CGM-laitteeseen tutustuminen (jatkuu)

Laitteen asetusten tekeminen (jatkuu)

Vaihe 3

Anturin asettaminen (jatkuu)

Dexcom G4 PLATINUM -lähetin (ÄLÄ HEITÄ POIS!)

Käyttöönotto-ohjelma:

Varoitusprofiilin asettaminen

f. Sijoita anturi iholle vaakasuoraan, ÄLÄ pystysuoraan. Silitä sormilla liimateippi
pitävästi ihoon kiinni.

Avaa vastaanotin painamalla VALINTA-painiketta. Käyttöönotto-ohjelma opastaa vaiheittain, miten
asetat kielen, ajan näyttömuodon, ajan/päivämäärän, lähettimen tunnuksen ja matalan/korkean
hälytyksen.
HUOMAUTUS: Glukoosin mittayksiköt (mmol/l) on asetettu laitteelle eikä niitä voi muuttaa.

JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ

Helpot vaiheet alkuunpääsyyn

Vaihe f

Lähetin on anturikoteloon napsautettava harmaa ”siru”.

Käyttöönotto-ohjelma käynnistyy vain silloin, kun otat Dexcom G4 PLATINUM -vastaanottimen
ensikertaa käyttöön.

Pidä lähetin esteettömällä paikalla 6 metrin säteellä vastaanottimesta 2 tunnin käynnistysjakson
aikanakin.

Kieliasetus:

”Hiljaista” voi käyttää, kun varoituksen halutaan olevan hienovarainen. Tämä asettaa kaikkien
varoitusten ja hälytysten äänenvoimakkuuden pienemmälle.

g. P
 itele sitten asetinta ja vedä turvalukko suoraan
asettimesta irti kuvassa olevien nuolien osoittamaan
suuntaan. Ota turvalukko talteen lähettimen
myöhemmän poiston avuksi anturin käyttöjakson
lopussa.

”Normaali” on oletusprofiili. Tämä asettaa kaikkien varoitusten ja hälytysten
äänenvoimakkuuden kovemmalle.

h. Sijoita toisen käden sormet valkoisen liimateipin reunalle (lähettimen salvan suhteen anturin
vastakkaiselle puolelle). Ihon voi puristaa koholle tällä kädellä.

a. V
 alitse haluamasi kieli painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.
b. Aseta korostettu kieli painamalla VALINTA-painiketta.

Lähettimen akku lähes
tyhjä -näyttö

Kielivalikko Suomi
korostettuna

Ajan esitysmuodon asetus:

Dexcom G4 PLATINUM -anturin asetin (kertakäyttöinen)

Ajan esitysmuodoksi voi valita joko 24 tunnin kellon tai 12 tunnin kellon (ap/ip).

Pika-aloitusopas

Mäntä

Onnittelut jatkuvatoimisen Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmän (CGM) valinnasta!

a. Valitse haluamasi ajan näyttömuoto painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta.

Turvalukko

Asettimen hylsy
(sisältää pienen
sisäänvientineulan
ja anturin)

Kun käytät Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmää, näet anturin glukoosilukemat reaaliaikaisesti
ja jatkuvasti viiden minuutin välein enintään 7 vuorokauden ajan. Näiden lukemien avulla voit seurata
glukoosiarvojesi vaihtelutrendejä ja -tapoja, sillä näet millä tasolla glukoosiarvot ovat olleet, mihin
suuntaan ne kehittyvät ja miten nopeasti ne nousevat tai laskevat. Ennen kuin aloitat ja aina, jos sinulla
on kysyttävää, tutustu Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöoppaaseen ja koulutuslevyyn, jotka
kuuluvat Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän vastaanotinsarjaan.
Tässä oppaassa on seitsemän helppoa vaihetta Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän käyttöön
ottamiseksi. Jos tarvitset apua järjestelmän kanssa, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
VAROITUS: Huomioi kaikki käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja Dexcom G4 PLATINUM
-järjestelmän käyttöoppaan yksityiskohtaiset ohjeet ennen jatkuvatoimisen Dexcom G4 PLATINUM
-glukoosinseurantajärjestelmän käyttöä.

Varoitusprofiilin vaihtoehtoja ovat:
” Värinää” voi käyttää, kun haluat mykistää vastaanottimen ja saada varoituksen värinänä.
Tätä profiilia käytettäessä ainoa äänimerkki on 3,1 mmol/l:n kohdalla annettava varoitus.
Se varoittaa ensin värisemällä ja, jos sitä ei kuitata, 5 minuutin kuluttua piippaamalla.

Lähettimen akku kestää vähintään 6 kuukautta. Lähettimen näyttöön
ilmestyy Akku lähes tyhjä, kun akussa on varausta vielä noin viikoksi.
Vaihda lähetin mahdollisimman pian nähtyäsi tämän varoituksen.
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Voit valita vastaanottimeen ”varoitusprofiileja”, joissa on tarpeisiisi sopivat äänimerkit ja voimakkuudet.

b. Aseta korostettu ajan näyttömuoto painamalla VALINTA-painiketta.

Ajan
näyttömuotovalikko
24 tunnin kello
korostettuna

Anturikotelo

b. Painamalla OIKEA- tai VALINTA-painiketta siirryt seuraavaan kohtaan.

Profiilitvalikko Kokeile
korostettuna

b. Paina ALAS-painiketta Profiilit-kohdan korostamiseksi. Paina VALINTApainiketta.

d. Paina VALINTA-painiketta. Valitsemasi profiilin oikealle puolelle ilmestyy

c. S
 äädettyäsi kellonajan paina VALINTA-painiketta muutosten
hyväksymiseksi.

Anturi on osa, joka pistetään ihon alle koko käyttöjakson ajaksi
(enintään 7 päiväksi). Jos anturin käytössä ilmenee ongelma, jätä
anturi paikalleen, kunnes puhut paikallisen jälleenmyyjän kanssa.

a. Jos näytössä on trendikäyrä, paina VALINTA-painiketta päästäksesi
päävalikkoon.

2 NAPSAHDUSTA
“2 CLICKS”

Vaihe i
j. Siirrä molemmat sormet kauluksen yläpuolelta sen
alapuolelle. Pidä peukalo kevyesti männän päällä ja
vedä kaulusta peukaloa kohti, kunnes kuulet kaksi
napsahdusta tai et voi vetää sitä enää taemmas.

“ 2 CLICKS”
2 NAPSAHDUSTA

k. Varmista, että lähettimen salpa on alhaalla (kehoasi vasten).
Purista anturikotelon kyljissä olevien harjanteisten kielekkeiden keskeltä.
Keinuta asettimen hylsyä eteenpäin ja kehostasi poispäin.

Lähettimen kiinnittäminen:

Vaihe k

a. Puhdista lähettimen taustapuoli alkoholipyyhkeellä. Anna kuivua.

c. Korosta varoitusprofiili, jota haluat käyttää, painamalla YLÖS- tai ALASpainiketta.

a. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta oikean numeron tai arvon syöttämiseksi.

Vapautinkieleke

i. Jatka ihon puristamista ja sijoita toisen käden kaksi
sormea kauluksen yläpuolelle (katso kuvaa). Laita
peukalo valkoisen männän päälle ja paina se
kokonaan alas. Siitä pitäisi kuulua kaksi napsahdusta.

Vaihe j

Aseta varoitusprofiili toimimalla seuraavasti:

Ajan/päivämäärän asetus:
￼

”Toistuvaa hypoa voi käyttää”, kun halutaan lisävaroituksia vakavan matalista
glukoosilukemista. Tämä profiili vastaa normaaliprofiilia, mutta toistaa kiinteää matalan
glukoosin varoitusta 5 sekunnin välein, kunnes se kuitataan tai anturin glukoosilukema
nousee 3,1 mmol/l:n yläpuolelle.
Valitsemalla päävalikon Profiilit-kohdan ”Kokeile”-toiminnon, kuulet esimerkin
kustakin varoitusprofiilista.

Kaulus

Lähettimen salpa

”Valpasta” voi käyttää, kun varoituksen halutaan olevan huomattava. Tämä asettaa kaikkien
varoitusten ja hälytysten äänimerkit äänekkäiksi ja selkeiksi melodioiksi.

Vaihe g

b. Laita lähetin anturikoteloon (litteä puoli alaspäin, ohuempi kylki
lähettimen salvasta poispäin).

.

HUOMAUTUS: Profiiliasetuksesta riippumatta kaikki varoitukset ja hälytykset ilmoittavat ensin
värisemällä. Äänimerkkiä ei kuulu, jos varoitus tai hälytys kuitataan ensimmäisen värinän jälkeen.

Asenna lähetin anturikoteloon

Ajan/päivämäärän
asetusnäyttö
Anturi

Vaihe 1

Vaihe 2

Laitteen asetusten tekeminen (jatkuu)

Vaihe 4

Lähettimen kiinnittäminen (jatkuu)

CGM-laitteeseen tutustuminen

Laitteen asetusten tekeminen

Lähettimen tunnuksen asetus:

Anturin asettaminen

c. Laita sormi lähettimen päälle sen paikallaan
pitämiseksi. Vedä toisella kädellä lähettimen salpaa
ylös- ja eteenpäin, kunnes kuulet kaksi napsahdusta.

Jatkuvatoiminen Dexcom G4 PLATINUM -glukoosinseurantajärjestelmä koostuu 3 komponentista:
vastaanottimesta, lähettimestä ja anturista.

Lähettimen tunnus mahdollistaa lähettimen ja vastaanottimen keskinäisen viestinnän.

Lähettimen aktivointi:

a. E
 tsi lähettimen tunnus lähettimen taustapuolelta.

Ota lähetin alustaltaan ja odota 10 minuuttia, että se käynnistyy.

Dexcom G4 PLATINUM -vastaanotin
YLÖS-painike
Tilapalkki

Lähetin laatikossa
OIKEApainike

Korkea
varoitus

VALINTApainike

Matala
varoitus

￼￼

VASENpainike

Lähettimen taustapuolen tiedot
eivät välttämättä vastaa täysin
yllä olevaa kuvaa.

ALASpainike

Vastaanotin on pieni, matkapuhelimen näköinen kannettava laite. Se näyttää anturin glukoosilukemat,
trendikäyrän, suunnan ja muutosnopeuden nuolen.
Painamalla YLÖS- ja ALAS-painikkeita voit selata trendinäyttöjä, korostaa valikkokohteita tai
asettaa arvoja.
Avaa vastaanotin tai valitse korostettu vaihtoehto painamalla VALINTA-painiketta.
Palaa edelliseen kohteeseen tai näyttöön painamalla VASEN-painiketta.
Korosta seuraava kohde painamalla OIKEA-painiketta.
• Trendinäytön poikki kulkeva punainen viiva osoittaa matalan hälytyksen tason.
• Trendinäytön poikki kulkeva keltainen viiva osoittaa korkean hälytyksen tason.

Vastaanottimen lataaminen:
Lataa Dexcom G4 PLATINUM -vastaanotin täyteen, ennen kuin aloitat. Täyteen
lataukseen kuluu enintään 5 tuntia ja se kestää noin 3 päivää. Avaa USB-portin
suojus vastaanottimen lataamiseksi.
Pidä USB-portin suojus kiinni, kun vastaanotinta ei ladata.

b. S
 yötä kuhunkin paikkaan kirjain tai numero painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta.

Vastaanottimen voi ladata kahdella tavalla:

d. Täytettyäsi viimeisen paikan paina VALINTA-painiketta
muutosten hyväksymiseksi.

a. Kytke USB-johto pistorasiasovittimeen. Kytke sitten tämä sovitin pistorasiaan
ja kytke johdon toinen pää vastaanottimeen.
TAI
b. K
 ytke USB-johto tietokoneeseen ja johdon toinen
pää vastaanottimeen. Dexcom Studio -ohjelmisto on
asennettava ensin.
Akun latausnäyttö tulee ensiksi esiin. Hetken kuluttua 3 tunnin
trendikäyrän näytön (perusnäytön) vasemmassa yläkulmassa näkyy
akun latausta osoittava symboli
. Kun vastaanotin on latautunut
täyteen, akun lataussymboli näkyy täysin harmaana.
HUOMAUTUS: Anturin glukoosilukemia saadaan vastaanottimen
latautuessa anturin käyttöjakson aikana. Vastaanottimen Akku lähes
tyhjä -varoitus kertoo, että akku tarvitsee ladata.

Ennen kuin aloitat, varmista, että sinulla on lähetin, vastaanotin, anturi ja alkoholipyyhkeitä.
Ihonvalmistelu- tai liimatuotteet (Mastisol, SkinTac) ovat valinnaisia. Pese kätesi perusteellisesti ja
kuivaa ne.
a. Valitse anturille paikka, joka on vähintään 7,62 cm:n päässä insuliinipumpun infuusiosarjasta
tai pistoskohdasta ja poissa vyötärönauhan tieltä. Vältä kohtia, joihin todennäköisesti kohdistuu
törmäyksiä tai puristusta tai joissa on arpia, tatuointeja tai ärsytystä.

HUOMAUTUS: Voit syöttää lähettimen tunnuksen vain silloin,
kun anturin käyttöjakso ei ole aktiivinen.

d. Pitele anturikotelon kyljistä toisella kädellä. Irrota lähettimen salpa toisella
kädellä vääntämällä salpa nopeasti irti kehosta poispäin.

• 2–17-vuotiaat lapset ja nuoret: aseta vatsaan (kehon etupuoli, vaihtoehto A) tai pakaroiden
yläosaan (kehon takapuoli, vaihtoehto B).

Vaihe 5
Anturin käyttöjakson aloitus

c. Toista vaiheet a ja b korkean varoitustason asettamiseksi
6,7 ja 22,2 mmol/l:n välille.

￼

b. Paina ALAS-painiketta kohdan Käynnistä anturi korostamiseksi. Paina
VALINTA-painiketta. Anturin käynnistysnäyttö ilmoittaa, että anturin 2 tunnin
käynnistysjakso on alkanut.
Vaihe a: Kehon etupuoli (vähintään 2-vuotiaat)

Kehon takapuoli (vain
2–17-vuotiaat)

b. Puhdista anturin sijoituskohdan iho alkoholipyyhkeellä. Anna kuivua.

a. Paina YLÖS- tai ALAS-painiketta matalan varoitustason
muuttamiseksi 3,3 ja 5,5 mmol/l:n välille.
b. Hyväksy taso painamalla VALINTA-painiketta.

a. Jos näytössä on trendikäyrä, paina VALINTA-painiketta päästäksesi
päävalikkoon.

Lähettimen tunnuksen
asetusnäyttö

Matalan ja korkean varoitustason oletusarvot ovat 4,4 mmol/l ja
11,1 mmol/l, mutta ne voi muuttaa tai sammuttaa.
Vastaanottimeen
kytketty USB-johto

Väännä lähettimen salpaa
ylös tai alas

Kun olet asettanut anturin ihon alle ja kiinnittänyt lähettimen,
vastaanottimella täytyy aloittaa anturin käyttöjakso.

Matalan/korkean glukoosin varoitustasojen asetus:

Matalan varoituksen
asetusnäyttö

c. Jos käytät valinnaista ihonvalmistelu- tai liimatuotetta, aseta se iholle renkaan muotoon kohtaan,
johon sijoitat anturin liimatyynyn. Aseta anturi puhtaan ihon läpi renkaan keskeltä, missä ei ole
ihonvalmistelu- tai liimatuotteita. Anna kuivua (iho voi tuntua tahmealta).
d. Poista anturi pakkauksestaan.

c. Tarkista vastaanotin 10 minuuttia anturin käyttöjakson aloittamisen jälkeen,
jotta voit varmistaa, että vastaanotin ja lähetin viestivät keskenään.
Antennisymbolin (
) pitäisi näkyä trendikäyrän vasemmassa yläkulmassa.
Jos sen sijaan trendikäyrän oikeassa yläkulmassa näkyy Alueen ulkopuolella
-symboli (
), katso lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän
käyttöoppaasta.

￼￼￼￼￼￼￼￼￼
Käynnistä

Korkean varoituksen
asetusnäyttö
Vastaanotin näyttää trendikäyrän 3 tunnin ajalta (perusnäyttö) käyttöönotto-ohjelman valmistumisen
jälkeen.

Anturin
käynnistyksen
”mietintänäyttö”

d. Vastaanottimen trendinäytössä näkyy 2 tunnin laskentasymboli, joka täyttyy 2 tunnin käynnistysjakson
aikana.

e. Poista anturikotelosta liimapinnan suojaliuskat yksi puolisko kerrallaan.

HUOMAUTUS: Laitteessa on myös kiinteä 3,1 mmol/l:n
matala hälytys.

Lähettimen salpa

Anturikotelossa olevan lähettimen sivunäkymä

• Vähintään 18-vuotiaat aikuiset: aseta vatsaan (kehon etupuoli, vaihtoehto A).

c. Painamalla OIKEA- tai VALINTA-painiketta siirryt seuraavaan
paikkaan.

Vastaanottimen
USB-portin
suojus

Lähetin asennettu

Vaihe e

[0-24
minuuttia]

[24-48
minuuttia]

[48-72
minuuttia]

[72-96
minuuttia]

Valmis
kalibrointia
varten

Ajanlaskentasymboli täyttyy anturin käynnistyksen aikana. Kun näet jonkin näistä
symboleista, ET saa glukoosilukemia tai varoituksia.
HUOMAUTUS: ET saa glukoosilukemia ja varoituksia, ennen kuin 2 tunnin käynnistysjakso päättyy JA
olet suorittanut käynnistyskalibroinnin.

Vaihe 6
Kalibrointi

Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän kalibrointiin tarvitaan verensokerimittari. 2 tunnin käynnistysjakson
lopuksi sinun täytyy syöttää kaksi kalibrointia, ennen kuin anturin glukoosilukemia näkyy. Kalibroinnin
verenglukoosiarvot tulee syöttää vastaanottimeen 5 minuutin kuluessa verensokerin määrittämisestä
verensokerimittarilla.

a. Kahden tunnin käynnistysjakson jälkeen vastaanottimen näytössä näkyy
käynnistyskalibrointiin kehottavat kaksi veripisaraa. Paina VALINTA-painiketta
tämän varoituksen poistamiseksi.
b. Pese ja kuivaa kätesi.
Käynnistyksen
kalibrointikehote

d. Jos näytössä on trendikäyrä, paina VALINTA-painiketta päästäksesi
päävalikkoon.

Matalan glukoosin hälytys

Edistyneet ominaisuudet (jatkuu)

Usein kysyttyä (jatkuu)

Katso Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöoppaasta tai kysy jälleenmyyjältä neuvoa kaikista
ratkaisemattomista kysymyksistä ja vianmääritysongelmista. Myös Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän
koulutusohjelma on saatavana osoitteesta www.dexcom.com.

Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmässä on arvoon 3,1 mmol/l asetettu automaattinen matalan glukoosin
hälytys. Tätä hälytystä ja sen asetuksia ei voi muuttaa tai sammuttaa. Jos kuulet tämän hälytyksen:

(2) Glukoosin nousu- ja laskunopeusvaroitukset
Muutosnopeusvaroitukset voidaan asettaa varoittamaan, kun anturin glukoosilukemat nousevat
(nousuhälytys) tai laskevat (laskuhälytys) vähintään 0,11 mmol/l minuutissa tai 0,17 mmol/l minuutissa.
Katso lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöoppaasta.

Miten muutan korkean/matalan glukoosivaroituksen tasoa?

Kalibrointia tarvitaan.
• Syötä kalibrointi, kuten tämän pika-aloitusoppaan
vaiheessa 6 on kuvailtu

Veripisara
tilapalkissa

Käynnistyskalibrointi:

c. Mittaa veren glukoosiarvo koeliuskalla ja verensokerimittarilla.

Anturin vianetsintä

Anturi ei kalibroidu oikein.
• Paina VALINTA-painiketta. Tilapalkkiin ilmestyy
• Odota 15 minuuttia ja syötä sitten 1 kalibrointi
• Jos virhe ei poistu, syötä vielä 1 kalibrointi ja odota
15 minuuttia
• Jos glukoosilukemaa ei näy, ota yhteys jälleenmyyjään

Odota 15 minuuttia
Kalibrointivirhe

e. Paina ALAS-painiketta kohdan Syötä B-Gluk. korostamiseksi.
Paina VALINTA-painiketta.
f. Vastaanottimen käynnistyskalibroinnissa verensokerin oletusarvona on 6,7 mmol/l.
Syötä YLÖS- tai ALAS-painikkeella verensokerimittarista saamasi tarkka verenglukoosiarvo.
Paina VALINTA-painiketta.

Anturi ei kalibroidu oikein.
• Paina VALINTA-painiketta. Tilapalkkiin ilmestyy
• Odota 1 tunti ja syötä sitten 1 kalibrointi
• Odota 15 minuuttia. Jos glukoosilukemaa ei näy, ota
yhteys jälleenmyyjään

Odota 1 tunti
Kalibrointivirhe

g. Hyväksy kalibrointi painamalla VALINTA-painiketta uudestaan.
Odota.
poistuu yleensä itsestään hetken
kuluttua. Jos se ei poistu 3 tunnin kuluttua,
ota yhteys jälleenmyyjään.
• Älä kalibroi
• Varmista, että anturikotelo on hyvin kiinni kehossa
eikä mikään hankaa sitä
• Tarkista, että lähetin on napsahtanut paikalleen
molemmilta puolilta

h. Toista vaiheet c–g toisen verenglukoosiarvon syöttämiseksi.

Kalibroinnin päivitys:

Glukoosilukeman
virhe
tilapalkissa

Vastaanottimen näyttöön ilmestyy kalibroinnin yksi veripisara tiedoksi siitä, että
kalibrointi tarvitsee päivittää. Kuittaa tämä kehote painamalla VALINTA.
Käynnistyskalibroinnin jälkeen päivityskalibrointi täytyy syöttää vähintään kerran
12 tunnissa.
HUOMAUTUS: Suositeltua vähäisempi kalibrointi saattaa aiheuttaa epätarkkoja
Kalibrointikehote
anturin glukoosilukemia. Voit syöttää useampia kalibrointeja joka päivä, jos
haluat. Katso kalibrointia koskevia lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän
käyttöoppaasta.

Vaihe 7

Anturi sammuu ennen 7 päivän jakson päättymistä.
• Paina VALINTA-painiketta varoituksen/näytön
kuittaamiseksi
• Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään
• Irrota vioittunut anturi ja aseta sen tilalle uusi

Anturivika

Vastaanottimen näyttö

Näet tämän näytön, kun avaat vastaanottimen anturin käyttöjakson aikana.

Anturin käyttöjakson lopetus

Viimeisin viiden minuutin glukoosilukema
Akku
Tilapalkki

Anturi sammuu automaattisesti 7 päivän kuluttua. Vastaanotin
varoittaa 6 tuntia, 2 tuntia ja 30 minuuttia ennen anturin käyttöjakson
päättymistä. Vaihda anturi heti -näyttö osoittaa, kun on anturin
poiston aika.

Trendinuoli

Antenni

Vaihda anturi heti -näyttö

Anturikotelon ja lähettimen poistaminen:

Glukoosin
tavoitealue

￼￼

HUOMAUTUS: Pidä anturi ja lähetin yhdessä, kun irrotat niitä ihostasi.
a.	Kuori anturikotelo kehosta irti laastarin tapaan. Älä irrota lähetintä anturikotelosta, ennen kuin olet
irrottanut anturin kokonaan kehostasi.
b.	Laita anturikotelo/lähetin tasaiselle pinnalle. Vastaanottimen voi
poistaa kahdella tavalla:

Turvalukko

• Levitä anturikotelon takaliuskat sormillasi. Lähetin ponnahtaa
ulos.

Korkean glukoosin
varoitusasetus

Glukoosiarvot

Matalan glukoosin
varoitusasetus

Kuluva aika

Viimeisimpien
glukoosilukemien kuvaaja

Trendikäyrän tunnit

HUOMAUTUS: Korkean varoitusasetuksen ylittävät anturin glukoosilukemat näkyvät keltaisina. Matalan
varoitusasetuksen alittavat anturin glukoosilukemat näkyvät punaisina. Tavoitealueella olevat anturin
glukoosilukemat näkyvät valkoisina.

• Paina VALINTA-painiketta sen kuittaamiseksi.
• Kuulet uuden hälytyksen noin 30 minuutin kuluttua, jos anturin glukoosilukema
on yhä 3,1 mmol/l tai pienempi.

• Käytä anturin käyttöjakson aikana kaikkiin kalibrointeihin samaa verensokerimittaria.

• Käytä turvalukkoa (anturin asettimesta). Aseta turvalukon
pykäläiset reunat niin, että ne myötäilevät anturikotelossa olevan
lähettimen leveää päätä. Paina turvalukkoa alas, kunnes se ei
painu syvemmälle, ja vedä sitten ylöspäin. Lähetin ponnahtaa ulos.
c.	Säilytä lähetin. Hävitä anturi noudattaen vereen kosketuksessa olleita
komponentteja koskevia ohjeita.
Lähetin, johon turvalukko
on napsautettu kiinni

• Varmista, että glukoosikoeliuskat on koodattu oikein eivätkä ne ole vanhentuneet.
• Pese ja kuivaa kädet, ennen kuin mittaat verenglukoosin.

• Käytä kalibrointiin vain koeliuskan verenglukoosiarvoja.

Kalibroinnissa vältettävää
• Älä kalibroi, kun tilapalkissa näkyy

tai

.

• Älä kalibroi, jos verenglukoosiarvo on korkeampi kuin 22,2 mmol/l tai matalampi kuin 2,2 mmol/l.
• Älä kalibroi, jos kehossasi on aktiivista asetaminofeenia (parasetamolia).

Päävalikko
Hälytykset
korostettuna

Matalan glukoosin
hälytys

Dexcom G4 PLATINUM CGM -järjestelmän edistyneet
ominaisuudet
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän edistyneet ominaisuudet vievät glukoosintarkkailun seuraavalle
tasolle. Trendinuolia ja tapahtumamerkkejä lukuun ottamatta nämä edistyneet varoitukset eivät ole
käytössä, kun vastaanotat Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän, mutta ne voidaan ottaa käyttöön ja
mukauttaa.

Edistynyt ominaisuus 1: Trendinuolet

Edistynyt-valikko
Korkea torkkuhälytys
korostettuna

Nousunopeus
Päällä/Pois
korostettuna

Nousunopeusnäyttö
Päällä korostettuna

(3) Alueen ulkopuolella -varoitus
Alueen ulkopuolella -varoitus voidaan asettaa varoittamaan, kun lähetin ja vastaanotin eivät
viesti keskenään 20:n ja 200:n minuutin välisenä aikana. Alueen ulkopuolella -symboli ( ) on
trendikäyrän oikeassa yläkulmassa ja Alueen ulkopuolella -varoitusnäyttö näkyy. Katso lisätietoja
Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöoppaasta.

Vastaanottimen trendikäyränäyttöjen glukoosilukeman vieressä voi
näkyä trendinuoli. Trendinuolet osoittavat glukoositason muutoksen
suunnan ja nopeuden. Katso lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM
-järjestelmän käyttöoppaasta.

c.	Paina VALINTA-painiketta Korkean varoituksen valitsemiseksi.
Tai paina ALAS-painiketta ja sitten VALINTA-painiketta Matalan
varoituksen valitsemiseksi.

Hälytykset-valikko
Korkea varoitus
korostettuna
d.	Painamalla YLÖS- tai ALAS-painiketta voit muuttaa varoituksen tasoa.
e.	Paina VALINTA-painiketta muutosten vahvistamiseksi.
Miten pitkä Dexcom G4 PLATINUM -lähettimen takuu on?
Lähettimen takuu on 6 kuukautta.

Trendikäyrän oikeassa yläkulmassa
näkyy muutosnopeusnuoli

Edistynyt-valikko Alueen
ulkopuolella korostettuna

Alueen ulkopuolella
-varoitusnäyttö

Miten pitkä Dexcom G4 PLATINUM -vastaanottimen
takuu on?

Korkea
varoitusnäyttö Taso
korostettuna

Vastaanottimen takuu on 12 kuukautta.
Ei nuolta
Tasainen

Hidas nousu

Nousu

Nopea nousu

Hidas lasku

Lasku

Nopea lasku

0–0,06 mmol/l/
min

0,06–0,11
mmol/l/min

0,11–0,17
mmol/l/min

Vähintään 0,17
mmol/l/min

0,06–0,11
mmol/l/min

0,11–0,17
mmol/l/min

Vähintään 0,17
mmol/l/min

3,3–5,0 mmol/l
ylös 1/2
tunnissa

Vähintään 5,0
mmol/l ylös 1/2
tunnissa

1,7-3,3 mmol/l
alas 1/2
tunnissa

3,3–5,0 mmol/l
alas 1/2
tunnissa

Vähintään 5,0
mmol/l alas 1/2
tunnissa

0–1,7 mmol/l 1,7–3,3 mmol/l
ylös tai alas 1/2
ylös 1/2
tunnissa
tunnissa

Ei tietoja
muutosno
peudesta

Edistyneet ominaisuudet (jatkuu)

Usein kysyttyä

Edistynyt ominaisuus 2: Tapahtumamerkit

Mitkä ovat Dexcom G4 PLATINUM -anturin vasta-aiheet?

Tapahtumamerkeillä voit kirjata tietoja, joiden avulla sinä ja terveydenhoitotiimisi ymmärrätte paremmin
glukoosiarvojesi muuttumista ja trendejä. Tapahtumiin kuuluvat hiilihydraatit (grammaa), insuliini
(yksikköä), liikunta (rasittavuus ja kesto) ja terveydentila (sairaus, stressi, korkean/matalan glukoosin
oireet, kuukautiset, alkoholi). Tapahtumamerkit eivät näy vastaanottimessa, mutta ne voidaan ladata
Dexcom Studio -ohjelmistoon. Katso lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän käyttöoppaasta.

Edistynyt ominaisuus 3: Edistyneet varoitukset

Ota edistyneitä varoituksia käyttöön seuraavasti:
a.	Jos näytössä on trendikäyrä, paina VALINTA-painiketta päästäksesi päävalikkoon.
b.	Paina ALAS-painiketta Hälytykset-kohdan korostamiseksi.
Paina VALINTA-painiketta.

Kalibroinnissa tehtävää

		TAI

Toimi seuraavasti:
a.	Jos näytössä on trendikäyrä, paina VALINTA-painiketta päästäksesi
päävalikkoon.
b.	Paina ALAS-painiketta Hälytykset-kohdan korostamiseksi.
Paina VALINTA-painiketta.

• Verensokerimittarista saatavaa verenglukoosiarvoa tulee käyttää hoitopäätösten tekoon, esim.
siitä, paljonko insuliinia sinun pitää saada. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä ei korvaa
verensokerimittaria.
• Dexcom G4 PLATINUM -anturi, -lähetin ja -vastaanotin täytyy poistaa ennen
magneettiresonanssikuvausta, TT-kuvausta tai diatermiahoitoa. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmää
ei ole kokeiltu MR- tai TT-kuvauksen tai diatermiahoidon aikana, eikä siten tiedetä, esiintyykö siinä
turvallisuus- tai toimintaongelmia.
• Asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien tuotteiden (kuten Tylenol) ottaminen anturia pidettäessä
saattaa nostaa harhaanjohtavasti anturin glukoosilukemia. Epätarkkuuden määrä riippuu kehossasi
aktiivisena olevan asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.
Pitäisikö minun tehdä hoitopäätöksiä Dexcom G4 PLATINUM CGM
-järjestelmästä saatavien tuloksien perusteella?

Päävalikko Hälytykset
korostettuna
c.	Paina ALAS-painiketta Edistynyt-kohdan korostamiseksi.
Paina VALINTA-painiketta.
d.	Korosta edistynyt ominaisuus, jonka haluat asettaa, painamalla
YLÖS- tai ALAS-painiketta. Paina VALINTA-painiketta.
Hälytykset-valikko
Edistynyt korostettuna
(1) Korkea/matala torkkuvaroitus
Korkea/matala torkkuvaroitus voidaan asettaa varoittamaan uudelleen, kun anturin glukoosilukema
pysyy korkean tai matalan varoitustason ulkopuolella. Torkkuvaroituksen voi asettaa antamaan uuden
varoituksen 15 minuutin välein jopa 5 tunnin ajan. Katso lisätietoja Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän
käyttöoppaasta.

Ei. Hoitoa tai insuliiniannostusta koskevien päätösten pitää perustua verensokerimittarista saatavaan
verenglukoosiarvoon. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä antaa kehityssuunnasta, glukoosin
muutosnopeudesta ja trendikäyrästä lisätietoja, joiden avulla voit tehdä tällaisia päätöksiä.
Onko hyväksyttävää, että Dexcom G4 PLATINUM CGM -anturin glukoosilukemat
ja koeliuskan verensokeriarvot eivät täsmää täysin?
Kyllä. Anturin glukoosilukemat on tarkoitettu käytettäväksi vain trendien osoittamiseen. Verensokerimittari
ja anturi mittaavat glukoosia kahdesta erilaisesta ruumiinnesteestä: verestä ja soluvälinesteestä. Siksi
verensokerimittarilla saatavat arvot ja anturin lukemat eivät välttämättä vastaa toisiaan.
Miksen voi käyttää asetaminofeenia (parasetamolia) sisältäviä lääkkeitä
samalla, kun käytän Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmää?
Asetaminofeeni (parasetamoli) on Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmälle vasta-aiheinen eikä sitä
saa nauttia anturin ollessa ihon alla. Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän lukemat saattavat olla liian
korkeita, jos käytät asetaminofeenia (parasetamolia) sisältäviä lääkkeitä. Epätarkkuuden taso ja kesto
voivat vaihdella henkilöstä toiseen. Pyydä terveydenhuoltohenkilökunnalta lisätietoja siitä, kuinka kauan
asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävät lääkkeet vaikuttavat elimistöön.
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