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SOUČÁSTI SYSTÉMU: 
Opakovaně si objednávejte pouze součásti systému Dexcom G4 PLATINUM uvedené níže:

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE (CGM)  
DEXCOM G4 PLATINUM

Snímač Dexcom G4 PLATINUM

Přijímač Dexcom G4 PLATINUM

Vysílač Dexcom G4 PLATINUM

• snímač  
• vysílač  
• přijímač  
• kabel USB k napájení/stahování,  

připojitelný k přijímači
• nabíječka – MT21255

• koncovky adaptéru – MT21561
• pouzdro přijímače 
• návod k použití
• stručný návod
• návod na disku
•  software Dexcom Studio (volitelný)

UŽITEČNÁ RADA:
Snímače se prodávají samostatně. K použití systému je zapotřebí také komerčně 
distribuovaný glukometr (BG). Ujistěte se, že se systémem používáte správnou 
verzi programu Dexcom Studio. Snímač funguje se všemi výrobky z rodiny 
Dexcom G4 PLATINUM. Snímač, vysílač a přijímač Dexcom G4 PLATINUM 
nejsou kompatibilní s vysílačem a přijímačem SEVEN/SEVEN PLUS.
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Při používání systému uvidíte hodnoty glykémie kontinuálně měřené snímačem 
aktualizované každých 5 minut po dobu až 7 dnů. Tyto hodnoty vám pomohou při 
určování trendů a vzorců v hodnotách glykémie.

Systém sestává ze snímače, vysílače a přijímače. Snímač je určen k jednorázovému 
použití a zavádí se pod kůži za účelem kontinuálního monitorování glykémie po dobu až 
7 dnů. Vysílač je opakovaně použitelné zařízení, které bezdrátově do přijímače odesílá 
informace o glykémii naměřené pomocí snímače. Přijímač je ruční zařízení, které přijímá 
a zobrazuje informace o glykémii.

V této uživatelské příručce naleznete pokyny, jak systém používat.

Tuto uživatelskou příručku si dobře pročtěte. 

ÚVOD

UŽITEČNÁ RADA:
Společnost Dexcom vyvinula interaktivní výukový program pro uživatele systému 
Dexcom G4 PLATINUM CGM založený na ověřených principech výuky dospělých. 
Pro mnoho lidí představoval tento program efektivní metodu školení práce s tímto 
produktem. Projděte si prosím výukový program Dexcom G4 PLATINUM obsažený 
na disku a proberte se svým lékařem, zda je pro vás vhodnou možností vyškolení.
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INDIKACE K POUŽITÍ
Systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM je zařízení určené 
k monitorování glykémie a slouží ke zjišťování trendů a sledování glykemických profilů 
u osob (ve věku 2 let a starších) trpících diabetem. Tento systém je určen k použití 
u pacientů v domácím prostředí i ve zdravotnických zařízeních.

Systém Dexcom G4 PLATINUM je indikován k použití jako pomocný doplňkový přístroj 
a nelze jej používat jako náhradu standardních domácích zařízení k monitorování 
glykémie.

Systém Dexcom G4 PLATINUM napomáhá detekci hyperglykemických 
a hypoglykemických epizod a umožňuje úpravu jak akutní, tak dlouhodobé léčby, čímž 
pomáhá minimalizovat výkyvy glykémie. Interpretace výsledků systému Dexcom G4 
PLATINUM musí být založena na trendech a profilech zjištěných při více po sobě 
jdoucích měřeních v průběhu času.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE
Před použitím systému kontinuálního monitorování glykémie si pozorně projděte pokyny 
k použití. V těchto pokynech najdete kontraindikace, varování, bezpečnostní opatření, 
upozornění a další důležité bezpečnostní informace. Promluvte si se svým lékařem 
o tom, jakým způsobem máte informace o trendech ze snímače používat k lepšímu 
zvládání diabetu. Pokyny k použití obsahují důležité informace týkající se řešení 
problémů se systémem a informace týkající se charakteristik funkcí tohoto zařízení.

KONTRAINDIKACE
•  Rozhodnutí týkající se léčby, jako např. stran potřebné dávky inzulínu, by se měla 

opírat o měření glykémie získaná pomocí glukometru. Systém Dexcom G4 PLATINUM 
nenahrazuje glukometr. 

•  Snímač, vysílač a přijímač Dexcom G4 PLATINUM je nutné sejmout před vyšetřením na 
magnetické rezonanci (MR), na systému CT nebo diatermickou léčbou. Systém Dexcom 
G4 PLATINUM nebyl při vyšetření systémy MR, CT ani při diatermické léčbě testován. 
Není známo, zda při takovém použití neexistuje riziko bezpečnostních či funkčních 
komplikací.

•  Užívání léků obsahujících acetaminofen (paracetamol) (jako např. Tylenol) během 
používání snímače může falešně zvyšovat naměřené hodnoty glykémie. Úroveň 
nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu (paracetamolu) v těle.
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UPOZORNĚNÍ
•  Systém Dexcom G4 PLATINUM CGM nepoužívejte, dokud neabsolvujete školení nebo 

si nepřečtete školicí materiály, které jsou součástí balení systému CGM.  

•  Rozhodnutí týkající se léčby, jako např. stran potřebné dávky inzulínu, by se měla 
opírat o měření glykémie získaná pomocí glukometru. Systém Dexcom G4 PLATINUM 
nenahrazuje glukometr. Hodnoty glykémie se mohou lišit od hodnot naměřených 
snímačem. Směr, rychlost změny glykémie a graf trendů v systému Dexcom G4 
PLATINUM poskytují dodatečné informace pro pomoc při rozhodování o léčbě diabetu.

•  Příznaky vysoké nebo nízké glykémie se nesmí ignorovat. Pokud hodnoty glykémie 
naměřené snímačem neodpovídají příznakům, proveďte měření glykémie pomocí 
glukometru. 

•  Hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače mohou být nepřesné, pokud neprovedete 
kalibraci nejméně každých 12 hodin.

•  Snímače se mohou výjimečně zlomit. Pokud se snímač zlomí a žádná jeho část není 
viditelná nad pokožkou, nevytahujte jej vlastními silami. Pokud se v místě zavedení 
objeví příznaky infekce, zánětlivé zarudnutí, otok nebo bolest, vyhledejte odbornou 
lékařskou pomoc. Pokud se snímač zlomí, oznamte to svému místnímu prodejci.

•  Systém Dexcom G4 PLATINUM není schválen k použití u těhotných žen ani osob 
léčených dialýzou.

•  Umístění snímače jinam než pod kůži na břiše nebo (v případě pacientů ve věku od 2 
do 17 let) na břiše či v horní části hýždí není dovoleno.

•  Pokud je pouzdro vysílače nebo přijímače poškozené/prasklé, nepoužívejte je. Mohlo by 
tak dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k funkčnímu selhání.

•  Snímač a vysílač obsahují malé součásti, které mohou představovat riziko zaduše-
ní. Uchovávejte sadu vysílače mimo dosah dětí; obsahuje magnet, který dítě nesmí 
spolknout.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
•  Před otevřením balení snímače si omyjte ruce vodou a mýdlem a pečlivě je osušte, aby 

nedošlo ke kontaminaci.

•  Před přiložením snímače vždy očistěte kůži v místě, kam bude snímač přiložen, 
lokálním antimikrobiálním roztokem, např. isopropylalkoholem. Tímto lze předejít infekci. 
Snímač neaplikujte, dokud očištěná plocha kůže zcela neoschne. Snímač se tak lépe 
přilepí.

•  Při každém novém zavádění změňte místo, kam snímač přikládáte, aby se kůže mohla 
zahojit. 
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•  Vyhněte se místům, která mohou být vystavena nárazům, úderům nebo stlačením, 
a oblastem kůže, kde se nachází jizvy, tetování nebo podráždění, jelikož tato místa 
nejsou k měření glykémie vhodná.

 •  Ve vzdálenosti do 7,62 cm od snímače neaplikujte inzulín ani neumísťujte infuzní set 
inzulínové pumpy, jelikož inzulín ovlivňuje měření glykémie.

•  Snímač v neotevřeném a nepoškozeném obalu je sterilní. Pokud byl sterilní obal 
otevřen či poškozen, snímač nepoužívejte.

•  Pro kalibraci systému musíte do 5 minut od pečlivě provedeného měření glykémie zadat 
přesnou hodnotu glykémie z glukometru. Zadání nesprávné hodnoty glykémie nebo 
hodnoty starší než 5 minut může mít za následek nepřesné měření glykémie pomocí 
snímače.

•   Přenosový dosah z vysílače k přijímači je maximálně 6 metrů v prostoru bez překážek. 
Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě přes vodu, dosah je tedy mnohem menší, 
nacházíte-li se v bazénu, ve vaně, ve vodní posteli atd.

•  Snímače je nutné po dobu jejich životnosti skladovat při teplotách v rozmezí 2–25 °C. 
Je možné je skladovat v ledničce, pokud teplota uvnitř odpovídá stanovenému rozsahu. 
Snímače se nesmí skladovat v mrazničce.

•  Pokud není připojen kabel USB, musí být kryt portu USB na přijímači zavřený. Pokud se 
do portu USB dostane voda, přijímač může selhat.
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Píst

Válec aplikátoru 
(obsahuje malou jehlu 
zavaděče a snímač)

Západka vysílače

Bezpečnostní zámek

Objímka

Podložka 
snímače

Uvolňovací úchytka

1.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE O SNÍMAČI
Snímač se zavádí pod kůži a nepřetržitě  měří vaši hladinu glykémie.

Snímač a vysílač (po přilepení na místo) zůstávají na vaší kůži po celou délku vyšetření 
pomocí snímače, tj. až 7 dnů.

1.2  ZÁKLADNÍ INFORMACE O VYSÍLAČI
Vysílač bezdrátově vysílá informace o glykémii do přijímače. Vysílač a přijímač jsou po 
správném propojení voděodolné. Vysílač nevyhazujte – lze jej použít opakovaně.

Přenosový dosah z vysílače k přijímači je maximálně 6 metrů v prostoru bez překážek. 
Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě přes vodu, dosah je tedy mnohem menší, 
nacházíte-li se v bazénu, ve vaně, ve vodní posteli atd. 

Baterie ve vysílači vydrží nejméně 6 měsíců. Jakmile 
se objeví obrazovka slabé baterie vysílače (viz vpravo), 
co nejdříve vysílač vyměňte. Baterie vysílače se vybije 
přibližně za jeden týden po zobrazení této výstrahy.
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1
1.3  ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMAČI 
Přijímač je malé zařízení určené k volné ruční manipulaci, které zobrazuje hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače, směr a rychlost změny glykémie a graf trendů. 
Mezinárodní standardní jednotky měření používané v systémech sloužících k měření 
glykémie (např. v glukometrech) jsou mmol/l (milimoly na litr). Přenosový dosah 
z vysílače k přijímači je maximálně 6 metrů.

Váš přijímač je označen symbolem IP22. Znamená to, že disponuje určitým stupněm 
ochrany proti dešťovým kapkám. Dávejte pozor, aby se vám na přijímač nevylila žádná 
tekutina nebo abyste jej do tekutiny neponořili. Kryt portu micro USB ponechávejte 
uzavřený, aby se dovnitř přijímače nedostala tekutina nebo prach.

Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě přes vodu, dosah je tedy mnohem menší, 
nacházíte-li se v bazénu, ve vaně, ve vodní posteli atd.

PŘÍKLAD: Obrazovka 3hodinového grafu trendu

Hodiny grafu trendů

Šipka trendu

Aktuální čas

Aktuální hodnota glykémie měřená 
pomocí snímače každých 5 minut

Cílové 
rozmezí 
glykémie

Nastavení 
výstrahy 
nízké 
glykémie

Graf aktuálních 
hodnot glykémie 
naměřených 
pomocí snímače

Anténa

Baterie Stavová oblast

Nastavení 
výstrahy vysoké 
glykémie Hodnoty 

glykémie
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Na přijímači se nachází pět tlačítek, pomocí kterých se můžete pohybovat na 
obrazovkách, ovládat nastavení a provoz a které vám umožňují měnit nastavení vašeho 
přijímače. Na obrazovkách naleznete hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače, 
grafy trendů a šipky trendů.

Váš přijímač a vysílač jsou spolu bezdrátově spárované, což zajišťuje jejich bezpečnou 
vzájemnou komunikaci.

Budete potřebovat komerčně volně dostupný glukometr, který budete používat společně 
s tímto systémem.

Tlačítko NAHORU

Tlačítko 
DOLŮ

Tlačítko ZVOLIT

Tlačítko 
VPRAVO

Tlačítko 
VLEVO
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1
1.4  NABÍJENÍ BATERIE PŘIJÍMAČE
Baterii přijímače lze opakovaně nabíjet. Dobíjecí baterie 
vydrží obvykle asi 3 dny, poté ji bude potřeba nabít pomocí 
nabíjecího kabelu, který je součástí balení zařízení. Výdrž 
baterie se odvíjí od toho, jak často s přijímačem pracujete. 
Přijímač vás upozorní, až bude baterie téměř vybitá.
K nabíjení baterie přijímače můžete využít tyto možnosti: 
• zásuvka střídavého proudu;
•  počítač s operačním systémem Windows (nabíjení 

přijímače z počítače vyžaduje instalaci programu Dexcom 
Studio. Systémové požadavky a další informace naleznete 
na webu společnosti Dexcom (www.dexcom.com) nebo v uživatelské příručce k softwaru 
Dexcom Studio.)

Při použití klasické zásuvky se prázdná baterie zcela nabije přibližně za 3 hodiny, v případě 
připojení k počítači trvá tento proces asi 5 hodin.
Přijímač můžete nabíjet kdykoli; baterie nemusí být zcela vybitá, aby ji bylo možné zcela 
nabít. 

1.4.1  NABÍJENÍ BATERIE PŘIJÍMAČE PŘES ZÁSUVKU 
STŘÍDAVÉHO PROUDU

Adaptér k napájení pomocí střídavého proudu je k dispozici 
s vyměnitelnými koncovkami. 

Koncovku, která odpovídá vaší zásuvce, nasuňte na adaptér 
(směrem dolů) a ujistěte se, že je správně usazena.

Výzva Slabá baterie

UŽITEČNÁ RADA:
•  Když používáte přijímač ve zdravotnickém zařízení, nabíjení nesmí probíhat  

v blízkosti pacienta.
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Při nabíjení baterie postupujte podle těchto pokynů:
1.  Připojte přiložený kabel USB k napájecímu adaptéru (stř. proud).
2. Připojte adaptér do zásuvky střídavého proudu.
3.  Otevřete kryt portu USB na boční straně přijímače.
4.  Do portu USB přijímače zapojte konec kabelu s konektorem micro 

USB.

Pokud není připojen kabel USB, musí být kryt portu USB na 
přijímači zavřený.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Když otevíráte kryt portu USB, pevně na něj zatlačte palcem.

Při odpojení koncovky z adaptéru přiložte oba palce na spodní 
část koncovky a zatlačte směrem nahoru – koncovka by měla 
vyskočit z adaptéru. 

5.  Na přijímači se objeví obrazovka nabíjení baterie.

6.  Po několika sekundách se znovu zobrazí graf trendů se 
symbolem nabíjení baterie ( ) v levém horním rohu.
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1
1.4.2  NABÍJENÍ BATERIE PŘIJÍMAČE PŘES POČÍTAČ 
KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM WINDOWS
Pokud chcete přijímač nabíjet pomocí počítače, musíte do počítače nainstalovat 
software Dexcom Studio.

1. Přiložený kabel USB připojte k počítači.

2. Druhý konec kabelu USB připojte k přijímači.

3.  Na přijímači se objeví obrazovka nabíjení baterie.

4.  Po několika sekundách se znovu zobrazí graf trendů se 
symbolem nabíjení baterie v levém horním rohu.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Zařízení dobíjejte pouze prostřednictvím portu USB vašeho počítače nebo 

adaptéru k napájení pomocí střídavého proudu. Nepoužívejte externí rozbočovač 
USB. Externí rozbočovač USB totiž nemusí poskytovat dostatečný příkon 
potřebný k nabíjení přijímače.
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UŽITEČNÉ RADY:
•  Baterii přijímače nabíjejte před každým zavedením snímače. Pravidelně kontrolujte 

nabití baterie, abyste měli jistotu, že je dostatečně nabitá.

•  Pokud se baterie vybije, systém si bez dobití udrží uložený čas a datum ještě 
3 dny. Po uplynutí 3 dnů vás přijímač požádá o opětovné nastavení času a data 
(viz kapitola 2., část 2.2, Nabídka nastavení).

•  Používejte pouze nabíječku baterií Dexcom dodanou v soupravě přijímače. 
Nepoužívejte nabíječky baterií jiných značek.

1.4.3  JAK POZNAT, ŽE JE PŘIJÍMAČ NABITÝ
1.  S postupným nabíjením baterie se bude plnit také symbol nabíjení baterie. Baterie je 

zcela nabitá v okamžiku, kdy je symbol nabíjení baterie zcela vyplněn.

2.  Po dokončení nabíjení odpojte kabel od přijímače a zásuvky nebo portu USB počítače.

Spuštění Plně nabitá
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1
 Další informace o možnostech hlavní nabídky naleznete v níže uvedených částech:

Seznam obrazovek, které se mohou na přijímači v průběhu použití objevit, naleznete 
v části Příloha I, Výstrahy, alarmy a výzvy přijímače.

Nabídka Účel Reference v 
uživatelské 
příručce

Graf trendů Slouží k zobrazení grafů trendů.
•  3hodinový graf trendů představuje výchozí obrazovku, která 

se objeví vždy při zapnutí přijímače.

Kapitola 5.

Spustit 
snímač

Slouží ke spuštění nového vyšetření pomocí snímače.
•  Tato možnost se zobrazí pouze za předpokladu, že je 

zadáno ID vysílače a na zařízení právě neprobíhá vyšetření 
pomocí snímače.

Kapitola 3.

Zadat 
glykémii

Slouží k zadání hodnot glykémie ke kalibraci. Kapitola 4.

Profily Profily vám umožňují upravovat zvukový vzorec a úroveň 
hlasitosti výstrah a alarmů tak, aby odpovídaly vašim 
potřebám.

Kapitola 6.

Události Slouží k zadání informací o jídle, inzulínu, cvičení a 
zdravotním stavu.

Kapitola 7.

Výstrahy, 
vysoké/nízké

Slouží k úpravám nastavení upozornění na vysoké a nízké 
výstrahy přijímače.

Kapitola 6.

Nastavení Umožňuje měnit čas, datum a ID vysílače, vyhledávat čísla 
verze hardwaru a softwaru systému Dexcom G4 PLATINUM, 
zobrazit stav baterie vysílače, poslední kalibrační hodnotu 
a čas zavedení snímače.

Kapitola 2.

Vypnutí Slouží k dočasnému vypnutí veškeré komunikace mezi 
snímačem, vysílačem a přijímačem v průběhu aktivního 
vyšetření pomocí snímače. Nebudete dostávat nové hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače a životnost vašeho 
snímače se neprodlouží.

Kapitola 3.

Vypnout 
snímač

Slouží k časnému ukončení relace snímače. 
•  Tato možnost je v nabídce přítomna pouze tehdy, když 

právě probíhá relace snímače. Nebudete dostávat hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače. Neprodlouží se tím 
životnost vašeho snímače.

Kapitola 9.
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kapitola druhá

 

NASTAVENÍ SYSTÉMU  
DEXCOM G4 PLATINUM
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Tato kapitola vám pomůže při prvním nastavení systému kontinuálního 
monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM. Tuto kapitolu si přečtěte, 
než poprvé použijete dodané zařízení.

2.1  PRŮVODCE NASTAVENÍM

1.  Před nastavením přijímače vyjměte vysílač z obalu. Po vyjmutí z obalu trvá přibližně 
10 minut, než se vysílač zapne. 

2.  Ujistěte se, že je přijímač zcela nabitý (viz kapitola 1., část 1.4, Nabíjení baterie 
přijímače).

3.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT na přijímači jej zapněte. Při prvním zapnutí přijímače vám 
průvodce nastavením pomůže s prvními kroky a požádá vás o zadání následujících 
informací:

 a. Volba jazyka.

 •  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte 
požadovaný jazyk.

 •  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zvýrazněný jazyk nastavíte.

 b. Nastavení formátu času.

 •  Dostupné formáty času jsou 24 hodin nebo 12 hodin 
(dop./odp.).

 •  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte 
požadovaný formát času.

 •  Stisknutím tlačítka ZVOLIT změnu formátu času 
potvrďte.
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 c.  Nastavení času a data. Formát data je RRRR.MM.DD.

 •  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte aktuální 
datum a čas.

 •  Stisknutím tlačítka VPRAVO (zobrazená ikona) přejděte 
do další části.

 •  Stisknutím tlačítka ZVOLIT změnu času a data potvrďte.

 d. Zadání ID vysílače.

 •  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte ID 
vysílače.

 •  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zadané ID vysílače potvrďte.

ID vysílače je jedinečné a obsahuje kód s 5 čísly a/nebo písmeny. Naleznete jej na 
následujících místech:

• na vnější straně štítku krytu vysílače;

• na spodní straně vysílače.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Číslo ID vašeho vysílače si zapište do seznamu důležitých kontaktů a čísel na 

straně 4.

•  Pokud potřebujete změnit jazyk, formát času, čas, datum nebo ID vysílače po 
dokončení průvodce nastavením, přečtěte si část 2.2, Nabídka nastavení.
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 e.  Nastavení hodnot výstrah nízké a vysoké glykémie. Výstrahy nízké a vysoké 
glykémie jsou přednastaveny na 4,4 mmol/l a 11,1 mmol/l. Tyto hodnoty však lze dle 
vašich konkrétních potřeb změnit.

 •  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovanou hodnotu výstrahy. Změny 
lze provádět po krocích o velikosti 0,1 mmol/l.

 • Stisknutím tlačítka ZVOLIT pak zadanou hodnotu výstrahy potvrďte.

Průvodce nastavením je nyní u konce. Pokud chcete začít systém Dexcom G4 PLATINUM 
CGM používat, bude třeba zavést snímač (viz kapitola 3., Zavedení snímače a spuštění 
vyšetření pomocí snímače).

UŽITEČNÉ RADY:
•  Hodnoty výstrah můžete také změnit v nabídce výstrah.

• Jednotku měření (mmol/l) upravit nelze.
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2

2.2.2  NASTAVENÍ ČASU A DATA NA PŘIJÍMAČI
Při nastavování času a data postupujte dle níže uvedených 
kroků.
1.  V nabídce Nastavení se pomocí tlačítek NAHORU nebo 

DOLŮ přesuňte na položku „Čas/datum“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

2.  Stisknutím tlačítka VPRAVO zvýrazníte jednotlivé 
hodnoty data a času. Poté hodnoty upravte pomocí 
tlačítek NAHORU nebo DOLŮ a stisknutím tlačítka 
VPRAVO se přesuňte k další hodnotě. Formát data je 
RRRR.MM.DD. Jakmile zadáte správný čas, stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Vrátíte se do nabídky nastavení.

2.2  NABÍDKA NASTAVENÍ
Nabídka nastavení umožňuje změnit čas, datum nebo ID vysílače i po dokončení průvodce 
nastavením.

2.2.1  VSTUP DO NABÍDKY NASTAVENÍ
1.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapněte přijímač. Objeví se 3hodinový graf trendů.
2. Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte hlavní nabídku.
3.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte na položku 

„Nastavení“ a stiskněte tlačítko ZVOLIT. Objeví se nabídka nastavení.
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2.2.3  ZADÁVÁNÍ ID VYSÍLAČE
Vždy, když začnete používat nový vysílač a/nebo přijímač (jako náhradu za vysílač  
a/nebo přijímač, který byl součástí vaší soupravy), musíte do přijímače zadat ID vysílače. 
ID vašeho vysílače je série 5 čísel a/nebo písmen. Naleznete jej na následujících 
místech:

 • na vnější straně štítku krytu vysílače;
 • na spodní straně vysílače.

Pokud nemůžete ID vašeho vysílače najít, obraťte se na místního prodejce.

Při zadávání ID vysílače postupujte dle níže uvedených kroků.

1.  V nabídce Nastavení se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „ID vysílače“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

2.  Začněte prvním číslem nebo písmenem (nezadávejte 
řetězec „SN“):

 a.  Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ přejděte na 
správné číslo nebo písmeno.

 b.  Poté se pomocí tlačítka VPRAVO přesuňte k další 
hodnotě a vraťte se ke kroku „a“. Kroky „a“ a „b“ 
nadále opakujte, až zadáte celé ID vysílače. 

 c.  Po zadání pátého čísla stiskněte tlačítko ZVOLIT. 
Vrátíte se do nabídky nastavení.

UŽITEČNÁ RADA:
•  ID vysílače lze nastavit pouze za předpokladu, že není spuštěno aktivní vyšetření 

pomocí snímače. V průběhu vyšetření pomocí snímače se v nabídce nastavení 
možnost „ID vysílače“ neobjeví.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Pokud se dobíjecí baterie zcela vybije, bude zřejmě nutné opět nastavit čas 

a datum přijímače. Pokud k tomu dojde, zařízení vás na vzniklou situaci upozorní  
a automaticky přejde na obrazovku nastavení času/data.
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2.2.5  VOLBA JAZYKA VAŠEHO PŘIJÍMAČE

Při volbě jazyka přijímače postupujte dle níže uvedených kroků.

1.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Jazyk“ a stiskněte tlačítko 
ZVOLIT.

2.  Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte na 
požadovaný jazyk a zvýrazněte jej.

3.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zvýrazněný jazyk nastavíte. 
Vrátíte se do nabídky nastavení.

2

2.2.4  NASTAVENÍ FORMÁTU ČASU NA PŘIJÍMAČI

Při nastavování formátu času na vašem přijímači (24 hodin nebo dop./odp.) postupujte 
dle níže uvedených kroků.

1.  V nabídce Nastavení se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Formát času“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

2.  Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte  
na požadovaný formát času a zvýrazněte jej.

3.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zvýrazněný formát času 
nastavíte. Vrátíte se do nabídky nastavení.
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2.3  KONTROLA INFORMACÍ O SYSTÉMU DEXCOM G4 PLATINUM

Informace o systému CGM si můžete na vašem přijímači kdykoli zkontrolovat.

1.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Informace o zařízení“ a 
stiskněte tlačítko ZVOLIT.

2.   Zobrazí se informace o probíhajícím vyšetření pomocí 
snímače a o vašem systému. Přesuňte se níže, kde 
naleznete další informace o zařízení: 

 • Čas zavedení
 • Poslední kalibrace
 • Baterie vysílače
 • ID vysílače
 • Sériové číslo
 • Číslo dílu
 • Revize dílu
 • Číslo softwaru
 • Revize softwaru

3. Stisknutím tlačítka VLEVO se vrátíte do nabídky Nastavení.

2.4  KOMUNIKACE VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE

  Snímač, vysílač a přijímač Dexcom G4 PLATINUM je nutné sejmout 
před vyšetřením na magnetické rezonanci (MR), na systému CT nebo 
diatermickou léčbou. Systém Dexcom G4 PLATINUM nebyl při vyšetření 
systémy MR a CT ani při diatermické léčbě testován. Není známo, zda při 
takovém použití neexistuje riziko bezpečnostních či funkčních komplikací.
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V průběhu vyšetření pomocí snímače můžete zkontrolovat, zda přijímač a vysílač 
komunikují. Stisknutím tlačítek ZVOLIT, VLEVO nebo VPRAVO si prohlédněte obrazovku 
grafu trendů.

Symbol antény znamená, že vysílač a přijímač 
komunikují.

Symbol Mimo dosah značí, že vysílač a přijímač spolu 
nekomunikují. 

  Přenosový dosah z vysílače k přijímači je maximálně 6 metrů v prostoru 
bez překážek. Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě přes vodu, 
dosah je tedy mnohem menší, nacházíte-li se v bazénu, ve vaně, ve vodní 
posteli atd.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Vysílač a přijímač mohou přestat komunikovat za těchto okolností:
 – v blízkosti se nachází kovové předměty;
 – používáte elektrickou přikrývku.

2
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kapitola třetí
ZAVEDENÍ SNÍMAČE A SPUŠTĚNÍ 

VYŠETŘENÍ POMOCÍ SNÍMAČE
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Při práci se systémem kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G4 
PLATINUM budete potřebovat snímač, vysílač a přijímač. Budete také 
potřebovat glukometr a testovací proužky kvůli kalibraci. Po zavedení a 
kalibraci bude snímač nepřetržitě měřit a zobrazovat hodnoty glykémie 
naměřené pomocí snímače po dobu až 7 dnů. V následujících částech 
naleznete postup k zavádění snímače a spuštění nového kontinuálního 
monitorování glykémie.
Prohlédněte si také návod na disku, který je součástí vaší soupravy. Tento 
návod je také k dispozici na webových stránkách www.dexcom.com.

Pacientům, v jejichž těle zůstal ulomený drátek ze snímače Dexcom G4 PLATINUM, 
nehrozí dle testů in vitro při vyšetření na systému MR žádná bezpečnostní rizika. Nebyl 
pozorován významnější pohyb ani zahřívání drátku, obrazové artefakty byly omezené 
pouze na jeho okolí. 

Pacientům, v jejichž těle zůstal ulomený drátek ze snímače Dexcom G4 PLATINUM, 
nehrozí dle testů in vitro při vyšetření na systému MR žádná bezpečnostní rizika. Nebyl 
pozorován významnější pohyb ani zahřívání drátku, obrazové artefakty byly omezené 
pouze na jeho okolí. 

3.1  NEŽ ZAČNETE
r		 Ujistěte se, že je přijímač zcela nabitý. Viz kapitola 1., část 1.4, „Nabíjení baterie 

přijímače“.

r		Zkontrolujte správnost data a času na vysílači.

r		Ujistěte se, že je v přijímači zadáno správné ID vysílače (viz kapitola 2., část 2.2, 
Nabídka nastavení).

r		Zkontrolujte datum expirace snímače. Datum expirace se uvádí ve formátu  
RRRR-MM-DD. Snímače je nutné použít do konce kalendářního dne vytištěného  
na štítku na obalu snímače.

r		Ujistěte se, že glukometr používáte v souladu s pokyny výrobce. Zajistíte tím správnost 
hodnoty naměřené glykémie určené ke kalibraci.

  Snímače se mohou výjimečně zlomit. Pokud se snímač zlomí a žádná 
jeho část není viditelná nad pokožkou, nevytahujte jej vlastními silami. 
Pokud se v místě zavedení objeví příznaky infekce, zánětlivé zarudnutí, 
otok nebo bolest, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Pokud se snímač 
zlomí, oznamte to svému místnímu prodejci.
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PROHLÍDKA APLIKÁTORU SNÍMAČE
Před použitím nového snímače si prohlédněte obrázek aplikátoru snímače níže. 

Píst

Válec aplikátoru 
(obsahuje malou jehlu 
zavaděče a snímač)

Západka vysílače

Bezpečnostní zámek

Objímka

Podložka 
snímače

Uvolňovací úchytka

  Snímače by se měly skladovat při teplotách v rozmezí 2–25 °C. 
Snímače můžete skladovat v chladničce, pokud teplota uvnitř odpovídá 
stanovenému rozmezí. Snímače se nesmí skladovat v mrazničce.

r		Očistěte spodní část vysílače navlhčenou utěrkou nebo tamponem s 
isopropylalkoholem. Vysílač umístěte na čistou a suchou tkaninu a nechejte oschnout 
na vzduchu po dobu 2–3 minut.

r		Ujistěte se, že datum a čas na glukometru a přijímači jsou stejné.

3.2  VYJMUTÍ SNÍMAČE Z OBALU

  Snímač v neotevřeném a nepoškozeném obalu je sterilní. Pokud byl 
sterilní obal otevřen či poškozen, snímač nepoužívejte.
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3.3  VÝBĚR MÍSTA ZAVEDENÍ

Prohlédněte si také návod na disku, pomůže vám správně pochopit postup zavádění 
snímače. Vyberte místo k umístění snímače:

• Dospělí ve věku 18 let nebo starší: zavádějte do břicha (přední strana těla, možnost A).  

•  Děti a dospívající ve věku mezi 2 a 17 lety: zavádějte do břicha (přední strana těla, 
možnost A) nebo do horní části hýždí (zadní strana těla, možnost B).

Žádná další místa k zavedení snímače nebyla testována.

  Při každém novém zavádění změňte místo, kam snímač přikládáte, aby se 
kůže mohla zahojit. 

     Vyhněte se místům, která mohou být vystavena nárazům, úderům 
nebo stlačením, a oblastem kůže, kde se nachází jizvy, tetování nebo 
podráždění, jelikož tato místa nejsou k měření glykémie vhodná.

    Ve vzdálenosti do 7,62 cm od snímače neaplikujte inzulín ani neumísťujte 
infuzní set inzulínové pumpy, jelikož inzulín ovlivňuje měření glykémie.

• Pečlivě si umyjte a osušte ruce.
•  Opatrně vyjměte snímač z obalu. Podrobně si snímač prohlédněte a přesvědčte se,  

že není poškozen.
•  Aplikátor je určen k jednorázovém použití, po použití jej zlikvidujte. Bezpečnostní zámek 

vám brání v náhodném předčasném uvolnění jehly. Provedení aplikátoru a snímače brání 
opakovanému použití.

Přední strana těla, možnost polohy  
snímače A (ve věku 2 roky a starší)

Zadní strana těla,  
možnost polohy snímače B 

(pouze ve věku 2–17 let)
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3.4  UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE
1.  Oblast nejprve očistěte tamponem napuštěným alkoholem. Před zavedením snímače 

zkontrolujte, zda je oblast čistá a zcela suchá.

POZNÁMKA: Příprava kůže a adhezivní přípravky (Mastisol, SkinTac) jsou volitelné. 
Pokud využíváte volitelnou přípravu kůže nebo adhezivní přípravky, aplikujte je na kůži 
do tvaru písmene O, kam poté umístíte adhezivní náplast snímače. Zaveďte snímač přes 
čistou kůži ve středu písmene O, kde nebyla použita příprava kůže ani adhezivní přípravky. 
Nechejte uschnout (kůže se může zdát lepkavá).

2.  Pomocí bílých úchytek na krycí vrstvě adheziva odstraňte tuto vrstvu z podložky 
snímače (je rozdělená na dvě poloviny, sloupněte je postupně obě). Přidržte snímač 
u válce aplikátoru a pokuste se nedotknout adhezivní náplasti.

3.  Umístěte snímač rovně na vybranou oblast. Přesvědčte se, že je snímač umístěn ve 
stejném směru jako na obrázku níže. Snímač není vhodné umísťovat ve směru nahoru 
či dolů.

3
Ideální místo zavedení snímače může být u vás založeno na vašem typu těla, aktivitě, 
citlivosti a dalších osobnostních rysech. Je možné zvolit místo pod i nad pasem. Nejlepší 
oblasti pro vložení snímače jsou obvykle ploché a lze na nich udělat řasu. Nevkládejte 
snímač tam, kde by mohlo dojít k tření nebo tlaku na snímač. Např. se vyhýbejte vkládání 
snímače v místech podél opasku kalhot či bezpečnostního pásu, v místě nebo v blízkosti 
pupku, na horní stranu hýždí v blízkosti pasu/pásku nebo příliš nízko, kde na hýždích 
sedíte.

•  Vyberte si oblast ve vzdálenosti alespoň 7,62 cm od místa, kam chcete podávat inzulín 
nebo kam bude umístěna pumpa.

•  K zavádění snímače nepoužívejte opakovaně stejné místo. Místa umístění snímače 
střídejte a nepoužívejte stejné místo pro 2 relace za sebou.

•  Místo, které jste vybrali pro umístění přijímače, může být nutné oholit, aby se adhezivní 
náplast dobře přilepila. 

•  Ujistěte se, že se na kůži v místě umístění snímače nenachází stopy krémů, parfémů či 
léčiv.

Potřebujete-li pomoci s výběrem ideálního místa k vložení snímače, kontaktujte svého 
lékaře.
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4.  Pevně prsty zatlačte kolem adhezivní náplasti a ujistěte se, že je její povrch hladký. 

5.  Přidržte aplikátor. Vytáhněte bezpečnostní zámek přímo z aplikátoru ve směru šipek na 
následujícím obrázku.

POZNÁMKA: Máte-li konkrétní otázky týkající se použití zdravotnické pásky, bariérových 
ubrousků a/nebo jiných adheziv, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče 
a požádejte jej o radu, neboť tato témata úzce souvisí s použitím přístroje Dexcom CGM.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Bezpečnostní zámek lze později použít k sejmutí vysílače. Ponechejte si tento 

kousek jako pomůcku k sejmutí vysílače na konci kontinuálního monitorování 
glykémie. Na konci monitorování glykémie se při snímání vysílače řiďte kroky 
v kapitole 8., část 8.3, Sejmutí vysílače.

Odstraňte bezpečnostní zámek

Odstraňte adhezivní krytí Přilepte snímač na kůži

3.5  ZAVEDENÍ SNÍMAČE
Po umístění aplikátoru na vaši kůži a odstranění bezpečnostního zámku můžete začít se 
zaváděním snímače. Při zavádění snímače podstupujte dle těchto kroků:
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3.  Při odstraňování jehly zavaděče snímače stále 
jednou rukou držte kožní záhyb. Dva prsty druhé 
ruky přiložte pod objímku. Palec zlehka držte na 
horní části bílého pístu a táhněte objímku směrem 
zpět k vašemu palci, dokud se neozvou 2 cvaknutí 
nebo dokud již nebude možné táhnout objímku 
dál. Při tomto kroku ponecháte snímač pod kůží a 
odstraníte jehlu zavaděče z těla. 

 4.  Válec aplikátoru odstraníte zmáčknutím 
žebrových uvolňovacích úchytek po stranách 
podložky snímače (když zmáčknete přední stranu 
uvolňovacích úchytek, zadní strana úchytek 
se rozšíří a vy budete moci vytáhnout válec 
aplikátoru). Po provedení tohoto kroku na těle 
zůstane pouze podložka snímače.

 •  Přesvědčte se, že je západka vysílače dole 
(u vašeho těla), až poté sejměte válec aplikátoru. 

“ 2 CLICKS”

Stáhněte objímku –  
vytáhněte jehlu

“2 CLICKS”

Stiskněte píst – zaveďte jehlu a snímač

1.  Jednou rukou vytvořte u okraje bílé adhezivní náplasti na kůži záhyb. Záhyb 
nevytvářejte ve střední části plastové základny. Dva prsty druhé ruky přiložte nad 
objímku na válci aplikátoru a držte je nad ní.

2.  Přiložte palec na bílý píst. Zkontrolujte, zda je píst zcela zarovnán s válcem aplikátoru, 
a zcela jej zatlačte dolů. Měla by se ozvat 2 cvaknutí. Tak zavedete jehlu a snímač pod 
kůži.

Při tlačení na píst netahejte objímku zpět.

Uvolněte válec aplikátoru

2 CVAKNUTÍ

2 CVAKNUTÍ
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 •  Ujistěte se, že jste zmáčkli střed žebrované části uvolňovacích úchytek. 

 •  Uvolňovací úchytky držte zmáčknuté a kývavým pohybem vytáhněte válec aplikátoru 
směrem dopředu a pryč od pokožky. 

Pokud máte s vložením jakékoli problémy, snímač a aplikátor si uschovejte a obraťte se na 
příslušného místního prodejce.

3.6  PŘIPOJENÍ VYSÍLAČE
Po zavedení snímače bude třeba připojit na podložku snímače vysílač. Při upevnění 
vysílače postupujte podle následujících kroků.

1.  Před každým použitím očistěte spodní část vysílače vlhkou utěrkou nebo tamponem 
napuštěným alkoholem a osušte. Dávejte pozor, abyste se nedotkli kovových kroužků 
na spodní straně vysílače. Pokyny k dezinfekci naleznete v kapitole 10., část 10.3, 
Čištění a dezinfekce. Dávejte pozor, aby se nepoškrábala spodní část vysílače. 
Škrábance mohou narušit vodotěsný uzávěr.

2.  Vysílač umístěte do podložky snímače plochou 
stranou dolů.

3.  Jednou rukou vytvořte u předního okraje bílé 
adhezivní náplasti na kůži záhyb.

 a.  Jeden prst přiložte k vysílači, aby se náhodou nepohnul, a zajistěte jej k podložce 
snímače.

 b.  Západku vysílače vytáhněte přes vysílač, tak 
aby vysílač zaklapl na své místo. Vysílač by 
nyní měl na podložce snímače ležet rovně. 
Měla by se ozvat 2 cvaknutí. Pokud se  
2 cvaknutí neozvou, vysílač pravděpodobně 
není zcela připojen. Nyní můžete uvolnit záhyb na okraji adhezivní náplasti.

 c.  Zkontrolujte, zda vysílač bezpečně drží – zasuňte palec a ukazováček pod křídla 
podložky snímače a zatlačte palcem směrem dolů na vysílač.

Západka vysílače

Zasaďte vysílač do podložky 
snímače
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3.7  SPUŠTĚNÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ SNÍMAČE
Podle následujících kroků zadejte do přijímač informaci, že 
jste zavedli nový snímač.

1. Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapněte přijímač.

2.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte z jakéhokoli grafu 
trendů hlavní nabídku.

3.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte na 
položku „Zap sním.“ a zvýrazněte ji.

4.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT potvrďte zahájení nové relace 
snímače. Objeví se obrazovka zpracování spuštění 
snímače s oznámením, že bylo aktivováno vyšetření 
pomocí snímače a že byla zahájena 2hodinová aktivace.

5.  Přijímač se poté vrátí k 3hodinovému grafu trendů.

3
4.  Vysílač držte jednou rukou na místě. Druhou rukou odstraňte 

západku vysílače – uchopte konec západky a rychle 
kroutivým pohybem ve směru od pokožky západku sejměte.

Sejmutí západky 
vysílače

UŽITEČNÉ RADY: 
•   Přesvědčte se, že při upevňování vysílače na místo uslyšíte 2 cvaknutí (viz krok 

3). Pokud vysílač zcela nepřipojíte, spojení snímače může být nekvalitní nebo 
se pod vysílač mohou dostat tekutiny. To může vést k nepřesnostem při měření 
hodnot glykémie.

•  Vysílač od bílé podložky snímače neodpojujte, je-li podložka připojená 
k pokožce.
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6.  Zkontrolujte přijímač přibližně 10 minut po spuštění 
vyšetření pomocí snímače a ujistěte se, že přijímač 
a vysílač komunikují. V levém horním rohu grafu 
trendů by se měl objevit symbol antény . Pokud 
se v pravém horním rohu grafu trendů objeví symbol 
Mimo dosah , přečtěte si kapitolu 9., část 9.9, Mimo 
dosah / Chybí anténa.

3.8  DOBA SPUŠTĚNÍ SNÍMAČE
Snímač potřebuje 2hodinovou dobu aktivace, aby se přizpůsobil podmínkám pod kůží.

Po zapnutí obrazovky přijímače stisknutím tlačítka ZVOLIT 
v průběhu doby aktivace se bude v horním pravém rohu 
vašeho grafu trendů nacházet symbol 2hodinového odpočtu 

.

Symbol odpočtu  se bude postupně vyplňovat; tak vás 
systém informuje, že se přibližujete k času úvodní kalibrace. 
Obrázky níže ukazují příklady. V průběhu doby odpočtu 
nebudete dostávat hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače, výstrahy ani alarmy.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Z hlavní nabídky zmizí možnost spuštění snímače. Možnost se opět objeví až 

po skončení aktivního vyšetření pomocí snímače. Pokud na obrazovce nabídky 
není možnost spuštění snímače k dispozici, můžete v již spuštěném vyšetření 
pokračovat nebo je ukončit (viz kapitola 9., část 9.6, Řešení potíží s vypnutím 
snímače).

•  Po spuštění nového vyšetření pomocí snímače nebudete dostávat hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače ani výstrahy ze snímače glykémie až do 
ukončení 2hodinové doby aktivace a do úplného dokončení úvodní kalibrace.  
Viz kapitola 4., část 4.3, Kalibrace po aktivaci.

[0-24]
minut

[24-48]
minut

[72-96]
minut

Připraveno 
ke kalibraci

[48-72]
minut

Start
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3.10  DOČASNÉ VYPNUTÍ PŘIJÍMAČE
Občas může být potřeba přijímač dočasně vypnout. Vypnutím přerušíte veškerou 
komunikaci mezi vysílačem a přijímačem a ukončíte činnost přijímače. Po vypnutí 
přijímače nebudete dostávat nové hodnoty glykémie naměřené snímačem ani žádné 
výstrahy či alarmy. Vaše aktuální vyšetření pomocí snímače však bude pokračovat.  
Při vypínání přijímače postupujte dle následujících kroků:

1.  V hlavní nabídce přejděte na položku „Vypnout“ a 
zvýrazněte ji. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

3.9  ZAJIŠTĚNÍ PODLOŽKY SNÍMAČE POMOCÍ PÁSKY
Podložka snímače by vždy měla zůstat bezpečně 
přilepená k pokožce pomocí vlastní adhezivní náplasti. 
Ale pokud se náplast po okrajích odlupuje, můžete jako 
zvláštní podporu použít zdravotnickou pásku. Pokud 
používáte pásku, přilepte ji pouze přes bílou adhezivní 
náplast rovnoměrně na všech stranách. Nepřelepujte 
vysílač ani žádné plastové části podložky snímače. 
Nelepte pásku pod podložku snímače a nenechávejte 
žádný materiál na kůži, kam zavádíte snímač.

Pokud se v horní části obrazovky v průběhu 2hodinové doby aktivace nachází symbol 
Mimo dosah , přečtěte si následující pokyny k řešení potíží.

•  Ujistěte se, že mezi přijímačem a vysílačem není vzdálenost větší než 6 metrů.  
Za 10 minut opět zkontrolujte, zda se již v levém horním rohu obrazovky přijímače  
objevil symbol antény.

•   Pokud váš přijímač a vysílač stále nekomunikují, zkontrolujte na obrazovce informací  
o zařízení, jestli je v přijímači zadáno správné ID vysílače (viz kapitola 2., část 2.3, 
Kontrola informací o systemu Dexcom G4 PLATINUM).

•  Pokud je ve vašem přijímači zadáno správné ID vysílače, a i přesto spolu přijímač a 
vysílači nekomunikují, obraťte se na místního prodejce.

Po skončení 2hodinové doby aktivace vám přijímač oznámí, že je třeba nakalibrovat 
snímač. Pokyny ke kalibraci vašeho snímače naleznete v kapitole 4., Kalibrace systému 
Dexcom G4 PLATINUM.



Uživatelská příručka systému Dexcom G4 PLATINUM | 45

2. Potvrďte, že chcete přijímač skutečně vypnout.

 a.  Pokud přijímač vypnout chcete, stisknutím tlačítka 
VLEVO zvýrazněte položku „OK“. Poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

 b.  Pokud chcete proces vypínání zrušit, stisknutím tlačítka 
ZVOLIT (se zvýrazněnou položkou „Zrušit“) se vrátíte 
do hlavní nabídky.

3.  Přijímač opět zapnete (a tím také obnovíte komunikaci s vysílačem) stisknutím tlačítka 
ZVOLIT. Může trvat až 20 sekund, než se obrazovka opět zapne.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Nezapomínejte, že výstrahy a alarm nízké glykémie nebudou fungovat, když je 

přijímač vypnutý.
•  Vypnutí přijímače neprodlouží životnost snímače na více než 7 dnů. Vaše 

vyšetření pomocí snímače se zastaví 7 dnů od jeho začátku. 

UŽITEČNÁ RADA:
•  Pokud se váš přijímač namočí, je nutné zkontrolovat, jestli stále fungují 

reproduktory a vibrační režim. To lze provést pomocí možnosti Vyzkoušet v 
nabídce profilů. Viz kapitola 6., část 6.3, Profily výstrah.

3.11  SYSTÉM DEXCOM G4 PLATINUM A VODA
Pokud je vysílač správně umístěn, je snímač při sprchování, koupání nebo plavání 
voděodolný. Snímač byl testován na odolnost vůči vodě při ponoření do hloubky 2,44 
metru na dobu maximálně 24 hodin. Přijímač je odolný vůči dešti, měli byste se však snažit 
udržet jej v suchu. Dávejte pozor, aby se vám na něj nevylila nějaká tekutina nebo abyste 
jej do tekutiny neponořili. Uzávěr portu micro USB ponechávejte uzavřený, aby se 
dovnitř přijímače nedostala tekutina. Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě přes 
vodu, dosah je tedy mnohem menší, pokud jste v bazénu, ve vaně, ve vodní posteli atd.
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TATO STRÁNKA JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ
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kapitola čtvrtá
KALIBRACE SYSTÉMU  

DEXCOM G4 PLATINUM
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Systém Dexcom G4 PLATINUM vyžaduje kalibraci hodnot glykémie 
naměřených pomocí snímače podle hodnot získaných pomocí 
glukometru. 

4.1  ZÁKLADNÍ INFORMACE O KALIBRACI
Kalibrace musí být provedena v následujících situacích:
1. Úvodní aktivace: 2 hodiny po zavedení snímače.
2. Aktualizace po 12 hodinách: každých 12 hodin po kalibraci po úvodní aktivaci.
3. Potřeba dalších informací nebo jiné důvody.
Při kalibraci je nutné do přijímače ručně zadat vaši glykémii. Můžete používat jakýkoli 
komerčně dostupný glukometr.
První den měření pomocí snímače bude nutné do vašeho přijímače zadat 2 hodnoty 
glykémie (kalibrace 2 hodiny od aktivace). Po zadání kalibrace 2 hodiny od aktivace 
bude nutné zadat 1 hodnotu glykémie jako vaši kalibraci po 12 hodinách od kalibrace po 
aktivaci. Od této doby bude nutné zadávat 1 hodnotu glykémie každých 12 hodin. Přijímač 
vás upozorní, až bude tyto kalibrace potřeba provést. Systém vás může také v případě 
potřeby požádat o zadání dalších hodnot glykémie. Příklad minimálního rozpisu kalibrací 
během 7denního vyšetření pomocí snímače naleznete níže:

  Užívání léků obsahujících acetaminofen (paracetamol) (jako např. Tylenol) 
během používání snímače může falešně zvyšovat naměřené hodnoty 
glykémie. Úroveň nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu 
(paracetamolu) v těle.

Aktualizační kalibrace 
po uplynutí 12 hodin

Aktualizační kalibrace 
po uplynutí 12 hodin

Aktualizační kalibrace 
po uplynutí 12 hodin

Úvodní kalibrace 
po 2 hodinách

Zavedení 
snímače

Pondělí (1. den vyšetření pomocí snímače):

Úterý – neděle (2. až 7. den vyšetření pomocí snímače):

Příklad minimálního rozpisu kalibrací během 7denního vyšetření pomocí snímače
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4.2  POSTUP PŘI KALIBRACI
Ke kalibraci je nutné zadat přesnou hodnotu glykémie z vašeho glukometru. Hodnoty 
glykémie musí být v rozmezí 2,2 až 22,2 mmol/l a od měření nesmí uběhnout více než 
5 minut.

Níže je uvedený postup zadávání hodnoty glykémie určené ke kalibraci:

1. Pomocí glukometru změřte glykémii.

2.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte z jakéhokoli grafu trendů hlavní nabídku.

3.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ  se přesuňte na 
položku „Zadat glykémii“ a zvýrazněte ji.

4.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT vyberte tuto možnost. Zobrazí 
se obrazovka s kapkou krve a číslo v jednotkách mmol/l.

4

UŽITEČNÉ RADY:
•  Ke kalibraci nepoužívejte měření glykémie z alternativních míst zavedení (krev 

z dlaně, předloktí atd.), jelikož hodnoty naměřené z alternativních míst se mohou 
lišit od hodnoty glykémie naměřené při odběru z prstu. Ke kalibraci používejte 
pouze hodnotu glykémie stanovenou pomocí glukometru.

•  K zajištění přesných hodnot glykémie naměřené pomocí snímače je potřebná 
správná kalibrace na základě přesných hodnot glykémie. 

  Zadání nesprávné hodnoty glykémie nebo hodnoty starší než 5 minut 
může mít za následek nepřesné měření glykémie pomocí snímače.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Ke kalibraci lze použít pouze hodnoty glykémie mezi 2,2 a 22,2 mmol/l. Pokud 

zadáte hodnotu glykémie mimo toto rozmezí, přijímač se nenakalibruje. Bude 
nutné vyčkat, dokud se hodnota glykémie nedostane do tohoto rozmezí, a až poté 
bude možné kalibraci provést.
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 a.  Pokud přijímač nedostane žádnou hodnotu glykémie 
naměřenou pomocí snímače, výchozí hodnota je 
6,7 mmol/l. 

 b.  Pokud došlo během posledních 15 minut k měření 
glykémie pomocí snímače, na obrazovce „Zadat 
glykémii“ se zobrazí aktuální glykémie naměřená 
pomocí snímače jako váš výchozí bod. Ke kalibraci 
nepoužívejte aktuální hodnotu glykémie 
naměřenou pomocí snímače. Používejte pouze 
hodnoty glykémie z vašeho glukometru.

 c.  Před měřením glykémie určené ke kalibraci si umyjte ruce, ujistěte se, že glykemické 
testovací proužky nemají prošlou dobu spotřeby, že byly správně skladovány 
a (v případě potřeby) že je váš glukometr správně nakódován.

Dle pokynů dodaných s vaším glukometrem nebo testovacími proužky pečlivě aplikujte 
vzorek krve na testovací proužek.

5.  Při zadávání glykémie nastavte pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ správnou 
hodnotu a poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

6.  Potvrďte správnost zadané hodnoty glykémie. Zadání nesprávných hodnot může 
ovlivnit přesnost snímače.

  a.  Pokud je zobrazená hodnota glykémie správná, 
stiskněte tlačítko ZVOLIT.

 b.  Pokud je zobrazená hodnota glykémie nesprávná, 
zvýrazněte stisknutím tlačítka VPRAVO  položku 
„Zrušit“ a poté se pomocí tlačítka ZVOLIT vraťte na 
obrazovku „Zadat glykémii“. Zopakujte kroky pro 
opětovné zadání správné hodnoty glykémie.

 c.  Pokud nestisknete tlačítko ZVOLIT, dojde k uplynutí 
nastaveného kontrolního intervalu přijímače a systém 
nenačte žádnou hodnotu glykémie určenou ke 
kalibraci.

7.  Zobrazením obrazovky zpracování „Zadat glykémii“ vás 
systém informuje, že hodnota glykémie se zpracovává pro 
potřeby kalibrace.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Uprostřed vyšetření pomocí snímače bude položka „Zadat glykémii“ druhou 

možností hlavní nabídky.
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4

UŽITEČNÉ RADY:
•  Před kalibrací se ujistěte, že je v horní části grafu trendů zobrazena glykémie 

naměřená pomocí snímače nebo symbol kapky krve .

•  Kvůli možnému zmatení při nízké glykémii může být vhodné před kalibrací nízkou 
glykémii upravit.

•  Vždy se ujistěte, že je v horním levém rohu grafu trendů zobrazen symbol antény 
. Až poté zadejte hodnoty glykémie ke kalibraci.

•  K měření glykémie, kterou použijete ke kalibraci, by se měl vždy používat 
stejný glukometr. Glukometr v průběhu vyšetření pomocí snímače neměňte. 
Přesnost glukometru a testovacího proužku se může lišit v závislosti na značce 
glukometru.

•  Přesnost měření glukometru používaného ke kalibraci může ovlivnit přesnost 
glykémie naměřené snímačem.

•  Systém Dexcom G4 PLATINUM nekalibrujte, pokud máte ve svém těle 
aktivní acetaminofen (paracetamol). Užívání léků obsahujících acetaminofen 
(paracetamol) (jako např. Tylenol) během používání snímače může falešně 
zvyšovat naměřené hodnoty glykémie. Úroveň nepřesnosti závisí na množství 
aktivního acetaminofenu (paracetamolu) v těle.

  Hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače mohou být nepřesné,  
pokud neprovedete kalibraci nejméně každých 12 hodin.

  Musíte zadat přesnou hodnotu glykémie, kterou zobrazí váš glukometr. 
Zadejte všechny hodnoty glykémie určené ke kalibraci v průběhu 5 minut. 
Zadání nesprávné hodnoty glykémie nebo hodnoty starší než 5 minut 
ovlivní funkci zařízení a může mít za následek nepřesné měření glykémie 
pomocí snímače.

8.  Při kalibraci po aktivaci zopakujte tyto kroky a zadejte druhou hodnotu glykémie.

9.  Vzápětí se na přijímači zobrazí hodnota glykémie naměřená pomocí snímače.  
Tato hodnota se bude aktualizovat každých 5 minut.

10.  Pokud se naměřené hodnoty neobjeví hned, řešení situace naleznete v kapitole 9., 
část 9.2, Řešení potíží s kalibrací.
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4.3  KALIBRACE PO AKTIVACI
Dvě hodiny po spuštění vyšetření pomocí snímače (viz 
kapitola 3., část 3.7, Spuštění vyšetření pomocí snímače) 
vám přijímač zobrazením výzvy ke kalibraci po aktivaci 
oznámí, že je potřeba snímač nakalibrovat. Tato výzva 
znamená, že bude nutné provést kalibraci 2 samostatnými 
hodnotami glykémie z vašeho glukometru. Dokud přijímač 
nedostane tyto hodnoty glykémie, nebude zobrazovat žádné 
glykémie naměřené pomocí snímače.

1.  Když se objeví tato obrazovka, zrušíte jí stisknutím tlačítka 
ZVOLIT.

2.  Pomocí glukometru proveďte 2 samostatná měření 
glykémie a získané hodnoty zadejte do přijímače (viz kapitola 4., část 4.2, Postup při 
kalibraci).

3.  Výzvu můžete zrušit stisknutím tlačítka ZVOLIT. Symbol kapky krve zůstane v horní 
části grafu trendů až do provedení kalibrace. Systém vás bude opakovaně upozorňovat 
každých 15 minut, než zadáte hodnoty glykémie. Dokud přijímač nedostane tyto 
hodnoty glykémie, nebude zobrazovat žádné glykémie naměřené pomocí snímače.

Pokud výzvu nezrušíte, systém vás bude opakovaně upozorňovat každých 5 minut.

Výzva Kalibrace po 
aktivaci

4.4  AKTUALIZAČNÍ KALIBRACE KAŽDÝCH 12 HODIN
Váš systém je po první kalibraci (provedené 2 hodiny po zavedení snímače) nutné 
kalibrovat každých 12 hodin, aby se zajistilo, že hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače zůstanou přesné a budou relativně odpovídat hodnotám glykémie naměřeným 
pomocí glukometru. Můžete zadat jakékoli hodnoty glykémie, které v průběhu vyšetření 
pomocí snímače získáte. Pokud nebyly za posledních 12 hodin zadány žádné hodnoty 
glykémie, přijímač vás požádá o zadání hodnoty glykémie k aktualizaci kalibrace.  
Postup při zadávání kalibrace je uveden v následujících krocích.

  Hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače mohou být nepřesné, pokud 
neprovedete kalibraci nejméně každých 12 hodin.
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1.  Když se zobrazí tato výzva ke kalibraci, systém vám 
oznamuje, že je třeba provést kalibraci pomocí jedné 
hodnoty glykémie. Výzvu můžete zrušit stisknutím 
tlačítka ZVOLIT. Systém vás bude opakovaně 
upozorňovat každých 15 minut, než do přijímače zadáte 
hodnotu glykémie. 

2.  Pomocí glukometru proveďte 1 měření glykémie a 
zadejte hodnotu glykémie do vašeho přijímače. Pokud 
se obrazovka opět objeví krátce po zadání nové hodnoty 
glykémie, přečtěte si kapitolu 9, část 9.2, Řešení potíží 
s kalibrací.

4

Výzva Kalibrace

4.5  JINÉ DŮVODY, KTERÉ SI MOHOU VYŽÁDAT KALIBRACI
• Systém nepřijal poslední kalibraci.

•  Vaše hodnota glykémie se příliš liší od hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače.

1.  Když se zobrazí tato výzva ke kalibraci, systém vám 
oznamuje, že je třeba provést kalibraci pomocí jedné 
hodnoty glykémie. 

2.  Pomocí glukometru proveďte 1 měření glykémie 
a zadejte glykémii do vašeho přijímače. Pokud se 
obrazovka opět objeví krátce po zadání nové  
hodnoty glykémie, přečtěte si kapitolu 9, část 9.2.1,  
Typy výzev kalibrace.

UŽITEČNÁ RADA:
Tyto obrazovky uvádějí chyby kalibrace (viz kapitola 9., část 9.3, Řešení potíží při 
chybě kalibrace).

Obrazovka chyby kalibrace, 
vyčkejte 15 min.

Obrazovka chyby kalibrace, 
vyčkejte 1 hod.

Výzva Kalibrace
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kapitola pátá
HODNOTY NAMĚŘENÉ POMOCÍ  

SNÍMAČE A TRENDY 
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Tato kapitola vysvětluje, jak analyzovat hodnoty glykémie naměřené 
snímačem a informace o trendech. Graf trendů poskytuje další informace, 
které vám glukometr není schopen nabídnout. Zobrazuje aktuální 
glykémie, směr její změny a rychlost této změny. Graf trendů může také 
zobrazovat glykémie v minulosti.

Glukometr a snímač měří glykémii ze dvou typů tělesných tekutin: z krve a intersticiální 
tekutiny. Z tohoto důvodu nemusí naměřené hodnoty získané pomocí glukometru a pomocí 
snímače zcela odpovídat.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Největší výhodou systému Dexcom G4 PLATINUM jsou informace trendů.  

Je důležité, abyste se u přijímače zaměřovali spíše na trendy a rychlost změny  
než na přesné glykémie.

•  Pokud máte potíže se čtením údajů na přijímači v ostrém slunečním světle, 
doporučujeme vyhledat stinné místo.

  Užívání léků obsahujících acetaminofen (paracetamol) (jako např. Tylenol) 
během používání snímače může falešně zvyšovat naměřené hodnoty 
glykémie. Úroveň nepřesnosti závisí na množství aktivního acetaminofenu 
(paracetamolu) v těle.

 Rozhodnutí týkající se léčby, jako např. stran potřebné dávky inzulínu,  
by se měla opírat o měření glykémie získaná pomocí glukometru. Systém 
Dexcom G4 PLATINUM nenahrazuje glukometr. Hodnoty glykémie se 
mohou lišit od hodnot naměřených snímačem. Směr, rychlost změny 
glykémie a graf trendů v systému Dexcom G4 PLATINUM poskytují 
dodatečné informace pro pomoc při rozhodování o léčbě diabetu.
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5

5.1  Hodnoty glykémie naměřené snímačem
Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapnete obrazovku přijímače. Objeví se domácí obrazovka 
s 3hodinovým grafem trendů. V 3hodinovém grafu trendů naleznete následující informace:

•  Každá „tečka“ na grafu trendů představuje hodnotu glykémie naměřenou pomocí 
snímače hlášenou každých 5 minut.

• Graf trendů zobrazuje aktuální čas.
•  Osvětlení obrazovky se aktivuje stisknutím jakéhokoli tlačítka.
•  Ve stavové oblasti se nachází potřebné aktualizace kalibrace, chyby kalibrace a 

problémy s měřením glykémie pomocí snímače.
•  Vaše nastavení vysokých výstrah se zobrazí jako žlutá čára vedoucí přes graf trendů.
• Vaše nastavení nízkých výstrah se zobrazí jako červená čára vedoucí přes graf trendů.
•  Jako šedá je označená cílová oblast hodnot glykémie určená na základě vašich 

individualizovaných nastavení výstrah vysoké a nízké glykémie.
•  Vaše aktuální naměřená glykémie bude na základě vašich nastavení výstrah vysoké 

a nízké glykémie červená, pokud je příliš nízká, a žlutá, pokud je příliš vysoká. 
•  Tečky na grafu trendů budou také v závislosti na vašich nastaveních výstrah vysoké 

a nízké glykémie měnit barvu.
•  Pokud není vaše výstraha nízké glykémie nastavena a vaše glykémie je 3,1 mmol/l 

nebo nižší, bude vaše hodnota glykémie červená.
•  Pokud jsou vaše hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače v intervalu mezi 

nastaveními výstrah vysoké a nízké glykémie, bude hodnota glykémie bílá.

Nastavení 
výstrahy vysoké 
glykémie

Nastavení 
výstrahy nízké 
glykémie

Anténa

Stav baterie
Nejaktuálnější měření 

glykémie za dobu 5 minut

Cílové 
rozmezí 
glykémie

Hodnota 
glykémie

Aktuální čas

Stavová 
oblast

Šipka trendu
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Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ si můžete v 1, 3, 
6, 12 a 24hodinových grafech trendů prohlédnout starší 
informace o vaší glykémii. 

•  Systém hlásí pouze informace o glykémii v rozmezí 
2,2 až 22,2 mmol/l. Pokud je vaše glykémie mimo toto 
rozmezí, zobrazí váš graf trendů rovnou linii nebo tečky 
v úrovni 22,2 nebo 2,2 mmol/l.

Glykémie naměřená pomocí 
snímače je uváděna v jednotkách 

milimoly na litr (mmol/l)

(Přechodem směrem nahoru se dostanete od 3hodinového grafu k 1hodinovému grafu)

1hodinový graf trendů: 1hodinový graf trendů ukazuje 
aktuální glykémii a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače za poslední 1 hodinu.

3hodinový graf trendů: 3hodinový graf trendů ukazuje 
aktuální glykémii a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače za poslední 3 hodiny.

(přechodem směrem dolů se dostanete od 3hodinového grafu k 6hodinovému grafu)

6hodinový graf trendů: 6hodinový graf trendů ukazuje 
aktuální glykémii a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače za poslední 6 hodiny.

(přechodem směrem dolů se dostanete od 6hodinového grafu k 12hodinovému grafu)

12hodinový graf trendů: 12hodinový graf trendů ukazuje 
aktuální glykémii a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače za poslední 12 hodiny.
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Na přijímači se zobrazí hlášení „NÍZKÁ“, pokud je poslední naměřená glykémie nižší než 
2,2 mmol/l, a „VYSOKÁ“, pokud je poslední naměřená glykémie vyšší než 22,2 mmol/l.

5

5.2  ŠIPKY RYCHLOSTI ZMĚNY
Šipky rychlosti změny vám podávají další informace o směru 
a rychlosti změny vaší glykémie. 

Šipky trendů se objevují na pravé straně od aktuální 
naměřené glykémie.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Šipky rychlosti změny představují pouze doplňující údaj, nereagujte na ně 

přehnaně. Zvažte dávku inzulínu v poslední době, aktivitu, příjem stravy, váš 
celkový graf trendů a vaší glykémie, až poté proveďte nějakou úpravu.

(Přechodem směrem dolů se dostanete od 12hodinového grafu k 24hodinovému grafu)

24hodinový graf trendů: 24hodinový graf trendů ukazuje 
aktuální glykémii a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače za poslední 24 hodiny.
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Tato tabulka ukazuje různé šipky trendů, které se zobrazují na přijímači:

Konstantní: Vaše glykémie je stabilní (nezvyšuje/nesnižuje se o více 
než 0,06 mmol/l za minutu). Vaše glykémie by se mohla zvýšit nebo 
snížit maximálně o 0,8 mmol/l za 15 minut.

Pomalu stoupající: Vaše glykémie stoupá rychlostí 0,06 až 0,11 
mmol/l za minutu. Pokud by růst touto rychlostí pokračoval, mohla by 
se vaše glykémie zvýšit o až 1,7 mmol/l za 15 minut.

Stoupající: Vaše glykémie stoupá rychlostí 0,11 až 0,17 mmol/l za 
minutu. Pokud by růst touto rychlostí pokračoval, mohla by se vaše 
glykémie zvýšit o až 2,5 mmol/l za 15 minut.

 Rychle stoupající: Vaše glykémie stoupá rychlostí více než 0,17 
mmol/l za minutu. Pokud by růst touto rychlostí pokračoval, mohla by 
se vaše glykémie zvýšit o více než 2,5 mmol/l za 15 minut.

Pomalu klesající: Vaše glykémie klesá rychlostí 0,06 až 0,11 mmol/l 
za minutu. Pokud by snížení touto rychlostí pokračovalo, mohla by se 
vaše glykémie snížit o až 1,7 mmol/l za 15 minut.

Klesající: Vaše glykémie klesá rychlostí 0,11 až 0,17 mmol/l za 
minutu. Pokud by snížení touto rychlostí pokračovalo, mohla by se 
vaše glykémie snížit o až 2,5 mmol/l za 15 minut.

 Rychle klesající: Vaše glykémie klesá rychlostí více než 0,17 mmol/l 
za minutu. Pokud by snížení touto rychlostí pokračovalo, mohla by se 
vaše glykémie snížit o více než 2,5 mmol/l za 15 minut.

Žádná 
šipka

Žádné informace o rychlosti změny: Přijímač není v současnosti 
schopen vypočíst rychlost stoupání nebo klesání vaší glykémie.
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5

5.3  SYMBOLY STAVOVÉ OBLASTI GLYKÉMIE
V průběhu vyšetření pomocí snímače se mohou ve „stavové oblasti“ v horní části grafu 
trendů objevit níže uvedené symboly. Když je stavový symbol zobrazen, nebudete 
dostávat nové hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače kromě hodnot získaných při 
pravidelné výzvě ke kalibraci každých 12 hodin.

Potřeba 
kalibrace

Tato ikona znamená, že je třeba zadat kalibraci. Tato výzva se objeví, 
když je nutné provést aktualizační kalibraci po 12 hodinách nebo když je 
potřeba provést nějakou další kalibraci (viz kapitola 4., část 4.2, Postup při 
kalibraci).

Potřeba další 
kalibrace

Tato ikona znamená, že je ke kalibraci systému nutné zadat ještě jednu 
hodnotu glykémie. V opačném případě nebudete dostávat nové hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Šipky trendů se neobjeví, pokud jsou v údajích 

o glykémii mezery (viz kapitola 9., část 9.4, 
Systémová chyba glykémie). Pokud se v horní části 
grafu trendů objeví symbol chyby měření glykémie 

, symbol čekání , symbol Mimo dosah 
 nebo symbol kapky krve , šipky trendů se 

nezobrazí.

•  Pokud není šipka trendů k dispozici a vy potřebujete 
informaci o tom, jestli vaše glykémie stoupá nebo klesá, proveďte měření 
glykémie na glukometru. 

  Příznaky nízké či vysoké glykémie v krvi nelze přehlížet. Pokud máte 
příznaky nízké či vysoké glykémie, proveďte kontrolní měření pomocí 
glukometru.
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Chyba měření 
glykémie

Tato ikona znamená, že přijímač dočasně není schopen analyzovat signál 
snímače. Tato ikona se vztahuje pouze ke snímači. Pokud se objeví tento 
symbol, počkejte na další výzvy a nezadávejte žádné hodnoty glykémie.

Mimo dosah

Tato ikona znamená, že přijímač a snímač/vysílač spolu nekomunikují. 
Ujistěte se, že mezi přijímačem a snímačem/vysílačem není vzdálenost 
větší než 6 metrů (viz kapitola 1., část 1.2, Základní informace o vysílači). 

Chyba 
kalibrace, 
vyčkejte  
15 min.

Ikona znamená, že snímač v tuto chvíli nelze nakalibrovat. Pokud se 
objeví tato obrazovka, zadejte po uplynutí asi 10 až 15 minut alespoň 
jednu další hodnotu glykémie ke kalibraci. Pokud snímač nelze 
nakalibrovat ani poté, je nutné jej sejmout a zavést nový. 

Chyba 
kalibrace, 
vyčkejte  
1 hod.

Tato ikona znamená, že kalibrace snímače neprobíhá správně. Pokud 
se objeví tato obrazovka, počkejte alespoň jednu hodinu a poté zadejte 
jednu další hodnotu glykémie. Pokud se na přijímači poté neobjeví žádné 
naměřené hodnoty, snímač je potřebné vyjmout a zavést nový. 

Počkejte

Tato ikona znamená, že přijímač narazil na potenciální problém se 
signálem snímače. Je třeba vyčkat přibližně 30 minut, zda se neobjeví 
další výzvy. Nezadávejte žádné hodnoty glykémie, když je zobrazen tento 
symbol.
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TATO STRÁNKA JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ

5
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kapitola šestá
VÝSTRAHY, ALARMY A PROFILY VÝSTRAH
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6.1  NASTAVENÍ VÝSTRAH

6.1.1  VÝCHOZÍ NASTAVENÍ VÝSTRAH/ALARMŮ
Když obdržíte systém Dexcom G4 PLATINUM CGM, jsou na přijímači přednastaveny 
následující výstrahy a alarmy (viz následující tabulka).

Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Co to znamená? Jaké je 
výchozí 
nastavení?

Jakým 
způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Vysoká glykémie
Výstraha
Vaše aktuální 
glykémie naměřená 
snímačem je rovna 
hodnotě nastavené 
pro vysokou výstrahu 
nebo tuto hodnotu 
přesahuje.

Zapnutá při
11,1 mmol/l

Zařízení zavibruje 
dvakrát, poté 
vibruje/pípá dvakrát 
každých 5 minut až 
do potvrzení nebo 
snížení glykémie pod 
úroveň výstrahy.

Ne, pokud 
jste nezapnuli 
funkci odložení 
u výstrahy 
vysoké glykémie. 

Nízká glykémie
Výstraha
Vaše aktuální 
glykémie naměřená 
snímačem je rovna 
hodnotě nastavené 
pro nízkou výstrahu 
nebo je nižší než tato 
hodnota.

Zapnutá při 
4,4 mmol/l

Zařízení zavibruje 
třikrát, poté 
vibruje/pípá třikrát 
každých 5 minut až 
do potvrzení nebo 
zvýšení glykémie 
nad úroveň výstrahy.

Ne, pokud jste 
nezapnuli funkci 
odložení u 
výstrahy nízké 
glykémie. 

Fixní nízký alarm
Vaše aktuální 
glykémie naměřená 
snímačem je rovna 
hodnotě 3,1 mmol/l 
nebo nižší.

Zapnuto Zařízení zavibruje 
čtyřikrát, poté 
vibruje/pípá čtyřikrát 
každých pět minut 
až do potvrzení 
nebo zvýšení 
glykémie nad úroveň 
3,1 mmol/l.

Ano, každých 30 
minut po každém 
potvrzení, než 
se glykémie 
vrátí zpět do 
definovaného 
rozmezí.

V této kapitole naleznete informace o výstrahách a alarmech systému 
Dexcom G4 PLATINUM CGM a postupech při jejich úpravě.
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Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Co to znamená? Jaké je 
výchozí 
nastavení?

Jakým 
způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výstraha Mimo 
dosah
Snímač/vysílač 
a přijímač spolu 
nekomunikují. 

Vypnuto Vypnuto Ne

Výstraha 
Stoupá/Klesá
Samostatná šipka
Vaše glykémie 
stoupá/klesá rychlostí 
0,11 mmol/l/ za 
minutu nebo vyšší 
(alespoň 1,7 mmol/l 
za 15 minut).

Vypnuto Vypnuto Ne

Výstraha 
Stoupá/Klesá
Dvojitá šipka
Vaše glykémie 
stoupá/klesá rychlostí 
0,17 mmol/l/ za 
minutu nebo vyšší 
(alespoň 2,5 mmol/l 
za 15 minut).

Vypnuto Vypnuto Ne

6

UŽITEČNÁ RADA:
•  Váš přijímač může zobrazit výstrahu i za jiných okolností, kdy je potřebné reagovat 

na aktuální stav, jako např. slabá baterie, selhání snímače atd. Detailní seznam 
těchto dalších výstrah naleznete v kapitole 12., Příloha.
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6.1.2  VÝSTRAHY GLYKÉMIE
Systém Dexcom G4 PLATINUM umožňuje vytvářet vlastní osobní nastavení způsobu, 
jakým vám bude přijímač oznamovat, co se děje. Výstrahy nízké a vysoké glykémie vám 
oznamují, kdy se hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače nachází mimo cílové 
rozmezí glykémie. Výstraha Stoupá a Klesá (rychlost změny) vás upozorní na rychlou 
změnu glykémie (viz kapitola 6., část 6.2, Pokročilé výstrahy). Systém Dexcom G4 
PLATINUM také disponuje alarmem nízké glykémie, který nelze upravit ani vypnout. Tento 
alarm je nastaven na hodnotu 3,1 mmol/l. Tato bezpečnostní funkce vás upozorní, pokud 
glykémie poklesne na příliš nízkou hodnotu. Kromě obrazovek výstrah objevujících se na 
vašem přijímači můžete také nastavit, aby vás systém v případě výstrahy vysoké a nízké 
glykémie upozornil pomocí vibrace a pípání. Tato funkce může být užitečná při spánku, 
řízení, cvičení nebo v průběhu schůzek.

6.1.3  VÝSTRAHA VYSOKÉ GLYKÉMIE
Pokud se hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače 
dostanou na úroveň vysoké výstrahy nebo nad ni, objeví 
se tato obrazovka s hodnotou výstrahy vysoké glykémie. 
Přijímač začne v závislosti na vašem nastavení profilu 
vibrovat a/nebo pípat (viz kapitol 6., část 6.3, Profily výstrah).

Po nastavení výstrahy vysoké glykémie je její úroveň 
označena žlutou čárou v grafu trendů.

Přijímač bude nadále výstrahu zobrazovat, dokud ji nezrušíte 
stisknutím tlačítka ZVOLIT nebo dokud hodnoty glykémie 
naměřené pomocí snímače nepoklesnou pod nastavenou 
úroveň výstrahy vysoké glykémie. Změnou nastavení 
odložení výstrahy můžete zvolit, jestli přijímač výstrahu po 
jejím zrušení opět zobrazí (viz kapitola 6., část 6.2, Pokročilé 
výstrahy).

Výstraha vysoké 
glykémie nastavená na 

hodnotu 11,1 mmol/l

Nastavení výstrahy 
vysoké glykémie
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6.1.4  VÝSTRAHA NÍZKÉ GLYKÉMIE
Pokud se hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače 
dostanou na úroveň nízké výstrahy nebo pod ni, objeví se 
tato obrazovka s hodnotou výstrahy nízké glykémie. Přijímač 
začne v závislosti na nastavení profilu vibrovat a/nebo pípat. 

Po nastavení výstrahy nízké glykémie je její úroveň 
označena červenou čárou v grafu trendů.

Přijímač bude nadále výstrahu zobrazovat, dokud ji nezrušíte 
stisknutím tlačítka ZVOLIT nebo dokud hodnoty glykémie 
naměřené pomocí snímače nestoupnou nad nastavenou 
úroveň výstrahy nízké glykémie. Změnou nastavení odložení 
výstrahy můžete zvolit, jestli přijímač výstrahu po jejím 
zrušení opět zobrazí (viz kapitola 6., část 6.2, Pokročilé 
výstrahy).

Výstraha nízké glykémie 
nastavená na hodnotu 

4,4 mmol/l

Nastavení výstrahy  
nízké glykémie

6

UŽITEČNÉ RADY:
•  Když máte zapnuté vysoké i nízké výstrahy, v grafu trendů bude zobrazena šedá 

zóna označující cílové rozmezí.

• Pokud je vysoká nebo nízká výstraha vypnutá, tato šedá zóna se nezobrazí.
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6.1.6  VSTUP DO NABÍDKY VÝSTRAH

1.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapněte přijímač. Objeví se 3hodinový graf trendů.

2.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte hlavní nabídku.

3.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ přesuňte na položku 
„Výstrahy“ a stiskněte tlačítko ZVOLIT. Objeví se nabídka výstrah.

6.1.5  ALARM NÍZKÉ GLYKÉMIE

Systém Dexcom G4 PLATINUM také disponuje fixním nízkým alarmem nastaveným na 
hodnotu 3,1 mmol/l. Tato funkce doplňuje vaše osobní výstrahy nízké a vysoké glykémie. 
Tento alarm a nastavení jeho opakování nelze změnit ani 
vypnout.

•  U alarmu nízké glykémie zobrazí přijímač obrazovku 
znázorněnou napravo.

•  Opakovaný alarm: Přijímač vás automaticky po 
30 minutách od zrušení alarmu stisknutím tlačítka ZVOLIT 
opět upozorní, pokud jsou hodnoty glykémie naměřené 
pomocí snímače stále rovny nebo nižší než hodnota  
3,1 mmol/l.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Přijímač výstrahu nezobrazí, pokud se kalibrace prováděla v posledních 

5 minutách a získaná hodnota glykémie naměřená pomocí snímače se nacházela 
mimo cílové rozmezí. Přijímač výstrahu zobrazí, pokud hodnota glykémie 
naměřená pomocí snímače zůstává po těchto pěti minutách mimo vaše cílové 
rozmezí.
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6.1.7  VÝSTRAHY VYSOKÉ A NÍZKÉ GLYKÉMIE 

Postup při změně nastavení výstrah vysoké a nízké glykémie je popsán v následujících 
krocích.

1.  V nabídce výstrah se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku  „Vysoká gl.“ nebo  „Nízká gl.“ 
a stiskněte tlačítko ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvýrazněte položku 
„Zap./Vyp.“ a poté tuto možnost nastavte stisknutím 
tlačítka ZVOLIT. Vedle aktuálního nastavení se zobrazí 
zatržítko.

3.  Stisknutím tlačítka VLEVO se vrátíte na předchozí 
obrazovku.

4.  Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku „Hladina“. 
Zobrazené číslo představuje aktuální nastavení hodnoty 
výstrahy vysoké glykémie. Chcete-li toto číslo změnit, 
stiskněte tlačítko ZVOLIT a pomocí tlačítek NAHORU 
nebo DOLŮ nastavte požadovanou hodnotou výstrahy 
vysoké glykémie. Poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

 •  Hodnotu výstrahy vysoké glykémie lze nastavit 
v rozmezí 6,7 až 22,2 mmol/l po přírůstcích 0,1 mmol/l.

 •  Hodnotu výstrahy nízké glykémie lze nastavit v rozmezí 
3,3 až 5,5 mmol/l po přírůstcích 0,1 mmol/l.

6

UŽITEČNÁ RADA:
• Kroky při nastavení výstrahy vysoké a nízké glykémie jsou stejné.
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6.2  POKROČILÉ VÝSTRAHY
Kromě výstrah vysoké a nízké glykémie a alarmu lze nastavit výstrahy vysokého a 
nízkého odložení, rychlosti stoupání a klesání hodnot glykémie a výstrahu Mimo dosah. 
Při nastavování kterékoli z těchto pokročilých výstrah postupujte dle níže uvedených 
kroků.

1.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT na přijímači jej zapněte.

2. Stisknutím tlačítka ZVOLIT vstupte do hlavní nabídky.

3.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvýrazněte položku „Výstrahy“ a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

4.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Rozšiřený“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Výstrahy je nutné potvrdit stisknutím tlačítka ZVOLIT na přijímači.
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6.2.1  NASTAVENÍ DOBY ODLOŽENÍ VÝSTRAH VYSOKÉ A NÍZKÉ 
GLYKÉMIE
Mezi opakovanými výstrahami vysoké nebo nízké glykémie lze nastavit dobu odložení na 
každých 15 minut po dobu až 5 hodin.

1.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte  
na položku  „Alarm vysoké hl.“ nebo „Alarm nízké hl.“  
a stiskněte tlačítko ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte dobu 
(po 15minutových přírůstcích) mezi první výstrahou a 
následujícími opakovanými výstrahami. Stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. Pokud nastavíte tuto dobu na nulu, systém 
nebude opakované výstrahy zobrazovat.

3.  Stisknutím tlačítka VLEVO se po dokončení vrátíte do 
nabídky výstrah.
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6.2.2  VÝSTRAHY K RYCHLOSTI STOUPÁNÍ A KLESÁNÍ HLADIN 
GLYKÉMIE
Výstrahy rychlosti vás upozorní, když se glykémie zvyšuje (výstraha Stoupá) nebo klesá 
(výstraha Klesá), a informují, jak rychle k tomu dochází. Můžete si vybrat, zda vás má 
přijímač upozornit, když se glykémie naměřená pomocí snímače zvyšuje nebo snižuje 
o 0,11 mmol/l za minutu a více nebo o 0,17 mmol/l za minutu a více.

Pokud nastavíte rychlost snížení na hodnotu 0,11 mmol/l za 
minutu a vaše hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače 
se snižují touto nebo vyšší rychlostí, objeví se obrazovka se 
samostatnou šipkou směřující dolů s nápisem „KLESAJÍCÍ“ 
a přijímač začne v závislosti na nastavení vašeho profilu 
vibrovat nebo pípat.

Pokud nastavíte rychlost zvýšení na hodnotu 0,17 mmol/l za 
minutu a vaše hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače 
se zvyšují touto nebo vyšší rychlostí, objeví se obrazovka se 
dvěma šipkami směřujícími nahoru „STOUPAJÍCÍ“ a přijímač 
začne v závislosti na nastavení vašeho profilu vibrovat nebo 
pípat.

Výstraha Klesá

Výstraha Rychle 
stoupá
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Postup při změně nastavení výstrah rychlosti zvýšení nebo snížení je popsán v 
následujících krocích.

1.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte 
na položku „Tempo stoupání“ nebo „Tempo klesání“ a 
stiskněte tlačítko ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvýrazněte 
položku „Zap./Vyp.“ a poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

3.  Stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvolte položku 
„Zapnuto“ nebo „Vypnuto“. Poté zvolte pomocí tlačítka 
ZVOLIT možnost „Zapnuto“ nebo „Vypnuto“.

4.  Stisknutím tlačítka VLEVO se vrátíte zpět na předchozí 
obrazovku. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ 
zvýrazněte položku „Hladina“ a poté stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. Vyberte si, jestli bude systém výstrahy spouštět 
při stoupání/klesání vaší glykémie rychlostí „0,11 
mmol/l/min“ (0,11 mmol/l za minutu nebo více) nebo  
„0,17 mmol/l/min“ (0,17 mmol/l za minutu nebo více). 
Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

5.  Stisknutím tlačítka VLEVO se po dokončení vrátíte do 
nabídky výstrah.
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6.2.3  NASTAVENÍ VÝSTRAHY MIMO DOSAH
Výstraha Mimo dosah oznamuje, že snímač/vysílač a přijímač spolu nekomunikují. 
Snímač/vysílač a přijímač byste měli udržovat ve vzdálenosti menší než 6 metrů. Pokud 
jsou od sebe přijímač/vysílač a snímač příliš daleko a nekomunikují, nebudete ze snímače 
dostávat hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače. 

Pokud k tomu dojde, zobrazí se v pravém horním rohu 
grafu trendů symbol Mimo dosah  a objeví se obrazovka 
znázorněná napravo. Na obrazovce výstrahy Mimo dosah se 
zobrazí, jak dlouho se zařízení v tomto stavu nachází.

1.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ  zvýrazněte 
položku „Mimo rozsah“ a poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

2.  V nabídce možnosti Mimo dosah zvolte stisknutím tlačítka 
NAHORU nebo DOLŮ položku „Zap./Vyp.“ Poté pomocí 
tlačítka ZVOLIT vyberte položku „Zapnuto“. Pokud 
nechcete, aby systém výstrahy Mimo dosah zobrazoval, 
zvolte stisknutím tlačítka ZVOLIT položku „Vypnuto“.

3.  Poté vyberte v nabídce možnosti Mimo dosah pomocí 
tlačítek NAHORU nebo DOLŮ položku „Čas“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. 

UŽITEČNÁ RADA:
• Výstrahy potvrdíte stisknutím tlačítka ZVOLIT na přijímači.
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4.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberte časový 
interval, po jehož uplynutí přijímač výstrahu zobrazí a 
bude opakovaně zobrazovat až do doby, než se dostanete 
zpět do oblasti dosahu. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

5.  Stisknutím tlačítka VLEVO se po dokončení vrátíte do 
nabídky výstrah.

6.3  Profily VÝSTRAH
Systém Dexcom G4 PLATINUM umožňuje nastavit profily, 
kterými se určuje chování výstrah. Tato upravitelná funkce 
se nachází v možnosti Profily v hlavní nabídce (zobrazené 
napravo). 

Váš profil můžete nastavit na zvukový model a úroveň 
hlasitosti, která nejlépe odpovídá potřebám vašeho 
životního stylu. V závislosti na vašich každodenních 
činnostech můžete rychle a jednoduše úpravou vašich 
nastavení profilu změnit způsob, kterým vás systém upozorňuje na výstrahy.

Možnosti profilu jsou následující:

1. Vibrace

2. Tichý

3. Normální

4. Hlasitý

5. Opakování při nízkých hodnotách

U každé možnosti profilu vás systém nejdříve upozorní vibrací.

Když si zvolíte nastavení profilu, nezapomínejte, že toto nastavení se týká všech 
výstrah, alarmů a výzev. V každém profilu bude mít každá specifická výstraha svůj 
vlastní zvukový model, tón a úroveň hlasitosti. Tím vám systém umožňuje jednoduše 
identifikovat každou výzvu, alarm a jejich význam.
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UŽITEČNÉ RADY:
•  Při prvním upozornění výstrahy bude přijímač pouze vibrovat (bez pípání).  

Pokud potvrdíte první výstrahu vibrací, systém bez ohledu na zvolený specifický 
profil výstrah nespustí další zvukovou výstrahu.

•  Fixní nízký alarm nastavený na hodnotu 3,1 mmol/l nelze vypnout ani upravit.
•  U tichého, normálního, hlasitého profilu a profilu opakování při nízkých 

hodnotách (HypoRepeat) se spustí následující sekvence výstrah:
 • Při první výstraze se spustí pouze vibrace.
 •  Pokud tuto výstrahu do pěti minut nepotvrdíte, systém začne vibrovat  

a pípat.
 •  Pokud výstrahu nepotvrdíte ani v průběhu dalších pěti minut, systém 

začne vibrovat a pípat hlasitěji. Tímto způsobem bude pokračovat  
(se stejnou úrovní hlasitosti) každých pět minut až do potvrzení.

Pouze profil opakování při nízkých hodnotách (HypoRepeat):

 •  Pokud výstrahu potvrdíte a hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače budou nadále stejné nebo nižší než hodnota 3,1 mmol/l, 
systém zopakuje výše popsanou sekvenci výstrah za 30 minut.

Jakoukoli výzvu lze potvrdit stisknutím tlačítka ZVOLIT.
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Tento vibrační profil lze použít, když chcete ztišit přijímač a být upozorněni 
na výstrahu vibrací. Jedinou výjimkou bude fixní nízký alarm nastavený na 
hodnotu 3,1 mmol/l, který vás upozorní na výstrahu nejdříve vibracemi a 
poté, pokud nebude potvrzen, po 5 minutách pípáním.

Tento tichý profil lze použít, pokud potřebujete diskrétní výstrahu. Tento 
profil nastaví všechny výstrahy a alarmy na nižší hlasitost pípání, aby je lidé 
kolem vás neslyšeli tak výrazně.

Tento normální profil je výchozím profilem při dodání systému. Tento profil 
nastavuje všechny výstrahy a alarmy na vyšší hlasitost pípání.

Tento hlasitý profil lze použít, pokud potřebujete co nejvýraznější 
výstrahu. Tento profil nastavuje všechny výstrahy a alarmy na hlasité a 
charakteristické melodie.

Tento profil opakování při nízkých hodnotách (HypoRepeat) je velmi 
podobný normálnímu profilu. Rozdíl je, že tento profil bude nepřetržitě 
opakovat fixní nízký alarm každých 5 sekund, dokud se glykémie naměřená 
pomocí snímače nezvýší nad hodnotu 3,1 mmol/l nebo dokud alarm 
nepotvrdíte. Tento profil může být užitečný, pokud potřebujete při extrémně 
nízkých hodnotách glykémie naměřených pomocí snímače další úroveň 
sledování.

6.3.1  MOŽNOSTI PROFILU VÝSTRAH

UŽITEČNÁ RADA:
 Funkce „Vyzkoušet“ je k dispozici v nabídce profilů a umožňuje vám 
vyslechnout sekvenci výstrah a zvuk každé jednotlivé výstrahy a 
alarmu. Když si zvuky vyslechnete, bude lehčí porozumět možnostem 
profilu výstrah. 
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TYP PROFILU

VIBRACE TICHÝ NORMÁLNÍ HLASITÝ
OPAKOVÁNÍ 
PŘI NÍZKÝCH 
HODNOTÁCH

Výstraha 
vysoké 

glykémie

2 dlouhé 
vibrace

2 dlouhé 
vibrace + 2 
slabá pípnutí

2 dlouhé 
vibrace + 2 
střední pípnutí

2 dlouhé 
vibrace + 
stoupající 
melodie

2 dlouhé vibrace + 
2 střední pípnutí

Výstraha 
nízké 

glykémie

3 krátké 
vibrace

3 krátké 
vibrace + 3 
slabá pípnutí

3 krátké 
vibrace + 3 
střední pípnutí

3 krátké vibrace 
+ klesající 
melodie

3 krátké vibrace + 
3 střední pípnutí

Výstraha 
stoupání

2 dlouhé 
vibrace

2 dlouhé 
vibrace + 2 
slabá pípnutí

2 dlouhé 
vibrace + 2 
střední pípnutí

2 dlouhé 
vibrace + 
1 krátká 
stoupající 
melodie

2 dlouhé vibrace + 
2 střední pípnutí

Výstraha 
klesání

3 krátké 
vibrace

3 krátké 
vibrace + 3 
slabá pípnutí

3 krátké 
vibrace + 3 
střední pípnutí

3 krátké 
vibrace + 2 
krátké klesající 
melodie

3 krátké
vibrace + 3 střední 
pípnutí

Výstraha 
Mimo 

rozsah

1 dlouhá 
vibrace

1 dlouhá 
vibrace + 1 
slabé pípnutí

1 dlouhá 
vibrace + 1 
střední pípnut 

1 dlouhá 
vibrace + 3 
krátké opakující 
se melodie

1 dlouhá vibrace + 
1 střední pípnutí

Fixní nízký 
alarm

4 krátké 
vibrace  + 
4 pípnutí 
středním 
tónem 

4 krátké 
vibrace + 
4 pípnutí 
středním 
tónem

4 krátké 
vibrace + 
4 pípnutí 
středním 
tónem

4 krátké 
vibrace + 2 
dlouhé klesající 
melodie + 
pauza + 4 nízká 
pípnutí

4 krátké vibrace + 
4 nízká pípnutí + 
pauza + opakovaná 
sekvence

Všechny 
ostatní 

výstrahy

1 dlouhá 
vibrace

1 dlouhá 
vibrace + 1 
slabé pípnutí

1 dlouhá 
vibrace + 1 
střední pípnutí

1 dlouhá 
vibrace + 1 
krátká melodie

1 dlouhá vibrace + 
1 střední pípnutí

6.3.2  Detaily profilů VÝSTRAH
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Přístup a postup při výběru profilu, který chcete nastavit, je popsán v následujících krocích. 

1.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapněte přijímač. Objeví se 
3hodinový graf trendů.

2.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte hlavní nabídku.

3.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Profily“ a stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. Objeví se nabídka profilů.

4.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte na 
profil, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko ZVOLIT. 

5.  Stisknutím tlačítka VLEVO se po dokončení vrátíte do 
hlavní nabídky.

6
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kapitola sedmá
UDÁLOSTI
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Funkce Události vám umožní zaznamenávat informace o léčbě diabetu, 
které mohou vám i zdravotnickým pracovníkům pomoci porozumět 
vzorcům a trendům glykémie. Můžete zadávat podrobnosti o příjmu 
sacharidů, podaném inzulínu, cvičení a vašem zdravotním stavu. 
K prohlížení trendů a sledování vašich vzorců můžete použít software 
Dexcom Studio.

7.1  UDÁLOSTI

7.1.1  VOLBA UDÁLOSTI

1.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zapněte přijímač. Objeví se 
3hodinový graf trendů.

2.  Stisknutím tlačítka ZVOLIT zobrazíte hlavní nabídku.

3.  V hlavní nabídce se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Události“ a stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. Objeví se nabídka událostí.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Značky událostí lze stáhnout a prohlížet pomocí softwaru Dexcom Studio, nelze 

je však prohlížet na vašem přijímači.
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4.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ se přesuňte na 

položku „Sacharidy“, „Inzulín“, „Cvičení“ nebo „Zdravotní 
stav“ a stiskněte tlačítko ZVOLIT.

7.1.2  NASTAVENÍ DATA A ČASU UDÁLOSTI

Když zadáváte událost, budete požádáni o kontrolu, jestli jsou datum a čas této události 
správné. Výchozí datum a čas zadávaných událostí jsou aktuální datum a čas uložené v 
přijímači. Formát data je RRRR.MM.DD.

1.  Pokud chcete změnit datum a čas události, zvýrazněte 
stisknutím tlačítka VPRAVO každou hodnotu v datu a 
času. Poté hodnoty upravte pomocí tlačítek NAHORU 
nebo DOLŮ a stisknutím tlačítka VPRAVO se přesuňte k 
další hodnotě. Po úpravě času stiskněte tlačítko ZVOLIT. 

2.   Přesunete se na obrazovku potvrzení události. 
Stisknutím tlačítka ZVOLIT zadání potvrdíte.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Změna data nebo času se týká pouze vybrané události. Aktuální datum a čas ve 

vašem přijímači se nezmění.
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7.1.3  SACHARIDY

V událostech sacharidů lze zadávat zkonzumované množství sacharidů (maximálně 250 
gramů). 

1.  V nabídce událostí se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Karbohydráty“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte vaše 
množství sacharidů (0–250 gramů) a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Číslo, které se na obrazovce na začátku 
objeví, bude poslední zadané číslo nebo výchozí 
množství (50 gramů).

3.  Zkontrolujte, zda jsou datum a čas tohoto záznamu správné. Stisknutím tlačítka 
ZVOLIT zadání potvrdíte.

4.   Přesunete se na obrazovku potvrzení události. 
Stisknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte 
položku „OK“, chcete-li provedené změny potvrdit, nebo 
„Zrušit“, přejete-li si záznam smazat, a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Vrátíte se do nabídky událostí.
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7.1.4  INZULÍN

V událostech inzulínu lze zadávat podané množství inzulínu (maximálně 250 jednotek). 
Lze zde zadat pouze podané množství inzulínu, ne však jeho typ.

1.  V nabídce událostí se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Inzulín“ a stiskněte tlačítko 
ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte vaše 
množství inzulínu (0–250 jednotek) a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Číslo, které se na obrazovce na začátku 
objeví, bude poslední zadané číslo nebo výchozí 
množství (10 jednotek).

3.  Zkontrolujte, zda jsou datum a čas tohoto záznamu správné. Stisknutím tlačítka 
ZVOLIT zadání potvrdíte.

4.    Přesunete se na obrazovku potvrzení události. 
Stisknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte 
položku „OK“, chcete-li provedené změny potvrdit, nebo 
„Zrušit“, přejete-li si záznam smazat, a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Vrátíte se do nabídky událostí.
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7.1.5  CVIČENÍ

V události cvičení můžete zadat intenzitu (lehké, střední nebo těžké) a délku 
(až 360 minut) pro jakékoli datum a čas.

1.  V nabídce událostí se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Cvičení“ a stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. 

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvýrazněte 
úroveň intenzity cvičení a poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

3.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte délku 
vašeho cvičení (0–360 minut) a poté stiskněte tlačítko 
ZVOLIT. Na začátku se na této obrazovce objeví výchozí 
hodnota (30 minut).

4.  Zkontrolujte, zda jsou datum a čas tohoto záznamu správné. Stisknutím tlačítka 
ZVOLIT zadání potvrdíte.

5.  Přesunete se na obrazovku potvrzení události. 
Stisknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte 
položku „OK“, chcete-li provedené změny potvrdit, nebo 
„Zrušit“, přejete-li si záznam smazat, a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Vrátíte se do nabídky událostí.



90 | Systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM

7

7.1.6  ZDRAVOTNÍ STAV

Událost Zdravotní stav vám umožňuje zadávat nemoci, stres, příznaky při vysoké 
glykémii, příznaky při nízké glykémii, cyklus (menstruační) nebo konzumaci alkoholu pro 
jakékoli datum a čas.

1.  V nabídce událostí se pomocí tlačítek NAHORU nebo 
DOLŮ přesuňte na položku „Zdravotní stav“ a stiskněte 
tlačítko ZVOLIT.

2.  Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberte vaši 
událost Zdravotní stav a poté stiskněte tlačítko ZVOLIT.

3.  Zkontrolujte, zda jsou datum a čas tohoto záznamu 
správné. Stisknutím tlačítka ZVOLIT zadání potvrdíte.

4.   Přesunete se na obrazovku potvrzení události. 
Stisknutím tlačítka VLEVO nebo VPRAVO vyberte 
položku „OK“, chcete-li provedené změny potvrdit, nebo 
„Zrušit“, přejete-li si záznam smazat, a poté stiskněte 
tlačítko ZVOLIT. Vrátíte se do nabídky událostí.

7.2  SOFTWARE DEXCOM STUDIO
Software Dexcom Studio je volitelná součást vašeho systému. Tento software vám 
umožňuje prohlížet trendy, sledovat glykemické profily a vytvářet upravitelné grafy 
zobrazující vaše trendy glykémie.

Změnou rozsahů údajů si můžete prohlížet dlouhodobé či krátkodobé profily a trendy. 
Můžete použít údaje z aktuálních a předchozích stažení systému a uložit nebo vytisknout 
soubory, které si pak může prohlédnout váš lékař.

Systémové požadavky naleznete na webové stránce společnosti Dexcom  
(www.dexcom.com). Další informace o použití tohoto softwaru naleznete v Uživatelské 
příručce softwaru Dexcom Studio.



kapitola osmá
DOKONČENÍ VYŠETŘENÍ POMOCÍ SNÍMAČE
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Snímač vám bude poskytovat hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače po dobu sedmi dnů. Funkce snímače nebyla testována po  
delší dobu.

UŽITEČNÉ RADY:
•  Vysílač od bílé podložky snímače neodpojujte, je-li podložka připojená k pokožce.

•  Vysílač nevyhazujte – lze jej použít opakovaně. Stejný vysílač je možné 
použít k několika vyšetřením, dokud neuplyne životnost baterie vysílače.

•   Informace o příslušných postupech při likvidaci součástí, které přišly do styku s krví 
(snímač a aplikátor) vám poskytnou místní úřady zajišťující likvidaci odpadu.

•  V některých případech se může vyšetření pomocí snímače ukončit před koncem 
celého 7denního období. Pokud k tomu dojde, přečtěte si kapitolu 9., část 9.6, 
Řešení potíží s vypnutím snímače.
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Přijímač můžete v nastaveních profilů nastavit, aby vás upozorňoval na výstrahy těmito 
obrazovkami (viz kapitola 6., část 6.3, Detaily profilů výstrah, „Všechny ostatní výstrahy“). 
Po 6hodinové, 2hodinové a 30minutové připomínce budete nadále dostávat hodnoty 
glykémie naměřené pomocí snímače. Tyto obrazovky můžete zrušit stisknutím tlačítka 
ZVOLIT na přijímači. Po zobrazení závěrečné obrazovky expirace snímače (00:00:00) 
musíte snímač odstranit.

Po skončení vyšetření pomocí snímače se už na obrazovce 
nebudou zobrazovat hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače. Na grafech trendů bude konec vyšetření pomocí 
snímače označen symbolem semaforu s červeným světlem 
v horní části (viz obrazovka napravo).

Poté bude nutné snímač vyjmout a zavést nový.

Obrazovka konce vyšetření 
s upozorněním na expiraci 

snímače

Obrazovka s upozorněním na 
expiraci snímače za 30 minut

8.1  AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ SNÍMAČE
Přijímač vám ukáže, kolik času vám zbývá do ukončení vyšetření pomocí snímače. 
Obrazovka expirace snímače se zobrazí 6 hodin, 2 hodiny a 30 minut před koncem vašeho 
7denního vyšetření pomocí snímače. 

Obrazovka s upozorněním na 
expiraci snímače za 6 hodin

Obrazovka s upozorněním na 
expiraci snímače za 2 hodiny

8
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8.2  VYJMUTÍ SNÍMAČE

Až budete připraveni snímač odstranit, vytáhněte podložku snímače (vysílač je 
stále nasazený).

1.  Jemně odloupněte adhezivní náplast podložky snímače z kůže, přičemž dojde 
k vytažení snímače.

8.3  SEJMUTÍ VYSÍLAČE
Po sejmutí podložky snímače z pokožky bude třeba odstranit vysílač (vysílač 
nevyhazujte). Vysílač můžete sejmout jedním ze dvou níže uvedených metod:

Metoda 1
Bezpečnostní zámek lze po odstranění z aplikátoru (viz kapitola 3., část 3.4, Umístění 
snímače) použít jako nástroj k sejmutí vysílače. 

1. Položte podložku snímače na stůl. 
2. Podržte oblý okraj bezpečnostního zámku. 
3.  Přesvědčte se, že zoubkovaný okraj bezpečnostního zámku směřuje dolů (směrem pryč 

od šipky směru vyjmutí), jak je vidět na obrázku níže:

 
  Snímače se mohou výjimečně zlomit. Pokud se snímač zlomí a žádná 
jeho část není viditelná nad pokožkou, nevytahujte jej vlastními silami. 
Pokud se v místě zavedení objeví příznaky infekce, zánětlivé zarudnutí, 
otok nebo bolest, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Pokud se snímač 
zlomí, oznamte to svému místnímu prodejci.

UŽITEČNÁ RADA:
•  Výstrahy a alarmy glykémie nebudou po dokončení vyšetření pomocí snímače 

fungovat.
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4.  Vložte zoubkované okraje tak, aby „objímaly“ širší konec vysílače v podložce snímače. 
Zatlačte bezpečnostní zámek směrem dolů až na doraz; vysílač by měl „vyskočit“ 
z podložky snímače.

5.  Vysílač vyjměte, očistěte jej (viz kapitola 10., část 10.1, Údržba) a uložte na chladném 
a suchém místě až do dalšího monitorování glykémie.

Metoda 2
Pokud jste si bezpečnostní zámek neponechali, můžete jednoduše prsty roztáhnout 
úchytky na zadní části podložky snímače (konec nejbližší ke křídlům úchytek podložky 
snímače). Vysílač „vyskočí“ ven z podložky snímače.

Bezpečnostní zámek
(z aplikátoru)

Podložka snímače 
se zaklapnutým 
bezpečnostním 
zámkem na svém 
místě

Úchytky 
podložky 
snímače

Křídla úchytky 
podložky 
snímače

Šipka 
směru 
vyjmutí
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9kapitola devátá

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
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9.1  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SE ZAVEDENÍM SNÍMAČE
Obtíže při zavedení snímače
•  Mám potíže s vyjímáním bezpečnostního zámku:
 –  Bezpečnostní zámek vždy vytahujte ve směru přímo od pokožky. Jako vodítko použijte 

šipky na bezpečnostním zámku.
 – Necloumejte zámkem tam a zpět.

•  Nemohu vytáhnout objímku vzhůru:
 –  Zkontrolujte, zda je píst zatlačený zcela dolů, a až poté vytáhněte objímku nahoru.
 – Při vytahování objímky nahoru by se měla ozvat 2 cvaknutí.
 – Při vytahování objímky nahoru zkuste použít větší sílu.

•  Nemohu z podložky snímače sejmout válec aplikátoru:
 –  Ujistěte se, že je objímka vytažená vzhůru až 

na doraz. K vytažení objímky co nejblíže k horní 
části aplikátoru může být nutné použít větší sílu.

 –  Nejprve zkontrolujte, zda západka vysílače 
zcela přiléhá k adhezivní náplasti na pokožce, 
a až poté stiskněte uvolňovací úchytky. 

 –  Poté stiskněte žebrové uvolňovací úchytky 
po stranách podložky snímače a obloukovým 
pohybem oddalte aplikátor od pokožky.

• Nemohu sejmout západku vysílače:
 –  Jednou rukou přidržte podložku snímače 

a druhou rukou otáčejte západkou vysílače; tímto pohybem ji odstraníte.
 – Nepokoušejte se ji vytáhnout přímo.

Uvolněte válec aplikátoru

UŽITEČNÁ RADA:
•  Pokud postupy řešení potíží uvedené v této kapitole vaše potíže nevyřeší, obraťte 

se na místního prodejce.

V této kapitole jsou uvedeny rady a pokyny k řešení potíží, které se 
mohou při použití systému Dexcom G4 PLATINUM CGM objevit.
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Podložka snímače není dostatečně přilnavá
•  Před přiložením podložky snímače se ujistěte, že na kůži není nanesen krém ani pleťové 

mléko.

•  Oblast nejprve očistěte tamponem napuštěným alkoholem. Před zavedením snímače 
zkontrolujte, zda je oblast čistá a zcela suchá. Na pokožce nesmí být v oblasti, kam jehlu 
zavádíte, přítomna žádná látka.

•  Přes bílou adhezivní náplast podložky snímače můžete přilepit zdravotnickou pásku. 
Nelepte ji však přes vysílač, plastové části podložky snímače ani přes oblast, kam bude 
pomocí jehly zaveden snímač.

9.2  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S KALIBRACÍ
V průběhu vyšetření pomocí snímače můžete být vyzváni, abyste provedli kalibraci. 
Přečtěte si následující pokyny k řešení potíží; pomohou vám provést kalibraci úspěšně. 

UŽITEČNÉ RADY:
•  Ujistěte se, že přijímač a vysílač při kalibraci komunikují. Ve stavové oblasti by se 

neměla objevit ikona .

•   Ujistěte se, že se při kalibraci ve stavové oblasti nezobrazuje ikona .

•  Před kalibrací zkontrolujte, zda jsou vaše hodnoty glykémie v rozmezí 2,2 až 
22,2 mmol/l.

•  Před měřením glykémie určené ke kalibraci si umyjte ruce, ujistěte se, že 
glykemické testovací proužky nemají prošlou dobu spotřeby, že byly správně 
skladovány a (v případě potřeby) že je váš glukometr správně nakódován. Dle 
pokynů dodaných s vaším glukometrem nebo testovacími proužky pečlivě aplikujte 
vzorek krve na testovací proužek.

•  Ujistěte se, že jste nepožili žádné léky obsahující acetaminofen (paracetamol), jako 
např. Tylenol.

• Zkontrolujte, zda je vysílač zcela připojen k podložce snímače.

• Další informace naleznete v kapitole 4., Kalibrace.

9
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9.2.1  TYPY VÝZEV KE KALIBRACI
Tato část popisuje tři zobrazované symboly kapky krve. V následující části naleznete 
návod, jak postupovat, pokud se některý z těchto symbolů objeví. 

Výzva Kalibrace po aktivaci
Touto výzvou vás systém informuje, že uplynula 2hodinová 
doba aktivace přijímače. Je nutné zadat dvě hodnoty 
glykémie určené ke kalibraci systému. Bez nich nebudete 
dostávat hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače.

Obrazovka výzvy ke kalibraci po aktivaci se bude na 
přijímači zobrazovat každých 15 minut až do zadání hodnot 
glykémie do přijímače.

Tuto výzvu zrušíte stisknutím tlačítka ZVOLIT.

Výzva Další kalibrace po aktivaci
Tato výzva znamená, že je ke kalibraci systému nutné zadat 
ještě jednu hodnotu glykémie. Tuto hodnotu je třeba zadat, 
abyste začali dostávat nové hodnoty glykémie naměřené 
snímačem.

Obrazovka výzvy k další kalibraci po aktivaci se bude na 
přijímači zobrazovat každých 15 minut až do zadání hodnot 
glykémie do přijímače.

Tuto výzvu zrušíte stisknutím tlačítka ZVOLIT.

Výzva Kalibrace
Touto výzvou systém oznamuje, že je potřeba zadat jednu 
hodnotu glykémie. Tato výzva se objeví, kdykoli je potřeba 
provést kalibraci nebo když je nutné provést aktualizační 
kalibraci po 12 hodinách. 

Obrazovka s touto výzvou se bude na přijímači objevovat 
každých 15 minut až do zadání hodnot glykémie do 
přijímače.

Tuto výzvu zrušíte stisknutím tlačítka ZVOLIT.

Další výzva s kapkou 
krve po aktivaci

Výzva Kalibrace

Výzva Kalibrace po aktivaci
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9.2.2  SYMBOLY VE STAVOVÉ OBLASTI ZOBRAZENÉ PŘI 
VÝZVÁCH KE KALIBRACI
1.  Výzvu zavřete stisknutím tlačítka ZVOLIT.

2.  Zkontrolujte stavovou oblast v horní části obrazovky. Sami 
se na základě symbolu zobrazeného ve stavové oblasti 
rozhodnete, jak postupovat dále.

 a.  Pokud je zobrazen symbol kalibrace po aktivaci :

  •  Změřte 2 další hodnoty glykémie a zadejte je do 
přijímače.

 b.  Pokud je zobrazen symbol další kalibrace po aktivaci 
:

  •  Změřte 1 další hodnotu glykémie a zadejte ji do 
přijímače.

 c.  Pokud je zobrazen symbol značící, že je třeba provést kalibraci :

  •  Změřte 1 další hodnotu glykémie a zadejte ji do přijímače.

9

Výzva ve stavové 
oblasti

9.3  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ PŘI CHYBĚ KALIBRACE
Tato obrazovka znamená, že byla zadána hodnota glykémie 
ke kalibraci, ale snímač má s kalibrací potíže. Pokud tuto 
obrazovku stisknutím tlačítka ZVOLIT zavřete, ve stavové 
oblasti se objeví tento symbol – .

Pokud se s touto obrazovkou setkáte, počkejte 15 minut 
a poté zadejte 1 další hodnotu glykémie ke kalibraci. 
Počkejte dalších 15 minut. Pokud se tato obrazovka objevuje 
i nadále, zadejte 1 další hodnotu glykémie. Počkejte dalších 
15 minut. Pokud se přesto tato obrazovka objevuje i nadále, 
bude nutné snímač vyměnit.

Tato obrazovka znamená, že byla zadána hodnota glykémie 
ke kalibraci, ale snímač má s kalibrací potíže. Pokud tuto 
obrazovku stisknutím tlačítka ZVOLIT zavřete, ve stavové 
oblasti se objeví tento symbol – .

Obrazovka Chyba 
kalibrace, vyčkejte 

15 min

Obrazovka Chyba 
kalibrace, vyčkejte 

1 hod
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9.4  SYSTÉMOVÁ CHYBA MĚŘENÍ GLYKÉMIE
Někdy může systém nahlásit, že není schopen poskytnout 
platné měření glykémie pomocí snímače. Pokud k této 
situaci dojde, ve stavové oblasti se zobrazí ikona chyby 
měření glykémie  nebo ikona čekání . Tyto symboly 
znamenají, že přijímač dočasně není schopen analyzovat 
signál snímače. Tyto symboly se vztahují pouze ke snímači. 
Pokud se tyto symboly objeví, počkejte na další pokyny 
a nezadávejte žádné hodnoty glykémie. Hodnoty glykémie 
ke kalibraci, které zadáte v době, kdy jsou zobrazeny tyto 
symboly, nebudou systémem použity (viz kapitola 5., část 
5.3, Symboly stavové oblasti glykémie).

Pokyny k řešení potíží před zavedením snímače:

•  Ujistěte se, že dosud neuplynulo datum expirace snímače.

•  Ujistěte se, že je vysílač správně usazen na místě (musí 
slyšitelně zaklapnout).

•  Ujistěte se, že se podložka snímače nenachází 
v nesprávné poloze a na okrajích přiléhá k pokožce. 

•  Ujistěte se, že na podložku snímače nic netlačí  
(např. oblečení, bezpečnostní pás apod.).

•  Ujistěte se, že jste pro zavedení zvolil/a vhodné místo (viz kapitola 3., část 3.3,  
Výběr místa zavedení).

• Před zavedením snímače se ujistěte, že je zvolené místo zavedení čisté a suché.

•  Očistěte spodní část vysílače mírně navlhčenou utěrkou nebo tamponem 
s isopropylalkoholem. Vysílač umístěte na čistou a suchou tkaninu a nechejte oschnout 
na vzduchu po dobu 2–3 minut.

Systém je obvykle schopen tento problém vyřešit a pokračovat v měření glykémie pomocí 
snímače. Pokud však od posledního zobrazení naměřené glykémie uplynuly více než 
3 hodiny, obraťte se na místního prodejce. 

Chybí údaje o glykémii 
( )

Chybí údaje o glykémii 
( )

Pokud se s touto obrazovkou setkáte, počkejte alespoň 1 hodinu a poté zadejte 1 další 
hodnotu glykémie ke kalibraci. Počkejte 15 minut. Pokud se tato obrazovka objevuje 
i nadále, zadejte 1 další hodnotu glykémie. Počkejte dalších 15 minut. Pokud se přesto 
tato obrazovka objevuje i nadále, bude nutné snímač vyměnit.
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Pokud je rozdíl mezi glykémií naměřenou snímačem a skutečnou glykémií vyšší, než 
je průmyslový standard, tzn. 20 %/1,1 mmol/l, umyjte si ruce a proveďte další měření 
glykémie. Pokud naměřená glykémie zůstává i nadále mimo průmyslový standard, 
zadejte tuto glykémii do svého přijímače jako hodnotu ke kalibraci. Měření glykémie 
pomocí snímače se upraví v průběhu dalších 15 minut. Pokud jsou rozdíly mezi glykémií 
naměřenou snímačem a skutečnou glykémií mimo přijatelné rozmezí, postupujte před 
zavedením dalšího snímače dle níže uvedených pokynů k řešení potíží:

• Ujistěte se, že dosud neuplynulo datum expirace snímače.
• Kalibraci neprovádíte v době, kdy je zobrazena ikona  nebo .
•  Ke kalibraci nepoužívejte měření glykémie získané z alternativních míst zavedení (krev 

z dlaně, předloktí atd.), jelikož hodnoty naměřené z alternativních míst se mohou lišit od 
skutečné hodnoty glykémie. Ke kalibraci používejte pouze hodnotu glykémie stanovenou 
při odběru z prstu.

•  Ke kalibraci lze použít pouze hodnoty glykémie mezi 2,2 a 22,2 mmol/l. Pokud bylo 
jedno nebo více vašich měření mimo toto rozmezí, přijímač se nenakalibruje. Bude 
nutné vyčkat, dokud se hodnota glykémie nedostane do tohoto rozmezí, a až poté bude 
možné kalibraci provést.

  Hodnoty glykémie naměřené pomocí snímače mohou být nepřesné, pokud 
neprovedete kalibraci nejméně každých 12 hodin.

  Pokud chcete provést kalibraci systému, musíte zadat přesnou hodnotu 
glykémie zobrazenou na glukometru do 5 minut od pečlivě provedeného 
měření glykémie. Zadání nesprávné hodnoty glykémie nebo hodnoty starší 
než 5 minut může mít za následek nepřesné měření glykémie pomocí 
snímače.

9.5  NEPŘESNOSTI SNÍMAČE
Nepřesnosti většinou vznikají pouze činností snímače; přijímač ani vysílač nepřesnosti 
nezpůsobují. Měření glykémie pomocí snímače by měla sloužit pouze k tvorbě trendů. 
Glukometr a snímač měří glykémii ze dvou typů tělesných tekutin: z krve a intersticiální 
tekutiny. Z tohoto důvodu si nemusí naměřené hodnoty získané pomocí glukometru 
a pomocí snímače zcela odpovídat. 
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•  K měření glykémie, kterou použijete ke kalibraci, by se měl vždy používat stejný 
glukometr. Glukometr v průběhu vyšetření pomocí snímače neměňte. Přesnost 
glukometru a testovacího proužku se může lišit v závislosti na značce glukometru.

•  Před měřením glykémie určené ke kalibraci si umyjte ruce, ujistěte se, že glykemické 
testovací proužky nemají prošlou dobu spotřeby, že byly správně skladovány a (v případě 
potřeby) že je váš glukometr správně nakódován. Dle pokynů dodaných s vaším 
glukometrem nebo testovacími proužky pečlivě aplikujte vzorek krve na testovací 
proužek.

•  Ujistěte se, že glukometr používáte v souladu s pokyny výrobce. Zajistíte tím správnost 
hodnoty naměřené glykémie určené ke kalibraci.

•  Ujistěte se, že jste neužil/a žádný lék obsahující acetaminofen (paracetamol), jako 
např. Tylenol. V opačném případě nelze zaručit správnost hodnot naměřené glykémie 
určených ke kalibraci.

 •  Očistěte spodní část vysílače mírně navlhčenou utěrkou nebo tamponem 
s isopropylalkoholem. Vysílač umístěte na čistou a suchou tkaninu a nechejte oschnout 
na vzduchu po dobu 2–3 minut.

9.6  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S VYPÍNÁNÍM SNÍMAČE
V některých případech se může vyšetření pomocí snímače ukončit ještě před koncem 
celého 7denního období (nebo může být z nějakého důvodu nutné jej přerušit). Po 
ukončení vyšetření pomocí snímače bude nutné snímač vyjmout. 
Další funkčnost snímače zlepšíte následujícím postupem:
•  Ujistěte se, že dosud neuplynulo datum expirace snímače.

•  Ujistěte se, že je vysílač správně usazen na místě.

•  Ujistěte se, že se podložka snímače nenachází v nesprávné poloze a na okrajích správně 
přiléhá k pokožce. 

• Ujistěte se, že na podložku snímače nic netlačí (např. oblečení, bezpečnostní pás apod.).

•  Ujistěte se, že jste pro zavedení zvolil/a vhodné místo (viz kapitola 3., část 3.3, Výběr 
místa zavedení).

• Před zavedením snímače se ujistěte, že je zvolené místo zavedení čisté a suché.
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UŽITEČNÉ RADY:
•  Možnosti hlavní nabídky se mění v závislosti na tom, zda probíhá aktivní 

vyšetření pomocí snímače, či nikoli.
 –  Pokud aktivní vyšetření pomocí snímače probíhá, nebude v hlavní 

nabídce obsažena možnost „Zapnout snímač“.
 –  Pokud aktivní vyšetření pomocí snímače neprobíhá, nebude v hlavní 

nabídce figurovat možnost „Vypnout snímač“.

•  Pokud snímač odstraňujete před uplynutím celého 7denního období, 
nezapomeňte vyšetření pomocí snímače zastavit.

9.6.1.  BRZKÉ VYPNUTÍ SNÍMAČE – SELHÁNÍ SNÍMAČE
V průběhu vyšetření pomocí snímače může přijímač zjistit 
určité problémy se signálem snímače, v jejichž důsledku již 
nebude možné provést měření glykémie. V takovém případě 
se vyšetření pomocí snímače ukončí a objeví se obrazovka, 
kterou vidíte napravo. Pokud se tato obrazovka objeví, 
znamená to, že relace kontinuálního monitorování glykémie 
byla ukončena. Stisknutím tlačítka ZVOLIT tuto obrazovku 
zavřete.

Poté bude nutné snímač vyjmout a zavést nový.

9.6.2  RUČNÍ VYPNUTÍ SNÍMAČE – MOŽNOST „VYPNOUT SNÍMAČ“
V určitých případech bude třeba vyšetření pomocí snímače ručně zastavit ještě před 
uplynutím nastavených sedmi dnů. Mezi takové případy patří například následující situace:

• potíže s kalibrací, které nelze vyřešit;
• ikona , kterou nelze zrušit;
• potíže s adhezí snímače;
• potřeby vyplývající ze životního stylu pacienta.
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1.  Vyšetření pomocí snímače lze ručně ukončit zvolením 
možnosti „Vypnout snímač“, kterou najdete v hlavní 
nabídce. 

2.  Zvýrazněte možnost „OK“ a stisknutím tlačítka ZVOLIT 
potvrďte, že chcete vyšetření pomocí snímače skutečně 
vypnout.

 

3.  Objeví se obrazovka s informací, že probíhá vypínání 
vyšetření pomocí snímače. 

4.  Po vypnutí vyšetření se v pravém horním rohu grafu 
trendů objeví symbol semaforu s červeným světlem ( ).



108 | Systém kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM

9.7  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S BATERIÍ A NABÍJEČKOU
K nabíjení přijímače používejte pouze kabel a nabíječku baterií značky Dexcom.

1.  Nezapomeňte baterii přijímače dle potřeby dobíjet. Baterie vydrží nabitá zhruba 3 dny, 
a to v závislosti na tom, jak často zapínáte přijímač, používáte výstrahy a zadáváte 
události. 

2.  Pokud se na přijímači po připojení k nabíječce neobjeví ikona nabíjení, ujistěte se, že 
jsou oba konce kabelu USB zcela připojeny k portu přijímače i k nabíječce zapojené do 
zásuvky.

3.  Pokud se baterie vybije a vy ji po dobu několika týdnů nenabijete, nemusí se zapnout. 
Pokud se přijímač nezapne, pokuste se jej nejdříve nabít (viz kapitola 1., část 1.4, 
Nabíjení baterie přijímače). Pokud se přijímač stále nezapíná, bude nutné jej resetovat 
(před resetováním připojte přijímač k nabíječce):

 a.  Do malého kruhového otvoru v zadní části přijímače zasuňte konec kancelářské 
svorky a zatlačte. Přijímač začne vibrovat a zobrazí se obrazovka zpracování. 

 b.  Nyní bude třeba přijímač nabít a pravděpodobně i resetovat čas a datum (viz  
kapitola 1., část 1.4, Nabíjení baterie přijímače a kapitola 2., část 2.2, Nabídka 
nastavení).

9.8  ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S KOMUNIKACÍ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

9.8.1  KONTROLA OBNOVENÍ SYSTÉMU
Tato obrazovka značí, že systém zjistil chybu, kterou bylo 
možné vyřešit bez zásahu uživatele. Stisknutím tlačítka 
ZVOLIT tuto obrazovku zavřete a poté budete moci 
pokračovat ve vyšetření pomocí snímače.

9

9.8.2  CHYBOVÝ KÓD PŘIJÍMAČE
Na této obrazovce se nachází chybový kód. Systém vám 
tímto způsobem oznamuje, že přijímač nemusí pracovat 
správně. Chybový kód si poznamenejte a obraťte se na 
místního prodejce. Pokračujte v kontrole hodnot glykémie 
pomocí glukometru.

Systém nepoužívá žádnou výstrahu, která by vás 
varovala, že již nedostáváte nové hodnoty glykémie 
naměřené pomocí snímače.
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9.8.3  SLABÁ BATERIE VYSÍLAČE
Tato obrazovka se objeví, když se baterie vysílače bude blížit 
úplnému vybití (viz kapitola 1., část 1.2, Základní informace 
o vysílači). Když je baterie vysílače téměř vybitá, přestanou 
spolu vysílač s přijímačem komunikovat. Obraťte se na 
místního prodejce a objednejte si nový vysílač.

Baterie vysílače se vybije přibližně za jeden týden po 
zobrazení této výstrahy.

9.8.4  CHYBOVÝ KÓD SELHÁNÍ VYSÍLAČE
Pokud se objeví tato obrazovka, vysílač nefunguje.  
Zobrazí-li se tato výstraha během právě probíhajícího 
vyšetření pomocí snímače, vyšetření se automaticky zastaví. 
Obraťte se na příslušného místního prodejce. Pokračujte  
v kontrole hodnot glykémie pomocí glukometru.

9.9  MIMO DOSAH / CHYBÍ ANTÉNA
Pokud se objeví tato obrazovka, váš přijímač a vysílač 
nekomunikují a vy již nedostáváte nové hodnoty glykémie 
naměřené snímačem.

•  Váš přijímač a vysílač budou komunikovat pouze v průběhu 
aktivního vyšetření pomocí snímače. 

•  Při každém spuštění nového vyšetření pomocí snímače 
vyčkejte 10 minut, během nichž by přijímač a vysílač měli 
začít komunikovat.

•  Občas může dojít ke ztrátě komunikace na dobu 10 minut. Jedná se o normální stav.

•  Pokud se ve stavové oblasti zobrazuje symbol Mimo dosah  déle než 10 minut, 
přemístěte přijímač a vysílač tak, aby byly od sebe vzdáleny maximálně 6 metrů. 
Počkejte 10 minut, komunikace by měla být opět navázána.
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UŽITEČNÁ RADA:
•  Pokud se přijímač namočí nebo vám upadne, je třeba zkontrolovat, zda stále 

fungují reproduktory a vibrační režim. To lze provést pomocí možnosti Vyzkoušet 
v nabídce profilů (viz kapitola 6., část 6.3.1, Možnosti profilů výstrah).

•  ID vysílače je nutné zadat do přijímače správně, v opačném případě nebudete dostávat 
naměřené hodnoty glykémie (viz kapitola 2., část 2.2. Nabídka nastavení). Před kontrolou 
nebo změnou ID vysílače se ujistěte, že jste snímač odpojili a vypnuli.

  Pokud se stále potýkáte s problémy ohledně přijímání naměřených hodnot systému, 
obraťte se na místního prodejce.

9.10  VÝSTRAHY NEFUNGUJÍ
1.  Ujistěte se, že jste u výstrah nezakázali zvuk či vibrace. Jak změnit tato nastavení je 

vysvětleno v kapitole 6., část 6.1, Nastavení výstrah.

2.  Pokud si přejete, aby systém spouštěl pokročilé výstrahy, zkontrolujte, zda jsou zapnuté 
a zda je u nich nastavena příslušná úroveň (viz kapitola 6., část 6.2, Pokročilé výstrahy).

3.  Nezapomeňte, že při první výstraze se spustí pouze vibrace. Informace o funkci výstrah, 
alarmů a výzev naleznete v kapitole 12., příloha I, Výstrahy, alarmy a výzvy 
přijímače (tabulky sekvencí).

UŽITEČNÁ RADA:
•  ID vysílače lze nastavit pouze za předpokladu, že není spuštěno aktivní vyšetření 

pomocí snímače. V průběhu vyšetření pomocí snímače se v nabídce Settings 
(Nastavení) možnost „ID vysílače“ neobjeví.

   Přenosový dosah z vysílače k přijímači je maximálně 6 metrů v prostoru 
bez překážek. Bezdrátová komunikace nefunguje spolehlivě pod vodou; 
dosah je tedy mnohem menší, nacházíte-li se v bazénu, ve vaně, ve vodní 
posteli atd.
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kapitola desátá
PÉČE O SYSTÉM DEXCOM G4 PLATINUM
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10.1  ÚDRŽBA
Vysílač
•  Otřete zevní část vysílače mírně navlhčenou utěrkou nebo tamponem 

s isopropylalkoholem.

•  Vysílač udržujte v době, kdy jej nepoužíváte, čistý a dobře chráněný.

Přijímač
• Dávejte pozor, aby se vám na přijímač nevylila žádná tekutina nebo abyste jej do tekutiny 
neponořili.

•  Přijímač by měl být uložen v přenosném pouzdře, případně by měl být chráněn jiným 
způsobem.

•  Když se baterie vybije, nechejte přijímač nabít.

•  Uzávěr portu micro USB ponechávejte uzavřený, aby se dovnitř přijímače 
nedostala tekutina.

Příslušenství
•  Kabely připojujte pouze dle instrukcí. Nezasunujte je silou.

•  Zkontrolujte, zda se na kabelech nenachází známky opotřebení či poškození.

•  Používejte pouze díly dodávané společností Dexcom (včetně kabelů a nabíječek). Použití 
dílů, které nedodává společnost Dexcom, může mít vliv na bezpečnost a funkci systému.

Pro systém Dexcom G4 PLATINUM CGM nejsou k dispozici servisní opravy. Pokud při 
použití tohoto systému narazíte na potíže, obraťte se na místního prodejce.
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10.2  SKLADOVÁNÍ
Snímač
•  Snímač skladujte ve sterilním obalu. Tento obal otevřete až před použitím.
•  Nepoužívejte snímače s uplynulým datem expirace. Datum expirace se uvádí ve formátu 

RRRR-MM-DD. Snímače je nutné použít do konce kalendářního dne vytištěného na 
štítku na obalu snímače.

•  Teplota při skladování by měla být v rozmezí 2–25 °C. Snímače můžete skladovat 
v chladničce, pokud teplota uvnitř odpovídá stanovenému rozmezí. Snímače se nesmí 
skladovat v mrazničce.

• Skladujte při vlhkosti 0 až 95 % (relativní vlhkost).

Vysílač
•  Vysílač udržujte v době, kdy jej nepoužíváte, čistý a dobře chráněný.
•  Teplota při skladování by měla být v rozmezí 0–45 °C.
• Skladujte při vlhkosti 10 až 95 % (relativní vlhkost).

Přijímač
•  Přijímač udržujte v době, kdy jej nepoužíváte, čistý a dobře chráněný.
• Před skladováním po dobu delší než 3 měsíce baterii plně nabijte.
•  Teplota při skladování by měla být v rozmezí 0–45 °C.
•  Skladujte při vlhkosti 10 až 95 % (relativní vlhkost).

10.3  ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
Čištění
NEČISTĚTE nabíječku s napájením. 

Čištěním se odstraňují nečistoty z povrchu zařízení. Nezajistí však likvidaci bakterií ani 
virů. Přijímač a vysílač by se měly čistit, kdykoli jsou viditelně znečištěny nebo mezi 
jednotlivými použitími. Budete potřebovat měkkou utěrku navlhčenou ve vodě nebo 
tampon s isopropylalkoholem.

Čištění přijímače nebo vysílače:
1. Zavřete zasouvací kryt portu USB na přijímači.
2.   Otřete zevní část zařízení mírně navlhčenou utěrkou nebo tamponem 

s isopropylalkoholem.
3. Přijímač není vodotěsný, nepoužívejte proto utěrku prosáklou vodou.
4.   Vysílač je voděodolný, když je připojen k podložce snímače. Nelze jej však namáčet do 

tekutin samostatně.
5.   Nepoužívejte mýdlo, odlakovač na nehty ani ředidlo na barvy. Používejte pouze 

isopropylalkohol a vodu.

10
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6.  K čištění nepoužívejte utěrky obsahující adheziva (např. Smith + Nephew IV Prep).
7. Vysílač umístěte na čistou a suchou tkaninu a ponechejte oschnout na vzduchu po dobu 
2–3 minut.

Dezinfekce
Při dezinfekci se z povrchu zařízení odstraňují mikroorganismy a patogeny. Přijímač 
a vysílač dezinfikujte pravidelně a také kdykoli se domníváte, že se povrch zařízení dostal 
do kontaktu s krví nebo tělní tekutinou. Pokud vám při manipulaci s přijímačem nebo 
vysílačem pomáhá další osoba (např. poskytovatel zdravotní péče), zařízení dezinfikujte 
také předtím, než jej tato další osoba použije. Budete potřebovat rukavice, čisté 
a suché savé utěrky, utěrky se 70 % isopropylalkoholem a několik dezinfekčních utěrek 
obsahujících roztok chlornanu v koncentraci 6 500 ppm určený k ničení virů (např. utěrky 
Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach nebo podobné). 

Příprava:

1. Při manipulaci s produkty, které měla oblečené nebo se kterými pracovala jiná osoba, 
postupujte opatrně.

2. Důkladně si umyjte ruce.
3.  Oblečte si potřebné osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, plášť atd.).
4. Zavřete zasouvací kryt portu USB na přijímači.
5. Přijímač není vodotěsný, nepoužívejte proto utěrku prosáklou vodou.

Dezinfekce přijímače nebo vysílače:

1. Používejte rukavice.
2.  Jednou dezinfekční utěrkou pečlivě očistěte povrch od jakékoli viditelné kontaminace 

(otřete přední a zadní stranu a také všechny boční strany zařízení). 
3.  Důkladně navlhčete veškerý povrch zařízení druhou dezinfekční utěrkou. 
4.  Povrch zařízení musí zůstat vlhký při pokojové teplotě (21 ºC) po dobu minimálně 

1 minuty, aby byla zajištěna dostatečná dezinfekce. Bude-li k dodržení předchozího 
pokynu třeba, použijte další dezinfekční utěrky.

5. Jednotku osušte čistou a suchou savou utěrkou.
6.  Otřete povrch zařízení utěrkou se 70 % isopropylalkoholem a odstraňte všechny zbytky 

dezinfekčního prostředku.
7. Jednotku osušte čistou a suchou savou utěrkou.
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8.  Položte přijímač obrazovkou dolů na čistou, suchou utěrku a nechejte oschnout na 

vzduchu po dobu 60 minut.
9.  Vysílač umístěte na čistou a suchou tkaninu a nechejte oschnout na vzduchu po dobu 

2–3 minut.
10. Sejměte si rukavice a zlikvidujte je jako nebezpečný biologický odpad. 
11. Důkladně si umyjte ruce.

10.4  LIKVIDACE PRODUKTU
Obraťte se na místní úřady zabezpečující likvidaci odpadu, které vám poskytnou pokyny 
k likvidaci zařízení obsahujících elektronický odpad (vysílač a přijímač) nebo součástí, 
které přišly do styku s krví (snímač a aplikátor).
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kapitola 
jedenáctá

TECHNICKÉ INFORMACE
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11.1  SPECIFIKACE PRODUKTU

Snímač

Rozmezí glykémie 2,2–22,2 mmol/l

Životnost snímače Až 7 dnů

Kalibrace Komerčně dostupný glukometr

Rozsah kalibrace 2,2–22,2 mmol/l

Podmínky  
skladování

Teplota: 2–25 °C
Vlhkost: 0–95 % (relativní vlhkost)

Sterilizace Sterilizováno ozářením

Vysílač

9438-01 9438-05

Rozměry (včetně 
podložky snímače)

Délka: 3,8 cm
Šířka: 2,3 cm
Tloušťka: 1,3 cm

Délka: 3,8 cm
Šířka: 2,3 cm
Tloušťka: 1,0 cm

Hmotnost (včetně 
podložky snímače)

11,3 g 8,5 g

Napájení Baterie z oxidu stříbrného (nelze vyměnit)

Provozní podmínky Teplota: 10–42 °C

Vlhkost: 10–95 % (relativní vlhkost)

Podmínky skladování Teplota: 0–45 °C
Vlhkost: 10–95 % (relativní vlhkost)

Provozní nadmořská 
výška

-152 až 3 657 m

Omezená záruka 6 měsíců

Ochrana proti vlhkosti IP28:  dočasné ponoření

Ochrana proti 
elektrickému výboji

Aplikovaná část typu BF
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Vysílač

PARAMETR VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvence přenosu/příjmu

2,424 999 877 GHz
2,449 993 677 GHz
2,474 737 539 GHz
2,477 236 919 GHz

Šířka pásma 334,7 kHz

Maximální výkon 1,25 mW EIRP

Modulace Minimum Shift Key (klíč minimálního 
posunu)

Datový tok 49,987 kilobitů/s

Celý paket 224 bitů

Vysílací pracovní cyklus 4,48 ms každých 5 minut v každé ze čtyř 
frekvencí přenosu

Dosah detekce dat 6 m

11
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Poučení a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita
Vysílač je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či 
uživatel vysílače by měli zajistit, aby byl v takovém prostředí skutečně používán.

Test imunity Úroveň testu  
IEC 60601

Úroveň 
shody 
vysílače

Poučení 
o elektromagnetickém 
prostředí

Poučení o elektro-
magnetickém  
prostředí –  
elektrostatický 
výboj (ESD) 

IEC 61000-4-2

Kontakt ± 6 kV

Vzduch ± 8 kV

Kontakt ± 6 kV

Vzduch ± 8 kV

Podlaha by měla být 
dřevěná, betonová nebo 
z keramických dlaždic. 
Pokud je podlaha pokrytá 
syntetickým materiálem, 
měla by být relativní vlhkost 
minimálně 30 %.

Elektrické rychlé 
převodové         
jevy / výboj

IEC 61000-4-4

± 2 kV pro napájecí vedení

± 1 kV pro vstupní/výstupní 
vedení

Nerelevantní

Provoz na 
baterie

Ráz

IEC 61000-4-5

± 1 kV diferenciální režim

± 2 kV běžný režim

Nerelevantní

Provoz na 
baterie

Poklesy napětí, 
krátká přerušení 
a kolísání napětí 
ve vstupních 
napájecích 
vedeních

IEC 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % pokles 
UT) na 0,5 cyklu

40 % UT (60 % pokles UT) 
na 5 cyklů

70 % UT (30 % pokles UT) 
na 25 cyklů

< 5 % UT (> 95 % pokles 
UT) na 5 s

Nerelevantní

Provoz na 
baterie

Frekvence napájení

(50/60 Hz) 
Magnetické pole

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Frekvence napájení 
magnetického pole by 
měla být na úrovních 
charakteristických pro 
typické umístění v 
typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí.
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Přijímač
Snímací frekvence Každých 5 minut

Rozměry Délka: 10,1 cm

Šířka: 4,6 cm

Tloušťka:  1,3 cm

Hmotnost 69 g

Vstup přijímače 5 V ss., 1 A

Napájení MT21255

Komunikační dosah 6 m

Velikost paměti 30 dnů údajů glykémie,
7 dnů údajů technické podpory

Použití dobíjecí baterie 3 dny

Čas nabíjení 3 hodiny ze zásuvky ve zdi, 
5 hodin přes USB

Skladovací/provozní 
podmínky

Teplota: 0–45 °C
Vlhkost: 10–95 % (relativní vlhkost)

Provozní nadmořská 
výška -152 až 3 657 m

Ochrana proti vlhkosti IP22: vertikálně padající kapky

Omezená záruka 1 rok

Klasifikace kontroly Zařízení třídy II
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Test imunity Úroveň testu 
IEC 60601

Úroveň shody 
přijímače

Poučení 
o elektromagnetickém 
prostředí

Poučení o 
elektromagnetickém 
prostředí – 
elektrostatický výboj 
(ESD) 

IEC 61000-4-2

Kontakt ± 6 kV

Vzduch ± 8 kV

Kontakt ± 6 kV

Vzduch ± 8 kV

Podlaha by měla být 
dřevěná, betonová nebo 
z keramických dlaždic. 
Pokud je podlaha pokrytá 
syntetickým materiálem, 
měla by být relativní vlhkost 
minimálně 30 %.

Elektrické rychlé 
převodové 
jevy / výboj

IEC 61000-4-4

± 2 kV pro napájecí 
vedení

± 1 kV pro    
vstupní/výstupní 
vedení

± 2 kV pro napájecí 
vedení

± 1 kV pro   
vstupní/výstupní 
vedení

Kvalita napájení by měla být 
jako v typickém komerčním či 
nemocničním prostředí.

Ráz

IEC 61000-4-5

± 1 kV  
diferenciální režim

± 2 kV  
běžný režim

± 1 kV diferenciální 
režim

± 2 kV běžný režim

Kvalita napájení by měla být 
jako v typickém komerčním či 
nemocničním prostředí.

Poklesy napětí, 
krátká přerušení 
a kolísání napětí 
ve vstupních 
napájecích vedeních

IEC 61000-4-11

IEC 60601-1-11

< 5 % UT
(> 95 % pokles UT) 
na 0,5 cyklu

40 % UT 
(60 % pokles UT) 
na 5 cyklů

70 % UT 
(30 % pokles UT) 
na 25 cyklů

85 % UT 
(15 % pokles UT) 
na 5 s

< 5 % UT 
(> 95 % pokles UT) 
na 5 s

< 5 % UT 
(> 95 % pokles UT) 
na 0,5 cyklu

40 % UT 
(60 % pokles UT) 
na 5 cyklů

70 % UT 
(30 % pokles UT) 
na 25 cyklů

85 % UT 
(15 % pokles UT) 
na 5 s

< 5 % UT 
(> 95 % pokles UT) 
na 5 s

Kvalita napájení by měla být 
jako v typickém komerčním či 
nemocničním prostředí.

Poučení a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita
Přijímač je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník 
či uživatel přijímače by měli zajistit, aby byl v takovém prostředí skutečně používán.
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Přijímač
Test imunity Úroveň 

testu IEC 
60601

Úroveň 
shody 
přijímače

Poučení o elektromagnetickém 
prostředí

Frekvence napájení

(50/60 Hz) 
Magnetické pole

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Frekvence napájení magnetického 
pole by měla být na úrovních 
charakteristických pro typické 
umístění v typickém komerčním nebo 
nemocničním prostředí.

Vedené VF

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz  
až 80 MHz

 
3 V

Vysokofrekvenční přenosné a 
mobilní komunikační zařízení by se 
nemělo používat blíže žádné součásti 
přijímače (včetně kabelů), než je 
doporučovaná separační vzdálenost 
vypočítaná z rovnice použitelné pro 
frekvenci vysílače.

Doporučená separační vzdálenost

d = 1,2 P1/2      150 kHz až 80 MHz

d = 1,2 P1/2     80 MHz až 800 MHz

d = 2,3 P1/2     800 MHz až 2,5 GHz,

kde P je maximální výkon vysílače 
ve wattech (W) uváděný výrobcem 
vysílače a d je doporučená separační 
vzdálenost v metrech (m).

Poznámka: UT je napětí napájení střídavého proudu před aplikací testovací úrovně.
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a.  Síly pole z fixních vysílačů (například základní stanice pro radiotelefony 
(mobilní/bezdrátové) a pozemní mobilní radiostanice, amatérská rádia, vysílání 
rozhlasu v rozsahu AM a FM a televizní vysílání) nelze teoreticky přesně předvídat. 
Aby bylo možné přesněji vyhodnotit elektromagnetické prostředí vzhledem k fixním 
vysokofrekvenčním vysílačům, je třeba zvážit provedení elektromagnetického 
průzkumu. Pokud změřená intenzita pole na místě, kde se přijímač používá, překračuje 
výše uvedenou úroveň shody VF, sledujte funkci přijímače a ověřte, že funguje 
normálně. Pokud zaznamenáte abnormální funkci, může být nezbytné provést další 
opatření, jako je například změna orientace či přemístění přijímače.

b.  Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měly být intenzity pole menší než 
3 V/m.

Systém

Test imunity
Úroveň 
testu  

IEC 60601

Úroveň 
shody

Poučení o elektromagnetickém 
prostředí

Vyzařované 
VF

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz až 
2,5 GHz

3 V/m
80 MHz až  
2,5 GHz

Síly pole z fixních vysokofrekvenčních 
vysílačů zjištěné při elektromagnetickém 
průzkumu lokalitya by měly být menší 
než úroveň shody v každém frekvenčním 
rozmezíb. K rušení může dojít v blízkosti 
zařízení označeného následujícím 
symbolem: 
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Test emisí Shoda Poučení o elektromagnetickém 
prostředí

Vyzařované 
vysokofrekvenční emise

CISPR 11

Skupina 1, 
třída B

Podlaha by měla být dřevěná, betonová 
nebo z keramických dlaždic. Pokud je 
podlaha pokrytá syntetickým materiálem, 
měla by být relativní vlhkost minimálně 
30 %.

Vedené 
vysokofrekvenční emise

CISPR 11

Třída B Systém Dexcom G4 PLATINUM je 
vhodný pro použití ve všech prostředích, 
včetně domácího prostředí a míst 
přímo napojených na veřejnou síť 
nízkonapěťového vedení zásobující 
obytné budovy.

Harmonické emise

IEC 61000-3-2

Nerelevantní

Vyzařování související 
s kolísáním/výkyvy 
napětí

IEC 61000-3-3

Nerelevantní

Poučení a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise
Systém Dexcom G4 PLATINUM je určen k použití v níže specifikovaném 
elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel systému Dexcom G4 PLATINUM by 
měli zajistit, aby byl v takovém prostředí skutečně používán.
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U výše neuvedených vysílačů hodnocených na maximálním výstupním výkonu je možné 
doporučenou separační vzdálenost v metrech odhadnout pomocí rovnice platné pro 
frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) uváděný 
výrobcem vysílače.
Poznámka 1:   Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční 

rozmezí.
Poznámka 2:  Tato poučení nemusí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetických 

vln má vliv absorpce a odraz od struktur, předmětů a osob.

Maximální 
nominální 
výstupní výkon 
vysílače (W)

Separační vzdálenost
V závislosti na frekvenci vysílače (m)
150 kHz až  
80 MHz
d = 1,2 P1/2

80 MHz až  
800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz až 2,5 GHz
d = 2,3 P1/2

0,01
0,1
1
10
100

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,12
0,38
1,2
3,8
12

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Doporučené separační vzdálenosti mezi vysokofrekvenčním 
přenosným a mobilním komunikačním zařízením a přijímačem
Přijímač je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými vyzařovanými 
vysokofrekvenčními rušivými signály. Zákazník či uživatel přijímače může pomoci 
zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným 
a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílače) a přijímačem dle 
doporučení uvedených níže, a to v závislosti na maximálním výkonu komunikačního 
zařízení.
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Nabíjecí kabel*

Číslo dílu 
Dexcom

MT20655

Vstup/výstup 5 V ss., 1 A

Typ USB A do USB micro B

Délka 0,9 m

Napájení/nabíječka

Číslo dílu 
Dexcom

MT21255

Třída  II

Vstup: Vstup střídavého proudu: 100–240 V stř.; 50/60 Hz; 0,2 A;  
0,2 A rms při 100 V stř.

Výstup 
stejnosměrného 
proudu: 

5 V ss., 1 A (5,0 W)

*  K dispozici je samostatný síťový adaptér nabíječky (pro střídavý proud), který lze připojit 
ke kabelu USB k nabíjení/stahování a použít k nabití ze zásuvky střídavého proudu.
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11.2  PŘESNOST SYSTÉMU
Přesnost systému Dexcom G4 PLATINUM CGM byla hodnocena v klinických studiích, 
které srovnávaly výsledky zjištěné na tomto systému se známou laboratorní referenční 
hodnotou nebo s měřeními získanými pomocí glukometru.1 Standard kategorie CGM pro 
přesnost vychází z procenta měření glykémie, která se nacházejí v rámci 20 % rozdílu 
od referenčních hodnot.2 Systém Dexcom G4 PLATINUM splňuje tato kritéria v průměru 
z 83 % u dospělých (ve věku 18 let a starších) a z 77 % u dětí a dospívajících (ve věku 
2–17 let) ve srovnání s glukometrem.

Tabulka 1.  Procento hodnoty systému v rámci 20/30/40 % referenčních hodnot 
glukometru 

Studie
Počet 

odpovídajících 
párů

20 %/20
(% 20/1,1)

% 30/30
(% 30/1,7)

% 40/40
(% 40/2,2)

Dospělí 2 824 83 95 98

Pediatričtí pacienti 1 882 77 90 95

[1] Více informací o výsledcích klinických studií naleznete na webových stránkách 
společnosti Dexcom: http://www.dexcom.com/global
[2] Standard vychází z procenta měření glykemie, která jsou v rámci 20 %, 30 % nebo 40 % 
rozdílu pro hodnoty glykémie nad 80 mg/dl (4,4 mmol/l), nebo do 20 mg/dl (1,1 mmol/l), 
30 mg/dl (1,7 mmol/l) nebo 40 mg/dl (2,2 mmol/l) referenčního měření glykémie pro 
hodnoty glykémie rovné 80 mg/dl (4,4 mmol/l) nebo nižší. Obé byly seskupeny dohromady 
ke zjištění zde uvedených konečných procent.
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TATO STRÁNKA JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ
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kapitola 
dvanáctá

PŘÍLOHA
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PŘÍLOHA I, VÝSTRAHY, ALARMY A VÝZVY PŘIJÍMAČE
V následujících tabulkách naleznete popisy alarmů, výstrah, výzev a dalších zpráv, pomocí 
kterých vás přijímač může informovat o různých událostech.
Výzva – objeví se pouze na obrazovce. Tichá, bez vibrace či pípání. 
Výstraha – ohlašuje se vibrací a pípáním (v závislosti na nastavení profilu).
Alarm – Nízký 3.1 – ohlašuje se vibrací a pípáním. Nelze změnit. 

Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo 
alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Alarm Nízká 
glykémie

Vaše aktuální glykémie 
naměřená snímačem 
je rovna hodnotě 
3,1 mmol/l nebo nižší.

Zařízení 4krát 
zavibruje a poté 
bude vibrovat/pípat 
4krát každých pět 
minut, dokud alarm 
nepotvrdíte nebo 
nedojde ke zvýšení 
glykémie nad hodnotu 
3,1 mmol/l.

Ano, každých 
30 minut 
po každém 
potvrzení, 
dokud se 
glykémie 
nevrátí zpět do 
definovaného 
rozmezí.

Výstraha 
Vysoká 
glykémie

Vaše aktuální glykémie 
naměřená snímačem 
je rovna hodnotě 
nastavené pro vysokou 
výstrahu nebo tuto 
hodnotu přesahuje.

Zařízení dvakrát 
zavibruje a poté bude 
vibrovat/pípat dvakrát 
každých 5 minut, 
dokud výstrahu 
nepotvrdíte nebo 
nedojde k snížení 
glykémie pod úroveň 
výstrahy.

Ne, pokud jste 
pro vysokou 
glykémii 
nezapnuli 
funkci odložení. 
Viz kapitola 
6.2, Pokročilé 
výstrahy.

Výstraha 
Nízká 
glykémie

Vaše aktuální glykémie 
naměřená snímačem 
je rovna hodnotě 
nastavené pro nízkou 
výstrahu nebo je nižší 
než tato hodnota.

Zařízení třikrát 
zavibruje a poté bude 
vibrovat/pípat třikrát 
každých 5 minut, 
dokud výstrahu 
nepotvrdíte nebo 
nedojde k zvýšení 
glykémie nad úroveň 
výstrahy.

Ne, pokud jste 
pro nízkou 
glykémii 
nezapnuli 
funkci odložení. 
Viz kapitola 
6.2, Pokročilé 
výstrahy.

Výstraha 
Slabá baterie

Baterie přijímače je 
slabá. Když se zobrazí 
tato výstraha, přijímač 
co nejdříve nabijte.

Jednou zavibruje, 
když dosáhne 
posledních 20 % 
kapacity baterie.

Ano, až bude 
zbývat pouhých 
10 % kapacity 
baterie.
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12

Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo 
alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výstraha 
Mimo rozsah

Vysílač a přijímač 
spolu nekomunikují, a 
nebudete tedy dostávat 
nové hodnoty glykémie 
naměřené snímačem.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípnutí 
každých 5 minut, 
dokud přijímač 
a vysílač neumístíte 
zpět do dostačující 
vzdálenosti.

Ne, pokud 
jste vypnuli 
výstrahu Mimo 
dosah.

Výzva 
Neznámý 
snímač

Snímač odesílá hodnoty 
glykémie naměřené 
pomocí snímače, 
kterým přijímač 
nerozumí. Hodnoty 
glykémie naměřené 
pomocí takového 
snímače nebudete 
dostávat.

Symbol pouze ve 
stavové oblasti.

–

Výzva 
Vyčkejte

Přijímač narazil na 
potenciální problém se 
signálem snímače. Je 
třeba vyčkat přibližně 
30 minut, zda se 
neobjeví další výzvy. 
V průběhu této doby 
nezadávejte žádné 
hodnoty glykémie. 
Nebudete také dostávat 
hodnoty glykémie 
naměřené pomocí 
snímače.

Symbol pouze ve 
stavové oblasti.

–

Výstraha 
Chyba 
kalibrace, 
vyčkejte 
15 min

Snímač nelze 
nakalibrovat. Počkejte 
15 minut a poté 
zadejte 1 další hodnotu 
glykémie. Počkejte 
dalších 15 minut. Pokud 
se přesto znovu objeví 
obrazovka s touto 
chybou, zadejte 1 další 
hodnotu glykémie. 
Počkejte 15 minut. 
Pokud se na přijímači 
nezobrazí žádné 
hodnoty glykémie 
naměřené pomocí 
snímače, bude nutné 
snímač vyměnit.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výzvu 
nepotvrdíte.

Ne
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Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo 
alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výstraha 
Chyba 
kalibrace, 
vyčkejte 1 
hod

Snímač nelze 
nakalibrovat. Počkejte 
alespoň 1 hodinu a poté 
zadejte 1 další hodnotu 
glykémie sloužící ke 
kalibraci. Pokud se 
na přijímači nezobrazí 
žádné hodnoty 
glykémie naměřené 
pomocí snímače, bude 
nutné snímač vyměnit.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výstrahu 
nepotvrdíte.

Ne

Výzva 
Kalibrace 
každých  
12 hodin

Přijímač potřebuje ke 
kalibraci zadat hodnotu 
glykémie. 

Pouze obrazovka 
výzvy.

Ano, každých 
15 minut.

Výzva
Další 
kalibrace

Přijímač potřebuje ke 
kalibraci zadat hodnotu 
glykémie. Hodnoty 
glykémie naměřené 
snímačem se nyní 
nezobrazí.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výzvu 
nepotvrdíte.

Ano, každých 
15 minut.

Výzva 
Kalibrace po 
aktivaci

Přijímač potřebuje 
ke kalibraci zadat 
2 hodnoty glykémie.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výzvu 
nepotvrdíte.

Ano, každých 
15 minut.

Výzva Další 
kalibrace po 
aktivaci

Přijímač potřebuje k 
dokončení kalibrace po 
aktivaci 1 další hodnotu 
glykémie.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výzvu 
nepotvrdíte.

Ano, každých 
15 minut.
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12

Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo 
alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výzva 
obrazovky 
zpracování 
Zadat 
glykémii

Přijímač zpracovává 
zadanou hodnotu 
glykémie.

Pouze obrazovka 
výzvy.

–

Výstraha 
Stoupá

Vaše hladina glykémie 
se zvyšuje rychlostí 
0,11 mmol/l za minutu 
nebo rychleji.

2 vibrace, poté 2 
vibrace / 2 pípnutí 
každých 5 minut 
(2krát) nebo až do 
potvrzení.

Ne

Výstraha 
Rychle 
stoupá

Vaše hladina glykémie 
se rychle zvyšuje 
rychlostí 0,17 mmol/l 
nebo více za minutu.

2 vibrace, poté 2 
vibrace / 2 pípnutí 
každých 5 minut 
(2krát) nebo až do 
potvrzení.

Ne

Výstraha 
Klesá

Vaše glykémie klesají 
rychlostí 0,11 mmol/l za 
minutu nebo více.

3 vibrace, poté 3 
vibrace / 3 pípnutí 
každých 5 minut 
(2krát) nebo až do 
potvrzení.

Ne

Výstraha 
Rychle klesá

Vaše hladina glykémie 
rychle klesá rychlostí 
0,17 mmol/l nebo více 
za minutu.

3 vibrace, poté 3 
vibrace / 3 pípnutí 
každých 5 minut 
(2krát) nebo až do 
potvrzení.

Ne
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Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo 
alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výzva 
Expirace 
snímače za  
6 hodin

Vaše vyšetření pomocí 
snímače skončí za 
6 hodin.

Pouze obrazovka 
výzvy.

–

Výzva 
Expirace 
snímače za 2 
hodiny

Vaše vyšetření pomocí 
snímače skončí za 2 
hodiny.

Pouze obrazovka 
výzvy.

–

Výstraha 
Expirace 
snímače za 
30 minut

Vaše vyšetření pomocí 
snímače skončí za 30 
minut.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut 
(2krát).

Ne

Výstraha 
Expirace 
snímače 
na konci 
vyšetření

Vaše vyšetření 
pomocí snímače bylo 
ukončeno.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut 
(2krát).

Ne

Výstraha 
Selhání 
snímače

Snímač nepracuje 
správně.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut 
(2krát).

Ano, 2 
opakované 
výstrahy 
v příštích 10 
minutách po 
dobu 30 minut.
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12

Co se objeví na 
obrazovce přijímače?

Výzva, 
výstraha 
nebo alarm?

Co to znamená? Jakým způsobem 
mě přijímač 
upozorní?

(vibrace a/nebo 
pípání)

Upozorní 
mě přijímač 
opakovaně?

Výstraha Chyba 
přijímače

Váš přijímač 
nepracuje správně. 
Poznamenejte 
si chybový kód 
a obraťte se na 
místního prodejce.

1 vibrace (4 sekundy) 
+ 4 pípnutí.

Ne

Výstraha 
Kontrola 
systému

Došlo k systémové 
chybě, přijímač ji 
však vyřešil.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut, 
dokud výstrahu 
nepotvrdíte.

Ne

Výzva Nastavení 
času/data

Záložní baterie 
se zcela vybila, je 
nutné resetovat  
čas/datum.

1 vibrace. Ne

Výstraha Slabá 
baterie vysílače

Baterie vysílače je 
slabá. Co nejdříve 
vysílač vyměňte.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut 
(2krát).

Ano, jednou 
denně.

Výstraha Selhání 
vysílače

Došlo k selhání 
vysílače. Ihned 
vysílač vyměňte.

1 vibrace, poté 
vibrace/pípání 
každých 5 minut 
(2krát).

Ne
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Důležité výstrahy a alarmy, které si může uživatel ověřit:

•  Výstraha Mimo dosah – Tuto výstrahu lze otestovat přesunutím přijímače do 
vzdálenosti větší než 6 metrů na 30 minut nebo déle.

•  Výstraha Expirace snímače za 30 minut – Tuto výstrahu uvidíte za normálního 
průběhu použití snímače po stanovených 7 dnů.

•  Výstraha Expirace snímače za 0 hodin – Tuto výstrahu uvidíte za normálního 
průběhu použití snímače po stanovených 7 dnů.

Jiné výstrahy a alarmy si uživatel sám nemůže bezpečně ověřit.
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SLOVNÍČEK

Aplikátor Jednorázová pomůcka, která se dodává upevněná k podložce snímače a 
zavádí snímač pod kůži. Uvnitř válce aplikátoru je jehla, kterou je třeba po 
zavedení snímače vyjmout.

Bezpečnostní zámek Bezpečnostní zámek zajišťuje jehlu uvnitř aplikátoru do doby, až budete 
připraveni skrze ni zavést snímač. Pomáhá také vytáhnout vysílač 
z podložky snímače po dokončení vyšetření.

CGM Kontinuální monitorování glykémie

Doba aktivace Jde o dvouhodinovou dobu aktivace, jež se začíná počítat od chvíle, 
kdy do přijímače zadáte informaci, že jste vložili nový snímač (během 
této doby není možné poskytovat hodnoty glykémie naměřené pomocí 
snímače).

Dosah Vzdálenost mezi přijímačem a vysílačem. Vzdálenost obou zařízení by 
měla být menší než 6 metrů, aby se informace o glykémii dostaly do 
přijímače.

Glukometr Zařízení k měření glykémie. Hodnoty glykémie, které budete zadávat do 
přijímače, lze získat pomocí komerčně dostupných glukometrů. 

Hodnota glykémie Naměřená hodnota glykémie. Hodnoty glykémie si změříte pomocí 
komerčně dostupného glukometru.

ID vysílače ID vysílače, které se zadává do přijímače. Na základě této informace je 
toto zařízení schopno s vysílačem komunikovat.

Kalibrace Proces, ke kterému dochází při zadávání hodnot glykémie z glukometru 
do přijímače. Kalibrací je třeba, aby váš přijímač zobrazoval kontinuální 
hodnoty glykémie měřené snímačem a informace o trendech. (Ke 
kalibraci nepoužívejte testování z alternativního místa.)

Mezery v údajích o 
glykémii

K mezerám může dojít, když přijímač nezobrazí naměřenou hodnotu 
glykémie, která se odešle z vysílače. Místo naměřené glykémie se 
zobrazí symbol, který oznamuje, že přijímač nemůže danou hodnotu 
zobrazit.

mmol/l Milimoly na litr. Mezinárodní standardní jednotka měření glykémie.

Naměřené hodnoty 
systému

Glykémie naměřená pomocí snímače zobrazená na vašem přijímači. Tato 
hodnota se uvádí v jednotkách mmol/l a aktualizuje se každých 5 minut.  

Odložení Mezi opakovanými výstrahami vysoké nebo nízké glykémie lze nastavit 
dobu odložení (každých 15 minut až 5 hodin).

12
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Opakovaná výstraha Opakovaná výstraha se spustí, pokud nebyla původní výstraha 
potvrzena.

Podložka snímače Malá plastová základna snímače připojená k pokožce, která drží vysílač 
na místě.

Profily Nastavení zvukového vzorce a úrovně hlasitosti vašich výstrah.

Přijímač Malé zařízení, které slouží ke sběru informací o hladině glykémie ze 
snímače/vysílače. Vaše výsledky se objevují na obrazovce přijímače v 
podobě glykémie naměřené pomocí snímače (mmol/l) a v podobě trendu.

Snímač Část vlastního snímače, která se pomocí aplikátoru zavádí pod kůži. Měří 
glykémii v tekutině okolní tkáně.

Systém Dexcom G4 
PLATINUM

Snímač, vysílač a přijímač.

Testování hladiny 
glykémie z 
alternativního místa

Jedná se o stav, kdy hodnotu glykémie získáte pomocí glukometru ze 
vzorku z jiné oblasti těla než z prstu. Při zadávání hodnot glykémie do 
přijímače testování z alternativního místa nepoužívejte.

Trendy glykémie Trendy vám umožňují sledovat glykemické profily, na základě kterých 
lze sledovat stav glykémie v minulosti i v současnosti. Každý graf trendu 
ukazuje trendy glykémie po dobu uvedenou na obrazovce.

VF Vysokofrekvenční vysílání používané k odeslání informací o glykémii z 
vysílače do přijímače.

Vysílač Součást systému Dexcom G4 PLATINUM, která se zajistí do podložky 
snímače a poté přes bezdrátovou síť odesílá informace o glykémii do 
přijímače.

Výchozí Nastavení, které se vybere automaticky, pokud není zvolena jiná 
možnost.

Výstrahy Stoupá  
a Klesá  
(rychlost změny)

Výstrahy založené na tom, jak rychle a do jaké míry hladina glykémie 
stoupá/klesá.

SLOVNÍČEK (pokračování)
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Západka vysílače Malá jednorázová součástka, pomocí které lze vysílač zajistit 
v podložce snímače. Odstraňuje se poté, co vysílač zaklapne na místo.

Šipky trendů 
(rychlostí změn) 

Jde o šipky na grafech trendů, které informují, zda se glykémie mění, 
příp. jaká je rychlost této změny. Systém disponuje 7 různými šipkami, 
které se zobrazují při úpravě rychlosti změny a trendu glykémie. 

12

 „Datum expirace“ Číslo šarže

Upozornění REF Číslo dílu, katalogové 
číslo

Datum výroby STERILE  R Sterilizováno zářením

Pouze k jednorázovému 
použití Oba teplotní limity

SN Sériové číslo Dočasné ponoření

Zařízení třídy II Vertikálně padající kapky

~ Střídavý proud Stejnosměrný proud

SYMBOLY POUŽITÉ NA ŠTÍTCÍCH
Na štítcích na obalu snímače, vysílače a přijímače se nachází tyto symboly. Jejich účelem 
je informovat o správném a bezpečném použití systému Dexcom G4 PLATINUM CGM. 
Některé z těchto symbolů nemusí mít pro vaši oblast žádnou informační hodnotu. Jsou 
uvedeny pouze pro informativní účely. V této tabulce je vysvětleno, co jednotlivé symboly 
znamenají.
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Oba limity vlhkosti Neionizující záření

Směrnice  
OEEZ 2006/66/ES

Toto označení certifikuje, 
že zařízení splňuje 
požadavky směrnice 
Evropské rady 93/42/EHS

Elektrické zařízení určeno 
primárně k použití uvnitř

Nepoužívejte, pokud je 
obal poškozen

Vstup SB Doručit do data

Uchovávejte v suchu

Aplikovaná část typu BF Postupujte podle 
provozních pokynů

Výrobce EC  REP Autorizovaný zástupce 
pro Evropské společenství
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TATO STRÁNKA JE ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ
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