmis aloittamaan uuden anturin 
käyttöjakson. Lähettimen akku kestää vielä kolmen kuukauden ajan. Jos et ole saanut lopullista seitsemän 
päivän lähettimen akun käyttöikävaroitusta, voit käyttää lähetintä myös seuraavalla käyttöjaksolla.

Muista:
1. Älä koskaan käytä samaa paikkaa toistuvasti anturin asettamiseen.
2. Älä koskaan käytä samaa paikkaa kahtena peräkkäisenä anturin käyttöjaksona.
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Ilman turvalukkoa

Vaihe Kuva Mitä sinun pitää tehdä

1
Ota kiinni kiinnitysteipin reunasta.

Irrota vetämällä kiinnitysteippiä ylös- ja poispäin kehostasi, 
näin voit poistaa anturikotelon ja lähettimen.

2 Aseta anturikotelo tasaiselle pinnalle.

3 Ota kiinni anturikotelon leveästä päästä molemmin käsin ja 
sijoita sormet sivujen avoimiin uriin.

4 Vedä kielekkeet irti lähettimestä.

7.4 Lähettimen akun loppuminen
Mistä tiedät, kestääkö lähettimesi akku vielä seuraavan käyttöjakson?

Järjestelmän viestit auttavat sinua määrittämään, kestääkö lähettimesi akku vielä seuraavan seitsemän 
päivän käyttöjakson. Kun jäljellä on kolme viikkoa akun loppumiseen, viestit laskevat aikaa taaksepäin, 
kunnes lähettimen akulla on enää seitsemän päivää käyttöikää. Jos lähettimen akulla on enää 
seitsemän päivää jäljellä tai vähemmän, et voi aloittaa uutta käyttöjaksoa.
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Lähettimen akun viestit

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Akku tyhjenee kolmen viikon kuluessa.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)



109

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

Anturin ja lähettimen käyttöjaksojen lopettaminen

(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Akku tyhjenee kahden viikon kuluessa.

Tilaa uusi lähetin.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Yhden viikon varoitus.

Viimeinen anturin käyttöjakso tällä lähettimellä.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Voidaksesi varmistaa, että sinulla on lähetin valmiina uutta anturin käyttöjaksoa varten, haluat ehkä 
tilata uuden ottamalla yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaasi ensimmäisen akun kehotteen saatuasi.

Ääni-/Värinäkehotteet
Mikäli et voi katsoa näyttöä, sekä älylaitteessa että vastaanottimessa on piippausääni/värinä -kehotteet, 
jotka kertovat sinulle lähettimen akun olevan vähissä tai lähettimen viasta. Muista, että jos älylaitteesi 
on mykistetty tai Ei saa häiritä -asetuksessa, et saa mitään äänikehotteita.

Lisätietoja ääni-/värinäkehotteiden asettamisesta sekä niiden kuittaamisesta löydät luvusta 8.
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Älylaite

Älylaitteesi antaa kehotteen kolminkertaisella piippausäänellä. Jos kehotetta ei kuitata, saat 
kolminkertaisen piippauskehotteen kahteen kertaan viiden minuutin välein.

Vastaanotin

Vastaanotin varoittaa sinua aluksi värinäkehotteilla. Jos sitä ei kuitata, saat värinä-/piippauskehotteen 
kahdesti viiden minuutin välein. 

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• tunnistaa Vaihda anturi -kehotteet seitsemän päivän anturin käyttöjakson lopussa
• tunnistaa, milloin sinun täytyy lopettaa anturin käyttöjakso aikaisemmin
• lopettaa anturin käyttöjakson aikaisemmin onnistuneesti

 ○ tunnistaa, miten voit ennaltaehkäistä anturin käyttöjakson virheet
• poistaa anturikotelon ja siihen kiinnitetyn lähettimen
• irrottaa lähettimen anturikotelosta
• määritellä, voiko lähetintä käyttää vielä toisella anturin käyttöjaksolla 

Mitä tulee seuraavaksi?
Onnittelut, nyt hallitset perusasiat!

Osaat asettaa sovelluksen ja vastaanottimen, aloittaa anturin käyttöjakson, kalibroida ja lisäksi tiedät, 
miten anturin käyttöjakso lopetetaan ja milloin lähetin täytyy vaihtaa. Mutta Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmä pystyy tekemään vielä paljon muuta.

Seuraavassa, osiossa 3: Seuraavat vaiheet, opit, miten saat parhaan hyödyn Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmästäsi.
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu



•  Trendikäyränäyttöjen lukeminen ja trendien tunnistaminen

•  Tapahtumat 

•  Hälytys ja varoitukset

•  Hälytys-, varoitus ja järjestelmäviestien äänet 

SEURAAVAT VAIHEET - 
MITEN SAAT ENITEN HYÖTYÄ 
DEXCOM CGM -JÄRJESTELMÄSTÄ



Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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8.1 Aloitusnäytön johdanto
Edellisessä luvussa opit tuntemaan kalibroinnit, miksi ne ovat tärkeitä ja miten ne suoritetaan. 
Anturin glukoosilukemat alkavat viiden minuutin kuluttua jälkimmäisestä kalibroinnista!

Tässä luvussa opit kolme uutta asiaa. Ensinnäkin opit lukemaan aloitusnäyttöä. Toiseksi opit 
tunnistamaan anturin glukoosilukemat ja trendit. Mitä ne tarkoittavat? Mikä on paras tapa trenditietojen 
käyttämiseen? Ja kolmanneksi, mitä sinun tulee tehdä, jos et saa anturin glukoosilukemia.

Tämän luvun tarkoituksena ei ole kertoa sinulle, miten sinun pitäisi reagoida trendeihin, vaan 
auttaa sinua tunnistamaan, missä glukoosiarvosi ovat ja minne ne ovat menossa. Terveydenhuollon 
ammattilaiset voivat auttaa sinua ratkaisemaan, mihin toimenpiteisiin sinun tulisi ryhtyä 
glukoositrendiesi perusteella.

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• tunnistamaan aloitusnäytön kuvakkeet
• paikantamaan anturin glukoosilukemat
• selittämään anturin glukoosin tavoitealueen
• tunnistamaan harmaan, keltaisen ja punaisen värin merkitykset
• tunnistamaan matalan/korkean glukoosin varoitustasot trendikäyrässäsi
• kuvaamaan milloin saat korkean tai matalan anturin glukoosilukeman
• vaihtamaan trendikäyränäkymää 
• kertomaan erot muutosnopeus-nuolien välillä
• tunnistamaan virheilmoitukset

8.2 Aloitusnäytön yleiskatsaus
Näyttölaitteestasi riippumatta aloitusnäyttö näyttää nykyisen anturin glukoosiarvon, glukoositrendin, 
muutosnopeusnuolen ja CGM-järjestelmän tilan. Vaikka vastaanottimen ja älylaitteiden näytöt 
näyttävätkin erilaisilta, niiden tiedot ja värikoodit ovat kuitenkin samat.

Luku 8

Seuraavat vaiheet
Aloitusnäyttö, muutosnopeusnuolet ja virheet
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Vaikka pitelet vastaanotinta millä tavalla tahansa, sen näyttö ei muutu. Dexcom G5 Mobile -sovelluksessa 
taas on kaksi tapaa tarkastella tietoja riippuen siitä, missä asennossa pitelet älylaitetta:

1. pystyasennossa: 3 tunnin trenditiedot ja tehtäväpalkki
2. vaaka-asennossa: 1, 3, 6, 12 tai 24 tunnin trenditiedot ilman tehtäväpalkkia

Tässä luvussa tutustut ensin sovelluksen aloitusnäyttöön, ja sen jälkeen vastaanottimen aloitusnäyttöön. 
Muissa luvuissa opit miten kuvakkeita käytetään tai miten navigointipyörällä syötetään tietoja tai 
tehdään järjestelmämuutoksia. 

Sovelluksen aloitusnäyttö
Sovelluksen aloitusnäytössä on kaksi pääosiota:

 • tehtävärivi: Antaa sinun muuttaa asetuksia, lisätä dataa jne.

 • glukoositiedot: Ilmoittaa anturin glukoositiedot ja trendit.

Kuva 6. Sovelluksen aloitusnäyttö mobiililaitteella

Tehtävärivi

Glukoositiedot
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Tehtävärivi

Sovellus Nimi Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Tehtäväpalkki: suorita tehtävät

Päävalikko Siirtyy muihin 
asetuksiin.

Napauta, kun haluat 
siirtyä:

• varoituksiin
• asetuksiin
• ohjeeseen
• anturin käynnistä-

miseen/pysäyttämi-
seen

Verenglukoosimit-
tari, jossa punainen 
ympyrä ja numero

Kalibrointikehote

Napauta kuvaketta ja 
syötä sormenpäästä 
mitattu verenglukoosiarvo 
(ks. luku 6).

Verenglukoosimit-
tari ilman punaista 
ympyrää

Ei kalibrointitarvetta Älä tee mitään

Tapahtumat

Syötä erilaiset 
tapahtumat, jotka 
liittyvät glukoositasoosi 
vaikuttaviin 
toimintoihin.

Napauta kuvaketta, kun 
haluat syöttää tiedot 
seuraavista:

• hiilihydraatit
• insuliini
• liikunta
• terveys

(ks. luku 9).

Dexcom Share

Dexcom Share on 
käytettävissä vain 
sovelluksessa.

Harmaa kuvake 
tarkoittaa, että Share ei 
ole toiminnassa.

Napauta kuvaketta ja 
aktivoi se.

Katso Share/Follow 
-käyttöoppaasta täydelliset 
tiedot ohjeista.

Dexcom Share
Kun Dexcom Share on 
aktivoitu, kuvake on 
värillinen.

Älä tee mitään

Napauta kuvaketta 
siirtyäksesi Dexcom 
Share -toimintoon.
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Glukoositiedot

Sovellus: Pystyasento Sovellus: Vaaka-asento Merkitys

Aloitusnäyttö
Napauta vaaka-
asennossa 
trendinäkymää, 
jonka haluat 
nähdä näytön 
yläosassa: 1, 3, 6, 
12 tai 24 tunnin 
trendinäkymät.

Numero: 
Viimeisin anturin 
glukoosilukema.

Näytetään millimoles 
litrassa (mmol/l).

1. Keltainen: 
Tavoitteessa 
tai sen yli

2. Harmaa: 
Tavoite-alueella

3. Punainen: 
Tavoitteessa tai 
sen alapuolella

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Sovellus: Pystyasento Sovellus: Vaaka-asento Merkitys

Ei sovellu

Entiset lukemat
Käännä älylaite  
vaaka-asento-tilaan.

Napauta 
aikaa, näyttää 
aikaraamin anturin 
glukoosilukeman.

Liu'uta sormeasi 
näytön yli ja näet 
päivän muut anturin 
glukoosinäkymät.

Jokainen piste 
tarkoittaa anturin 
glukoosilukemaa, 
joka otettiin viiden 
minuutin välein.

Ei sovellu

Muutosnopeus-nuoli 
Nuolien suunta 
ja nuolien 
lukumäärä näyttää 
anturin glukoosin 
muutosnopeuden.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Sovellus: 
Pystyasento

Sovellus: Vaaka-asento Merkitys

Anturin 
glukoosilukeman alue
Näytetään välillä 
2,2–22,2 mmol/l.

Tavoitealueen sisällä 
olevat glukoosiarvot 
ja varoitustasot 

1. Keltainen 
palkki: Korkean 
varoitustaso

2. Harmaa 
tausta: Alueen 
sisällä (vain 
pystyasennossa) 

3. Punainen 
palkki: Matalan 
varoitustaso

(jatkuu seuraavalla sivulla)



121

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

Aloitusnäyttö, muutosnopeusnuolet ja virheet

(jatkoa edelliseltä sivulta)

Sovellus: 
Pystyasento

Sovellus: Vaaka-asento Merkitys

Trendikäyrän 
aikaraamit
Oletusarvona on 
viimeiset 3 tuntia.

Käännä älylaite vaaka-
asento-tilaan ja saat 
viimeisimmät 1, 3, 6, 
12 ja 24 tunnin lukemat.

Lisää tapoja nähdä sovelluksesi
Katsotaan seuraavaksi muita tapoja tarkastella CGM-tietojasi. 

Nämä toiminnot eivät ole saatavana kaikilla laitteilla ja kaikissa maissa.

Pyyhkäise CGM-tiedot

Voit tarkistaa CGM-tietosi pyyhkäisemällä, vaikka laite olisi lukittuna. Virhesymbolit ja -viestit eivät näy 
seuraavissa näkymissä. Tarkista järjestelmäsi tila avaamalla sovellus.
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Tänään-näkymä (vain Apple)
Lisää CGM Tänään-näkymääsi. 

Käyttöönotto

1. Avaa Tänään-näkymä. Katso lisätietoja älylaitteesi ohjeista.

2. Vieritä alas ja napauta Muokkaa.

3. Lisää Dexcom-merkintä.

Nyt voit tarkistaa CGM:si koska tahansa pyyhkäisemällä näytön poikki.
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Pikavilkaisu (vain Android)
Pikavilkaisu näyttää CGM:si ilmoitusalueella. Pyyhkäise alas näytön yläreunasta tarkistaaksesi sen. 

Avaa sovellus napauttamalla Pikavilkaisua. Sinun pitää ehkä avata laitteesi lukitus ensin.

Tämä valinta on oletusarvoisesti päällä. Kytke se pois siirtymällä Valikko > Hälytykset > Pikavilkaisu.

Kuva 7. Pikavilkaisu

Trendikäyrä

Glukoosiarvo Trendinuoli

Älykellot
Katso CGM-tietosi ja ota vastaan CGM-ilmoituksia kellollasi.

Suositeltu älykellon käyttö ja asetukset
Älykellon käyttö järjestelmän kanssa voi muuttaa tapaa, jolla saat hälytyksen ja varoitukset. 

• älykellosi voi viestiä vain älylaitteesi kanssa, ei Dexcom G5 -lähettimen kanssa. Sinä et saa 
anturilukemia tai hälytystä/varoituksia kellollasi, ellei sitä ole yhdistetty älylaitteeseesi.

• aseta laitteesi asetukset lähettämään ilmoitukset sekä älylaitteelle että älykelloon.

• älä ota ilmoituksia pois tai estä niitä sovelluksesta.

• varmista, että ymmärrät, miten ilmoitukset vastaanotetaan, kun muodostat 
laiteparin kellon avulla.

Kun herätät älykellosi, se päivittää nykyiset CGM-tietosi älylaitteeltasi. Voi olla pieni viive, ennen kuin 
kellosi näyttää nykyiset tiedot.
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Apple Watch (vain iPhone)
Katso CGM-tietosi Apple Watchilla.

Käyttöönotto

Dexcom lisätään kelloon käyttämällä Watch-sovellusta, joka sijaitsee älylaitteellasi.

Lue lisää sovellusten lisäämisestä kellosi käyttöohjeista.

Ilmoitukset

Oletuksena ilmoituksesi näkyvät vain Apple Watchissa, kun laitepari on muodostettu, eivät älylaitteellasi. 
Aseta ne näkymään kummassakin muuttamalla Watch-sovelluksen asetuksia.

Kuittaa ilmoitukset

Dexcom-ilmoitukset kuitataan avaamalla sovellus älylaitteellasi.
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Android Wear (vain Android)
Tarkista CGM-tietosi Android Wear -kellossa Dexcom-kellotaulun avulla.

Glukoosiarvo

Trendikäyrä

Trendinuoli

Kuva 8. Dexcom-kellotaulu

Käyttöönotto 

1. Pidä nykyistä kellotaulua painettuna.

2. Vieritä Dexcom-kellotauluun.

3. Aseta napauttamalla.

Katso lisätietoja kellosi ohjeista.

Ilmoitukset

Kun sovellus lähettää ilmoituksen, älykellosi värisee ja ilmoitus näkyy sekä kellossa että parina olevassa 
älylaitteessa.

Käytä aina kelloasi varmistaaksesi, että hälytys tai varoitus ei jää näkemättä. Jos poistat kellon ja jätät 
laiteparin käyttöön, hälytys tai varoitus voi jäädä näkemättä.

Kuittaa ilmoitukset

Ilmoitus kuitataan pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla OK. Tämä vastaa sovelluksen 
avaamista ja OK:n napauttamista. 
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Vastaanottimen aloitusnäyttö
Toisin kuin älylaitteessa, vastaanottimen näyttö ei ole interaktiivinen. Kaikki kehotteet ovat vain tiedoksi. 
Jos haluat tehdä muutoksia tai syöttää tietoja vastaanottimeen, paina Valitse ja siirry päävalikkoon.

Vastaanottimen aloitusnäytössä on kaksi pääosiota:
1. Tilapalkki

a. tilapalkki ilmoittaa glukoositrendit, lukemat, vastaanottimen järjestelmän tilan 
(esim. jäljellä oleva akku) 

2. Glukoositietojen trendikäyrä
a. ilmoittaa anturin glukoosilukemat ja trendit

Tässä osiossa tutustut vastaanottimen aloitusnäyttöön. Muissa luvuissa opit, miten navigointipyörää 
käytetään tietojen syöttämiseen tai järjestelmämuutosten tekemiseen.

                              Kuva 9. Aloitusnäyttö vastaanottimessa

Tilapalkki

Glukoositiedot
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Tilapalkki

Vastaanotin Nimi Mitä se tekee
Mitä sinun 
pitää tehdä

Tilapalkki

Saat yhdellä 
silmäyksellä tietoja 
vastaanottimesta, 
järjestelmästä tai 
itsestäsi.

Kuvakkeet muuttuvat 
nykyisten tietojen 
perusteella.

Tarkastele ja 
ryhdy tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

Akku Näyttää akun tason.

Kun akku on 
vähissä, kytke 
micro-USB-johto 
vastaanottimeen.

Kytke USB-johto 
pistorasialaturiin 
ja sitten 
sähköpistorasiaan.

Bluetooth Näyttää Bluetooth-
yhteyden toiminnan.

Älä tee mitään.

Vastaanottimen 
Bluetooth on aina 
toiminnassa.

(jatkoa edelliseltä sivulta)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vastaanotin Nimi Mitä se tekee
Mitä sinun 
pitää tehdä

Anturin 
glukoosilukema

Näyttää 
viimeisimmät anturin 
glukoosilukemat. 
Tilapalkin väri 
muuttuu:

• keltainen: 
tavoitteessa 
tai sen yli

• harmaa: 
normaali alue

• punainen: 
tavoitteessa tai 
sen alapuolella

Ryhdy tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

Trendinuoli 
Näyttää glukoosin 
muutosten suunnan 
ja nopeuden.

Tarkasta ja ryhdy 
asianmukaisiin 
toimenpiteisiin 
(ks. luku 12).

Tilapalkki
Oikeassa kulmassa.

Virhekuvakkeet ja 
kalibrointikehotteet.

Ryhdy tarvittaviin 
toimenpiteisiin.
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Glukoositiedot

Vastaanotin Mitä se tekee

Aloitusnäyttö.

Numero: Viimeisin anturin glukoosilukema.

Esitetään millimooleina per litra (mmol/l). Tilapalkin väri muuttuu:

• keltainen: tavoitteessa tai sen yli
• harmaa: normaali alueen sisällä
• punainen: tavoitteessa tai sen alapuolella

Entiset lukemat
Oletusarvona on viimeiset 3 tuntia.

Paina ylös-/alas-nuolia ja siirry 1, 3, 6, 12 tai 24 tunnin 
trendinäkymiin.

Muutosnopeus-nuoli
Glukoosimuutosten suunta ja nopeus.

Anturin glukoosilukeman alue
Näytetään välillä 2,2–22,2 mmol/l.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vastaanotin Mitä se tekee

Glukoosin tavoitealueen varoitusasetukset

• keltainen palkki: korkean varoituksen asetus 
• harmaa tausta: normaali alue 
• punainen palkki: matalan varoituksen asetus

Nyt olet tutustunut trendikäyränäytön perusasetteluun, tiedät, mistä lukemat löytyvät, tunnistat 
värikoodit ja osaat tarkastella aikaraameja. Katsotaanpa tarkemmin muutosnopeus-nuolia.

8.3 Muutosnopeusnuolet
Etkö ole varma siitä, mikä trendi anturisi glukoosilukemilla on? 

Muutosnopeusnuolet näyttävät glukoositrendisi nopeuden ja suunnan useiden viimeisten anturin 
glukoosilukemien perusteella. Nuolet ja trendikäyrä auttavat sinua tietämään, milloin ryhtyä 
toimenpiteisiin ennen kuin olet liian korkeassa tai liian matalassa arvossa.

Ennen kuin teet mitään, mieti kuitenkin mikä oli viimeisin insuliiniannoksesi, mitä söit, mikä oli yleinen 
trendikäyrä ja mikä on nykyinen verenglukoosiarvosi. Älä ylireagoi nuoliin hoitopäätöksiä tehdessäsi  
(ks. luku 12). Nuolet eivät ilmoita viimeisintä lukemaasi – ne edustavat viimeisten lukemien 
yhdistelmää.

(jatkoa edelliseltä sivulta)
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Muutosnopeusnuolet

Sovellus Vastaanotin Mitä glukoosillesi tapahtuu

Glukoosi on tasainen.

Ei nouse/laske yli 0,06 mmol/l minuutissa tai 
yli 0,9 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi on nousemassa hitaasti 0,06–0,1 mmol/l 
minuutissa tai enintään 1,7 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi nousemassa 0,1–0,2 mmol/l minuutissa tai 
enintään 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi nousemassa nopeasti yli 0,2 mmol/l minuutissa 
tai yli 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi on hitaasti laskemassa 0,06–0,1 mmol/l 
minuutissa tai enintään 1,7 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi on laskemassa 0,1–0,2 mmol/l minuutissa tai 
enintään 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

Glukoosi on nopeasti laskemassa yli 0,2 mmol/l 
minuutissa tai yli 2,5 mmol/l 15 minuutissa.

Ei nuolta Et saa anturin verenglukoosilukemia.

Järjestelmä ei pysty laskemaan glukoosimuutosten 
nopeutta tai suuntaa.
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Jos et saa muutosnopeus-nuolia näkyviin, siihen voi olla erilaisia syitä:

• aloitit juuri anturin käyttöjakson
• ei anturin glukoosilukemia viimeisten muutaman minuutin aikana

8.4 Virheilmoitukset
Joskus lähetin tai anturi tai näyttölaitteet eivät ole viestintäyhteydessä, minkä johdosta et saa anturin 
glukoosilukemia tai muutosnopeus-nuolia. Jokainen laite ilmoittaa sinulle, jos kyseessä on ongelma, 
mutta ilmoituksen näyttävät erilaisilta. Et voi tehdä hoitopäätöksiä CGM-järjestelmää käyttäen, 
jos Bluetooth-toiminto ei ole päällä tai jos signaali on kadonnut. 

Ennen kuin järjestelmä voi jatkaa, sinun täytyy ratkaista virhe.

Sovellus

 1. Avaa sovellus.

 2. Lue viesti

 3. Napauta kysymysmerkkejä saadaksesi lisätietoja ja noudata ohjeiden vaiheita asianmukaisesti.

Vastaanotin
1. Paina Valitse ja kuittaa viesti.

Et saa anturin glukoosilukemia tai muutosnopeus-nuolia kumpaankaan näyttölaitteeseen ennen kuin 
virhe on ratkaistu. Käytä verenglukoosimittaria glukoosiarvojen seuraamiseksi virhejaksojen aikana.
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Virheilmoitukset

Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Bluetooth kantoalueen ulkopuolella

Älylaite: 
lukittu näyttö

Varmista, että lähettimen ja näyttölaitteen välillä 
ei ole esteitä, kuten seinää tai vettä.

Siirry enintään kuuden metrin etäisyydelle 
näyttölaitteesta.

Odota 30 minuuttia, kunnes lähetin on 
palauttanut yhteyden.

Älylaite:

1. Käynnistä älylaite uudelleen.

Jos virhe jatkuu:

1. Avaa laitteen Bluetooth-asetukset.

2. Poista kaikki Dexcom-merkinnät.

3. Muodosta laitepari lähettimen kanssa.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Bluetooth pois päältä

Älylaite: 
lukittu näyttö

Älylaite:
1. Poistu sovelluksesta.
2. Napauta Asetukset.
3. Napauta Bluetooth.
4. Kytke Bluetooth päälle.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin ei sovellu; Bluetooth on 
aina päällä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Anturin glukoosilukemia ei saada

Älylaite: 
lukittu näyttö Ei sovellu

Tarkista – Oletko:

• enintään kuuden metrin etäisyydellä 
näyttölaitteesta?

• kahden tunnin käynnistymisjaksossa?
• ylittänyt kalibrointiaikataulun?
• anturin käyttöjaksossa?

Älylaite: 
sovelluksessa Ei sovellu

Vastaanotin

Järjestelmän löytämä väliaikainen anturiongelma

Älylaite: 
lukittu näyttö Ei sovellu

Älä kalibroi.

Järjestelmä voi korjata ongelman itse ja näyttää 
anturin glukoosilukemat uudelleen.

Jos kehotus pysyy näytössä kolmen tunnin ajan: 
Ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaasi. 

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähetin ja anturi eivät ole yhteydessä

Älylaite: 
lukittu näyttö Ei sovellu

Odota kolme tuntia, kun lähetin yrittää korjata 
virhettä. 

Älä syötä kalibrointeja tämän ajan kuluessa.

Varmista, että lähetin on kunnolla asetettu 
anturikoteloon.

Jos tilanne ei korjaannu:

• ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan
• poista anturi
• aseta uusi anturi

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Kalibrointia vaaditaan

Älylaite: 
lukittu näyttö

Kalibrointivirhe.

Syötä toinen verenglukoosimittarin arvo.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Kalibrointivirhe

Älylaite: 
lukittu näyttö Ei sovellu

Odota 15 minuuttia.

Syötä verenglukoosimittarin arvo.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

Näyttölaitteet ja lähetin eivät kommunikoi

Älylaite: 
lukittu näyttö Odota 10 minuuttia.

Siirrä näyttölaite ja lähetin enintään kuuden 
metrin etäisyydelle toisistaan siten, että välillä 
ei ole esteitä (seiniä tai vettä).

Odota 30 minuuttia.

Älylaite:

1. Käynnistä älylaite uudelleen.

Jos virhe jatkuu:

1. Avaa laitteen Bluetooth-asetukset.

2. Poista kaikki Dexcom-merkinnät.

3. Muodosta laitepari lähettimen kanssa.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Sovellusilmoitukset ovat pois käytöstä

Älylaite: 
sovelluksessa

Sovelluksen ilmoitukset on estetty.

Ota käyttöön ilmoitukset älylaitteen asetuksista. 
Katso älylaitteen ohjeet.

Jos virheilmoitus ei katoa sen jälkeen, kun olet suorittanut tarvittavat toimenpiteet etkä edelleenkään 
saa anturin glukoosilukemia, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• tunnistaa aloitusnäytön kuvakkeet
• paikantaa anturin glukoosilukemat
• selittää anturin glukoosin tavoitealueen
• tunnistaa harmaan, keltaisen ja punaisen värin merkitykset
• tunnistaa matalan/korkean varoituksen glukoosin asetusrajat
• kuvata milloin saat korkean tai matalan anturin glukoosilukeman
• muuttaa trendikäyrän tuntinäkymää
• kertoa erot muutosnopeus-nuolien välillä
• tunnistaa Virheilmoitukset

Mitä tulee seuraavaksi?
Nyt sinulla on jo melko hyvä käsitys siitä, miltä trendisi näyttävät erilaisilla näyttölaitteilla, mutta 
tiesitkö, että se mitä teet voi vaikuttaa trendeihisi tai niiden malleihin? On tärkeää seurata tekemisiä 
tai hyvinvointia, jotta ymmärtäisit paremmin, että se mitä teet tai millaiseksi tunnet olosi voi muuttaa 
trendejäsi. 

Seuraavassa luvussa opit syöttämään tapahtumia Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmään.
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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Päivittäiset tapahtumat vaikuttavat glukoositrendeihisi ja niiden malleihin

9.1 Johdanto
Päivittäiset askareesi voivat vaikuttaa glukoositrendeihisi ja niiden malleihin. Edellisessä luvussa opit 
lukemaan glukoositrendien näyttöjä. Tässä luvussa opit syöttämään erilaisia tilanteita eli "tapahtumia". 
Kun seuraat tapahtumia, voit määritellä millä tavoin tietyt tekemäsi asiat tai tietyt olosuhteet vaikuttavat 
glukoositasoihisi ja näin tukevat sinua hoitopäätösten tekemisessä.

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• määrittelemään tapahtuman
• kuvaamaan kunkin tapahtuman
• luomaan tapahtumia

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• tunnistamaan tapahtumamerkintöjä Dexcom G5 Mobile -sovelluksessa
 ○ kuvaamaan, miten tapahtumamerkinnät eroavat pystyasento- ja vaaka-asentonäytöissä

• kuvaamaan, miten tarkastellaan vastaanottimen kautta syötettyjä tapahtumia
• tarkastelemaan tapahtumamerkintöjä älylaitteellasi

9.2 Mikä tapahtuma on?
Olitko tänään kävelyllä lounaan jälkeen? Olitko työkavereittesi kanssa oluella töiden jälkeen? Tunnetko 
olosi stressaantuneeksi? Saitko lapseltasi nuhataudin? Paljonko insuliinia otit päivällistä varten? Kaikki 
nämä ovat tapahtumia, jotka voivat nostaa tai laskea verensokeria.

Tapahtuma on toiminto tai tilanne, joka vaikuttaa sinun glukoositasoihisi. Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmällä pystyt syöttämään päivittäiset tapahtumat, mikä auttaa sinua seuraamaan 
niiden vaikutusta glukoositrendeihisi. Kun tapahtumat on syötetty älylaitteeseen tai vastaanottimeen, 
niitä voi tarkastella Dexcom-raporteissa. Raportit taas auttavat sinua tarkastelemaan sitä, miten kukin 
tapahtuma vaikutti glukoositrendeihisi. Voit käyttää raportteja apuna terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa diabeteksen hallintaan liittyvän suunnitelman laatimisessa.

Luku 9

Seuraavat vaiheet
Päivittäiset tapahtumat vaikuttavat 
glukoositrendeihin ja niiden malleihin
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Voit käyttää raportteja apuna terveydenhuollon ammattilaisten kanssa diabeteksen hallintaan liittyvän 
suunnitelman laatimisessa.

Vaikka sovelluksen ja vastaanottimen välillä on eroja tapahtumien ja kellonaikojen syöttämistavassa, 
niillä on kuitenkin samat kategoriat ja alakategoriat. Myöhemmin tässä luvussa opit, miten tapahtumia 
syötetään kumpaankin laitteeseen. 

Tapahtumakategoriat
Käytettävissä on neljä pääasiallista tapahtumakategoriaa:

1. Hiilihydraatit
2. Insuliini
3. Liikunta
4. Terveys

Neljännessä kategoriassa (terveys) on lisävaihtoehtoja:

• sairaus
• stressi
• tunnetko korkean verensokerin oireit
• tunnetko matalan verensokerin oireita
• kuukautiset
• alkoholi

Seuraavassa taulukossa on lisää tietoa kustakin tapahtumatyypistä.
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Tapahtumavalikko

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Hiilihydraatit

Älylaite: 
sovelluksessa Montako grammaa 

söit juuri äsken?

Vastaanottimen 
näytöllä näkyy 
viimeksi syötetty 
numero.

Syötä välipalan tai 
aterian hiilihydraattien 
määrä grammoina, 
enintään 250 grammaa.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Insuliini

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanottimen 
näytöllä näkyy 
viimeksi syötetty 
numero.

Syötä kunkin annoksen 
insuliiniyksiköt, 
enintään 250 yksikköä.

Et voi syöttää 
insuliinin tyyppiä, 
vain annoksen.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Liikunta

Älylaite: 
sovelluksessa

Oletusarvona 
30 minuuttia.

Valitse kunkin 
liikuntatyypin 
intensiteettitaso 
ja kesto.

Syötä intensiteetti 
ja kesto.

Liikunnan tyyppi 
-vaihtoehtoa ei ole.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Terveys

Älylaite: 
sovelluksessa

Yleinen hyvinvointi.

Syötä erilaiset 
terveyteen liittyvät 
tapahtumat 
(ks. seuraavassa 
terveystapahtumien 
valikkotaulukko).

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Tapahtuma-aika

Älylaite: 
sovelluksessa

Tapahtuman 
kellonaika.

Syötä jokaiselle 
erilliselle tapahtumalle 
päivämäärä/kellonaika, 
jolloin tapahtuma alkoi.

Vastaanotin

Kuten viimeisessä taulukossa mainitaan, terveyteen liittyy tiettyjä tapahtumia. Ne kertovat järjestelmälle, 
miltä olosi tuntuu, otitko drinkin, onko sinulla korkean tai matalan verensokerin oireita jne. Sinun täytyy 
valita tapahtuma, määriä ei syötetä, vain päivämäärä ja kellonaika.
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Terveystapahtumien valikko

Laite Mitä näet Merkitys

Terveyden päävalikko

Älylaite: 
sovelluksessa

Käytä terveyden päävalikkoa päästäksesi eri 
valintoihin.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Terveystapahtumat

Älylaite: 
sovelluksessa

Sairaus
Onko vilustuminen, flunssa tai mikä tahansa 
muu väliaikainen sairaus vaikuttanut 
hyvinvointiisi?

Stressi
Oletko stressaantunut? Oletko ahdistunut?

Korkean oireet
Tunnetko korkean verensokerin oireita?

Matalan oireet
Tunnetko matalan verensokerin oireita?

Kuukautiset
Onko kuukautiskiertosi alkanut?

Alkoholi
Joitko viiniä, oluen tai cocktailin?

Vastaanotin

Sinulla on voinut olla lukuisia tapahtumia yhtenä ja samana päivänä tai jopa saman aikaraamin 
puitteissa. Syötä ne kaikki samalla aikamääreellä. Esimerkki: olet myöhässä liikenneruuhkasta johtuen 
(stressi) ja käyt nopeasti ravintolassa syömässä lounaan (85 grammaa hiilihydraatteja) ennen kuin 
menet tapaamaan ystäviäsi.
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Mukavuussyistä (ja turvallisuussyistä) sinun ei tietenkään tarvitse pysähtyä ja ryhtyä kirjaamaan 
tapahtumia sitä mukaa, kun niitä ilmenee. Kun sinulla on hetki aikaa, voit syöttää tapahtumat 
jälkeenpäin sovellukseen tai vastaanottimeen.

Tapahtumat on tarkoitettu syötettäviksi erillisinä tapahtumina. Älä syötä päivän kokonaismääriä, syötä 
jokainen tapahtuma erikseen.

Seuraavassa osiossa opit syöttämään tapahtumia, ensin älylaitteeseen ja sitten vastaanottimeen.

9.3 Tapahtumien syöttäminen
Todennäköisesti syötät tapahtumat siihen näyttölaitteeseen, jota käytät useimmin. Sinun tulisi kuitenkin 
tietää, miten ne syötetään molempiin.

Tarkastellaan ensin sitä, miten tapahtumat syötetään älylaitteeseen ja sen jälkeen vastaanottimeen.

Kun käytät Dexcom Share -toimintoa, voit sallia seuraajiesi nähdä syöttämäsi tapahtumat. Lisätietoja 
Dexcom Share -toiminnosta löydät Share/Follow -käyttöoppaasta.

Syötä tapahtumat: Älylaite
Dexcom G5 Mobile -sovelluksessa tapahtumat ovat vain napautuksen päässä! Tapahtumakuvake - 
juokseva mies - on sovelluksen aloitusnäytön tehtäväpalkissa pystyasentotilassa (muista, että vaaka-
asennossa ei ole tehtäväpalkkia).

Hiilihydraattien, insuliinin, liikunnan ja terveyden kategorioiden tapahtumien syöttämisessä noudatetaan 
samoja vaiheita. Jos osaat syöttää hiilihydraattitapahtuman, osaat syöttää myös insuliinitapahtuman. 
Tapahtumien syöttämiseen käytetään yllä olevaa skenaariota. Seuraavassa taulukossa on näytetty, 
miten syötetään hiilihydraatti- (lounas ravintolassa) ja stressitapahtumat (liikenneruuhka). 

Tapahtumien syöttäminen: Dexcom G5 Mobile -sovellus

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Syötä hiilihydraattitapahtuma

1 Napauta Juoksevaa miestä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä hiilihydraattitapahtuma

2 Napauta Hiilihydraatit.

3

Laske yhteen kaikki lounaan hiilihydraatit.

Syötä "85" näppäimistöllä.

Napauta Valmis.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä hiilihydraattitapahtuma

4 Napauta Tapahtuma-aika.

5
Selaa ja valitse päivämäärä ja kellonaika.

Napauta Valmis.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä hiilihydraattitapahtuma

6 Napauta Tallenna tai Peruuta.

Syötä stressitapahtuma

7 Napauta Juoksevaa miestä.

8 Napauta Terveys.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä stressitapahtuma

9
Napauta Stressi.

Napauta Valmis.

10 Napauta Tapahtuma-aika.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä stressitapahtuma

11
Selaa ja valitse päivämäärä ja kellonaika.

Napauta Valmis.

12 Napauta Tallenna tai Peruuta.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä stressitapahtuma

13 Käännä vaaka-asentoon.

Vastaanotin ja sovellus eivät kommunikoi keskenään. Jos syötä tapahtuman vain vastaanottimeen, 
vaikka tiedot näkyvätkin Dexcom-raporteissa, et saa tapahtumamerkintää sovelluksen trendinäytölle.

Sovelluksessa on tapahtumamerkinnät näytössä, vastaanottimessa niitä ei ole.

Saattaa ilmetä tilanteita, jolloin haluat tai sinun täytyy syöttää tapahtumia Dexcom G5 
Mobile -vastaanottimeen.

Syötä tapahtumat: Dexcom G5 Mobile -vastaanotin
Vaikka tapahtumatiedot ovat samat molemmissa näyttölaitteissa, toimintatapa ei ole sama, eikä 
esimerkiksi tapahtuman päivämäärää ja kellonaikaa syötetä samalla tavalla. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty, miten edellisen skenaarion samat hiilihydraatti-/stressitapahtumatiedot syötetään: Hiilihydraatit 
85 ja stressitapahtuma.

Tapahtumien syöttäminen: Vastaanotin

Vaihe Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Syötä hiilihydraattitapahtuma

1
Oletusarvoinen näyttö

Paina Valitse päästäksesi päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä hiilihydraattitapahtuma

2
Paina alas-nuolta kunnes Tapahtumat on korostettu.

Paina Valitse.

3
Korosta Hiilihydraatit.

Paina Valitse.

4

Laske yhteen kaikki lounaan hiilihydraatit.

Nuoli ylös kohtaan "85".

Paina Valitse.

5

Paina vasenta/oikeaa nuolta kellonajan ja päivämäärän 
muuttamiseksi.

• Vasen: taaksepäin
• Oikea: Eteenpäin

Paina Valitse.

6
Vahvistusnäyttö.

Paina Valitse.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Syötä terveystapahtuma

7 Paina alas-nuolta kohtaan Terveys.

8
Paina alas-nuolta kohtaan Stressi.

Paina Valitse.

9

Paina vasenta/oikeaa nuolta kellonajan ja päivämäärän 
muuttamiseksi.

• Vasen: taaksepäin
• Oikea: Eteenpäin

Paina Valitse.

10

Varmista, että tiedot ovat oikein.

Paina vasenta/oikeaa nuolta ja korosta kenttä.

Paina ylös-/alas-nuolia numeroiden muuttamiseksi.

Paina Valitse ja tallenna.

9.4 Tapahtumien tarkasteleminen 
Vastaanottimeen syötettyjä tapahtumia voi tarkastella vain Dexcom-raportissa, vastaanottimen näytöllä 
ei ole merkintöjä. 

Älylaitteella voit tarkastella tapahtumamerkintöjä kääntämällä sen vaaka-asentoon. Yksi pieni 
ruutu on merkkinä kaikista tapahtumista. Liu'uta sormea yli näytön tai napauta ruutua, näin pääset 
tapahtumatietoihin.
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Mitä näet Mitä se tekee
Mitä sinun pitää 
tehdä

Vain vaaka-asennossa

Näytä tapahtumatiedot.

Vain vaaka-asennossa

• Napauta neliötä
• Liu'uta sormea 

näytön yli

Sitten, kun olet sallinut Share-seuraajien nähdä trendinäyttösi, myös he voivat tarkastella tapahtumia. 
Lisätietoja Follow-toiminnosta löydät Share/Follow-käyttöoppaasta.

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• määritellä tapahtuman
• kuvata kunkin tapahtuman
• luoda tapahtuman

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• tunnistaa tapahtumamerkinnät Dexcom G5 Mobile -sovelluksessa
 ○ kuvata, miten tapahtumamerkinnät ovat erilaisia näytön pystyasennossa ja vaaka-asennossa

• kuvata, miten tarkastellaan vastaanottimen kautta syötettyjä tapahtumia

Mitä tulee seuraavaksi?
Seuraavassa luvussa saat tietoa trendihälytyksistä ja -varoituksista, jotka auttavat sinua seuraamaan 
glukoositasojasi. Opit myös, miten voit tietää milloin järjestelmäsi menettää signaalin ja lakkaa 
kommunikoimasta.
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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10.1 Johdanto
Glukoositrendien seuraaminen on äärimmäisen tärkeää diabeteksen hallinnassa. Mutta mitä tapahtuu, 
jos ajat autoa, olet kokouksessa tai elokuvissa, etkä voi tai halua tarkastella jatkuvasti näyttölaitettasi?

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä ymmärtää, että toisinaan on hetkiä, jolloin ei voi katsoa 
vastaanotinta tai älylaitetta. Tarvitset kuitenkin edelleen tietoa mahdollisesti toimenpiteitä vaativista 
glukoositrendeistä tai siitä, että saatko anturin glukoosilukemia.

Tässä kappaleessa tarkastellaan anturin glukoosihälytystä ja -varoituksia, jotka perustuvat anturin 
glukoosilukemiin. Näin pystyt ennakoivasti hallinnoimaan glukoositrendien tasoa ja varmistat, että 
lähettimesi kommunikoi näyttölaitteesi kanssa.

Seuraavassa luvussa opit mukauttamaan hälytyksen ja varoitukset.

Tämän luvun jälkeen pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• määrittämään hälytyksen 
• määrittämään varoituksen
• tunnistamaan erityyppiset varoitukset
• kuvaamaan hälytyksen ja varoitusten välisiä eroja
• tunnistamaan eri hälytys-/varoituskehotteet ja äänet
• määrittämään, estääkö signaalin menettäminen hälytysten tai varoitusten saamisen
• kuvaamaan suositellut sovelluksen asetukset 
• kuittaamaan varoitusilmoituksen onnistuneesti

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

Trenditietojen saaminen on yksi Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tärkeimmistä eduista. On hyvin 
tärkeää keskittyä glukoosilukemiin, trendeihin ja muutosnopeus-nuoliin.

Luku 10

Seuraavat vaiheet
Hälytykset ja varoitukset
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10.2 Mitä hälytykset ja varoitukset ovat?
Diabeteksen hallinnan osa-alueina olet jo oppinut miten luetaan trendinäyttöä ja miten tapahtumia 
syötetään. Tässä luvussa opit, miten hälytykset ja varoitukset voivat suojella sinua vakavilta matalilta tai 
korkeilta glukoositasoilta. Käytä niitä toimintakehotuksena hoitopäätöksiä tehdessäsi.

Näyttölaitteestasi riippuen voit mukauttaa tavan, jolla saat hälytykset tai varoitukset.

Mikä on hälytys?
Vaikka varoituksia on useita, hälytyksiä on vain yksi, kiireisen matalan hälytys (hälytys) on asetettu 
arvoon 3,1 mmol/l. Hälytys toistuu aina 5 minuutin välein, kunnes kuittaat hälytyksen (ks. luvusta 
11 miten ääniä voi mukauttaa). Jos kuittaat hälytyksen ja anturin glukoosilukemat eivät nouse yli 
3,1 mmol/l tason seuraavien 30 minuutin sisällä, saat toisen hälytyksen.

Toisin kuin varoitukset, kiireisen matalan hälytysasetusta ei voi muuttaa tai poistaa käytöstä. Ajattele, 
että se on kuin turvaverkko. Glukoositasosi on vaarallisen matala – huomioi se nyt!

Mitä varoitukset ovat?
Varoitus on viesti, joka kertoo, että glukoositasosi tai CGM-järjestelmäsi vaatii huomiotasi.

• matalan/Korkean glukoosin varoitukset ilmoittavat sinulle, milloin anturin glukoosilukemat 
ovat glukoosin tavoitealueen ulkopuolella. Ajattele, että se on kuin tiedotus. Sinun täytyy tietää, 
mitä tapahtuu

• nouseva/Laskeva-varoitukset ilmoittavat sinulle, että glukoositasosi muuttuu nopeasti. Niiden 
oletusarvot ovat pois päältä (ks. luvusta 11, miten ne otetaan käyttöön)

Näytön laiteasetuksista riippuen, varoituksista ilmoitetaan värinällä (värinä ei ole käytettävissä kaikissa 
älylaitteissa), visuaalisin kehottein, äänin tai näiden yhdistelmänä. 

Toisin kuin hälytys, voit mukauttaa erilaiset varoitusten tavoitealueet (luku 11).

Aloitusasetusten yhteydessä määrität matalan ja korkean varoituksen tasot. Kuten jo mainittiin, tässä 
luvussa tarkastellaan hälytyksiä ja varoituksia, suositeltuja älylaitteiden asetuksia ja vastaanottimen 
oletusarvoisia varoitusasetuksia.

Luvussa 11 näytetään, miten niiden asetukset voidaan muuttaa, eli mukauttaa glukoositasojen 
kehotteet, tavan, jolla saat ilmoitukset ja joissakin tapauksissa myös sen, kuinka usein saat ilmoituksia. 
Seuraavassa on esitetty oletusasetukset.

Oletusarvoiset varoitukset

Matala-/Korkea-varoitukset
Matala-/Korkea-varoituksilla on sama värikoodaus kuin trendikäyränäytöllä: 
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1. Punainen: glukoositasot ovat matalan kynnysarvon alapuolella.
a. Oletusasetus on 4,4 mmol/l.

2. Harmaa: glukoositasot ovat korkea-/matala-varoitustasojen puitteissa.
a. Ei hälytystä.

3. Keltainen: glukoositasot ovat korkean kynnysarvon yläpuolella.
a. Oletusasetus on 11,1 mmol/l.

Nousunopeus-/Laskunopeus-/Toisto-/Signaalin menetys 
-varoitukset
Nousunopeus- ja laskunopeus-varoitukset ilmoittavat sinulle, kun glukoositasosi ovat muuttumassa 
nopeasti joko ylös- tai alaspäin, ja ne näyttävät samantapaisilta kuin muutosnopeusnuolet. Toisto-
varoitukset ilmoittavat sinulle, että anturin glukoosilukemat ovat edelleen varoitustasojen ylä- tai 
alapuolella.

Glukoositasovaroitukset
1. Nousunopeus

a. Oletusasetus on pois päältä, ei varoitusta.
b. Sinun täytyy muuttaa asetuksia nousuvaroituksen saamiseksi.

2. Laskunopeus
a. Oletusasetus on pois päältä, ei varoitusta.
b. Sinun täytyy muuttaa asetuksia laskuvaroituksen saamiseksi. 

3. Toista
a. Oletusasetus on pois päältä, ei varoitusta.
b. Sinun täytyy muuttaa asetuksia toistovaroituksen saamiseksi.

Signaalin menetysvaroitus
Signaalin menetysvaroitus kertoo sinulle, milloin sinä ja lähetin olette liian kaukana näyttölaitteesta tai 
kun jokin este ehkäisee lähettimen signaalin pääsyn, minkä johdosta et saa anturin glukoosilukemia. 
Oletusasetus signaalin menetykselle on päällä.

Nyt sinulla on perustiedot Dexcom G5 Mobile -järjestelmän hälytys-/varoitusominaisuudesta. 
Seuraavaksi opit tuntemaan jokaisen hälytyksen/varoituksen tarkemmin.

10.3 Hälytysten ja varoitusten lukeminen
Kun joudut hälytyksen tai varoituksen tavoitealueelle, näyttölaitteesi ilmoittaa siitä. Kuten edellisissä 
luvuissa jo mainittiin, et saa hälytyksiä tai varoituksia viiden minuutin kuluessa kalibroinnista.

Tarkastellaan ensin sitä, miten tiedot esitetään visuaalisesti laitteissa. Vaikka hälytys-/varoituskehotteet 
näyttävät erilaisilta näyttölaitteissa, ne ilmoittavat samoja tietoja.

Kehotteiden jälkeen tarkastellaan erikseen värinä- ja äänihälytyksiä/-varoituksia sovellukselle 
ja vastaanottimelle.
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Hälytys ja varoitukset näyttävät erilaisilta näyttölaitteestasi riippuen, mutta ne ilmoittavat samoja tietoja.

Kiireellinen matalan glukoosin hälytys

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Anturin glukoosilukema on arvossa 
3,1 mmol/l tai sen alapuolella.

Näyttää viimeisen glukoosiarvon.

Nuoli tarkoittaa muutosnopeutta.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin
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Matalan/Korkean glukoosin varoitukset

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Anturin glukoosilukema on matalan varoituksen 
tasolla tai sen alapuolella.

Näyttää viimeisimmän anturin glukoosinäkymän.

Nuoli tarkoittaa muutosnopeutta.

Voidaan asettaa toistamaan varoitus 15 minuutin 
ja 4 tunnin välillä.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Anturin glukoosilukema on korkean varoituksen 
tasolla tai sen yläpuolella.

Näyttää viimeisimmän anturin glukoosinäkymän.

Nuoli tarkoittaa muutosnopeutta.

Voidaan asettaa toistamaan varoitus 15 minuutin 
ja 4 tunnin välillä.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin
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Nousunopeus-/Laskunopeusvaroitukset

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Anturin glukoosilukemat 
nousevat nopeasti.

Nuolien lukumäärä osoittaa, 
kuinka nopeaa nousu on:

• yksi nuoli: 
0,11 mmol/l/min

• kaksi nuolta: 
0,2+ mmol/l/min

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

  

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Anturin glukoosilukemat 
laskevat nopeasti.

Nuolien lukumäärä osoittaa, 
kuinka nopeaa lasku on:

• yksi nuoli: 
0,11 mmol/l/min

• kaksi nuolta: 
0,2+ mmol/l/min

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin
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Signaalin menetysvaroitus

Laite Mitä näet Merkitys

Älylaite: 
lukittu näyttö

Vastaanotin ja lähetin eivät ole 
viestintäyhteydessä.

Et saa hälytyksiä/varoituksia.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

10.4 Sovellus: Suositellut hälytys-/varoitusasetukset

Älylaitteesi asetukset voivat sivuuttaa sovellusasetukset. Varmistaaksesi, että hälytys ja 
varoitukset voivat ilmoittaa äänen avulla, poista älylaitteesi mykistys ja kytke pois päältä  
Ei saa häiritä.

Tarkista ajoittain älylaitteesi kaiuttimet varmistaaksesi, että voit kuulla hälytyksen tai 
varoitukset.

Opettele muuttamaan älylaitteesi asetuksia tutustumalla sen ohjeisiin. Käytä seuraavaa  
CGM-järjestelmäsi kanssa:

• Bluetooth: Lähettimesi keskustelee sovelluksesi kanssa langattomalla Bluetooth-tekniikalla. 
Bluetooth on suunniteltu laitteiden väliseen langattomaan viestintään (tosin kuin Wi-Fi®, joka 
langattomasti yhdistää laitteet Internetiin). Varmista, että älylaitteesi Bluetooth on päällä.  
Jos ei ole, et voi saada hälytystä/varoituksia tai CGM-tietoja.
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• Ilmoitukset:

○  Jos et ota käyttöön Dexcom-sovellusilmoituksia asetusten aikana, et voi saada mitään 
hälytystä/varoituksia.

○  Varmista, että älylaitteesi asetukset sallivat Dexcom-sovellusasetuksien näkymisen 
lukitusnäytöllä.

• Akku: Sovelluksen on aina oltava käynnissä taustalla, ja se voi tyhjentää älylaitteesi akkua.  
Pidä akku ladattuna.

• Manuaalinen päivitys: Sovelluksen tai laitteen käyttöjärjestelmän automaattiset päivitykset  
voivat muuttaa asetuksia tai sammuttaa sovelluksen. Tee päivitys aina manuaalisesti ja varmista 
oikeat laiteasetukset jälkikäteen.

• Yhteensopivuus: Ennen älylaitteesi tai sen käyttöjärjestelmän päivitystä katso 
dexcom.com/compatibility.

• Aika: Älä muuta älylaitteesi aikaa, koska se voi sekoittaa trendinäytön ajan ja sovellus voi lopettaa 
tietojen näytön.

Vastaanotin (valinnainen vain joissain maissa) on itsenäinen lääkinnällinen laite, ja sitä käytetään 
ainoastaan glukoositrendien seurantaan. Jos sinua huolettaa, ettet huomaisi hälytystä/varoitusta 
(esimerkiksi johtuen älylaitteen asetuksista, sovelluksen sammumisesta tallennustilan puutteen vuoksi, 
älylaitteen virran loppumisesta jne.), pidä vastaanotin mukanasi. Jos älylaitteesi hajoaa tai katoaa,  
käytä vastaanotinta, kunnes se korjataan tai saat uuden tilalle.

10.5 Vastaanotin: Oletusarvoiset piippausäänet 
ja värinät
Dexcom G5 Mobile -vastaanottimen hälytykset/varoitukset ovat värinä- ja piippausäänitoimintoja, 
tai piippaussarjoja, jotka perustuvat hälytyksiin tai varoituksiin. Piippausäänet ja värinät ohjelmoidaan 
etukäteen vastaanottimeen, ja älylaitteesta poiketen, sen äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa.

Luvussa 11 opit säätämään hälytysten/varoitusten äänenvoimakkuutta ja intensiteettiä, ja luvussa 12 opit 
miten hälytyksiä/varoituksia käytetään hoitopäätösten tekemiseen.

Seuraavassa on taulukko vastaanottimen oletusarvoisista piippausääni- ja värinämalleista.  
Jos kuittaat varoituksen alkuvärinän, et saa muita piippausääniä tai ääniä, ellet ole aktivoinut Toista 
varoitus -toimintoa.

Seuraavassa osiossa opit, miten hälytykset/varoitukset kuitataan.
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Kiireellinen matalan glukoosin hälytys

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus: 
värinä toistuu neljä kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
Värisee/piippaa neljä kertaa aina viiden minuutin välein, kunnes 
kuittaat tai kunnes anturin glukoosilukemat ylittävät hälytystason.

30 minuutin jälkeen:
Kun hälytys on kuitattu, ilmoittaminen jatkuu, jos anturin 
glukoosilukemat pysyvät hälytystasolla tai sen alapuolella.

Matalan/Korkean glukoosin varoitukset

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
värisee kolme kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kolme kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan.

Trendinäyttö näyttää edelleenkin varoitusta, kunnes anturin 
glukoosilukemat ylittävät varoitustason.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
värisee kaksi kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
Värisee/piippaa kaksi kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan.

Trendinäyttö näyttää edelleenkin varoitusta, kunnes anturin 
glukoosilukemat alittavat varoitustason.

Nousunopeus-/Laskunopeusvaroitukset

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
Ei mikään/Pois päältä.

Muutoksen asetuksen jälkeen:
värisee 2 kertaa, 2 ääntä.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kaksi kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
Ei mikään/Pois päältä.

Muutoksen asetuksen jälkeen:
värisee kolme kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kolme kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan tai kunnes anturin glukoosilukema putoaa 
varoitustason alapuolelle.

Matalan toisto/Korkean toisto

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
Ei mikään/Pois päältä.

Muutoksen asetuksen jälkeen:
värisee kolme kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kolme kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan.

Varoittaa uudelleen, jos anturin glukoosilukema putoaa 
3,1 mmol/l tai sen alapuolelle.

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
Ei mikään/Pois päältä.

Muutoksen asetuksen jälkeen:
värisee kaksi kertaa.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kaksi kertaa aina viiden minuutin välein, 
kunnes kuitataan.
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Signaalin menetysvaroitus

Mitä näet Piippausäänet ja värinä

Alkuvaiheen oletusarvoinen varoitus:
Päällä.

Muutoksen asetuksen jälkeen:
värisee kerran.

Viiden minuutin kuluttua:
värisee/piippaa kerran aina viiden minuutin välein yhteensä kuusi 
kertaa, jos sitä ei kuitata.

Kuudennen kerran jälkeen varoitusta ei enää anneta.

10.6 Hälytysten/Varoitusten kuittaaminen
Varoitukset vaativat, että tunnistat ja kuittaat ne. Toteutustapa riippuu näyttölaitteestasi. Jos käytät 
molempia näyttölaitteita, sinun täytyy kuitata ne molemmissa erikseen. 

Hälytykset on hankalampi ohittaa, sillä ne ovat lääkinnällisesti tärkeämpiä. Vaikka tunnistat ja kuittaat 
hälytyksen, jos anturin glukoosilukemat pysyvät 3,1 mmol/l tasolla tai sen alapuolella, saat uuden 
hälytyksen 30 minuutin kuluttua.

Kuittaaminen älylaitteella

Laite Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Älylaite: 
Ilmoitus

Apple
Avaa sovellus.

Kuittaa napauttamalla OK.

Android Kuittaa napauttamalla OK.

tai

Avaa sovellus napauttamalla viestiä.

Kuittaa napauttamalla OK.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Napauta OK hälytyksen tai varoituksen 
hyväksymiseksi.

Kuittaaminen vastaanottimella

Mitä näet Mitä sinun pitää tehdä

Paina Valitse.

Kun varoitus on kuitattu, et enää saa samaa varoitusta, ellet joudu uudelleen varoituksen tavoitealueelle. 
Hälytys taas toistuu myös kuittaamisen jälkeen, jos glukoositasosi eivät palaa tavoitealueelle.

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• määrittää hälytyksen 
• määrittää varoituksen
• tunnistaa erityyppiset varoitukset
• kuvata hälytyksen ja varoitusten välisiä eroja
• tunnistaa eri hälytys-/varoituskehotteet ja äänet
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• määrittää, estääkö signaalin menetys sinua saamasta hälytyksiä/varoituksia
• kuvata suositellut sovelluksen asetukset 
• kuitata varoitusilmoituksen onnistuneesti

 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

Mitä tulee seuraavaksi?
Tähän mennessä olet oppinut tuntemaan hälytysten tai varoitusten oletusarvoiset asetukset. 
Mutta mitä pitää tehdä, jos haluat vähentää korkean varoituksen glukoosin kynnysarvoa, tai jos haluat 
edelleen saada matalan varoitusilmoituksen silloin, jos glukoosiarvosi eivät korjaannu, vaikka olisitkin 
kuitannut viestin?

Miten voit sovittaa hälytykset/varoitukset omiin tarpeisiisi?
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11.1 Johdanto
Sekä vastaanotin että sovellus toimitetaan oletusarvoisen glukoosin varoitustasoasetuksin, mutta nämä 
tasot eivät ehkä vastaa niitä arvoja, jotka sopivat sinulle parhaiten.

Saatat olla vaikkapa juhlissa, etkä voi tehdä muuta kuin kuitata varoituksen, mutta haluat kuitenkin 
varmistaa, että varoitus toistuu tai jatkuu, kunnes pystyt suorittamaan korjaavat toimenpiteet. Ja ehkäpä 
haluat saada nousevan/laskevan glukoosin hälytyksen, mutta niiden asetukset ovat oletusarvoisesti pois 
päältä. Miten voit käynnistää ne?

Tässä luvussa opit, miten voit yksilöidä hälytys- ja varoitusäänet sekä glukoositasot.

Sen jälkeen pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• mukauttamaan matalan/korkean varoitukset
 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• säätämään hälytyksen ääni-ilmoitukset
• käyttämään vastaanottimen lisäasetuksia

 ○ matalan/korkean toisto 
 ○ nousevan/laskevan varoitukset
 ○ signaalin menetys

Molemmissa näyttölaitteissa on mukautusvaihtoehdot, mutta niiden asettaminen tapahtuu eri tavoilla.

Ennen kuin teet mitään muutoksia varoitustasoihisi, keskustele asiasta terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa.

Ensimmäiseksi tutustumme sovelluksen hälytysten ja varoitusten yksilöintiin, ja sen jälkeen 
tarkastelemme samaa prosessia vastaanottimessa.

Luku 11

Seuraavat vaiheet
G5 mukana matkassa: hälytysten ja varoitusten 
mukauttaminen
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11.2 Sovelluksen hälytysten ja varoitusten muuttaminen

Sovelluksen näytön yleiskatsaus
Varoitusten päävalikossa on luetteloitu kaikki mukautettavat varoitukset ja hälytykset niiden nykyisine 
asetuksineen. Alkuasetuksia tehdessäsi teit myös matalan/korkean varoitusten asetukset. Tässä luvussa 
opit, miten ne muutetaan.

Ennen kuin opettelet, miten asetuksia muutetaan, tarkastellaan vielä sovelluksen varoitusten 
päävalikkonäyttöä.

Varoitusten mukauttaminen: Sovelluksen hälytys-/
varoitusnäytön yleiskatsaus

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

1 Napauta Päävalikko-
kuvaketta. Pääset päävalikkoon.

2 Napauta Varoitukset-
kohtaa.

Pääset varoitusten 
päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

3
Napauta hälytystä/
varoitusta, jonka haluat 
muuttaa.

Kaikki muokattavat 
hälytykset ja varoitukset.

Nykyiset varoitusasetukset

Kaikissa varoituksissa on

• päällä/pois päältä 
-painike

• Ilmoita minulle 
-vaihtoehdot

• äänivaihtoehdot

4 Napauta "?" kun haluat 
hälytys-/varoitustietoja.

"?" selvittää:

• jokaisen hälytyksen/
varoituksen

• viestivaihtoehdot
• suositellut asetukset

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

5 Napauta Ääni, kun haluat 
muuttaa ääntä.

Kiireisen matalan 
glukoosin hälytys:

• Ennalta asetettu 
arvoon 3,1 mmol/l, 
eikä sitä voi muuttaa

• Toisto ennalta asetettu 
30 minuuttiin, eikä 
sitä voi muuttaa

• Ääni on ainoa 
muutosvaihtoehto

Sovelluksen hälytysten/varoitusten mukauttamisen vaiheet
Vaikka tulokset vaihtelevat riippuen mitä hälytystä tai varoitusta ollaan mukauttamassa, hälytysten ja 
varoitusten muuttaminen tapahtuu aina samalla tavalla:

Sovelluksen päävalikosta:
1. Napauta Varoitukset.
2. Napauta haluamaasi varoitusta.

a. Napauta Päällä tai Pois päältä -katkaisijaa haluamasi varoituksen kohdalla.
3. Napauta Ilmoita minulle.

a. Muuta varoituksen glukoositaso (mmol/l).
b. Selaa valintapyörällä, kunnes löydät haluamasi varoitustason.

i. Napauta ja korosta.
ii. Napauta Tallenna.

4. Napauta Toista.
a. Muuta aikamäärää, jonka haluat kuluvan korkean/matalan varoitusten välillä, jos anturin 

glukoosiarvot ovat edelleen matalia tai korkeita.
i. Selaa valintapyörällä, kunnes löydät haluamasi varoitustason.
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ii. Napauta ja korosta.
iii. Napauta Tallenna.

5. Napauta Ääni.
a. Määritä erilainen ääni jokaiselle hälytykselle tai varoitukselle.

i. Selaa valintapyörällä, kunnes löydät haluamasi äänen.
ii. Napauta ja korosta.
iii. Napauta takaisin-nuolta.

Seuraavassa esimerkissä vaihdamme korkean varoitustason arvosta 11,1 mmol/l arvoon 10,5 mmol/l, 
toisto kerran tunnissa, jos arvo on edelleen korkea ja ääneksi valitaan ovikellon ääni.

Varoitusten mukauttaminen: Sovellus

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

Varoitusten päävalikkoon siirtyminen

1
Napauta Päävalikko-
kuvaketta. Pääset päävalikkoon.

2 Napauta Varoitukset-
kohtaa.

Pääset varoitusten 
päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Varoituksen muuttaminen

3 Napauta korkea mmol/l. Siirry korkean varoituksen 
asetuksiin (mmol/l).

4

Tarkista, että korkean 
varoitukset ovat päällä.

• päällä - oranssi
• pois päältä - harmaa

Näyttää korkean 
varoituksen vaihtoehdot 
ja nykyiset asetukset.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Varoituksen muuttaminen

5

Jos pois päältä: 
Päällä

Liu'uta kohtaan Päällä.

• päällä - oranssi
• pois päältä - harmaa

Jos toiminto on pois päältä, 
et saa varoituksia.

6 Napauta Ilmoita minulle, 
jos ylittää.

Muuta korkean varoitus 
(mmol/l).

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Varoituksen muuttaminen

7
Selaa valintapyörällä.

Pysäytä kohtaan 10,5.
Muuta glukoosin taso 
nykyiseltä tasolta (mmol/l).

8 Napauta Tallenna.

Tallentaa uuden korkean 
varoituksen glukoositason 
(mmol/l).

Palaa kohtaan Korkean 
glukoosin varoitus 
-näyttövaihtoehdot.

Ilmoita minulle, jos 
ylittää asetettu arvoon 
10,5 mmol/l.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Varoituksen muuttaminen

9 Napauta Toista.

Muuttaa, kuinka usein 
korkean varoitukset 
toistuvat alkuperäisen 
varoituksen ja vahvistuksen 
jälkeen.

Varoitus toistuu vain silloin, 
jos olet korkean glukoosin 
tason yläpuolella.

Oletusarvo on Ei koskaan.

Napauta Toista, kun haluat 
muuttaa.

10
Selaa valintapyörällä.

Pysähdy kohtaan 1 tunti.

Nykyisen toistoasetuksen 
muuttaminen.

Voit valita viiden minuutin 
välein (alue 15 minuutista 
4 tuntiin).

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Varoituksen muuttaminen

11 Napauta Tallenna.

Tallentaa uuden 
toistoajastuksen.

Palaa kohtaan Korkean 
glukoosin varoitus 
-näyttövaihtoehdot.

Toisto näyttää sinulle, 
kuinka usein saat 
ilmoituksen.

12 Napauta Ääni. Mukauta varoitusääni.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Varoituksen muuttaminen

13

Napauta Ovikello.

Napauta Ääni uudelleen ja 
kuulet näytteen äänestä.

HUOMAUTUS: Näytetyt 
äänet ovat vain malleina, 
sinun älylaitteesi asetukset 
voivat olla erilaiset.

Muuttaa nykyisen 
ääniasetuksen.

14

Napauta takaisin-nuolta.

HUOMAUTUS: Näytetyt 
äänet ovat vain malleina, 
sinun älylaitteesi asetukset 
voivat olla erilaiset.

Tallentaa uuden 
varoitusäänen.

Palaa korkean glukoosin 
varoitusvalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Palaa trendinäyttöön

15 Napauta "X". Palaa päävalikkoon.

16

Napauta Valikko-kuvaketta

tai

Pyyhkäise oikealle.

Palaa trendinäyttöön.
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Sovellukseen tehdyt muutokset eivät näy vastaanottimessa. Jos käytät molempia, tee samat muutokset 
myös vastaanottimessa kuin älylaitteessakin. Jos et tee näin, et ehkä saa tiettyä hälytystä tai varoitusta.

11.3 Vastaanottimen hälytysten ja varoitusten 
muuttaminen
Huomaat, miten muutosprosessi on erilainen yksilöidessäsi hälytyksiä/varoituksia sovelluksessa 
ja vastaanottimessa. Sovelluksessa kaikki varoitusten säädöt tehdään yhdellä näytöllä, kun taas 
vastaanottimessa muutokset tehdään eri näytöillä.

Toisin kuin sovelluksessa, muutat vastaanottimen äänet (tunnetaan nimellä profiilit) tiettyjä näyttöjä 
käyttäen Profiilit-valikossa.

Profiilit
Profiilit määrittelevät hälytysten ja varoitusten äänen ja äänenvoimakkuuden.

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, vastaanotin käyttää tiettyjä piippauksia/värinöitä hälytyksiin tai 
varoituksiin. Vastaanottimessa ei ole yhtä laajaa äänivalikoimaa kuin sovelluksessa. Voit kuitenkin 
muuttaa niiden äänenvoimakkuutta. Vaikka vastaanottimessa ei ole äänetöntä vaihtoehtoa, valitsemalla 
Värinä voit korvata äänipiippaukset hiljaisilla värinöillä. Ainoa poikkeus on hälytys Kiireinen matala, 
jota ei voi poistaa päältä.

Muutokset, jotka tehdään kohdassa Profiilit, soveltuvat kaikkiin vastaanottimen hälytyksiin/varoituksiin. 
Jos valitset Hiljainen (ks. seuraava taulukko), kaikki varoitukset annetaan hiljaisina. Luvussa 10 opit, 
kuinka monta piippausta jokaisella hälytyksellä/varoituksella on. 

Normaali on oletusarvoinen asetus vastaanottimen äänten profiileissa.

Korkea käyttää nousevaa tai laskevaa melodiaa piippausten sijasta.

Vastaanotin ensin värisee, kun se lähettää sinulle hälytyksen tai varoituksen. Jos kuittaat varoituksen 
ensimmäisellä värinällä painamalla Valitse-painiketta navigointipyörässä, et saa hälytysten/varoitusten 
ääni-ilmoitusta. Jos haluat saada edelleen hälytyksiä tai varoituksia kuittaamisen jälkeen, myöhemmin 
tässä luvussa opit lisää varoitusten toiston asettamisesta.

Toistuva hypoglykemia on hyvin samantapainen kuin Normaali-profiili, mutta se toistaa ohjelmoitua 
matalan hälytystä aina 5 sekunnin välein, kunnes anturin glukoosiarvo nousee 3,1 mmol/l yläpuolelle, 
tai kunnes vahvistat sen painamalla Valitse-painiketta. 

Seuraavassa taulukossa on luetteloitu erilaiset ääniprofiilit, alkaen hiljaisimmasta aina äänekkäimpään asti.
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Hälytysten/Varoitusten ääniprofiilit

Kuvake Profiilin nimi Ilmoituksen kuvaus

Värinä

Vain värinä.

Ainoa ääni on vastaanottimen värinä.

Hälytyksessä ei voi käyttää värinää.

Hiljainen Äänenvoimakkuudeltaan hiljaisemmat piippaukset.

Normaali
Äänenvoimakkuudeltaan keskitason piippaukset.

Oletusarvoinen profiili.

Korkea
Ei piippauksia.

• nouseva melodia korkean ja nousevan varoituksille
• laskeva melodia matalan ja laskevan varoituksille

Toistuva 
hypoglykemia

Äänenvoimakkuudeltaan keskitason piippaukset.

Vain kiireinen matalan hälytys.

Toistaa ohjelmoidun matalan hälytyksen aina 
5 sekunnin välein, kunnes anturin glukoosilukema 
nousee 3,1 mmol/l yläpuolelle tai se vahvistetaan.

Kokeile sitä Näyte profiili-asetuksesta ennen sen valintaa.

Kun olet valinnut ääniprofiilin, sen vaihtaminen on vain muutaman vaiheen päässä! Vaihda profiilia 
päivän mittaan riippuen siitä, mitä on ohjelmassasi: Oletko kokouksessa? Valitse Värinä. Oletko 
menossa katsomaan peliä töiden jälkeen? Valitse Korkea.

Seuraavassa taulukossa näytetään miten ääniprofiilin voi muuttaa ja annetaan esimerkki siitä, 
miltä se kuulostaa.
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Ääniprofiilien mukauttaminen: Vastaanotin

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

1 Paina Valitse. Siirry päävalikkoon.

2
Paina alas-nuolta.

Profiilit toisella näytöllä.
Toinen päävalikkonäyttö.

3

Paina ylös-/alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan Profiilit.

Paina Valitse.

Profiili säätää 
hälytyksen/varoituksen 
äänenvoimakkuuden.

4

Paina ylös-/alas-nuolta.

Pysähdy haluamasi 
profiilin kohdalla.

Paina Valitse.

Valitse äänen profiili.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

5

Näyteääni:

Paina alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan Kokeile.

Paina Valitse kuullaksesi 
äänen toiston.

Poistu profiileista:

Paina vasenta nuolta.

Valittu profiili tarkistus 
merkitty.

6 Ei sovellu

Toista vaiheet 2–5 profiilin 
muuttamiseksi.

Poistuminen: 

Paina vasenta nuolta 
kohtaan Päävalikko.

Toista tarpeen mukaan.

Profiilien avulla voit muuttaa hälytys- ja varoitusääniä. Varoitukset-valikossa on vaihtoehtoja, joilla voit 
yksilöidä glukoositasojen varoitukset, toistuvat varoitukset, nousevan/laskevan varoitusten ottamisen 
käyttöön ja signaalin menetyksen varoituksen ottamisen käyttöön.

Varoitusten päävalikko
Matalan/Korkean varoitusvaihtoehdoilla voit säätää matalan/korkean glukoosin varoitustasoa (mmol/l).

Lisäasetuksissa voit valita matalan/korkean toiston, nousevan/laskevan varoituksen ja signaalin 
menetys -varoituksen asettamisen päälle.

Matalan/korkean toisto
Edellisessä luvussa opit, että varoituksen kuittaaminen estää sen toistamisen. Jos haluat edelleen saada 
uusia varoituksia, kunnes glukoositasosi on palannut tavoitealueelle, aseta Toisto-asetus päälle. 

Nousu-/Laskunopeus
Trendinäytössä saat visuaalisia vinkkejä, joista tiedät, jos anturin glukoosilukemat ovat laskemassa tai 
nousemassa nopeasti. 
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Näytön jatkuva katsominen ei kuitenkaan ehkä ole käytännöllistä. Voit muokata nousevan/laskevan 
varoituksen värinällä tai piippauksilla, jotka ilmoittavat sinulle, kun glukoosi on nousemassa tai laskemassa 
(0,1 mmol/l/min tai 1,7 mmol/l nousu tai lasku 15 minuutissa) tai nousemassa tai laskemassa nopeasti 
(0,2 tai suurempi mmol/l/min tai 2,5 mmol/l tai suurempi nousu tai lasku 15 minuutissa). 

Oletusasetus toistolle ja nousu-/laskunopeudelle on Pois päältä.

On tärkeää, että keskustelet varoitusasetuksistasi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Signaalin menetys
Signaalin menetys -varoitus ilmoittaa sinulle, kun lähettimesi ja vastaanottimesi eivät kommunikoi 
keskenään. Aseta signaalin menetys -varoitus ja saat varoituksen, jos anturin glukoosilukemat ovat 
keskeytyneet johtuen signaalin menetyksestä 20–200 minuutin välisenä aikana. 

Signaalin menetyksen oletusasetus on Päällä. 

Vastaanottimen hälytysten/varoitusten 
mukautusprosessin vaiheet
Jos käytetään samaa esimerkkiä kuin sovelluksen varoitusten muuttamisessa, vaihdetaan nyt 
vastaanottimen korkean varoitusilmoituksen taso arvosta 11,1 mmol/l arvoon 10,6 mmol/l, toisto aina 
60 minuutin välein.

Noudata samoja vaiheita, kun asetat päälle nousu-/laskuvaroituksen ja kun säädät matalan varoituksia.

Varoitusten mukauttaminen: Vastaanotin

Vaihe Mitä näet
Mitä sinun 
pitää tehdä

Merkitys

Korkean varoituksen tason muuttaminen

1 Paina Valitse. Siirry päävalikkoon.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Korkean varoituksen tason muuttaminen

2
Paina alas-nuolta.

Pysähdy kohdassa 
Varoitukset.

Varoitus-asetukset 
päävalikosta.

3 Paina Valitse. Syötä varoitusten valikon 
asetus.

4

Paina ylös-/alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan Korkean 
varoitus.

Paina Valitse.

Varoitusten asetusvalikko.

Luetteloi erilaiset 
varoitukset: Korkea/Matala/
Lisäasetukset (toisto, 
nousu/lasku, signaalin 
menetys) -varoitukset.

5

Paina alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan Taso.

Paina Valitse.

Varoitusten nykyiset 
asetukset.

Vaihda nykyistä korkean 
varoituksen tasoa.

6
Paina alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan 
10,6 mmol/l.

Nykyinen asetus

Käytä ylös-/alas -nuolia ja 
muuta korkean varoituksen 
tasoa (mmol/l).

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Kytke toisto päälle

7

Paina Valitse.

Poistuminen:

Paina vasenta nuolta.

Tallentaa uuden korkean 
varoituksen tason.

Palaa varoitusten valikkoon.

8
Paina alas-nuolta.

Pysähdy kohtaan 
Lisäasetukset.

Varoitusvalikko.

Valitse Lisäasetukset 
päästäksesi varoituksen 
toistoon.

9 Paina Valitse kohdassa 
Lisäasetukset.

Syötä lisäasetusten 
varoitusvalinnat.

10
Nuoli kohtaan Korkea toista.

Paina Valitse.

Lisäasetusten päänäyttö.

Aseta Toista varoitukset.

Kytke päälle nousu-/
laskunopeuden varoitukset.

11

Paina ylös-/alas-nuolta.

Pysähdy 60 minuutin 
kohdalle. 

Paina Valitse.

Aloitusnäyttö näyttää 
nykyisen toistoajan 
minuuteissa.

Muuta aikaraameja 
5 minuutin lisäyksin.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Kytke toisto päälle

12 Paina Valitse. Vaihda Toista-aika 
korkeaksi varoitukseksi.

13
Poistuminen:

Paina vasenta nuolta.

Muutos valmis.

Palaa Varoitukset-valikkoon.

Ei ole merkitystä mihin laitteeseen teet ensin hälytys-/varoitusasetusten muutokset. Tärkeintä on se, 
että teet varmasti samat muutokset molemmissa saadaksesi kaikki hälytykset tai varoitukset.

Yhteenveto
Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• mukauttaa glukoositrendin matalan/korkean tason ilmoitukset
 ○ Dexcom G5 Mobile -sovellus
 ○ Dexcom G5 Mobile -vastaanotin

• säätää hälytysäänet 
• asettaa vastaanottimen lisäasetusvaroitukset

 ○ matalan/korkean toisto 
 ○ nousu-/laskunopeus
 ○ signaalin menetys

Mitä tulee seuraavaksi?

Usko tai älä, sinusta on tulossa todellinen Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käytön ammattilainen! 
Olet nyt asettanut sovelluksen ja vastaanottimen, aloittanut käyttöjakson, kalibroinut, seurannut 
glukoositrendejäsi, huomioinut hälytykset/varoitukset, kehotteet ja lopettanut käyttöjakson!

Verenglukoosin anturin lukemien ja niiden trendien seuraamisen lisäksi, millä muulla tavalla voit käyttää 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää? Seuraavassa luvussa opit kaiken, mitä tarvitset käyttäessäsi 
CGM-järjestelmää hoitopäätösten tekemiseen.
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12.1 Johdanto
Edellisissä luvuissa opit seuraamaan trendejäsi. Anturin glukoosilukemien ja trendinuolien avulla voit 
seurata, missä arvoissa glukoosi on ollut ja mihin se on menossa.

Olet myös oppinut, miten hälytykset/varoitukset voivat auttaa sinua määrittämään, täytyykö sinun ryhtyä 
johonkin ennakoiviin toimenpiteisiin tai tehdä hoitopäätöksiä. Esimerkkitapaus: puolituntia sitten sait 
matalan glukoosin varoituksen ja joit sen jälkeen hiukan appelsiinimehua. Nyt olet juuri saanut korkean 
varoituksen. Mitä sinä tekisit? Mitä kohtaa katsoisit? Miten määrittelisit hoitosi? Voisitko käyttää 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän anturin glukoosilukemia hoitopäätöksen tekemiseen?

Ennen Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää, tarvitsit sormenpäämittauksen verenglukoosimittarilla 
ennen hoitopäätösten tekemistä.

Dexcom G5 Mobile muuttaa kaiken! Kun sinulta kysytään, voitko tehdä hoitopäätöksiä Dexcom G5 
Mobile CGM -järjestelmän lukemien perusteella, vastaus on nyt "Kyllä voin"!

Tässä luvussa tarkastellaan asioita, jotka sinun täytyy tietää, kun teet hoitopäätöksiä Dexcom G5 
Mobile CGM -järjestelmän ja sen antamien tietojen perusteella. 

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat:

• luettelemaan neljä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän avaintekijää, jotka tarvitaan 
hoitopäätöksen tekemiseen

• selittämään, montako anturin glukoosilukemaa tarvitset hoitopäätöksen tekemiseen
• selittämään, mikä on hälytysten/varoitusten merkitys hoitopäätöksissä
• kuvaamaan trendinuolien roolin hoitopäätöksissäsi
• tekemään yhteenvedon siitä, milloin sinun ei tulisi tehdä hoitopäätöksiä Dexcom G5 

Mobile CGM -järjestelmän perusteella

Luku 12

Seuraavat vaiheet!
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
käyttäminen hoitopäätösten tekemiseen
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• määrittelemään parhaan hoitopäätöksen tilanteesi kannalta Dexcom CGM -järjestelmää käyttäen
• muistamaan tärkeimmät tekijät, kun laadit diabeteksen hallintasuunnitelmaa terveydenhuollon 

ammattilaisen kanssa
• kertomaan, mitä saat ja mitä et saa tehdä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmään perustuvia 

hoitopäätöksiä tehdessäsi

12.2 Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tietojen 
merkitys hoitopäätöksissä
Verenglukoosimittarin arvo on vain numero. Se ei näytä sinulle tilanteen kokonaiskuvaa, johon sisältyy 
glukoosin muutossuunta ja -nopeus, tai sen trendit pidemmällä aikavälillä.

Verenglukoosimittari ei pysty näyttämään sinulle, mikä tilanteesi oli 20 minuuttia sitten, eikä se osaa 
kertoa, onko glukoosisi nopeassa nousussa tai laskussa. Esimerkkinä mainittakoon, että sormenpääarvo 
saattaa olla 6,0 mmol/l, ja olet tyytyväinen, koska olet tavoitealueesi sisäpuolella, etkä ryhdy mihinkään 
ennakoiviin toimenpiteisiin. Sormenpäämittaus ei kuitenkaan kerro sinulle, että vaikka oletkin 
6,0 mmol/l tasolla tällä hetkellä, glukoositasosi on nopeasti laskemassa, jonka tuloksena lasku on 
3,0 mmol/l tai enemmän seuraavien 30 minuutin kuluessa. 30 minuutin kuluttua saatat olla 3,0 mmol/l 
tasolla tai vielä alempana.

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

VG-mittari Verenglukoosi on 
6,0 mmol/l.

Ei mitään: olet 
tavoitealueella

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Anturin glukoosin 
arvo on 6,0.

Se on nopeasti 
laskemassa.

Jos trendi jatkuu, 
glukoosiarvo voi 
olla 3,0 mmol/l tai 
vähemmän vain 
30 minuutin kuluttua.

Pikatoimenpide: 
Määrittele paras 
hoitopäätös vakavan 
matalan glukoosin 
tapahtuman 
ehkäisemiseksi.

Vastaanotin

6,0 mmol/l tasolla päätit, ettei sinun tarvitse ryhtyä ennakoiviin toimenpiteisiin. Tekisitkö jonkun 
asian toisella tavalla, jos tietäisit, että tulet olemaan 3,0 mmol/l tasolla tai alempana vain 30 minuutin 
kuluttua? Pelkkä yksi numero ei riitä. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä auttaa sinua tekemään 
hoitopäätöksiä perustuen glukoosin trendeihin, sekä muutosten nopeuteen ja suuntaan. Voit päättää 
ennakolta mitä tehdä, tai mitä olla tekemättä, matalien ja korkeiden glukoositasojen estämiseksi. 

Jos katsot näyttölaitettasi usein, näet, miten tapahtumat, toiminta ja edelliset hoitopäätökset vaikuttavat 
anturin glukoosilukemiin. Kun käytät Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää hoitopäätöstesi perusteena, 
voit oppia välttämään ylireagoimista korkeisiin tasoihin aterioiden välillä, tai tarvittua suuremman 
insuliinimäärän ottamista.

Kun laadit hallinnointisuunnitelmaasi, kysy terveydenhuollon ammattilaiselta millä tavoin insuliini vaikuttaa 
kehossa silloin, kun se alkaa vaikuttaa, milloin on sen vaikutushuippu ja kuinka pitkään se vaikuttaa.
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Seuraavassa osiossa tutustut neljään tärkeään osioon, jotka auttavat sinua hoitopäätösten tekemisessä 
ja glukoosin tason hallinnassa Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tiedoilla.

12.3 Hoitopäätösten tekeminen
Oireesi eivät ehkä aina vastaa anturin glukoosilukemia. Käytä tällaisissa tilanteissa verenglukoosimittaria, 
ei Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää, hoitopäätösten tekemiseen.

Kun käytät Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää, hoitopäätösprosessissa on neljä CGM-avaintekijää. 
Jos et käytä niitä kaikkia neljää, sinulla ei ole kaikkia tarvittavia tietoja, jolloin teet väärän hoitopäätöksen.

1. Anturin glukoosilukemat
2. Trendikäyrä
3. Trendinuoli
4. Hälytys/varoitus

Kun käytät näitä kaikkia ja keskustelet asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, pystyt 
käyttämään onnistuneesti Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää diabeteksen hoitopäätöksiin.
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Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän avaintekijät

Laite Mitä näet
Järjestelmän 
avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

1) Anturin glukoosilukema 

Viimeisin anturin glukoosilukema.
Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Järjestelmän avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

2) Trendikäyrä

Näyttää aikaisemmat anturin 
glukoosilukemat.

Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Järjestelmän avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

Ei sovellu

3) Muutosnuolet

Nykyiset anturin glukoosinmuutosten 
nopeus- ja suuntanuolet.

Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Laite Mitä näet Järjestelmän avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

4) Hälytykset/Varoitukset

Korkean ja matalan glukoosin 
hälytyksen/varoitusten varoitustasot.

Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

Anturin glukoosilukemat
Varmista, että sinulla on vähintään kolme peräkkäistä lukemaa viimeisten 15 minuutin ajalta ennen 
hoitopäätöksen tekemistä.
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Aikaisemmin luvussa 8 opit, kuinka jokainen aloitusnäytön piste edustaa yhtä anturin glukoosilukemaa, 
jotka raportoidaan aina viiden minuutin välein. Älä tee mitään hoitopäätöksiä Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän perusteella, jos viimeisten kolmen pisteen välillä on aukko, tai jos sinulla ei ole 
yhtään trendinuolia.

Laite Mitä näet Järjestelmän avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

Kolme peräkkäistä pistettä tarkoittaa 
kolmea, keskeytymätöntä lukemaa.

Tee hoitopäätös hallintasuunnitelmasi 
perusteella.

Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Järjestelmän avaintekijät

Älylaite:  
sovelluksessa 
vaaka-asento

Ei trendinuolia, tai aukot pisteiden 
välillä tarkoittavat sitä, että et ole 
saanut keskeytymättömiä lukemia 
15 minuutin ajalta.

Älä tee hoitopäätöstä CGM-lukemien 
perusteella.

Älylaite: 
sovelluksessa 
pystyasento

Vastaanotin

Trendikäyrä
Luvussa 8 näytetään, miten trendikäyrä antaa sinulle tiedot anturin glukoosilukemista yhdellä 
silmäyksellä. Trendikäyrän avulla näet, millä tasolla olet ollut. Trendinuolet näyttävät, minne olet 
menossa ja kuinka nopeasti olet menossa. Ei trendinuolia? Se tarkoittaa sitä, että et saa anturin 
verenglukoosilukemia. Tarkista trendikäyränäyttö ennen hoitopäätöksen tekemistä – varmista, 
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että sinulla on vähintään kolme keskeytymätöntä lukemaa viimeisimmän 15 minuutin ajalta. 

Kun älylaite käännetään vaaka-asentoon, trendikäyrä näyttää sinulle, miten erilaiset tapahtumat (luku 9) 
vaikuttavat glukoositrendeihisi. Opit tietämään, miten kehosi ja glukoosiarvosi reagoivat ajan myötä 
hiilihydraatteihin, stressiin, insuliiniin jne.

Trendinuolet
Edelleenkin luvussa 8 opit tietämään, miten nuolet auttavat sinua tunnistamaan anturin glukoosilukemien 
nopeuden ja suunnan.

Kokemuksen myötä opit, miten sinun tulee toimia nuolien perusteella ja tehdä asiaankuuluvat 
hoitopäätökset. Trendinuolet auttavat anturin glukoosilukeman lisäksi määrittämään, mikä on paras 
toimintasuunnitelma. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä tarjoaa paljon enemmän kuin vain pelkän 
numeron. Se ilmoittaa myös glukoosin muutoksen nopeuden ja suunnan ja kertoo, mikä on glukoosin trendi.

Muista – ole kärsivällinen, kestää hetken aikaan ennen kuin insuliini alkaa vaikuttaa. Älä "kasaa 
insuliinia" ottamalla sitä liikaa liian lyhyen aikavälin puitteissa.

Jos trendinäytöllä ei näy trendinuolia, älä tee hoitopäätöstä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
tietojen perusteella. Trendinuolet ovat yksi neljästä avaintekijästä hoitopäätösten tekemisessä 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tietojen perusteella.

Seuraavassa taulukossa näet yleisnäkymän siitä, miten voit käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
trendinuolia hoitopäätöksissä. Terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa sinua laatimaan trendinuoliin 
perustuvan hoitosuunnitelman.

Mitä näet
Mahdolliset anturin glukoosilukemien 
trendinuoliin perustuvat toimenpiteet

Nuolet Matala glukoosi Korkea glukoosi Tavoiteglukoosi

Ei nuolia / ei anturin 
glukoosilukemia.

Käytä 
verenglukoosimittaria, 
ei Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää, 
hoitopäätöksen 
tekemiseen.

Ei nuolia / ei anturin 
glukoosilukemia.

Käytä 
verenglukoosimittaria, 
ei Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää, 
hoitopäätöksen 
tekemiseen.

Ei nuolia / ei anturin 
glukoosilukemia.

Käytä 
verenglukoosimittaria, 
ei Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää, 
hoitopäätöksen 
tekemiseen.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet
Mahdolliset anturin glukoosilukemien 
trendinuoliin perustuvat toimenpiteet

Nuolet Matala glukoosi Korkea glukoosi Tavoiteglukoosi

Sinun täytyy ehkä 
syödä välipala tai ottaa 
nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Voit säätää 
insuliinimäärää 
anturin korkean 
glukoosilukeman 
korjaamiseksi ja 
tavoitealueelle 
pääsemiseksi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Viimeisen aterian tai 
insuliiniannoksen 
perusteella 
saatat tarvita 
insuliiniannoksen 
tai välipalan 
tavoitealueella 
pysyäksesi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

Tarkkaile ja odota.

Voit säätää 
insuliinimäärää 
anturin korkean 
glukoosilukeman 
korjaamiseksi ja 
tavoitealueelle 
pääsemiseksi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Viimeisen aterian tai 
insuliiniannoksen 
perusteella saatat 
tarvita insuliinia 
tavoitteessa 
pysyäksesi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Mitä näet
Mahdolliset anturin glukoosilukemien 
trendinuoliin perustuvat toimenpiteet

Nuolet Matala glukoosi Korkea glukoosi Tavoiteglukoosi

Tarkkaile ja odota.

Varmista, että et hoida 
matalaa tasoa liikaa.

Voit säätää 
insuliinimäärää 
anturin korkean 
glukoosilukeman 
korjaamiseksi ja 
tavoitealueelle 
pääsemiseksi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Jos viimeisimmän 
aterian tai välipalan 
yhteydessä otettu 
insuliiniannos ei auta, 
voit ottaa insuliinia 
tavoitealueella 
pysymiseksi.

Tarkkaile ja odota.

Varmista, että et hoida 
matalaa tasoa liikaa.

Voit säätää 
insuliinimäärää 
anturin korkean 
glukoosilukeman 
korjaamiseksi ja 
tavoitealueelle 
pääsemiseksi.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Saatat tarvita 
insuliinia pysyäksesi 
tavoitealueella.

Älä ota useita 
insuliiniannoksia 
ajallisesti liian 
lähekkäin.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Mitä näet
Mahdolliset anturin glukoosilukemien trendinuoliin 
perustuvat toimenpiteet

Nuolet Matala glukoosi Korkea glukoosi Tavoiteglukoosi

Saatat tarvita välipalan 
tai nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Oliko viimeinen 
insuliiniannos liian 
korkea tai oliko fyysinen 
ponnistelu liian rankkaa?

Viimeisen insuliiniannoksen 
tai fyysisen ponnistelun 
huomioiden saatat 
joutua tarkkailemaan ja 
odottamaan tavoitealueen 
saavuttamiseksi.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Saatat tarvita välipalan 
tai nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Saatat tarvita 
välipalan tai 
nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Oliko viimeinen 
insuliiniannos liian 
korkea tai oliko fyysinen 
ponnistelu liian rankkaa?

Viimeisen insuliiniannoksen 
tai fyysisen ponnistelun 
huomioiden saatat 
joutua tarkkailemaan ja 
odottamaan tavoitealueen 
saavuttamiseksi.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Saatat tarvita välipalan 
tai nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Saatat tarvita välipalan 
tai nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Oliko viimeinen 
insuliiniannos liian 
korkea tai oliko fyysinen 
ponnistelu liian rankkaa?

Viimeisen insuliiniannoksen 
tai fyysisen ponnistelun 
huomioiden saatat 
joutua tarkkailemaan ja 
odottamaan tavoitealueen 
saavuttamiseksi.

Mieti trendikäyrää ja 
viimeisiä hälytyksiä/
varoituksia.

Saatat tarvita välipalan 
tai nopeasti vaikuttavaa 
hiilihydraattia.

Hälytys/varoitus
Edellisissä Dexcom CGM -tuotesukupolvissa hälytys- tai varoituskehote tarkoitti tyypillisesti sitä, 
että sinun tuli ottaa sormenpäämittaus voidaksesi määritellä, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä. 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmällä seuraat anturin glukoosilukemia, trendikäyrää, trendinuolia 
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ja hälytyksiä/varoituksia, ja saat näin kaikki tarvitsemasi tiedot. Hoitopäätösten tekemiseen ei tarvita 
sormenpäämittauksia!

Tee oikeat hoitopäätökset anturin glukoosilukemien trendien perusteella ja ryhdy toimenpiteisiin. 
Nyt, kun kuulet hälytyksen tai varoituksen, sen sijaan, että tarttuisit mittariin, tartu appelsiinimehuun tai 
tarvittaessa insuliiniin.

Käytä hälytyksiä/varoituksia turvaverkkona ja kehotuksena ryhtyä toimenpiteisiin. Kuulitko hälytyksen 
tai varoituksen? On mahdollista, että joudut tekemään nopean hoitopäätöksen.

Terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa sinua määrittämään, mille tasolle matalan tai korkean 
varoitukset tulee asettaa. Aseta valinnaiset varoitusominaisuudet hälytyksen/varoituksen toistoon, jos 
olet hetken kuluttua edelleen korkealla tai matalalla tasolla, tai aseta varoitus, jonka perusteella tiedät, 
että anturin glukoosilukemat ovat nousussa tai laskussa.

Käynnistämällä signaalin menetys -varoituksen tiedät, jos lähetin ja näyttölaite eivät enää 
kommunikoi keskenään. Kun signaalin menetys tapahtuu, et saa tarvittavaa kolmea peräkkäistä 
anturin glukoosilukemaa 15 minuutin ajalta etkä pysty käyttämään Dexcom G5 CGM -järjestelmää 
hoitopäätösten tekemiseen.

Luvussa 10 tarkastellaan kaikkia hälytyksiä ja varoituksia, luvussa 11 kerrotaan, miten voit mukauttaa 
ne omiin tarpeisiisi.

Nyt kun tunnet neljä Dexcom G5 CGM -järjestelmän avaintekijää, jotka tarvitaan hoitopäätösten 
tekemiseen, miten löydät henkilökohtaiset suosituksesi hallintasuunnitelman tekemiseen?

12.4 Henkilökohtaisten suositusten laatiminen
Luo tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hallintasuunnitelma käyttäen 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää perustana hoitopäätöksillesi. 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat sinun 
kumppaneitasi
Terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua määrittämään henkilökohtaiset glukoosin 
tavoitealueet, miten ne saavutetaan, asettamaan matalan/korkean varoitustasot, mitä lisävaroituksia 
täytyy käyttää ja miten voit parhaiten käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää päivittäisessä 
diabeteksen hallinnassa.

He ovat sinun kumppaneitasi, kun laadit henkilökohtaista diabeteksen hallintasuunnitelmaa ja teet 
hoitopäätöksiä.
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Hallinta- ja hoitosuunnitelman laatiminen
Kun päätät hallintasuunnitelmasta ja siitä, miten voit käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää 
hoitopäätösten tekemiseen, keskustele asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Diabeteksen 
hallinta- ja hoitopäätössuunnitelma perustuu moniin tekijöihin:

• glukoositavoitteet
• Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän tietojen käyttäminen hoitopäätöksissä
• miten hoitaa tai ehkäistä matalia arvoja
• miten hoitaa tai ehkäistä korkeita arvoja
• insuliinin kasaantumisen ehkäiseminen

Seuraavassa osiossa kerrotaan tarkemmin asioista, joista sinun tulee keskustella 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Tavoitteiden määritteleminen
Tee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja määrittele glukoositasotavoitteesi.

• glukoosin tavoitealueiden asettaminen auttaa sinua hoitopäätösten suunnittelussa
• glukoosin tavoitealue vaikuttaa siihen, miten vastaat nykyiseen glukoosilukemaan
• vastaukset voivat vaihdella päivän mittaan, sillä tilanteesi muuttuu

Hoitopäätökset
Terveydenhuollon ammattilaiset voivat ohjata sinua käyttämään Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
tietoja oikein hoitopäätöksiä tehdessäsi.

• varmista, että saat kokonaiskuvan tilanteesta. Älä koskaan käytä Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää hoitopäätösten tekemiseen, jos et ole saanut viimeisten 15 minuutin ajalta 
kolmea peräkkäistä anturin lukemaa trendikäyrällä, tai jos trendinuoli puuttuu. Ks. lisätietoja 
osiosta 12.3.

• terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua määrittelemään, mihin toimenpiteisiin sinun 
tulee ryhtyä eri trendinuolien tapauksessa, erityisesti silloin, kun kyseessä ovat nopeasti nousevat 
tai laskevat trendinuolet. Ensimmäinen ajatuksesi kaksoisnuolten näkemisen jälkeen saattaa olla 
ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin. Mutta riippuen viimeisimmistä aktiviteeteistasi tai aterioistasi, 
joskus on kuitenkin parasta vain tarkkailla ja odottaa.

• keskustele erilaisista skenaarioista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, kuten milloin on 
parasta ottaa lisää insuliinia, syödä nopeasti vaikuttavaa hiilihydraattia tai olla tekemättä mitään, 
olla vain kärsivällinen, tarkkailla ja odottaa.

• opi olemaan proaktiivinen – ei reaktiivinen. On aina parempi ennaltaehkäistä matalan tai korkean 
glukoosin episodi. Älä joudu paniikkiin ja ylireagoi anturin glukoosilukemiin tai trendinuoliin. 
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Keskustele terveydenhuollon ammattilaisten kanssa siitä, miten voit parhaiten tehdä päätöksiä 
ennen kuin tilanteesta tulee kriittinen.

• kun anturin glukoosilukemat eivät vastaa sitä, millaiseksi tunnet olosi, ota sormenpäästä 
verenglukoosimittaus. Käytä VG-mittarin arvoa hoitopäätöksen määrittämiseksi, ei anturin 
glukoosilukemaa.

• tunnista, miten tärkeää on katsoa näyttölaitetta usein, mitä siitä tulee katsoa ja opi, miten 
aikaisemmat hoitopäätökset tai toiminnat vaikuttavat anturin glukoosilukemiin.

• hälytykset/Varoitukset ovat hyödyllisiä hallintatyökaluja. Määrittele terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa hälytys-/varoitusasetukset sekä se, mitä sinun pitää tehdä, kun saat hälytyksen/varoituksen. 
Keskustele muista varoituksista, joita voit käyttää hallintasuunnitelmassasi:

 ○ nousunopeusvaroitus
 ○ laskunopeusvaroitus
 ○ korkean varoituksen toisto
 ○ matalan varoituksen toisto 
 ○ alueen ulkopuolella -varoitus

Matalan glukoosin ennaltaehkäisy ja hoito
Insuliinihoidon suurin riski on matala verenglukoosi. Opettele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa 
miten voit pysytellä tavoitealueella ennaltaehkäisemällä matalia tasoja.

• luo suunnitelma matalan glukoosin ennaltaehkäisyyn tai sen hoitoon.
• keskustele myös siitä, miten kauan sinun tulisi odottaa matalan glukoosiepisodin hoitamisen 

jälkeen, ennen kuin syöt lisää nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja. Aivan kuten insuliini, myös 
hiilihydraatit vaativat hiukan aikaa verenglukoosin nostamiseen, ennen kuin näet muutokset 
trendikäyrässä.

• suunnitelman oppiminen voi vähentää riskiä korkeaan glukoositasoon joutumisesta matalan 
tason jälkeen.

Korkean glukoosin ennaltaehkäisy ja hoito
Terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua käyttämään Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
trenditietoja korkeiden glukoositasojen ennaltaehkäisyyn tai hoitoon. Keskustele heidän kanssaan ja 
opettele parantamaan aterioiden insuliiniannostuspäätöksiä ja insuliiniannosten ajoittamista.

Kysy seuraavat seikat:

• milloin (jos koskaan) sinun tulisi ottaa insuliinia ennen ruokailua?
• muuttuuko hoitopäätöksesi, jos verenglukoosi on nousemassa tai laskemassa nopeasti?
• kuinka paljon insuliinia tarvitset aterialle tai välipalalle?
• paljonko insuliinia sinun tulisi ottaa korkean glukoosilukeman korjaamiseksi?
• kuinka paljon yksi nopeavaikutteinen insuliiniyksikkö alentaa glukoositasoasi?
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• miten Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttäminen voi parantaa aterian insuliiniannospäätöksiä?
 ○ insuliini-injektion tai insuliinipumpun boluksen ajoittamisella
 ○ insuliinimäärän säätämisellä trendinuolien perusteella

• miten voit välttää insuliinin kasautumisen?
 ○ kauanko sinun pitäisi odottaa insuliiniannosten välillä?
 ○ insuliinitoimenpiteen ajoittaminen 
 ○ milloin insuliini alkaa vaikuttaa? milloin se on vahvimmillaan ja kauanko se vaikuttaa?

Vaikka yllä esitetyt kysymykset eivät kata kaikkea, ne ovat hyvä tapa aloittaa keskustelu 
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa! 

12.5 Tee näin ja Älä tee näin CGM-hoitopäätöksissä
Mahdollisuus käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää hoitopäätösten apuna auttaa sinua 
diabeteksen hallinnassa. Ennen kuin teet mitään, varmista, että noudatat näitä "Saa tehdä" ja 
"Ei saa tehdä" -ohjeita:

Saa tehdä

• käytä CGM-järjestelmää hoitopäätösten tekemiseen vain silloin, kun sinulla on kolme peräkkäistä 
anturin glukoosilukemaa viimeisten 15 minuutin ajalta

• tarkista Dexcom G5 Mobile -trendinäyttö usein
• tarkista trendinuolet usein 
• käytä valinnaisia varoituksia
• kehitä yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa hallintasuunnitelma
• opi parhaiten toimivat hoitopäätökset aikaisemmista päätöksistä 

 ○ mikä toimi?
 ○ mikä ei toiminut?

Ei saa tehdä

• älä käytä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää hoitopäätösten tekemiseen, jos oireesi eivät 
vastaa anturin glukoosilukemia – käytä VG-mittaria

• älä ylireagoi anturin tietoihin
• älä ota useita insuliiniannoksia liian lyhyin väliajoin
• älä tee annostusta Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän mukaan, jos otit 

parasetamolia/asetaminofeeniä
• älä tee Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmään perustuvia hoitopäätöksiä, jos et näe trendinuolia
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Tässä vaiheessa sinun tulisi jo tietää, milloin voit ja milloin et voi tehdä hoitopäätöksiä Dexcom G5 
Mobile CGM -järjestelmän anturin glukoosilukemien perusteella. Palataanpa sitten takaisin luvun alussa 
esitettyyn kysymykseen ja katsotaan, mitä sinä tekisit!

12.6 Sinä päätät!
Opit jo aikaisemmin, että hoitopäätösten tulisi perustua useampaan kuin yhteen anturin 
glukoosilukemaan. Sinun täytyy tarkastella kokonaiskuvaa, ei pelkkää numeroa. Lisätietoja löydät 
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän koulutuksesta. 

Seuraavat skenaariot on tarkoitettu vain esimerkkitilanteiksi. Vaikka niihin onkin "oikea" vastaus, kuten 
tiedät, mikään tilanne ei ole pelkästään musta tai pelkästään valkoinen. Hoitopäätöksesi perustuvat 
lukuisiin eri tekijöihin, joten pyydä aina neuvoa terveydenhuollon ammattilaisilta, kun opettelet 
hoitopäätösten tekemistä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää käyttäen.

Mitä sinä tekisit?

• tunti sitten joit hiukan appelsiinimehua matalan glukoosilukeman hoitamiseksi
• olet juuri aikeissa käydä illallispöytään ja saat matalan glukoosin varoituksen

Kun käytät tällä aloitusnäytöllä näkyviä tietoja, millaisia hoitopäätöksiä sinä tekisit?

Sovelluksessa:  
Vaaka-asento

Sovelluksessa: 
Pystyasento

Vastaanotin
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Vaihtoehdot

Sinulla on useita vaihtoehtoja, joista voit valita – mikä sinun mielestäsi on niistä paras?
A. Säädä insuliinimäärä huomioiden ateriaa edeltävä matala glukoosi.
B. Syö nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja ja säädä insuliinimäärä huomioiden ateriaa edeltävä 

matala glukoosi. Harkitse pienemmän insuliinimäärän ottoa jatkosuunnitelmiesi perusteella, sillä 
trendinuoli on menossa alaspäin.

C. Syö illallinen, mutta älä ota insuliinia.
D. Syö nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja nykyisen anturin glukoosilukeman hoitamiseksi ja siirrä 

ateria myöhemmäksi. Älä ota enempää insuliinia.

Jos valitsit vaihtoehdon "B", olet oikeassa!

Glukoosin tavoitealueen ja matalan glukoosin hallinnointitavan perusteella sinun täytyy ehkä vähentää 
hiukan insuliinimäärää, joka tarvitaan ateriaa varten, jonka olet juuri aikeissa aloittaa.

Ottamalla nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja pääset glukoosin tavoitealueelle. Sinun täytyy kuitenkin 
ottaa insuliinia ateriaa varten, mutta voit ehkä ottaa sitä vähemmän, koska glukoosi on laskusuunnassa.

Katsotaanpa, miksi "B" oli paras vastaus.

Vastauksessa "A" ei huomioida, että olet juuri palautumassa matalalta tasolta ja olet hoitanut sitä 
nopeasti vaikuttavilla hiilihydraateilla. Olet edelleen laskusuunnassa ja glukoosi ei ole vakaa.

"C": glukoosi on putoamassa ja olet tavoitealueesi alapuolella. Riippuen kuitenkin ateriasta ja 
jatkosuunnitelmistasi, saatat silti tarvita jonkin verran lisää insuliinia korkean glukoositason estämiseksi 
aterian jälkeen.

"D": glukoosi on jo tavoitealueen alapuolella ja putoamassa. Nopeasti vaikuttavat hiilihydraatit nostavat 
glukoosia ja normaali ateria auttaa sinua pääsemään glukoosin tavoitealueelle. 

Nyt tarkastellaan toista skenaariota:

Olet juuri aikeissa käydä illallispöytään ja katsot näyttölaitetta glukoositason tarkistamiseksi. Trendinäyttö 
näyttää anturin verenglukoosilukeman olevan 8,3 mmol/l ja näytöllä on yksi ainoa ylöspäin osoittava nuoli, 
joten tiedät sen olevan nousussa. Kun olet ottanut normaalin insuliiniannoksen, syöt illallisen. 

Noin 90 minuuttia myöhemmin saat korkean glukoosin varoituksen. 

Tiedät, että korkean glukoosin varoitus on asetettu arvoon 11,1 mmol/l. Kun katsot näyttölaitettasi, 
huomaat, että anturin glukoosilukema on 11,5 mmol/l ja näytöllä on yksi ylös osoittava nuoli. 
Glukoosisi on paitsi korkea, mutta se on myös nousemassa noin 0,06–0,1 mmol/l minuutissa tai jopa 
1,7 mmol/l 15 minuutissa.
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Sovelluksessa:  
Vaaka-asento

Sovelluksessa: 
Pystyasento

Vastaanotin

Mitä sinä tekisit?
A. Otat insuliinia korkean glukoosilukeman alentamiseksi korjaustekijän perusteella. 

Koska trendinuolesi osoittaa ylöspäin, harkitset myös vielä uuden insuliiniannoksen ottamista 
tavallisen korjausannoksesi lisäksi. 

B. Tarkkailet ja odotat. Et ota insuliinia. On mahdollista, että insuliini, jonka otit ateriaa varten ei 
ehkä ole vielä vaikuttanut täydellisesti etkä halua kasata insuliinia.

C. Syöt nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja anturin glukoosiarvon hoitamiseksi etkä ota lisää insuliinia.
D. Harkitset pienen korjausannoksen ottamista, sillä glukoosisi on edelleen noususuunnassa. Tiedät, 

että illallista varten ottamasi insuliini ei ole ehkä vielä vaikuttanut täysin, mutta verenglukoosi 
nousee edelleen.

Jos valitsit vaihtoehdon "D", olet oikeassa! 

Verenglukoosi on edelleen nousussa, mutta olet ottanut vain pienen lisäannoksen, sillä perusteella, että 
ennen ateriaa ottamasi insuliiniannos on edelleen vaikuttamassa.

Katsotaanpa, miksi "D" oli paras vastaus:

Vastauksessa "A" ei huomioida, miten kauan kestää, ennen kuin insuliini alkaa vaikuttaa. Ennen ateriaa 
ottamasi insuliini saattaa jatkaa vaikuttamista 3–4 tuntia. Jos siis otat "täyden" ylimääräisen annoksen 
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insuliinia hyvin pian aterian insuliinin ottamisen jälkeen, tarkoittaa se sitä, että insuliini "kasaantuu" 
ja saattaa aiheuttaa matalan glukoosin. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisten kanssa insuliinin 
kasaantumisen vaaroista.

"B" saattaisi olla oikea vastaus, sillä 2 tuntia sitten ottamasi insuliini vaikuttaa edelleen. Mutta koska 
glukoosi kuitenkin on edelleen nousemassa, ottamasi annos ei ehkä ole riittävä. Terveydenhoidon 
ammattilaiset voivat auttaa sinua päättämään, milloin kannattaa ottaa pieniä korjaavia insuliiniannoksia.

"C" olisi parempi vastaus, jos glukoosisi olisi nopeasti laskemassa, mutta koska glukoosisi on jo korkea 
ja edelleen nousussa, nopeasti vaikuttavien hiilihydraattien syöminen ei ole oikea vastaus.

Yleiset suositukset
Kun elät päivittäin diabeteksen kanssa, on tärkeää oppia tekemään hoitopäätöksiä. Mikä toimi ja sai 
sinut takaisin glukoosin tavoitealueelle, mikä ei toiminut, mikä esti sinua saavuttamasta glukoosin 
tavoitealuetta. Mieti miksi olit korkealla tai matalalla tasolla.

Jos taso oli matala:
• otitko liikaa insuliinia ateriaa tai välipalaa varten?
• otitko liikaa insuliinia korkean glukoositason korjaamiseksi?
• alensiko liikunta glukoositasoasi?
• nautitko alkoholia?
• laskitko hiilihydraatit tarkasti?
• otitko liian paljon insuliinia liian lyhyessä ajassa?

Jos taso oli korkea:
• otitko liian vähän insuliinia ateriaa tai välipalaa varten?
• otitko liian vähän insuliinia korkean glukoositason korjaamiseksi?
• tapahtuiko mielialassasi tai stressitasossasi muutoksia?
• huomioitko mahdollisesti käyttämäsi lääkityksen?
• laskitko hiilihydraatit tarkasti?
• otitko insuliinia aikaisemmin aterian jälkeisten korkeiden glukoositasojen välttämisen avuksi?

Nämä ovat vain muutamia niistä seikoista, joita sinun tulisi miettiä, kun opettelet hoitopäätösten 
tekemistä. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat auttaa sinua yksilöimään oman diabeteksen hallinta- 
ja hoitosuunnitelmasi. Tee muistiinpanoja ja keskustele niistä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Nyt osaat tehdä seuraavaa:

• luetella neljä avaintekijää, jotka tarvitaan hoitopäätösten tekemiseen Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää käyttäen

• tunnistaa, kuinka monta anturin glukoosilukemaa tarvitset hoitopäätösten tekemiseen
• selittää, mikä on hälytysten/varoitusten merkitys hoitopäätöksissä
• kuvata trendinuolten roolin hoitopäätösten tekemisessä
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• tehdä yhteenvedon siitä, milloin sinun ei tulisi tehdä hoitopäätöksiä Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän perusteella

• määritellä parhaan hoitopäätöksen tilanteen mukaan Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmää käyttäen

• tunnistaa avainkohdat, joista sinun tulee keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, 
kun laadit diabeteksen hallintasuunnitelmaa

• kertoa, mitä saat tehdä ja et saa tehdä tehdessäsi hoitopäätöksiä Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän perusteella

Mitä tulee seuraavaksi?
Seuraavassa luvussa alkaa käyttöoppaan neljäs osa. Kyseessä on tietoa, jota tarvitset, mutta edellisistä 
luvuista poiketen se ei ole varsinainen osa päivittäistä Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän kokemustasi.

Seuraava osa, osa 4: kaikki muut G5-tiedot, käsittelee takuuta, Dexcom G5 Mobile -komponenttien 
hoitoa, teknisiä määrityksiä, vianmääritystietoja ja järjestelmän komponenteissa ja pakkauksessa 
olevia symboleja.
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu



• takuu

• huolto

• tekniset tiedot

• vianmääritys

• pakkaussymbolit

KAIKKI MUUT G5-TIEDOT



Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu
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13.1 Johdanto
Asioita sattuu silloin tällöin. Dexcom ratkaisee ongelman! 

Seuraavassa ovat takuutiedot, joissa kerrotaan mitä takuu kattaa, mitä se ei kata ja kuinka pitkään 
se on voimassa. Ensin kerrotaan vastaanottimen rajoitetun takuun tiedot ja sen jälkeen lähettimen 
rajoitetun takuun tiedot. 

13.2 Vastaanottimen takuutiedot 

Mitä se kattaa ja kuinka pitkään?
Dexcom, Inc. ("Dexcom") antaa rajoitetun takuun alkuperäiselle ostajalle siitä, että Dexcom G5 Mobile 
-vastaanottimessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa käytössä ("rajoitettu takuu") 
toimituspäivästä alkavasta ajankohdasta seuraavassa määritellyn ajanjakson ajan kyseisen päivän 
jälkeen ("takuuaika"):

Dexcom G5 Mobile -vastaanotin: 1 vuosi

HUOMAUTUS: Jos sait tämän vastaanottimen takuun kattaman vastaanottimen tilalle, kaikki 
alkuperäisellä vastaanottimella jäljellä oleva takuuaika siirretään tähän korvaavaan vastaanottimeen, 
ja uusi takuu on mitätön.

Mitä takuu ei kata?
Tämä rajoitetun takuun ehtona on se, että ostaja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Tämä rajoitettu 
takuu ei kata seuraavia: (a) viat tai vahingot, jotka ovat seurausta tapaturmasta, väärinkäytöstä, 
huolimattomuudesta, epätavallisesta fyysisestä, sähköisestä tai elektronisesta rasituksesta, tuotteen 
minkä tahansa osan muutoksesta tai kosmeettisista vahingoista; (b) laitetta, jonka tunnusnumero 
on poistettu tai tehty lukukelvottomaksi; (c) mitkään pinnat tai muuten ulkopuolilla alttiina olevat osat, 
jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalin käytön seurauksena; (d) virheellinen toiminta, 
joka johtuu tuotteen käytöstä lisälaitteiden, tuotteiden tai apu- tai oheislaitteiden kanssa, joita Dexcom 
ei ole toimittanut tai hyväksynyt; (e) viat tai vahingot, jotka johtuvat asiattomasta testaamisesta, 

Luku 13

Kaikki muut G5-tiedot:
Takuu: takuuehdot
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käytöstä, huollosta, asennuksesta tai säädöistä; (f) tuotteen asentamista, huoltoa tai kunnossapitoa; 
tai (g) laitetta, joka on purettu; tai (h) vastaanottimen kärsimiä vesivahinkoja (vastaanotin ei ole 
vedenpitävä, älä kastele vastaanotinta missään tilanteessa).

Mitkä ovat Dexcomin velvollisuudet rajoitetun 
takuun puitteissa?
Takuun voimassaolon aikana Dexcom korvaa yksinomaisen valintansa mukaisesti ostajalle veloituksetta 
kaikki vialliset Dexcom G5 Mobile -vastaanottimet. Ostajan tulee palauttaa tuote valtuutettuun 
Dexcom-asiakastukipisteeseen asianmukaisessa pakkauksessa toimitusta varten. Tuotteen mukana 
tulee toimittaa ostajan ostokuitti tai vastaava korvaava myyntitodiste, josta käy ilmi ostopäivä, tuotteen 
tunnusnumero ja myyjän nimi ja osoite. Jos haluat tietoja siitä, minne Dexcom G5 Mobile -vastaanotin 
tulee toimittaa, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan. Saatuaan viallisen tuotteen Dexcom 
vaihtaa sen välittömästi virheettömään. Jos Dexcom määrittelee, että tämä rajoitettu takuu ei kata 
jotakin tuotetta, ostajan tulee maksaa kaikki lähetyskulut tällaisen tuotteen palauttamisesta. 

Mitkä ovat Dexcomin takuu- ja vastuuvelvollisuuden rajat?
EDELLÄ KUVAILTU DEXCOMIN RAJOITETTU TAKUU SULKEE POIS JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT 
TAI HILJAISET TAKUUT JOKO TOSIASIALLISESTI TAI SÄÄDÄNNÄISEN TAI MUUN LAIN KÄYTÖN 
PERUSTEELLA, JA DEXCOM NIMENOMAAN SULKEE POIS KAIKKI MUUT SELLAISET TAKUUT, MUKAAN 
LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI KAUPPAKELPOISUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA TAI 
LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT. LUKUUNOTTAMATTA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN 
KIELTÄMIÄ TAPAUKSIA, DEXCOM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, YLIMÄÄRÄISESTÄ, 
SEURAAMUKSELLISESTA TAI EPÄSUORASTA VAHINGOSTA, OLIPA SE AIHEUTETTU MILLÄ TAVALLA 
TAHANSA, TAI MIHIN TAHANSA VASTUULLISUUSTEORIAAN PERUSTUEN, JOKA SAATTAISI ILMETÄ MILLÄ 
TAHANSA TAVALLA DEXCOM G5 MOBILE -JÄRJESTELMÄN MYYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ, VÄÄRINKÄYTÖSTÄ 
TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA. TÄMÄ RAJOITUS PÄTEE SILLOINKIN, KUN DEXCOM TAI SEN EDUSTAJA 
ON SAANUT TIETÄÄ SELLAISISTA VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN TÄMÄN RAJOITETUN 
OIKEUSKEINON OLENNAISEN TARKOITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI 
KOSKE KETÄÄN MUUTA KUIN TÄMÄN TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTAJAA JA SE MUODOSTAA OSTAJAN 
AINOAN KORJAUSTOIMENPITEEN. JOS MIKÄ TAHANSA OSA TÄSTÄ RAJOITETUSTA TAKUUSTA ON 
LAITON TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTON MINKÄ TAHANSA LAIN PERUSTEELLA, TÄLLAINEN OSITTAINEN 
LAITTOMUUS TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMUUS EI VAIKUTA TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MUIDEN 
OSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON. OSTAJA HYVÄKSYY TÄMÄN SITOVAKSI SEN EHTOJEN PUITTEISSA TAI NIIN 
LAAJALTI KUIN LAKI SALLII.
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13.3 Lähettimen takuutiedot 

Mitä se kattaa ja kuinka pitkään?
Dexcom, Inc. ("Dexcom") takaa rajoitetusti alkuperäiselle ostajalle, että Dexcom G5 -lähettimessä ei 
ilmene materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä ("rajoitettu takuu") toimituspäivänä alkavasta 
ajankohdasta seuraavassa määritellyksi ajanjaksoksi tämän päivämäärän jälkeen ("takuuaika"):

Dexcom G5 Mobile -lähetin: 3 kuukautta

HUOMAUTUS: Jos olet saanut tämän lähettimen takuuaikana vioittuneen tilalle, alkuperäisen lähettimen 
jäljellä oleva takuuaika siirtyy koskemaan tätä vaihtolähetintä, ja tämä takuukortti mitätöityy.

Mitä takuu ei kata?
Tämä rajoitetun takuun ehtona on se, että ostaja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Tämä rajoitettu 
takuu ei kata seuraavia: (a) onnettomuudesta, väärinkäytöstä, kaltoinkohtelusta, laiminlyönnistä, 
epätavallisesta fyysisestä, sähköisestä tai sähkömekaanisesta rasituksesta ja tuotteen jonkin osan 
muuttelusta johtuvia vikoja tai vauriota tai kosmeettisia vaurioita; (b) laitteita, joiden tunnusnumero on 
poistettu tai tehty lukukelvottomaksi; (c) mitään pintoja tai muita ulko-osia, jotka ovat naarmuuntuneet 
tai vaurioituneet normaalikäytössä; (d) toimintahäiriöitä, jotka johtuvat tuotteen käytöstä sellaisten 
lisävarusteiden, tuotteiden tai apu- tai oheislaitteiden yhteydessä, joita Dexcom ei ole toimittanut tai 
hyväksynyt; (e) epäasiallisen testauksen, käytön, kunnossapidon, asennuksen tai säädön aiheuttamia 
vikoja tai vaurioita; (f) tuotteiden asennusta, kunnossapitoa tai huoltoa; tai (g) purettuja laitteita; tai (h) 
lähettimen kärsimiä vesivaurioita, jotka eivät noudata Dexcom G5 Mobile -järjestelmään sisältyvässä 
käyttöoppaassa olevan luettelon määrityksiä. Kopio siitä sisältyy Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmääsi 
ja löytyy myös sivustolta dexcom.com.

Mitkä ovat Dexcomin velvollisuudet rajoitetun 
takuun puitteissa?
Takuun voimassaolon aikana Dexcom korvaa yksinomaisen valintansa mukaisesti ostajalle 
veloituksetta kaikki vialliset Dexcom G5 Mobile -lähettimet. Ostajan tulee palauttaa tuote valtuutettuun 
Dexcom-asiakastukipisteeseen asianmukaisessa pakkauksessa toimitusta varten. Tuotteen mukana 
tulee toimittaa ostajan ostokuitti tai vastaava korvaava myyntitodiste, josta käy ilmi ostopäivä, tuotteen 
tunnusnumero ja myyjän nimi ja osoite. Jos haluat tietoja siitä, minne Dexcom G5 Mobile -lähetin tulee 
toimittaa, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan. Saatuaan viallisen tuotteen Dexcom vaihtaa sen 
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välittömästi virheettömään. Jos Dexcom määrittelee, että tämä rajoitettu takuu ei kata jotakin tuotetta, 
ostajan tulee maksaa kaikki lähetyskulut tällaisen tuotteen palauttamisesta. 

Mitkä ovat Dexcomin takuu- ja vastuuvelvollisuuden rajat?
EDELLÄ KUVAILTU DEXCOMIN RAJOITETTU TAKUU SULKEE POIS JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI 
HILJAISET TAKUUT JOKO TOSIASIALLISESTI TAI SÄÄDÄNNÄISEN TAI MUUN LAIN KÄYTÖN PERUSTEELLA, 
JA DEXCOM NIMENOMAAN SULKEE POIS KAIKKI MUUT SELLAISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN 
RAJOITUKSETTA KURANTTIUTTA, TARKOITUKSENMUKAISUUTTA TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA 
KOSKEVAT TAKUUT, JA VAPAUTUU NIIDEN TUOMASTA VASTUUSTA. LUKUUNOTTAMATTA SOVELLETTAVAN 
LAINSÄÄDÄNNÖN KIELTÄMIÄ TAPAUKSIA, DEXCOM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISESTÄ, 
YLIMÄÄRÄISESTÄ, SEURAAMUKSELLISESTA TAI EPÄSUORASTA VAHINGOSTA, OLIPA SE AIHEUTETTU 
MILLÄ TAVALLA TAHANSA, TAI MIHIN TAHANSA VASTUULLISUUSTEORIAAN PERUSTUEN, JOKA SAATTAISI 
ILMETÄ MILLÄ TAHANSA TAVALLA DEXCOM G5 MOBILE CGM -JÄRJESTELMÄN MYYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ, 
VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKELVOTTOMUUDESTA. TÄMÄ RAJOITUS PÄTEE SILLOINKIN, KUN DEXCOM 
TAI SEN EDUSTAJA ON SAANUT TIETÄÄ SELLAISISTA VAHINGOISTA JA HUOLIMATTA MISTÄÄN TÄMÄN 
RAJOITETUN OIKEUSKEINON OLENNAISEN TARKOITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA. TÄMÄ RAJOITETTU 
TAKUU EI ULOTU KENEENKÄÄN MUUHUN KUIN TÄMÄN TUOTTEEN ALKUPERÄISEEN OSTAJAAN JA 
TODETAAN OSTAJAN AINOAKSI OIKEUSKEINOKSI. JOS MIKÄ TAHANSA OSA TÄSTÄ RAJOITETUSTA 
TAKUUSTA ON LAITON TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTON MINKÄ TAHANSA LAIN PERUSTEELLA, TÄLLAINEN 
OSITTAINEN LAITTOMUUS TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMUUS EI VAIKUTA TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN 
MUIDEN OSIEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON. OSTAJA HYVÄKSYY TÄMÄN SITOVAKSI SEN EHTOJEN PUITTEISSA 
TAI NIIN LAAJALTI KUIN LAKI SALLII.
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14.1 Johdanto
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmässä ei ole montaakaan liikkuvaa osaa, joten huolto on suhteellisen 
helppoa. Pidä laitteet puhtaana, näyttölaite kuivana ja suojattuna, käytä lisäosia kuten USB-johto 
jne., jotka on toimitettu järjestelmän mukana ja säilytä laitteita jokaiseen osaan merkittyjen ohjeiden 
mukaisesti.

Tässä luvussa kerrotaan vain Dexcom-osista (anturi, lähetin ja vastaanotin). Noudata valmistajan ohjeita, 
kun huollat älylaitettasi.

Luettuasi tämän luvun, pystyt suorittamaan seuraavat asiat: 
1. Osoittamaan, mikä on oikea huolto 

a. Anturi
b. Lähetin
c. Vastaanotin
d. Lataamaan vastaanottimen akun

2. Määrittämään, mitä lisätarvikkeita voit käyttää
3. Puhdistamaan ja desinfioimaan järjestelmän
4. Tunnistamaan parhaat säilytysmenetelmät

a. Anturi
b. Lähetin
c. Vastaanotin

5. Poistamaan turvallisesti käytöstä
a. Anturi
b. Lähetin
c. Vastaanotin

Luku 14

Kaikki muut G5-tiedot:
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmästä 
huolehtiminen
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14.2 Perushuolto

Anturi
1. Säilytä anturia steriilissä pakkauksessa, kunnes olet valmiina sen käyttöön.
2. Tarkista viimeinen käyttöpäivä pakkausmerkinnästä.

a. Viimeisen käyttöpäivän muoto on VVVV-KK-PP (vuosi-kuukausi-päivä).
b. Älä käytä anturia, jos käyttöpäivä on mennyt umpeen.

i. Se saattaa antaa epätarkkoja anturin glukoosilukemia.

Lähetin
1. Säilytä laatikossa, kunnes olet valmiina sen käyttöön.

a. Älä käytä, jos se on vahingoittunut.
2. Lähetin on uudelleenkäytettävä, mutta vain yhdelle käyttäjälle.

a. Älä koskaan jaa lähetintä muiden kanssa.
3. Puhdista käyttökertojen välillä lähettimen ulkopuoli kostealla liinalla tai desinfiointipyyhkeillä. 

Anna kuivua ennen käyttöä tai säilyttämistä.
4. Kun lähetin ei ole käytössä:

a. Suojaa lähetintä sijoittamalla se takaisin pakkaukseen tai muuhun turvalliseen paikkaan
b. Säilytä 0 ºC–45 ºC lämpötilassa

Vastaanotin
1. Jos vastaanottimen kotelo on halkeillut tai vioittunut, älä käytä sitä.

a. Siitä voi saada sähköiskun.
2. Pidä vastaanotin kuivana – se on ainoastaan roiskesuojattu.

a. Älä upota nesteeseen.
b. Älä päästä nesteitä kaatumaan vastaanottimeen.

3. Pidä akku ladattuna.
a. Käytä vain Dexcomin USB-latausjohtoa.

4. Pidä micro-USB-portin kansi suljettuna, mikäli et käytä USB-johtoa.
a. Estä nesteiden pääsy vastaanottimen sisään.

Vastaanottimen akun lataaminen
Vastaanottimen tilapalkki ilmoittaa sen akun tason ja antaa kehotteen, kun akku alkaa olla vähissä. 
Sillä aikaa, kun vastaanotinta ladataan, saat edelleenkin anturin glukoosilukemia, jos lähetin ja 
vastaanotin ovat enintään kuuden metrin etäisyydellä toisistaan.
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Vastaanottimen pakkaus sisältää piatorasialaturin, jossa on vaihdettavat sovittimet. Poista käytössä 
oleva sovitin työntämällä sitä sen pohjasta, nosta ylös ja pois. Sitten kun yhteensopimaton sovitin on 
poistettu, liu'uta pistorasiaasi sopiva sovitin paikalleen.

Jokainen lataus kestää käyttöä noin kolme päivää. Jos vastaanottimen akku tyhjeni kokonaan, joudut 
ehkä lataamisen jälkeen asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen. Mikäli tämä on tarpeen, 
järjestelmä kertoo sinulle, että uudelleen asetusta tarvitaan ja vie sinut kellonaika/päivämäärä-näytöille.

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

1 Akku vähissä Lataa akku

2 Micro-USB-portti
Avaa USB-portin kansi.

Liitä USB-johto porttiin 
lataamista varten.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun pitää 
tehdä

3 Micro-USB-johto

Liitä vastaanottimeen 
akun lataamista varten.

Älä liitä tietokoneen porttiin 
lataamista varten.

Älä käytä ulkoista 
USB-keskitintä, se ei anna 
riittävästi tehoa akun 
lataamiseen.

Akun voi ladata vain 
sovitinta/pistorasialaturia 
käyttäen.

Lataa akku aina ennen 
uutta anturin käyttöjaksoa.

Kun laitetta käytetään 
hoitolaitoksessa, akun 
lataaminen täytyy suorittaa 
etäällä potilaasta.

4 Vaihtovirtasovitin

Sovittimen irrottamiseksi 
pistorasialaturista laita 
molemmat peukalot 
sovittimen alareunaan 
ja työnnä ylöspäin, 
kunnes sovite ponnahtaa 
pistorasialaturista.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

5
Vaihtovirtasovitin

Pistorasialaturin mukana 
tulee vaihdettavia sovitteita.

Asenna pistorasiaasi 
sopiva sovite työntämällä 
sovitetta laturiin, kunnes se 
napsahtaa paikalleen.

6 Pistorasialaturi

Liitä USB-johto sovittimeen/
pistorasialaturiin.

Liitä pistorasialaturi 
sähköpistorasiaan 
vastaanottimen akun 
lataamista varten.

Älä estä laturiin käsiksi 
pääsyä.

7 Akun lataaminen Jatka lataamista, kunnes 
kuvakkeet näyttää täyttä.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Vaihe Mitä näet Merkitys
Mitä sinun 
pitää tehdä

8 Akku ladattu
Irrota pistorasialaturi 
pistorasiasta, kun akku 
on täysin ladattu.

9 USB-portin kansi

Poista USB-johto 
vastaanottimesta.

Sulje USB-portin kansi 
USB-johdon poistamisen 
jälkeen, jotta vastaanotin 
pysyy puhtaana ja kuivana.

Lisävarusteet
1. Käytä ainoastaan Dexcomin toimittamia osia (mukaan lukien johdot ja laturit).

a. Muiden kuin Dexcomin toimittamien osien käyttö voi heikentää turvallisuutta ja suorituskykyä.
2. Liitä johdot ainoastaan ohjeiden mukaisesti.

a. Älä pakota johtoja paikoilleen.
3. Tarkasta johdot kulumisen tai rikkoutumisen varalta. Älä käytä johtoja, jos ne ovat kuluneita tai 

vioittuneita.

Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän osille ei ole saatavissa korjauspalvelua. 

Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

14.3 Järjestelmän puhdistaminen ja desinfiointi

Puhdistus
ÄLÄ puhdista virransyöttölaturia.

Puhdistus irrottaa laitteen pinnasta likaa. Se ei tapa bakteereita tai viruksia. Vastaanotin ja lähetin pitää 
puhdistaa aina, kun ne näyttävät likaisilta, ja jokaisen käyttökerran välillä. Tarvitset pehmeän, veteen 
kostutetun liinan tai isopropanolipyyhkeen.
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Vastaanottimen tai lähettimen puhdistus:

• sulje vastaanottimen USB-portin liukukansi
• pyyhi laitteen ulkopuoli hiukan kostealla liinalla tai isopropanolipyyhkeellä
• vastaanotin ei ole vedenpitävä. Älä käytä läpimärkää liinaa
• lähetin on vettähylkivä silloin, kun se on napsautettu anturikoteloon, mutta älä upota pelkkää 

lähetintä nesteeseen
• älä käytä saippuaa, kynsilakanpoistoainetta tai maalin ohenninta. Käytä vain isopropanolia ja vettä
• älä käytä puhdistamiseen pyyhkeitä, jotka sisältävät liima-aineita (esim. Smith + Nephew IV Prep)
• aseta laite puhtaalle, kuivalle liinalla ja anna ilmakuivua 2–3 minuutin ajan

Desinfiointi
Desinfiointi poistaa ja tuhoaa mikro-organismit ja patogeenit laitteen pinnalta.

Desinfioi vastaanotin ja lähetin ajoittain tai aina kun epäilet, että laitteen pinta on joutunut koskettamaan 
verta tai kehon nesteitä ja eritteitä. Jos toinen henkilö, kuten terveydenhuollon ammattilainen, auttaa 
sinua vastaanottimen tai lähettimen käsittelyssä, laite tulisi desinfioida ennen kuin muut auttavat sinua 
sen käytössä.

Tarvitset käsineet, puhtaita ja kuivia imukykyisiä pyyhkeitä, 70 %:sia isopropanolipyyhkeitä ja useita 
desinfioivia pyyhkeitä, jotka sisältävä valkaisuliuosta, jonka voimakkuus on 6500 osaa miljoonassa. 
Tämä on tarkoitettu virusten tappamiseen (kuten esimerkiksi valkaisuainetta sisältävät sairaalakäyttöön 
tarkoitetut desinfiointipyyhkeet tai vastaavat).

Valmistelu:

• ole varovainen toisen henkilön käyttämiä tai käsittelemiä tuotteita käsitellessäsi
• pese kädet huolellisesti
• käytä asianmukaisia henkilösuojaimia (käsineet, suojalasit, sairaalatakit jne.)
• sulje vastaanottimen USB-portin liukukansi
• vastaanotin ei ole vedenpitävä. Älä käytä läpimärkää liinaa

Vastaanottimen tai lähettimen desinfiointi:

• käytä käsineitä
• esipuhdista laitteen pinta huolellisesti kaikesta näkyvästä kontaminaatiosta yhdellä 

desinfiointipyyhkeellä (pyyhi etuosa, takaosa ja kaikki neljä sivua)
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• kastele huolellisesti laitteen pinta toisella desinfiointipyyhkeellä ja pyyhi sen etuosa, takaosa ja 
kaikki neljä sivua

• pinnan pitäisi pysyä märkänä vähintään 1 minuutin ajan huoneenlämmössä (21 ºC), jotta se 
desinfioituisi kunnolla. Käytä lisää desinfiointipyyhkeitä varmistaaksesi, että pinta pysyy märkänä 
täyden minuutin ajan

• kuivaa laite puhtaalla ja kuivalla imukykyisellä pyyhkeellä
• pyyhi laitteen ulkopuoli 70 %:lla isopropanolipyyhkeellä desinfiointiaineen jäännösten poistamiseksi.
• kuivaa laite puhtaalla ja kuivalla imukykyisellä pyyhkeellä
• aseta vastaanotin näyttöpuoli alaspäin puhtaalle ja kuivalle liinalla ja anna sen ilmakuivua 

60 minuutin ajan
• aseta lähetin puhtaalle ja kuivalle liinalle ja anna sen ilmakuivua 2–3 minuuttia
• riisu käsineet ja hävitä ne biovaarallisten jätteiden mukana
• pese kädet huolellisesti

14.4 Säilytys
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän oikea säilytys estää järjestelmävikojen ilmaantumista. 

Anturi
1. Säilytä anturia sen steriilissä pakkauksessa, kunnes olet valmis käyttämään sitä.
2. Säilytä 2 ºC–25 ºC lämpötilassa.

a. Sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella säilyttäminen saattaa aiheuttaa epätarkkoja anturin 
glukoosilukemia.

b. Voit säilyttää sitä jääkaapissa, jos lämpötila-alue on sallituissa rajoissa.
c. Anturia ei tulisi säilyttää pakastimessa.

3. Säilytyspaikan suhteellisen ilmankosteuden tulee olla 0 %–95 % välillä.

Lähetin
1. Säilytä lähetintä suojattuna, kun se ei ole käytössä.
2. Säilytä 0 ºC–45 ºC lämpötilassa.
3. Säilytyspaikan suhteellisen kosteuden tulee olla 10 %–95 % välillä.

Vastaanotin
1. Säilytä vastaanotinta suojattuna, kun se ei ole käytössä.
2. Lataa akku täyteen ennen kuin säilytät sitä yli 3 kuukauden ajan.
3. Säilytä 0 ºC–40 ºC lämpötilassa.
4. Säilytyspaikan suhteellisen kosteuden tulee olla 10 %–95 % välillä.
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14.5 Sovelluksen ja vastaanottimen tietojen 
tarkastaminen

SOVELLUKSEN JA VASTAANOTTIMEN OHJELMISTOVERSION TARKASTAMINEN

Voit tarkastaa sovelluksen tai vastaanottimen CGM-järjestelmän tiedot aina halutessasi.

Vastaanotin

 

1. Asetukset-valikossa paina ylös- tai alas-nuolia ja selaa kohtaan "Laitetiedot".
2. Paina Valitse. Esiin tulee anturin käyttöjaksoa ja järjestelmää koskevia tietoja.

Sovellus

 

1. Napauta päävalikossa Asetukset.
2. Napauta Laitetiedot.

Saatavissa olevat tiedot

• käynnistämisaika
• viimeinen kalibrointi
• lähettimen akku
• lähettimen sarjanumero
• sarjanumero
• osanumero
• osaversio
• ohjelmistonumero
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14.6 Järjestelmän poistaminen käytöstä
Eri alueiden viranomaisilla on erilaiset vaatimukset sähkölaitteiden (vastaanotin ja lähetin) 
ja verikontaktissa tai muiden kehon nesteiden ja eritteiden kanssa kosketuksessa olleiden 
laitteiden (anturi) käytöstä poistamisesta.

Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen ja pyydä neuvoja oikeista hävitystavoista.
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15.1 Laitteen suoritusominaisuudet

Järjestelmän tarkkuus
CGM-järjestelmän tarkkuutta arvioidaan kliinisissä tutkimuksissa1, joissa verrataan 
CGM-glukoosiarvoja viiteglukoosiarvoihin. Tarkkuus perustuu CGM-glukoosilukeman prosenttiosuuteen, 
joka on (±) 20 %, 30 % tai 40 % puitteissa glukoosiarvoilla yli (>) 80 mg/dl (4,4 mmol/l), tai 20 mg/dl 
(1,1 mmol/l), 30 mg/dl (1,7 mmol/l) tai 40 mg/dl (2,2 mmol/l) puitteissa glukoosiarvoilla enintään (≤) 
80 mg/dl (4,4 mmol/l) viiteglukoosiarvoista. Valmistajan Yellow Springs Instrument 2300 STAT Plus™ 
glukoosianalysaattoria (YSI) käytettiin viiteglukoosiarvoihin näissä tutkimuksissa. 

Taulukko 1. CGM-glukoosilukemien prosenttiosuudet %20/20, %30/30 tai 
%40/40 puitteissa YSI:stä.

Tutkimus
Vastaavien parien määrä

CGM-YSI
%20/20

 (%20/1,1)
%30/30 

(%30/1,7)
%40/40

(%40/2,2)

Aikuiset

(vähintään 18-vuotiaat)
2263 93 % 98 % 99 %

Lapset

(2–17-vuotiaat)
2262 91 % 96 % 98 %

1Lisätietoja kliinisen tutkimuksen tuloksista löytyy Dexcomin sivustolta osoitteessa dexcom.com/global

15.2 Tuotemääritykset
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on tarkoitettu potilaiden käyttöön kotona ja hoitolaitoksissa.
Muiden kuin tämän laitteiston valmistajan määrittelemien tai toimittamien lisävarusteiden, muuntimien 
tai johtojen käyttäminen saattaa johtaa sähkömagneettipäästöjen lisääntymiseen tai sähkömagneettisen 
häiriönsiedon vähentymiseen tässä laitteistossa, jonka tuloksena sen toiminta voi häiriintyä.

Luku 15

Kaikki muut G5-tiedot:
Tekniset tiedot
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Älä kosketa lähettimen pohjassa olevia metalliliittimiä tai muita avoimia liittimiä vastaanottimessa, 
latauskaapelissa tai laturissa.

Anturin tuotemääritykset

Glukoosirajat 2,2–22,2 mmol/l

Anturin käyttöikä Enintään 7 vuorokautta

Kalibrointi Kaupallisesti saatava verensokerimittari

Kalibrointialue 2,2–22,2 mmol/l

Säilytysolosuhteet
Lampotila: 2 °C - 25 °C

Ilmankosteus: 0 % - 95 % s.k.

Sterilointi Steriloitu säteilytyksellä

Lähettimen tuotemääritykset

Osanumero 9438-06

Mitat (mukaan lukien 
anturikotelo)

Pituus: 3,8 cm

Leveys: 2,3 cm

Paksuus: 1,3 cm

Paino (mukaan lukien 
anturikotelo) 11,34 g

Virtalähde Hopeaoksidiakut (ei vaihdettavissa)

Käyttöolosuhteet
Ympariston lampotila 10 °C - 42 °C 

Ilmankosteus: 10 % - 95 % s.k.

Säilytysolosuhteet
Lampotila 0 °C - 45 °C

Ilmankosteus: 10 % - 95 % s.k.

Käyttökorkeus 
merenpinnasta -396,24 – 4 206 metriä

Rajoitettu takuu 3 kuukautta

Suojaus kosteudelta

IP28:

Suojattu suuria kappaleita vastaan ja kestää upotuksen veteen aina 
2,4 metrin syvyyteen 24 tunnin ajan

Kestään upotuksen veteen

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Suojaus sähköiskuilta Tyypin BF liityntäosa

Lähettimen suoritusominaisuudet

Parametri Suoritusominaisuudet

Lähetys- ja 
vastaanottotaajuudet 2 402–2 480 GHz

Kaistaleveys 1,02 MHz

Suurin ulostuloteho 1,0 mW EIRP

Modulaatio GFSK-modulaatio

Tiedonsiirtonopeus 1 Mbps

Tiedonsiirron kantavuusalue Kuusi metriä

Tämä laite kestää altistumista tavallisille sähköstaattisille (ESD) ja sähkömagneettisille (EMI)häiriöille.

Ohjeet ja valmistajan lausunto – Sähkömagneettinen 
häiriönsieto
Lähetin (P/N 9438-06) on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa määritetyssä 
sähkömagneettisessa ympäristössä. Lähettimen käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään 
tällaisessa ympäristössä.

Lähettimen sähkömagneettisen häiriönsiedon määritykset

Häiriönsietotesti
IEC 60601:n 

testitaso
Lähettimen 

vaatimustenmukaisuustaso
Sähkömagneettisen 
ympäristön ohjeistus

Staattisen varauksen 
poisto (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV 
kosketus

± 15 kV ilma

± 8 kV kosketus

± 15 kV ilma

Lattiamateriaalin oltava puuta, 
betonia tai keraamista laattaa. 
Jos lattian pintamateriaali 
on synteettistä, suhteellisen 
kosteuden on oltava 
vähintään 30 %.

Sähköverkon taajuus

(50/60 Hz) 
magneettikenttä

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Sähköverkkotaajuisten 
magneettikenttien on oltava 
kaupalliselle käyttöympäristölle 
tai sairaalaympäristölle 
ominaisella tasolla.
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Vastaanottimen tuotemääritykset 

Osanumero MT22719

Lukematiheys 5 minuutin välein

Mitat

Pituus: 10,16 cm

Leveys: 4,57 cm

Paksuus: 1,27 cm

Lähetys- ja 
vastaanottotaajuudet 2 402–2 480 GHz

Kaistaleveys 1,22 MHz

Suurin ulostuloteho 2,5 mW EIRP

Modulaatio GFSK-modulaatio

Tiedonsiirtonopeus 1 Mbps

Paino 68,04 g

Vastaanottimen tulo: 5V DC, 1A

Virtalähde MT21255

Tiedonsiirtoetäisyys 6 metriä

Muistikapasiteetti
30 päivää glukoositietoja

7 päivää teknistä tukitietoa

Ladattavan akun käyttö 3 päivää

Latausaika

3 tuntia pistorasiassa

Laite käyttäytyy normaalisti latauksen aikana

Älä pitele vastaanotinta sen latautuessa yli minuutin ajan

Järjestelmän minkä tahansa osan kytkentä MSO:hon (pistorasiaryhmä) 
ei aiheuta vaaraa

Säilytys-/Käyttö- 
olosuhteet

Lämpötila 0 °C - 40 °C

Ilmankosteus: 10 % - 95 % s.k.

Käyttökorkeus 
merenpinnasta -396,24 – 4 206 metriä

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Keskitason tärkeysasteen 
hälytyksen ääniteho

50 dBa 1 metrin etäisyydellä

Suojaus kosteudelta
IP22: Pystysuoraan putoavat tipat

Suojattu suuria kappaleita vastaan ja tippuvaa vettä vastaan

Rajoitettu takuu 1 vuosi

Valvontaluokitus Luokan II laite

Vastaanottimen takuuaika on 1 vuosi. Lisävarusteiden käyttöiän on todettu olevan enintään yksi vuosi. 
Jos sinulla on vaikeuksia vastaanottimen lukemisessa kirkkaassa auringonvalossa, sinun täytyy etsiä 
varjoisampi paikka. Älä kytke vastaanotinta mihinkään laitteisiin, joita ei ole määritetty käyttöohjeissa.

Ohjeet ja valmistajan lausunto – Sähkömagneettinen 
häiriönsieto
Vastaanotin (MT22719) on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa määritetyssä 
sähkömagneettisessa ympäristössä. Vastaanottimen käyttäjän on varmistettava, että laitetta käytetään 
tällaisessa ympäristössä.

Vastaanottimen sähkömagneettisen häiriönsiedon määritykset

Häiriönsietotesti
IEC 60601:n 

testitaso
Lähettimen vaatimus-

tenmukaisuustaso
Sähkömagneettisen 
ympäristön ohjeistus

Staattisen 
varauksen poisto 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

± 8 kV kosketus

± 15 kV ilma

± 8 kV kosketus

± 15 kV ilma

Lattiamateriaalin oltava puuta, 
betonia tai keraamista laattaa. 
Jos lattian pintamateriaali on 
synteettistä, suhteellisen kosteuden 
on oltava vähintään 30 %.

Nopea 
sähkötransientti / 
purske

IEC 61000-4-4

± 2 kV 
virransyöttölinjoille

± 1 kV 
tulo/lähtölinjoille

± 2 kV virransyöttölinjoille

Ei sovellu

Sähkövirran laadun on 
oltava tyypillisen kaupallisen 
käyttöympäristön tai 
sairaalaympäristön tason mukaista.

Ylijänniteaalto

IEC 61000-4-5

± 1 kV linjasta linjaan

± 2 kV linjasta 
maattoon

± 1 kV linjasta linjaan

Ei sovellu

Sähkövirran laadun on 
oltava tyypillisen kaupallisen 
käyttöympäristön tai 
sairaalaympäristön tason mukaista.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Häiriönsietotesti
IEC 60601:n 

testitaso
Lähettimen vaatimus-

tenmukaisuustaso
Sähkömagneettisen 
ympäristön ohjeistus

Virransyöttölinjoissa 
esiintyvät 
jännitekuopat, 
lyhyet katkokset 
ja jännitevaihtelut

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

0 % UT 1 syklissä

0 % UT 0,5 syklissä 
8 vaiheen kulmissa

70 % UT (30 % lasku UT) 
25 syklissä

0 % UT 250 syklissä

0 % UT 1 syklissä

0 % UT 0,5 syklissä 
8 vaiheen kulmissa

70 % UT (30 % lasku UT) 
25 syklissä

0 % UT 250 syklissä

Sähkövirran laadun on 
oltava tyypillisen kaupallisen 
käyttöympäristön tai 
sairaalaympäristön tason 
mukaista.

Sähköverkon 
taajuus

(50/60 Hz) 
Magneettikenttä

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Sähköverkkotaajuisten 
magneettikenttien on oltava 
kaupalliselle käyttöympäristölle 
tai sairaalaympäristölle 
ominaisella tasolla.

HUOMAUTUS: UT tarkoittaa sähköverkon vaihtojännitettä ennen testitason käyttöä.

Ohjeet ja valmistajan lausunto – 
Sähkömagneettinen häiriönsieto
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa määritetyssä 
sähkömagneettisessa ympäristössä. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttäjän on varmistettava, 
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.
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Järjestelmän sähkömagneettisen häiriönsiedon määritykset

Häiriönsietotesti
IEC 60601:n 

testitaso

Vastaanottimen 
vaatimustenmukai-

suustaso

Sähkömagneettisen 
ympäristön ohjeistus

Johtuva radiotaajuus

IEC 61000-4-6

(vain vastaanotin)

3 Vrms

150 kHz–80 MHz
6 Vrms

Lattiamateriaalin oltava puuta, 
betonia tai keraamista laattaa. 
Jos lattian pintamateriaali on 
synteettistä, suhteellisen kosteuden 
on oltava vähintään 30 %.

Suositeltava erotusetäisyys
d = 1,2 √P  150 kHz – 80 MHz
d = 1,2 √P  80 MHz – 800 MHz
d = 2,3 √P  800 MHz – 2,5 GHz

Kaavassa P on lähettimen suurin 
ulostuloteho watteina lähettimen 
valmistajan ilmoituksen mukaan, 
ja d on suositeltava erotusetäisyys 
metreinä.

Sähkömagneettisen 
paikkatutkimuksena perusteella 
määritettyjen kiinteiden 
radiotaajuuslähettimien 
kenttien voimakkuuksien 
on oltava pienemmät kuin 
kunkin taajuusalueenb 
vaatimustenmukaisuustaso.

Häiriöitä voi ilmetä seuraavalla 
symbolilla merkittyjen laitteiden 
läheisyydessä:

Säteilevä 
radiotaajuus

IEC 61000-4-3

10 V/m 80 MHz – 
2700 MHz tasolla 
(AM-modulaatio)

10 V/m

HUOMAUTUS 1: Taajuudella 80 MHz ja 800 MHz käytetään suurempaa taajuusaluetta.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen 
vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama imeytyminen ja heijastuminen.

a. Kiinteiden lähettimien (matkapuhelintukiasemat, radio- ja TV-lähetinantennit jne.) kenttien voimakkuuksia ei voida ennustaa 
teoreettisella tasolla tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettisen ympäristön arviointia varten voi olla tarpeen 
tehdä sähkömagneettinen paikkatutkimus. Jos mitattu kenttävoimakkuus Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttöpaikassa 
ylittää taulukossa mainitun radiotaajuuksiin pätevän vaatimustenmukaisuustason, Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää 
on tarkkailtava sen normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa, saatetaan tarvita 
lisätoimenpiteitä, kuten Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän asennon muuttamista tai siirtämistä muualle. 

b. Taajuusalueella 150 kHz–80 MHz kenttävoimakkuuksien on oltava alle 10 V/m. 



Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

242Tekniset tiedot

Ohjeet ja valmistajan lausunto – Sähkömagneettiset päästöt
Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi seuraavassa taulukossa määritetyssä 
sähkömagneettisessa ympäristössä. Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käyttäjän on varmistettava, 
että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä. 

Sähkömagneettisten päästöjen määritykset

Päästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettisen ympäristön ohjeistus

Radiotaajuiset 
päästöt

CISPR 11
Ryhmä 1

Dexcom G5 Mobile -järjestelmä käyttää 
radiotaajuusenergiaa vain sen sisäiseen toimintaan. Tämän 
johdosta radiotaajuuspäästöt ovat hyvin alhaiset eivätkä ne 
todennäköisesti aiheuta häiriöitä läheisiin sähkölaitteisiin.

Radiotaajuiset 
päästöt

CISPR 11
Luokka B

Dexcom G5 Mobile -järjestelmä sopii käytettäväksi 
kaikissa laitoksissa, mukaan lukien asuinrakennukset ja 
suoraan julkiseen, asuinrakennuksiin virtaa syöttävään 
matalajänniteverkkoon kytketyt rakennukset.

Kannettavien ja irrallisten radiotaajuutta käyttävien 
tietoliikennelaitteiden ja vastaanottimen suositeltavat 
erotusetäisyydet
Vastaanotin on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa radiotaajuussäteilyn 
häiriöt ovat hallinnassa. Vastaanottimen käyttäjä voi ehkäistä sähkömagneettisia häiriöitä pitämällä 
kannettavat ja irralliset radiotaajuutta käyttävät tietoliikennelaitteet (lähettimet) ja vastaanottimen 
vähimmäisetäisyydellä toisistaan. Suositusarvot näkyvät seuraavassa taulukossa tietoliikennelaitteiden 
suurimman lähetystehon mukaan. Kannettaviin ja irrallisiin radiotaajuutta käyttäviin laitteisiin sisältyvät 
seuraavat: vauvamonitorit, langattomat Bluetooth-kuulokkeet, langattomat reitittimet, mikrouunit, 
kannettavat, joissa on sisäinen Wi-Fi-sovitin, GSM-puhelimet, RFID-skannerit ja turvatarkastuksissa 
usein käytettävät kannettavat metallinpaljastimet.

Suositeltu vähimmäisetäisyys muiden radiotaajuutta käyttävien 
lähettimien ja Dexcom -lähettimen/-vastaanottimen välillä

Lähettimen 
nimellinen suurin 
lähetysteho (W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

150 kHz–80 MHz
d = 1,2 P½

80–800 MHz
d = 1,2 P½

800 MHz–2,5 GHz
d = 2,3 P½

0,01 0,12 0,12 0,23

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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(jatkoa edelliseltä sivulta)

Lähettimen 
nimellinen suurin 
lähetysteho (W)

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan (m)

150 kHz–80 MHz
d = 1,2 P½

80–800 MHz
d = 1,2 P½

800 MHz–2,5 GHz
d = 2,3 P½

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Sellaisille lähettimille, joiden suurinta nimellistä lähetystehoa ei ole mainittu taulukossa, suositeltu 
erotusetäisyys (d) metreissä voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen sovellettua yhtälöä, 
jossa P on lähettimen suurin nimellinen lähetysteho watteina (W) lähettimen valmistajan tietojen mukaan.
HUOMAUTUS 1: Taajuudella 80 MHz ja 800 MHz käytetään suuremman taajuusalueen mukaista 
erotusetäisyyttä.
HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen säteilyn 
etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama imeytyminen ja heijastuminen.

USB-latausjohdon* määritykset

Osanumero MT20655

Tulo/lähtö 5V DC, 1A

Tyyppi USB A:sta USB micro B:hen

Pituus 0,914 metriä

*Virtalähde/laturi voidaan kytkeä USB-latausjohtoon lataamista varten vaihtovirtapistorasiaa käyttämällä. 
USB-johdon väärinkäyttö voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Järjestelmä eristetään irrottamalla laturi 
seinäpistorasiasta.

Virtalähteen/laturin määritykset

Osanumero MT21255

Luokka II

Tulo Vaihtovirtatulo 100–240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms @ 100 Vac

Tasavirtalähtö 5 V DC, 1 A (5,0 W)
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Tarkoituksellisesti tyhjäksi jätetty sivu



Vianmääritys 245

Dexcom G5 Mobile -järjestelmän käyttöopas

16.1 Johdanto
Eikö anturikotelo tartu kiinni? Eikö kehote katoa näytöltä? Etkö saa anturin glukoosilukemia? Etkö tiedä, 
milloin lähetin täytyy vaihtaa? Tässä luvussa saat apua kaikkeen tähän!

Vianmääritysosiot on luokiteltu toiminnon tai järjestelmäkomponentin mukaan. Tässä annetut ratkaisut 
on tarkoitettu lyhyiksi eikä kaikenkattaviksi, joissakin niistä on äänikehotteita, toisissa taas ei. Jos 
tarkempi vastaus tai ennaltaehkäisevät toimenpiteet on selitetty jossakin luvussa, saat tässä osiossa 
lyhyen selityksen ja sitten sinut ohjataan vastaavaan lukuun ja osioon.

Luettuasi tämän vianmääritystä koskevan luvun, etkö vieläkään tiedä mitä pitää tehdä? Tai ehkä 
ongelmasi on laitteessa (esim. vastaanottimen tai lähettimen vika).

Jos ongelmaasi ei ole mainittu tässä, noudata sovelluksen näytössä annettuja ohjeita tai ota yhteyttä 
paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan, jos jokin näistä virheistä jatkuu eikä ohjeista löydy siihen 
ratkaisua.

Luku 16

Kaikki muut G5-tiedot:
Vianmääritys
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16.2 Vianmääritys

Ei hälytystä/varoitusta

Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Et saa varoituksia

Tarkista, että 
hälytykset/varoitukset, 
ääni ja/tai värinät 
ilmoituksia varten 
ovat päällä.

Tarkista, että älylaitteesi 
ei ole mykistettynä 
(jos käytössä).

Vastaanotin
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Anturin glukoosilukemat

Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

VG-mittari

Anturin lukemat 
ja VG-mittarin 
glukoosiarvot eivät 
usein näytä samaa

Eroavaisuudet eivät ole 
epätavallisia.

Eri kehon nesteistä otetut 
lukemat heijastavat 
erilaisia arvoja:
mittari - verestä
anturi - soluvälinesteestä

Jos mittari näyttää 
4,4 mmol/l tai vähemmän, 
CGM:n lukeman tulisi olla 
+/- 1,1 mmol/l paikkeilla 
siitä.

Jos mittari näyttää 
4,4 tai sen yli, CGM:n tulisi 
näyttää +/- 20 % siitä. 

Esimerkki: 11,3 mmol/l 
vastaanottimen 
lukema ja 9,4 mmol/l 
glukoosimittarin arvo = 
17 %:n ero (tätä pidetään 
vielä tarkkana)

Näiden suositusten 
ulkopuolella: 
Kalibroi uudelleen.

Älylaite: 
sovelluksessa

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Et saa anturin 
glukoosilukemia

Älä kalibroi.

Odota lisää kehotteita.

Järjestelmä saattaa 
korjata ongelman itse 
ja jatkaa sitten anturin 
glukoosilukemien 
ottamista. 

3 tuntia kulunut 
viimeisestä anturin 
lukemasta: Ota 
yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaasi.

Vastaanotin

Älylaite: 
sovelluksessa

Et saa anturin 
glukoosilukemia

Odota

Järjestelmä ratkaisee 
usein ongelman itse.

Jos tilanne jatkuu 
pidemmän ajan, ota 
yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaan 
ja ilmoita virheestä.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Järjestelmän 
näyttölaite ja 
lähetin eivät 
kommunikoi

Älä kalibroi.

Odota 10 minuuttia.

Siirrä näyttölaite ja lähetin 
enintään kuuden metrin 
etäisyydelle toisistaan 
siten, ettei niiden välillä 
ole esteitä.

Odota vielä 10 minuuttia.

Älylaite:

1.  Käynnistä älylaite 
uudestaan.

Jos virhe jatkuu:

1.  Avaa laitteesi 
Bluetooth-asetukset.

2.  Poista kaikki 
Dexcommerkinnät.

3.  Muodosta laitepari 
lähettimen avulla.

Vastaanotin

Älylaite: 
sovelluksessa

Ei anturin 
glukoosilukemia

Odota enintään 2 tuntia.

Järjestelmä laskee 
taaksepäin hetkeen, jolloin 
suoritat alkukalibroinnin.

Vastaanotin
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Asetin

Kuva Ongelma Mitä sinun pitää tehdä

Turvalukko on 
juuttunut kiinni

Vedä turvalukkoa suoraan ulospäin:

• ulospäin kehostasi
• Noudata turvalukon ylös- nuolen suuntaa

Kaulusta ei saa 
vedettyä ylös

Käytä voimaa, kun vedät kauluksesta ylöspäin.

Tarkista, että valkoinen mäntä on painettu 
täysin alas – asettimen hylsyn tasalle.

Lähettimen salpaa 
ei saa poistettua

Älä vedä sitä suoraan pois.

Pitele anturikoteloa yhdellä kädellä.

Käännä lähettimen salpaa toisella kädellä 
kunnes saat sen taitettua pois.

Anturikotelon liima-aine

Kuva Ongelma Mitä sinun pitää tehdä

Anturikotelo ei 
tartu kiinni

Kiinnitä lääketeippiä anturikotelon valkoisen 
kiinnitysteipin päälle (esim. Blenderm).

Älä liimaa teippiä lähettimen päälle.
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Laitevirhe

Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Vastaanotin
Ei käynnisty:

Akku on tyhjä

Lataa vastaanotin 
sähköpistorasiaa käyttämällä, 
ei tietokoneella/kannettavalla.

Täyteen lataaminen voi kestää 
viisi tuntia.

Vastaanotin

Täyden 
latausjakson 
jälkeen:

Ei sammu

Nollaa vastaanotin.

Kytke vastaanotin laturiin.

Työnnä paperiliittimen pää 
pieneen pyörään reikään 
vastaanottimen takaosassa.

Paina paperiliitintä alaspäin.

Vastaanotin värisee.

Prosessinäyttö ilmestyy näkyviin.

Lataa vastaanotin.

Vastaanotin Vastaanottimen 
akku vähissä Lataa vastaanotin.

Vastaanotin Järjestelmän 
palautus

Älä tee mitään

Vastaanotin pystyy jatkamaan 
toimintaansa ja palautumaan 
virhetilasta.

Sovellus: Napauta OK 
varoituksen kuittaamiseksi.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Ei Bluetooth-
yhteyttä

Siirry älylaitteen asetuksiin.

Varmista, että Bluetooth on 
kytketty päälle.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä 
laitteen valmistajaan.

VG-mittari

Järjestelmä 
ei hyväksy 
kalibrointia, 
jos se on 
2,22–22,2 mmol/l 
alueen ulkopuolella

Odota, kunnes glukoositasosi 
on 2,2–22,2 mmol/l välillä.

Kalibroi vain, kun VG-mittarisi 
arvot ovat 2,2–22,2 mmol/l välillä.

Älylaite: 
sovelluksessa

Järjestelmä 
ei hyväksynyt 
viimeistä 
kalibrointia 
(ks. anturin 
glukoosilukemien 
vianmäärityksestä 
mahdolliset syyt)

Anturin 
glukoosilukemia 
ei näytetä, kunnes 
virhe on ratkaistu

Odota 15 minuuttia.

Syötä 1 kalibrointi.

Jos virhenäyttö näkyy edelleen, 
syötä 1 VG-mittarin arvo lisää.

Odota 15 minuuttia. 

Jos anturin glukoosilukemia 
ei ilmesty näyttöön, anturi 
täytyy vaihtaa. Ota yhteyttä 
paikalliseen Dexcom-edustajaan 
ja ilmoita virheestä.

Sovellus: 

Noudata samoja ohjeita.

Napauta kysymysmerkkiä 
lisätietojen saamiseksi.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Järjestelmä ei 
hyväksy viimeistä 
kalibrointia

Odota 15 minuuttia.

Syötä 1 VG-mittarin arvo.

Odota vielä toiset 
15 minuuttia.

Jos virhenäyttö näkyy 
edelleen, syötä 1 VG-
mittarin arvo lisää.

Odota 15 minuuttia. 

Jos anturin glukoosilukemia 
ei ilmesty näyttöön, 
anturi täytyy vaihtaa. 

Ota yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaasi.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun pitää 
tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa Lähetin ei toimi

Anturin 
käyttöjakso päättyi 
automaattisesti

Ei anturin 
glukoosilukemia 
näytössä

Ota yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaan.

Aloita verenglukoosiarvojen 
seuranta VG-mittaria käyttäen.

Sovellus:
Napauta OK ja kuittaa varoitus.

Vastaanotin:
Paina Valitse ja kuittaa.

Ei varoita uudelleen kuittauksen 
jälkeen.

Tilaa uusi lähetin.

Vastaanotin

Älylaite: 
sovelluksessa

Laiteparin 
muodostaminen 
epäonnistui

Tarkista, että lähettimen 
sarjanumero näyttölaitteessa 
on oikea.

Jos väärä:
Pysäytä anturin käyttöjakso.

Syötä uudelleen lähettimen 
oikea sarjanumero.

Sovellus:
Valikko > Lähett. SN > Syötä 
oikea SN

Vastaanotin:
Asetukset > Lähett. SN > Syötä 
oikea SN

Jos oikea:
Ota yhteyttä paikalliseen 
Dexcom-edustajaan.

Vastaanotin

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Laite Mitä näet Ongelma
Mitä sinun 
pitää tehdä

Älylaite: 
sovelluksessa

Lähettimen akku 
vähissä

Sovellus:

Napauta OK ja kuittaa 

Vastaanotin:

Paina Valitse ja kuittaa.

Ei varoita uudelleen 
kuittauksen jälkeen.

Tilaa uusi lähetin.

Vastaanotin
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Pakkausmerkintäsymbolit

17.1 Pakkausmerkintöjen symbolit
Seuraavia symboleita saattaa löytyä anturin, lähettimen ja vastaanottimen pakkausmerkinnöistä. 
Nämä symbolit kertovat sinulle Dexcom G5 Mobile -järjestelmän oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Eräillä näistä symboleista ei ehkä ole merkitystä omassa maassasi ja ne on lueteltu pelkästään tiedoksi. 
Tässä taulukossa kerrotaan, mitä symbolit tarkoittavat.

Käytettävä ennen Valmistuserä-/Eränumero

Huomautus REF Osa-/Luettelonumero

Valmistuspäivämäärä STERILE  R Steriloitu säteilytyksellä

Ei saa käyttää uudelleen Lämpötilarajoitus

SN Sarjanumero IP28: Suojattu suuria kappaleita 
vastaan ja kestää upotuksen veteen

Luokan II laite IP22: Suojattu suuria kappaleita 
vastaan ja kestää tippuvaa vettä

Vaihtovirta Tasavirta

(jatkuu seuraavalla sivulla)

Luku 17

Kaikki muut G5-tiedot:
Pakkausmerkintäsymbolit
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Tyypin BF liityntäosa EC  REP Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisön alueella

Valmistaja Ionisoimaton säteily

Kosteusrajoitus
Merkintä todistaa laitteen 
noudattavan Euroopan neuvoston 
direktiiviä 93/42/ETY

Euroopan unionin WEEE-direktiivi 
2012/19/EU

Älä käytä, jos pakkaus on 
vahingoittunut

Ensisijaisesti sisäkäyttöön 
tarkoitettu sähkölaite Viimeinen toimituspäivä

Tulo Bluetooth

Pidä kuivana Katso ohjeet 
käsikirjasta/opaskirjasta
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A1c Verikoe, jota käytetään tyypin 1 tai tyypin 2 diabeteksen diagnoosiin, 
sekä mittaamaan, miten hyvin hallitset diabetestasi. A1C-testin tulokset 
ilmoittavat keskimääräisen verensokerin tason viimeisten kahden tai 
kolmen kuukauden ajalta.

Äly-/Mobiililaite Äly-/Mobiililaite on sähköinen laite, joka on langaton (paitsi ladattaessa), 
mobiili (helposti kannettava), kytketty (Wi-Fi-, 3G-, 4G- jne.) ja joka voi 
toimia tiettyjen rajojen puitteissa itsenäisesti.

Esimerkkejä äly-/mobiililaitteista ovat älypuhelimet, tabletit tai phabletit. 

Anturin käyttöjakso Seitsemän päivän mittainen seurantajakso, joka alkaa uuden anturin 
sisäänviennin jälkeen. Tänä aikana glukoosiasi seurataan ja siitä 
raportoidaan viiden minuutin välein ja saadut tiedot lähetetään 
näyttölaitteisiisi.

Hyperglykemia Korkea verenglukoosi. Sama kuin "korkea" tai korkea verensokeri. 
Hyperglykemialle on tyypillistä liiallinen glukoosin määrä verenkierrossa.

Hyperglykemian hoitaminen on tärkeää. Jos sitä ei hoideta, 
hyperglykemia voi johtaa vakaviin komplikaatioihin.

Oletusarvoinen korkean varoitus Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmässä 
on asetettu arvoon 11,1 mmol/l. Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta 
apua oikean hyperglykemia-asetuksen määrittämiseksi.

Hypoglykemia Matala verenglukoosi. Sama kuin "matala" tai matala verensokeri. 
Hypoglykemialle on tyypillistä alhainen glukoosin määrä verenkierrossa.

Hypoglykemian hoitaminen on tärkeää. Jos sitä ei hoideta, hypoglykemia 
voi johtaa vakaviin komplikaatioihin.

Oletusarvoinen matalan varoitus Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmässä 
on asetettu arvoon 4,4 mmol/l. Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta 
apua oikean hypoglykemia-asetuksen määrittämiseksi.

Insuliinin 
kasautuminen

Ylimääräisen insuliiniannoksen injisointi liian pian edellisen annoksen 
jälkeen. Tämän seurauksena saattaa olla matala verensokeri.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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IP Sähköalan kansainvälinen standardisointijärjestö (IEC) on voittoa 
tavoittelematon, valtiosta riippumaton kansainvälinen organisaatio, 
joka luotiin sähköalan turvallisuusstandardien laatimista varten. Yksi sen 
laatimista turvallisuusstandardeista on Ingress Protection (IP) -merkintä, 
joka luokittelee ja määrittelee, kuinka hyvin sähkölaitteet on suojattu 
pölyä, vettä, tahatonta kontaktia tms. vastaan. 

IP-luokitukset on numeroitu ja numero perustuu niihin olosuhteisiin, 
joita sähkölaite joutuu kokemaan.

IP22-luokitus kertoo sinulle, että sähkölaite on suojattu siltä, että 
voisit työntää sormesi sen sisään, ja että se ei vahingoitu tai menetä 
suojaustaan erikoistestauksissa tippuvalla vedellä.

Jatkuva 
glukoosinseuranta 
(CGM)

Jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä (CGM) käyttää ihon alle asetettua 
anturia, jolla tarkistetaan glukoositasot soluvälinesteessä. Lähetin 
lähettää anturin glukoosilukemat näyttölaitteelle. 

Kalibrointi Kalibrointi on mittarisi sormenpäästä otettujen VG-arvojen ja anturin 
soluvälinesteestä ottaman glukoosilukeman vertailu tai mittaaminen. 
Vaikka veri ja soluvälineste ovat samantapaisia, glukoosipitoisuus 
on korkeampi veressä. Kalibroinnin avulla voidaan anturin ja mittarin 
lukemat linjata.

Kun kalibroit, otat sormenpäämittauksen lukeman mittaristasi ja syötät 
sitten tämän arvon vastaanottimeen tai älylaitteeseen. Järjestelmä 
käyttää tätä arvoa ja tarkistaa, että anturin lukema pysyy oikealla tasolla.

Käyttöaiheet Ehdot, joiden perusteella tietty hoito tai menettely on suositeltava. Miten, 
mihin tarkoitukseen ja missä olosuhteissa sinun tulee käyttää Dexcom 
G5 Mobile CGM -järjestelmää. Käyttöaiheet ilmoittavat sinulle, kenen tulisi 
käyttää Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmää ja milloin.

mmol/l Millimoolia litrassa (mmol/l). Kansainvälinen verenglukoositason 
mittauksen vakioyksikkö. 

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Murrettu Valmistajan älylaitteelle asettamien rajoitusten ja turvatoimien 
poistaminen. Näiden suojausten poistaminen aiheuttaa turvallisuusriskin 
ja tiedot saattavat muuttua haavoittuviksi. 

Älä käytä, asenna tai käynnistä Dexcom G5 Mobile -sovellusta murretussa 
älylaitteessa. Sovellus ei ehkä toimi oikein murretussa älylaitteessa.

Pystyasento Älylaite asetettuna pystyasentoon.

Radiotaajuus Radiotaajuudella tapahtuva tiedonsiirto, jota käytetään glukoositietojen 
lähettämiseen lähettimestä vastaanottimeen tai älylaitteeseen.

Sovellus Itsenäinen ohjelma tai ohjelmisto-osio, joka on suunniteltu täyttämään 
tietyt tarkoitukset. Sovellus, erityisesti ladattuna käyttäjän toimesta 
äly- tai mobiililaitteelle.

Dexcom G5 Mobile -sovellus on kehitetty näyttötoiminnoksi jatkuvaan 
glukoosin seurantaan.

Turvallisuuslausunto Turvallisuuslausunto on lausunto Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän 
aiotuista käyttöaiheista ja tärkeistä varoituksista, varotoimista 
ja vasta-aiheista.

Vaaka-asento Älylaite asetettuna vaaka-asentoon.

Vaihtoehtoinen 
testauskohta

Verinäytteen ottaminen muualta kuin sormenpäästä (vaihtoehtoinen), 
kuten kämmenestä, käsivarresta tai olkavarresta, mittarin lukemia varten.

Älä käytä vaihtoehtoista testauspaikkaa Dexcom G5 Mobile 
CGM -järjestelmän kalibrointiin, käytä siihen vain sormenpäämittauksia.

Varoitus Turvallisuuslausunto, jolla sinulle ilmoitetaan, että seuraavaan toimintoon 
liittyy tärkeitä vaaroja koskevia tietoja. Kuvaa vakavia ja hengenvaarallisia 
tilanteita Dexcom G5 Mobile CGM -järjestelmän käytön johdosta tai sen 
seurauksena, sekä miten vaara vältetään.

(jatkuu seuraavalla sivulla)
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Varotoimet Turvallisuuslausunto, joka koskee mitä tahansa erityistä varovaisuutta, 
jota sinun tai terveydenhuollon ammattilaisen tulee noudattaa Dexcom 
G5 Mobile CGM -järjestelmän turvallisessa ja tehokkaassa käytössä.

Vasta-aihe Turvallisuuslausunto, jossa kuvataan tietyt tilanteet, joissa Dexcom 
G5 Mobile -järjestelmää ei tule käyttää, koska sillä saattaa olla sinulle 
haitallinen vaikutus. Käyttöriski ylittää selvästi kaikki mahdolliset hyödyt.

Verenglukoosiarvo (VG) VG on lyhennys sanasta verenglukoosi. Verenglukoosiarvo on veressä 
oleva glukoosin määrä mitattuna VG-mittarilla. 

Verenglukoosimittari/
VG-mittari

Verenglukoosimittari on lääkinnällinen laite, jota käytetään mittaamaan 
paljonko glukoosia veressä on.
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Hakemisto

A
Ääni-/Värinäkehotteet,  97
Anturin asettaminen
 Anturin virheiden ennaltaehkäiseminen,  104
 Paikan valitseminen,  57
Anturin käyttöjakso
 Aloittaminen,  53
 Aloittaminen sovelluksella,  65
 Anturikotelon ja lähettimen poistaminen,  105
 Anturin asettaminen,  58
 Anturin asettamisen valmistelu,  54
 Anturin käyttöjakson valmistelujakso,  72
 Anturin virheiden ennaltaehkäiseminen,  104
 Käynnistymisjakso,  72
 Lähettimen kiinnittäminen,  62
 Lopettaminen,  91
 Lopettaminen aikaisemmin,  98
 Lopettaminen seitsemän päivän kuluttua,  92
 Määritys,  261
 Sovellus,  65
 Vastaanotin,  67
 Vastaanotin: Käyttöjakson aloittaminen,  67

C
CGM-järjestelmä
 Erilaiset seurantamenetelmät,  35
 Käytöstä poistaminen,  234
 Perushuolto,  226
 Säilytys,  232
 Yleiskatsaus,  27

G
Glukoositiedot
 Muutosnopeusnuolet,  130
 Trendinäyttö,  119, 128

H
Hälytykset ja varoitukset
 Mukauttaminen,  178
 Vastaanottimen muuttaminen,  187
Hälytys
 Kehotteet,  162
 Kuittaaminen,  172
 Mikä on,  160
 Sovelluksen suositellut asetukset,  167
 Vastaanottimen piippaukset ja värinät,  168

J
Järjestelmän osat,  24

K
Kalibrointi,  75
 Kehotteet,  78
 Miksi kalibrointi on tärkeää,  76
 Milloin kalibrointi tulee suorittaa,  77
 Mitä se on,  76
 Syöttäminen sovellukseen,  83
 Syöttäminen vastaanottimeen,  86
 Valmistelut,  82
 Virheet,  88

L
Lähetin
 Akkuviestit,  108
 Kiinnittäminen,  62
 Lähettimen akun loppuminen,  107
 Lähettimen ja sovelluksen yhdistäminen/
laiteparin muodostaminen,  37
 Poistaminen anturikotelosta,  105
 Turvallisuuslausunnot,  10
 Yhdistäminen/laiteparin muodostaminen 
vastaanottimen kanssa,  47
 Yleiskatsaus,  30

Hakemisto
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M
Muutosnopeusnuolet,  119, 130, 131

S
Signaalin menetyksen varoitus,  160, 166, 169
Signaalin menetys,  190

T
Takuu,  220
Tapahtuma
 Kategoriat,  140
 Määritys,  139
Tapahtumat,  139
 Sovellus,  148
 Syöttäminen,  148
 Tarkastelu,  156
 Vastaanotin,  154
Tekniset tiedot,  234
Turvallisuuslausunto
 Käyttöaiheet,  10
 Varoitukset,  12
 Varotoimet,  15
 Vasta-aiheet,  11

V
Varoitukset
 Kuittaaminen,  172
 Matala/Korkea glukoosi,  163, 164, 169
 Matalan toisto/Korkean toisto,  171
 Mitä ovat,  160
 Nousunopeus/Laskunopeus,  165, 166, 170
 Nousunopeus/Laskunopeus/Toisto,  171
 Oletusarvo,  160
 Oletusarvoiset piippaukset ja värinät,  168
 Päävalikko,  190
 Vastaanotin,  168

Vastaanotin
 Alkuasetus,  48
 Aloitusnäyttö,  127
 Yleiskatsaus,  31
Vianmääritys,  245
Virheilmoitukset,  132
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tavaramerkkejä.
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