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Προτού ξεκινήσετε
1. Διαβάστε τα βασικά στοιχεία του Dexcom ONE.

2. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο:

• Ρύθμιση smartphone, αν χρησιμοποιείτε 
το τηλέφωνό σας.
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προαιρετικό δέκτη.
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 Βασικά στοιχεία 
του Dexcom ONE
Τι χρειάζομαι; 
1. Μια συσκευή απεικόνισης για να λαμβάνετε τις 

πληροφορίες γλυκόζης σας

• Χρησιμοποιήστε το smartphone σας, τον προαιρετικό δέκτη 
Dexcom ή και τα δύο. (Το smartphone δεν συμπεριλαμβάνεται. 
Ο προαιρετικός δέκτης διατίθεται ξεχωριστά.)

   Το smartphone σας           Δέκτης Dexcom

Για την τρέχουσα λίστα των συμβατών έξυπνων συσκευών, 
μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

dexcom.com/compatibility

Ο προαιρετικός δέκτης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος σε όλες 
τις περιοχές.

2. Εισαγωγέας αισθητήρα με ενσωματωμένο αισθητήρα

• Εισάγει έναν αισθητήρα κάτω από το δέρμα σας, ο οποίος 
λαμβάνει τις ενδείξεις γλυκόζης σας. 

• Εφαρμόζει μια πλαστική βάση πάνω στο δέρμα σας. 

3. Επαναχρησιμοποιήσιμος πομπός

• Αφού εφαρμόσετε τον αισθητήρα στο δέρμα σας, θα 
κουμπώσετε έναν γκρι πομπό στην πλαστική βάση. 

Εισαγωγέας

Αισθητήρας
(ήδη μέσα στον
εισαγωγέα)

Πλαστική
βάση

Εφαρμοστής

Αισθητήρας
(ήδη μέσα στο 
εφαρμοστή)

Πλαστική 
θήκη
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• Ο πομπός στέλνει ενδείξεις γλυκόζης από τον αισθητήρα στο 
smartphone ή στον δέκτη. 

Πώς λειτουργεί;
Αφού ρυθμίσετε το Dexcom ONE, ο πομπός στέλνει ενδείξεις 
αισθητήρα στη συσκευή απεικόνισής σας.

Όλα τα γραφικά είναι αντιπροσωπευτικά. Το δικό σας προϊόν 
ενδέχεται να φαίνεται διαφορετικό.

Κρίσιμες γνωστοποιήσεις για 
την ασφάλεια!

Ειδοποιήσεις του Dexcom ONE
Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης, εκτός 
αν τις ενεργοποιήσετε. 

• Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις κατά τη ρύθμιση, για να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης και συστήματος όταν 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα.

Οι ειδοποιήσεις του Dexcom ONE ΔΕΝ θα 
παρακάμψουν τις ρυθμίσεις του smartphone σας.

• ΔΕΝ θα ακούσετε τις ειδοποιήσεις υψηλής ή χαμηλής 
γλυκόζης αν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί σε αθόρυβη 
λειτουργία (αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος).

Πλαστική
βάση
Πλαστική θήκη



4

• Θα ακούτε τις ειδοποιήσεις ΜΟΝΟ όταν ο ήχος του 
smartphone σας είναι ενεργοποιημένος.

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του smartphone σας, αλλιώς 
ενδέχεται να χάσετε κάποια ειδοποίηση.

Οι ειδοποιήσεις του Dexcom ONE ΔΕΝ θα 
παρακάμψουν τις ρυθμίσεις του δέκτη σας.

• Αν ο δέκτης σας έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία δόνησης, δεν 
θα ακούσετε τις ειδοποιήσεις υψηλής ή χαμηλής γλυκόζης.

• Ενεργοποιήστε τον ήχο του δέκτη για να ακούτε τις 
ειδοποιήσεις.

Χρησιμοποιήστε το σύστημά σας με 
ασφάλεια
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προϊόντος προτού χρησιμοποιήσετε το 
Dexcom ONE, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων ασφάλειας 
στον Οδηγό χρήστη Dexcom ONE.

Πώς να ξεκινήσετε 
Ποια συσκευή απεικόνισης χρησιμοποιείτε; 

Smartphone 

Μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση smartphone, 
σελ. 5.

Δέκτης

Μεταβείτε στην ενότητα Ρύθμιση δέκτη,  
σελ. 9.
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 Ρύθμιση 
smartphone
Μόνο για τη ρύθμιση του smartphone. Μεταβείτε στη σελ. 
9 για τον δέκτη.

Βήμα 1: Ρύθμιση της 
εφαρμογής Dexcom ONE
Ρυθμίστε την εφαρμογή προτού εισάγετε τον αισθητήρα.

1. Μεταβείτε στο App Store.

2. Αναζητήστε το Dexcom ONE.

3. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Dexcom ONE.

4. Με την εφαρμογή ανοιχτή, ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας να 
ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις.

5. Απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλη τη διάρκεια της 
ρύθμισης. 

Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης, εκτός αν 
τις ενεργοποιήσετε. 
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Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις όταν σας ζητηθεί, για να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης και συστήματος αφού 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα. 

Βήμα 2: Προθέρμανση 
αισθητήρα
Μετά τη ρύθμιση, ο αισθητήρας χρειάζεται χρόνο για να 
προσαρμοστεί στο σώμα σας. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 
2 ώρες. Διατηρείτε το smartphone σας σε απόσταση έως 6 μέτρα 
από τον πομπό. 

ΔΕΝ θα λαμβάνετε ενδείξεις αισθητήρα ή ειδοποιήσεις μέχρι να 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα.

 Αν δεν ενεργοποιήσατε τις ειδοποιήσεις κατά τη ρύθμιση, 
ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις τώρα για να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα.

Περιμένετε 2 ώρες
Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα, θα 
λαμβάνετε ενδείξεις αισθητήρα.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, η εφαρμογή θα σας 
ζητήσει να κάνετε τα εξής: 

• Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό (SN) του πομπού, είτε 
χειροκίνητα είτε τραβώντας μια φωτογραφία.

Ο σειριακός αριθμός (SN) βρίσκεται στο πίσω 
μέρος του πομπού και του κουτιού.

• Εισαγάγετε τον κωδικό αισθητήρα του αισθητήρα 
που εισάγετε, είτε χειροκίνητα είτε τραβώντας μια 
φωτογραφία.

Ο κωδικός αισθητήρα βρίσκεται στον εισαγωγέα.
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Βήμα 3: Έλεγχος ρυθμίσεων 
τηλεφώνου

Οι ειδοποιήσεις του Dexcom ONE ΔΕΝ θα 
παρακάμψουν τις ρυθμίσεις του smartphone σας.

• ΔΕΝ θα ακούσετε τις ειδοποιήσεις υψηλής ή χαμηλής 
γλυκόζης αν το τηλέφωνό σας έχει ρυθμιστεί σε αθόρυβη 
λειτουργία (αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος).

• Θα ακούτε τις ειδοποιήσεις ΜΟΝΟ όταν ο ήχος του 
smartphone σας είναι ενεργοποιημένος.

• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του smartphone σας, αλλιώς 
ενδέχεται να χάσετε κάποια ειδοποίηση.

Βήμα 4: Ενεργοποίηση 
ειδοποιήσεων
Αν δεν ενεργοποιήσατε τις ειδοποιήσεις κατά τη ρύθμιση, 
μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή. 

1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις. 

2. Πατήστε την ειδοποίηση που θέλετε να ρυθμίσετε. 

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

4. Επιστρέψτε στο Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις για να 
ρυθμίσετε κάποια άλλη ειδοποίηση. 

5. Πατήστε το εικονίδιο Γλυκόζη icon  στο κάτω μέρος 
της οθόνης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Γνωστοποίηση για την ασφάλεια του 
smartphone
Το smartphone σας ΔΕΝ είναι μια ειδική ιατρική συσκευή. Για 
να διασφαλίσετε ότι θα λαμβάνετε ενδείξεις αισθητήρα και 
ειδοποιήσεις:

• ΜΗ χρησιμοποιείτε ένα παραβιασμένο (jailbroken ή 
δρομολογημένο) smartphone, επειδή το Dexcom ONE 
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

• Το Bluetooth® πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να 
επικοινωνούν ο πομπός και η εφαρμογή σας.

• ΜΗ βασίζεστε στο Dexcom ONE, μέχρι να κατανοήσετε 
πώς πρέπει να χρησιμοποιείτε το σύστημα καθώς και το 
Bluetooth του smartphone σας.

• Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα ηχεία και η οθόνη του 
smartphone σας.
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• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ηχεία κ.λπ. τύπου 
Bluetooth ή άμεσης λειτουργίας, δοκιμάστε το σύστημά 
σας για να διαπιστώσετε πού ακούγονται οι ειδοποιήσεις. 
Ενδέχεται να ακούγονται στο smartphone, στα ακουστικά, 
στα ηχεία κ.λπ. ή και στα δύο. 

• Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την μπαταρία του smartphone 
σας. Διατηρείτε το τηλέφωνό σας φορτισμένο, για να 
λαμβάνετε ενδείξεις και ειδοποιήσεις. 

• Αν το smartphone σας ή η εφαρμογή Dexcom ONE κλείσει ή 
δεν λειτουργεί, ΔΕΝ θα λαμβάνετε ενδείξεις ή ειδοποιήσεις. 
Ελέγχετε περιστασιακά ότι η εφαρμογή είναι ανοιχτή και το 
Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Διαβάστε τον Οδηγό χρήστη 
Dexcom ONE
Μάθετε πώς να κάνετε τα εξής:

• Χρησιμοποιήστε το σύστημά σας με ασφάλεια

• Διαβάστε τις πληροφορίες στην αρχική οθόνη σας

• Ρυθμίστε και χρησιμοποιήστε ειδοποιήσεις

• Λάβετε αποφάσεις θεραπείας

• Τελειώστε μια περίοδο χρήσης αισθητήρα

• Ξεκινήστε μια νέα περίοδο χρήσης αισθητήρα

• Επαναχρησιμοποιήστε τον πομπό σας

• Αντιμετωπίστε προβλήματα 

Βήμα 5: Ρύθμιση του δέκτη 
Dexcom ONE (προαιρετικός)
1. Πατήστε το κουμπί Επιλογής για 3-5 δευτερόλεπτα.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας να ενεργοποιήσετε 
τις ειδοποιήσεις.

Ο προαιρετικός δέκτης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμος σε όλες 
τις περιοχές.

Κουμπί Επιλογής
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 Ρύθμιση δέκτη
Βήμα 1: Ρύθμιση του 
προαιρετικού δέκτη 
Dexcom ONE
1. Πατήστε το κουμπί Επιλογής για 3-5 δευτερόλεπτα ώστε να 

ενεργοποιήσετε τον δέκτη. 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε. Η οθόνη θα 
σας υποδείξει ποιο κουμπί να χρησιμοποιήσετε. 

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε 
τον δέκτη, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας να 
ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. 

 Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης, εκτός αν 
τις ενεργοποιήσετε. 

Κουμπί Επιλογής

ΑποθήκευσηΠίσω

Κύλιση προς
τα επάνω

Πίσω Κύλιση προς
τα κάτω

Επιλογή

Μετακινηθείτε 
προς τα επάνω
Πήγαινε 
πίσω

Επιλέγω
Μετακινηθείτε 
προς τα κάτω
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Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις όταν σας ζητηθεί, για να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης και συστήματος αφού 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα. 

4. Όταν δείτε αυτήν την οθόνη, βάλτε στην άκρη τον δέκτη σας. 
Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό για να 
εισάγετε τον αισθητήρα σας και να εφαρμόσετε τον πομπό σας.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο δέκτης θα σας 
ζητήσει να κάνετε τα εξής: 

Εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό (SN) του πομπού.

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό (SN) στον πομπό ή 
στο κουτί του πομπού.

Εισαγάγετε τον κωδικό αισθητήρα 
του αισθητήρα που εισάγετε. Μη 
χρησιμοποιήσετε τον κωδικό από 
διαφορετικό αισθητήρα. 

Ο κωδικός αισθητήρα βρίσκεται στον 
εισαγωγέα.

Εισάγετε αισθητήρα 
και εφαρμόστε πομπό

10:30 50%

Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε 
τον αισθητήρα και εφαρμόσατε 
τον πομπό πριν τη σύζευξη.

∆είτε τις οδηγίες εισαγωγής 
στις πληροφορίες προϊόντος.

Εισήχθη αισθητήρας
transmitter attached

Πίσω
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Βήμα 2: Εισαγωγή αισθητήρα

Α. Αποφασίστε πού θα εισάγετε τον 
αισθητήρα σας

Μόνο τα άτομα ηλικίας 2-17 
ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
τους άνω γλουτούς.

 

 

 

 

Όλα τα άτομα ηλικίας 2 ετών και 
άνω μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την κοιλιά ή το πίσω μέρος του άνω 
μπράτσου.

 

 

 

 

Αποφύγετε τα εξής: 

• Περιοχές κοντά σε οστά

• Ερεθισμένο δέρμα

• Τατουάζ

• Περιοχές που μπορεί να χτυπηθούν

Β. Εισάγετε τον αισθητήρα

1

Πλύνετε τα χέρια σας και την 
περιοχή του αισθητήρα με 
σαπούνι. Στεγνώστε. 

Τρίψτε την περιοχή του 
αισθητήρα με ένα επίθεμα 
οινοπνεύματος.
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2

XXXXXXXX

Αποκολλήστε και τις δύο 
αυτοκόλλητες επενδύσεις από 
τον εισαγωγέα. Μην αγγίζετε την 
κολλώδη επίστρωση. Κρατήστε 
τις επενδύσεις. Εμφανίζουν τον 
κωδικό του αισθητήρα σας. Μην 
τοποθετείτε τίποτα πάνω 
στην κολλώδη επίστρωση. 
Η κολλώδης επίστρωση 
εφαρμόζει στο δέρμα σας.

3
Τοποθετήστε τον εισαγωγέα στο 
δέρμα σας προτού κόψετε τη 
δικλείδα ασφαλείας.

4
Διπλώστε και κόψτε την 
πορτοκαλί δικλείδα ασφαλείας. 
Μην τη συστρέφετε.

5 Πιέστε το πορτοκαλί κουμπί για 
να εισάγετε τον αισθητήρα.

6
Αφαιρέστε τον εισαγωγέα από 
το δέρμα σας, αφήνοντας το 
επίθεμα και τη βάση στη θέση 
τους.

7

Απορρίψτε τον εισαγωγέα. 
Ακολουθήστε τις τοπικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την 
απόρριψη εξαρτημάτων που 
έρχονται σε επαφή με αίμα.
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Βήμα 3: Εφαρμογή πομπού

1 Καθαρίστε τον πομπό με ένα 
επίθεμα οινοπνεύματος.

2 Εισαγάγετε τον πομπό, με πρώτη 
τη γλωττίδα, στη βάση.

3

Κουμπώστε τον πομπό στη θέση 
του. Θα ακούσετε ένα κλικ.

Βεβαιωθείτε ότι είναι 
τοποθετημένος οριζόντια και 
καλά ασφαλισμένος στη βάση.

4
Τρίψτε γύρω από το επίθεμα 3 
φορές, για να το βοηθήσετε να 
κολλήσει.

Βήμα 4: Ζεύξη πομπού 
1. ΑΦΟΥ εισάγετε τον αισθητήρα και εφαρμόσετε τον πομπό, 

πατήστε το κουμπί Επιλογής για να ξεκινήσετε τη ζεύξη 
του πομπού και του δέκτη σας. 

2. Περιμένετε μέχρι να γίνει ζεύξη του πομπού με τον δέκτη. 
Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 30 λεπτά. 

3. Διατηρήστε τον δέκτη σε απόσταση έως 6 μέτρα από τον 
πομπό. 

Εισάγετε αισθητήρα 
και εφαρμόστε πομπό

10:30 50%

Πίσω

Βεβαιωθείτε ότι εισαγάγατε 
τον αισθητήρα και εφαρμόσατε 
τον πομπό πριν τη σύζευξη.

∆είτε τις οδηγίες εισαγωγής 
στις πληροφορίες προϊόντος.

Sensor inserted and 
transmitter attached

Κουμπί 
Επιλογής
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Βήμα 5: Προθέρμανση 
αισθητήρα 
Μετά τη ρύθμιση, ο αισθητήρας χρειάζεται χρόνο για να 
προσαρμοστεί στο σώμα σας. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 
2 ώρες. Διατηρήστε τον δέκτη σε απόσταση έως 6 μέτρα από 
τον πομπό. 

ΔΕΝ θα λαμβάνετε ενδείξεις αισθητήρα ή ειδοποιήσεις μέχρι να 
ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα. 

 Αν δεν ενεργοποιήσατε τις ειδοποιήσεις κατά τη ρύθμιση, 
ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις τώρα για να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα. 

Περιμένετε 2 ώρες 
Όταν ολοκληρωθεί η προθέρμανση του αισθητήρα, θα 
λαμβάνετε ενδείξεις αισθητήρα. 

Βήμα 6: Έλεγχος ρυθμίσεων 
δέκτη 

 Οι ειδοποιήσεις του Dexcom ONE δεν θα 
παρακάμψουν τις ρυθμίσεις του δέκτη σας. 

• Αν ο δέκτης σας έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία δόνησης, δεν 
θα ακούσετε τις ειδοποιήσεις υψηλής ή χαμηλής γλυκόζης. 

• Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ήχου του δέκτη σας: Μεταβείτε 
στο Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι ειδοποιήσεων. 

• Ενεργοποιήστε τον ήχο του δέκτη για να ακούτε τις 
ειδοποιήσεις. 

Βήμα 7: Ενεργοποίηση 
ειδοποιήσεων 

 Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις γλυκόζης, εκτός αν 
τις ενεργοποιήσετε. 

Αν δεν ενεργοποιήσατε τις ειδοποιήσεις κατά τη ρύθμιση, 
μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή. Στον δέκτη σας: 

1. Μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις. 

2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να ρυθμίσετε. 

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. 

4. Επιστρέψτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις για 
να ρυθμίσετε κάποια άλλη ειδοποίηση. 



15

Βήμα 8: Ρύθμιση της 
εφαρμογής Dexcom ONE 
(προαιρετική) 
1. Μεταβείτε στο App Store από το smartphone σας. 

2. Αναζητήστε το Dexcom ONE. 

3. Κατεβάστε και ανοίξτε την εφαρμογή Dexcom ONE. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας να ενεργοποιήσετε 
τις ειδοποιήσεις. 

Διαβάστε τον Οδηγό χρήστη 
Dexcom ONE 
Μάθετε πώς να κάνετε τα εξής: 

• Χρησιμοποιήστε το σύστημά σας με ασφάλεια 

• Διαβάστε τις πληροφορίες στην αρχική οθόνη σας 

• Ρυθμίστε και χρησιμοποιήστε ειδοποιήσεις 

• Λάβετε αποφάσεις θεραπείας 

• Ξεκινήστε μια νέα περίοδο χρήσης αισθητήρα 

• Επαναχρησιμοποιήστε τον πομπό σας 

• Αντιμετωπίστε προβλήματα
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