Seznamte se se svým přístrojem CGM (pokračování)

Nastavení zařízení (pokračování)

Krok 3

Vložení snímače (pokračování)

Vysílač Dexcom G4 PLATINUM (NEVYHAZUJTE!)

Průvodce nastavením:

Nastavení profilu výstrah

f. Položte snímač vodorovně na kůži, NIKOLIV svisle. Obtočte prsty kolem lepicí
části pro zajištění pásky ke kůži.

Stisknutím tlačítka ZVOLIT přijímač zapněte. Průvodce nastavením vás provede nastavením jazyka,
formátu času, času/data, ID vysílače a výstrah pro nízké/vysoké hodnoty.
POZNÁMKA: Měrné jednotky glykémie (mmol/l) jsou v zařízení pevně nastaveny a nelze je měnit.

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE

Průvodce nastavením se spustí pouze při prvním nastavení přijímače Dexcom G4 PLATINUM.
Vysílač je šedý „čip“, který zacvakne do podložky snímače.
Uchovávejte vysílač ve vzdálenosti do 6 metrů od přijímače (ujistěte se, že se mezi nimi nenachází
žádné překážky), aby mezi nimi byla zajištěna nejlepší možná komunikace,
a to i během 2hodinové fáze spouštění.

Nastavení jazyka:
a. P
 omocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovaný jazyk.

Jednoduchých kroků jak začít

Aplikátor snímače Dexcom G4 PLATINUM (jednorázový)
Píst
￼

Blahopřejeme vám k rozhodnutí začít používat systém kontinuálního monitorování hladiny glykémie
(CGM) Dexcom G4 PLATINUM!
Při používání systému Dexcom G4 PLATINUM CGM budete mít každých 5 minut k dispozici kontinuální
hodnoty glykémie v reálném čase až po dobu 7 dní. Tyto hodnoty vám pomohou zjistit trendy a vzorce v
hladinách glykémie, což vám umožní sledovat, jaké jsou hladiny glykémie, kterým směrem se ubírají a
jak rychle se hladina zvyšuje nebo snižuje.
Než začnete tento systém používat (a kdykoliv budete mít nějaké nejasnosti), nahlédněte do uživatelské
příručky systému Dexcom G4 PLATINUM a do návodu na školicím disku ze soupravy přijímače systému
Dexcom G4 PLATINUM CGM.
Tato příručka obsahuje sedm jednoduchých kroků k nastavení a použití systému Dexcom G4 PLATINUM CGM.
Pokud potřebujete se systémem pomoci, obraťte se na místního prodejce.
VAROVÁNÍ: Před použitím systému kontinuálního monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM
si přečtěte všechny indikace, kontraindikace, varování, bezpečnostní upozornění a podrobný popis
postupů uvedený v uživatelské příručce tohoto systému.

Válec aplikátoru
(obsahuje malou jehlu
zavaděče a snímač)

Nabídka Jazyk,
zvýrazněna možnost
česky

Nastavení formátu času:

„Hlasitý“ profil lze použít, pokud chcete hlasitou výstrahu. Tím se nastavují všechny výstrahy
a alarmy na hlasité a charakteristické melodie.
„Opakování při nízkých hodnotách“ (HypoRepeat) lze použít, pokud u extrémně nízkých
hladin glykémie naměřených snímačem chcete zvláštní výstrahu. Tento profil je jako normální
profil, ale bude opakovat pevný alarm nízké hodnoty každých 5 sekund, dokud jej nepotvrdíte
nebo dokud se hodnoty glykémie naměřené snímačem nezvýší nad 3,1 mmol/l.

Dostupné formáty času jsou 24 hodin nebo 12 hodin (dop./odp.).
a. P
 omocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvolte požadovaný formát času.

Bezpečnostní zámek

b. S
 tisknutím tlačítka ZVOLIT zvýrazněný formát času nastavíte.

Nabídka Formát času,
zvýrazněna možnost
24 hodin

Nastavení času/data:

Podložka snímače

Uvolňovací úchytka

Snímač je zařízení, které se zavádí do kůže (nebo nosí na těle) po dobu
celé relace (až 7 dnů). Pokud máte s relací snímače problémy, snímač si
ponechejte a kontaktujte svého místního prodejce.

Podle následujících kroků nastavte profil výstrahy:
a. V jakémkoli grafu trendů stiskněte tlačítko ZVOLIT pro vstup do
hlavní nabídky.

a. P
 omocí tlačítek NAHORU a DOLŮ zadejte všechna potřebná
čísla a hodnoty.

b. Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku Profily. Stiskněte
tlačítko ZVOLIT.

b. S
 tisknutím tlačítka VPRAVO nebo ZVOLIT přejděte na
následující část.

c. Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ zvýrazníte profil výstrahy,
který chcete použít.

c. P
 oté, co nastavíte čas, stiskněte tlačítko ZVOLIT a provedené
změny přijměte.

Obrazovka Nastavení
času/data

Krok f
g. P
 řidržte aplikátor a odtáhněte bezpečnostní zámek
od aplikátoru ve směru šipek na obrázku. Uložte si
bezpečnostní zámek jako pomůcku k odstranění
vysílače na konci relace snímače.
Krok g

h. Položte prsty jedné ruky na okraj bílé lepicí části (na
opačnou stranu snímače než je západka vysílače).
Pomocí této ruky můžete udělat kožní záhyb.

i. Přidržujte kožní záhyb a dva prsty druhé ruky položte
kolem objímky (viz obrázek). Palec umístěte na bílý
píst a zcela jej stlačte dolů. Měla by se ozvat
2 cvaknutí.

2 “2
CVAKNUTÍ
CLICKS”

Krok i
j. Přemístěte 2 prsty z objímky pod ni. 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.

Abyste uslyšeli příklad každého profilu výstrahy, použijte funkci „Vyzkoušet“
pod možností Profily v hlavní nabídce.

Objímka

Západka vysílače

„ Vibrace“ lze použít v případě, že chcete přijímač ztišit a být místo zvukových signálů
upozorňováni vibrací. Pod tímto profilem vyvolá zvuk pouze pevný alarm nízké hodnoty
při 3,1 mmol/l. Nejprve vás upozorní vibrací následovanou slyšitelnými pípnutími o 5 minut
později (není-li potvrzen).

Výchozí je „normální“. Tím se nastavují všechny výstrahy a alarmy na vyšší hlasitost pípání.
Obrazovka Slabá
baterie vysílače

Stručný návod

Možnosti profilu výstrah jsou následující:

„Tichý“ profil lze použít, pokud chcete diskrétní výstrahu. Tím se nastavují všechny výstrahy a
alarmy na nižší hlasitost pípání.

b. S
 tisknutím tlačítka ZVOLIT zvýrazněný jazyk nastavíte.

Baterie ve vysílači vydrží nejméně 6 měsíců. Přibližně 1 týden před úplným
vybitím baterie se objeví obrazovka Vybitá baterie vysílače. Když se
zobrazí tato obrazovka, vysílač co nejdříve vyměňte.

7

Můžete si podle svých potřeb vybrat „profily výstrah“ přijímače s různými zvuky a hlasitostmi.

Nabídka Profily,
zvýrazněna
možnost Vyzkoušet

CLICKS”
2“ 2CVAKNUTÍ

Krok j

k. Ujistěte se, že je západka vysílače dole (proti vašemu tělu). Stiskněte střed
žebrovaných úchytek po stranách podložky snímače. Zakývejte válcem
aplikátoru vpřed a pryč od těla.

Připevnění vysílače:

d. Stiskněte tlačítko ZVOLIT. Vpravo vedle zvoleného profilu se zobrazí ikona

Krok k

a. Očistěte zadní část vysílače ubrouskem vlhčeným alkoholem. Nechte zaschnout.

.

POZNÁMKA: Bez ohledu na to, který profil nastavíte, vás všechny výstrahy a alarmy upozorní nejprve
vibrováním. Pokud po prvních vibracích výstrahu nebo alarm potvrdíte, neozve se žádné pípání.

b. Umístěte vysílač do podložky snímače (plochou stranou dolů,
užší stranou směrem pryč od západky vysílače).

Snímač

Zasaďte vysílač do
podložky snímače

Krok 1

Krok 2

Nastavení zařízení (pokračování)

Krok 4

Připevnění vysílače (pokračování)

Seznamte se se svým přístrojem CGM

Nastavení zařízení

Nastavení čísla ID vysílače:

Vložení snímače

c. Položte prst na vysílač a držte jej na místě. Druhou
rukou zvedněte západku vysílače nahoru a vpřed,
dokud neuslyšíte 2 cvaknutí.

Systém pro kontinuální monitorování glykémie Dexcom G4 PLATINUM se skládá ze 3 součástí:
snímače, vysílače a přijímače.

ID vysílače slouží k zajištění vzájemné komunikace mezi vysílačem a přijímačem.

Aktivace vysílače:

a. ID vysílače najdete na jeho zadní straně.

Vyjměte vysílač z balení a než jej zapnete, počkejte 10 minut.

Přijímač Dexcom G4 PLATINUM
Tlačítko NAHORU

￼￼

Stavová oblast
Tlačítko
VPRAVO

Výstraha
Vysoká
glykémie

Tlačítko
ZVOLIT

Výstraha
Nízká
glykémie

Nabíjení přijímače:
Před zahájením činnosti přijímač Dexcom G4 PLATINUM nabijte na plnou
kapacitu. Úplné nabití může trvat až 5 hodin a vydrží přibližně 3 dny.
Aby bylo možné přijímač nabít, je třeba nejprve otevřít kryt portu USB.
Když se přijímač nenabíjí, nechejte kryt portu USB uzavřený.

b. P
 omocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zadejte příslušná
písmena a čísla do zobrazených políček.

Tlačítko
DOLŮ

a. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru (střídavý proud). Poté tento adaptér
připojte k zásuvce se střídavým proudem (např. el. zásuvka ve zdi) a druhý
konec kabelu zapojte do přijímače.
NEBO

Přijímač je malé ruční zařízení, které vypadá jako mobilní telefon. Zobrazuje hodnoty glykémie
naměřené pomocí snímače, graf trendů, směr a rychlost změny glykémie.
Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ se můžete přesunovat mezi obrazovkami trendů, zvýrazňovat
položky nabídky nebo nastavovat různé hodnoty.
Tlačítko ZVOLIT slouží k zapnutí přijímače nebo zvolení zvýrazněné možnosti.
Stisknutím tlačítka VLEVO se vrátíte na poslední položku na obrazovce.
Stisknutím tlačítka VPRAVO zvýrazníte další položku.
• Červená čára přes obrazovku trendů označuje úroveň výstrahy pro nízkou hodnotu.
• Žlutá čára přes obrazovku trendů označuje úroveň výstrahy pro vysokou hodnotu.

Kryt portu USB
přijímače

b. Z
 apojte kabel USB do počítače a druhý konec kabelu zapojte
do přijímače. Nejdříve však musíte nainstalovat software
Dexcom Studio.
Nejprve se objeví obrazovka nabíjení baterie. Po několika sekundách
se v horním levém rohu 3 hodinového grafu trendů (tj. na úvodní
Kabel USB zapojen do přijímače
obrazovce) objeví symbol nabíjení baterie
. Když je přijímač
zcela nabitý, symbol nabíjení baterie celý zešedne.
POZNÁMKA: Během nabíjení přijímače během relace snímače bude
měření glykémie ze snímače probíhat bez přerušení. Jakmile bude
nutné přijímač nabít, zobrazí se výstraha Vybitá baterie.

a. Na kůži si vyberte místo pro snímač, které je vzdálené nejméně 7,62 cm od infuzního setu inzulinové
pumpy nebo místa injekce a nepřekáží vašemu opasku. Vyhněte se místům, která mohou být
vystavena nárazům nebo stačením, a místům na kůži s jizvami, tetováním nebo podrážděním.
		 • 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).

Krok 5
Zahájení relace snímače
Jakmile jste zavedli snímač a připojili vysílač, bude třeba zahájit na vašem
přijímači relaci snímače.

d. P
 oté, co zadáte poslední hodnotu, stiskněte tlačítko ZVOLIT
a provedené změny přijměte.
POZNÁMKA: ID vysílače můžete zadat pouze v případě, že neprobíhá
aktivní relace snímače.

Výchozí úrovně výstrahy nízké a vysoké hodnoty glykémie jsou
4,4 mmol/l a 11,1 mmol/l, ale lze je změnit anebo vypnout.
a. P
 omocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ můžete změnit úroveň
výstrahy nízké hodnoty v rozmezí 3,3–5,5 mmol/l.
c. O
 pakujte kroky a a b a nastavte i úroveň výstrahy vysoké hodnoty
a to v rozmezí 6,7–22,2 mmol/l.

b. Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku Zapnout snímač. Stiskněte
tlačítko ZVOLIT. Obrazovka Zapnout snímač vám oznámí, že byla zahájena
dvouhodinová doba spuštění.
￼
Krok a: Přední strana těla
(věk 2 roky a starší)

Zadní strana těla (pouze ve
věku 2–17 let)

b. Očistěte kůži v místě umístění snímače ubrouskem vlhčeným alkoholem. Nechte zaschnout.
Obrazovka Nastavení výstrah
pro nízkou hodnotu

c. 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).
d. Vyjměte snímač z obalu.

POZNÁMKA: K dispozici je zde také neupravitelný alarm pro nízkou
hodnotu 3,1 mmol/l.

Otočte západku vysílače
nahoru nebo dolů

a. V jakémkoli grafu trendů stiskněte tlačítko ZVOLIT pro vstup do hlavní nabídky.

Obrazovka Nastavení
ID vysílače

Nastavení úrovní výstrah vysoké/nízké glykémie:

b. Stisknutím tlačítka ZVOLIT nastavenou úroveň uložíte.

Boční pohled na vysílač v podložce snímače
d. Jednou rukou přidržte podložku snímače po stranách.
Druhou rukou vyjměte západku vysílače – rychlým
kroutivým pohybem ji vytáhněte směrem od těla.

c. P
 omocí tlačítek VPRAVO nebo ZVOLIT můžete přecházet
mezi jednotlivými políčky.

Existují dva způsoby, jak můžete přijímač nabít:
Tlačítko
VLEVO

Informace na zadní straně vašeho
vysílače nemusí přesně odpovídat
výše uvedenému obrázku.

Vysílač v krabici

Než s tímto postupem začnete, ujistěte se, že máte připravený vysílač, přijímač, snímač a ubrousky
vlhčené alkoholem. Příprava kůže a adhezivní přípravky (Mastisol, SkinTac) jsou volitelné. Pečlivě si
umyjte a osušte ruce.

Západka vysílače

Vysílač zasazen

c. Zkontrolujte přijímač 10 minut po spuštění relace snímače a ujistěte se, že
přijímač a vysílač komunikují. V levém horním rohu grafu trendů by měl být
symbol antény (
). Pokud se v pravém horním rohu grafu trendů místo toho Obrazovka Zapnout
snímač
objeví symbol Mimo dosah (
), nahlédněte do uživatelské příručky systému
Dexcom G4 PLATINUM, kde naleznete více informací.
d. Na obrazovce trendů přijímače se objeví symbol dvouhodinového odpočtu, který se během
dvouhodinové doby spouštění postupně zaplní.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Start

e. Sejměte adhezivní krytí z podložky snímače vždy z jedné poloviny.

[0–24
minut]

[24–48
minut]

[48–72
minut]

[72–96
minut]

Připraveno
ke kalibraci

Symbol odpočtu se zaplní během spouštění snímače. Pokud vidíte některý z těchto
symbolů, NEOBDRŽÍTE žádné hodnoty glykémie ani výstrahy.
Po dokončení průvodce nastavením se na přijímači zobrazí graf
trendu za poslední 3 hodiny (výchozí obrazovka).

Obrazovka Nastavení výstrah
pro vysokou hodnotu

Krok e

POZNÁMKA: NEOBDRŽÍTE žádné hodnoty glykémie ani výstrahy, dokud neskončí dvouhodinové
spouštění A nedokončíte úvodní kalibraci.

Krok 6
Kalibrace
Ke kalibraci systému Dexcom G4 PLATINUM musíte použít glukometr. Na konci dvouhodinové doby
spouštění musíte zadat dvě kalibrace; až poté vám bude zařízení schopno zobrazit hodnoty glykémie
naměřené snímačem. Obě hodnoty glykémie je nutné zadat do přijímače nejpozději do 5 minut od
chvíle, kdy jste je změřili pomocí glukometru.

Úvodní kalibrace při spuštění:

Řešení potíží se snímačem

Alarm nízké glykémie

Pokročilé funkce (pokračování)

Časté dotazy (pokračování)

Máte-li nějaké otázky nebo jste narazili na problém, který nedokážete vyřešit, nahlédněte do uživatelské
příručky systému Dexcom G4 PLATINUM nebo se obraťte na místního prodejce. K dispozici je rovněž
online výukový program pro systém Dexcom G4 PLATINUM – www.dexcom.com.

Systém Dexcom G4 PLATINUM má automatický alarm nízké glykémie nastavený na hodnotu
3,1 mmol/l. Tento alarm nebo nastavení opětovné výstrahy nelze změnit ani vypnout.
V případě, že se tento alarm objeví:

(2) Výstrahy rychlosti změny vzestupu a poklesu glykémie
Výstrahy rychlosti změny lze nastavit tak, aby vás upozornily, dojde-li k vzestupu hodnot glykémie
měřených snímačem (výstraha vzestupu) nebo poklesu (výstraha poklesu) při 0,11 mmol/l a více za
minutu nebo 0,17 mmol/l a více za minutu. Více informací naleznete v uživatelské příručce systému
Dexcom G4 PLATINUM.

Jak mohu změnit nastavení výstrah vysoké/nízké hladiny glykémie?

• Vypněte výstrahu stisknutím tlačítka ZVOLIT.
Nutná kalibrace.
• Zadejte kalibraci dle postupu uvedeného v kroku 6
tohoto stručného návodu.

Symbol kapky krve
ve stavové oblasti

a. Po dvouhodinové době spouštění se na obrazovce přijímače zobrazí výzva
k úvodní kalibraci v podobě dvou kapek krve. Stisknutím tlačítka ZVOLIT
tuto výstrahu zavřete.
b. Omyjte si a osušte ruce.
c. Proveďte měření glykémie z prstu pomocí glukometru.
d. V jakémkoli grafu trendů stiskněte tlačítko ZVOLIT pro vstup do hlavní nabídky.

Výzva Kalibrace
po aktivaci

Kalibrace snímače neprobíhá správně.
• Stiskněte tlačítko ZVOLIT. Ve stavové liště se zobrazí
.
symbol
• Počkejte 15 minut, pak zadejte 1 kalibraci.
• Pokud chyba přetrvává, zadejte 1 další kalibraci a
počkejte 15 minut.
• Pokud se neobjeví žádné hodnoty glykémie ze snímače,
obraťte se na místního prodejce.

Chyba kalibrace,
vyčkejte 15 min.

e. Stisknutím tlačítka DOLŮ zvýrazněte možnost Zadat glykémii. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.
f. Pro úvodní kalibraci při spuštění je výchozí hodnota glykémie v přijímači 6,7 mmol/l. Pomocí tlačítek
NAHORU nebo DOLŮ zadejte přesnou hodnotu glykémie z glukometru. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.
g. Znovu stiskněte tlačítko ZVOLIT a kalibraci potvrďte.
h. Zopakujte kroky c–g a zadejte druhou hodnotu glykémie.

Chyba kalibrace,
vyčkejte 1 hod.

Kalibrace snímače neprobíhá správně.
• Stiskněte tlačítko ZVOLIT. Ve stavové liště se zobrazí
symbol
.
• Počkejte 1 hodinu, pak zadejte 1 kalibraci.
• Počkejte 15 minut. Pokud se neobjeví žádné hodnoty
glykémie ze snímače, obraťte se na místního prodejce.

Chyba hodnoty
glykémie
ve
stavové oblasti

Čekejte. Symbol
obvykle do několika minut nebo
hodin sám zmizí. Pokud se symbol zobrazuje i po
3 hodinách, obraťte se na místního prodejce.
• Neprovádějte kalibraci.
• Ujistěte se, že je podložka snímače dobře přilepena
k tělu a nic se o ni neotírá.
• Zkontrolujte, zda je vysílač zacvaknutý na obou
stranách.

Aktualizace kalibrace:
Až bude nutné provést aktualizační kalibraci, objeví se na obrazovce výzva ke
kalibraci v podobě jedné kapky krve. Pro potvrzení této výzvy stiskněte tlačítko
ZVOLIT.
Po úvodní kalibraci musí být aktualizační kalibrace zadávány minimálně jednou
za 12 hodin.

Výzva Kalibrace
POZNÁMKA: Neprovedení kalibrace v doporučeném časovém rozmezí může
vést k nepřesnému měření glykémie snímačem. Pokud chcete, můžete každý den zadat více kalibrací.
Další podrobnosti o kalibraci naleznete v uživatelské příručce systému Dexcom G4 PLATINUM.

Snímač se vypnul před koncem 7denní relace.
• Zavřete výstrahu/obrazovku stisknutím tlačítka ZVOLIT.
• Obraťte se na místního prodejce.
• Odstraňte vadný snímač a zaveďte nový.

Selhání snímače

Krok 7

Displej přijímače

Tuto obrazovku uvidíte, když přijímač zapnete během relace snímače.

Ukončení relace snímače

Nejaktuálnější měření glykémie za posledních 5 minut
Baterie
Stavová oblast

Snímač se automaticky vypne za 7 dní. Na tuto skutečnost vás
upozorní 6 hodin, 2 hodiny a 30 minut před ukončením relace
snímače. Až bude čas váš snímač vyměnit, zobrazí se obrazovka
Ihned vyměnit snímač.

Anténa

Obrazovka Nyní vyměňte
snímač

Vyjmutí podložky snímače a vysílače:
POZNÁMKA: Snímač a vysílač z těla odstraňujte společně jako jeden celek.
a.	Podložku snímače odlepte z těla podobně jako náplast. Vysílač z podložky
snímače však neodstraňujte, dokud z těla není vyjmut celý snímač.

Bezpečnostní
zámek

b.	Položte podložku snímače/vysílač na rovný povrch. Existují
dva způsoby, jak můžete vysílač odstranit:

￼￼

Nastavení výstrahy
vysoké glykémie

Hodnoty
glykémie

Nastavení výstrahy
nízké glykémie

Graf nejaktuálnějších
měření glykémie

Aktuální čas
Hodiny grafu trendů

POZNÁMKA: Hodnoty glykémie naměřené snímačem nad nastavenou výstrahou pro vysokou hodnotu
jsou zobrazeny žlutě. Hodnoty glykémie naměřené snímačem, které jsou nižší, než je nastavená
výstraha pro nízkou hodnotu, jsou zobrazeny červeně. Hodnoty glykémie naměřené snímačem, které
jsou v cílovém rozmezí, jsou zobrazeny bíle.

Alarm Nízká
glykémie

Pokročilé funkce systému Dexcom G4 PLATINUM CGM
Systém Dexcom G4 PLATINUM má pokročilé funkce a výstrahy, které znatelně vylepšují snímání
glykémie. S výjimkou Šipek trendu a Značek událostí jsou tyto pokročilé výstrahy vypnuté, když systém
Dexcom G4 PLATINUM poprvé použijete, ale lze je zapnout a uživatelsky upravit.

Pokročilá funkce č. 1: Šipky trendu
Šipka trendu může na obrazovkách trendů přijímače ukazovat
vedle na hodnoty glykémie naměřené snímačem. Šipky trendů
ukazují směr a rychlost změny glykémie. Více informací naleznete
v uživatelské příručce systému Dexcom G4 PLATINUM.

Žádná šipka
Konstantní
0–0,06
mmol/l/min
0–1,7 mmol/l
nahoru nebo
dolů během
1/2 hodiny

Pomalu
stoupající
0,06–0,11
mmol/l/min
1,7–3,3 mmol/l
nahoru během
1/2 hodiny

Stoupající
0,11–0,17
mmol/l/min
3,3–5,0 mmol/l
nahoru během
1/2 hodiny

Rychle
stoupající

Pomalu
klesající

0,17 nebo více
mmol/l/min

0,06–0,11
mmol/l/min

5,0 nebo více
mmol/l nahoru
během 1/2
hodiny

1,7–3,3 mmol/l
dolů během
1/2 hodiny

•P
 řed testováním glykémie si umyjte a osušte ruce.

		 NEBO
•P
 oužijte bezpečnostní zámek (z aplikátoru snímače).
Vložte zoubkované okraje bezpečnostního zámku tak,
aby „objímaly“ širší konec vysílače v podložce snímače.
Zatlačte bezpečnostní zámek dolů až nadoraz a poté jej
vytáhněte směrem nahoru. Vysílač z podložky vyskočí.

3,3–5,0 mmol/l
dolů během
1/2 hodiny

0,17 nebo více
mmol/l/min

•K
 alibraci neprovádějte, pokud máte v těle aktivní acetaminofen (paracetamol).

c.	Stiskněte tlačítko ZVOLIT a vyberte Výstrahu vysoké hodnoty.
Případně stiskněte tlačítko DOLŮ a poté tlačítko ZVOLIT a vyberte
Výstrahu nízké hodnoty.
Nabídka Výstrahy,
zvýrazněna možnost
Vysoká glykémie
d.	Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ změňte úroveň výstrahy.
e.	Potvrďte změny stisknutím tlačítka ZVOLIT.
Jak dlouhá je záruka na vysílač Dexcom G4 PLATINUM?

Nabídka Pokročilé, zvýrazněna možnost
Mimo dosah

Obrazovka výstrahy
Mimo dosah

Záruka na vysílač platí po dobu 6 měsíců.
Jak dlouhá je záruka na přijímač Dexcom G4 PLATINUM?
Záruka na přijímač platí po dobu 12 měsíců.

Časté dotazy

Pokročilá funkce č. 2: Značky událostí

Jaké jsou kontraindikace použití snímače Dexcom G4 PLATINUM?

Značky událostí umožňují zaznamenávat informace, které mohou pomoci vám a vašemu ošetřujícímu
lékaři lépe pochopit vzorce a trendy glykémie. Události zahrnují informace o sacharidech (v gramech),
inzulinu (v jednotkách), cvičení (intenzita a doba trvání) a zdravotním stavu (onemocnění, stres,
symptomy vysoké/nízké glykémie, menstruační cyklus, užití alkoholu). Značky událostí se na přijímači
nezobrazují, ale lze je stáhnout do softwaru Dexcom Studio. Více informací naleznete v uživatelské
příručce systému Dexcom G4 PLATINUM.

• 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.

Pokročilá funkce č. 3: Pokročilé výstrahy

Pro zapnutí kterékoli pokročilé výstrahy postupujte dle níže uvedených kroků:
a.	V jakémkoli grafu trendů stiskněte tlačítko ZVOLIT pro vstup do hlavní nabídky.

• 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.

b.	Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku Výstrahy. Stiskněte tlačítko
ZVOLIT.

Mám se rozhodovat o další léčbě na základě výsledků ze systému Dexcom G4
CGM PLATINUM?

Hlavní nabídka,
zvýrazněna možnost
Výstrahy
c.	Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku Pokročilé. Stiskněte tlačítko
ZVOLIT.

Nabídka Výstrahy,
(1) Odložení výstrahy vysoké/nízké glykémie
zvýrazněna možnost
Funkce odložení výstrahy vysoké/nízké glykémie slouží k opakování výstrahy,
Pokročilé
pokud hodnota glykémie měřená snímačem zůstává mimo úroveň výstrahy
pro vysokou nebo nízkou hodnotu. Odložené výstrahy je možné nastavit na opětovné upozornění po
15 minutách až 5 hodinách. Více informací naleznete v uživatelské příručce systému
Dexcom G4 PLATINUM.

•K
 alibraci neprovádějte, pokud je hodnota glykémie vyšší než 22,2 mmol/l nebo nižší než 2,2 mmol/l.

(3) Výstraha Mimo dosah
Výstrahu Mimo dosah lze nastavit tak, aby se objevila, když vysílač a přijímač nekomunikují po dobu
20–200 minut. V pravém horním rohu grafu trendů se zobrazí symbol Mimo dosah ( ); také se
zobrazí obrazovka výstrahy Mimo dosah. Více informací naleznete v uživatelské příručce systému
Dexcom G4 PLATINUM.

Pokročilé funkce (pokračování)

Co při kalibraci nedělat
.

Obrazovka
Tempo stoupání,
zvýrazněna možnost
Zapnuto

Obrazovka
Vysoká glykémie,
zvýrazněna možnost
Hladina

5,0 nebo více
mmol/l dolů
během
1/2 hodiny

d.	Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ zvýrazněte pokročilou funkci,
kterou chcete nastavit. Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

nebo

Tempo stoupání,
zvýrazněna
možnost Zap./Vyp.

Hlavní nabídka,
zvýrazněna možnost
Výstrahy

Žádná
informace o
tempu změny

• Ke kalibraci používejte pouze hodnoty glykémie z prstu.

• Kalibraci neprovádějte, pokud uvidíte ve stavové liště symbol

Vysílač s bezpečnostním
zámkem zaklapnutý na místo

Rychle
klesající

Klesající
0,11–0,17
mmol/l/min

Co dělat při kalibraci
•U
 jistěte se, že jsou testovací proužky glykémie správně nakódovány a že nejsou prošlé.

Nabídka Pokročilé,
zvýrazněna možnost
Tempo stoupání

Nahoře vpravo v grafu trendů se
objeví šipka rychlosti změny

•B
 ěhem relace snímače používejte ke všem kalibracím stejný glukometr.

•P
 rsty roztáhněte zadní úchyty podložky snímače.
Vysílač z podložky vyskočí.

c.	Vysílač si ponechejte. Zlikvidujte snímač dle místních nařízení
pro likvidaci součástí obsahujících krev.

Cílové rozmezí
glykémie

Šipka trendu

• Pokud bude měření glykémie snímačem mít stále hodnotu 3,1 mmol/l nebo
nižší, objeví se tento alarm za 30 minut znovu.

Postupujte dle níže uvedených kroků:
a.	V jakémkoli grafu trendů stiskněte tlačítko ZVOLIT pro vstup do hlavní nabídky.
b.	Pomocí tlačítka DOLŮ zvýrazněte položku Výstrahy.
Stiskněte tlačítko ZVOLIT.

• 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.

Ne. Rozhodnutí o léčbě nebo dávkování inzulinu by mělo být založeno na hodnotě glykémie získané
pomocí glukometru. Směr, rychlost změny glykémie a graf trendů v systému Dexcom G4 PLATINUM
poskytují doplňující informace, které slouží pouze jako určité vodítko při těchto rozhodnutích.
Je v pořádku, pokud hodnoty glykémie získané z měření pomocí snímače
Dexcom G4 PLATINUM CGM a z měření z prstu zcela nesouhlasí?
Ano. Měření glykémie pomocí snímače jsou určena pouze k tvorbě trendů. Glukometr a snímač měří
glykémii ze dvou typů tělesných tekutin: z krve a intersticiální tekutiny. Z tohoto důvodu nemusí hodnoty
získané z glukometru a ze snímače přesně souhlasit.
Proč během používání systému Dexcom G4 PLATINUM nemohu užívat léky
obsahující acetaminofen (paracetamol)?
Užívání acetaminofenu (paracetamolu) je kontraindikací pro použití systému Dexcom G4 PLATINUM;
pokud máte zavedený snímač, nesmíte tyto léky užívat. Při užívání léků obsahujících acetaminofen
(paracetamol) může být měření systémem Dexcom G4 PLATINUM nepřesné. Míra a délka výskytu
této nepřesnosti může být u každého pacienta jiná. Podrobnější vysvětlení, jak dlouho léky obsahující
acetaminofen (paracetamol) mohou ovlivňovat vaše tělo, vám poskytne váš ošetřující lékař.
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Nabídka Pokročilé, zvýrazněna
možnost Alarm vysoké gl.

Obrazovka Nastavení výstrah pro
vysokou hodnotu glykémie, vybrána
možnost 15 minut

