ROZPOCZNIJ TUTAJ
Konfiguracja

Instrukcje użytkowania

Dexcom G6 CGM (G6) Omówienie
Urządzenie wyświetlające
• Pokazuje informacje dotyczące
poziomu glukozy

Twoje inteligentne
urządzenie

• Skonfiguruj swoje urządzenie inteligentne,
odbiornik Dexcom lub oba urządzenia

Odbiornik Dexcom

• Aktualna lista kompatybilnych
inteligentnych urządzeń i systemów
operacyjnych znajduje się na stronie:
dexcom.com/compatibility
• Aplikacja i odbiornik G6 są zgodne ze
wszystkimi systemami G6

Aplikator
z wbudowanym
czujnikiem
• Aplikator czujnika wprowadza
czujnik pod skórę
• Czujnik odczytuje informacje
dotyczące poziomu glukozy

Aplikator

Czujnik
(wewnątrz)

Nadajnik
• Przesyła informacje o poziomie
glukozy z czujnika do urządzenia
wyświetlającego
Wszystkie materiały graficzne pełnią funkcję reprezentacyjną. Produkt może
w rzeczywistości wyglądać inaczej.
Przed użyciem systemu G6 zapoznaj się z Oświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa
znajdującym się w części Używanie systemu G6, Rozdział 2.

Jak działa?
System G6 przesyła odczyty poziomu glukozy
z czujnika systemu G6 (odczyty na podstawie
systemu G6) do urządzenia wyświetlającego.

Wybierz aplikację, odbiornik
lub obie opcje
Odbiornik jest dedykowanym urządzeniem medycznym. Natomiast
Twoje urządzenie inteligentne nie jest, mimo że można uruchomić na
nim aplikację G6. Twoje urządzenie inteligentne nie jest urządzeniem
medycznym, ponieważ aplikacja może pominąć alarm/ostrzeżenie tylko
dlatego, że zostały wyemitowane na urządzeniu inteligentnym – na
przykład z powodu ustawień urządzenia inteligentnego, wyłączenia
się urządzenia inteligentnego lub aplikacji, niskiego stanu baterii itp.

Skorzystaj z kart poniżej, aby
skonfigurować aplikację,
odbiornik lub obie opcje
Czy chcesz skonfigurować oba urządzenia? Wybierz, które z nich
chcesz skonfigurować jako pierwsze i przejdź do odpowiedniej karty.
W ostatnim kroku pokazano, w jaki sposób należy skonfigurować
drugie urządzenie wyświetlające. Nie należy używać obu kart.
Aby poznać inne sposoby konfiguracji systemu G6:
• Samouczek znajduje się na stronie dexcom.com/downloadsandguides
• Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
firmy Dexcom

Twoje urządzenie
inteligentne

Odbiornik Dexcom

Twoje urządzenie inteligentne

Aplikator z wbudowanym
czujnikiem

Skonfiguruj aplikację

Nadajnik

Krok 1: Skonfiguruj aplikację

A Pobierz i otwórz aplikację Dexcom G6
B Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji
na ekranie

1

Po wyświetleniu polecenia:
• Prześlij swoje dane do chmury.
Pozwala to na skorzystanie z funkcji:
• Share: Przesyłaj dane uzyskane na
podstawie systemu G6 do obserwatorów.
• CLARITY: Analizuj dane razem z lekarzami;
obserwuj wzorce (funkcja może nie być
dostępna w każdym regionie).
• Wprowadź kod czujnika
(znajduje się na aplikatorze czujnika, który wprowadzisz).
• Brak kodu czujnika?
Patrz Używanie systemu G6, Załącznik A Diagnostyka problemów.
Zgoda na udostępnianie
danych firmie Dexcom

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

Potwierdź

• Wprowadź numer seryjny (SN) znajdujący się na:
Obudowie nadajnika

Z tyłu nadajnika
lub

Po wprowadzeniu numeru seryjnego system G6 wyszuka nadajnik. Podczas
wyszukiwania nie otrzymasz odczytów G6 ani alarmów/ostrzeżeń.

2

Czy widzisz niebieski kolor stopera rozruchu
czujnika? Oznacza to, że czujnik przyzwyczaja
się do pracy w Twoim ciele.
Podczas rozruchu:
• Brak odczytów G6 lub alarmów/ostrzeżeń
• Urządzenie inteligentne musi zawsze
znajdować się w odległości nie większej
niż 6 metrów od nadajnika

C Odczekaj 2 godziny
• Po zakończeniu fazy rozruchu czujnika dotknij
przycisku OK, aby wrócić do ekranu głównego
• Teraz możesz uzyskać odczyty G6
i alarmy/ostrzeżenia

Rozruch czujnika

Rozruch czujnika zakończony
powodzeniem. Konfiguracja czujnika
ukończona. Wartość odczytu poziomu
glukozy z czujnika jest dostępna.

OK

Krok 2: Patrz Używanie systemu G6
Dowiedz się, jak:
• Odczytać ekran główny
• Korzystać z alarmów i ostrzeżeń

Używanie systemu G6
• Witamy!
• Przegląd ekranu głównego

• Podejmować decyzje dotyczące leczenia
• Diagnozować problemy

• Alarmy i ostrzeżenia
• Decyzje dotyczące leczenia
• Zakończenie sesji pracy czujnika
• Zaawansowane funkcje aplikacji
• Załączniki

Instrukcje użytkowania

Krok 3: Opcjonalny —
Skonfiguruj odbiornik
Włącz odbiornik, naciskając przycisk zasilania
przez 2–3 sekundy. Następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami na ekranie.

Welcome
Witamy!

Nie należy korzystać z karty Skonfiguruj odbiornik.
Opisane w niej kroki dotyczą konfiguracji odbiornika
przed konfiguracją aplikacji.
Dalej
Next

Odbiornik

Aplikator z wbudowanym
czujnikiem

Skonfiguruj odbiornik

Nadajnik

Krok 1: Skonfiguruj odbiornik

A Wyjmij odbiornik
z obudowy

B Włącz odbiornik
Wciskaj przycisk zasilania
przez 2–3 sekundy.

C Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
1

Po wyświetleniu polecenia wprowadź:
• Kod czujnika znajduje się na aplikatorze czujnika, który wprowadzisz
• Brak kodu czujnika?
Patrz Używanie systemu G6, Załącznik A Diagnostyka problemów

• Numer seryjny (SN) znajdujący się na:
Obudowie nadajnika

Z tyłu nadajnika
lub

Po wprowadzeniu numeru seryjnego system G6 wyszuka nadajnik. Podczas
wyszukiwania nie otrzymasz odczytów G6 ani alarmów/ostrzeżeń.

2

Ten krok zostanie zakończony,
kiedy wyświetli się ekran:

Wprowadzenie
i założenie
1. Wprowadź czujnik.
2. Załóż nadajnik.
Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja
obsługi produktu.
Dalej

Krok 2: Użyj aplikatora, aby
wprowadzić wbudowany czujnik

A Wyjmij aplikator z

wbudowanym czujnikiem
z obudowy czujnika

Zbierz materiały: aplikator (z wprowadzonym
kodem), nadajnik i chusteczki.

B Wybierz miejsce założenia czujnika
Pacjenci w wieku 2 lat i starsi

LUB

Tylko pacjenci w wieku 2–17 lat

Unikaj kości, podrażnionej skóry, tatuaży i miejsc narażonych na uderzenia.

C Użyj aplikatora, aby wprowadzić
wbudowany czujnik

1 Przygotuj aplikator i chusteczkę
nasączoną alkoholem.

2

Umyj i osusz ręce.

3

Oczyść miejsce założenia
czujnika chusteczką
nasączoną alkoholem.

4

Zdejmij podkłady
samoprzylepne. Nie dotykaj
plastra samoprzylepnego.
XXXX

5

Umieść aplikator na skórze.

6

Pociągnij i wyłam blokadę
zabezpieczającą.

7

Wciśnij przycisk, aby
rozpocząć procedurę
wprowadzania czujnika.

8

Zdejmij aplikator ze skóry,
pozostawiając plaster
i uchwyt.

9

Wyrzuć aplikator. Postępuj
zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi elementów
mających styczność z krwią.

Krok 3: Załóż nadajnik

A Wyjmij nadajnik z obudowy

B Zatrzaśnij nadajnik w odpowiednim miejscu
1 Oczyść nadajnik chusteczką
nasączoną alkoholem.

2 Włóż nadajnik kartą do przodu
do uchwytu.

Wypustka
Uchwyt

3 Zatrzaśnij nadajnik w

odpowiednim miejscu, aż wskoczy
na swoje miejsce. Upewnij się,
że leży płasko i jest dobrze
dopasowany do uchwytu.

4 Potrzyj plaster samoprzylepny
3 razy na całej powierzchni.

Krok 4: Uruchom czujnik w odbiorniku

A Odczekaj do 30 minut — tyle

może zająć łączenie urządzeń

Podczas parowania:
• Brak odczytów G6 lub alarmów/ostrzeżeń
• Odbiornik musi zawsze znajdować się w odległości
nie większej niż 6 metrów od nadajnika

B Dotknij przycisku Aktywuj czujnik,
aby rozpocząć rozruch czujnika

Podczas rozruchu nie
otrzymasz odczytów G6
ani alarmów/ostrzeżeń
Aktywuj czujnik

C Poczekaj
• Po zakończeniu dotknij przycisku Dalej,
aby przejść do ekranu głównego
• Teraz możesz uzyskać odczyty G6
i alarmy/ostrzeżenia

Krok 5: Patrz Używanie systemu G6
Dowiedz się, jak:
• Odczytać ekran główny
• Korzystać z alarmów i ostrzeżeń
• Podejmować decyzje dotyczące leczenia

Używanie systemu G6
• Witamy!
• Przegląd ekranu głównego
• Alarmy i ostrzeżenia
• Decyzje dotyczące leczenia
• Zakończenie sesji pracy czujnika
• Zaawansowane funkcje aplikacji

• Diagnozować problemy

• Załączniki
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Krok 6: Opcjonalny —
Skonfiguruj aplikację
Pobierz aplikację na swoje inteligentne urządzenie i otwórz
ją. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Nie należy korzystać z karty Skonfiguruj aplikację. Dotyczy
ona konfiguracji aplikacji przed konfiguracją odbiornika.

Zaczynamy!
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