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DEXCOM G4 PLATINUM FOLYAMATOS VÉRCUKORELLENŐRZŐ (CGM) RENDSZER

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer
vevőegysége

Dexcom G4 PLATINUM rendszer jeladója

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer érzékelője

A RENDSZER A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA:

Kizárólag az alább felsorolt Dexcom G4 PLATINUM rendszerösszetevőket rendelje:
• érzékelő
• jeladó
• vevőegység
• vevőegység USB-töltő/-letöltő kábele
• töltő – MT21255
• adaptercsatlakozó – MT21561

• vevőegység tokja
• felhasználói útmutató
• gyors üzembe helyezési útmutató
• oktatólemez
• Dexcom Studio szoftver (választható)

HASZNOS TIPP:
Az érzékelők külön kerülnek forgalomba. A használathoz szükség van
kereskedelmi forgalomban kapható vércukorszintmérőre (VC-mérő). Ellenőrizze,
hogy a Dexcom Studio szoftver rendszerének megfelelő változatát használja.
Az érzékelő a Dexcom G4 PLATINUM termékcsaláddal használható. A Dexcom
G4 PLATINUM érzékelője, jeladója és vevőegysége nem kompatibilis a
SEVEN/SEVEN PLUS jeladóval és vevőegységgel.
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BEVEZETÉS
A rendszer használata közben a folyamatos érzékelős vércukormérés eredményei
5 percenként frissülnek, akár 7 napon át. Ezek az eredmények segítenek Önnek
felismerni vércukorszint változásainak trendjeit és mintázatait.
A rendszer az érzékelőt, a jeladót és a vevőegységet tartalmazza. Az érzékelő egy
eldobható egység, amelyet a vércukorszintjének akár 7 napon át tartó folyamatos
monitorozásához be kell ültetnie a bőre alá. A jeladó egy többször használható
eszköz, amely vezeték nélkül továbbítja az érzékelő által mért vércukorszintadatokat a
vevőegységbe. A vevőegység egy kézben tartható készülék, amely lekéri és megjeleníti
a vércukorszintet.
A felhasználói útmutató leírja, hogyan kell használni a rendszert.
Kérjük, olvassa el ezt a felhasználói útmutatót.

HASZNOS TIPP:
A Dexcom kifejlesztett egy interaktív, önképző oktatási anyagot a Dexcom G4
PLATINUM CGM rendszerhez, amely jól alátámasztott felnőttoktatási elvekre épül.
Egyesek ezt a módszert nagyon hatékonynak találták a termék megismeréséhez.
Kérjük, nézze meg a lemezen található oktatóanyagot, és beszélje meg
kezelőorvosával, hogy a Dexcom G4 PLATINUM oktatóvideó megfelelő képzést
jelent-e az Ön számára.
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FELHASZNÁLÁSI JAVALLAT
A Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer a cukorbetegséggel
élő betegek (2 éves kortól) vércukorszint változás trendjeinek és mintázatainak nyomon
követésére alkalmas vércukor-ellenőrző eszköz. A rendszert a betegek otthon és
egészségügyi intézményekben egyaránt használhatják.
A Dexcom G4 PLATINUM rendszer a hagyományos otthoni vércukor-ellenőrző
eszközökkel szerzett adatok kiegészítésére (de nem helyettesítésére) szolgáló
segédeszköz.
A Dexcom G4 PLATINUM rendszer segít a magas, illetve alacsony vércukorszint
észlelésében. Ez lehetővé teszi a terápia azonnali és hosszú távú módosítását is annak
érdekében, hogy az értékek szélsőséges kilengése minél kisebb legyen. A Dexcom G4
PLATINUM rendszer által adott eredményeket több egymás utáni, hosszabb időn át tartó
leolvasás során kapott trendek és mintázatok alapján kell értékelni.
FONTOS TUDNIVALÓK A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
Kérjük, olvassa el a termékre vonatkozó utasításokat, mielőtt elkezdi használni
a folyamatos vércukor-ellenőrző rendszert. A termékre vonatkozó utasítások
között megtalálja az ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket, az
esetleges veszélyek jelzését és a felhasználók számára fontos egyéb információkat.
Beszélje meg kezelőorvosával, hogyan használhatja az érzékelő által adott
információkat cukorbetegsége kezelésében. A termékre vonatkozó utasítások között
fontos tudnivalókat olvashat a rendszer hibáinak elhárításáról, illetve az eszköz
teljesítményjellemzőiről.
ELLENJAVALLATOK
• A vércukorszintmérőről leolvasott vércukorértéket a kezeléssel kapcsolatos döntések
meghozatalánál javallott használni, például mennyi inzulint kell beadnia. A Dexcom G4
PLATINUM rendszer nem helyettesíti a vércukorszintmérőt.
• A Dexcom G4 PLATINUM érzékelőjét, jeladóját és vevőegységét el kell távolítani
mágneses rezonanciás képalkotási (MRI) vizsgálat, CT vizsgálat vagy diatermiás kezelés
előtt. A Dexcom G4 PLATINUM rendszert még nem tesztelték MRI és CT vizsgálat, illetve
diatermiás kezelés alatt, és nem ismert, hogy felmerülnek-e ilyenkor biztonságossági
vagy teljesítménybeli problémák.
• Acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó termékek (például Tylenol) szedése az érzékelő
viselése közben tévesen megemelheti a vércukormérési eredményt. A pontatlanság
mértéke a szervezetben lévő aktív acetaminofen (paracetamol) mennyiségétől függ.
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FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne használja a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszert, amíg meg nem tanították annak
használatára, vagy meg nem nézte a CGM rendszerhez tartozó oktatóanyagokat.
• A vércukorszintmérőről leolvasott vércukorértéket a kezeléssel kapcsolatos döntések
meghozatalánál javallott használni, például mennyi inzulint kell beadnia. A Dexcom
G4 PLATINUM rendszer nem helyettesíti a vércukorszintmérőt. A vércukorértékek
különbözhetnek az érzékelőn megjelenő értékektől. A Dexcom G4 PLATINUM rendszeren
látható vércukorszint-változás iránya, mértéke és a trendgrafikon további információkat
biztosít, amelyek segítséget nyújtanak a cukorbetegsége kezelésével kapcsolatos
döntések meghozatalakor.
• Ne hagyja figyelmen kívül a magas vagy alacsony vércukorszint tüneteit. Ha az érzékelő
által mutatott vércukorszintértékek nem felelnek meg az Ön tüneteinek, mérje meg
vércukorszintjét vércukorszintmérővel.
• Az érzékelő által mért vércukorérték pontatlan lehet, ha nem végez kalibrációt legalább
12 óránként.
• Az érzékelő csak ritka esetben törik el. Ha az érzékelő eltörik, és a bőr fölött egyetlen
részlete sem látszik, ne kísérelje meg az eltávolítását. Ha a beültetés helyén fertőzés
vagy gyulladás tünetei – bőrpír, duzzanat vagy fájdalom – jelentkeznek, forduljon
szakorvoshoz. Ha egy érzékelő eltört, kérjük, jelezze helyi forgalmazójának.
• A Dexcom G4 PLATINUM rendszer használata nem jóváhagyott terhes nők vagy
dialíziskezelésben részesülő személyek esetében.
• Az érzékelőt kizárólag a has, illetve 2 és 17 év közötti betegek esetében a has vagy a
tompor felső részének bőre alá szabad behelyezni.
• Ha a jeladó vagy a vevőegység tokja sérült/repedt, akkor ne használja azokat, mert a
használatuk elektromos biztonsági kockázattal vagy hibás működéssel járhat.
• Az érzékelő és a jeladó kis méretű alkatrészeket tartalmaznak, amelyek fulladásveszélyt
jelenthetnek. Tartsa távol a fiatal gyermekektől a jeladókészlet dobozát; az egy mágnest
tartalmaz, amelyet nem szabad lenyelni.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Mielőtt kibontja az érzékelő csomagját, mossa meg a kezét szappanos vízzel, majd
szárítsa meg, hogy elkerülje a szennyeződést.
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• A z érzékelő beültetése előtt mindig tisztítsa meg a bőrt a kérdéses területen helyileg
alkalmazandó mikrobaellenes oldattal, például izopropil-alkohollal. Ezzel megelőzheti a
fertőzést. Addig ne tegye fel az érzékelőt, amíg a megtisztított terület meg nem szárad,
mivel így az jobban tapad.
• Minden beültetéskor máshova helyezze az érzékelőt, hogy a bőre meggyógyulhasson.
• Kerülje el azokat a területeket, amelyeket könnyen beüthet, megnyomhat vagy
összenyomhat, valamint az olyan területeket, ahol sebhely, tetoválás vagy irritáció
található, mivel ezek nem ideálisak a vércukorszint mérésére.
• Ne injekciózzon be inzulint, és ne helyezzen inzulinpumpás infúziós készletet
az érzékelőtől 7,62 cm-en belül, nehogy az inzulin befolyásolja a vércukormérés
eredményét.
• A z érzékelő steril, ha a csomagolása lezárt és sértetlen. Ne használja az érzékelőt,
ha a csomagolás korábban megsérült vagy kinyílt.
• A rendszer kalibrálásához be kell vinnie a pontos vércukorértéket, amelyet legfeljebb
5 perccel korábban gondosan mért a vércukorszintmérővel. Helytelen vércukorértékek,
vagy 5 percnél korábbról származó értékek bevitele az érzékelő pontatlan
vércukorszintjelzését eredményezheti.
• A z adatátviteli távolság a jeladó és a vevőegység között akár 6 méter is lehet, ha nincs
közöttük akadály. Vízrétegen keresztül a vezeték nélküli adatátvitel nem működik
megfelelően, tehát a hatótávolság sokkal kisebb, ha Ön úszómedencében, fürdőkádban
vagy vízágyon stb. tartózkodik.
• Az érzékelőket 2 és 25 °C között kell tárolni a megengedett tárolási időn belül. Hűtőben
is tárolhatja az érzékelőket, ha ott nincs ennél hidegebb. Az érzékelőket nem szabad
fagyasztóban tárolni.
• A vevőegységen található USB-csatlakozó fedelét tartsa zárva, amikor nincs hozzá
USB-kábel csatlakoztatva. A vevőegység hibásan működhet, ha víz kerül az
USB-csatlakozóba.
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Első fejezet

A DEXCOM G4 PLATINUM RENDSZER ALAPJAI
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1.1 AZ ÉRZÉKELŐ BEMUTATÁSA
Az érzékelőt a bőr alá kell behelyezni, és folyamatosan méri a vércukorszintet.
Az érzékelő és a jeladó (miután be lett pattintva a helyére) a bőrön marad a teljes mérési
időszak alatt, akár 7 napig.

Dugattyú
Biztonsági zár

Applikátorhenger
(ez tartalmazza a
kicsi beültetőtűt
és az érzékelőt)

Gallér

A jeladó retesze

Érzékelőtartó

Kioldófül

1.2 A JELADÓ BEMUTATÁSA
A jeladó vezeték nélkül továbbítja a vércukorszintadatokat a vevőegységbe. A jeladó és
az érzékelő vízálló, ha megfelelően vannak egymáshoz csatlakoztatva. Ne dobja ki a
jeladót, mert az többször is használható.
Az adatátviteli távolság a jeladó és a vevőegység között akár 6 méter is lehet, ha nincs
közöttük akadály. Vízrétegen keresztül a vezeték nélküli adatátvitel nem működik
megfelelően, tehát a hatótávolság sokkal kisebb, ha
Ön úszómedencében, fürdőkádban vagy vízágyon stb.
tartózkodik.
A jeladó akkumulátorának élettartama legalább 6 hónap.
Ha a jobb oldalon bemutatott, a jeladó alacsony
feszültséget jelző képernyő megjelenik, minél előbb cserélje
ki a jeladót. A figyelmeztetés megjelenése után a jeladó
akkumulátora egy hét alatt lemerülhet.
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1.3 A VEVŐEGYSÉG BEMUTATÁSA
A vevőegység egy kis kézi készülék, amely az érzékelő vércukormérésének az
eredményeit, a változás irányát és sebességét jelölő nyilat, valamint a trendgrafikont
mutatja. A vércukorszint mérésére használt rendszerek (a vércukorszintmérők)
nemzetközi szabvány szerinti mértékegysége a mmol/l (millimól per liter). Az adatátviteli
távolság a jeladó és a vevőegység között akár 6 méter is lehet.
A vevőegység IP22-es besorolású, ami azt jelenti, hogy valamennyire ellenáll az
esőcseppeknek. Ne öntsön folyadékot a vevőegységre, és ne ejtse bele a vevőegységet
folyadékba. A micro USB-csatlakozó fedelét tartsa lezárva, nehogy folyadék és por
kerüljön a vevőegység belsejébe.
Vízrétegen keresztül a vezeték nélküli adatátvitel nem működik megfelelően, tehát a
hatótávolság sokkal kisebb, ha Ön úszómedencében, fürdőkádban vagy vízágyon stb.
tartózkodik.
A legutóbbi 5 perces
vércukormérés eredménye
Akkumulátor

Értesítési terület
Trendnyíl

Antenna
A magas
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
értéke

Vércukorszintértékek

A vércukorszint
céltartománya

A legutóbbi
vércukormérés
eredményét
jelző pont

Az alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetés értéke

Aktuális idő
Trendgrafikon (óra)
PÉLDA: 3 órás trendgrafikon képernyő
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Öt gomb szolgál arra a vevőegységen, hogy végigvezesse Önt azokon a képernyőkön,
amelyek a beállítást és a működést vezérlik, illetve ezek segítségével módosíthatók a
vevőegység beállításai. A képernyő az érzékelő vércukormérésének eredményeit, a
trendgrafikonokat és a trendnyilakat mutatja.
A jeladó és a vevőegység vezeték nélkül egymáshoz vannak csatlakoztatva, hogy
biztonságosan, és kizárólag egymással kommunikáljanak.
A rendszer használatához szükség van kereskedelmi forgalomban kapható
vércukorszintmérőre.

FEL gomb

JOBBRA
gomb

KIVÁLASZTÁS
gomb

BALRA
gomb
LE gomb
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1.4 A VEVŐEGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK FELTÖLTÉSE
A vevőegység akkumulátora újratölthető. Az újratölthető
akkumulátor jellemzően 3 napig használható, ezután újra kell
tölteni a mellékelt töltőkábellel. Az akkumulátor élettartama
attól függ, hogy Ön milyen gyakran végez műveleteket
a vevőegységen. A vevőegység figyelmezteti Önt, ha az
akkumulátor töltöttsége alacsony.
A következő lehetőségek vannak a vevőegység
akkumulátorának feltöltésére:
Alacsony
• váltakozó áramú hálózati aljzat
akkumulátortöltöttség jelzése
• Windows operációs rendszert használó személyi
számítógép (ahhoz, hogy a vevőegységet a PC-n keresztül fel tudja tölteni, telepítenie
kell a Dexcom Studio szoftvert. A rendszerkövetelményeket és a további információkat
illetően lásd a Dexcom honlapját – (www.dexcom.com – vagy a Dexcom Studio szoftver
felhasználói útmutatóját.))
A lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 3 órát vesz igénybe a fali töltővel, és
körülbelül 5 órát, amikor a vevőegység a számítógéphez van csatlakoztatva.
Bármikor feltöltheti a vevőegységet, az akkumulátornak nem kell ahhoz teljesen
lemerülnie, hogy teljesen fel lehessen tölteni.

HASZNOS TIPP:
• Amikor a vevőegységet egészségügyi intézményben használják, a feltöltést nem
szabad a beteg közelében végezni.

1.4.1 A VEVŐEGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK
FELTÖLTÉSE VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ HÁLÓZATI ALJZATON
KERESZTÜL
 váltakozó áramú hálózati adaptert cserélhető
A
csatlakozódugasszal szállítjuk.

 elyezze be az Ön fali csatlakozójának megfelelő
H
csatlakozódugaszt úgy, hogy az adapteren lefelé csúsztatja, amíg
be nem pattan a helyére.
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Ha el akarja távolítani a dugaszt a váltakozó áramú hálózati
adapterből, helyezze mindkét hüvelykujját a dugasz aljához, és
nyomja felfelé, amíg a dugasz ki nem ugrik az adapterből.

Az akkumulátor újratöltéséhez kövesse az alábbi utasításokat:
1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a váltakozó áramú hálózati
adapterhez.
2. Csatlakoztassa az adaptert a váltakozó áramú hálózati aljzatba.
3. Csúsztassa oldalra a vevőegység USB-csatlakozójának fedelét, hogy
hozzáférjen a csatlakozóhoz.
4. Csatlakoztassa a kábel micro USB végét a vevőegység
USB-csatlakozójába.
A vevőegységen található USB-csatlakozó fedelét tartsa zárva, amikor nincs hozzá
USB-kábel csatlakoztatva.
HASZNOS TIPP:
• Hüvelykujjával erősen nyomja le az USB-csatlakozó fedelét, amikor oldalra csúsztatja.
5. A vevőegységen megjelenik az akkumulátor töltése
képernyő.

6. Néhány másodperc múlva újra megjelenik a trendgrafikon;
az akkumulátor töltése szimbólum (
) a bal felső
sarokban lesz látható.
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1.4.2 A VEVŐEGYSÉG AKKUMULÁTORÁNAK
FELTÖLTÉSE WINDOWS-KOMPATIBILIS SZÁMÍTÓGÉPRŐL
A vevőegység számítógépről történő feltöltéséhez telepíteni kell a Dexcom Studio
szoftvert.
1. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a számítógéphez.
2. Az USB-kábel másik végét csatlakoztassa a vevőegységhez.
3. A vevőegységen megjelenik az akkumulátor töltése
képernyő.

4. Néhány másodperc múlva újra megjelenik a
trendgrafikon; az akkumulátor töltése szimbólum
a bal felső sarokban lesz látható.

HASZNOS TIPP:
• A vevőegységet kizárólag a számítógép USB-csatlakozóján vagy a váltakozó
áramú hálózati adapteren keresztül töltse fel. Ne használjon külső USB-elosztót.
A külső USB-elosztó nem biztos, hogy elegendő energiát ad le a vevőegység
feltöltéséhez.

20 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

1.4.3 HONNAN TUDOM, HOGY A VEVŐEGYSÉG FEL VAN
TÖLTVE?
1. A vevőegység töltésekor az akkumulátor szimbólum elkezd feltöltődni. A vevőegység
akkor van teljesen feltöltve, amikor akkumulátor töltése szimbólum teljesen
beszíneződik.

Kezdés

Teljesen feltöltött

2. Miután befejeződött a töltés, távolítsa el a kábelt a vevőegységből és a fali aljzatból vagy
a számítógép USB-csatlakozójából.

HASZNOS TIPPEK:
• Töltse fel a vevőegység akkumulátorát minden egyes érzékelő beültetése előtt.
Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, hogy meggyőződjön
arról, elég töltés van benne.
• Ha az akkumulátor lemerül, 3 napig töltés nélkül is megtartja az időt és a dátumot.
3 nap után kapni fog egy jelzést, hogy újra állítsa be a vevőegységen az időt és a
dátumot (lásd: 2. fejezet 2.2 szakasz, A Beállítások menü).
• Kizárólag a vevőegységkészletben található Dexcom akkumulátortöltőt használja.
Ne használjon más akkumulátortöltőt.
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A Főmenü opcióiról az alábbi szakaszokban olvashat bővebben:
Menü

Cél

Leírás a
felhasználói
útmutatóban

Trendgrafikon

A trendgrafikonok megjelenítése.
• A 3 órás trendgrafikon az alapértelmezett képernyő, ez
jelenik meg, amikor bekapcsolja a vevőegységet.

5. fejezet

Érzékelő indítása

Új mérési időszak indítása.
• Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha beírta a jeladóazonosítót, és nincs mérési időszakban.

3. fejezet

Vércukorszint
beírása

A vércukorértékek beírása a kalibrációhoz.

4. fejezet

Profilok

A profilok segítségével az Ön igényeinek megfelelően testre
szabható a figyelmeztetések és riasztások hangmintázata
és hangereje.

6. fejezet

Események

Személyes adatok beírása étkezésekkel, inzulinnal,
testmozgással és egészségi állapottal kapcsolatban.

7. fejezet

Figyelmeztetések,
magas/alacsony

A vevőegységről érkező magas és alacsony vércukorszint
miatti figyelmeztetések beállításainak módosítása.

6. fejezet

Beállítások

Az idő, a dátum és a jeladó azonosítójának
megváltoztatása, a Dexcom G4 PLATINUM rendszer
hardver- és szoftververziószámának, a jeladóban lévő
akkumulátor állapotának, az utolsó kalibrációs értéknek és
az érzékelő behelyezési időpontjának megtekintése.

2. fejezet

Leállítás

Minden kommunikáció ideiglenes leállítása az érzékelő, a
jeladó és a vevőegység között egy aktív mérési időszak
közben. Nem kap vércukormérési eredményeket, és nem
hosszabbítja meg az érzékelő élettartamát.

3. fejezet

Érzékelő leállítása

A mérési időszak leállítása a munkamenet vége előtt.
• Ez az opció kizárólag a mérési időszak alatt jelenik meg.
Nem kap vércukormérési eredményeket. Ezzel nem
hosszabbítja meg az érzékelő élettartamát.

9. fejezet

A vevőegység használata során esetlegesen megjelenő képernyők felsorolását lásd:
I. függelék, A vevőegység figyelmeztetései, riasztásai és jelzései.
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Második fejezet

A DEXCOM G4 PLATINUM
RENDSZER BEÁLLÍTÁSA
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Ez a fejezet segít Önnek, amikor először állítja be a Dexcom G4
PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszert. Olvassa el ezt
a fejezetet, mielőtt elkezdené a beállítást.

2.1 A TELEPÍTŐVARÁZSLÓ
1. A vevőegység beállítása előtt vegye ki a jeladót a csomagolásából. A csomagolásból
való kivétel után a jeladónak 10 percig tart a bekapcsolódás.
2. E
 llenőrizze, hogy a vevőegység teljesen fel van-e töltve (lásd: 1. fejezet, 1.4 szakasz,
A vevőegység akkumulátorának feltöltése).
3. A
 KIVÁLASZTÁS gomb megnyomásával kapcsolja be a vevőegységet. Amikor először
kapcsolja be a vevőegységet, a telepítővarázsló segíti Önt az első lépésekben; megkéri
Önt, hogy adja meg a következő beállítási adatokat:
a. Válassza ki a nyelvet.
• A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot.
• A kijelölt nyelv beállításához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

b. Állítsa be az időformátumot.
• Az időformátumot 24 órásra vagy 12 órásra
(délelőtt/délután) lehet beállítani.
• A kívánt időformátum kiválasztásához nyomja meg
a FEL vagy a LE gombot.
• Az időformátum módosításának megerősítéséhez
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
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c. Állítsa be az időt és a dátumot. A dátumformátum
ÉÉÉÉ.HH.NN.
• Az aktuális dátum és idő beviteléhez nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot.
• A JOBBRA gomb (megjelenítés ikon) megnyomásával
léphet a következő szakaszra.
• Az idő és a dátum módosításának megerősítéséhez
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
d. Írja be a jeladó azonosítóját.
• A jeladó azonosítójának beírásához nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot.
• A jeladó-azonosító bevitelének megerősítéséhez nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Az Ön jeladó-azonosítója egy egyedi, 5 számjegyből és/vagy
betűből álló kód, és a következő helyeken van feltüntetve:
• A jeladó dobozának külső oldalán található címkén.
• A jeladó alján.

HASZNOS TIPPEK:
• Jegyezze fel a jeladó-azonosító számát a Fontos elérhetőségek és számok közé,
a 4. oldalon.
• Amennyiben a telepítővarázsló befejezése után módosítania kell a nyelvet,
az időformátumot, az időt, a dátumot vagy a jeladó-azonosítót, olvassa el
„A Beállítások menü” című 2.2 szakaszt.
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e. Állítsa be az alacsony és magas vércukorszint miatti figyelmeztetés értékeit.
Az alacsony és magas vércukorszint miatti figyelmeztetés előre beállított értéke
4,4 mmol/l, illetve 11,1 mmol/l, de ezt meg lehet változtatni az Ön igényeinek
megfelelően.

• A kívánt figyelmeztetési érték kiválasztásához nyomja meg a FEL vagy a LE gombot.
A módosításokat 0,1 mmol/l-es lépésközzel lehet végrehajtani.
• A kívánt figyelmeztetési érték megerősítéséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
A telepítővarázsló most elkészült. A Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer használatához
be kell helyeznie egy érzékelőt (lásd: 3. fejezet, Az érzékelő beültetése és a mérési
időszak elindítása).

HASZNOS TIPPEK:
• A Figyelmeztetések menüben is lehet módosítani a figyelmeztetési értékeket.
• A mértékegység (mmol/l) nem módosítható.
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2.2 A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ
A Beállítások menü megmutatja, hogyan kell módosítani az időt, a dátumot vagy a jeladó
azonosítóját a telepítővarázsló befejezése után.

2.2.1 A BEÁLLÍTÁSOK MENÜ MEGJELENÍTÉSE
1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik
a 3 órás trendgrafikon.
2. A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A Főmenüből indulva a FEL vagy a LE gomb segítségével léptessen a „Beállítások”
menüpontra, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik a Beállítások
menü.

2.2.2 IDŐ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁSA A VEVŐEGYSÉGEN
Az idő és a dátum beállításához kövesse az alábbi lépéseket.
1. A Beállítások menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével léptessen az „Idő/dátum” menüpontra, majd
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A dátumon és az időn belül az egyes értékek kijelöléséhez
nyomja meg a JOBBRA gombot. A módosítások
elvégzéséhez nyomja meg a FEL vagy a LE gombot,
majd a JOBBRA gomb megnyomásával lépjen a
következő értékre. A dátumformátum ÉÉÉÉ.HH.NN. Az
időpont kiválasztása után nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot. Ekkor visszatér a Beállítások menübe.
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HASZNOS TIPP:
• Előfordulhat, hogy újra be kell állítania a vevőegységen az időt és a dátumot, ha az
újratölthető akkumulátor lemerül. Ebben az esetben Ön egy figyelmeztetést kap,
és automatikusan megjelenik az Idő/dátum beállítása képernyő.

2.2.3 A JELADÓ AZONOSÍTÓJÁNAK BEÍRÁSA
Valahányszor új jeladót és/vagy vevőegységet kezd használni (kicseréli a készletben
kapott jeladót és/vagy vevőegységet), be kell írnia a jeladó azonosítóját a vevőegységbe.
A jeladó azonosítója egy 5 számjegyből és/vagy betűből álló sorozat, amely a következő
helyeken van feltüntetve:
• A jeladó dobozának külső oldalán található címkén.
• A jeladó alján.
Ha nem találja meg a jeladó azonosítóját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazóval.

HASZNOS TIPP:
• A jeladó azonosítóját kizárólag akkor tudja beírni, ha nincs mérési időszakban.
A mérési időszak alatt a „Jeladó azonosítója” nem jelenik meg választható
lehetőségként a Beállítások menüben.
A jeladó azonosítójának beírásához kövesse az alábbi
lépéseket.
1. A Beállítások menüből indulva a FEL vagy a LE
gomb segítségével léptessen a „Jeladó azonosítója”
menüpontra, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
2. A z első számjegytől vagy betűtől kezdve (az „SN” jelzést
ne írja be):
a. A megfelelő számjegy vagy betű megjelenítéséhez
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot.
b. Ezután nyomja meg a JOBBRA gombot a következő
érték megadásához, és ismételje meg az „a” lépést.
Addig ismételje az „a” és a „b” lépést, amíg a jeladó
azonosítója teljesen meg nem jelenik.
c. A z ötödik számjegy vagy betű beírása után nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Ekkor visszatér a
Beállítások menübe.
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2.2.4 AZ IDŐFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA A VEVŐEGYSÉGEN
A vevőegység időformátumának (24 órás vagy délelőtt/délután) beállításához kövesse az
alábbi lépéseket.
1. A Beállítások menüből indulva a FEL vagy a LE
gomb megnyomásával léptessen az „Időformátum”
menüpontra, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A kívánt időformátumra lépéshez és annak kijelöléséhez
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot.
3. A kijelölt időformátum beállításához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot. Ekkor visszatér a Beállítások
menübe.

2.2.5 A VEVŐEGYSÉG NYELVÉNEK KIVÁLASZTÁSA
A vevőegység nyelvének kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket.
1. A Beállítások menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével léptessen a „Nyelv” menüpontra, majd
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A kívánt nyelvre lépéshez és annak kijelöléséhez nyomja
meg a FEL vagy a LE gombot.
3. A kijelölt nyelv beállításához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot. Ekkor visszatér a Beállítások menübe.
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2.3 A DEXCOM G4 PLATINUM RENDSZERREL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ELLENŐRZÉSE
Bármikor ellenőrizheti a vevőegységen a CGM rendszerrel kapcsolatos információkat.
1. A Beállítások menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével léptessen az „Eszközzel kapcsolatos
információk” menüpontra, majd nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

2. Megjelennek a mérési időszakkal és a rendszerrel
kapcsolatos információk. Léptessen lefelé, hogy lássa
az eszközzel kapcsolatos összes információt:
• behelyezés időpontja;
• utolsó kalibrálás;
• a jeladó akkumulátora;
• jeladó azonosítója;
• sorozatszám;
• rész száma;
• rész áttekintése;
• SW száma (szoftver száma);
• SW áttekintése (szoftver áttekintése).
3. A Beállítások menübe való visszatéréshez nyomja meg a BALRA gombot.

2.4

A JELADÓ ÉS A VEVŐEGYSÉG KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ
A Dexcom G4 PLATINUM érzékelőjét, jeladóját és vevőegységét el kell
távolítani mágneses rezonanciás képalkotási (MRI) vizsgálat, CT vizsgálat
vagy diatermiás kezelés előtt. A Dexcom G4 PLATINUM rendszert
még nem tesztelték MRI és CT vizsgálat, illetve diatermiás kezelés
alatt, és nem ismert, hogy felmerülnek-e ilyenkor biztonságossági vagy
teljesítménybeli problémák.
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 z adatátviteli távolság a jeladó és a vevőegység között akár 6 méter is
A
lehet, ha nincs közöttük akadály. Vízrétegen keresztül a vezeték nélküli
adatátvitel nem működik megfelelően, tehát a hatótávolság sokkal kisebb,
ha Ön úszómedencében, fürdőkádban vagy vízágyon stb. tartózkodik.

HASZNOS TIPP:
• A jeladó és a vevőegység között a következő esetekben szűnhet meg a
kommunikáció:
– Amikor fémtárgyak közelében vannak.
– Amikor Ön elektromos takarót használ.

A mérési időszak alatt ellenőrizheti, hogy a jeladó és a vevőegység kommunikál-e
egymással. A KIVÁLASZTÁS, a BALRA vagy a JOBBRA gomb megnyomásával lépjen a
trendgrafikon képernyőre a trendgrafikon megtekintéséhez.
Ez az antenna szimbólum azt mutatja, hogy a jeladó és
a vevőegység kommunikál egymással.

Ez a tartományon kívül szimbólum azt mutatja, hogy a
jeladó és a vevőegység nem kommunikál egymással.
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Harmadik fejezet

AZ ÉRZÉKELŐ BEÜLTETÉSE ÉS A
MÉRÉSI IDŐSZAK INDÍTÁSA
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A Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer
használatához érzékelő, jeladó és vevőegység szükséges. Ezenkívül
szükség van vércukorszintmérőre és tesztcsíkokra is a kalibrációhoz.
A beültetett és kalibrált érzékelő folyamatosan méri és megjeleníti
a vércukorszintet akár 7 napon keresztül. A következő részben
bemutatjuk, hogyan ültesse be az érzékelőt, és hogyan indítson
el egy új folyamatos vércukormérési időszakot.
Kérjük, tekintse meg a készletben, a lemezen található oktatóvideót.
Az oktatóanyag online is elérhető a www.dexcom.com oldalon.

 z érzékelők ritkán eltörhetnek. Ha az érzékelő eltörik, és a bőr fölött egyetlen
A
részlete sem látszik, ne kísérelje meg az eltávolítását. Ha a beültetés
helyén fertőzés vagy gyulladás tünetei – bőrpír, duzzanat vagy fájdalom –
jelentkeznek, forduljon szakorvoshoz. Ha egy érzékelő eltört, kérjük, jelezze
helyi forgalmazójának.
Azoknál a betegeknél, akiknek a Dexcom G4 PLATINUM érzékelőből letört huzal
van a testükben, és MR vizsgálaton esnek át, az in vitro MR vizsgálat nem mutatott
biztonságossági kockázatot. A huzal nem mozdult el, illetve nem melegedett fel jelentősen,
és képalkotási műtermékek csak a huzal környékén jelentek meg.

3.1 MIELŐTT ELKEZDENÉ
r Győződjön meg arról, hogy teljesen fel van töltve a vevőegység. Lásd: 1. fejezet,
1.4 szakasz, A vevőegység akkumulátorának feltöltése.

r Ellenőrizze, hogy a vevőegységen a helyes dátum és idő jelenik-e meg.
r Ellenőrizze, hogy a helyes jeladó-azonosítót írta-e be a vevőegységbe (lásd: 2. fejezet,
2.2 szakasz, A Beállítások menü).

r Ellenőrizze az érzékelőn a szavatossági időt. A szavatossági idő jelzésének formátuma:
ÉÉÉÉ.HH.NN. Az érzékelőt legkésőbb a csomagolására nyomtatott naptári nap vége
előtt szabad csak beültetni.

r A vércukorszintmérőt a gyártó utasításainak megfelelően kell használnia ahhoz, hogy
pontos vércukorértéket kapjon a kalibrációhoz.
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r Tisztítsa meg a jeladó alját enyhén nedves ruhával vagy izopropil-alkoholos

törlőkendővel. Tegye a jeladót egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy 2–3 perc
alatt a levegőn megszáradjon.

r	Győződjön meg arról, hogy a vércukorszintmérőben és a vevőegységben megegyezik
a dátum és az idő.

 z érzékelőket 2 °C és 25 °C között kell tárolni. Hűtőben is tárolhatja az
A
érzékelőket, ha ott nincs ennél hidegebb. Az érzékelőket nem szabad
fagyasztóban tárolni.

AZ ÉRZÉKELŐ APPLIKÁTORÁNAK ÁTTEKINTÉSE

Tekintse meg az érzékelő applikátorának lenti képét az új érzékelő használata előtt.

Dugattyú
Biztonsági zár

Applikátorhenger
(ez tartalmazza a
kicsi beültetőtűt
és az érzékelőt)
A jeladó retesze

Gallér

Érzékelőtartó

Kioldófül

3.2 AZ ÉRZÉKELŐ KICSOMAGOLÁSA
 z érzékelő steril, ha a csomagolása lezárt és sértetlen. Ne használja az
A
érzékelőt, ha a csomagolás korábban megsérült vagy kinyílt.

36 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

• Alaposan mossa meg, majd szárítsa meg a kezét.
• Óvatosan vegye ki az érzékelőt a csomagolásából. Vizsgálja meg alaposan az érzékelőt,
hogy megállapítsa, nem sérült-e.
• Az applikátor egyszer használatos, eldobható eszköz. A biztonsági zár megakadályozza
a tű véletlen, idő előtti kioldását. Az applikátor és az érzékelő kialakítása megakadályozza
az újbóli felhasználást.

3.3 A BEÜLTETÉSI HELY KIVÁLASZTÁSA
Minden beültetéskor máshova helyezze az érzékelőt, hogy a bőre
meggyógyulhasson.
Kerülje el azokat a területeket, amelyeket könnyen beüthet, megnyomhat
vagy összenyomhat, valamint az olyan területeket, ahol sebhely, tetoválás
vagy irritáció található, mivel ezek nem ideálisak a vércukorszint mérésére.
Ne injekciózzon be inzulint, és ne helyezzen inzulinpumpás infúziós
készletet az érzékelőtől 7,62 cm-en belül, nehogy az inzulin befolyásolja a
vércukormérés eredményét.
Az oktatóvideó megtekintése hasznos lehet annak megértéséhez, hogyan kell beültetni
az érzékelőt. Válassza ki azt a helyet, ahova be fogja helyezni az érzékelőt:
• 18 éves vagy ennél idősebb felnőttek esetében: a hasba (a test elülső része,
„A” lehetőség) ültesse be az érzékelőt.
• 2 és 17 év közötti gyermekek és serdülők esetében: a hasba (a test elülső része,
„A” lehetőség) vagy a tompor felső részébe (a test hátsó része, „B” lehetőség) ültesse
be az érzékelőt.
Más helyet nem vizsgáltak az érzékelő beültetéséhez.

A test elülső része, „A” lehetőség az
érzékelő beültetésére
(2 éves és idősebbek)

A test hátsó része,
„B” lehetőség az érzékelő beültetésére
(kizárólag 2–17 évesek)
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Az érzékelő beültetésének ideális helye az Ön testtípusától, aktivitásától, érzékenységétől
és egyéb személyes jellemzőitől függ. Az övvonal alatt és felett is elhelyezheti az érzékelőt.
Az érzékelő beültetéséhez legalkalmasabb terület általában sima és „összecsippenthető”.
Ne ültesse be az érzékelőt olyan helyre, ahol valami dörzsölheti vagy megnyomhatja.
Például ne a derékvonal vagy a biztonsági öv mentén, a köldök közelébe vagy a tompor
derékhoz/övhöz közeli felső részre ültesse be, illetve ne túl alacsony helyre a tomporon,
ahol ül.
• Olyan területet válasszon, amely legalább 7,62 centiméterre van attól a helytől, ahova
inzulint kíván fecskendezni, illetve ahol az infúziópumpa van.
• Ne használja többször ugyanazt a helyet az érzékelő beültetésére. Váltogassa az
érzékelő beültetési helyét, és ne használja 2 egymás utáni mérési időszakban ugyanazt
a helyet.
• Szükség lehet a kérdéses terület leborotválására, hogy a ragasztó jól tapadjon.
• Ügyeljen arra, hogy ne legyen krém-, parfüm- vagy gyógyszermaradék azon a
bőrterületen, ahova az érzékelőt be akarja helyezni.
Az érzékelő beültetéséhez Önnek legmegfelelőbb hely kiválasztásával kapcsolatban
forduljon kezelőorvosához.

3.4 AZ ÉRZÉKELŐ ELHELYEZÉSE
1. Először alkoholos kendővel tisztítsa meg a területet. Az érzékelő beültetése előtt
győződjön meg arról, hogy a terület tiszta és teljesen száraz.
MEGJEGYZÉS: A bőrelőkészítő vagy ragasztó termékek használata (Mastisol, SkinTac)
opcionális. Amennyiben opcionális bőrelőkészítő vagy ragasztó terméket is használ, gyűrű
alakban helyezze rá azt a bőrére ott, ahol az érzékelő ragadós tapaszát fogja elhelyezni.
Az érzékelőt a gyűrű közepénél ültesse be a tiszta bőrbe, ahol nincs bőrelőkészítő vagy
ragasztó termék. Hagyja megszáradni (előfordulhat, hogy a bőr ragadós lesz).
2. A fehér fülek segítségével egyesével távolítsa el az érzékelőtartó ragasztóvédő lapját.
Tartsa az érzékelőt a műanyag applikátorhengernél fogva, és lehetőleg ne érintse meg a
ragadós felületet.
3. Simítsa rá az érzékelőt a kiválasztott területre. Ügyeljen arra, hogy a képen látható
tájolásban helyezze fel az érzékelőt. Ne helyezze fel úgy az érzékelőt, hogy az felfelé
vagy lefelé mutasson.

38 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

Távolítsa el a ragasztóvédő lapot

Ragassza az érzékelőt a bőrre

4. Ujjaival határozottan nyomja meg a tapaszt és annak peremét, és győződjön meg arról,
hogy az sima.
5. Fogja meg az applikátort. Ezután a biztonsági zárat húzza egyenesen kifelé az
applikátorból, a nyilak által jelzett irányban, ahogy azt a következő kép mutatja.

Távolítsa el a biztonsági zárat

HASZNOS TIPP:
• A biztonsági zár később a jeladó eltávolítására is használható. Tartsa meg ezt az
alkatrészt, hogy a folyamatos vércukormérési időszak után el tudja távolítani a
jeladót. Amikor a vércukormérési időszak véget ér, kövesse a 8. fejezet „A jeladó
leválasztása” című 8.3 szakaszában leírtakat.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben speciális kérdése merül fel az orvosi ragasztószalag,
a védőkendők és/vagy a Dexcom CGM rendszer használatával kapcsolatos egyéb
ragasztókat illetően, forduljon kezelőorvosához.

3.5 AZ ÉRZÉKELŐ BEÜLTETÉSE
Miután elhelyezte az applikátort a bőrén, és eltávolította a biztonsági zárat, készen áll arra,
hogy beültesse az érzékelőt. Az érzékelő beültetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
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1. Egyik kezével összecsippentheti a bőrét a fehér ragasztó szélénél. Ne a műanyag
alap középső részén csippentse össze a bőrt. Másik kezének két ujját helyezze az
applikátorhenger gallérja fölé úgy, hogy a galléron pihenjenek.
2. Hüvelykujját helyezze a fehér dugattyúra. Teljesen nyomja le a dugattyút, hogy
nekiütődjön az applikátorhengernek. 2 kattanást kell hallania. Ezzel a bőre alá kerül
a tű és az érzékelő.
Amikor lenyomja a dugattyút, ne húzza vissza a gallért.

„2 KATTANÁS”
“2 CLICKS”

Nyomja le a dugattyút – ezzel beülteti a tűt és az érzékelőt

3. Az érzékelőbeültető tű eltávolításához egyik
kezével továbbra is tartsa összecsippentve a bőrét.
Másik kezének két ujját helyezze a gallér alá.
Hüvelykujját tartsa lazán a fehér dugattyú tetején,
és húzza fel a gallért a hüvelykujja felé, amíg
2 kattanást nem hall, vagy amíg már nem lehet
tovább húzni. Ez a lépés az érzékelőt a bőre alatt
hagyja, az érzékelőbeültető tűt pedig eltávolítja
a testéből.

“ 2 CLICKS”
„2 KATTANÁS”

Húzza vissza a gallért – ezzel
visszahúzza a tűt

4. Az applikátorhenger eltávolításához nyomja össze
a recézett kioldófüleket az érzékelőtartó két oldalán
(a kioldófülek elülső részének összenyomásakor
a hátsó rész kiszélesedik, így az applikátorhenger
kihúzható). Ezután csak az érzékelőtartó marad
a testen.
• Az applikátorhenger eltávolításához a jeladó
reteszének lefelé (a teste felé) kell állnia.

Engedje el az applikátorhengert
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• Ügyeljen arra, hogy a kioldófülek recézett részének a közepét nyomja össze.
• A kioldófülek összenyomása közben mozdítsa az applikátorhengert előre, majd kifelé,
a testtől távolodó irányban.
Ha a beültetéskor probléma merül fel, tegye félre az érzékelőt és az applikátort, és
forduljon a helyi forgalmazóhoz.

3.6 A JELADÓ CSATLAKOZTATÁSA
Az érzékelő beültetése után be kell pattintani a jeladót az érzékelőtartóba. Kövesse a lenti
lépéseket a jeladó csatlakoztatásához.
1. Minden használat előtt törölje le a jeladó alját nedves ruhával vagy alkoholos kendővel,
és várjon, amíg megszárad. Ügyeljen arra, hogy a bőre ne érintkezzen a jeladó alján
lévő fémkörökkel. A fertőtlenítéssel kapcsolatos utasításokat a 10. fejezet „Tisztítás és
fertőtlenítés” című, 10.3 részében találja. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a jeladó
alját, mivel a karcolások veszélyeztethetik a vízálló
tömítést.
2. Helyezze a jeladót az érzékelőtartóba úgy, hogy a
lapos oldala lefelé nézzen.
A jeladó behelyezése az
érzékelőtartóba

3. Egyik kezével összecsippentheti a bőrét az érzékelőtartó aljánál található fehér ragasztó
elülső szélénél.
a. Egyik ujjával tartsa a jeladót a helyén, mialatt rögzíti azt az érzékelőtartóban.
b. Húzza a jeladó reteszét a jeladóra, hogy az
a helyére kattanjon. A jeladónak egyenesen
kell feküdnie az érzékelőtartóban. 2 kattanást
kell hallania. Ha nem hallja a 2 kattanást,
elképzelhető, hogy a jeladó nem pattant
teljesen a helyére. Ekkor elengedheti a
ragasztó szélénél összecsippentett bőrét.

A jeladó retesze

c. Ellenőrizze, hogy a jeladó rögzült-e, ehhez csúsztassa a középső és a mutatóujját az
érzékelőtartó szárnyai alá, és nyomja lefelé a jeladót a hüvelykujjával.
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4. Egyik kezével tartsa a helyén a jeladót. A másik kezével
távolítsa el a jeladó reteszét úgy, hogy megfogja a retesz
egyik végét, és gyorsan kicsavarja a reteszt a testtől
távolodó irányban.

A jeladó reteszének
eltávolítása

HASZNOS TIPPEK:
• Győződjön meg arról, hogy meghallja a 2 kattanást a jeladó bepattintásakor (lásd
a 3. lépést). Ha nem sikerül teljesen beilleszteni a jeladót, az az érzékelő gyenge
kapcsolódását okozhatja, és folyadékok kerülhetnek a jeladó alá. Ez pontatlan
vércukorszintméréshez vezethet.
• Ne távolítsa el a jeladót az érzékelőtartóból, amíg az a bőréhez van
csatlakoztatva.

3.7

MÉRÉSI IDŐSZAK INDÍTÁSA

Az alábbi lépéseket követve állítsa be a vevőegységet, amikor új érzékelőt ültetett be.
1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
2. Bármelyik trendgrafikonról a Főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A FEL vagy a LE gombbal léptessen addig, amíg ki nem
jelöli az „Érzékelő indítása” lehetőséget.
4. Az új mérési időszak elindításához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik az Érzékelő indítása
folyamatképernyő, amely tájékoztatja Önt, hogy a mérési
időszak aktiválódott, és elkezdődött a 2 órás indítási
időszak.
5. Ezután a vevőegység visszatér a 3 órás trendgrafikonhoz.
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6. Körülbelül 10 perccel a mérési időszak elindítása után
ellenőrizze a vevőegységet, hogy meggyőződjön róla,
a jeladó és a vevőegység kommunikál egymással.
A trendgrafikon képernyő bal felső sarkában meg
kell jelennie az antenna szimbólumnak
.
Amennyiben a tartományon kívül szimbólum
megjelenik a trendgrafikon képernyő jobb felső
sarkában, olvassa el a 9. fejezet „Tartományon
kívül/nincs antenna” című 9.9 szakaszát.
HASZNOS TIPPEK:
• A z Érzékelő indítása menüpont eltűnik a Főmenüből. Csak akkor jelenik meg
ismét, ha véget ér egy aktív mérési időszak. Ha a menü képernyőjén nem látja az
érzékelő indítása opciót, folytathatja, de le is állíthatja a mérést (lásd: 9. fejezet,
9.6 szakasz, Az érzékelő leállásával kapcsolatos hibák elhárítása).
• A z új mérési időszak elindítása után Ön nem kap vércukormérési eredményeket
és figyelmeztetéseket, amíg a 2 órás indítási időszak véget nem ér, és amíg nem
végzi el az indítási kalibrációkat. Lásd: 4. fejezet, 4.3 szakasz, Indítási kalibráció.

3.8

ÉRZÉKELŐINDÍTÁSI IDŐSZAK

Az érzékelőnek egy 2 órás érzékelőindítási időszakra van szüksége, hogy igazodjon a bőr
alatti körülményekhez.
Amikor az indítási időszak alatt a vevőegység kijelzőjének
bekapcsolásához megnyomja a KIVÁLASZTÁS gombot,
a trendgrafikon jobb felső sarkában látható lesz egy 2 órás
visszaszámlálás szimbólum
.
Idővel a visszaszámlálás szimbólum
feltöltődik, így jelzi,
hogy közeledik az indítási kalibráció ideje. Az alábbi képeken
láthatja, hogyan fog ez végbemenni. A visszaszámlálási
időszak alatt Ön nem kap vércukormérési eredményeket,
figyelmeztetéseket és riasztásokat.

Kezdés [0–24]
perc

[24–48]
perc

[48–72]
perc

[72–96]
perc

Kalibrálásra
kész
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Amennyiben a 2 órás indítási időszak alatt a képernyő felső részén megjelenik a
tartományon kívül
szimbólum, tekintse át a következő hibaelhárítási ötleteket.
• Győződjön meg arról, hogy a vevőegység és a jeladó legfeljebb 6 méter távolságon belül
vannak egymáshoz képest. 10 perc múlva ellenőrizze, nem jelent-e meg újra az antenna
szimbólum a vevőegység képernyőjének bal felső sarkában.
• Amennyiben a jeladó és a vevőegység még mindig nem kommunikál egymással, az
eszközzel kapcsolatos információs képernyőn ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a
jeladó azonosítóját (lásd: 2. fejezet, 2.3 szakasz, A Dexcom G4 PLATINUM rendszerrel
kapcsolatos információk ellenőrzése).
• Ha a helyes jeladó-azonosítót írta be a vevőegységbe, azonban a vevőegység és a jeladó
továbbra sem kommunikál egymással, forduljon a forgalmazóhoz.
A 2 órás indítási időszak végén a vevőegység üzenetet küld, hogy ideje kalibrálni az
érzékelőt. Az érzékelő kalibrálásával kapcsolatban lásd a 4. fejezetet: A Dexcom G4
PLATINUM rendszer kalibrálása.

3.9 A ÉRZÉKELŐTARTÓ FELRAGASZTÁSA
Az érzékelőtartónak biztosan kell tapadnia a bőrére a
saját ragasztója használatával. Azonban ha a tapasz
elkezd a szélein leválni a bőrről, orvosi ragasztószalagot
lehet használni a megerősítésére. Ha ragasztószalagot
használ, a fehér tapasz minden oldalára helyezzen
belőle, hogy egyenletes erősséggel tartson. Ne
ragassza a szalagot a jeladóra vagy az érzékelőtartó
műanyag alkatrészeire. Ne ragassza a szalagot az
érzékelőtartó alá, és ne hagyjon semmilyen anyagot a
bőrnek azon a részén, ahova az érzékelőt beülteti.

3.10

A VEVŐEGYSÉG ÁTMENETI LEÁLLÍTÁSA

Időnként szükség lehet a vevőegység ideiglenes leállítására. A leállítással minden
kommunikáció megszakad a jeladó és a vevőegység között, és a vevőegység kikapcsol.
Amíg a vevőegység ki van kapcsolva, Ön nem kap vércukormérési eredményeket és
semmilyen figyelmeztetést vagy riasztást, azonban a mérési időszak folytatódik. Kövesse
az alábbi lépéseket a vevőegység leállításához:
1. A Főmenüben léptessen, és jelölje ki a „Leállítás”
menüpontot. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
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2. Erősítse meg, hogy le akarja állítani a vevőegységet.
a. Amennyiben le akarja állítani, nyomja meg a BALRA
gombot az „OK” lehetőség kijelöléséhez, majd nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
b. Amennyiben meg akarja szakítani a leállítást, a
Főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot (amely kijelöli a „Mégse”
lehetőséget).
3. A vevőegység visszakapcsolásához és a jeladóval történő adatátvitel folytatásához
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Akár 20 másodpercig is eltarthat, amíg a kijelző
ismét bekapcsolódik.

HASZNOS TIPPEK:
• Ne feledje, hogy a figyelmeztetések és az alacsony vércukorszint miatti riasztás
nem működnek, ha a vevőegység ki van kapcsolva.
• A vevőegység kikapcsolása nem hosszabbítja meg az érzékelő élettartamát
7 napon túlra. A mérési időszak az elindítása után 7 nappal leáll.

3.11 A DEXCOM G4 PLATINUM RENDSZER ÉS A VÍZ
Az érzékelő zuhanyozás, fürdés vagy úszás közben vízálló, amennyiben a jeladó teljesen
a helyére van pattintva. Az érzékelő a tesztek alapján 2,44 méter mélységig és 24 óra
időtartamig vízállónak bizonyult. A vevőegység esőálló, de próbálja meg szárazon tartani.
Ne öntsön rá folyadékot, és ne ejtse bele folyadékba. A micro USB-csatlakozó fedelét
tartsa lezárva, nehogy folyadék kerüljön a vevőegység belsejébe. Vízrétegen
keresztül a vezeték nélküli adatátvitel nem működik megfelelően, tehát a hatótávolság
sokkal kisebb, ha Ön úszómedencében, fürdőkádban vagy vízágyon stb. tartózkodik.
HASZNOS TIPP:
• Ha a vevőegység vizes lesz, ellenőrizze, hogy a hangszóró és a rezgő üzemmód
működik-e. Ezt a Profilok menü Próbálja ki opciójának segítségével teheti meg.
Lásd: 6. fejezet, 6.3 szakasz, Riasztási profilok.
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Negyedik fejezet

A DEXCOM G4 PLATINUM RENDSZER
KALIBRÁLÁSA
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A Dexcom G4 PLATINUM rendszer érzékelőjének működését
kalibrálni kell az Ön vércukorszintmérőjéhez.
 cetaminofent (paracetamolt) tartalmazó termékek (például Tylenol)
A
szedése az érzékelő viselése közben tévesen megemelheti a
vércukormérési eredményt. A pontatlanság mértéke a szervezetben lévő
aktív acetaminofen (paracetamol) mennyiségétől függ.

4.1 A KALIBRÁCIÓ BEMUTATÁSA
Vannak olyan fontos esetek, amikor kötelező kalibrálni:
1. Első indítás: 2 órával az érzékelő beültetése után
2. 12 órás frissítés: az első indítási kalibráció után 12 óránként
3. További információkra van szükség, vagy egyéb okok miatt
Kalibráláskor kézzel be kell írnia a vevőegységbe a vércukorértékeket. Bármilyen
kereskedelmi forgalomban kapható vércukorszintmérőt használhat.
A mérési időszak első napján 2 vércukorértéket kell beírnia a vevőegységbe a 2 órás
indítási kalibrációhoz. Miután elvégezte a 2 órás indítási kalibrációt, 12 óránként be kell
írnia 1 vércukorértéket kalibrációs értékként. Ettől kezdve minden 12 órában be kell írnia
1 vércukorértéket. A vevőegység tájékoztat a kalibrációk esedékességéről. Azt is jelzi,
ha szükség esetén további vércukorértéket kell beírnia. A mérési időszak hét napja alatti
minimális kalibrációs menetrendre az alábbiakban láthat egy példát:
Példa a mérési időszak hét napja alatti minimális kalibrációs menetrendre
Hétfő (a mérési időszak első napja):

Érzékelő
beültetése

2 órás indítási
kalibráció

12 órás
kalibrációfrissítés

Kedd–vasárnap (a mérési időszak 2–7. napja):

12 órás
kalibrációfrissítés

12 órás
kalibrációfrissítés
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HASZNOS TIPPEK:
• A kalibrációhoz ne használjon alternatív vérvételi helyeket (a tenyeréből, az
alkarjából stb. származó vért), mivel más testrészek vércukorértéke különbözhet az
ujjbegyszúrásos vércukorértéktől. A kalibráláshoz kizárólag vércukorszintmérővel
kapott vércukorértéket használjon.
• Annak érdekében, hogy az érzékelővel pontos vércukormérési eredményeket
kapjon, megfelelő kalibrációra van szükség, amely pontos vércukorértékek
használatát igényli.

4.2 A KALIBRÁLÁS MÓDJA
A kalibrációhoz be kell írnia a pontos vércukorértéket a vércukorszintmérőjéről. A
vércukorértékeknek 2,2 és 22,2 mmol/l közé kell esniük, és a megelőző 5 percből kell
származniuk.
 elytelen vércukorértékek vagy 5 percnél korábbról származó értékek
H
bevitele az érzékelő pontatlan vércukorszintjelzését eredményezheti.

HASZNOS TIPP:
• Kizárólag 2,2 és 22,2 mmol/l közötti vércukorértékek használhatók a kalibrációhoz.
Ha a beírt értékek ezen a tartományon kívül esnek, a vevőegységet nem lehet
kalibrálni. A kalibráláshoz meg kell várnia, hogy vércukorszintje visszatérjen ebbe
a tartományba.

Az alábbi lépések bemutatják, hogyan írja be a kalibrációhoz a vércukorértékeket:
1. A vércukorszintmérőjével végezzen egy vércukorszintmérést.
2. Bármelyik trendgrafikonról a Főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A FEL vagy a LE gombbal léptessen addig, amíg ki nem
jelöli a „Vércukorszint beírása” lehetőséget.
4. Az opció kiválasztásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot. Megjelenik egy képernyő egy vércseppel és
egy mmol/l mértékegységű számértékkel.
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HASZNOS TIPP:
• A „Vércukorszint beírása” a második opció a Főmenüben, amikor Ön mérési
időszakban van.
a. Amikor a vevőegység nem kap az érzékelő által mért
aktuális vércukorértéket, az alapértelmezett érték
6,7 mmol/l.
b. Ha az elmúlt 15 percben az érzékelő mért
vércukorszintet, a „Vércukorszint beírása” képernyő
kezdőpontként kijelzi ezt a vércukormérési
eredményt. A kalibrációhoz ne az érzékelő által
mért aktuális vércukorértéket használja. Kizárólag
a vércukorszintmérőjével mért vércukorértékeket
használja.
c. Mielőtt a kalibrációhoz elvégzi a vércukormérést, mosson kezet, ellenőrizze, hogy a
vércukormérő tesztcsíkok szavatossága nem járt-e le és megfelelően voltak-e tárolva,
valamint hogy a vércukorszintmérője megfelelően van-e kódolva (ha kódolni kell).
A vérmintát óvatosan vigye fel a tesztcsíkra, a vércukorszintmérő vagy a tesztcsíkok
használati útmutatójának megfelelően.
5. A vércukorérték beírásához a FEL vagy a LE gombbal léptessen addig, amíg meg nem
látja a helyes értéket, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
6. Erősítse meg, hogy a beírt vércukorérték helyes. Helytelen értékek bevitele
befolyásolhatja az érzékelő pontosságát.
a. Ha a kijelzett vércukorérték helyes, nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
b. Ha a kijelzett vércukorérték nem helyes, nyomja meg
a JOBBRA gombot a „Mégse” lehetőség kijelöléséhez,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot, hogy
visszatérhessen a „Vércukorszint beírása” képernyőre.
A helyes vércukorérték beírásához ismételje meg a
lépéseket.
c. Ha nem nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot,
a vevőegység időtúllépése miatt nem rögzül a
vércukorérték a kalibrációhoz.
7. Megjelenik a „Vércukorszint beírása” folyamatképernyő,
amely arról tájékoztatja Önt, hogy folyamatban van a
vércukorérték feldolgozása a kalibrációhoz.
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8. Az indítási kalibráció esetében ismételje meg a fenti lépéseket a második vércukorérték
beviteléhez.
9. Az érzékelő által mért vércukorérték azonnal megjelenik a vevőegységen,
és 5 percenként frissül.
10. Ha az érték nem jelenik meg azonnal, olvassa el a 9. fejezet „A kalibrációval
kapcsolatos hibák elhárítása” című 9.2 szakaszát.

HASZNOS TIPPEK:
• Kalibráció előtt ellenőrizze, hogy az érzékelő által mért vércukorérték vagy a
vércsepp szimbólum
megjelenik a trendgrafikon felső részén.
• Az alacsony vércukorszint által okozott esetleges zavar elkerülése érdekében
a kalibráció előtt kezelheti az alacsony vércukorszintet.
• Mielőtt beírja a kalibrációhoz a vércukorértékeket, mindig ellenőrizze, hogy az
antenna szimbólum
látható-e a trendgrafikon bal felső sarkában.
• Mindig ugyanazzal a vércukorszintmérővel kalibrálja a készüléket, amelyet
rendszeresen használ vércukorszintje mérésére. Ne cseréljen vércukorszintmérőt
a mérési időszak közben. A vércukorszintmérő és a tesztcsík pontossága változhat
a különböző márkájú vércukorszintmérők esetében.
• A kalibrációhoz használt vércukorszintmérő mérési pontossága befolyásolhatja az
érzékelő vércukormérési eredményének pontosságát.
• Ne kalibrálja a Dexcom G4 PLATINUM rendszert, amikor aktív acetaminofen
(paracetamol) van a szervezetében. Acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó
termékek (például Tylenol) szedése az érzékelő viselése közben tévesen
megemelheti a vércukormérési eredményt. A pontatlanság mértéke a szervezetben
lévő aktív acetaminofen (paracetamol) mennyiségétől függ.

A
 z érzékelő által mért vércukorérték pontatlan lehet, ha nem végez
kalibrációt legalább 12 óránként.
Pontosan azt a vércukorértéket kell beírnia, amelyet a vércukorszintmérője
mutat. A kalibrációhoz minden vércukorértéket 5 percen belül adjon meg.
Helytelen vércukorértékek vagy 5 percnél korábbról származó értékek
bevitele befolyásolja az eszköz teljesítményét, és az érzékelő pontatlan
vércukorszintjelzését eredményezheti.
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4.3 INDÍTÁSI KALIBRÁCIÓ
A mérési időszak indítása után két órával (lásd:
3. fejezet, 3.7 szakasz, Mérési időszak indítása) a
vevőegység az indítási kalibráció jelzéssel figyelmeztet,
hogy kalibrálni kell az érzékelőt. Ez a jelzés azt jelenti,
hogy a vércukorszintmérőjével mért 2 független
vércukorértékkel kell kalibrálnia. Amíg a vevőegység
nem fogadja el a vércukorértékeket, Ön nem fogja látni a
vércukoreredményeket.
1. Ha ezt a képernyőt látja, nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot a kijelző törléséhez.

Indítási kalibráció jelzése

2. Végezzen 2 független vércukormérést a vércukorszintmérő készülékével, és írja be a
vércukorértékeket a vevőegységbe (lásd: 4. fejezet, 4.2 szakasz, A kalibrálás módja).
3. A KIVÁLASZTÁS gomb megnyomásával törölheti a jelzést. A vércsepp szimbólum
addig marad a trendgrafikon felső részén, amíg el nem végzi a kalibrálást. A
rendszer 15 percenként újra fogja figyelmeztetni mindaddig, amíg be nem írja a
vércukorértékeket. Amíg a vevőegység nem fogadja el a vércukorértékeket, Ön nem
fog vércukoreredményeket kapni.
Ha nem törli a jelzést, a rendszer 5 percenként újra fogja figyelmeztetni.

4.4

12 ÓRÁS KALIBRÁCIÓFRISSÍTÉS

Az indítási kalibráció (amelyet az érzékelő beültetése után 2 órával végzett el) után
12 óránként kalibrálnia kell a rendszert, hogy a vércukormérés eredményei pontosak
maradjanak, és közel legyenek a vércukorszintmérő készülékkel mért értékekhez.
Bármelyik vércukorértéket beírhatja, amelyet a mérési időszak alatt mért. Ha nem írt be
értéket az elmúlt 12 órában, a vevőegység kérni fogja, hogy a kalibráció frissítéséhez írjon
be egy vércukorértéket. Az alábbi lépések bemutatják, hogyan végezze el ezt a kalibrációt.

Az érzékelő által mért vércukorérték pontatlan lehet, ha nem végez
kalibrációt legalább 12 óránként.
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1. Amikor ezt a kalibrálási jelzést látja, az azt jelenti,
hogy ideje kalibrálást végezni egy vércukorértékkel. A
KIVÁLASZTÁS gomb megnyomásával törölheti a jelzést.
A rendszer 15 percenként újra fogja figyelmeztetni
mindaddig, amíg a vevőegység meg nem kapja a
vércukorértékeket.
2. A vércukorszintmérővel végezzen 1 mérést, és írja be
a vércukorértéket a vevőegységbe. Amennyiben ez a
Kalibráció jelzése
képernyő ismét megjelenik röviddel az után, hogy beírta az
új vércukorértéket, olvassa el a 9. fejezet „A kalibrációval kapcsolatos hibák elhárítása”
című 9.2 szakaszát.

4.5 EGYÉB OKOK, AMELYEK MIATT SZÜKSÉG LEHET A
KALIBRÁCIÓRA
• Ha a rendszer nem fogadja el az utolsó kalibrációt.
• Ha a vércukorérték jelentősen különbözik az érzékelő által mért értéktől.
1. Amikor ezt a kalibrálási jelzést látja, az azt jelenti, hogy
ideje kalibrálást végezni egy vércukorértékkel.
2. A vércukorszintmérővel végezzen 1 mérést, és írja be
a vércukorértéket a vevőegységbe. Amennyiben ez a
képernyő ismét megjelenik röviddel az után, hogy beírta
az új vércukorértéket, olvassa el a 9. fejezet „A kalibrációs
jelzések típusai” című 9.2.1 szakaszát.
Kalibráció jelzése

HASZNOS TIPP:
Ezek a képernyők kalibrációs hibát jeleznek (lásd: 9. fejezet, 9.3 szakasz, A
kalibráció során felmerült hibák elhárítása).

15 perces kalibrálási
hiba képernyő

1 órás kalibrálási hiba
képernyő
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Ötödik fejezet
VÉRCUKORMÉRÉSI EREDMÉNYEK
ÉS TRENDEK
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Ez a fejezet azt mutatja be, hogyan tekintheti meg a vércukormérési
eredményeket és a trendadatokat. A trendgrafikon olyan kiegészítő
információkat nyújt, amelyeket a vércukorszintmérő nem ad.
Megmutatja az aktuális vércukorértéket, az érték változásának irányát
és a változás sebességét. A trendgrafikon azt is megmutathatja,
hosszabb távon hogyan mozgott a vércukorszintje.
 cetaminofent (paracetamolt) tartalmazó termékek (például Tylenol)
A
szedése az érzékelő viselése közben tévesen megemelheti a
vércukormérési eredményt. A pontatlanság mértéke a szervezetben lévő
aktív acetaminofen (paracetamol) mennyiségétől függ.

A vércukorszintmérő és az érzékelő két különböző testnedvet használ a vércukorszint
méréséhez: vért és szövetközi folyadékot. Ezért előfordulhat, hogy a vércukorszintmérőtől
és az érzékelőtől kapott értékek nem egyeznek.

HASZNOS TIPPEK:
• A Dexcom G4 PLATINUM rendszer használatának legnagyobb előnye a
trendadatokból származik. Fontos, hogy a trendekre és a változás sebességére
figyeljen a vevőegységen, ne a pontos értékre.
• Ha ragyogó napfényben nehezen tudja leolvasni a vevőegységet, keressen
árnyékos helyet.

 vércukorszintmérőről leolvasott vércukorértéket a kezeléssel kapcsolatos
A
döntések meghozatalánál javallott használni, például mennyi inzulint
kell beadnia. A Dexcom G4 PLATINUM rendszer nem helyettesíti a
vércukorszintmérőt. A vércukorértékek különbözhetnek az érzékelőn
megjelenő értékektől. A Dexcom G4 PLATINUM rendszeren látható
vércukorszint-változás iránya, mértéke és a trendgrafikon további
információkat biztosít, amelyek segítséget nyújtanak a cukorbetegsége
kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalakor.
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5.1 Az érzékelő vércukormérésének eredményei
A vevőegység képernyőjének bekapcsolásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
A kezdőképernyő jelenik meg, ami a 3 órás trendgrafikon. A 3 órás trendgrafikon a
következőket mutatja:
Az akkumulátor állapota

A legutóbbi 5 perces
vércukormérés eredménye

Trendnyíl
Értesítési
terület

Antenna
A magas
vércukorszint miatti
figyelmeztetés értéke

Vércukorérték

A vércukorszint
céltartománya
Az alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetés értéke

Aktuális idő

• A trendgrafikon minden „pontja” egy vércukormérés eredménye, amelyet a rendszer
5 percenként jelentett.
• A trendgrafikon mutatja az aktuális időt.
• A kijelző fényét bármelyik gomb megnyomásával aktiválhatja.
• A z értesítési terület mutatja a szükséges kalibrációfrissítéseket, a kalibrációs hibákat és
a vércukormérés eredményével kapcsolatos problémákat.
• A magas vércukorszint miatti figyelmeztetés beállított értéke sárga vonalként jelenik
meg a trendgrafikonon.
• A z alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés vörös vonalként jelenik meg a
trendgrafikonon.
• A szürke sáv a vércukor-céltartományt emeli ki, amely a magas és alacsony
vércukorszint miatti figyelmeztetés személyre szabott beállításaitól függ.
• A z aktuális vércukormérés eredménye vörös, ha alacsony, és sárga, ha magas a
vércukorszint miatti figyelmeztetés beállított értékei alapján.
• A trendgrafikon pontjai szintén a beállított alacsony és magas vércukorszint miatti
figyelmeztetési értékeknek megfelelően változtatják a színüket.
• Ha nincs beállítva alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés, és a vércukorszintje
3,1 mmol/l vagy ennél alacsonyabb, a vércukorérték vörös lesz.
• Ha a vércukormérés eredménye a beállított magas és alacsony vércukorszint miatti
figyelmeztetési értékek között van, a vércukorérték fehér lesz.
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A FEL vagy a LE gombok megnyomásával megtekintheti
a korábbi vércukorértékeket az 1, 3, 6, 12 és 24 órás
trendgrafikonokon.
• A rendszer kizárólag a 2,2 és 22,2 mmol/l közötti
vércukoradatokat mutatja. A trendgrafikon vízszintes
vonalat vagy pontokat mutat 22,2 vagy 2,2 mmol/l értéknél,
ha a vércukorszintje ezen a tartományon kívül van.
Az érzékelő által mért
vércukorérték millimól per
liter (mmol/l) egységben
jelenik meg
(Léptessen felfelé a 3 órás grafikonról az 1 órás grafikon megjelenéséhez)
1 órás trendgrafikon: Az 1 órás trendgrafikon mutatja az aktuális
érzékelő által mért vércukorértéket és az elmúlt 1 óra értékeit.

3 órás trendgrafikon: Az 3 órás trendgrafikon mutatja az aktuális
érzékelő által mért vércukorértéket és az elmúlt 3 óra értékeit.

(Léptessen lefelé a 3 órás grafikonról a 6 órás grafikon megjelenéséhez)
6 órás trendgrafikon: Az 6 órás trendgrafikon mutatja az aktuális
érzékelő által mért vércukorértéket és az elmúlt 6 óra értékeit.

(Léptessen lefelé a 6 órás grafikonról a 12 órás grafikon megjelenéséhez)
12 órás trendgrafikon: Az 12 órás trendgrafikon mutatja az aktuális
érzékelő által mért vércukorértéket és az elmúlt 12 óra értékeit.
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(Léptessen lefelé a 12 órás grafikonról a 24 órás grafikon megjelenéséhez)
24 órás trendgrafikon: Az 24 órás trendgrafikon mutatja az aktuális
érzékelő által mért vércukorértéket és az elmúlt 24 óra értékeit.

A vevőegység az „ALACS” feliratot jeleníti meg, ha a legutolsó vércukormérés eredménye
kisebb, mint 2,2 mmol/l, és a „MAGAS” feliratot, ha a legutolsó vércukormérés eredménye
nagyobb, mint 22,2 mmol/l.

5.2 TRENDNYILAK
A trendnyilak részletekkel szolgálnak a vércukorszint
változásának irányával és sebességével kapcsolatban.
A trendnyilak az aktuális vércukorértéktől jobbra jelennek
meg.

HASZNOS TIPP:
• Ne reagáljon túlzott mértékben a trendnyilakra. Vegye figyelembe a legutóbbi
inzulinadagolást, az aktivitást, a fogyasztott ételeket, a teljes trendgrafikont és a
vércukorértéket is, mielőtt lépéseket tesz.
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Ez a táblázat a vevőegység által megjelenített különböző trendnyilakat mutatja:
Állandó: A vércukorszint állandó (nem leng ki 0,06 mmol/l-nél nagyobb
mértékben percenként). A vércukorszint értéke 0,8 mmol/l-rel változhat
15 percenként.
Lassan emelkedő: A vércukorszint 0,06–0,11 mmol/l-rel emelkedik percenként.
Ha ebben az arányban emelkedik tovább, a vércukorszintje akár 1,7 mmol/l-rel
is nőhet 15 perc alatt.
Emelkedő: A vércukorszint 0,11–0,17 mmol/l-rel emelkedik percenként. Ha
ebben az arányban emelkedik tovább, a vércukorszintje akár 2,5 mmol/l-rel is
nőhet 15 perc alatt.
Gyorsan emelkedő: A vércukorszint több mint 0,17 mmol/l-rel emelkedik
percenként. Ha ebben az arányban emelkedik tovább, a vércukorszintje több
mint 2,5 mmol/l-rel is nőhet 15 perc alatt.
Lassan csökkenő: A vércukorszint 0,06–0,11 mmol/l-rel csökken percenként.
Ha ebben az arányban csökken tovább, a vércukorszintje akár 1,7 mmol/l-rel is
csökkenhet 15 perc alatt.
Csökkenő: A vércukorszint 0,11–0,17 mmol/l-rel csökken percenként. Ha
ebben az arányban csökken tovább, a vércukorszintje akár 2,5 mmol/l-rel is
csökkenhet 15 perc alatt.
Gyorsan csökkenő: A vércukorszint több mint 0,17 mmol/l-rel csökken
percenként. Ha ebben az arányban csökken tovább, a vércukorszintje több mint
2,5 mmol/l-rel is csökkenhet 15 perc alatt.

Nincs
nyíl

A változási sebesség nem érhető el: A vevőegység jelenleg nem tudja
kiszámolni a vércukorszint változásának sebességét.
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HASZNOS TIPPEK:
• A trendnyilak nem jelennek meg, amikor hiányosak
a vércukoradatok (lásd: 9. fejezet, 9.4 szakasz,
Rendszerszintű vércukorszinthibák). Ha a
vércukorszint-mérési hiba szimbólum
,a
várakozás szimbólum , a tartományon kívül
szimbólum
vagy a vércsepp szimbólum
látható
a trendgrafikon felső részén, akkor a trendnyilak nem
jelennek meg.
• Ha a trendnyíl hiányzik, de Ön attól tart, hogy vércukorszintje emelkedik vagy
csökken, mérje meg a vércukorszintjét a vércukorszintmérővel.

 z alacsony vagy magas vércukorszinthez kapcsolódó tüneteket ne hagyja
A
figyelmen kívül. Ha alacsony vagy magas vércukorszinthez köthető tünetei
vannak, ellenőrizze vércukorszintjét a vércukorszintmérővel.

5.3 A VÉRCUKORSZINT ÉRTESÍTÉSI TERÜLETÉN
MEGJELENŐ SZIMBÓLUMOK
A mérési időszak alatt a trendgrafikon felső részén lévő „értesítési területen” a következő
szimbólumok jelenhetnek meg. Az alatt az idő alatt, amíg az állapotjelző szimbólumok
láthatók, Ön nem kap vércukormérési eredményeket. Ez alól kivételt jelent a 12 órás
kalibrációs jelzés.

Kalibrációra
van szükség

További
kalibrációra
van szükség

Ez az ikon azt jelenti, hogy kalibrációt kell végeznie. Ez a jelzés akkor jelenik meg,
ha eljött a 12 órás kalibrációfrissítés ideje, illetve ha további kalibrációra van szükség
(lásd: 4. fejezet, 4.2 szakasz, A kalibrálás módja).

Ez az ikon azt jelenti, hogy a rendszer kalibrálásához és ahhoz, hogy a rendszer
elkezdjen érzékelő által mért vércukorértékeket kapni, be kell írnia egy vagy több
vércukorértéket.
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Vércukorszintmérési hiba

Tartományon
kívül

15 perces
kalibrálási
hiba

1 órás
kalibrálási
hiba

Várakozás

Ez az ikon azt jelenti, hogy a vevőegység átmenetileg nem tudja értelmezni az
érzékelő jeleit. Ez az ikon kizárólag az érzékelővel kapcsolatos. Várjon további
jelzésekre, és ne adjon meg vércukorértéket, amikor ezt a szimbólumot látja.

Ez az ikon azt jelenti, hogy a vevőegység és az érzékelő/jeladó nem kommunikál
egymással. Ellenőrizze, hogy a vevőegység és az érzékelő/jeladó 6 méter távolságon
belül van-e egymástól (lásd: 1. fejezet, 1.2 szakasz, A jeladó bemutatása).

Ez az ikon azt jelenti, hogy az érzékelő jelenleg nem kalibrálható. Ha ezt a képernyőt
látja, 10-15 perc múlva írjon be legalább még egy kalibrációs vércukorértéket.
Amennyiben az érzékelőt ezek után sem lehet kalibrálni, akkor távolítsa el, és
ültessen be egy új érzékelőt.

Ez az ikon azt jelenti, hogy az érzékelő kalibrálása nem megfelelő. Ha ezt a
képernyőt látja, várjon legalább egy órát, majd írjon be még egy vércukorértéket.
Amennyiben a vevőegységen ezt követően sem jelennek meg az eredmények,
akkor távolítsa el az érzékelőt, és ültessen be egy újat.
Ez az ikon azt jelenti, hogy a vevőegység egy lehetséges hibát észlelt az érzékelő
jelével kapcsolatban. Várjon a további jelzésekre körülbelül 30 percig. Amikor ezt a
szimbólumot látja, ne írjon be vércukorértéket.
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EZ AZ OLDAL SZÁNDÉKOSAN MARADT ÜRES
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Hatodik fejezet
FIGYELMEZTETÉSEK, RIASZTÁSOK ÉS
RIASZTÁSI PROFILOK
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Ez a fejezet bemutatja a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer
számos figyelmeztetését és riasztását, valamint azt, hogyan lehet
személyre szabni őket.

6.1 FIGYELMEZTETÉSEK BEÁLLÍTÁSA
6.1.1 ALAPÉRTELMEZETT FIGYELMEZTETÉSI/RIASZTÁSI
BEÁLLÍTÁSOK
Amikor megkapja a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszert, a következő
figyelmeztetések és riasztások előre be vannak állítva a vevőegységen (lásd az alábbi
táblázatot).
Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Mit jelent ez?

Mi az
alapértelmezett
beállítás?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Újra
figyelmeztet-e
a
vevőegység?

Magas vércukorszint
miatti figyelmeztetés
A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
a beállított magas
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
értékével vagy a fölött
van.

Bekapcsolva
11,1 mmol/l
értéknél

Kétszer rezeg, majd
5 percenként kétszer
rezeg/sípol, amíg Ön
nem nyugtázza, vagy
amíg a vércukorérték
a figyelmeztetési szint
alá nem esik.

Nem, hacsak be
nem kapcsolta
az emlékeztető
magas
vércukorszint
miatti
figyelmeztetésre
funkciót.

Alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
a beállított alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
értékével vagy az
alatt van.

Bekapcsolva
4,4 mmol/l
értéknél

Háromszor rezeg,
majd 5 percenként
háromszor rezeg/
sípol, amíg Ön nem
nyugtázza, vagy amíg
a vércukorérték a
figyelmeztetési szint
fölé nem kerül.

Nem, hacsak be
nem kapcsolta
az emlékeztető
alacsony
vércukorszint
miatti
figyelmeztetésre
funkciót.

Állandóan alacsony
riasztás
A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
3,1 mmol/l-rel vagy az
alatt van.

Bekapcsolva

Négyszer rezeg, majd
ötpercenként négyszer
rezeg/sípol, amíg Ön
nem nyugtázza, vagy
amíg a vércukorérték
3,1 mmol/l fölé nem
kerül.

Igen, minden
nyugtázás után
30 perccel, amíg
a vércukorérték
vissza nem tér a
tartományba.
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Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Mit jelent ez?

Mi az
alapértelmezett
beállítás?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Újra
figyelmeztet-e
a vevőegység?

Tartományon kívül
figyelmeztetés
Az érzékelő/jeladó
és a vevőegység
nem kommunikál
egymással.

Kikapcsolva

Kikapcsolva

Nem

Emelkedés/
csökkenés
figyelmeztetés
egy nyíllal
A vércukorszint
legalább
0,11 mmol/l/perc
sebességgel változik
(legalább 1,7 mmol/lrel 15 perc alatt).

Kikapcsolva

Kikapcsolva

Nem

Emelkedés/
csökkenés
figyelmeztetés
kettős nyíllal
A vércukorszint
legalább
0,17 mmol/l/perc
sebességgel változik
(legalább 2,5 mmol/lrel 15 perc alatt).

Kikapcsolva

Kikapcsolva

Nem

HASZNOS TIPP:
• A vevőegység más esetekben is figyelmeztetheti Önt, ha lépéseket kell tennie,
például alacsony akkumulátortöltöttség, az érzékelő meghibásodása stb. esetén.
Ezen figyelmeztetések részletes listáját lásd: 12. fejezet, Függelék.
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6.1.2 VÉRCUKORSZINT MIATTI FIGYELMEZTETÉSEK
A Dexcom G4 PLATINUM rendszer lehetővé teszi, hogy személyre szabja a vevőegység
tájékoztatásait. Az alacsony és magas vércukorszint miatti riasztás arra figyelmezteti
Önt, hogy az érzékelő által mért vércukorérték a vércukor-céltartományon kívül esik.
Az emelkedés és csökkenés (változás sebessége) riasztás tudatja Önnel, mikor változik
gyorsan a vércukorszintje (lásd: 6. fejezet, 6.2 szakasz, Haladó figyelmeztetések).
A Dexcom G4 PLATINUM rendszernek van egy olyan alacsony vércukorszint riasztása,
amelyet nem lehet módosítani vagy kikapcsolni, és amely 3,1 mmol/l-re van beállítva. Ez
a biztonsági funkció arról tájékoztatja Önt, hogy a vércukorszintje veszélyesen alacsony
lehet. A vevőegységen megjelenő figyelmeztető képernyőkön kívül beállíthatja azt is,
hogy a magas és alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetések rezgéssel és sípolással
figyelmeztessék Önt. Ezek a funkciók hasznosak lehetnek olyankor, amikor Ön alszik,
vezet, testmozgást végez vagy értekezleten van.

6.1.3 MAGAS VÉRCUKORSZINT MIATTI FIGYELMEZTETÉS
Amikor a vércukormérés eredménye egyenlő a magas
vércukorszint miatti figyelmeztetés szintjével vagy a fölött
van, megjelenik ez a képernyő, és megmutatja a magas
riasztási szint értékét. A vevőegység a profilbeállítástól
függően rezegni és/vagy sípolni fog (lásd: 6. fejezet,
6.3 szakasz, Riasztási profilok).
Amikor be van állítva a magas vércukorszint miatti
figyelmeztetés, ezt a szintet sárga vonal jelzi a
trendgrafikonon.

Magas vércukorszint miatti
figyelmeztetés 11,1 mmol/l-re
beállítva

A vevőegység mindaddig folytatja a figyelmeztetést, amíg
meg nem nyomja a KIVÁLASZTÁS gombot a figyelmeztetés
törléséhez, vagy amíg a vércukorszint le nem csökken a
magas vércukorszint miatti figyelmeztetés szintje alá. Az
emlékeztető beállításának módosításával elérheti, hogy a
vevőegység ismételten figyelmeztesse Önt a törlés után
(lásd: 6. fejezet, 6.2 szakasz, Haladó figyelmeztetések).
A magas vércukorszint
miatti figyelmeztetés értéke
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6.1.4 ALACSONY VÉRCUKORSZINT MIATTI FIGYELMEZTETÉS
Amikor a vércukormérés eredménye egyenlő az alacsony
vércukorszint miatti figyelmeztetés szintjével vagy az alatt
van, megjelenik ez a képernyő, és megmutatja az alacsony
riasztási szint értékét. A vevőegység a profilbeállítástól
függően rezegni és/vagy sípolni fog.
Amikor be van állítva az alacsony vércukorszint
miatti figyelmeztetés, ezt a szintet vörös vonal jelzi a
trendgrafikonon.
A vevőegység mindaddig folytatja a figyelmeztetést,
amíg Ön meg nem nyomja a KIVÁLASZTÁS gombot a
figyelmeztetés törléséhez, vagy amíg a vércukorszint az
alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés szintje fölé nem
emelkedik. Az emlékeztető beállításának módosításával
elérheti, hogy a vevőegység ismételten figyelmeztesse
Önt a törlés után (lásd: 6. fejezet, 6.2 szakasz, Haladó
figyelmeztetések).

Alacsony vércukorszint
miatti figyelmeztetés
4,4 mmol/l-re beállítva

Az alacsony vércukorszint
miatti figyelmeztetés értéke

HASZNOS TIPPEK:
• Amikor a magas és az alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés is be van
kapcsolva, a trendgrafikonon egy szürke sáv jelzi a vércukor-céltartományt.
• Amikor a magas vagy az alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés ki van
kapcsolva, a szürke sáv nem jelenik meg.
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6.1.5 ALACSONY VÉRCUKORSZINT MIATTI RIASZTÁS
A Dexcom G4 PLATINUM rendszerben létezik egy 3,1 mmol/l-re beállított állandóan
alacsony vércukorszint riasztás. Ez a riasztási funkció az Ön egyénileg beállított magas
és alacsony vércukor miatti figyelmeztetései mellett működik. Ezt a riasztást, illetve
ismételt riasztásának beállításait nem lehet megváltoztatni vagy kikapcsolni.
• Az alacsony vércukorszint riasztás esetén a képernyőn a
jobb oldalon bemutatott kép jelenik meg.
• Ismételt riasztás: A vevőegység automatikusan újra
fogja figyelmeztetni 30 perccel a KIVÁLASZTÁS gomb
megnyomása után, ha az érzékelő által mért vércukorszint
még mindig 3,1 mmol/l vagy az alatt van.

HASZNOS TIPP:
• A vevőegység nem fog figyelmeztetést küldeni, ha Ön az utóbbi 5 percben
végzett kalibrációt, és az érzékelő által mért vércukorérték a céltartományon kívül
van. A vevőegység figyelmeztetést küld, ha a vércukormérés eredménye öt perc
múlva is a céltartományon kívül van.

6.1.6 A FIGYELMEZTETÉSEK MENÜ MEGJELENÍTÉSE
1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik a
3 órás trendgrafikon.
2. A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A Főmenüből indulva a FEL vagy a LE gomb segítségével léptessen a
„Figyelmeztetések” menüpontra, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
Megjelenik a Figyelmeztetések menü.

Dexcom G4 PLATINUM rendszer Felhasználói útmutató | 71

6
6.1.7 MAGAS ÉS ALACSONY VÉRCUKORSZINT MIATTI
FIGYELMEZTETÉSEK
HASZNOS TIPP:
• A magas és az alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés beállításának lépései
megegyeznek.
A következő lépések bemutatják, hogyan kell módosítani a magas és az alacsony
vércukorszint miatti figyelmeztetések beállításait.
1. A Főmenüből indulva nyomja meg a FEL vagy a LE
gombot a „Magas vércukorszint miatti figyelmeztetés”
vagy az „Alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés”
kiválasztásához, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot.

2. A „Be-/kikapcsolás” kijelöléséhez nyomja meg a FEL vagy
a LE gombot, majd a lehetőség beállításához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot. Az aktuális beállítás mellett egy
pipa jelenik meg.
3. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a
BALRA gombot.
4. A „Szint” menüpont kijelöléséhez nyomja meg a LE
gombot. A megjelenő szám az aktuálisan beállított magas
vércukorszint miatti figyelmeztetés értéke. Ennek a
számnak a módosításához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot, majd nyomja meg a FEL vagy a LE gombot,
amíg meg nem jelenik a kívánt magas vércukorszint
miatti figyelmeztetés értéke, ezután nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
• A magas vércukorszint miatti figyelmeztetés értékét
6,7 és 22,2 mmol/l közé lehet beállítani 0,1 mmol/l-es
lépésközzel.
• Az alacsony vércukorszint miatti figyelmeztetés értékét
3,3 és 5,5 mmol/l közé lehet beállítani 0,1 mmol/l-es
lépésközzel.
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HASZNOS TIPP:
• A figyelmeztetéseket a vevőegységen található KIVÁLASZTÁS gombbal kell
nyugtázni.

6.2

HALADÓ FIGYELMEZTETÉSEK

A magas és az alacsony vércukorszint miatti riasztás mellett be lehet állítani az
emlékeztetőt magas és alacsony szint esetére és figyelmeztetést az emelkedési és
csökkenési sebességgel, valamint a tartományon kívül tartózkodással kapcsolatban.
Bármelyik haladó figyelmeztetéssel kapcsolatban kövesse az alábbi lépéseket.
1. A KIVÁLASZTÁS gomb megnyomásával kapcsolja be a vevőegységet.
2. A Főmenübe lépéshez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A „Figyelmeztetések” menüpont kijelöléséhez nyomja meg a FEL vagy a LE gombot,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
4. A Főmenüből indulva a FEL vagy a LE gomb segítségével
válassza ki a „Haladó” menüpontot, majd nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
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6.2.1 EMLÉKEZTETŐ IDŐPONT BEÁLLÍTÁSA A
MAGAS ÉS ALACSONY VÉRCUKORSZINT MIATTI
FIGYELMEZTETÉSEKHEZ
Lehetősége van az emlékeztetés idejét úgy beállítani, hogy a magas és alacsony
vércukorszint miatti emlékeztető figyelmeztetések 15 percenként ismétlődjenek akár
5 órán keresztül.
1. A „Magas figy.elhal.” vagy az „Alacsony figy.elhal.”
menüpont kiválasztásához nyomja meg a FEL vagy a
LE gombot, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A z első figyelmeztetés és az ismételt figyelmeztetés
közötti idő kiválasztásához (15 perces lépésközzel)
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot. Nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot. Amennyiben az időtartamot
nullára állítja, nem kap ismételt figyelmeztetést.
3. Amikor befejezte, a Figyelmeztetések menüponthoz való
visszatéréshez nyomja meg a BALRA gombot.
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6.2.2 FIGYELMEZTETÉS A VÉRCUKORSZINT
VÁLTOZÁSÁNÁL
A változási figyelmeztetés jelzi, ha a vércukorszintje növekszik (emelkedés riasztás) vagy
csökken (csökkenés riasztás), és azt is, hogy milyen mértékben változik. Kiválaszthatja,
hogy a vevőegység figyelmeztesse Önt, amikor az érzékelő által mért vércukorszintje
percenként legalább 0,11 mmol/l-rel, illetve legalább 0,17 mmol/l-rel emelkedik vagy
csökken.
Ha a csökkenési sebességet percenként 0,11 mmol/l
értékre állítja be, és az érzékelő által mért vércukorértékek
ezzel a sebességgel vagy ennél gyorsabban csökkennek,
megjelenik a „CSÖKKENŐ egy nyíllal” képernyő, és a
vevőegység rezegni vagy sípolni fog a profilbeállításnak
megfelelően.
Csökkenés figyelmeztetés

Ha az emelkedési sebességet percenként 0,17 mmol/l
értékre állítja be, és az érzékelő által mért vércukorértékek
ezzel a sebességgel vagy ennél gyorsabban emelkednek,
megjelenik az „EMELKEDŐ kettős nyíllal” képernyő, és a
vevőegység rezegni vagy sípolni fog a profilbeállításnak
megfelelően.
Gyors emelkedés
figyelmeztetés
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A következő lépések bemutatják, hogyan kell módosítani az emelkedési vagy a csökkenési
ráta figyelmeztetés beállításait.
1. Az „Emelkedési ráta” vagy „Csökkenési ráta” menüpont
kiválasztásához nyomja meg a FEL vagy a LE gombot,
majd a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A
 „Be-/kikapcsolás” kijelöléséhez nyomja meg a FEL
vagy a LE gombot, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot.

3. Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot a „BE” vagy a
„Kikapcsolva” lehetőség kijelöléséhez. Ezt követően
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot a „BE” vagy a
„Kikapcsolva” lehetőség kiválasztásához.

4. A z előző képernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg
a BALRA gombot. A „Szint” menüpont kijelöléséhez
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Kiválaszthatja,
hogy a vevőegység figyelmeztesse Önt, amikor
a vércukorszint „0,11 mmol/l/perc” sebességgel
(percenként legalább 0,11 mmol/l-rel), illetve
„0,17 mmol/l/perc” sebességgel (percenként legalább
0,17 mmol/l-rel) emelkedik vagy csökken. Nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot.
5. Amikor befejezte, a Figyelmeztetések menüponthoz való
visszatéréshez nyomja meg a BALRA gombot.

76 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

HASZNOS TIPP:
• A figyelmeztetéseket a vevőegységen található KIVÁLASZTÁS gombbal kell nyugtázni.

6.2.3 A TARTOMÁNYON KÍVÜL FIGYELMEZTETÉS
BEÁLLÍTÁSA
A tartományon kívül figyelmeztetés azt jelzi, hogy az érzékelő/jeladó és a vevőegység
nem kommunikál egymással. Az érzékelőt/jeladót és a vevőegységet jellemzően 6 méter
távolságon belül kell tartani egymástól. Ha az érzékelő/jeladó és a vevőegység túl messze
vannak egymástól, és nem kommunikálnak, akkor a érzékelő által mért vércukorérték nem
jelennek meg.
Ebben az esetben megjelenik a tartományon kívül
szimbólum
a trendgrafikon jobb felső sarkában, valamint
megjelenik a jobbra látható képernyő. A tartományon kívül
riasztási képernyőn látható az is, hogy mennyi ideje vannak
tartományon kívül a készülékek.

1. A „Tartományon kívül” menüpont kiválasztásához nyomja
meg a FEL vagy a LE gombot, majd a KIVÁLASZTÁS
gombot.

2. A Tartományon kívül menüben nyomja meg a FEL vagy a
LE gombot a „Be-/kikapcsolás” lehetőség kiválasztásához.
Ezt követően nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot a
„Bekapcsolva” lehetőség kiválasztásához. Amennyiben
nem akar tartományon kívül figyelmeztetést kapni, a
„Kikapcsolva” lehetőség kiválasztásához nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
3. Ezt követően a Tartományon kívül menüből indulva a FEL
vagy a LE gomb segítségével válassza ki az „Időpont”
menüpontot, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
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4. Nyomja meg a FEL vagy a LE gombot annak az
időtartamnak a kiválasztásához, amely után a vevőegység
ismételten figyelmezteti Önt mindaddig, amíg vissza nem
tér a tartományon belülre. Nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot.
5. Amikor befejezte, a Figyelmeztetések menüponthoz való
visszatéréshez nyomja meg a BALRA gombot.

6.3 RIASZTÁSI PROFILOK
A Dexcom G4 PLATINUM rendszer lehetővé teszi,
hogy profilokat állítson be arra vonatkozóan, hogyan
viselkedjenek a figyelmeztetések és riasztások. Ez a testre
szabható funkció a Főmenü „Profilok” menüpontja alatt
található, mint azt a jobb oldali ábra mutatja.
Úgy állíthatja be a profilja hangmintázatát és hangerejét,
ahogy Önnek a legjobb, és ahogy az életmódjának
megfelel. Napi tevékenységeitől függően a riasztási profil
megváltoztatásával gyorsan és könnyen módosíthatja a rendszer figyelmeztetési módját.
A riasztási profil opciói a következők:
1. rezgő;
2. halk;
3. normál;
4. figyelemfelkeltő;
5. alacsonyt ismétlő.
Mindegyik profilopció esetében a rendszer először vibrálással figyelmezteti Önt.
Amikor kiválasztja a riasztási profilt, tudnia kell, hogy ez a beállítás az összes
figyelmeztetésre, riasztásra és jelzésre érvényes lesz. Minden profilbeállításon
belül minden figyelmeztetésnek megvan a saját egyedi hangmintázata, hangszíne
és a hangereje. Ez lehetővé teszi, hogy Ön könnyen azonosíthassa az egyes
figyelmeztetéseket és riasztásokat, valamint ezek jelentését.
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HASZNOS TIPPEK:
• Az első figyelmeztetéskor a vevőegység csak rezeg (nem sípol). Attól függetlenül,
hogy milyen riasztási profilt választott, ha nyugtázza az első rezgést, nem szólal
meg a hallható riasztás.
• Az állandóan alacsony, 3,1 mmol/l-es riasztási szint nem kapcsolható ki, és nem
módosítható.
• A halk, normál, figyelemfelkeltő és alacsonyt ismétlő profilok esetében a
következő sorozatok jelennek meg:
• Az első figyelmeztetés csak rezgésből áll.
• Amennyiben a figyelmeztetést nem nyugtázza öt percen belül,
a rendszer rezegni és sípolni fog.
• Ha a következő öt percben sem nyugtázza a figyelmeztetést,
a rendszer rezegni fog, és hangosabban fog sípolni, és ez ugyanezen
a hangerőn ismétlődik ötpercenként mindaddig, amíg nem nyugtázza.
Kizárólag az alacsonyt ismétlő profil esetében:
• Ha nyugtázta a figyelmeztetést, és a vércukormérés eredménye
továbbra is 3,1 mmol/l vagy ennél alacsonyabb, a rendszer
30 percenként megismétli fenti a figyelmeztető sorozatot.
Bármelyik figyelmeztetés nyugtázásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
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6.3.1 A RIASZTÁSI PROFILOK OPCIÓI
A rezgő profil akkor használható, amikor le akarja halkítani a vevőegységet,
és azt szeretné, hogy rezgéssel figyelmeztesse Önt. Az egyetlen kivétel
ez alól az állandóan alacsony riasztás 3,1 mmol/l értéknél, amely először
rezgéssel figyelmezteti Önt, majd ezt 5 perccel később hallható sípolás
követi, amennyiben nem nyugtázta.
A halk profil akkor használható, ha diszkrét figyelmeztetést szeretne kapni.
Ez a profil minden figyelmeztetést és riasztást alacsonyabb hangerejű
sípolásra állít be annak érdekében, hogy kevésbé legyen észrevehető az
Ön környezetében tartózkodó emberek számára.

Ez a normál profil az alapértelmezett, amikor Ön megkapja a rendszert.
Ez a profil minden figyelmeztetést és riasztást magasabb hangerejű
sípolásra állít be.

A figyelemfelkeltő profil akkor használható, amikor arra van szüksége,
hogy a figyelmeztetés a legkönnyebben észrevehető legyen. Ez a profil
minden figyelmeztetést és riasztást hangosra és jól megkülönböztető
dallamra állít be.
Az alacsonyt ismétlő profil nagyon hasonlít a normál profilhoz. A különbség
az, hogy ez a profil folyamatosan ismétli az állandóan alacsony riasztást
5 másodpercenként mindaddig, amíg a vércukorérték 3,1 mmol/l fölé nem
emelkedik, vagy amíg nem nyugtázza a riasztást. Ez a profil segíthet
abban, hogy jobban tudatosuljon Önben, hogy veszélyesen alacsony
vércukorértéket mért az érzékelő.

HASZNOS TIPP:
A „Profilok” menü alatt található „Próbálja ki” lehetőség lehetővé teszi,
hogy meghallgathassa mindegyik riasztási profil figyelmeztetésekhez
és riasztásokhoz rendelt sorozat- és hangmintáját. Ha már hallotta a
hangokat, könnyebb megérteni a riasztási profil opcióit.
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6.3.2 A RIASZTÁSI PROFILOK RÉSZLETEI
REZGŐ

HALK

NORMÁL

PROFIL
TÍPUSA

FIGYELEMFELKELTŐ

ALACSONYT
ISMÉTLŐ

2 hosszú
Magas
vércukorszint rezgés
miatti
figyelmeztetés

2 hosszú
rezgés +
2 mély
sípolás

2 hosszú
rezgés +
2 közepes
sípolás

3 rövid
Alacsony
vércukorszint rezgés
miatti
figyelmeztetés

3 rövid
rezgés +
3 mély
sípolás

3 rövid rezgés 3 rövid rezgés
+ 3 közepes
+ ereszkedő
sípolás
dallam

3 rövid
rezgés +
3 közepes
sípolás

Emelkedés 2 hosszú
figyelmeztetés rezgés

2 hosszú
rezgés +
2 mély
sípolás

2 hosszú
rezgés +
2 közepes
sípolás

2 hosszú
rezgés +
1 rövid,
emelkedő
dallam

2 hosszú
rezgés +
2 közepes
sípolás

Csökkenés 3 rövid
figyelmeztetés rezgés

3 rövid
rezgés +
3 mély
sípolás

3 rövid
rezgés +
3 közepes
sípolás

3 rövid
rezgés +
2 rövid,
ereszkedő
dallam

3 rövid
rezgés +
3 közepes
sípolás

Tartományon 1 hosszú
rezgés
kívül
figyelmeztetés

1 hosszú
rezgés +
1 mély
sípolás

1 hosszú
rezgés +
1 közepes
sípolás

1 hosszú
rezgés +
3 rövid,
ismétlődő
dallam

1 hosszú
rezgés +
1 közepes
sípolás

4 rövid rezgés
+ 4 közepes
hangszínű
sípolás

4 rövid rezgés
+ 4 közepes
hangszínű
sípolás

4 rövid rezgés
+ 2 hosszú,
ereszkedő
dallam + szünet
+ 4 mély sípolás

4 rövid rezgés
+ 4 mély sípolás
+ szünet +
ismétlődő
sorozat

1 hosszú
rezgés +
1 mély
sípolás

1 hosszú
rezgés +
1 közepes
sípolás

1 hosszú
rezgés +
1 rövid
dallam

1 hosszú
rezgés +
1 közepes
sípolás

Állandóan
alacsony

4 rövid
rezgés +
4 közepes
hangszínű
sípolás

Minden további 1 hosszú
figyelmeztetés rezgés

2 hosszú
rezgés +
emelkedő
dallam

2 hosszú
rezgés +
2 közepes
sípolás
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A következő lépések bemutatják, hogy jelenítheti meg és választhatja ki a beállítani
kívánt profilt.
1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik a 3 órás
trendgrafikon.

2. A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
3. A Főmenüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével léptessen a „Profilok” menüpontra, majd
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik a
Profilok menü.

4. A FEL vagy a LE gomb segítségével léptessen
a beállítani kívánt profilra, majd nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.
5. Amikor befejezte, a Főmenübe való visszatéréshez
nyomja meg a BALRA gombot.
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Hetedik fejezet

ESEMÉNYEK

Dexcom G4 PLATINUM rendszer Felhasználói útmutató | 83

84 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

Az Események funkció lehetővé teszi, hogy olyan információkat
rögzítsen a diabétesze kezelésével kapcsolatban, amelyek
segíthetnek Önnek és a kezelőorvosának jobban megérteni
vércukorszintje mintázatait és trendjeit. Beírhatja a szénhidrátbevitellel,
az inzulinbevitellel, a testmozgással és az egészségügyi problémákkal
kapcsolatos részleteket. Ezt követően a Dexcom Studio szoftver
segítségével áttekintheti a trendjeit és nyomon követheti a
mintázatokat.

7.1 ESEMÉNYEK
HASZNOS TIPP:
• A z eseményjelölők letölthetők és megtekinthetők a Dexcom Studio szoftver
segítségével, de nem tekinthetők meg a vevőegységen.

7.1.1 EGY ESEMÉNY KIVÁLASZTÁSA
1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik a 3 órás
trendgrafikon.
2. A Főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

3. A Főmenüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével léptessen az „Események” menüpontra,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Megjelenik
az Események menü.
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4. A FEL vagy a LE gomb segítségével léptessen a
kiválasztani kívánt eseményre: „Szénhidrátok”, „Inzulin”,
„Feladat” vagy „Egészség”, majd nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot.

7.1.2 AZ ESEMÉNY DÁTUMÁNAK ÉS IDŐPONTJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Amikor beír egy eseményt, a rendszer arra kéri, hogy ellenőrizze le, helyes-e az eseményhez
rendelt dátum és időpont. A bevitt esemény alapértelmezett dátuma és időpontja a
vevőegységben tárolt aktuális dátum és időpont. A dátumformátum ÉÉÉÉ.HH.NN.
HASZNOS TIPP:
• Ha módosítja valamelyik esemény dátumát és időpontját, ez kizárólag az adott
eseményre lesz érvényes, és nem módosítja a vevőegység aktuális dátumát és
időpontját.

1. A z esemény dátumának és időpontjának módosításához
nyomja meg a JOBBRA gombot, ezzel jelölheti ki a
dátumon és az időponton belül az egyes értékeket.
A módosítások elvégzéséhez nyomja meg a FEL vagy
a LE gombot, majd a JOBBRA gomb megnyomásával
lépjen a következő értékre. Az időpont módosítása után
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. E
 kkor megjelenik a megerősítés képernyő. A bevitel
jóváhagyásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
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7.1.3 SZÉNHIDRÁTOK
A Szénhidrátok esemény lehetővé teszi, hogy 250 gramm értékig beírja az Ön által
fogyasztott szénhidrátok mennyiségét.
1. A z Események menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével válassza ki a „Szénhidrátok” menüpontot,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A szénhidrátok mennyiségének (0–250 gramm)
beírásához nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Az a szám,
amely először megjelenik a képernyőn, az utoljára beírt
szám lesz, vagy pedig az alapértelmezett érték, azaz
50 gramm.

3. Ellenőrizze, hogy az eseményhez rendelt dátum és időpont helyes-e. A bevitel
jóváhagyásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
4. Ekkor megjelenik a megerősítés képernyő. A bevitel
megerősítéséhez az „OK”, illetve elvetéséhez a „Mégse”
gombot a BALRA vagy a JOBBRA gombbal választhatja
ki, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Ekkor
visszatér az Események menübe.
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7.1.4 INZULIN
Az Inzulin esemény lehetővé teszi, hogy 250 egységig beírja az Ön által beadott inzulin
mennyiségét. Kizárólag az inzulin mennyiségét tudja beírni, a beadás módját nem.
1. A z Események menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével válassza ki az „Inzulin” menüpontot, majd
nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A z inzulin mennyiségének (0–250 egység) beírásához
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot. Az a szám, amely először
megjelenik a képernyőn, az utoljára beírt szám lesz, vagy
pedig az alapértelmezett érték, azaz 10 egység.

3. Ellenőrizze, hogy az eseményhez rendelt dátum és időpont helyes-e. A bevitel
jóváhagyásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
4. Ekkor megjelenik a megerősítés képernyő. A bevitel
megerősítéséhez az „OK”, illetve elvetéséhez a „Mégse”
gombot a BALRA vagy a JOBBRA gombbal választhatja
ki, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Ekkor
visszatér az Események menübe.
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7.1.5 TESTMOZGÁS
A Feladat esemény lehetővé teszi, hogy bármilyen egyéni dátumhoz és időponthoz
beírja a testmozgásának intenzitását (könnyű, közepes vagy nehéz) és időtartamát
(akár 360 perc).
1. A z Események menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével válassza ki a „Feladat” menüpontot,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A testmozgás intenzitási szintjének kiválasztásához
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd nyomja
meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

3. A z testmozgás időtartamának (0–360 perc) beírásához
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot. Az a szám, amely először
megjelenik a képernyőn, az alapértelmezett érték,
azaz 30 perc lesz.

4. Ellenőrizze, hogy az eseményhez rendelt dátum és időpont helyes-e.
A bevitel jóváhagyásához nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
5. Ekkor megjelenik a megerősítés képernyő. A bevitel
megerősítéséhez az „OK”, illetve elvetéséhez a „Mégse”
gombot a BALRA vagy a JOBBRA gombbal választhatja
ki, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.
Ekkor visszatér az Események menübe.
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7.1.6 EGÉSZSÉG
Az Egészség esemény lehetővé teszi, hogy Ön egyéni dátummal és időponttal beírja
a következő eseményeket: betegségek, stressz, a magas és alacsony vércukorszint
tünetei, (menstruációs) ciklus vagy alkoholfogyasztás.
1. A z Események menüből indulva a FEL vagy a LE gomb
segítségével válassza ki az „Egészség” menüpontot,
majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

2. A z egészséggel kapcsolatos esemény kiválasztásához
nyomja meg a FEL vagy a LE gombot, majd nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot.

3. Ellenőrizze, hogy az eseményhez rendelt dátum és
időpont helyes-e. A bevitel jóváhagyásához nyomja meg
a KIVÁLASZTÁS gombot.
4. Ekkor megjelenik a megerősítés képernyő. A bevitel
megerősítéséhez az „OK”, illetve elvetéséhez a „Mégse”
gombot a BALRA vagy a JOBBRA gombbal választhatja
ki, majd nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot. Ekkor
visszatér az Események menübe.

7.2 A DEXCOM STUDIO SZOFTVER
A Dexcom Studio szoftver a rendszer választható összetevője. Ez a szoftver lehetővé
teszi a trendek megtekintését, a mintázatok nyomon követését és a vércukorszint
változás trendjének megjelenítéséhez személyre szabható diagramok létrehozását.
A dátumtartományok módosításával tekintheti meg a hosszú és rövid távú
mintázatokat és trendeket. Használhatja az aktuális és a korábbi rendszerletöltések
adatait, és elmentheti, illetve kinyomtathatja azokat, amelyeket meg akar mutatni a
kezelőorvosainak.
A rendszerkövetelmények megtekintéséhez keresse fel a Dexcom honlapját
(www.dexcom.com). A Dexcom Studio szoftver felhasználói útmutatójában
további információkat olvashat a szoftver használatáról.
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Nyolcadik fejezet

A MÉRÉSI IDŐSZAK BEFEJEZÉSE

Az érzékelő akár hét napon keresztül folyamatosan szolgáltatja
a vércukormérési eredményeket. Az érzékelő teljesítményét nem
vizsgálták hét napon túl.

HASZNOS TIPPEK:
• Ne távolítsa el a jeladót az érzékelőtartóból, amíg az a bőréhez van
csatlakoztatva.
• Ne dobja ki a jeladót, mert az többször is használható. Ugyanazt a jeladót kell
használni minden mérési időszakban, amíg ki le nem merül benne az akkumulátor.
• Forduljon a helyi hulladékkezelő hatóságokhoz az azzal kapcsolatos
információkért, hogy mi a helyes eljárás a vért tartalmazó alkatrészek (érzékelő és
applikátor) ártalmatlanítására.
• Egyes esetekben a mérési időszak véget érhet, mielőtt a 7 napos periódus
befejeződne. Ha ez történik, lásd: 9. fejezet, 9.6 szakasz, Az érzékelő leállásával
kapcsolatos hibák elhárítása.
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8.1 AZ ÉRZÉKELŐ AUTOMATIKUS LEÁLLÁSA
A vevőegységen látható, mennyi idő van még hátra a mérési időszak végéig. Az érzékelő
lejár képernyő a 7 napos mérési időszak vége előtt 6 órával, 2 órával és 30 perccel jelenik
meg.

6 órás érzékelőlejárati
értesítés képernyő

2 órás érzékelőlejárati
értesítés képernyő

30 perces érzékelőlejárati
értesítés képernyő

Az érzékelő lejárati értesítése a
mérési időszak vége képernyőn

A profilbeállítások segítségével beállíthatja, hogy a vevőegység a következő képernyőkkel
figyelmeztesse Önt (lásd: 6. fejezet, 6.3 szakasz, A riasztási profilok részletei, „Minden
további figyelmeztetés”). A 6 és 2 órás, illetve a 30 perces figyelmeztetés után a
vevőegység még fogadja az érzékelő vércukormérési eredményeit. Ezeket a képernyőket
a vevőegység KIVÁLASZTÁS gombjának a megnyomásával lehet törölni. Az utolsó lejárati
képernyő (00:00:00) megjelenésekor az érzékelőt el kell távolítani.
A mérési időszak befejezése után az érzékelő
vércukormérési eredményei nem jelennek meg a képernyőn.
A trendgrafikonok a kijelző felső részén megjelenített piros
lámpa szimbólummal jelzik, ha a mérési időszak véget ért,
amint az a jobb oldalon bemutatott képernyőn látható.
Ekkor az érzékelőt el kell távolítani, és újat kell beültetni.
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HASZNOS TIPP:
• A mérési időszak vége után a vércukorszint miatti figyelmeztetések és riasztások
nem fognak működni.

8.2 AZ ÉRZÉKELŐ ELTÁVOLÍTÁSA
Az érzékelők ritkán eltörhetnek. Ha az érzékelő eltörik, és a bőr fölött

egyetlen részlete sem látszik, ne kísérelje meg az eltávolítását. Ha a
beültetés helyén fertőzés vagy gyulladás tünetei – bőrpír, duzzanat
vagy fájdalom – jelentkeznek, forduljon szakorvoshoz. Ha egy
érzékelő eltört, kérjük, jelezze helyi forgalmazójának.
Ha készen áll az érzékelő eltávolítására, ügyeljen arra, hogy a csatlakoztatott
jeladóval együtt húzza ki az érzékelőtartót.
1. Óvatosan húzza le az érzékelőtartó tapaszát a bőréről, ezzel kihúzza az érzékelőt.

8.3 A JELADÓ LEVÁLASZTÁSA
A jeladót akkor kell leválasztania, amikor az érzékelőtartót már levette a testéről (ne dobja
ki a jeladót). A jeladó leválasztására az alábbi két módszert lehet használni:

1. módszer

Az applikátorról eltávolított biztonsági zár (lásd: 3. fejezet, 3.4. szakasz, Az érzékelő
elhelyezése) eszközként használható a jeladó leválasztásához.
1. Helyezze az érzékelőtartót az asztalra.
2. Fogja meg a biztonsági zár lekerekített szélét.
3. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági zár fogazott széle lefelé nézzen (az eltávolítás irányát
jelző nyíllal ellentétes irányba), az alábbi ábrának megfelelően:
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Az eltávolítás
irányát jelző nyíl

Az érzékelőtartó
szárnyai

Biztonsági zár
(az applikátorról)

Az érzékelőtartó a
helyére pattintott
biztonsági zárral

Az érzékelőtartó
fülei

4. A fogazott széleket úgy igazítsa, hogy „átöleljék” a jeladó érzékelőtartóban lévő széles
végét. Nyomja le a biztonsági zárat, amíg tovább már nem megy, és a jeladó „kiugrik” az
érzékelőtartóból.
5. Távolítsa el a jeladót, tisztítsa meg (lásd: 10. fejezet, 10.1 szakasz, Karbantartás) és
tegye hűvös, száraz helyre a következő vércukormérési időszak kezdetéig.

2. módszer

Ha nem tartotta meg a biztonsági zárat, az ujjaival is széthúzhatja a érzékelőtartó hátsó
füleit (a szárnyakhoz legközelebb eső végen). A jeladó ekkor „kiugrik” az érzékelőtartóból.
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9

Kilencedik fejezet

HIBAELHÁRÍTÁS
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Ez a fejezet hasznos ötleteket és utasításokat nyújt azoknak a
problémáknak a megoldására, amelyekkel Ön a Dexcom G4
PLATINUM CGM rendszer használata során találkozhat.
HASZNOS TIPP:
• Amennyiben az itt ismertetett hibaelhárító lépések nem oldják meg a problémát,
vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

9.1 AZ ÉRZÉKELŐ BEÜLTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
Nehézségek az érzékelő beültetésekor

• Problémám van a biztonsági zár eltávolításával:
–Ügyeljen arra, hogy a biztonsági zárat egyenesen húzza ki, a testtől távolodó irányban.
Útmutatóként használja a biztonsági záron látható nyilakat.
– Ne rángassa előre-hátra.
• Nem tudom felhúzni a gallért:
– Győződjön meg arról, hogy a dugattyú teljesen le van nyomva, mielőtt felhúzná a gallért.
– A gallér felhúzásakor 2 „kattanást” kell hallania.
– Próbálja erősebben húzni a gallért.
• Nem tudom eltávolítani az applikátorhengert az érzékelőtartóból:
– Ellenőrizze, hogy a gallér teljesen fel van-e
húzva. Előfordulhat, hogy plusz erőkifejtést kell
alkalmaznia ahhoz, hogy a gallért olyan közel
húzza fel az applikátor tetejéhez, amennyire
csak lehetséges.
– A kioldófülek összenyomása előtt győződjön
meg arról, hogy a jeladó retesze rásimul a
testen lévő tapaszra.
– Ezután nyomja össze a recézett kioldófüleket az
érzékelőtartó két oldalán, és íves mozdulattal
Engedje el az applikátorhengert
emelje el az applikátort a testtől.
• Nem tudom eltávolítani a jeladó reteszét:
– Egyik kezével tartsa lent az érzékelőtartót, másik kezével pedig az eltávolításhoz
csavarja el a jeladó reteszét.
– Ne próbálja egyenesen kipattintani.
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Az érzékelőtartó nem tapad elég ideig

• Az érzékelőtartó csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a bőrén nincs krém
vagy testápoló.
• Először alkoholos kendővel tisztítsa meg a területet. Az érzékelő beültetése előtt
győződjön meg arról, hogy a terület tiszta és teljesen száraz. Ne hagyjon semmilyen
anyagot a bőrének azon a részén, ahova a tűt beszúrja.
• Ragaszthat orvosi ragasztószalagot az érzékelőtartó fehér tapaszára, azonban a
ragasztószalagot ne ragassza rá a jeladóra és az érzékelőtartó műanyag részeire, ahol
a tű az érzékelőhöz illeszkedik.

9.2 A KALIBRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
A mérési időszak alatt megjelenhetnek kalibrációs jelzések. A sikeres kalibrációhoz nézze
át a következő hibaelhárító ötleteket.

HASZNOS TIPPEK:
• Ügyeljen arra, hogy a kalibrálás közben a jeladó és a vevőegység
kommunikáljanak egymással. A
ikonnak nem szabad megjelennie az
értesítési területen.
• Ügyeljen arra, hogy a
közben.

ikon ne legyen látható az értesítési területen kalibrálás

• Kalibrálás előtt ellenőrizze, hogy a vércukorértéke 2,2 és 22,2 mmol/l között van-e.
• Mielőtt a kalibrációhoz elvégzi a vércukormérést, mosson kezet, ellenőrizze, hogy
a vércukormérő tesztcsíkok szavatossága nem járt-e le és hogy megfelelően
voltak-e tárolva, valamint hogy a vércukorszintmérője megfelelően van-e kódolva
(ha kódolni kell). A vérmintát óvatosan vigye fel a tesztcsíkra, a vércukorszintmérő
vagy a tesztcsíkok használati útmutatójának megfelelően.
• Ügyeljen arra, hogy ne vegyen be acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó
gyógyszert (például Tylenolt).
• Győződjön meg arról, hogy a jeladó teljesen be van pattintva az érzékelőtartóba.
• A további információkat lásd: 4. fejezet, Kalibrálás.
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9.2.1 A KALIBRÁCIÓS JELZÉSEK TÍPUSAI
Ez a szakasz a három vércsepp ikontípust ismerteti. A következőszakasz leírja, mit kell
tennie, amikor ezeket a szimbólumokat látja.

Indítási kalibráció jelzése
Ez a jelzés azt jelenti, hogy befejeződött a vevőegység
2 órás indítási időszaka. A rendszer kalibrálásához és ahhoz,
hogy elkezdje az érzékelő által mért vércukorértékeket
megkapni, be kell írnia két vércukorértéket.
A rendszer 15 percenként újra meg fogja jeleníteni az indítási
kalibráció jelzését mindaddig, amíg a vevőegység el nem
fogadja a vércukorértékeket.
A jelzés törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Indítási kalibráció
jelzése

További indítási kalibráció jelzése
Ez a jelzés azt jelenti, hogy a rendszer kalibrálásához
és ahhoz, hogy a rendszer elkezdjen érzékelő által mért
vércukorértékeket kapni, be kell írnia egy vagy több
vércukorértéket.
A rendszer 15 percenként újra meg fogja jeleníteni a további
indítási kalibráció jelzését mindaddig, amíg a vevőegység el
nem fogadja a vércukorértékeket.
A jelzés törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Kalibráció jelzése

További indítási vércsepp
jelzés

Ez a jelzés azt jelenti, hogy be kell írnia egy vércukorértéket.
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha eljött a 12 órás
kalibrációfrissítés ideje, illetve minden olyan esetben, amikor
kalibrációra van szükség.
A rendszer 15 percenként újra meg fogja jeleníteni ezt a
jelzést mindaddig, amíg a vevőegység el nem fogadja a
vércukorértékeket.
A jelzés törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot.

Kalibráció jelzése
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9.2.2 AZ ÉRTESÍTÉSI TERÜLET SZIMBÓLUMAI A
KALIBRÁCIÓS JELZÉSEK ALATT
1. A KIVÁLASZTÁS gomb megnyomásával törölje a jelzést a képernyőről.
2. Ellenőrizze a képernyő felső részén látható értesítési
területet. A teendőket az értesítési területen látható
szimbólum alapján határozhatja meg:
a) Ha az indítási kalibráció szimbóluma

látható:

		 • Végezzen még 2 vércukormérést, majd írja be az
értékeket a vevőegységbe.
b) Ha a további indítási kalibráció szimbóluma
látható:

Jelzés az értesítési
területen

		 • Végezzen még 1 vércukormérést, majd írja be az
értéket a vevőegységbe.
c) Ha a kalibrációra van szükség szimbólum

látható:

		 • Végezzen még 1 vércukormérést, majd írja be az értéket a vevőegységbe.

9.3 A KALIBRÁCIÓ SORÁN FELMERÜLT HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
Ez a képernyő azt jelenti, hogy nemrégiben írta be a
kalibrációs vércukorértéket, és az érzékelő problémába
ütközött a kalibrálással kapcsolatban. Ha a KIVÁLASZTÁS
gomb megnyomásával törli ezt a képernyőt, a
szimbólum az értesítési területen fog megjelenni.
Ha ezt a képernyőt látja, várjon 15 percet, majd írjon be
még 1 kalibrációs vércukorértéket. Várjon még 15 percet.
Amennyiben a hibaképernyő még mindig látható, írjon be
még 1 vércukorértéket. Várjon még 15 percet. Amennyiben a
hibaképernyő még mindig látható, ki kell cserélni az érzékelőt.

Várjon 15 percet
kalibrálási hiba képernyő

Ez a képernyő azt jelenti, hogy nemrégiben írta be a
kalibrációs vércukorértéket, és az érzékelő problémába
ütközött a kalibrálással kapcsolatban. Ha a KIVÁLASZTÁS
gomb megnyomásával törli ezt a képernyőt, a
szimbólum az értesítési területen fog megjelenni.

Várjon 1 órát kalibrálási
hiba képernyő
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Ha ezt a képernyőt látja, várjon legalább 1 órát, majd írjon be még 1 kalibrációs
vércukorértéket. Várjon 15 percet. Amennyiben a hibaképernyő még mindig látható, írjon
be még 1 vércukorértéket. Várjon még 15 percet. Amennyiben a hibaképernyő még mindig
látható, ki kell cserélni az érzékelőt.

9.4

RENDSZERSZINTŰ VÉRCUKORSZINTHIBÁK

Esetenként a rendszer azt üzenheti, hogy nem képes
érvényes vércukorszintmérésre. Amikor ez történik,
megjelenik a vércukorszint-mérési hiba ikon
vagy
a várakozás
ikon az értesítési területen. Ezek a
szimbólumok azt jelentik, hogy a vevőegység átmenetileg
nem tudja értelmezni az érzékelő jeleit. Ezek a szimbólumok
kizárólag az érzékelővel kapcsolatosak. Várjon a további
üzenetekre, és ne adjon meg vércukorértéket, amikor
ezek a szimbólumok láthatók. A rendszer nem használja a
vércukorértéket a kalibrációhoz, ha akkor írják be, amikor
ezek a szimbólumok láthatók (lásd: 5. fejezet, 5.3 szakasz,
A vércukorszint értesítési területén megjelenő szimbólumok).

Nincs vércukoradat (

)

Hibaelhárító ötletek az érzékelő beültetése előtt:
• Ellenőrizze, hogy az érzékelő szavatossága nem járt-e le.
• Győződjön meg arról, hogy a jeladó teljesen be van
pattintva a helyére.
• Ellenőrizze, hogy az érzékelőtartó nem mozdult-e el,
illetve nem kezd-e a széleken leválni a tapasz.

Nincs vércukoradat (

)

• Figyelje meg azt is, hogy nem dörzsöli-e valami az
érzékelőtartót (a ruházat, biztonsági öv stb.).
• Ügyeljen arra, hogy megfelelő beültetési helyet válasszon (lásd: 3. fejezet, 3.3 szakasz,
A beültetési hely kiválasztása).
• Az érzékelő beültetése előtt ellenőrizze, hogy a beültetés helye tiszta és száraz-e.
• Tisztítsa meg a jeladó alját enyhén nedves ruhával vagy izopropil-alkoholos
törlőkendővel. Tegye a jeladót egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy 2–3 perc alatt a
levegőn megszáradjon.
A rendszer gyakran ki tudja javítani ezt a problémát, és továbbra is küldi az érzékelő
által mért vércukorértékeket. Ha azonban legalább 3 óra eltelt, mióta megjelent az utolsó
vércukormérési eredmény, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.
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9.5 AZ ÉRZÉKELŐ PONTATLANSÁGA
A pontatlanság általában kizárólag az érzékelővel áll kapcsolatban, nem a
vevőegységgel vagy a jeladóval. Az érzékelő által mért vércukorértékek kizárólag a
trend meghatározására szolgálnak. A vércukorszintmérő és az érzékelő két különböző
testnedvet használ a vércukorszint méréséhez: vért és szövetközi folyadékot. Ezért
előfordulhat, hogy a vércukorszintmérőtől és az érzékelőtől kapott értékek nem
egyeznek.
A
 z érzékelő által mért vércukorérték pontatlan lehet, ha nem végez
kalibrációt legalább 12 óránként.
 rendszer hitelesítéséhez be kell írnia a pontos vércukorértéket, amelyet
A
legfeljebb 5 perccel korábban gondosan megmért a vércukorszintmérővel.
Helytelen vércukorértékek, vagy 5 percnél korábbról származó értékek
bevitele az érzékelő pontatlan vércukorszintjelzését eredményezheti.

Amennyiben az érzékelő és a vércukorszintmérő készülék által mért értékek közötti eltérés
nagyobb, mint a szabvány szerinti 20%/1,1 mmol/l, mosson kezet, és végezzen el egy
újabb vércukorszintmérést. Amennyiben a vércukorérték a szabványon kívül marad, ezt
az értéket írja be a vevőegységbe a kalibráláshoz. A vércukormérés eredménye helyreáll
a következő 15 perc alatt. Amennyiben az elfogadható tartományon kívüli különbséget
tapasztal az érzékelő és a vércukorszintmérő készülék által mért értékek között, kövesse
az alábbi hibaelhárítási ötleteket a következő érzékelő beültetése előtt:
• Ellenőrizze, hogy az érzékelő szavatossága nem járt-e le.
• Ne végezzen kalibrálást, amikor a

vagy a

látható.

• A kalibrációhoz ne használjon alternatív vérvételi helyeket (a tenyeréből vagy az
alkarjából stb. származó vért), mivel más testrészek vércukorértéke különbözhet.
A kalibráláshoz kizárólag ujjbegyszúrással kapott vércukorértéket használjon.
• Kizárólag 2,2 és 22,2 mmol/l közötti vércukorértékek használhatók a kalibrációhoz. Ha
a beírt értékek közül valamelyik ezen a tartományon kívül esik, a vevőegységet nem
lehet kalibrálni. A kalibráláshoz meg kell várnia, hogy vércukorszintje visszatérjen ebbe
a tartományba.
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• Mindig ugyanazzal a vércukorszintmérővel kalibrálja a készüléket, amelyet rendszeresen
használ vércukorszintje mérésére. Ne cseréljen vércukorszintmérőt a mérési időszak
közben. A vércukorszintmérő és a tesztcsík pontossága változhat a különböző márkájú
vércukorszintmérők esetében.
• Mielőtt a kalibrációhoz elvégzi a vércukormérést, mosson kezet, ellenőrizze, hogy a
vércukormérő tesztcsíkok szavatossága nem járt-e le és, hogy megfelelően voltak-e
tárolva, valamint, hogy a vércukorszintmérője megfelelően van-e kódolva (ha kódolni
kell). A vérmintát óvatosan vigye fel a tesztcsíkra, a vércukorszintmérő vagy a tesztcsíkok
használati útmutatójának megfelelően.
• A vércukorszintmérőjét a gyártó utasításainak megfelelően kell használnia ahhoz, hogy
pontos vércukorértéket kapjon a kalibrációhoz.
• Annak érdekében, hogy pontos vércukorértéket kapjon a kalibrációhoz, ne vegyen be
acetaminofen (paracetamol) hatóanyagot tartalmazó gyógyszert (például Tylenol).
• Tisztítsa meg a jeladó alját enyhén nedves ruhával vagy izopropil-alkoholos
törlőkendővel. Tegye a jeladót egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy 2–3 perc alatt a
levegőn megszáradjon.

9.6 AZ ÉRZÉKELŐ LEÁLLÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIBÁK
ELHÁRÍTÁSA
Egyes esetekben a mérési időszak a teljes 7 napnál korábban véget érhet, illetve szükség
lehet arra, hogy leállítsa. Ha a mérési időszak véget ért, az érzékelőt el kell távolítani.
Az érzékelő későbbi teljesítményének javításához:
• Ellenőrizze, hogy az érzékelő szavatossága nem járt-e le.
• Győződjön meg arról, hogy a jeladó teljesen be van pattintva a helyére.
• Ellenőrizze, hogy az érzékelőtartó nem mozdult-e el, illetve nem kezd a szélein leválni
a bőrről.
• Figyelje meg azt is, hogy nem dörzsöli-e valami az érzékelőtartót (a ruházat, biztonsági
öv stb.).
• Ügyeljen arra, hogy megfelelő beültetési helyet válasszon (lásd: 3. fejezet, 3.3 szakasz,
A beültetési hely kiválasztása).
• Az érzékelő beültetése előtt ellenőrizze, hogy a beültetés helye tiszta és száraz-e.
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9.6.1. AZ ÉRZÉKELŐ IDŐ ELŐTTI LEÁLLÁSA –
ÉRZÉKELŐHIBA
A mérési időszak alatt a vevőegység számos olyan
problémát észlelhet az érzékelő jelével kapcsolatban,
amely miatt a későbbiekben nem képes a vércukorérték
meghatározására. Ebben az esetben a mérési időszak
véget ér, és a jobb oldalon látható képernyő jelenik meg.
Ha ezt a képernyőt látja, az azt jelenti, hogy a folyamatos
vércukormérési időszaknak vége. Nyomja meg a
KIVÁLASZTÁS gombot a képernyő törléséhez.
Ekkor az érzékelőt el kell távolítani, és újat kell beültetni.

9.6.2 AZ ÉRZÉKELŐ KÉZI LEÁLLÍTÁSA – „ÉRZÉKELŐ
LEÁLLÍTÁSA”
Előfordulhatnak olyan alkalmak, amikor Ön kézzel le akarja állítani a mérési időszakot,
még a hétnaposidőszak vége előtt. Némelyik ilyen alkalom esetén előfordulhat, hogy az
érzékelőt idő előtt el kell távolítani, például a következők miatt:
• Nem lehet megoldani a kalibrációs problémákat
• Az

ikon problémáját nem lehet elhárítani

• Az érzékelő tapadásával kapcsolatos problémák
• Életmód miatti igények

HASZNOS TIPPEK:
• Attól függően, hogy Ön aktív mérési időszakban van-e, változnak a Főmenü
opciói.
– Amikor Ön aktív mérési időszakban van, nem látható az „Érzékelő
indítása” lehetőség a Főmenüben.
– Amikor Ön nincs aktív mérési időszakban, nem látható az „Érzékelő
leállítása” lehetőség a Főmenüben.
• Ne felejtse el leállítani a mérési időszakot, ha a teljes 7 napos periódus vége előtt
eltávolítja az érzékelőt.
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1. A mérési időszak kézi leállításához válassza ki az
„Érzékelő leállítása” lehetőséget a Főmenüben.

2. Ha kijelölte az „OK” gombot, nyomja meg a KIVÁLASZTÁS
gombot annak megerősítésére, hogy le akarja állítani a
mérési időszakot.

3. Megjelenik az érzékelő leállítása képernyő, a rendszer
így tudatja Önnel, hogy a mérési időszak leáll.

4. Ha a munkamenet leállt, megjelenik a piros lámpa
szimbólum (
) a trendgrafikon jobb felső sarkában.
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9.7 AZ AKKUMULÁTORRAL ÉS A TÖLTŐVEL
KAPCSOLATOS HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
A vevőegység töltéséhez kizárólag a Dexcom kábelét és akkumulátortöltőjét használja.
1. Ne felejtse el feltölteni a vevőegység akkumulátorát, amikor szükséges. A feltöltés
körülbelül 3 napig biztosítja a működést attól függően, milyen gyakran kapcsolja be a
vevőegységet, milyen gyakoriak a figyelmeztetések és hányszor ír be eseményeket.
2. Amennyiben a vevőegység nem mutatja a töltés ikonját, amikor a töltőhöz csatlakoztatja,
ellenőrizze, hogy az USB-kábel mindkét vége teljesen csatlakoztatva van-e a
vevőegység csatlakozójához, illetve a fali töltőbe.
3. Ha az akkumulátor lemerül, és néhány hétig nem töltik fel, előfordulhat, hogy nem lehet
bekapcsolni. Ha a vevőegységet nem lehet bekapcsolni, próbálja meg előbb feltölteni
(lásd: 1. fejezet, 1.4 szakasz, A vevőegység akkumulátorának feltöltése). Ha még
mindig nem lehet bekapcsolni a vevőegységet, lehet, hogy alaphelyzetbe kell állítani
(az alaphelyzetbe állítás előtt csatlakoztassa a vevőegységet a töltőhöz):
a) Helyezze be a vevőegység hátulján található kis, kör alakú lyukba egy iratkapocs
végét, és nyomja meg. A vevőegység rezegni kezd, és a folyamatképernyőt mutatja.
b) Ezután fel kell töltenie a vevőegységet, és előfordulhat, hogy újra be kell állítania a
dátumot és az időt (lásd: 1. fejezet, 1.4 szakasz, A vevőegység akkumulátorának
feltöltése, és 2. fejezet, 2.2 szakasz, A Beállítások menü).

9.8 A VEVŐEGYSÉG ÉS A JELADÓ KOMMUNIKÁCIÓJÁVAL
KAPCSOLATOS HIBÁK ELHÁRÍTÁSA
9.8.1 RENDSZER-HELYREÁLLÍTÁS
ELLENŐRZÉSE
Ez a képernyő azt jelenti, hogy a rendszer olyan hibát
észlelt, amelyet magától ki tudott javítani. A képernyő
törléséhez nyomja meg a KIVÁLASZTÁS gombot, és
folytassa a mérési időszakot.

9.8.2 A VEVŐEGYSÉG HIBAKÓDJA
Ez a képernyő egy hibakódot mutat, és azt jelenti, hogy
előfordulhat, hogy a vevőegység nem megfelelően működik.
Írja fel a hibakódot, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazóval. A vércukorszintmérő készülékkel továbbra is
ellenőrizze a vércukorértékét.
Nincs olyan figyelmeztetés, amely azt jelezné, hogy már
érkeznek az érzékelőtől vércukorértékek.
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9.8.3 A JELADÓ ALACSONY AKKUMULÁTORTÖLTÖTTSÉGE
Ez a képernyő akkor jelenik meg, amikor a jeladó
akkumulátorának élettartama hamarosan véget ér (lásd:
1. fejezet, 1.2 szakasz, A jeladó bemutatása). Amikor a
jeladó akkumulátorának töltöttsége már nagyon alacsony,
a jeladó és a vevőegység nem kommunikál egymással.
Új jeladó rendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazóval.
A figyelmeztetés megjelenése után a jeladó akkumulátora
egy hét alatt lemerülhet.

9.8.4 A JELADÓ MEGHIBÁSODÁSÁNAK HIBAKÓDJA
Ez a képernyő azt jelenti, hogy a jeladó nem működik.
Amennyiben azt a figyelmeztetést kapja a mérési időszak
alatt, a mérési időszak automatikusan leáll. Vegye fel a
kapcsolatot a helyi forgalmazóval. A vércukorszintmérő
készülékkel továbbra is ellenőrizze a vércukorértékét.

9.9 
TARTOMÁNYON KÍVÜL/NINCS ANTENNA
Ez a képernyő azt jelenti, hogy a vevőegység és a jeladó
nem kommunikál egymással, és Ön nem kapja meg a
vércukormérés eredményeit.
• A vevőegység és a jeladó kizárólag aktív mérési
időszakban kommunikál egymással.
• Minden alkalommal, amikor új mérési időszakot indít,
hagyjon 10 percet arra, hogy a vevőegység és a jeladó
elkezdjenek kommunikálni.
• Időnként előfordulhat, hogy 10 perces kiesést tapasztal a kommunikációban. Ez normális
jelenség.
• Amennyiben a tartományon kívül szimbólum
több mint 10 percig látható az értesítési
területen, vigye a vevőegységet és a jeladót egymástól 6 méteres távolságon belülre.
Várjon 10 percig, ekkor az kommunikációnak helyre kell állnia.
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Az adatátviteli távolság a jeladó és a vevőegység között akár 6 méter is
lehet, ha nincs közöttük akadály. Vízrétegen keresztül a vezeték nélküli
adatátvitel nem működik megfelelően, tehát a hatótávolság sokkal kisebb,
ha Ön úszómedencében, fürdőkádban vagy vízágyon stb. tartózkodik.
• Ahhoz, hogy megkapja a vércukormérés eredményeit, helyesen kell beírnia a jeladó
azonosítóját a vevőegységbe (lásd: 2. fejezet, 2.2 szakasz, A Beállítások menü). A jeladó
azonosítójának ellenőrzése vagy módosítása előtt távolítsa el az érzékelőt, és állítsa le a
mérési időszakot.
HASZNOS TIPP:
• A jeladó azonosítóját kizárólag akkor tudja beírni, ha nincs aktív mérési
időszakban. A mérési időszak alatt a „Jeladó azonosítója” nem jelenik meg
választható lehetőségként a Beállítások menüben.
Amennyiben továbbra sem kapja meg a rendszer által mért értékeket, vegye fel a
kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

9.10 A FIGYELMEZTETÉSEK NEM MŰKÖDNEK
1. Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki véletlenül a figyelmeztetések rezgését és/vagy
hangját. A 6. fejezet „Figyelmeztetések beállítása” című 6.1 szakasza mutatja be,
hogyan kell módosítani ezeket a figyelmeztetési opciókat.
2. Ellenőrizze, bekapcsolta-e a haladó figyelmeztetéseket és beállította-e a szintjüket,
amennyiben ilyen figyelmeztetéseket szeretne kapni (lásd: 6. fejezet, 6.2 szakasz,
Haladó figyelmeztetések).
3. Ne feledje, az első figyelmeztetés csak rezgésből áll. Kérjük, tekintse át a 12. fejezet,
„A vevőegység figyelmeztetései, riasztásai és jelzései” című I. függelékének táblázatait
azzal kapcsolatban, hogyan működnek a figyelmeztetések, riasztások és jelzések.

HASZNOS TIPP:
• Ha a vevőegység vizes lesz vagy leesett, ellenőrizze, hogy a hangszóró és a rezgő
üzemmód működik-e. Ezt a Profilok menü alatt található „Próbálja ki” lehetőség
segítségével teheti meg (lásd: 6. fejezet, 6.3.1 szakasz, A riasztási profilok opciói).
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Tizedik fejezet

A DEXCOM G4 PLATINUM
RENDSZER ÁPOLÁSA
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10.1 KARBANTARTÁS
Jeladó
• Két használat között törölje át a jeladót enyhén nedves ruhával vagy izopropil-alkoholos
törlőkendővel.
• Tartsa a jeladót tisztán és védett helyen, amikor nem használja.

Vevőegység
• Ne öntsön folyadékot a vevőegységre, illetve ne merítse bele a vevőegységet folyadékba.
• Tartsa a vevőegységet a tokjában, vagy védje más módon.
• Töltse fel a vevőegységet, ha az akkumulátor lemerülőben van.
• A micro USB-csatlakozó fedelét tartsa lezárva, nehogy folyadék kerüljön a
vevőegység belsejébe.

Kiegészítők
• A kábeleket kizárólag az előírás szerint csatlakoztassa. Ne próbálja erőszakkal
csatlakoztatni a kábeleket a helyükre.
• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elöregedve vagy elszakadva a kábelek.
• Kizárólag a Dexcom által biztosított alkatrészeket használjon (beleértve a kábeleket és a
töltőket is). Ha nem a Dexcom által biztosított alkatrészeket használ, az befolyásolhatja a
termék biztonságosságát és teljesítményét.
A Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszerhez nem érhető el szervizszolgáltatás.
Ha probléma merül fel a rendszerrel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a helyi
forgalmazóval.
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10.2 TÁROLÁS
Érzékelő

• Tartsa az érzékelőt a steril csomagolásában, amíg nem használja fel.
• A szavatossági időn túl ne ültesse be az érzékelőt. A szavatossági idő jelzésének
formája: ÉÉÉÉ.HH.NN. Az érzékelőt legkésőbb a csomagolására nyomtatott naptári nap
vége előtt be kell beültetni.
• A tárolási hőmérsékletnek 2 °C és 25 °C között kell lennie. Hűtőben is tárolhatja az
érzékelőket, ha ott nincs ennél hidegebb. Az érzékelőket nem szabad fagyasztóban tárolni.
• Tárolja 0–95%-os relatív páratartalom mellett.

Jeladó

• Tartsa a jeladót tisztán és védett helyen, amikor nem használja.
• A tárolási hőmérsékletnek 0 °C és 45 °C között kell lennie.
• Tárolja 10–95%-os relatív páratartalom mellett.

Vevőegység

• Tartsa a vevőegységet tisztán és védett helyen, amikor nem használja.
• 3 hónapnál hosszabb ideig tartó tárolás előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
• A tárolási hőmérsékletnek 0 °C és 45 °C között kell lennie.
• Tárolja 10–95%-os relatív páratartalom mellett.

10.3 TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
Tisztítás
NE tisztítsa a tápegység töltőjét.
A tisztítás eltávolítja az eszköz felületéről a piszkot. Nem pusztítja el a baktériumokat és
a vírusokat. A vevőegységet és a jeladót meg kell tisztítani, amikor szemmel láthatóan
piszkosak, valamint a használatok között. Egy puha, benedvesített ruhadarabra vagy
izopropil-alkoholos törlőkendőre lesz szüksége.
A vevőegység és a jeladó tisztítása:
1. Zárja be a vevőegység USB-csatlakozójának fedelét.
2. Törölje át az eszközt enyhén nedves ruhával vagy izopropil-alkoholos törlőkendővel.
3. A vevőegység nem vízálló. Ne használjon vízzel átitatott ruhát.
4. A jeladó vízálló, amikor be van pattintva az érzékelőtartóba, de különálló állapotában ne
merítse folyadékba.
5. Ne használjon szappant, körömlakklemosót vagy hígítót. Csak izopropil-alkoholt és vizet
használjon.
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6. A tisztításhoz ne használjon ragasztót tartalmazó kendőt (például Smith + Nephew
IV Prep).
7. Tegye az eszközt egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy 2–3 perc alatt a levegőn
megszáradjon.

Fertőtlenítés
A fertőtlenítő eltávolítja és elpusztítja az eszköz felületén található mikroorganizmusokat
és kórokozókat. Fertőtlenítse a vevőegységet és a jeladót rendszeresen, illetve
amikor úgy gondolja, hogy a készülék felülete vérrel vagy testfolyadékkal érintkezett.
Amennyiben egy másik személy, például a kezelőorvosa segít Önnek a vevőegység
vagy a jeladó üzemeltetésében, az eszközt fertőtleníteni kell, mielőtt a másik személy
használja. Szüksége lesz kesztyűre, tiszta, száraz, nedvszívó törlőkendőkre, 70%-os
izopropil-alkoholos kendőkre és néhány darab 6500 ppm erősségű, vírusölő hatású
fehérítőszeres oldatot tartalmazó fertőtlenítő kendőre (mint például a Dispatch kórházi
tisztító, fertőtlenítő kendő fehérítőszerrel, vagy ezzel egyenértékű törlőkendő).
Előkészületek:
1. Óvatosan járjon el, amikor olyan terméket kezel, amelyet más személy viselt vagy
kezelt.
2. Alaposan mosson kezet.
3. Szükség esetén viseljen személyi védőfelszerelést (kesztyűt, védőszemüveget,
köpenyt stb.).
4. Zárja be a vevőegység USB-csatlakozójának fedelét.
5. A vevőegység nem vízálló. Ne használjon vízzel átitatott ruhát.
A vevőegység és a jeladó fertőtlenítése:
1. Viseljen kesztyűt.
2. Alaposan tisztítsa meg a felületet a látható szennyeződésektől egy fertőtlenítő kendő
használatával (törölje át az eszköz elejét, a hátulját és mind a négy oldalát).
3. Alaposan nedvesítse meg az eszköz felületét egy másik fertőtlenítő kendővel, törölje át
az eszköz elejét, a hátulját és mind a négy oldalát.
4. A megfelelő fertőtlenítéshez a felületnek legalább 1 percig nedvesnek kell maradnia
szobahőmérsékleten (21 °C). Annak érdekében, hogy a felület a teljes perc alatt nedves
maradjon, használjon további fertőtlenítő törlőkendőket.
5. Egy tiszta, száraz, nedvszívó törlővel szárítsa meg az eszközt.
6. A fertőtlenítő maradványainak eltávolítása érdekében törölje át a készüléket egy 70%-os
izopropil-alkoholos kendővel.
7. Egy tiszta, száraz, nedvszívó törlővel szárítsa meg az eszközt.
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8. Tegye a vevőegységet a kijelzőjével lefelé egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy
60 perc alatt a levegőn megszáradjon.
9. Tegye a jeladót egy tiszta, száraz ruhára, és hagyja, hogy 2–3 perc alatt a levegőn
megszáradjon.
10. Vegye le a kesztyűt, és biológiai hulladékként dobja ki őket.
11. Alaposan mosson kezet.

10.4 A TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA
Forduljon a hulladékkezelő hatóságokhoz azzal kapcsolatos információért, hogy mi a
helyes eljárás az elektronikai hulladékot tartalmazó készülékek (jeladó és vevőegység),
valamint a vért tartalmazó alkatrészek (érzékelő és applikátor) kezelésére.
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Tizenegyedik
fejezet

TECHNIKAI ADATOK
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11.1

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Érzékelő
Vércukortartomány

2,2–22,2 mmol/l

Az érzékelő élettartama

Legfeljebb 7 nap

Kalibráció

Kereskedelmi forgalomban kapható vércukorszintmérő

Kalibrációs tartomány

2,2–22,2 mmol/l

Tárolási körülmények

Hőmérséklet: 2–25 °C
Páratartalom: 0–95%-os relatív páratartalom

Sterilizálás

Besugárzással sterilizálva

Jeladó
9438-01

9438-05

Méretek (az érzékelőtartót
is beleértve)

Hossz: 3,8 cm
Szélesség: 2,3 cm
Vastagság: 1,3 cm

Hossz: 3,8 cm
Szélesség: 2,3 cm
Vastagság: 1,0 cm

Tömeg (érzékelőtartóval)

11,3 g

8,5 g

Áramforrás

Ezüst-oxid elemek (nem cserélhetők)

Működési körülmények

Hőmérséklet: 10–42 °C
Páratartalom: 10–95%-os relatív páratartalom

Tárolási körülmények

Hőmérséklet: 0–45 °C
Páratartalom: 10–95%-os relatív páratartalom

Működtetési tengerszint
feletti magasság

-152-től 3657 méterig

Korlátozott garancia

6 hónap

Vízállóság

IP28: ideiglenes bemerítés

Áramütés elleni védelem

BF típusú alkalmazott alkatrész
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Jeladó
PARAMÉTER

TELJESÍTMÉNYKARAKTERISZTIKA

TX/RX frekvencia

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

Sávszélesség

334,7 kHz

Maximális kimenő teljesítmény

1,25 mW EIRP (kisugárzott egyenértékű izotróp
teljesítmény)

Moduláció

MSK (minimális változású billentyűzés)

Adatátviteli sebesség

49,987 kbit/s

Teljes csomag

224 bit

Adatátviteli munkaciklus

4,48 ms 5 percenként mind a négy TX
frekvencián.

Hatótávolság

6m
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Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés
A jeladót a lent meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték.
A vásárlónak vagy a felhasználónak kell ügyelnie arra, hogy a jeladót ilyen környezetben
használják.
Zavartűrés teszt

IEC 60601 tesztszint

A jeladó
megfelelési
szintje

Elektromágneses
környezeti útmutató

Elektromágneses
környezeti útmutató
Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

± 6 kV érintkező

± 6 kV érintkező

± 8 kV levegő

± 8 kV levegő

A padló anyaga fa, beton
vagy kerámia járólap
legyen. Ha a padlót
műanyag borítja, a relatív
páratartalomnak legalább
30%-nak kell lennie

± 2 kV az
áramforráskábelekhez

Nem
alkalmazható

IEC 61000-4-2
Gyors, villamos
tranziens/burst
jelenség
IEC 61000-4-4
Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

Feszültségesések,
rövid idejű
feszültségkimaradások és
feszültségingadozások az
áramellátás
bemeneti vezetékein

± 1 kV a bemeneti/
kimeneti kábelekhez
± 1 kV differenciális
módban
± 2 kV
szokásos módban
< 5% UT (> 95%-os esés
az UT-ben) 0,5 cikluson át
40% UT (60%-os esés az
UT-ben) 5 cikluson át
70% UT (30%-os esés az
UT-ben) 25 cikluson át

IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95%-os esés
az UT-ben) 5 s-ig

Áramfrekvencia

3 A/m

(50/60 Hz) mágneses
mező
IEC 61000-4-8

Akkumulátorról
üzemel
Nem
alkalmazható
Akkumulátorról
üzemel
Nem
alkalmazható
Akkumulátorról
üzemel

3 A/m

Az áram keltette
mágneses terek
erőssége nem haladhatja
meg a szokásos
általános vagy kórházi
környezetre jellemző
szinteket

Dexcom G4 PLATINUM rendszer Felhasználói útmutató | 121

11
Vevőegység
Olvasási gyakoriság

5 percenként

Méretek

Hossz: 10,1 cm
Szélesség: 4,6 cm
Vastagság: 1,3 cm

Tömeg

69 g

A vevőegység bemenete

5 V DC, 1 A

Áramforrás

MT21255

Kommunikációs
hatótávolság

6m

Memória

Vércukoradatok: 30 nap, technikai támogatási adatok: 7 nap

Az újratölthető
akkumulátor használati
ideje

3 nap

Töltési idő

3 óra fali aljzatból, 5 óra USB-vel

Tárolási/üzemeltetési
körülmények

Hőmérséklet: 0–45 °C
Páratartalom: 10–95%-os relatív páratartalom

Működtetési tengerszint
feletti magasság

-152-től 3657 méterig

Vízállóság

IP22: függőlegesen hulló cseppek

Korlátozott garancia

1 év

Vezérlő besorolása

II. osztályú berendezés
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Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses zavartűrés
A vevőegységet a lent meghatározott elektromágneses környezetben való használatra
tervezték. A vásárlónak vagy a felhasználónak kell ügyelnie arra, hogy a vevőegységet
ilyen környezetben használják.
Zavartűrés teszt

IEC 60601 tesztszint

A vevőegység
megfelelési szintje

Elektromágneses
környezeti útmutató

Elektromágneses
környezeti
útmutató
Elektrosztatikus
kisülés (ESD)

± 6 kV érintkező

± 6 kV érintkező

± 8 kV levegő

± 8 kV levegő

A padló anyaga fa, beton
vagy kerámia járólap
legyen. Ha a padlót
műanyag borítja, a relatív
páratartalomnak legalább
30%-nak kell lennie

Gyors, villamos
tranziens/burst
jelenség

± 2 kV az
áramforráskábelekhez

± 2 kV az
áramforráskábelekhez

IEC 61000-4-4

± 1 kV a
bemeneti/kimeneti
kábelekhez

± 1 kV a
bemeneti/kimeneti
kábelekhez

Túlfeszültség

± 1 kV differenciális
módban

± 1 kV differenciális
módban

± 2 kV szokásos
módban

± 2 kV szokásos
módban

< 5% UT (> 95%-os
esés az UT-ben)
0,5 cikluson át

< 5% UT (> 95%-os
esés az UT-ben)
0,5 cikluson át

40% UT (60%-os esés
az UT-ben) 5 cikluson
át

40% UT (60%-os
esés az UT-ben)
5 cikluson át

70% UT (30%-os
esés az UT-ben)
25 cikluson át

70% UT (30%-os
esés az UT-ben)
25 cikluson át

85% UT (15% esés az
UT-ben) 5 s-ig

85% UT (15% esés
az UT-ben) 5 s-ig

< 5% UT (> 95%-os
esés az UT-ben) 5 s-ig

< 5% UT (> 95%-os
esés az UT-ben)
5 s-ig

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-5

Feszültségesések,
rövid idejű
feszültségkimaradások és
feszültségingadozások az
áramellátás
bemeneti
vezetékein
IEC 61000-4-11
IEC 60601-1-11

A fő áramforrásnak az
átlagos irodai vagy kórházi
környezetben elérhető
minőségűnek kell lennie

A fő áramforrásnak az
átlagos irodai vagy kórházi
környezetben elérhető
minőségűnek kell lennie
A fő áramforrásnak az
átlagos irodai vagy kórházi
környezetben elérhető
minőségűnek kell lennie
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Vevőegység
Zavartűrés teszt

IEC 60601
tesztszint

A vevőegység
megfelelési
szintje

Elektromágneses környezeti
útmutató

Áramfrekvencia

3 A/m

3 A/m

Az áram keltette mágneses terek
erőssége nem haladhatja meg a
szokásos általános vagy kórházi
környezetre jellemző szinteket

(50/60 Hz)
Mágneses mező
IEC 61000-4-8

A hordozható rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközöket ne
használja a jeladó frekvenciájának
megfelelő egyenlettel kiszámított,
javasolt távolságnál közelebb a
vevőegység bármely részéhez
(a kábeleket is beleértve).
Javasolt elkülönítési távolság

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz –
80 MHz

3V

d = 1,2 P1/2

150 kHz – 80 MHz

d = 1,2 P1/2

80 MHz – 800 MHz

d = 2,3 P1/2

800 MHz – 2,5 GHz

Ahol P a jeladó maximális kimenő
teljesítménye wattban (W) a jeladó
gyártója által megadott adatok
alapján, d pedig a javasolt elkülönítési
távolság méterben (m).

Megjegyzés: Az UT a váltakozó áram feszültsége a tesztszint alkalmazása előtt.
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Rendszer
Zavartűrés teszt
Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

IEC 60601
tesztszint

Megfelelőségi
szint

3 V/m
80 MHz –
2,5 GHz

3 V/m 80 MHz –
2,5 GHz

Elektromágneses környezeti
útmutató
A helyhez kötött RF jeladók
helyszíni elektromágneses
felmérés során meghatározott
térerősségéneka a megfelelőségi
szintnél alacsonyabbnak kell lennie
minden frekvenciatartománybanb.
Zavarás következhet be a következő
szimbólummal jelölt készülékek
közelében:

a. A helyhez kötött jeladók, mint például rádiótelefonok (mobil/vezeték nélküli)
bázisállomásai, a földi mozgó rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádióadók és TVadók térerejét nem lehet elméleti úton pontosan megbecsülni. A helyhez kötött
rádiófrekvenciás jeladók elektromágneses környezetének kiértékeléséhez fel kell
mérni a helyszínt. Ha a vevőegység használati helyén a mért térerő meghaladja a fenti
vonatkozó RF megfelelési szintet, meg kell figyelni, hogy a vevőegység megfelelően
működik-e. Ha rendellenes működés tapasztalható, további lépések szükségesek,
például a vevőegység áthelyezése vagy a tájolásának megváltoztatása.
b. A 150 kHz – 80 MHz-es frekvenciatartományon felül a térerőnek 3 V/m-nél kisebbnek
kell lennie.
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Útmutató és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás
A Dexcom G4 PLATINUM rendszer használata a lent meghatározott elektromágneses
környezetben javallott. A Dexcom G4 PLATINUM rendszer tulajdonosának vagy
használójának meg kell bizonyosodnia róla, hogy a készüléket ilyen környezetben használja.
Kibocsátási teszt
Sugárzott RF kibocsátások
CISPR 11
Vezetett RF kibocsátások

Megfelelés

Elektromágneses környezeti útmutató

1. csoport,
B osztály

A padló anyaga fa, beton vagy kerámia
járólap legyen. Ha a padlót műanyag borítja,
a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak
kell lennie.

B osztály

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer
minden létesítményben használható, a
háztartási célú létesítményeket, valamint a
háztartási célú épületeket ellátó nyilvános
kisfeszültségű elektromos hálózathoz
közvetlenül kapcsolódó létesítményeket is
ideértve.

CISPR 11
Harmonikus emisszió
IEC 61000-3-2
Feszültségingadozás/villogás
(flicker) kibocsátás

Nem
alkalmazható
Nem
alkalmazható

IEC 61000-3-3
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Javasolt elkülönítési távolságok a hordozható és mobil RF
kommunikációs berendezések és a vevőegység között

A vevőegységet olyan környezetben való használatra tervezték, ahol a kisugárzott
rádiófrekvenciás zavarások szabályozottak. A vevőegység vásárlója vagy felhasználója
segítheti az elektromágneses zavarás megelőzését, ha betartja a lent javasolt minimális
távolságot a hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök (jeladók) és a
vevőegység között az adott eszköz maximális kimenő teljesítménye függvényében.
A jeladó névleges
maximális kimeneti
teljesítménye (W)

Elkülönítési távolság
a jeladó frekvenciája szerint (m)
150 kHz – 80 MHz
d = 1,2 P1/2

80 MHz – 800 MHz
d = 1,2 P1/2

800 MHz – 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

A fenti listában nem szereplő maximális névleges kimenő teljesítményű jeladók esetén
a javasolt, méterben (m) kifejezett távolságot a jeladó frekvenciájának megfelelő
egyenlettel lehet kiszámítani, ahol P a jeladónak a gyártó által megadott maximális kimenő
teljesítménye wattban (W).

1. megjegyzés: 
80 MHz és 800 MHz esetén a magasabb frekvenciatartományhoz tartozó elkülönítési
távolság érvényes.
2. megjegyzés: Ezek az irányadások nem felelnek meg minden helyzetre. Az elektromágneses hullám
terjedését befolyásolják az épületek, tárgyak és emberek, mivel elnyelik és visszaverik
a hullámokat.
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Töltőkábel*
Dexcom P/N

MT20655

Bemenet/kimenet

5 V DC, 1 A

Típus

USB-A – micro USB-B

Hossz

0,9 m

* Van egy különálló váltakozó áramú fali töltőadapter, amelyet az USB-töltő/-letöltő
kábelhez lehet csatlakoztatni a váltakozó áramú hálózati aljzatból történő feltöltéshez.

Tápegység/töltő
Dexcom P/N

MT21255

Osztály

II

Bemenet:

Váltakozó áramú bemenet 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A, 0,2 A rms
100 V AC esetén

Egyenáramú
kimenet:

5 V DC, 1 A (5,0 W)
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11.2 A RENDSZER PONTOSSÁGA
A Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer pontosságát klinikai vizsgálatokkal értékelték
ki, amelyek a rendszert ismert laboratóriumi referenciákkal vagy vércukorszintmérő
készülékekkel hasonlították össze.1 A CGM-kategória pontossági szabványának
alapjául azoknak az érzékelő által mért vércukorértékeknek a százalékos aránya
szolgál, amelyek a referenciától legfeljebb 20%-ban térnek el. 2 A Dexcom G4
PLATINUM rendszer átlagosan az esetek 83%-ában felel meg ezeknek a feltételeknek
felnőttek esetében (18 éves vagy idősebb) és 77%-ban gyermekek és serdülőkorúak
(2–17 éves) esetében a vércukorszintmérőhöz viszonyítva.
1. táblázat. A rendszer által mért érték a referencia vércukorszintmérő 20/30/40%-án belül
van (%)
Klinikai vizsgálat

A párba
válogatott
számok

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

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

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

Felnőttek

2824

83

95

98

Gyermekek

1882

77

90

95

A klinikai vizsgálat eredményeivel kapcsolatos további információkért keresse fel a
Dexcom honlapját a következő címen: http://www.dexcom.com/global
[1]

A standard az érzékelő azon vércukormérés-eredményeinek százalékos értékén
alapul, amelyek legfeljebb 20, 30 vagy 40%-kal térnek el a vércukorértékektől 80 mg/dl
(4,4 mmol/l) feletti vércukorszint esetén, illetve legfeljebb 20 mg/dl (1,1 mmol/l),
30 mg/dl (1,7 mmol/l) vagy 40 mg/dl (2,2 mmol/l) eltérést mutatnak a referencia
vércukorméréshez képest legfeljebb 80 mg/dl-es (4,4 mmol/l) vércukorérték esetén.
Mindkettőt csoportosították, hogy meghatározzák az itt bemutatott végső arányokat.
[2]
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EZ AZ OLDAL SZÁNDÉKOSAN MARADT ÜRES
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Tizenkettedik
fejezet

FÜGGELÉK
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I. FÜGGELÉK, A VEVŐEGYSÉG FIGYELMEZTETÉSEI,
RIASZTÁSAI ÉS JELZÉSEI
A következő táblázatok bemutatják a figyelmeztetéseket, riasztásokat és jelzéseket,
valamint azt, hogyan figyelmeztet a vevőegység.
Jelzések – Kizárólag a képernyőn láthatók. Csendes, nincs rezgés és sípolás.
Figyelmeztetés – A profilbeállításoktól függően rezgéssel és sípolással figyelmeztet.
Riasztás – Alacsony 3,1 – Rezgéssel és sípolással figyelmeztet. Nem lehet megváltoztatni.
Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés,
figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Újra
figyelmeztet-e a
vevőegység?

Alacsony
vércukorszint
riasztás

A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
3,1 mmol/l-rel vagy
az alatt van.

4-szer rezeg, majd
öt percenként 4-szer
rezeg/sípol, amíg Ön
nem nyugtázza, vagy
amíg a vércukorérték
3,1 mmol/l fölé nem
kerül.

Igen, minden
nyugtázás után
30 perccel, amíg
a vércukorérték
vissza nem tér a
tartományba.

Magas
vércukorszint
miatti figyelmeztetés

A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
a beállított magas
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
értékével vagy a
fölött van.

Kétszer rezeg, majd
5 percenként kétszer
rezeg/sípol, amíg Ön
nem nyugtázza, vagy
amíg a vércukorérték
a figyelmeztetési
szint alá nem esik.

Nem, hacsak be
nem kapcsolta az
emlékeztető magas
vércukorszint miatti
figyelmeztetésre
funkciót. Lásd:
6.2 fejezet, Haladó
figyelmeztetések.

Alacsony
vércukorszint
miatti figyelmeztetés

A legutóbbi
vércukormérés
eredménye egyenlő
a beállított alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetés
értékével vagy az
alatt van.

Háromszor rezeg,
majd 5 percenként
háromszor rezeg/
sípol, amíg Ön nem
nyugtázza, vagy amíg
a vércukorérték a
figyelmeztetési szint
fölé nem kerül.

Nem, hacsak be
nem kapcsolta
az emlékeztető
alacsony
vércukorszint miatti
figyelmeztetésre
funkciót. Lásd:
6.2 fejezet, Haladó
figyelmeztetések.

Alacsony
akkumulátortöltöttség
figyelmeztetés

A vevőegység
akkumulátora
hamarosan
lemerül. Ha ezt a
figyelmeztetést látja,
minél hamarabb
töltse fel a
vevőegységet.

Amikor 20%
akkumulátorkapacitás
maradt, egyszer
rezeg.

Igen, amikor 10%
akkumulátorkapacitás maradt.

(rezgés és/vagy
sípolás)
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Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés,
figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Tartományon
kívül figyelmeztetés

A jeladó és a vevőegység
nem kommunikálnak,
és Ön nem kapja meg
az érzékelő által mért
vércukorértékeket.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
a vevőegység és a
jeladó vissza nem
tér a tartományba.

Nem, hacsak
be nem
kapcsolta az
Tartományon
kívül figyelmeztetést.

Ismeretlen
érzékelőjelzés

Az érzékelő olyan
vércukorértékeket küld,
amelyeket a vevőegység
nem tud értelmezni.
Nem kap vércukormérési
eredményeket.

Szimbólum
kizárólag az
értesítési területen.

nincs adat

Várakozás
jelzés

A vevőegység egy
lehetséges hibát észlelt
az érzékelő jelével
kapcsolatban. Várjon
a további jelzésekre
körülbelül 30 percig. Ez
alatt az idő alatt ne írjon
be vércukorértéket. Nem
kap vércukormérési
eredményeket.

Szimbólum
kizárólag az
értesítési területen.

nincs adat

15 perces
kalibrálási hiba
figyelmeztetés

Az érzékelőt nem
lehet kalibrálni. Várjon
15 percet, majd írjon be
még 1 vércukorértéket.
Várjon még 15 percet.
Amennyiben a
hibaképernyő még
mindig látható, írjon be
még 1 vércukorértéket.
Várjon 15 percet.
Ha a vevőegységen
nem jelenik meg
vércukorérték, ki kell
cserélnie az érzékelőt.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Nem

(rezgés és/vagy
sípolás)
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Újra figyelmeztet-e
a vevő
egység?

Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés,
figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

1 órás
kalibrálási
hiba figyelmeztetés

Az érzékelőt nem
lehet kalibrálni. Várjon
legalább 1 órát,
majd írjon be még
1 vércukorértéket
a kalibrációhoz. Ha
a vevőegységen
nem jelenik meg
vércukorérték, ki kell
cserélnie az érzékelőt.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Nem

12 órás
kalibrálási
jelzés

A kalibráláshoz a
vevőegységbe be kell
írni egy vércukorértéket.

Csak jelzőképernyő.

Igen,
15 percenként.

További
kalibráció
jelzése

A kalibráláshoz a
vevőegységbe be kell
írni egy vércukorértéket.
Ez alatt az idő alatt
nem jelenik meg
a vércukormérés
eredménye.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Igen,
15 percenként.

Indítási
kalibráció
jelzése

A kalibráláshoz a
vevőegységbe be kell
írni 2 vércukorértéket.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Igen,
15 percenként.

További
indítási
kalibráció
jelzése

Az indítási kalibráció
befejezéséhez be kell
írni még
1 vércukorértéket a
vevőegységbe.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Igen,
15 percenként.

(rezgés és/vagy
sípolás)

Újra figyelmeztet-e
a vevő
egység?
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Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés,
figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Vércukorszint
beírása
folyamatképernyő
jelzése

A vevőegység a
beírt vércukorértéket
dolgozza fel.

Csak jelzőképernyő.

nincs adat

Emelkedés
figyelmeztetés

A vércukorszintpercenként legalább
0,11 mmol/l értékkel nő.

2 rezgés, majd
2 rezgés/2 sípolás
5 percenként (2-szer)
vagy amíg nem
nyugtázza.

Nem

Gyors
emelkedés
figyelmeztetés

A vércukorszint
percenként legalább
0,17 mmol/l értékkel,
gyorsan nő.

2 rezgés, majd
2 rezgés/2 sípolás
5 percenként (2-szer)
vagy amíg nem
nyugtázza.

Nem

Csökkenés
figyelmeztetés

A vércukorszint
percenként legalább
0,11 mmol/l értékkel
csökken.

3 rezgés, majd
3 rezgés/3 sípolás
5 percenként (2-szer)
vagy amíg nem
nyugtázza.

Nem

Gyors
csökkenés
figyelmeztetés

A vércukorszint
percenként legalább
0,17 mmol/l értékkel,
gyorsan csökken.

3 rezgés, majd
3 rezgés/3 sípolás
5 percenként (2-szer)
vagy amíg nem
nyugtázza.

Nem

(rezgés és/vagy
sípolás)
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Újra figyelmeztet-e
a vevő
egység?

Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés,
figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

6 órás lejárati
értesítés

A mérési időszak 6 óra
múlva véget ér.

Csak jelzőképernyő.

nincs adat

2 órás lejárati
értesítés

A mérési időszak 2 óra
múlva véget ér.

Csak jelzőképernyő.

nincs adat

30 perces
lejárati figyelmeztetés

A mérési időszak
30 perc múlva véget ér.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként (2-szer).

Nem

Mérési
időszak vége
lejárati figyelmeztetés

A mérési időszak
véget ért.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként (2-szer).

Nem

Érzékelő
meghibásodása figyelmeztetés

Az érzékelő nem
működik megfelelően.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként (2-szer).

Igen, 2 ismételt
figyelmeztetés
a következő
10 percben
30 percig.

(rezgés és/vagy
sípolás)

Újra figyelmeztet-e
a vevő
egység?
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Mit látok a
vevőegység
képernyőjén?

Jelzés, figyelmeztetés
vagy
riasztás?

Mit jelent ez?

Hogyan
figyelmeztet a
vevőegység?

Vevőegység
meghibásodása
figyelmeztetés

Az vevőegység
nem működik
megfelelően. Írja
fel a hibakódot,
és vegye fel a
kapcsolatot a helyi
forgalmazóval.

1 rezgés
(4 másodpercig) +
4 sípolás.

Nem

Rendszerellenőrzés
figyelmeztetés

Rendszerhiba
következett be,
és a vevőegység
kijavította.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként, amíg
nem nyugtázza.

Nem

Állítsa be az
időt/dátumot
jelzés

A tartalék
akkumulátor
lemerült, újra be
kell állítani az időt/
dátumot.

1 rezgés

Nem

A jeladó
alacsony
feszültségi
figyelmeztetése

A jeladó
akkumulátora
lemerülőben van.
Minél előbb cserélje
ki a jeladót.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként (2-szer).

Igen, naponta
egyszer.

Jeladó
meghibásodása
figyelmeztetés

A jeladó
meghibásodott.
Azonnal cserélje ki a
jeladót.

1 rezgés, majd
rezgés/sípolás
5 percenként (2-szer).

Nem

(rezgés és/vagy
sípolás)

138 | Dexcom G4 PLATINUM folyamatos vércukor-ellenőrző rendszer

Újra figyelmeztet-e
a vevő
egység?

Azok a fontos figyelmeztetések és riasztások, amelyeket a felhasználó ellenőrizni tud:
• Tartományon kívül figyelmeztetés – Ezt a figyelmeztetést úgy tudja leellenőrizni,
hogy a vevőegységet legalább 30 percig több mint 6 méter távolságra helyezi el.
• 30 perces lejárati figyelmeztetés – Ennek a figyelmeztetésnek a megjelenése az
érzékelő hétnapos használata során hozzá tartozik a normál működéshez.
• 0 órás lejárati figyelmeztetés – Ennek a figyelmeztetésnek a megjelenése az
érzékelő hétnapos használata során hozzá tartozik a normál működéshez.
A többi figyelmeztetést és riasztást a felhasználó nem tudja biztonságosan ellenőrizni.
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SZÓSZEDET
Alternatív VC-mérő
hely

A vércukorértéket nem az ujjbegyéből, hanem a test más részeiből
vett vérből határozza meg a vércukorszintmérőjével. Ne használjon
alternatív vércukorszintmérő helyet a vevőegységbe beírt vércukorérték
meghatározásához.

Applikátor

Eldobható alkatrész, amely az érzékelőtartóhoz van rögzítve, és a bőr
alá ülteti az érzékelőt. Az applikátorhengerben tű is található, amelyet az
érzékelő beültetése után el kell távolítani.

VC-mérő

Vércukorszintmérő. Bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható
vércukorszintmérőt használhat a vevőegységbe beírandó vércukorérték
meghatározásához.

VC-érték

Vércukorérték. Kereskedelmi forgalomban kapható vércukorszintmérővel
meghatározott vércukorérték.

Kalibráció

Az a folyamat, amikor a vevőegységbe beír egy vércukorszintmérő
készülékkel meghatározott vércukorértéket. A vevőegységnek szüksége
van kalibrációra a folyamatos vércukormérés eredménye és a trendek
kijelzéséhez. (Ne használjon más testrészt a kalibrációhoz.)

CGM

Folyamatos vércukor-ellenőrzés

Alapértelmezett

Az a beállítás, amelyet a készülék automatikusan kiválaszt, ha a
felhasználó nem ad meg másikat.

Dexcom G4
PLATINUM rendszer

Az érzékelő, a jeladó és a vevőegység.

Hiányzó
vércukorszintadat

Ez akkor fordulhat elő, ha a vevőegység nem jeleníti meg a jeladó által
küldött vércukorszintet. Ehelyett egy szimbólum jelenik meg, amely azt
mutatja, hogy a vevőegység nem tud kiírni egy értéket.

A vércukorszint
trendje

A trendek segítségével láthatja a vércukorszint változásának mintázatait,
hogy honnan indult és milyen irányba tart. A grafikonon a képernyőn
látható időtartam alatti vércukorszint trendje figyelhető meg.

mmol/l

Millimól per liter. A vércukorszint mérésére használt nemzetközi
szabványmértékegység.

Profilok

A riasztásokhoz használt hangmintázatok és hangerőszint beállításai.
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SZÓSZEDET (folytatás)
Tartomány

A vevőegység és a jeladó közötti távolság. A vércukoradatok
megjelenítéséhez a két eszközt legfeljebb 6 méter távolságra tartsa
egymástól.

Ismételt riasztás

Ismételt riasztás akkor történik, ha az első riasztást nem nyugtázták.

Vevőegység

Egy kicsi eszköz, amely fogadja a vércukoradatokat az érzékelőtől/
jeladótól. Az eredmények a vevőegység képernyőjén a vércukormérés
eredményeként (mmol/l) és trendként jelennek meg.

Emelkedés
és csökkenés
(változási sebesség)
figyelmeztetések

Olyan figyelmeztetések, amelyek alapja a vércukorszint emelkedési és
csökkenési sebessége.

RF

Rádiófrekvenciás jelátvitel a vércukoradatok elküldéséhez a jeladóból a
vevőegységbe.

Biztonsági zár

A biztonsági zár az applikátorban tartja a tűt, mielőtt készen állna
az érzékelő beültetésére. Segít a jeladó kipattintásában is az
érzékelőtartóból a mérési időszak befejezése után.

Érzékelő

Az érzékelőnek az a része, amelyet az applikátorral a bőr alá kell
beültetni. Ez méri a vércukorszintet a környező szövetfolyadékban.

Érzékelőtartó

Az érzékelő bőrhöz rögzített kis műanyag tokja, amely a jeladót a helyén
tartja.

Emlékeztető

Be lehet állítani az emlékeztető időt (15 percenként, akár 5 óráig) a
magas és alacsony vércukorszint miatti emlékeztető figyelmeztetések
között.

Indítási időszak

2 órás „indítási” időszak kezdődik, amikor megadja a vevőegységben,
hogy egy új érzékelőt ültetett be (ez idő alatt a vércukorszint nem jelenik
meg).

A rendszer által mért
érték

A vevőegységen kijelzett, az érzékelő által mért vércukorérték. Ez az
érték mmol/l egységben van megadva, és 5 percenként frissül.

Jeladó

A Dexcom G4 PLATINUM rendszer összetevője, amely az
érzékelőtartóba illeszkedik, és vezeték nélküli kapcsolaton át elküldi a
vércukoradatokat a vevőegységnek.

Jeladó azonosítója

A vevőegységben megadott jeladó-azonosító lehetővé teszi a
vevőegység jeladóval történő kommunikációját.
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A jeladó retesze

Az a kis eldobható alkatrész, amely az érzékelőtartóba pattintja a
jeladót. A jeladó bepattintása után el kell távolítani.

Trend (változási
sebesség) nyilak

Olyan nyilak a trendgrafikonon, amelyek a vércukorszint esetleges
változását és a változás sebességét mutatják. A rendszer 7 különböző
nyilat jelenít meg, amelyek mutatják a vércukorszint változásának
sebességét és irányát.

A CÍMKÉN LÉVŐ SZIMBÓLUMOK

Az érzékelő, a jeladó és a vevőegység csomagolásán és címkéjén a következő
szimbólumok lehetnek. Ezek a szimbólumok a Dexcom G4 PLATINUM CGM rendszer
helyes és biztonságos használatáról tájékoztatnak. Lehetséges, hogy a szimbólumok
közül néhánynak nincs jelentése az Ön országában, és csupán információs célból vannak
felsorolva. Ebben a táblázatban olvasható az egyes szimbólumok jelentése.

Szavatossági idő

Figyelem

A gyártás időpontja

SN

~

Tételszám

REF

Cikkszám, katalógusszám

STERILE R

Besugárzással sterilizálva

Ne használja fel újra

Kétoldalas hőmérsékletkorlátozás

Sorozatszám

Ideiglenes bemerítés

II. osztályú berendezés

Függőlegesen hulló cseppek

Váltakozó áram

Egyenáram
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BF típusú alkalmazott
alkatrész

Kövesse a kezelési
utasításokat

EC REP

Gyártó

Kétoldalas páratartalomkorlátozás

Nemionizáló sugárzás

Ez a jelölés igazolja, hogy
az eszköz megfelel a
93/42/EGK európai uniós
tanácsi irányelvnek

Az Európai Unió 2006/66/EK
WEEE irányelve

Elsősorban beltéri használatra
szánt elektromos berendezés

Bemenet

Hivatalos képviselet az
Európai Közösségben

Ne használja, ha a
csomagolás sérült!

SB

Eladhatóság dátuma

Tartsa szárazon
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