
BYRJIÐ HÉR
Uppsetning

Notkunarleiðbeiningar



Öll myndræn framsetning er táknræn. Varan gæti litið öðruvísi út en á myndum.

Lestu yfir öryggisyfirlýsinguna í Notkun G6, kafla 2 áður en G6 búnaður er notaður.

Dexcom G6 CGM (G6) Yfirlit

Sendir
• Sendir glúkósaupplýsingar frá 

sendinum í skjátækið

Skjátæki 
• Sýnir glúkósaupplýsingar

• Til að setja upp snjallbúnað, Dexcom 
móttakara eða bæði

• Til að sjá lista yfir núverandi 
samhæf snjalltæki og stýrikerfi, sjá: 
dexcom.com/compatibility

• G6 appið og móttakarinn eru samhæf  
við öll G6 kerfi

Skothylki með innbyggðum 
sykurnema
• Skothylki setur sykurnema  

undir húðina

• Sykurnemann tekur á móti 
glúkósaupplýsingum

Snjallbúnaðurinn þinn

Dexcom  
móttakari

Skothylki

Sykurnemi  
(inni)



G6 sendir upplýsingar frá sykurnemanum 
(G6 gögn) í skjátækið.

Móttakarinn er sérhannað lækningatæki. Snjalltækið er það 
ekki, þó hægt sé að keyra G6 appið á snjalltækinu. Snjalltækið 
er ekki sérhannað lækningatæki þar sem appið gæti gleymt að 
senda út tilkynningu/aðvörun einungis vegna þess að það er 
uppsett í snjalltæki - t.d. út af stillingum snjalltækisins, vegna 
þess að snjalltækið eða appið slekkur á sér, hleðsla rafhlöðu að 
tæmast o.s.frv.

Notaðu upplýsingar að neðan til að 
setja upp appið, móttakara eða bæði
Viltu setja upp bæði? Veldu hvort þú vilt setja upp fyrst og farðu 
í viðkomandi upplýsingar. Síðasta þrepið sýnir þér hverni á 
að setja upp seinna skjátækið. Ekki nota báða upplýsingarnar.

Fyrir fleiri aðferðir við uppsetningu á G6:

• Sjá kennsluefni á: dexcom.com/downloadsandguides

• Hafðu samband við staðarfulltrúa Dexcom fyrir 
frekari þjónustu

Hvað tækið gerir

Veljið app, móttakara eða bæði

Snjallbúnaðurinn þinn

Dexcom  
móttakari





Uppsetning á appi

Snjallbúnaðurinn þinn

SendirSkothylki með  
innbyggðum sykurnema



Accept

Decline

Consent to Share Data 
with Dexcom

Confirm

1 Þegar þú ert beðin(n) um það:

• Sendu gögnin í skýið. 
Þetta gerir þér kleift að nota:

• Share: Senda G6 gögnin þín til fylgjenda.

• CLARITY: Farðu yfir gögnin með læknum 
og leitaðu að munstri (getur verið að þetta 
sé ekki í boði fyrir öll svæði).

• Sláðu inn númer  
(af skothylklinu sem þú stingur inn).

• Ekkert númer?  
Sjá Notkun G6, Viðauki A Bilanagreining.

B  Fylgdu uppsetningarleiðbeiningum á skjánum

A  Sæktu og opnaðu Dexcom G6 appið

Þrep 1: Uppsetning á appi



Sensor Warmup
Sensor warmup successful and setup 
complete. Sensor glucose readings 

now available.

OK

C  Bíddu í 2 klukkustundir

• Þegar upphitun sykurnema er lokið, skaltu slá á OK 
til að sjá upphafsskjáinn

• Nú muntu fá send G6 gögn og tilkynningar/aðvaranir

• Skráðu in raðnúmerið (SN) sem skráð er á: 

Aftan á sendiKassa sendisins

2 Sérðu bláa upphitunartíma sykurnemans? 
Það þýðir að sykurneminn er að aðlagast 
líkamanum þínum.

 Við upphitun: 

• Engin G6 gögn eða tilkynningar/aðvaranir

• Hafðu snjalltækið alltaf innan 6 metra 
frá sendinum

eða

Eftir að búið er að slá inn raðnúmerið, leitar G6 að sendinum. Á meðan það 
leitar, muntu hvorki fá send G6 gögn né tilkynningar/aðvaranir.



Welcome

Next

Kveiktu á móttakara með því að halda ræsingarhnappnum 
inni í 2-3 sekúndur. Fylgdu skjáleiðbeiningunum.

Ekki nota Uppsetning á móttakara flipann. Þau þrep eru 
til að setja upp móttakara áður en appið er sett upp.

Lærðu hvernig á að:

• Lesa upphafsskjáinn

• Nota tilkynningar og aðvaranir

• Taka meðferðarákvarðanir

• Greina bilanir

Þrep 2: Sjá Notkun G6

Þrep 3: Valkvætt - Uppsetning á 
móttakara



Uppsetning á móttakara

Móttakari

SendirStjaka með  
innbyggðum skynjara



Haltu ræsingarhnappnum inni í 2-3 sekúndur.

A  Taktu móttakara  
úr kassanum

B  Kveiktu á móttakara

C  Fylgdu skjáleiðbeiningunum

Þrep 1: Uppsetning á móttakara

1 Þegar þú ert beðin(n) um það, skaltu slá inn:

• Númerið af sykurnemanum sem þú munt stinga inn

• Ekkert númer?  
Sjá Notkun G6, Viðauki A Bilanagreining



Next

Insert & Attach

1. Insert sensor.

2. Attach transmitter.

See product 
instructions for details.

• Raðnúmerið (SN) sem skráð er á: 

2 Þessu þrepi er lokið þegar þú sérð  
þennan skjá:

Kassa sendisins Aftan á sendi

eða

Eftir að búið er að slá inn raðnúmerið, leitar G6 að sendinum. Á meðan  
það leitar, muntu hvorki fá send G6 gögn né tilkynningar/aðvaranir.



A  Taktu skothylkis með 
innbyggðum sykurnema 
úr sykurnemakassanum

B  Veldu staðsetningu sykurnema

C  Notaðu skothylkis til að setja inn  
innbyggða sykurnema

Þrep 2: Notkun skothylkis fyrir  
ísetningu á innbyggðum sykurnema

2 ára og eldri Aðeins 2-17 áraEÐA

2 Þvoðu og þurrkaðu hendur.1 Taktu til skothylkið og 
sprittþurrku.

Taktu saman það sem þarf: skothylki (með 
númerinu sem þú slóst inn), sendi, þurrkur.

Þú skalt forðast bein, erta húð, tattú og svæði sem rekast gjarnan í.



6 Brettu upp á og brjóttu 
öryggishlífina af.

XXXXXXXX

4 Flettu flipanum af plástrinum. 
Ekki snerta límið.

5 Skothylkið skothylkið við húð.

3 Hreinsaðu sykurnemastaðinn  
með sprittþurrku.

8 Taktu skothylkið frá húðinni 
þannig að eingöngu plásturinn 
og haldarinn séu festir við.

7 Þrýstu á hnappinn til að  
koma sykurnemanum fyrir.

9 Fargaðu skothylkinu í plastúrgang. 
Eða skilaðu skothylkinu til  
Fastus til endurvinnslu.



B  Smelltu sendinum inn

Þrep 3: Festa sendi

2 Stingu sendinum inn í 
haldarann með flipann á undan.

4 Nuddaðu í kringum plásturinn 
þrisvar sinnum.

1 Hreinsaðu sendinn með 
sprittþurrku.

3 Smelltu sendinum inn. Hann 
smellur í stað. Gakktu úr 
skugga um að hann liggi flatt 
og þétt upp við haldarann.

A  Taktu sendinn úr kassanum

Flipi

Rauf



Start Sensor

B  Sláðu á Ræsa sykurnema til að hefa 
2 klukkustunda upphitun

Á meðan upphitun stendur yfir 
muntu hvorki fá send G6 gögn  
né tilkynningar/aðvaranir

C  Bíddu

• Þegar þessu er lokið, skaltu slá á Næst til að fara 
aftur í upphafsskjáinn

• Nú muntu fá send G6 gögn og tilkynningar/aðvaranir

Þrep 4: Ræsa sykurnema á móttakara

A  Bíddu í allt að 30 mínútur áður 
en þú parar tækin

Við pörun: 

• Engin G6 gögn eða tilkynningar/aðvaranir

• Hafðu móttakara alltaf innan 6 metra frá sendinum



Let's Get Started 

Lærðu hvernig á að:

• Lesa upphafsskjáinn

• Nota tilkynningar og aðvaranir

• Taka meðferðarákvarðanir

• Greina bilanir

Sæktu appið á snjalltækinu og opnaðu það. Fylgdu 
skjáleiðbeiningunum.

Ekki nota Uppsetning á appi flipann. Þau þrep eru til 
að setja upp appið áður en móttakari er settur upp.

Þrep 5: Sjá Notkun G6

Þrep 6: Valkvætt - Uppsetning á appi
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