KASUTUSJUHEND

Tere tulemast!
Avakuva ülevaade
Märguanded
Raviotsused
Uue sensori käivitamine
Lisad

Kasutusjuhend

Sisukord
1. peatükk Tere tulemast!��������������������������������� 3
1.1 Alustamine������������������������������������������������������������� 3

2. peatükk Dexcom ONE'i
ohutusteatised ����������������������������������������������������������� 5
Kasutusnäidustused ��������������������������������������������������� 5
Oluline kasutajateave������������������������������������������������� 5
Vastunäidustus������������������������������������������������������������� 5
Märguanded����������������������������������������������������������������� 6
Ohutusteave käivitamisel������������������������������������������� 8
Süsteemi/riistvara/tarkvara ohutusteatised ����������� 8
Saatja ohutusteave����������������������������������������������������11
Kuva seadme ohutusteatised ��������������������������������� 12

3. peatükk Seadme ekraanide
kuvamine���������������������������������������������������������������������15
3.1 Avakuva����������������������������������������������������������������� 15
3.2 Aruanded������������������������������������������������������������� 21
3.3 Ekraaniprobleemid���������������������������������������������22

4. peatükk Märguanded�������������������������������������� 23
4.1 Madala ja kõrge taseme märguanded�������������24
4.2 Märguannete sisselülitamine���������������������������25

5. peatükk Raviotsused �������������������������������������� 29
5.1 M
 illal kasutada Dexcom ONE'i asemel
glükomeetrit��������������������������������������������������������29
5.2 Millal jälgida ja oodata?������������������������������������� 31
5.3 Suundumuse noolte kasutamine��������������������� 31
5.4 Asjatundlike nõuannete järgi ravimine����������� 31
5.5 Raviotsuste tegemise harjutamine������������������32

6. peatükk Uue sensoriseansi
käivitamine��������������������������������������������������������� 35
6.1 Sensori eemaldamine ���������������������������������������35
6.2 Saatja korduvkasutamine ���������������������������������36

Lisa A Veaotsing ����������������������������������������������� 38
A.1 T
 äpsus – sensori lugemid ei ole kooskõlas
glükomeetri väärtusega�������������������������������������38
A.2 Täpsus – sensori lugemid ei ole
sümptomitega kooskõlas���������������������������������39
A.3 Kleepriba�������������������������������������������������������������39
A.4 Rakendus lülitub välja ��������������������������������������� 41
A.5 Märguandeid pole kuulda ������������������������������� 41
A.6 Levinud märguanded�����������������������������������������42
A.7 Sensoriseansi varajane lõpetamine�����������������46
A.8 Graafikus on lünk����������������������������������������������� 47
A.9 Tehniline tugi������������������������������������������������������ 47
A.10 Vastuvõtja laadimine���������������������������������������48
A.11 Vesi ja Dexcom ONE ���������������������������������������48
Dexcom ONE’i kasutusjuhend

1

Lisa B Dexcom Clarity ������������������������������������� 49
Lisa C Dexcom ONE'i eest
hoolitsemine ����������������������������������������������������� 50
C.1 Dexcom ONE’i hoiustamine ja hooldus���������50
C.2 Süsteemi kasutusest kõrvaldamine����������������� 51

Lisa D Pakendi sümbolid��������������������������������� 52
Lisa E Riski- ja kasutegurid ����������������������������� 55
E.1 Riskitegurid����������������������������������������������������������� 55
E.2 Kasutegurid��������������������������������������������������������� 57

Lisa F Dexcom ONE'i garantii������������������������� 59
F.1 Dexcomi vastuvõtja piiratud garantii ���������������59
F.2 Dexcom sensori piiratud garantii��������������������� 61
F.3 Dexcomi saatja piiratud garantii�����������������������62

Lisa G Tehniline teave��������������������������������������� 65
G.1 Seadme toimivusnäitajate kokkuvõte�������������65
G.2 Toote tehnilised andmed���������������������������������66
G.3 Vastavus raadioeeskirjadele����������������������������� 72

Lisa H Kutsealase kasutamise
juhised����������������������������������������������������������������� 73
H.1 Sissejuhatus��������������������������������������������������������� 73
H.2 Valmistage Dexcom ONE süsteem
patsiendi jaoks ette������������������������������������������� 73
H.3 Selgitage patsiendile, mis süsteem
on Dexcom ONE ja kuidas see töötab����������� 76
H.4 Seadistage Dexcom ONE süsteem koos
patsiendiga ��������������������������������������������������������� 76
H.5 Patsiendi järelkontroll��������������������������������������� 77
H.6 Edasised sammud ���������������������������������������������78

Lisa I Sõnastik ��������������������������������������������������� 79
Register ������������������������������������������������������������� 83

2

Dexcom ONE’i kasutusjuhend

1. peatükk
Tere tulemast!
Õnnitleme selle puhul, et otsustasite teha
Dexcom ONE'i pideva glükoosiseire (CGM)
süsteemi (Dexcom ONE) enda elu osaks.

1.1 Alustamine
Dexcom ONE'i seadistamiseks järgige jaotises Alusta
siit esitatud juhiseid või Dexcom ONE'i õppevideoid,
mis on saadaval veebilehel dexcom.com.

Käesolev brošüür ja Dexcom ONE'i kasutusjuhend
tutvustavad teile avakuva, näitavad märguannete
sisselülitamist ning märguannete helide kohandamist, juhendavad teid raviotsuste tegemisel ja
näitavad, kuidas uut sensoriseanssi alustada.
Käesolevas kasutusjuhendis esitatud pildid on
illustratiivsed. Teie toodete puhul võib nähtu olla
teistsugune.
Valikuline vastuvõtja ei pruugi kõikides piirkondades
saadaval olla.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Tere tulemast!
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Olulised ohutusteatised
Dexcom ONE'i märguanded
V eresuhkru taseme märguanded puuduvad, kui
te pole neid sisse lülitanud.
• Lülitage märguanded seadistamise
ajal sisse, et saada veresuhkru taseme
märguandeid ja süsteemiteatiseid, kui sensori
soojendamisperiood on läbi saanud.
Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
nutitelefoni sätteid.
• Te EI KUULE kõrge või madala veresuhkru
taseme märguandeid, kui teie telefon on hääletu
(heli on välja lülitatud).
• Kuulete märguandeid AINULT siis, kui
nutitelefoni heli on sisse lülitatud.
• Kontrollige nutitelefoni sätteid, sest muidu ei
pruugi te märguannet näha.
Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
vastuvõtja sätteid.
• Kui teie vastuvõtja on seadistatud vibreerima, ei
kuule te kõrge või madala veresuhkru taseme
märguandeid.
• Märguannete kuulmiseks lülitage vastuvõtja
heli sisse.
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2. peatükk
Dexcom ONE'i
ohutusteatised
Kasutusnäidustused
Dexcom ONE'i pideva glükoosiseire süsteem
(Dexcom ONE) on glükoosiseire süsteem, mis on
ette nähtud kasutamiseks inimestele, sealhulgas
rasedatele naistele ning üle kaheaastastele lastele.
Dexcom ONE on ette nähtud asendama sõrmeotsast
veresuhkru taseme mõõtmist diabeedi raviotsuste
tegemisel.
Dexcom ONE'i tulemusi tuleb tõlgendada veresuhkru taseme suundumuste ja mitme järjestikuse
lugemi põhjal. Dexcom ONE aitab tuvastada ka
hüpoglükeemia ja hüperglükeemia episoode, lihtsustades seeläbi ravis muudatuste tegemist
nii lühi- kui pikaajalises plaanis.
Dexcom ONE on kasutamiseks patsientidele kodus
ja tervishoiuasutustes.

Oluline kasutajateave
Tutvuge enne Dexcom ONE'i kasutamist toote
kasutusjuhistega. Näidustused, vastunäidustused,
märguanded, ettevaatusabinõud ja muu oluline
kasutajateave on leitav toote kasutusjuhistest,
mis kuuluvad Dexcom ONE'i juurde. Pidage nõu
tervishoiutöötajaga, kuidas peaksite Dexcom ONE'is
kuvatud teavet kasutama, et oma diabeediga
paremini toime tulla. Toote kasutusjuhised sisaldavad olulist teavet Dexcom ONE'i veaotsingu ja
süsteemi tööomaduste kohta.

Vastunäidustus
• Ei sobi kasutamiseks MRT-s/KT-s/
diatermias – MR-ohtlik

MR

Ärge kandke ühtegi Dexcom ONE'i
komponenti magnetresonantstomograafia
(MRT), kompuutertomograafia (KT) ega
kõrgsagedusliku elektrilise kuumutusravi
(diatermia) ajal.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Dexcom ONE'i ohutusteatised
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Dexcom ONE'i pole sellistes tingimustes
testitud. Magnetväljad ja kuumus võivad
kahjustada Dexcom ONE'i komponente, mille
tagajärjel võib CGM-sensor kuvada veresuhkru
taseme ebatäpseid lugemeid (Dexcom ONE'i
lugemid) või takistada märguannete edastamist.
Ilma Dexcom ONE'i lugemite või märguannete
saamiseta võib teil märkamata jääda tõsine
madala või kõrge veresuhkru taseme juhtum.

Märguanded
• Lugege kasutajale mõeldud materjale
Enne Dexcom ONE'i kasutamist lugege hoolikalt
selle juurde kuuluvaid materjale. Vastasel juhul võib
juhtuda järgmine.
• Dexcom ONE'i vale kasutamine.
• Dexcom ONE'i edastatud teabe valesti
mõistmine.
• Seadme toimivuse mõjutamine.
• Madala/kõrge veresuhkru taseme
sümptomeid ei tohi eirata
Oma enesetunnet ei tohi eirata. Juhul kui
veresuhkru taseme märguanded ja Dexcom ONE'i
lugemid ei ole kooskõlas teie enesetundega,
kasutage diabeediravi otsuste tegemiseks
glükomeetrit või vajadusel pöörduge viivitamatult
arsti poole.
Kahtluste korral kasutage glükomeetrit.
• Puudub arv või nool ja CGM-i raviotsus
Juhul kui Dexcom ONE ei näita numbrit või noolt
või kui Dexcom ONE'i lugemid ei ole kooskõlas
teie sümptomitega, kasutage diabeediravi otsuste
tegemiseks glükomeetrit.
Puudub arv või nool ja raviotsus. Kahtluste korral
kasutage glükomeetrit.
• Seadet ei tohi kasutada, kui...
Ärge kasutage Dexcom ONE'i, kui käite dialüüsiravis
või olete kriitiliselt haige. Puuduvad andmed selle
kohta, kuidas kõnealustele populatsioonidele
omased seisundid või ravimid võivad süsteemi
toimimist mõjutada. Dexcom ONE'i lugemid võivad
olla kõnealuste populatsioonide puhul ebatäpsed.
Järgige Dexcom ONE'i juhiseid. Vastasel korral
võib tekkida tõsine madala või kõrge veresuhkru
tasemega seisund.
6
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Ettevaatusabinõu
• Vältige päikesekaitsekreemi ja
putukatõrjevahendi kasutamist
Mõned nahahooldustooted, näiteks
päikesekaitsekreem või putukatõrjevahend,
võivad põhjustada Dexcom ONE'i seadmes
kasutatud plastosade mõranemist. Enne
Dexcom ONE'i kasutamist veenduge, et saatjas
või saatja hoidikus ei oleks mõrasid. Mõra
avastamise korral võtke ühendust tehnilise toega
aadressil dexcom.com või Dexcomi kohaliku
esindajaga. Kõnealused nahahooldustooted ei
tohi Dexcom ONE'i seadmega kokku puutuda.
Pärast nahahooldustoodete kasutamist
peske enne Dexcom ONE'i puudutamist
käsi. Kui teie Dexcom ONE'i seadmele satub
nahahooldustoodet, eemaldage see kohe puhta
lapiga pühkides.
• Hüdroksüuurea ettevaatusabinõu
Juhul kui tarvitate hüdroksüuureat, võivad
Dexcom ONE'i lugemid olla ebatäpselt kõrged,
mille tõttu võivad hüpoglükeemia märguanded
vahele jääda või tekkida vead diabeediravi
otsustes. Ebatäpsuse tase sõltub teie organismi
hüdroksüuurea kogusest. Kasutage glükomeetrit.
• Turvakontrolli läbimine
Kui kannate Dexcom ONE'i seadet, siis paluge
kehaskanneri (tuntud ka millimeeterlaine
skannerina) kasutamise ja Dexcom ONE'i
süsteemi mis tahes osa pagasi röntgenmasinasse
asetamise asemel sooritada turvakontroll
käeshoitava metallidetektoriga või visuaalse
kontrollimise abil.
Dexcom ONE'i võib kanda metallidetektorväravas.
Sellisel juhul kasutage turvaalast väljumiseni
raviotsuste tegemiseks glükomeetrit.
Kuna igat röntgenseadet ja skannerit ei ole
testitud, ei ole teada, kas need Dexcom ONE'i
kahjustavad.
Pole kindel, millise masinaga tegu? Olge
ettevaatlik – paluge kontrollida käeshoitava
metallidetektoriga või keha käsitsi üle kontrollida.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Ohutusteave käivitamisel
Märguanded
• Kasutage käivitamisel glükomeetrit
Uue sensori käivitamisel ei edastata Dexcom
ONE'i lugemeid ega märguandeid enne, kui olete
sisestanud sensori koodi. Sensori kahetunnise
soojendamisperioodi ajal kasutage raviotsuste
tegemiseks glükomeetrit.

Ettevaatusabinõud
• Kasutage õiget sensori koodi
Uue sensori käivitamisel peab Dexcom ONE'i
kasutamiseks sisestama kuvamisseadmesse
koodi. Igal sensoril on eraldi kood, mis on
trükitud kleepriba tagumisele küljele. Ärge
kasutage teise sensori koodi ega mõelge koodi
ise välja. Kui te ei sisesta õiget koodi, ei tööta
sensor õigesti ja see võib olla ebatäpne.

Süsteemi/riistvara/tarkvara
ohutusteatised
Märguanded
• Sensori traat murdub küljest või eraldub
Sensori katkiseid või eraldunud traate ei tohi
eirata. Sensori traat võib teie naha alla jääda.
Sellisel juhul võtke ühendust tehnilise toega
aadressil dexcom.com, või Dexcomi kohaliku
esindajaga.
Juhul kui sensori traat murdub teie naha alla ja
teie seda ei näe, ärge püüdke seda eemaldada.
Võtke ühendust tervishoiutöötajaga. Samuti
otsige arstiabi, kui sisestuskohas tekivad
infektsiooni või põletiku sümptomid (punetus,
paistetus või valu).
• Kuhu sisestada: kõhule, käeseljale või
tuharatele?
Kõik patsiendid võivad kasutada sisestamiseks
kõhtu või õlavarre tagakülge. Patsiendid vanuses 2–17 võivad sisestamiseks valida ka tuharate
ülaosa. Otsige kõhul, õlavarre tagaküljel või tuharate ülaosas välja koht, kus esineb rasvakiht.
8
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Sensori kasutamist muudes kohtades pole
testitud ja see pole lubatud. Pidage nõu
tervishoiutöötajaga, et leida parim sisestuskoht.
Vanuses 2–17 aastat: sisestage kõhtu, õlavarre
tagaosale või tuharate ülaosale
18‑aastased ja vanemad: sisestage kõhule või
õlavarre tagaosale.
Vanuses 2–17

2-aastased ja
vanemad

Võib sisestada tuharate Võib kasutada kõhtu
ülemisele osale
või õlavarre tagakülge

• Hoiustamiskoht
Sensoreid võib hoida toatemperatuuril või
külmikus – kõige olulisem on, et temperatuur
oleks 2 °C ja 30 °C vahel. Sensoreid ei tohi
hoida sügavkülmas.

Ettevaatusabinõud
• Sensori ei tohi pärast viimast
kasutuskuupäeva käivitada
Uue sensori võib käivitada enne viimast kasutuskuupäeva või viimasel kasutuskuupäeval. Sellisel
juhul võite seda kasutada kasutusaja lõpuni.
Sensori käivitamine pärast viimast kasutuskuupäeva võib põhjustada ebatäpseid tulemusi.
Viimane kasutuskuupäev on esitatud sensori
pakendi sildil liivakella sümboli kõrval vormingus
AAAA-KK-PP (aasta-kuu-päev).

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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• Kontrollige pakendit
Sensorit ei tohi kasutada juhul, kui steriilne
pakend on kahjustatud või avatud, sest see võib
põhjustada infektsiooni.
• Puhastage ja kuivatage nahka
Enne sensori sisestamist puhastage ja kuivatage
käed ning sisestuskoht.
Peske käsi seebi ja veega, ärge kasutage
puhastusgeeli. Seejärel kuivatage käed enne
sensori pakendi avamist. Juhul kui teie käed
on sensori sisestamise ajal määrdunud, võivad
sisestuskohale sattuda bakterid ja seejärel võib
tekkida infektsioon.
Infektsiooni ennetamiseks puhastage
sisestuskohta alkoholiga immutatud lapiga.
Sensorit ei tohi sisestada enne, kui nahk on
kuiv. Juhul kui sisestuskoht ei ole puhas ja
täiesti kuiv, võib tekkida infektsiooni oht või
saatja hoidik ei pruugi hästi kleepuda.
Veenduge, et nahale poleks kantud
putukatõrjevahendit, päikesekaitsekreemi,
parfüümi ega kreemi.
• Kuhu sisestada: Mida kontrollida?
Hoidke kaitsekatet peal, kuni olete Dexcom
ONE'i aplikaatori vastu enda nahka asetanud.
Kui eemaldate esmalt kaitsekatte, võite
ennast kogemata vigastada, vajutades sensori
sisestusnupule liiga vara.
Iga uue sensori kasutamisel peab sisestuskohta
muutma. Ühte ja sama kohta liiga tihti
kasutades ei pruugi nahk paraneda, tekitades
arme ja kutsudes esile nahaärritust.
Sensori paigutus on oluline. Valige koht.
• Koht peab asuma insuliinipumba
infusioonikomplektist või sisestuskohast
vähemalt 8 cm kaugusel.
• Eemal vöökohast, armidest,
tätoveeringutest, ärritusest ja luudest.
• Koht, mis ei saa magamise ajal muljuda ja
millel ei magata.
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• Kasutage õiget saatjat ja sensorit
Dexcom ONE’i komponendid ei ühildu
Dexcomi toodete varasemate versioonidega.
Kombineerida ei tohi erinevate põlvkondade
saatjaid, vastuvõtjaid ega sensoreid.

Saatja ohutusteave
Märguanded
• Ülevaatus
Kasutada ei tohi kahjustatud ega mõranenud
saatjat. Kahjustatud saatja võib põhjustada
elektrilööki ja vigastusi ning seetõttu ei pruugi
Dexcom ONE korralikult töötada.
• Kasutage juhiste järgi
Saatja on väike ja võib kutsuda esile lämbumisohtu. Ärge pange seda suhu ega laske lastel
seda ilma täiskasvanute järelevalveta hoida.

Ettevaatusabinõud
• Taaskasutage saatjat – ärge visake seda
minema
Pärast seansi lõppu ei tohi saatjat ära visata.
Saatja on taaskasutatav seni, kuni Dexcom ONE
teatab teile, et saatja aku hakkab aeguma.
Tervishoiutöötajatele: tutvuge puhastus- ja
desinfitseerimisjuhistega ametialase kasutuse
juhistes.
• Saatjat ei tohi pärast viimase
kasutuskuupäeva möödumist käivitada
Uue saatja võib käivitada enne viimast
kasutuskuupäeva või viimasel kasutuskuupäeval
ja seda võib kasutada kasutusaja lõpuni.
Saatja käivitamine pärast viimast
kasutuskuupäeva võib põhjustada ebatäpseid
tulemusi.
Viimane kasutuskuupäev on esitatud sensori
pakendi sildil liivakella sümboli kõrval vormingus
AAAA-KK-PP (aasta-kuu-päev).

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Dexcom ONE'i ohutusteatised
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Kuva seadme ohutusteatised
Märguanded
• Kontrollige seadistust
• Valikulised märguanded. Dexcom ONE'i
süsteemi seadistamisel palutakse teil sisse
lülitada valikulised märguanded. Veresuhkru ja
süsteemi märguannete saamiseks tuleb need
sisse lülitada. Kuvamisseadmes märguannete
vastuvõtmiseks järgige käesolevas kasutusjuhendis esitatud juhiseid ja ohutusalaseid
märguandeid.
Veresuhkru taseme märguanded puuduvad,
kui te pole neid sisse lülitanud. Veresuhkru ja
süsteemi märguannete vastuvõtmiseks pärast
sensori soojendamisperioodi lõpetamist
lülitage märguanded seadistamise ajaks
sisse. Dexcom ONE’i märguanded EI TÜHISTA
kuvamisseadme sätteid. Te EI KUULE kõrge
või madala veresuhkru taseme märguandeid,
kui kuvaseade on hääletu (heli on välja
lülitatud). Kontrollige kuvaseadme sätteid,
sest muidu ei pruugi te märguannet näha.
• Nutitelefoni helitugevus/heli: Veenduge,
et nutitelefoni heli on sisse lülitatud (mitte
vaigistatud) ja kõlar töötab. Kui teie nutitelefoni
heli on vaigistatud või täieliku vaikuse või
„Mitte segada” režiimis, ei ole võimalik
Dexcom ONE'i märguandeid vastu võtta.
• Vastuvõtja helitugevus/heli (valikuline
kuvaseade): Kontrollige korrapäraselt
vastuvõtja kõlarit ja vibreerimist.
Kõlari ja vibreerimise toimivuses
veendumiseks ühendage vastuvõtja
laadimiseks pistikupesaga. Mõneks sekundiks
kuvatakse kõlarite testimise kuva. Kõlari
ja vibreerimise testimiseks järgige ekraanil
kuvatud juhiseid. Kui see ei piiksu ega
vibreeri, võtke ühendust tehnilise toega
aadressil dexcom.com või kohaliku Dexcomi
esindajaga, või kasutage kuni vastuvõtja
parandamiseni rakendust või glükomeetrit.
• Bluetooth®: Kui kasutate Bluetoothi
kõrvaklappe, kõlareid jms, võivad
märguandehelid kõlada kuvamisseadmes või
nutitelefoni lisaseadmes. Iga lisaseade on
erinev. Testige enda oma, et teaksite, kuidas
märguandeid kuulete.
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• Märguanded (nutitelefon): Veenduge, et
nutitelefoni sätete abil on võimalik Dexcomi
rakenduse märguandeid lukustuskuval
edastada. See võimaldab vaadata teavitusi
ilma telefoni avamata. Lubage Dexcom
ONE'i seadistamise ajal Dexcomi rakenduse
teavitused, sest muidu teile märguandeid ei
edastata.
• Aku: Dexcom ONE’i andmete kadumise
vältimiseks peab kuvaseadme aku olema täis
laaditud.
• Ühilduvus (nutitelefon): Enne nutitelefoni
või selle operatsioonisüsteemi värskendamist
kontrollige dexcom.com/compatibility.
Rakenduse või telefoni operatsioonisüsteemi
automaatvärskendused võivad seadistust
muuta või rakenduse välja lülitada. Värskendage alati käsitsi ja pärast seda veenduge, et
seadme seadistus on õige.
• Aeg (nutitelefon): Ajavööndite vahel reisimise
või kellakeeramise ajal laske nutitelefoni
kuupäeval ja kellaajal automaatselt uueneda.
Nutitelefoni aega ei tohi käsitsi muuta, sest
see võib suundumuse kuva aja valeks muuta
ja rakendus võib andmete kuvamise lõpetada.
• Kui vastuvõtja on kahjustatud, ei tohi
seda kasutada (vastuvõtja on valikuline
kuvaseade): Ärge kasutage vastuvõtjat, mis
on kahjustatud või mõranenud. Kahjustatud
vastuvõtja võib põhjustada elektrilööki ja
vigastusi ning seetõttu ei pruugi Dexcom ONE
süsteem korralikult töötada.
Järgige Dexcom ONE'i juhiseid. Vastasel
korral võib tekkida tõsine madala või kõrge
veresuhkru tasemega seisund.

Nõuanded
• Dexcom ONE’i vastuvõtja kasutamine: Kui
kasutate Dexcomi vastuvõtjat, kasutage
kindlasti Dexcom ONE süsteemi tootekomplekti
kuuluvat vastuvõtjat. Eelmiste põlvkondade
vastuvõtjad Dexcom ONE süsteemiga ei tööta.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Dexcom ONE'i ohutusteatised
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Ettevaatusabinõud
• Hoidke saatja kuvaseadme lähedal.
Hoidke saatjat ja kuvaseadet üksteisest kuni
kuue meetri kaugusel, ilma et nende vahel oleks
takistusi (näiteks seinad või metall). Vastasel
juhul ei pruugi seadmed omavahel ühenduda.
Kui saatja ja kuvaseadme vahel on vett (näiteks
duši all käimise või ujumise tõttu), siis hoidke
neid üksteisele lähemal. Ulatus on väiksem, sest
Bluetooth ei tööta vees nii hästi.
• Hoidke vastuvõtja puhta ja kuivana
(vastuvõtja on valikuline kuvaseade): Ärge
kastke vastuvõtjat vette ning hoidke USB-port
mustuse- ja veevaba. See võib kahjustada saada.
• Võtke vastu märguandeid oma kuvaseadmes
Dexcom ONE'i süsteemi seadistamisel palutakse
teil sisse lülitada valikulised märguanded.
Veresuhkru ja süsteemi märguannete saamiseks
tuleb need sisse lülitada.
Veresuhkru taseme märguanded puuduvad, kui te
pole neid sisse lülitanud. Veresuhkru ja süsteemi
märguannete vastuvõtmiseks pärast sensori
soojendamisperioodi lõpetamist lülitage märguanded seadistamise ajaks sisse. Dexcom ONE'i
märguanded EI TÜHISTA teie telefoni sätteid. Te
EI KUULE kõrge või madala veresuhkru taseme
märguandeid, kui teie telefon on hääletu (heli on
välja lülitatud). Kontrollige telefoni sätteid, sest
muidu ei pruugi te märguannet näha.
• Kas see on sisse lülitatud?
Kui kuvaseade on väljas (välja lülitatud), ei kuva
see Dexcom ONE'i lugemeid või märguandeid.
Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
• Kontrollige nutitelefoni lisaseadmeid
Juhul kui kasutate nutitelefoni lisaseadmeid
(näiteks kõrvaklappe või Bluetoothi kõlareid), siis
pidage meeles, et märguanded edastatakse ainult
ühes seadmes või lisaseadmes, mitte kõikides.
Veenduge pärast iga nutitelefoni lisaseadme
ühendamist, et teie nutitelefoni seadistus võimaldaks teil märguandeid endiselt vastu võtta.
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3. peatükk
Seadme ekraanide
kuvamine
Käesolevas peatükis on kirjeldatud Dexcom
ONE'i veresuhkru teavet ja teie kuvaseadme
navigeerimisfunktsioone.

3.1 Avakuva
Suurema osa ajast kasutate avakuva. Avakuval
on edastatud sensori lugemid (lugemid) ja veresuhkru taseme suundumuse teave. Rakenduses
nimetatakse avakuva veresuhkru kuvaks. Sellele
juurde pääsemiseks puudutage ikooni Veresuhkur,
mis asub navigeerimismenüüs.

Ülevaade
Avakuvadel on kolm põhijaotist:
1. Sensori lugem, (arv) ja suundumuse nool;
2. Suundumuse graafik
3. Navigeerimismenüü või menüü
Rakenduse avakuva

Anduri
Sensor
lugemine
reading

Trend
Trendinool
arrow

8,5
.5
mmol/L

3 tundi

6

12

24

22
18

TrendiTrend
graph
graafik

14,0
10

3,9
2
9:00

Glükoos

10:00

11:00

Aruanded
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Praegu

Sätted

NavigeerimisNavigation
menu
menüü
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Vastuvõtja avakuva

10:30

50%

Anduri
Sensor
lugemine
reading

Trend
arrow

8,3

Trendinool

mmol/L

22
14,0

TrendiTrend
graafik
graph

8:00

9:00

3,9
2

10:00 Hetkel

3 tundi

Menüü

Menüü
Menu
Navigeerimine
Navigation

Sensori lugemid
Avakuva ülemisel osal edastatud arv on teie
sensori praegune lugem. Seda uuendatakse
iga viie minuti järel.
Rakendus							Vastuvõtja

8,5
mmol/L

8,5
mmol/L

Kui märguanded on VÄLJAS, on rakenduse taust
ja vastuvõtja tekst alati valged.
Kui lülitate sisse järgmise:
• Madala taseme märguanne: Värv muutub
punaseks, kui teie veresuhkru tase on liiga madal.
• Kõrge taseme märguanne: Värv muutub
kollaseks, kui teie veresuhkru tase on liiga kõrge.
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Suundumuse nool
Suundumuse nool aitab prognoosida, milline on
teie veresuhkru tase järgmise 30 minuti jooksul.
Kasutage neid ennetava diabeediravi eesmärgil.
Rakendus Vastuvõtja

Mida see tähendab?
Püsiv
Muutus kuni:
• 0,06 mmol/L igas
minutis
• 1,8 mmol/L iga
30 minuti järel
Tõuseb või langeb
aeglaselt
Muutus:
• vahemikus
0,06–0,1 mmol/L
igas minutis
• kuni 3,4 mmol/L
iga 30 minuti järel
Tõuseb või langeb
Muutus:
• vahemikus
0,1–0,2 mmol/L
igas minutis
• kuni 5 mmol/L iga
30 minuti järel
Tõuseb või langeb
kiiresti
Muutus on suurem kui:
• 0,2 mmol/L igas
minutis
• 5 mmol/L iga
30 minuti järel
Nool puudub
Suundumust ei ole
võimalik kindlaks
määrata. Kasutage
raviotsuste tegemiseks
glükomeetrit.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Suundumuse graafik
Suundumuse graafikul kuvatakse praegused ja
varasemad lugemid ning märguannete tasemed,
kui märguanded on sisse lülitatud.
mmol
ol//L

Rakendus
Näidatud
tunnid
Hours Shown
Kõrge häiretase
High
Level
(kuiAlert
hoiatus
on
(when
alert
is on)
sisse
lülitatud)
Madal
häiretase
Low
Alert
Level
(kuialert
hoiatus
on
(when
is on)
sisse lülitatud)

3 tundi

6

12

24

22

Hoiatuste
Alert
settings
seaded

18
14,0
10

3,9
2
9:00

10:00

11:00

Current
Praeguse
Sensor
anduri näit
Reading

Praegu

Anduri
varasemad
näidud
Past sensor
readings

Vastuvõtja
Kõrge häiretase
High
Level
(kuiAlert
hoiatus
on
(when
alert
is on)
sisse
lülitatud)
Madal häiretase
Low
Level
(kuiAlert
hoiatus
on
(whensisse
alertlülitatud)
is on)
Näidatud
tunnid
Hours shown

Anduri
varasemad
Past Sensor
näidud
Readings
22
14,0

8:00

9:00

3 tundi

10:00

3,9
2
Hetkel
Menüü

Current
Praeguse
Sensornäit
anduri
Reading
Menüü
Menu

• Sensori praegused ja varasemad lugemid.
Parempoolne suurem punkt on teie praegune
lugem. Vasakpoolsed väiksemad punktid on
teie varasemad lugemid.
• Kõrge ja madala taseme märguanded: kui
märguanded on sisse lülitused, ilmuvad need
suundumuse graafikul joontena. Madalat taset
tähistab punane. Kõrget taset tähistab kollane.
• Sihtvahemik: Hall kast tähistab fikseeritud
sihtvahemikku 3,9–10,0 mmol/L, mis on
rahvusvaheliselt kokkulepitud soovituslik
sihtvahemik.
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Ainult rakendus
• Näidatud tunnid: viimase 3, 6, 12 või 24 tunni
lugemite kuvamiseks puudutage ülemisel osal
edastatud numbrit.
• Märguannete sätted: Lülitage märguanded
sisse või reguleerige märguande sätteid,
puudutades menüüd Rohkem (3 punkti).
Ainult vastuvõtja
• Näidatud tunnid: viimase 3, 6, 12, või 24 tunni
lugemite esitamiseks kasutage üles ja alla
navigeerimisnuppe.
• Menüü: menüüle juurde pääsemiseks vajutage
ümmargust Vali nuppu.

Rakenduse navigeerimismenüü
Rakenduse muudele funktsioonidele pääsete juurde
navigeerimismenüü ikoonide abil.
Ikoon

Kirjeldus
Veresuhkur: teie avakuva
Aruanded: näitavad
kindla perioodi jooksul
teie veresuhkru teavet,
sealhulgas keskmist
veresuhkru taset ja
keskmist sihtvahemikus
oldud aega.
Sätted: märguannete ja
sätete muutmine, helide
kohandamine ja muu.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Vastuvõtja navigeerimismenüü
Menüüle juurde pääsemiseks vajutage nuppu
Vali. Niimoodi jõuate teiste funktsioonide juurde.
Kasutage vastuvõtjas liikumiseks navigeerimisnuppe. Vastuvõtja ekraanil on näidatud, kuhu
vajutada.

10:30

50%

Menüü
Aruanded
Sätted
Teave
Abi
Sensori asendamine
Sensori seansi peatamine
Väljalülitamine
Tagasi

Keri üles
Scroll
up
Mine
Go tagasi
back

Valige
Select
Kerige down
alla
Scroll

• Aruanded: hankige kindla perioodi kohta
veresuhkru teabe kokkuvõte.
• Sätted: märguannete ja sätete muutmine,
helide kohandamine ja muu. (Lisateave on
edastatud 4. peatükis: märguanded.)
• Teave: uurige, kui palju aega on sensoris alles
jäänud. Samuti võite kõlarit katsetada.
• Vahetage sensor ja peatage sensoriseansid:
Peatage see sensor ja käivitage uus. (Lisateave
on edastatud 6. peatükis: Uue sensori
käivitamine.)
• Toite väljalülitamine: lülitage vastuvõtja välja.
Pärast seadme väljalülitamist lugemeid ega
märguandeid ei edastata.
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3.2 Aruanded
Navigeerimismenüü abil pääsete juurde veresuhkru
aruannetele, mis võtavad kokku teie veresuhkru
andmed konkreetse perioodi kohta. Juurdepääs
aruannetele järgmistel viisidel.
• Rakendus: puudutage navigeerimismenüüs
valikut Aruanded.
• Vastuvõtja: aruande valimiseks avage avakuval
Menüü > Aruanded.
Olemasolev teave:
• keskmine veresuhkru tase: kõikide lugemite
keskmine valitud kuupäevavahemikus.
• GMI: (Glucose Management Indicator – glükoosihalduse indikaator) määrab teie ligikaudse
A1C-taseme vastavalt vähemalt 12 päeva CGM-i
andmetele.
• Sihtvahemikus oldud aeg: aja protsent,
mil veresuhku tasemed on madalas, siht- ja
kõrges vahemikus, baseerudes rahvusvaheliselt
kokkulepitud soovituslikule sihtvahemikule.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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3.3 Ekraaniprobleemid
Mõnikord on arv puudu või lugemeid ei edastata.
Kuva

Mida see tähendab?

Rakendus
Madal

Sensori lugem on
madalam kui 2,2 mmol/L.

Vastuvõtja

Madal
Rakendus
Kõrge

Sensori lugem on kõrgem
kui 22,2 mmol/L.

Vastuvõtja

Kõrge
Rakendus

Signaal puudub

Hoidke alati telefoni saatjast 6 meetri
raadiuses. Sidumine võib võtta kuni
30 minutit.
Abi

Vastuvõtja
10:30

50%

Signaal puudub
Hoidke alati nutiseadet
saatjast 6 meetri raadiuses.
Oodake kuni 30 minutit.

Süsteemi
märguanded näitavad
süsteemiprobleeme,
mis ei ole seotud teie
veresuhkruga, kuid need
annavad teada, et teile EI
EDASTATA lugemeid või
märguandeid. (Lisateave
on edastatud lisas A:
Veaotsing.)

OK
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4. peatükk
Märguanded
Märguanded aitavad teil sihtvahemikus püsida.
Märguanded on olulised abivahendid, mis aitavad
Dexcom ONE'iga raviotsuseid langetada. Pidage
nõu tervishoiutöötajaga, et leida enda jaoks kõige
paremini sobivad madala taseme ja kõrge taseme
märguande sätted.
Kui märguanded on sisse lülitatud, kuulete neid või
tunnete nende vibreerimist, kui teie veresuhkru tase
on liiga kõrge või liiga madal, või kui teie lugemid
pole ajutiselt saadaval.

Olulised ohutusteatised
Dexcom ONE'i märguanded
V eresuhkru taseme märguanded puuduvad, kui
te pole neid sisse lülitanud.
• Lülitage märguanded seadistamise
ajal sisse, et saada veresuhkru taseme
märguandeid ja süsteemiteatiseid, kui sensori
soojendamisperiood on läbi saanud.
Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
nutitelefoni sätteid.
• Te EI KUULE kõrge või madala veresuhkru
taseme märguandeid, kui teie nutitelefon on
hääletu (heli on välja lülitatud).
• Kuulete märguandeid VAID siis, kui nutitelefoni
heli on sisse lülitatud.
• Kontrollige nutitelefoni sätteid, sest muidu ei
pruugi te märguannet näha.
Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
vastuvõtja sätteid.
• Kui teie vastuvõtja on seadistatud vibreerima, ei
kuule te kõrge või madala veresuhkru taseme
märguandeid.
• Märguannete kuulmiseks lülitage vastuvõtja
heli sisse.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Märguanded
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4.1 Madala ja kõrge taseme
märguanded
Mida näete

Mida see tähendab?

Rakendus

Madala veresuhkru
taseme märguanne
(madala taseme
märguanne)

Madal veresuhkur

3,8

Annab teile teada, et
Dexcom ONE’i sensori
lugem on madalam kui
teie madala märguandetaseme tase.

mmol/L

OK

Vastuvõtja
10:30

50%

Madala veresuhkru
taseme märguanne

3,8
mmol/L

OK

• Selle muutmiseks
rakenduses avage
Sätted > Märguanded.
• Selle muutmiseks
vastuvõtjas avage
Menüü > Sätted >
Märguanded.
• Saate valida märguande
taseme ja heli.
Kõrge veresuhkru taseme
märguanne (kõrge
taseme märguanne)

Rakendus
Kõrge veresuhkur

Annab teile teada, et
Dexcom ONE’i sensori
legum on kõrgem kui teie
kõrge märguandetaseme
tase.

18,5
mmol/L

OK

Vastuvõtja
10:30

• Lülitage madala
taseme märguanne
seadistamise ajal sisse.

50%

Kõrge veresuhkru
taseme märguanne

18,5
mmol/L

OK

• Lülitage kõrge
taseme märguanne
seadistamise ajal sisse.
• Selle muutmiseks
rakenduses avage
Sätted > Märguanded.
• Selle muutmiseks
vastuvõtjas avage
Menüü > Sätted >
Märguanded.
• Saate valida märguande
taseme ja heli.
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4.2 Märguannete
sisselülitamine
Dexcom ONE annab teile süsteemi seadistamisel
võimaluse märguanded sisse lülitada. Järgige
ekraanil edastatud viipasid. Pärast seadistamist on
võimalik märguanded sisse lülitada või neid muuta.
Rakendus
1. Avage Sätted > Märguanded.
2. Puudutage märguannet, mida soovite seadistada.
3. Järgige ekraanil esitatud viipasid.
Sätted

Märguanded

Madal

Väljas

Kõrge

Väljas

Signaal puudub

Väljas

Lühike sensoriprobleem

Väljas

Tehnilised märguanded

Sees

Dexcom ONE'i märguanded ei tühista teie
telefoni sätteid.
Te EI kuule ega tunne märguandeid, kui telefon
on hääletu.

Glükoos

Aruanded

Sätted

Samuti on võimalik madala taseme ja kõrge
taseme märguannet sisse lülitada või reguleerida,
puudutades suundumuse graafiku ülemises
parempoolses nurgas ikooni Rohkem.
iOS

Android

Rakenduse märguannete sätted
• Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
nutitelefoni sätteid. Te EI KUULE kõrge või
madala veresuhkru taseme märguandeid, kui
teie nutitelefon on hääletu (heli on välja lülitatud).
Kontrollige nutitelefoni sätteid, sest muidu ei
pruugi te märguannet näha.
• Märguande vibratsioonid sarnanevad nutitelefoni
muude rakenduste teavitustele. Ainus viis
teada saada, kas tegemist on Dexcom ONE'i
teavitusega, on vaadata nutitelefoni.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Märguanded
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Vastuvõtja
1. Avage Menüü > Sätted > Märguanded.
2. Valige märguanne, mida soovite seadistada.
3. Järgige ekraanil esitatud viipasid.
10:30

50%

Märguanded
Madal
Väljas

Kõrge
Väljas

Signaal puudub
Väljas

Lühiajaline sensoriprobleem
Väljas

Tagasi

Vastuvõtja märguande sätted
• Dexcom ONE'i märguanded EI TÜHISTA teie
vastuvõtja sätteid.
• Kui teie vastuvõtja on seadistatud vibreerima, EI
KUULE te kõrge või madala veresuhkru taseme
märguandeid.
• Kontrollige vastuvõtja heliseadeid: Avage Menüü
> Sätted > Märguande helid.
• Märguannete kuulmiseks lülitage vastuvõtja
heli sisse.

Märguande helide kohandamine
Rakendus
Märguande heli muutmiseks puudutage
märguannete menüüs valikut Heli.
Madala taseme märguanne
Märguanded

Madal
Annab märku, kui sensori lugem on määratud
tasemel või madalamal. See on punane joon
veresuhkru graafikul.

Tase
Heli

3,9 mmol/L
Madal (vaikimisi)

Dexcom ONE'i märguanded ei tühista teie
telefoni sätteid.
Te EI kuule ega tunne märguandeid, kui telefon
on hääletu.
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Vastuvõtja
Erinevate märguandehelide valimiseks vastuvõtjas
toimige järgmiselt.
1. Avage Menüü > Sätted > Märguande helid.
2. Valige helistiil, näiteks helitugevus: vaikne.
10:30

50%

Märguannete helid
Märguannete helide valimine.
Määratud heli rakendub
kõigile märguannetele.

Ainult vibreerimine
Helitugevus: vaikne
Helitugevus: keskmine
Meloodiad
Tagasi

Kasutage märguandeid
eesmärkide täitmiseks
Märguannete kohandamiseks ja eesmärkide
täitmiseks tehke koostööd tervishoiutöötajaga. Kas
olete näiteks mures insuliini üleannustamise - liiga
väikese vahega insuliiniannuste manustamise pärast?
Selleks, et kasutada Dexcom ONE'i insuliini üleannustamise vältimise vahendina, võib tervishoiutöötaja
soovitada kõrge taseme märguande edasilükkamise
funktsiooni sisselülitamist. Niimoodi saate pärast esimese märguande kinnitamist valida, kui kaua soovite
oodata, enne kui saate uue kõrge taseme märguande.
Märguanne kordub teie valitud intervalliga, kuni teie
Dexcom ONE'i lugemid on taas sihtvahemikus. See
tuletab teile meelde, et peaksite hiljem oma lugemeid
kontrollima, veendumaks, et teie veresuhkru väärtused on langenud.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Märguanded
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Allpool esitatud ekraanidel on kuvatud kahetunnised
edasilükkamise märguanded. Kui teie Dexcom ONE'i
lugemid püsivad kõrged kahe tunni jooksul pärast
esimest kõrge taseme märguande edastamist, siis
märguannet korratakse. See annab teile teada, et
võiksite võtta rohkem insuliini. Kui möödub kaks
tundi ja olete sihtvahemikus, siis kõrge taseme
märguanne ei kordu.
Rakendus							Vastuvõtja
Tühista

Salvesta

Lükka edasi
Pärast esimese märguande kinnitamist
see kordub, kui sensori lugem püsib nii kaua
kõrge. Kordumise ajaks saate valida
15 minutit kuni 4 tundi.

2 tundi
1

2

3

10:30

50%

Märguande
edasilükkamine
Pärast esimese märguande
kinnitamist see kordub,
kui lugem jääb nii kauaks
kõrgele tasemele.

00 min
05
10
15

2

: 00
MM

Tagasi

Edasi

Kui teie sensori lugemid on pärast toidukordi
kõrged, võib tervishoiutöötaja soovitada teil
esimese kõrge taseme märguandega viivitada,
et insuliin hakkaks mõjuma. Saate seadistada
atribuudi Esimese märguandega viivitamine ja
valida viivituse pikkuse seadistuses Kõrge taseme
märguanne.
Rakenduse märguannete kohta tehtud muudatused
ei kajastu vastuvõtjas ja vastupidi. Kui soovite, et
märguanded oleksid ühesugused, tuleb muudatused
teha mõlemas seadmes.
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5. peatükk
Raviotsused
Dexcom ONE’iga saab teha raviotsuseid ilma
glükomeetrit kasutamata. Siiski peaksite kasutama
glükomeetrit raviotsuste tegemiseks, kuni õpite
tundma, kuidas Dexcom ONE teie jaoks toimib. Ärge
kiirustage. Võib kuluda päevi, nädalaid või kuid,
enne kui olete piisavalt enesekindel, et kasutada
CGM-i raviotsuste tegemiseks.
Mõnikord peab Dexcom ONE'i asemel kasutama
glükomeetrit. Ja mõnikord on parem jätta ravimata
ning lihtsalt vaadata ja oodata.
Raviotsuste tegemisel pidage nõu tervishoiutöötajaga,
et selgitada välja enda jaoks parim variant.

5.1 Millal kasutada Dexcom
ONE'i asemel glükomeetrit
Usaldage järgmistel juhtudel raviotsuste tegemiseks
glükomeetrit.
• Dexcom ONE'il puudub arv, nool või mõlemad.
Näited: Kasutage glükomeetrit, kui näete
mõnda järgmistest.
Kuva

Mida see tähendab?

Rakendus
Kõrge

Arv puudub
Vastuvõtja

Kõrge

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Kuva

Mida see tähendab?

Rakendus

8,5
mmol/L

Nool puudub

Vastuvõtja

8,5
mmol/L

Rakendus

Signaal puudub

Hoidke alati telefoni saatjast 6 meetri
raadiuses. Sidumine võib võtta kuni
30 minutit.
Abi

Vastuvõtja
10:30

50%

Puudub arv või nool

Signaal puudub
Hoidke alati nutiseadet
saatjast 6 meetri raadiuses.
Oodake kuni 30 minutit.

OK

Teisisõnu, kui puudub arv või nool − CGM ei aita
raviotsuse tegemisel.
• Dexcom ONE'i lugemid ei vasta teie
sümptomitele.
Näide: te ei tunne end
hästi, kuid teie lugemid
näitavad, et veresuhkur
on sihtvahemikus.
Peske hoolikalt käsi ja
kasutage glükomeetrit. Kui
glükomeetri väärtus vastab
teie sümptomitele, lähtuge
ravimisel glükomeetri
väärtusest.
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5.2 Millal jälgida ja oodata?
Mõnikord on parem mitte ravida
ning lihtsalt jälgida ja oodata.
Insuliini üleannustamine:
Insuliini ei tohi liiga tihti
annustada. Oodake annustamise
vahel vähemalt kaks tundi,
et veresuhkru tase kogemata liiga madalale ei
langeks. Mõnikord on targem jälgida ja oodata.

5.3 Suundumuse noolte
kasutamine
Pidage suundumuse noolte kasutamise alal nõu
tervishoiutöötajaga ja määrake kindlaks, kui palju
insuliini manustada.
Ülespoole nool: kui veresuhkru tase
tõuseb, kaaluge veidi suurema
insuliinikoguse manustamist
Allapoole nool: kui veresuhkru tase
langeb, kaaluge tavalisest kogusest
veidi väiksema insuliinikoguse
manustamist

5.4 Asjatundlike nõuannete
järgi ravimine
Pidage nõu tervishoiutöötajaga järgneva osas.
• Dexcom ONE’i kasutamine veresuhkru taseme
haldamiseks
• Märguannete tasemete määramine
• Glükomeetri väärtuste ja sensori lugemite
võrdlemine
• Sõrmeotsavere võtmise parimad tavad

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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5.5 Raviotsuste tegemise
harjutamine
Raviotsuste tegemise harjutamiseks kasutage
allpool edastatud näiteid.
Arutage neid tervishoiutöötajaga ja vaadake üle
järgmised aspektid.
• Millal peab glükomeetrit kasutama?
• Kuidas Dexcom ONE seadet kasutada?
• Millal peab ravimise asemel jälgima ja ootama?
Olukord

Lahendus

Varahommik:

Millega arvestada?

madala taseme
märguanne äratab
teid üles.

• Arv ja nool: Teil on
mõlemad.

Näete järgmist:

4,4
mmol/L

• Arv: teie
veresuhkru tase
on madal –
4,4 mmol/L.
• Aeglaselt langev
nool: veresuhkur
langeb 30 minuti
jooksul kuni
3,4 mmol/L.
Mida peaksite tegema?
• Kasutage Dexcom
ONE'i tavapäraseks
raviks.

Hommikusöögi
aeg:

Millega arvestada?

• Arv ja nool: Teil on
Üheksakümne minuti
mõlemad.
pärast hakkate
• Ülespoole nool:
hommikusööki
veresuhkur tõuseb
sööma.
30 minuti jooksul kuni
Näete järgmist:
5 mmol/L.
Mida peaksite tegema?

7,3

mmol/L
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• Kasutage raviks
Dexcom ONE'i.
Manustage
tavapärane annus ja
ülespoole noole tõttu
veidi rohkem.
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Olukord

Lahendus

Pärast
hommikusööki:

Millega arvestada?

Kolmkümmend
minutit pärast
hommikusöögi
annuse võtmist
edastatakse teile
kõrge taseme
märguanne.
Näete järgmist:

12,4

• Insuliin. Manustasite
insuliini vähem kui
tund aega tagasi.
Selle mõjumine võtab
aega.
Mida peaksite tegema?
• Mitte midagi. Insuliini
üleannustamise
ennetamiseks jälgige
ja oodake. Ärge
ravige veel vähemalt
poolteist tundi.

mmol/L

Tund aega hiljem.

Millega arvestada?

Jälgisite ja ootasite. • Insuliin.
Hommikusöögi ajal
Näete järgmist:
manustatud insuliin
aitas teid tagasi
sihtvahemikku.
9,1
Mida peaksite tegema?
mmol/L

• Mitte midagi. Ravi ei
ole vajalik.
Hommiku
keskpaik:

Millega arvestada?

soovite võtta
hommiku
keskpaiku midagi
hamba alla.
Näete järgmist:
3 tundi

6

12

24

22
18
14
10
6
2
9:00

10:00

11:00

Praegu
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• Arv ja nool
puuduvad: Teil pole
kumbagi. Pöörake
tähelepanu lüngale
Dexcom ONE'i
lugemite hulgas.
• Veateade: teile ei
edastata Dexcom
ONE'i lugemeid.
Mida peaksite tegema?
• Kasutage raviotsuste
tegemiseks
glükomeetrit.
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Olukord

Lahendus

Lõunasöögi aeg:

Millega arvestada?

kolm tundi hiljem
on aeg võtta
lõunasöögi annus.

• Arv ja nool: Teil on
mõlemad.

Näete järgmist:

6,1

mmol/L

• Allapoole nool:
veresuhkur langeb
30 minuti jooksul
kuni 5 mmol/L.
Mida peaksite tegema?
• Kasutage raviks
Dexcom ONE'i.
Allapoole noole tõttu
võtke veidi vähem.

Pärastlõuna
keskpaik:
lõunasöögist
on möödunud
kolm tundi.
Näete järgmist:

12,4

Millega arvestada?
• Edastatud on arv
ja nool puudub: teil
pole noolt.
Mida peaksite tegema?
• Kasutage raviotsuste
tegemiseks glükomeetrit.

mmol/L

Varajane õhtu:

Millega arvestada?

vahetult enne
õhtusööki tunnete
väikest värinat ja
higistate.

• Sümptomid ja Dexcom
ONE'i lugem: Teie
sümptomid ei ole
kooskõlas Dexcom
ONE'i sensori
lugemitega.

Näete järgmist:

6,8
mmol/L
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Mida peaksite tegema?
• Peske hoolikalt käsi ja
võtke sõrmeotsaverd.
Kui glükomeetri
väärtus on kooskõlas
sümptomitega,
kasutage seda
raviotsuste tegemiseks.
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6. peatükk
Uue sensoriseansi
käivitamine
Iga sensoriseanss kestab 10 päeva.
Sätetes on näha, millal teie praegune seanss lõpeb.
Dexcom ONE annab teile märku, kui seansi lõpuni
on jäänud 24 tundi, seejärel 6 tundi, 2 tundi ja
lõpuks 30 minutit.
Viimane märguanne annab teada, et teie seanss
on lõppenud. Kui saate kõnealuse märguande,
järgige praeguse sensori eemaldamiseks ja uue
käivitamiseks käesolevas peatükis edastatud
juhiseid.
Uue seansi käivitamiseks enne sensori lõplikku
aegumist järgige lisas A esitatud juhiseid:
Veaotsing.
Pidage meeles, et pärast sensoriseansi lõppemist
ei edastata teile enam sensori lugemeid. Sensori
lugemite hankimise jätkamiseks järgige vana
sensori eemaldamiseks allpool esitatud samme,
seejärel sisestage uus sensor ja lõpetage sensori
soojendamisperiood.

6.1 Sensori eemaldamine
Järgige neid samme järgmise jaoks.
• Eemaldage sensor keha küljest.
• Eemaldage saatja hoidikust.
Dexcom ONE annab teada, millal sensor välja
vahetada.
Rakendus
Sensor on aegunud

Märguandeid pole

1

Eemaldage sensor kohe
Enne uue sensori käivitamist lugemeid
ega märguandeid ei näidata.
OK
Sensori eemaldamise juhised

Vastuvõtja
10:30

50%

Sensor on aegunud
Eemaldage sensor kohe.
Enne uue sensori käivitamist
lugemeid ega märguandeid
ei edastata.

Uue sensori käivitamine
Tühista

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
Uue sensoriseansi käivitamine
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Eemaldage servalt kleepriba.
Eemaldage sensor, saatja hoidik ja saatja.
2

Murdke saatja hoidikut sälkude juurest.
3

Libistage saatja välja.
Jätke saatja järgmise sensoriga kasutamise
jaoks alles.

4

Visake kleepriba ära vastavalt verd
sisaldavate komponentide kasutusest
kõrvaldamist käsitlevatele kohalikele
suunistele.

6.2 Saatja korduvkasutamine
Saatja kasutusaeg on kolm kuud. Kasutage seda
sensoriseansside jaoks uuesti. Dexcom ONE annab
teile kolm nädalat enne saatja aegumist märku, et
see tuleb varsti välja vahetada. Kui tegemist on teie
ainsa saatjaga, külastage uue saatja tellimiseks
veebilehte dexcom.com või võtke ühendust
Dexcomi kohaliku esindajaga.
Juhul kui saatja aku võimaldab vähem kui ühte
sensoriseanssi, ei saa te seda uue sensoriseansi
käivitamiseks kasutada.
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LISA
Veaotsing
Dexcom Clarity
Dexcom ONE'i eest hoolitsemine
Pakendi sümbolid
Garantii
Tehniline teave
Kutsealase kasutamise juhised
Sõnastik

Lisa A
Veaotsing
Käesolevas lisas on esitatud lühijuhised kõige
sagedamaste küsimuste kohta. Need on loetletud
tähestikulises järjekorras, nagu allpool näidatud.
A.1 Täpsus – sensori lugemid ei ole kooskõlas
glükomeetri väärtusega
A.2 Täpsus – sensori lugemid ei ole sümptomitega
kooskõlas
A.3 Kleepriba
A.4 Rakendus lülitub välja
A.5 Märguandeid pole kuulda
A.6 Levinud märguanded
• Lühiajaline sensoriprobleem
• Sidumine ebaõnnestus
• Signaali kadumise hoiatus
• Saatja aku tühjenemise ja viimase seansi
märguanded
• Saatja tõrge
A.7 Sensoriseansi varajane lõpetamine
A.8 Graafikus on lünk
A.9 Tehniline tugi
A.10 Vastuvõtja laadimine
A.11 Vesi ja Dexcom ONE
Veaotsingu täielik teave on esitatud Dexcomi
veebilehe (dexcom.com) korduma kippuvate
küsimuste jaotises.

A.1 Täpsus – sensori lugemid
ei ole kooskõlas glükomeetri
väärtusega
Erinevad kehavedelikud annavad tulemuseks
erinevad arvud.
• Glükomeetriga mõõdetakse vere
glükoosisisaldust.
• Dexcom ONE'i sensoriga mõõdetakse
koevedelikus sisalduva veresuhkru taset.
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A.2 Täpsus – sensori
lugemid ei ole sümptomitega
kooskõlas
Juhul kui lugemid ei ole teie sümptomitega
kooskõlas:
• peske käsi seebi ja veega. Kuivatage käed.
Seejärel määrake sõrmeotsa verest veresuhkur
glükomeetriga. Kui glükomeetri väärtus on
kooskõlas teie sümptomitega, siis kasutage
seda raviotsuste tegemiseks.

A.3 Kleepriba
Probleem
Aplikaatorit pole võimalik eemaldada

Lahendus

1. Eemaldage ettevaatlikult kleepriba, kui
aplikaator on selle küljes.
2. Kontrollige sisestuskohta ja veenduge, et
sensor pole naha sisse jäänud.
3. Aplikaatorit ei tohi korduvkasutada.
4. Võtke ühendust tehnilise toega veebilehel
dexcom.com või Dexcomi kohaliku
esindajaga.

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Probleem
Kleepriba koorub korpuselt maha

Lahendus
Pärast sensori sisestamist saab mahakoorumist
järgmisel viisil vähendada.
• Paigaldage kleepribale katteplaaster või
meditsiiniline teip (näiteks Blenderm). Saatjat
ei tohi kinni katta. Vältige lahtiseid haavu.
• Katteplaastri tellimiseks võtke ühendust
tehnilise toega veebilehel dexcom.com või
Dexcomi kohaliku esindajaga.

Plaaster
Meditsiiniline teip
Järgmise sensoriseansi jaoks saate
mahakoorumist enne sensori sisestamist
järgmisel viisil ennetada.
• Enne sensori sisestamist veenduge, et teie
nahk on puhas ja kuiv.
• Kasutage plaastri all kleepuvaid tooteid
(näiteks Mastisol®, SkinTac™). Vältige nõela
sisestuskohta.
• Kinnitage plaaster tihedalt naha külge.
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Probleem
Nahaärritus sensorikoha ümber
Lahendus
Mõned inimesed on sensori kleepuva osa
suhtes tundlikud. Kui kleepriba kinnitamise
kohal tekib tõsine nahaärritus, näiteks sügelus,
põletustunne ja/või lööve, võtke ühendust
tervishoiutöötajaga.

A.4 Rakendus lülitub välja
Kui rakendus lülitub välja, võib põhjuseks olla see,
et nutiseadme mälu või salvestusruum on täis.
Probleemi kõrvaldamiseks pange kinni avatud
rakendused, mida te ei kasuta ning kustutage
failid, mida te ei kasuta.

A.5 Märguandeid pole kuulda
1. Veresuhkru märguanded puuduvad, kui te
pole neid sisse lülitanud. Kui te ei lülitanud
märguandeid seadistamise ajal sisse, lülitage
need kohe sisse.
• Rakendus: avage Sätted > Märguanded
• Vastuvõtja: Avage Menüü > Sätted >
Märguanded
2. Dexcom ONE’i märguanded EI TÜHISTA
nutiseadme sätteid.
• Rakendus: Te EI KUULE kõrge või madala
veresuhkru taseme märguandeid, kui teie
telefon on hääletu (heli on välja lülitatud)
või vibreerimise režiimil.
• Vastuvõtja: Kui teie vastuvõtja on seadistatud
vibreerima, ei kuule te kõrge või madala
veresuhkru taseme märguandeid.
Märguannete kuulamiseks lülitage
vastuvõtja heli sisse: Menüü > Sätted >
Märguande helid.
3. Kui märguanded ja nutitelefoni heli on sisse
lülitatud, siis veenduge, et rakendus, Bluetooth,
helitugevus ja teavitused on sisse lülitatud.
4. Nutitelefoni soovitatud sätete jaoks avage
2. peatükk. -Kõlari katsetamiseks avage
nutitelefoni tootejuhised.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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A.6 Levinud märguanded
Probleem
Lühiajaline sensoriprobleem
Rakendus
Märguandeid pole

Lühike sensoriprobleem
Ärge eemaldage sensorit.
Ajutine probleem. Oodake kuni 3 tundi.

OK

Vastuvõtja
10:30

50%

Lühiajaline
sensoriprobleem
Ärge eemaldage sensorit.
Ajutine probleem.
Oodake kuni 3 tundi.

OK

Sensor pole veresuhkru taseme mõõtmiseks
ajutiselt saadaval.
Lahendus
1. Kontrollige saatjat – kas see kinnitub
tugevalt saatja hoidiku külge?
2. Oodake kuni kolm tundi, kuni Dexcom ONE
ennast parandab.
3. Kui seade pole pärast kolme tunni
möödumist korras, võtke ühendust tehnilise
toega aadressil dexcom.com või võtke
ühendust Dexcomi kohaliku esindajaga.
Enne seadme parandamist märguandeid
ega sensori lugemeid ei edastata. Kasutage
raviotsuste tegemiseks glükomeetrit.
Märguande eemaldamiseks puudutage või
valige OK, seejärel avage lisateabe saamiseks
avakuval Abi.
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Probleem
Sidumine ebaõnnestus
Rakendus
Sidumine ebaõnnestus

Vastuvõtja
Tehtud

10:30

50%

Sidumine ebaõnnestus
Proovi uuesti siduda

Sidumine ebaõnnestus
Otsige lahendust
veaotsingu juhistest
ja proovige uuesti siduda.

Uuesti sidumine
Veaotsingu juhised
Saatja seerianumbri
muutmine

Dexcom ONE'i sidumine ei õnnestunud.
Lahendus
1. Veenduge, et saatja on saatja hoidikusse
kinnitatud.
2. Kontrollige saatja seerianumbrit ja proovige
uuesti.
3. Juhul kui te ei järginud sidumise ajal
järgmiseid samme, siis siduge uuesti ja
järgige neid.
• Võtke vastu Bluetooth i sidumise taotlus.
• Kuvaseadmest ei tohi olla kaugemal kui
kuus meetrit.
4. Kasutada ei tohi aegunud saatjat.
5. Vahetage sensor välja, kinnitage saatja
uuesti ja siduge. Asendusosa hankimiseks
võtke ühendust tehnilise toega aadressil
dexcom.com või Dexcomi kohaliku
esindajaga.
Enne seadme parandamist märguandeid
ega sensori lugemeid ei edastata. Kasutage
raviotsuste tegemiseks glükomeetrit.
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Probleem
Signaal puudub
Rakendus
Märguandeid pole

Signaal puudub
Hoidke alati telefoni saatjast 6 meetri
raadiuses. Sidumine võib võtta kuni
30 minutit.
OK

Vastuvõtja
10:30

50%

Signaal puudub
Hoidke alati nutiseadet
saatjast 6 meetri raadiuses.
Oodake kuni 30 minutit.

OK

Kuvaseadme ja saatja vahel pole ühendust.
Lahendus
Proovige kõiki neid nõuandeid ja oodake 10 minutit,
et näha, kas Bluetooth ühendub uuesti:
1. Veenduge, et saatja ja kuvaseade ei oleks
üksteisest rohkem kui kuue meetri kaugusel.
Kui olete vees, hoidke seadet lähemal kui
kuus meetrit.
2. Lülitage Bluetooth välja ja uuesti sisse.
3. Käivitage kuvaseade uuesti. Kui kasutate
nutitelefoni, avage uuesti Dexcom ONE'i
rakendus.
4. Juhul kui kõnealused nõuanded probleemi
ei lahenda, võtke ühendust tehnilise toega
aadressil dexcom.com või Dexcomi kohaliku
esindajaga.
Enne seadme parandamist märguandeid
ega sensori lugemeid ei edastata. Kasutage
raviotsuste tegemiseks glükomeetrit.
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Probleem
Saatja madala akutaseme ja viimase seansi
märguanded
Rakendus
Saatja aku tühjeneb

Vastuvõtja
10:30

50%

Teie saatja aegub umbes
3 nädala pärast.
Ärge asendage oma praegust saatjat
veel uue vastu. Oodake, kuni süsteem
ütleb teile seda.
Tellige uus saatja, kui te pole seda
veel teinud.

OK

Saatja aku
tühjeneb
Teie saatja aegub umbes
3 nädala pärast.
Ärge asendage töösolevat
saatjat uuega. Oodake, kuni
süsteem annab märku saatja
vahetamise vajadusest.
Kui te pole seda veel teinud,
siis tellige uus saatja.

OK

Saatja aku on aegumas.
Lahendus
Tellige uus saatja.
Kui teie saatja aku on aegumas, annab Dexcom
ONE teada, kui:
• aegumiseni on kolm nädalat;
• aegumiseni on kaks nädalat;
• alles on veel üks seanss;
• aku tase on uue seansi jaoks liiga madal;
• aku tase on kriitiliselt madal ja selle peab
viivitamatult välja vahetama.
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Probleem
Saatja tõrge
Rakendus

Vastuvõtja
10:30

Saatja tõrge

Märguandeid pole

50%

Saatja tõrge

Eemaldage sensor kohe
Asendage vana ja siduge uus saatja
uue sensoriga.

Lugeneid või märguandeid
ei edastata.
Eemaldage sensor ja saatja
kohe. Siduge uus saatja
uue sensoriga.

OK
Sensori eemaldamise juhised

Uue saatja sidumine
Tühista

Saatja ei tööta. Sensoriseanss seiskub
automaatselt.
Lahendus
Kõnealusest probleemist teavitamiseks ja
asendusseadme saamiseks võtke ühendust
tehnilise toega veebilehel dexcom.com või
Dexcomi kohaliku esindajaga. Enne seadme
vahetamist märguandeid ega sensori lugemeid
ei edastata. Kasutage raviotsuste tegemiseks
glükomeetrit.

A.7 Sensoriseansi varajane
lõpetamine
Võimalik, et soovite sensoriseansi varem lõpetada.
Pärast sensoriseansi peatamist ei saa seda enam
uuesti käivitada.
Rakendus
Puudutage valikut Sätted
1

Glükoos

Aruanded

Sätted

Puudutage valikut Sensoriseansi
peatamine
2

Eemaldage sensor ja saatja. Lisateabe
saamiseks avage 6. peatükk.
ASENDAGE SENSOR
SENSORISEANSI PEATAMINE
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Vastuvõtja
1

Avage Menüü
Valige Sensoriseansi peatamine
Eemaldage sensor ja saatja. Lisateabe
saamiseks avage 6. peatükk.
10:30

50%

Menüü

2

Aruanded
Sätted
Teave
Abi
Sensori asendamine
Sensori seansi peatamine
Väljalülitamine
Tagasi

A.8 Graafikus on lünk
Juhul kui lugemeid ei edastata, võib graafikus
esineda lünk. Kui lugemite edastamine jätkub,
suudab Dexcom ONE asendada edastamata
lugemeid kuni kolme tunni ulatuses.
3 tundi

6

12

24

22
18
14
10
6
2
9:00

10:00

11:00

Praegu

A.9 Tehniline tugi
Dexcom ONE CGM süsteemi kohta abi saamiseks
võtke ühendust tehnilise toega veebilehel
dexcom.com või Dexcomi kohaliku esindajaga.
Kõigist tõsistest juhtumitest, mis on seoses selle
seadmega juhtunud, tuleb teatada tootjale ja selle
liikmesriigi pädevale asutusele, kus te asute.
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A.10 Vastuvõtja laadimine
Probleem
Teie vastuvõtjat tuleb laadida, kui:
• aku ikoon näitab madalat laadimistaset;
• vastuvõtja ei lülitu sisse.
Lahendus
Kasutage Dexcomi tootekomplekti kuuluvat
laadijat. Seadme täielik laadimine võib kuni kolm
tundi aega võtta.

A.11 Vesi ja Dexcom ONE
Tihedalt paika kinnitatuna on saatja veekindel.
Lubatud on ujumine, duši all ja vannis käimine:
vee ja Dexcom ONE'i pärast pole tarvis muretseda –
lihtsalt jätke kuvaseade kuiva kohta.
Kui olete vees, peab kuvaseade olema sensori
lugemite saamiseks lähemal kui kuus meetrit.
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Dexcom Clarity
Dexcom Clarity tarkvara on teie Dexcom CGM-i
süsteemi oluline osa.
Dexcom Clarity on teie CGMsüsteemi oluline osa, pakkudes
terviklikku ülevaadet teie
diabeedi haldamisest, tuues esile
veresuhkru mustrid, suundumused
ja statistika. See võib aidata
tuvastada veresuhkru mustreid ja koos oma
tervishoiuteenuse osutajaga määrata selliste
mustrite võimalikud põhjused.
Hankige aruanded veebis aadressil
dexcom.com/clarityapp ja liikvel olles Dexcom Clarity rakenduse kaudu. Logige sisse Dexcomi teabega.
Kui kasutate ka rakendust Dexcom CGM, saadate oma
veresuhkru andmeid automaatselt ja pidevalt Dexcom
Clarity kontole (vajalik on internetiühendus).
Kliiniku antud jagamiskoodiga saate lubada
kliinikule pideva juurdepääsu oma andmetele
külastuste ajal või igal ajal, kui vajate abi.
Kui kasutate ainult vastuvõtjat, laadige oma andmed
Clarity tarkvarasse vähemalt kord kuue kuu jooksul.
Alustamiseks tehke järgmist.
• Jagage Dexcom Clarity rakendusega:
• Logige Dexcomi sisselogimisandmetega
Dexcom Clarity rakendusse
• Puudutage valikut Profiil > Jagamise
lubamine ja järgige ekraanil esitatud
juhiseid.
• Või jagage Dexcom Clarity veebilehe kaudu:
• Logige Dexcom Clarity rakendusse veebis
aadressil dexcom.com/clarityapp
• Järgige ekraanil esitatud juhiseid

Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Lisa C
Dexcom ONE'i eest
hoolitsemine
C.1 Dexcom ONE’i
hoiustamine ja hooldus
Sensor
• Enne kasutamist hoidke steriilses pakendis.
• Hoidke temperatuuril 2 °C kuni 30 °C.

Saatja
• Enne kasutamist hoidke seadet karbis.
Kontrollige saatjat – kahjustuste korral ei tohi
seadet kasutada.
• Hoidke temperatuuril 0 °C kuni 45 °C.
• Hoidke suhtelise õhuniiskuse vahemikus
10–95%.

Vastuvõtja
• Aku peab olema laaditud. Kasutage ainult
Dexcomi USB laadimis-/allalaadimiskaablit.
• Kui kannate vastuvõtjat käekotis või taskus,
kaaluge ekraanikaitse kasutamist, mis ei tekita
kuvatud teabe puhul häireid. Kaitske seda
metallesemete ja teravate esemete eest.
• Ärge kandke sellele päikesekaitsekreemi ega
putukatõrjevahendit.
• Vajadusel värskendage vastuvõtja kuupäeva/
kellaaega.
• Määrdumise korral või vähemalt kord kuus
peab seadet puhastama. Ristsaastumise
ennetamiseks desinfitseerige seadet.
Puhastamine
1. Kasutage ühte järgmistest puhastusvahenditest:
• Niisutage lappi vedelseebi ja veega
• Pleegitavad salvrätikud
• Ammooniumiga salvrätid
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2. Pühkige
• Kogu mustuse eemaldamiseks pühkige
mõõduka survega kogu vastuvõtjat – kolm
korda üles ja alla ning kolm korda ühelt
küljelt teisele.
3. Laske õhu käes kuivada
Desinfitseerimine
1. Korrake puhastusjuhiseid, kasutades uut
pleegitavat või ammooniumiga salvrätti.
2. Pühkige vastuvõtjat, kuni see on täiesti niiske.
Kasutage salvrätti, et hoida vastuvõtja kaks
minutit niiskena.
3. Laske õhu käes kuivada.
Nõuanded
• Avade, näiteks USB-pordi kaudu ei tohi
vastuvõtjasse vett või muid vedelikke sattuda.
• Vastuvõtjal ei tohi kasutada abrasiivaineid.
• Kui vastuvõtjal on ekraanikaitse, eemaldage see
enne puhastamist ja desinfitseerimist.
• Alkoholi sisaldavaid salvrätte pole vastuvõtja
puhastamiseks testitud.

Kasutage õiget saatjat ja sensorit
• Dexcom ONE’i komponendid ei ühildu
Dexcomi toodete varasemate versioonidega.
Kombineerida ei tohi erinevate põlvkondade
saatjaid, vastuvõtjaid ega sensoreid.

C.2 Süsteemi kasutusest
kõrvaldamine
Erinevates piirkondades on elektroonika (saatja) ja
vere või muude kehavedelikega kokku puutunud osade
(sensor) kõrvaldamiseks erinevad nõuded. Järgige oma
piirkonna kohalikke jäätmekäitlusnõudeid.
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Lisa D
Pakendi sümbolid
Dexcom ONE’i pakendil on esitatud sümbolid. Need
näitavad, kuidas Dexcom ONE'i õigesti ja ohutult
kasutada. Sümbolite kirjeldused leiate allpool
esitatud tabelist.
Mõni neist sümbolitest ei pruugi teie piirkonnas
rakenduda ja need on esitatud ainult teabe
tagamise eesmärgil. Siin tabelis on näidatud, mida
iga sümbol tähendab:

~

EC REP

Vahelduvvool
Volitatud esindaja Euroopa
Ühenduses
Partii number
Bluetooth on sisse lülitatud, sidumine
on lubatud

REF

Katalooginumber
Ettevaatust! Uurige kasutusjuhendit.
II klassi seadmed
Uurige kasutusjuhendit
Tootmise kuupäev
Alalisvool
Ühekordselt kasutatav seade
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Mitte kasutada, kui pakend on
kahjustatud
Ainult siseruumides kasutamiseks
Elektri- ja elektroonikaseadmetest
tekkinud jäätmed − järgige kohalikke
jäätmekäitluse eeskirju
Niiskuse piirmäär
Sisend
IP kaitseaste > 12,5 mm suuruste
tahkete objektide sisestamise eest;
vette sukeldamise eest
Hoida otsese valguse eest
Hoida kuivas
Tootja

CE-vastavusmärgis

MR

MR-ohtlik

PN

Osa number

SN
STERILE R

Seerianumber
Steriliseeritud kiirgusega
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Temperatuuri piirang
Type BF Applied Part
Kasutada kuni
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Lisa E
Riski- ja kasutegurid
Iga meditsiiniseadme kasutamisega kaasnevad
riski- ja kasutegurid. Sellest lisast saate teada, mis
need on.

E.1 Riskitegurid
Dexcom ONE'i kasutamisega seotud riskitegurid on
järgmised.
• Märguanded ei jõua teieni.
• Dexcom ONE'i kasutamine raviotsuste
tegemiseks, kui te ei peaks seda tegema.
• Probleemid sensori sisestamisel.
• Allergiline reaktsioon liimaine suhtes.
• Sensori traat jääb naha alla.

Märguandeid ei jõua teieni.
Kui te ei saa märguandeid, kontrollige kuvaseadet
järgmise suhtes.
• Aku on laetud.
• Rakendus on sisse lülitatud.
• Märguanded on sisse lülitatud.
• Helitugevus on sisse lülitatud.
• Kõlar ja vibratsioon töötavad.
• Seade on kuue meetri ulatuses.
• Puuduvad süsteemi tõrked, näiteks lühiajaline
sensoriprobleem või signaali puudumine.
• Soojendamisperiood ja pärast seansi lõppu:
Dexcom ONE’i kahetunnise soojendamisperioodi
ajal või pärast seansi lõppu EI EDASTATA teile
märguandeid või Dexcom ONE’i lugemeid.
• Rakendus ja Bluetooth on sisse lülitatud
Kontrollige, et teie nutitelefoni sätted oleksid
kooskõlas Dexcomi soovitatud sätetega.
Avage lisa A: Lisateabe saamiseks tutvuge
veaotsingu ja 2. peatükis soovitatud sätetega.
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Dexcom ONE'i kasutamine
raviotsuste tegemisel
Dexcom ONE'i saab kasutada raviotsuste
tegemiseks mõne erandiga peaaegu kõigis
olukordades.
Olukord: Teie enesetunne ei vasta Dexcom ONE'i
lugemile
Raviotsuse vahend: Määrake veresuhkur
sõrmeotsaverest ning kasutage seda näitu
raviotsuse tegemiseks.
Olukord: teie CGM-ekraanil puudub Dexcom ONE'i
lugem (arv) või nool(ed) või mõlemad
Raviotsuse vahend: Määrake veresuhkur
sõrmeotsaverest ning kasutage seda näitu
raviotsuse tegemiseks.
Mõned kasutajad on märganud, et sensorite täpsus
erines märkimisväärselt. Jälgige iga uue sensori
sisestamisel selle täpsust enne, kui kasutate seda
raviotsuste tegemiseks.
Lisateavet Dexcom ONE'i abil raviotsuste
tegemiseks leiate 5. peatükist.

Paratsetamool/atsetaminofeen –
häirivate ainetega seotud riskid
Dexcom ONE'i puhul võite võtta paratsetamooli/
atsetaminofeeni tavalise või maksimaalse annuse
1 g (1000 mg) iga kuue tunni järel ja kasutada
Dexcom ONE'i lugemeid raviotsuste tegemiseks.
Paratsetamooli/atsetaminofeeni maksimaalsest
annusest suurema annuse võtmine (nt > 1 gramm
iga kuue tunni järel täiskasvanutel) võib mõjutada
Dexcom ONE'i lugemeid ja muuta need tegelikust
suuremaks.

Hüdroksüuurea – häirivate
ainetega seotud riskid
Hüdroksüuurea on ravim, mida kasutatakse mõne
vähivormi ja verehaiguse ravimise puhul ning
seda kasutades võivad Dexcom ONE'i lugemid
olla tegelikkusest kõrgemad, mille tõttu võivad
hüpoglükeemia märguanded vahele jääda või
tekkida vead diabeediravi otsustes. Ebatäpsuse
tase sõltub teie organismi hüdroksüuurea kogusest.
Kasutage glükomeetrit.
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Sensori sisestamise riskid
Sensori sisestamisega võib kaasneda infektsioon,
verejooks või valu. Mõned inimesed on sensori
kleepuva osa suhtes tundlikud. Kui kleepriba
kinnitamise kohal tekib tõsine nahaärritus, näiteks
sügelus, põletustunne ja/või lööve, võtke ühendust
tervishoiutöötajaga.
Kliinilistes uuringutes ei ole sensori traadid
murdunud või eraldunud, kuid siiski on väike
võimalus, et sensori traat võib murduda või ära
tulla ning jääda teie naha alla. Sensori steriilsed
murdunud või eraldunud traadid ei kujuta tavaliselt
olulist meditsiinilist riski. Kui sensori traat murdub
või eraldub, jääb naha alla ja näitab infektsiooni
või põletiku märke, siis pöörduge tervishoiutöötaja
ja tehnilise toe poole aadressil dexcom.com või
Dexcomi kohaliku esindaja poole.

E.2 Kasutegurid
Mõned Dexcom ONE'i kasutamise kasutegurid on
järgmised.
• Diabeedi ohjamine.
• Teave veresuhkru taseme ja selle muutumise
kohta.
• Viivitamatu tagasiside saamine elustiili otsuste
kohta.
• Raviotsuste tegemine Dexcom ONE'i abil.
• Sagedaste veresuhkru mõõtmisega seotud valu
ja vaeva vähenemine, sõrmeotste säästmine.

Teave suundumuste kohta.
Dexcom ONE mitte ainult ei saada iga viie minuti
tagant veresuhkru lugemeid, vaid annab ka ülevaate
teie veresuhkru taseme suundumuste ja mustrite
kohta. See võimaldab teil näha suurt pilti ja seda,
kuidas söök, kasutatavad ravimid ja füüsiline
koormus mõjutavad teie veresuhkru taset.
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Raviotsuste tegemine Dexcom
ONE'i abil
Dexcom ONE'i lugemit ja suundumuse noolt saab
kasutada raviotsuste tegemiseks. Lisateabe
saamiseks avage 5. peatükk. Sõrmeotsavere järgi
kalibreerimine ei ole vajalik. See vähendab sagedase
sõrmeotsavere võtmisega kaasnevat valu ja vaeva
(Price and Walker, 2016) ning võimalikke ebatäpsest
kalibreerimisest tingitud vigu (Wadwa, 2018).

Diabeediravi ohjamine
Valikuliste märguannete funktsioon teavitab teid, kui
veresuhkru tase on väljaspool sihtvahemikku. See
võimaldab teil ennetada veresuhkru liiga madalat või
kõrget taset. Lisateabe saamiseks avage 4. peatükk.

Viited
Aleppo, G (2017). Replace-BG: a randomized trial
comparing continuous glucose monitoring with and
without routine blood glucose monitoring in wellcontrolled adults with type 1 diabetes. Diabetes
Care, 40(4), 538-545. doi: 10.2337/dc16-2482.
Price D, Walker T. The Rationale for Continuous
Glucose Monitoring-based Diabetes Treatment
Decisions and Non-adjunctive Continuous Glucose
Monitoring Use. Eur Endocrinol. 2016;12(1):24-30.
doi:10.17925/EE.2016.12.01.24
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Lisa F
Dexcom ONE'i garantii
Mõnikord juhtub õnnetusi. Dexcom kaitseb teid.
Käesolev lisa käsitleb meie garantiiteavet ja
kirjeldab, mille vastu ja kui kaua me garantiid
pakume.

F.1 Dexcomi vastuvõtja
piiratud garantii
Mille vastu ja kui kaua garantiid
pakume?
Dexcom, Inc. või selle kohalik Dexcomi
sidusettevõte („Dexcom”) annab üksikule
lõppkasutajale („teie” või „Kasutaja”) piiratud
garantii selle kohta, et Dexcomi vastuvõtjal
(„vastuvõtjal”) puuduvad tavakasutuse korral
materjali- ja tootmisdefektid („Piiratud garantii”)
perioodiks, mis algab algse ostu kuupäevast ja
aegub üks (1) aasta pärast seda, eeldusel, et seda
ei muudeta ega väärkasutata.
Märkus. Kui saite vastuvõtja asendusena kehtiva
garantiiga vastuvõtjale, siis kehtib piiratud garantii
asendusseadmele algse saatja garantiiperioodi
lõpuni, kuid asendusseadmele ei rakendu ükski
teine garantii.

Süsteemi muudatused ei ole
lubatud ja need muudavad kõik
garantiid kehtetuks
Käesolev piiratud garantii põhineb eeldusel, et
kasutaja kasutab pideva glükoosiseire süsteemi
kooskõlas Dexcomi tagatud dokumentidega. Teil ei
ole lubatud pideva glükoosiseire süsteemi ühelgi
muul moel kasutada. Pideva glükoosiseire süsteemi
väärkasutus, sobimatu juurdepääs sellele või selle
töödeldud ja edastatud teabele, pideva glükoosiseire
süsteemi või nutitelefoni lahtimuukimine või
juurkausta kasutamine ning volitamata toimingute
tegemine võib seada teid ohtu, põhjustada pideva
glükoosiseire süsteemi talitushäireid, on keelatud
ja muudavad piiratud garantii kehtetuks.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Mis ei ole garantiiga kaitstud?
Käesolev piiratud garantii ei kaitse järgmise vastu.
• Õnnetustest, väärkasutusest, hooletusest,
ebatavalisest füüsilisest, elektrilisest või
elektromehaanilisest koormusest, mistahes
toote osa modifitseerimisest tingitud defektid
või kahjustused või kosmeetilised kahjustused.
• Seadmed, mille seerianumber on eemaldatud
või loetamatu.
• Kõik pinnad ja muud välimised kaitseta osad,
mis on kriimustatud või kahjustatud tavapärase
kasutuse tõttu.
• Tõrked, mis on tingitud vastuvõtja kasutamisest
koos riist- või tarkvaraliste tarvikute,
lisaseadmete ja välisseadmetega, mida Dexcom
ei ole paigaldanud või heaks kiitnud.
• Valest testimisest, kasutamisest, hooldusest,
paigaldamisest või muudatusest tingitud
defektid või kahjustused.
• Pidevast glükoosiseire süsteemist erinevate
toodete või teenuste (millele võib kehtida eraldi
piiratud garantii) paigaldamine, hooldamine ja
teenindamine, pakkugu neid Dexcom või mõni
kolmas osapool. See hõlmab teie nutitelefoni ja
nutiseadet ning internetiühendust.
• Vastuvõtja, mis on füüsiliselt lahti võetud või
mille tarkvarale on volitamata viisil juurde
pääsetud.
• Vastuvõtja veekahjustus. Kuigi vastuvõtja
on pritsmetele vastupidav, peaksite vältima
vastuvõtja märjaks saamist.

Dexcomi kohustused piiratud
garantii alusel
Piiratud garantii perioodi jooksul asendab Dexcom
defektse vastuvõtja kasutajale tasuta.
Defektse vastuvõtjaga seotud abi saamiseks
võtke ühendust Dexcomi tehnilise toega aadressil
dexcom.com või Dexcomi kohaliku edasimüüjaga.
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Dexcomi piiratud garantii ja
vastutuse piirangud
Eespool kirjeldatud piiratud garantii on vastuvõtja
ainuke piiratud garantii ja kehtib kõigi muude
faktiliste ja õigusnormidest tulenevate otseste
ja kaudsete ja seadusega sätestatud või muude
garantiide asemel. Dexcom ütleb sõnaselgelt
lahti kõikidest muudest otsestest või kaudsetest
garantiidest, sealhulgas piiranguteta igasuguse
turustatavuse, kindlaks eesmärgiks sobivuse,
rikkumatuse garantiid, välja arvatud juhtudel, kus
see on kehtiva seadusandlusega keelatud.
Dexcom ei vastuta mis tahes viisil põhjustatud
ja teooriatega õigustatud eriliste, juhuslike,
tagajärgsete või kaudsete kahjude eest, mis on
tingitud Dexcom ONE'i või mis tahes muu Dexcomi
poolt Dexcom ONE'i kasutamiseks pakutava
funktsiooni või teenuse müümisest, kasutamisest,
väärkasutamisest või suutmatusest neid kasutada.
Kõnealused Dexcomi garantii ja vastutuse piirangud
kehtivad ka siis, kui Dexcomile või tema esindajale on
sellistest kahjudest teatatud hoolimata selle piiratud
garantii põhilise eesmärgi puudustest ja Dexcomi
pakutavast piiratud hüvitisest.
Käesolevat piiratud garantiid pakutakse ainult algsele
kasutajale ja seda ei saa kellelegi teisele üle anda
ning see võimaldab hüvitist ainult kasutajale.
Kui käesoleva piiratud garantii mistahes osa on
ebaseaduslik või jõustamatu mõne seaduse tõttu,
siis selline osaline ebaseaduslikkus või jõustamatus
ei või mõjutada käesoleva piiratud garantii ülejäänud
osa jõustatust. Käesolev piiratud garantii ei muuda
ega piira kasutaja õigusi ühegi müüja garantii või
kohustusliku kohaldatava seaduse alusel.

F.2 Dexcom sensori piiratud
garantii
Mille vastu ja kui kaua garantiid
pakume?
Seadusega lubatu piires tarnitakse Dexcom ONE'i
sensor teile olemasolevas seisus. Dexcom ütleb
lahti kõigist garantiidest (otsestest, kaudsetest
ja seadusega ettenähtud) seoses sensoriga, sh
turustatavuse ja kindlaks eesmärgiks sobivuse
garantiist. Ükski garantii ei laiene kaugemale selles
dokumendis kirjeldatust.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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F.3 Dexcomi saatja piiratud
garantii
Mille vastu ja kui kaua garantiid
pakume?
Dexcom, Inc. („Dexcom“) või Dexcomi kohalik
haruettevõte annab üksikisikust lõppkasutajale
(„teie“ või „kasutaja“) piiratud garantii, et Dexcom
ONE'i saatjal („saatja“) ei ole tavapärase kasutuse
korral materjali- ja tootmisdefekte („Piiratud
garantii“) ajavahemikul, mis algab algse ostu
sooritamise kuupäevast ja lõpeb kolm (3) kuud
pärast seda.
Märkus. Kui saite saatja asendusena kehtiva
garantiiga saatjale, siis kehtib piiratud garantii
asendussaatjale algse saatja garantiiperioodi
lõpuni, kuid asendussaatjale ei rakendu ükski teine
garantii.

Mis ei ole garantiiga kaitstud?
See piiratud garantii põhineb eeldusel, et kasutaja
kasutab pidevat glükoosiseire süsteemi õigeaegselt
ja vastavalt Dexcomi pakutavatele dokumentidele.
Teil ei ole lubatud pideva glükoosiseire süsteemi
ühelgi muul moel kasutada. Pideva glükoosiseire
süsteemi väärkasutus, sobimatu juurdepääs
sellele või selle töödeldud ja edastatud teabele,
pideva glükoosiseire süsteemi või mobiiltelefoni
lahtimuukimine või juurkausta kasutamine ning
volitamata toimingute tegemine võib seada teid
ohtu, põhjustada pideva glükoosiseire süsteemi
talitushäireid, on keelatud ja muudavad piiratud
garantii kehtetuks.
Käesolev piiratud garantii ei kaitse järgmise vastu.
• Õnnetustest, väärkasutusest, hooletusest,
ebatavalisest füüsilisest, elektrilisest või
elektromehaanilisest koormusest, mistahes
toote osa modifitseerimisest tingitud defektid
või kahjustused või kosmeetilised kahjustused.
• Seadmed, mille seerianumber on eemaldatud
või loetamatu.
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• Kõik pinnad ja muud välimised kaitseta osad,
mis on kriimustatud või kahjustatud tavapärase
kasutuse tõttu.
• Tõrked, mis on tingitud saatja kasutamisest
koos riist- või tarkvaraliste tarvikute,
lisaseadmete ja välisseadmetega, mida Dexcom
ei ole paigaldanud või heaks kiitnud.
• Valest testimisest, kasutamisest, hooldusest,
paigaldamisest või muudatusest tingitud
defektid või kahjustused.
• Pidevast glükoosiseire süsteemist erinevate
toodete või teenuste (millele võib kehtida eraldi
piiratud garantii) paigaldamine, hooldamine ja
teenindamine, pakkugu neid Dexcom või mõni
kolmas osapool. See hõlmab teie mobiiltelefoni
ja nutiseadet ning internetiühendust.
• Saatja, mis on füüsiliselt lahti võetud või mille
tarkvarale on volitamata viisil juurde pääsetud.
• Kõik, mida Dexcom ONE'i kasutaja käsiraamatus
ei ole sätestatud.

Dexcomi kohustused piiratud
garantii alusel
Garantiiperioodi jooksul asendab Dexcom defektse
saatja kasutajale tasuta. Defektse saatjaga seotud
abi saamiseks pöörduge Dexcomi poole aadressil
dexcom.com või Dexcomi kohaliku esindaja poole.

Dexcomi garantii ja vastutuse
piirangud
Eespool kirjeldatud piiratud garantii on saatja
ainuke piiratud garantii ja kehtib kõigi muude
faktiliste ja õigusnormidest tulenevate otseste
ja kaudsete ja seadusega sätestatud või muude
garantiide asemel.
Dexcom ütleb sõnaselgelt lahti kõikidest muudest
otsestest või kaudsetest garantiidest, sealhulgas
piiranguteta igasuguse turustatavuse, kindlaks
eesmärgiks sobivuse, rikkumatuse garantiid,
välja arvatud juhtudel, kus see on kehtiva
seadusandlusega keelatud.
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Dexcom ei vastuta mis tahes viisil põhjustatud
ja teooriatega õigustatud eriliste, juhuslike,
tagajärgsete või kaudsete kahjude eest, mis on
tingitud Dexcom ONE'i või mis tahes muu Dexcomi
poolt Dexcom ONE'i kasutamiseks pakutava
funktsiooni või teenuse müümisest, kasutamisest,
väärkasutamisest või suutmatusest neid kasutada.
Kõnealused Dexcomi garantii ja vastutuse piirangud
kehtivad ka siis, kui Dexcomile või tema esindajale
on sellistest kahjudest teatatud hoolimata selle
piiratud garantii põhilise eesmärgi puudustest ja
Dexcomi pakutavast piiratud hüvitisest.
Käesolevat piiratud garantiid pakutakse ainult
algsele kasutajale ja seda ei saa kellelegi teisele üle
anda ning see võimaldab hüvitist ainult kasutajale.
Kui käesoleva piiratud garantii mistahes osa on
ebaseaduslik või jõustamatu mõne seaduse tõttu,
siis selline osaline ebaseaduslikkus või jõustamatus
ei või mõjutada käesoleva piiratud garantii ülejäänud
osa jõustatust. Käesolev piiratud garantii ei muuda
ega piira kasutaja õigusi ühegi müüja garantii või
kohustusliku kohaldatava seaduse alusel.
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Lisa G
Tehniline teave
G.1 Seadme toimivusnäitajate
kokkuvõte
Kui MADALAM on parem
Täiskasvanud

Toimivusnäitaja*

Lapsed

Kogutäpsus

9.8%

Keskmine absoluutne suhteline
erinevus % (MARD);
2,22–22,22 mmol/L
(% keskmine absoluutne viga võrreldes
võrdlusväärtusega
kõigi veresuhkru tasemete lõikes)

1. päev:
8.6%
2. päev:
8.7%

7.7%

1. päev:
10.5%
Täpsus aja jooksul

2. päev:
7.8%

4.–5. päev: Keskmine absoluutne
suhteline erinevus
10.7%
% (MARD); 2,22–
7. päev:
22,22 mmol/L
10.6%

4.–5. päev:
7.2%

10. päev:
10.6%

10. päev:
7.1%

7. päev:
6.2%

Kui KÕRGEM on parem
Täiskasvanud

Toimivusnäitaja*
Kliiniline täpsus

92%
[100%]

% lugemitest, mis
olid Clarke'i veatabeli
(CEG) A-tsoonis

Lapsed
96%
[99.8%]

[% CEG A+B tsoon]
*

Võrdlus on YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)
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G.2 Toote tehnilised andmed
HOIATUS. Muude kui selle seadme tootja poolt
ettenähtud või tarnitud lisaseadmete kasutamine
võib põhjustada selle seadme elektromagnetilise
kiirguse suurenemist või vähenenud
elektromagnetilist häirekindlust ja põhjustada
talitushäireid.
HOIATUS. Kaasaskantavaid raadiosidevahendeid
(sh lisaseadmeid, näiteks antennikaableid ja
väliseid antenne) ei tohi kasutada Dexcom ONE'i
CGM-süsteemi mis tahes osast, sh tootja poolt
ette nähtud kaablitest, vähem kui 30 cm kaugusel.
Vastasel juhul võib selle kõnealuse seadme toimivus
halveneda.
HOIATUS. USB-kaabli väärkasutamine võib
põhjustada kägistamisohtu.
Seade käitub laadimise ajal normaalselt, kuid ärge
hoidke vastuvõtjat laadimise ajal üle minuti, kuna
seade võib puudutamisel soojaks minna.
ETTEVAATUST! Kui teil on raskusi vastuvõtja
lugemisega eredas päikesevalguses, peate otsima
varjulise koha.
Sensori tehnilised andmed
Veresuhkru vahemik 2,2–22,2 mmol/L
Sensori kasutusiga

Kuni 10 päeva

Hoiustamise ja
transportimise
tingimused

Temperatuur: 2–30 °C

Steriliseerimine

Steriliseeritud kiirgusega
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Hoidke sensoreid jahedas
ja kuivas kohas
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Saatja ja vastuvõtja toote spetsifikatsioonid
Saatja

Vastuvõtja

Pole
kohaldatav

180 päeva veresuhkru andmed

Elektriohutusklass

Sisemise
toiteallikaga

sisemine/akutoide, taaslaetav; vahelduvvooluvõrgust
toide

Aku eluiga
(tavaline)

Kolm kuud

Seitse päeva

Aku laadimise aeg

Ei ole laetav

Umbes kolm
tundi

Salvestusruum

Temperatuur:
10–42 °C
Töötingimused

Niiskus:
suhteline
niiskus
10–95%
Temperatuur:
0–45 °C

Hoiustamise
ja transporti- Niiskus:
mise tingisuhteline
mused
niiskus
10–95%
–396 meetrit
Kasutamise
kuni 4206
kõrgus
meetrit
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Temperatuur:
0–40 °C
Niiskus:
suhteline niiskus
10–90%
Temperatuur:
0–40 °C
Niiskus:
suhteline niiskus
10–90%
–382 meetrit
kuni 5000
meetrit
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Saatja ja vastuvõtja toote spetsifikatsioonid
Saatja

Vee sissetungimise
kaitse

Kaitse elektrilöögi eest
Häire
heliväljund
TX/RX sagedused
Sagedus

Vastuvõtja

IP28: kaitse
suurte
tahkete osade
sisestamise
ja vette
sukeldamise
eest kuni
2,4 meetri
sügavusel
24 tunniks
Type BF
Applied Part
Pole
kohaldatav

IP54: kaitstud
tolmu sissepääsu
eest; kaitstud
veepritsmete
eest igas suunas

Rakendatud
osad puuduvad
50 dBA 1 meetri
kaugusel

2,402–2,480 GHz
1,07 MHz

1,39 MHz

Maksimaalne
väljundvõim- 1,0 mW EIRP
sus

2,4 mW EIRP

Modulatsioon Gaussian Frequency-Shift Keying
Andmeside
kiirus

1 Mbit/s

Andmeside
pidamise
vahemik

Kuus meetrit

Kasutatava osa maksimaalne
pinnatemperatuur = 43 °C.

Oluline jõudlus
Süsteem Dexcom ONE mõõdab kindlaksmääratud
täpsusega patsientide veresuhkru sensori lugemeid
määratud töötingimustes. Süsteemi Dexcom ONE
CGM oluline jõudlus hõlmab ka vastavate mõõdetud
veresuhkru sensori lugemite ja märguannete
edastamist kuvaseadmel.
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Teenuse kvaliteedi kokkuvõte
Dexcom ONE'i süsteemi traadita side, mis kasutab
Bluetoothi madalsagedust, teenuse kvaliteet
on tagatud, kui Dexcom ONE'i saatja ja seotud
kuvamisseadme vaheline kaugus on regulaarsete
viieminutiliste intervallide tagant kuus meetrit,
ilma et nende vahel oleks takistusi. Kui ühendus
saatja ja kuvaseadme vahel katkeb, edastab saatja
uuesti ühendamisel kõik (kuni kolme tunni jooksul)
vahelejäänud andmed kuvaseadmele. Dexcom
ONE'i CGM-süsteem on konstrueeritud vastu võtma
raadiosagedusi ainult heakskiidetud ja seotud
kuvaseadmetelt.

Turvameetmed
Dexcom ONE'i süsteem on konstrueeritud edastama
andmeid saatja ja kuvaseadme vahel vastavalt
tööstusharu standardsetele BLE-protokollidele. See
ei võta vastu raadiosagedusi, mis kasutavad teist
protokolli, sh Bluetoothi klassikalisi sideprotokolle.
Lisaks BLE-ühenduse pakutavale turvalisusele on
Dexcom ONE'i saatja ja Dexcom ONE'i vastuvõtja ja
mobiilirakenduse vaheline side kaitstud täiendavate
turvatasemetega, kuna see kasutab krüpteeritud
ja patenteeritud andmevormingut. See vorming
kätkeb erinevaid meetodeid andmete puutumatuse
kontrollimiseks ja võimalike andmerikkumiste
tuvastamiseks. Kuigi see vorming on patenteeritud,
kasutatakse selle patenteeritud andmevormingu
erinevates osades tööstusharu standardseid
krüptimisprotokolle (nt RSA ja AES).
Kui see pole keelatud, suhtleb Dexcom ONE'i
mobiilirakendus regulaarselt Dexcomi serveritega.
Dexcom ONE'i rakenduste ja Dexcomi serverite
vahelist side kaitseb arvukalt mehhanisme, mis
on ette nähtud kaitsma andmerikete eest. See
hõlmab tööstusharu standardile vastavat JWIT-i
märgipõhist autentimist ja autoriseerimist. Kogu
selline sidepidamine toimub eranditult krüpteeritud
andmekanalites, mis kasutavad tööstusharu
standardile vastavat SSL-vormingut.
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USB-laadimis-/allalaadimiskaabli tehnilised
andmed
Sisend/väljund

5 V alalisvool, 1 A

Tüüp

USB A kuni USB micro B

Pikkus

0.91 meetrit

Toiteallika/laadija tehnilised andmed
Klass

II

Sisend

Vahelduvvoolu sisend 100–
240 Vac, 50/60 Hz; 0,2 A;
0,2 A rms 100 Vac-i juures

Alalisvoolu
väljund

5 V alalisvoolu, 1 A (5,0 vatti)

Elektromagnetilise häirekindluse
ja kiirguse avaldus ja suunised
Saatja ja vastuvõtja on ette nähtud kasutamiseks
järgmises tabelis määratletud elektromagnetilises
keskkonnas. Klient või saatja kasutaja peaksid
tagama kasutamise kõnealuses keskkonnas.
Häirekindluse test

VastuvõtSaatja vasja vastavustase
tavustase

Elektrostaatiline
lahendus (ESD)

± 8 kV kontakt

IEC 61000-4-2
Magnetväli (50 Hz)

± 15 kV õhk

30 A/m
IEC 61000-4-8
Kiired mittestatsionaarsed impul- Pole
sid/impulsipaketid kohaldatav
IEC 61000-4-4
Ülepinge
IEC 61000-4-5
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Pole
kohaldatav

± 2 kV
toiteliinide
jaoks
± 0,5 kV,
± 1 kV liinid
liinidele
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Häirekindluse test

Pingelangused ja
katkestused
IEC 61000-4-11

VastuvõtSaatja vasja vastavustase
tavustase
0% 230 V 1
tsükli kohta

Pole
kohaldatav

IEC 60601-1-11

Juhtivuslike
väljade häiring
IEC 61000-4-6
Kiiratud väljade
häiring
IEC 61000-4-3
Kiirguslikud ja
juhtivuslikud
väljad
Lennukites
kasutamine

Pole
kohaldatav

0% 230 V
0,5 tsükli
jaoks 8
faasinurga all
70% 230 V
(30% langus
230 V) 25
tsükli jaoks
0% 230 V
250 tsükli
kohta
6 Vrm-i
150 kHz kuni
80 MHz

10 V/m sagedustel
80 MHz kuni 2700 MHz
(AM-modulatsioon)
Vastab RTCA/DO160 väljaande G jaotisele
20, kategooriale T

Elektromagnetilisi häiringuid võib koduses
tervishoiukeskkonnas endiselt esineda, kuna seal ei
saa tagada kontrolli elektromagnetilise keskkonna
üle. Häiringu saab ära tunda sensori lugemite
lünkade või suurte ebatäpsuste põhjal. Kasutajal
soovitatakse proovida neid mõjusid leevendada ühe
meetmega järgmistest.
• Kui lugemid ei vasta sümptomitele, kasutage
raviotsuste tegemisel glükomeetrit. Kui teie
lugemid ei vasta järjepidevalt sümptomitele
või glükomeetri väärtustele, siis pidage nõu
tervishoiutöötajaga ja arutage, kuidas Dexcom
ONE'i diabeediraviks kasutada. Tervishoiutöötaja
aitab teil otsustada, kuidas käesolevat seadet
kõige paremini kasutada.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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• Kui kuvaseade ei saa sensori veresuhkru
lugemeid 20 minuti (nelja lugemi) jooksul,
kuvatakse signaali puudumise veateade.
Probleemi lahendamiseks avage lisa A:
Veaotsing.
• Kui kuvamisseade näitab ootamatult laadimiskuva ja ei kuva kolme minuti jooksul suundumuse kuva, siis võtke ühendust tehnilise toega
aadressil dexcom.com või Dexcomi kohaliku
esindajaga. Lisateabe saamiseks avage lisa A:
Veaotsing.
Elektromagnetkiirguse teave
Häirekindluse test Vastavus
Raadiosageduslik
kiirgus

1. rühm, B-klass

CISPR 11
Raadiosageduslik
kiirgus
Lennukites
kasutamine

Vastab dokumendi FAA
RTCA /DO-160 väljaande
G jaotisele 21, kategooria
M või kabiinisisene
kasutamine.

G.3 Vastavus
raadioeeskirjadele
Käesolevaga kinnitab Dexcom, Inc., et
raadioseadmetüüp Dexcom ONE System vastab
direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni
tekst on täismahus leitav järgnevalt aadressilt:
dexcom.com/doc.
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Lisa H

Kutsealase kasutamise
juhised
H.1 Sissejuhatus
Dexcom ONE toetab mitmel patsiendil kasutamist.
Teil tuleb lihtsalt
• Dexcom ONE süsteem patsiendi jaoks ette
valmistada
• Seletage patsiendile, mis seade on Dexcom ONE
ja kuidas see töötab.
• Seadistage süsteem koos patsiendiga.
• Sooritage järelkontroll, et jagada teavet
nende veresuhkru suundumuste, mustrite
ja statistika kohta.
See aitab teil mõlemal patsiendi diabeeti paremini
ravida. Järgmistes jaotistes käiakse iga samm
eraldi läbi ning edastatakse allikad, mida jagada
patsiendiga, kui juhendate sensoriseansi ajal.

H.2 Valmistage Dexcom ONE
süsteem patsiendi jaoks ette
Otsustage, kas patsient peaks nägema oma
Dexcom ONE’i lugemeid (pimendamata). Kas see
motiveerib neid diabeediga paremini toime tulema?
Olenemata sellest, kas vastuvõtja on pimendatud
või pimendamata, peavad kõik Dexcom ONE’i
patsiendid järgima neid juhiseid.
• Patsiendid peavad kaasas kandma vastuvõtjat, et
salvestada andmeid hilisemate analüüside jaoks.
• Patsientidele edastatakse süsteemi märguandeid
näiteks signaali puudumise ja lühiajaliste
sensoriprobleemide kohta.
Pimendatud ja pimendamata valiku erinevus
seisneb järgmises.
• Pimendamata: vastuvõtja näitab patsiendi
sensori lugemit, suundumuse noolt,
graafikut ning madala ja kõrge veresuhkru
taseme märguandeid.
• Pimendatud: vastuvõtja ei näita
pimedamata teavet. Lisaks ei näita see
soojenemisperioodi lõpetamise teadet.
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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Lisateabe saamiseks avage veebileht
dexcom.com/clarityapp (ei pruugi kõikides
piirkondades saadaval olla).
Järgige juhiseid, et puhastada ja desinfitseerida
vastuvõtja ning saatja patsiendi vahetumisel.
1. Vastuvõtja ettevalmistamine
a. Vastuvõtja laadimine ja lähtestamine:
• Vastuvõtja lähtestamine eemaldab eelmise
patsiendi andmed. Patsiendi privaatsuse
tagamiseks lähtestage vastuvõtja pärast igat
kasutuskorda.
b. Puhastamine ja desinfitseerimine
• Tutvuge lisa C jaotises „Hoiustamine ja
hooldus” esitatud juhistega.
2. Saatja puhastamine
a. Ettevalmistus
• Kaitsmine: kandke puhtaid kindaid ja
kaitseprille.
• Valmistage ette leotusvedelik: pange valgendi
Clorox Healthcare® Bleach Germicidal Cleaner
(Clorox) anumasse, mis on piisavalt sügav, et
saatja üleni vedelikuga katta.
b. Puhastamine
• Loputamine ja puhastamine: loputage saatjat
külma vee all, harjates seda pehmeharjaselise
harjaga, kuni kõik nähtav mustus on kadunud.
• Leotamine ja harjamine:
• pange saatja kolmeks minutiks
leotusvedeliku sisse
• Harjake vedelikku kastetud saatja
ebaühtlasi kohti (vt rohelised nooled)
pehmeharjaselise harjaga või eelnevalt
valgendiga immutatud lapiga
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c. Loputamine ja kuivatamine
• Loputamine: eemaldage saatja
leotusvedelikust ja loputage voolava külma
kraanivee all 10 sekundit
• Kuivatamine: pühkige saatja lapiga kuivaks
d. Ülevaatus
• Kontrollige, kas kogu nähtav mustus on
eemaldatud. Kui ei ole, puhastage uuesti.
3. Saatja desinfitseerimine
a. Ettevalmistus
• Kaitsmine: kandke puhtaid kindaid ja
kaitseprille.
• Valmistage ette leotis ja süstal:
• Pange CaviCide®-i lahus (Cavicide)
anumasse, mis on piisavalt sügav, et
saatja mahuks üleni vedeliku sisse.
• Täitke süstal umbes 30 ml Cavicide'iga.
b. Desinfitseerimine
• Loputamine:
• Keskenduge ebaühtlastele kohtadele.
• Keerutage Cavicide'is 10 sekundit
• Täitke süstal uuesti
• Harjamine:
• Immutage puhas riie või pühkige
Cavicide'iga
• Pühkige kogu saatjat vähemalt kolm
minutit või kuni kogu mustus on
eemaldatud.
• Keskenduge ebaühtlastele kohtadele.
• Loputamine:
• Keskenduge ebaühtlastele kohtadele.
• Keerutage Cavicide'is 10 sekundit
• Leotamine:
• Pange saatja ettevalmistatud lahusesse
• Keerutage 30 sekundit
• Seejärel laske sellel veel kolm minutit
liguneda
Dexcom ONE’i kasutusjuhend
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c. Loputamine ja kuivatamine
• Loputamine: eemaldage saatja
leotusvedelikust ja loputage voolava külma
kraanivee all 10 sekundit
• Kuivatamine: pühkige saatja lapiga kuivaks

H.3 Selgitage patsiendile, mis
süsteem on Dexcom ONE ja
kuidas see töötab
See tabel näitab, mida patsientidele selgitada, ja
annab teile teada, kust leiate patsientidele suunatud
teavet, mille põhjal saavad nad õppida, kuidas
seadet kasutada.
Selgitage
Mis on CGM?
Dexcom ONE'i
komponendid

Näidake
Avage juhendi Alusta siit
jaotis „Kuidas see töötab?”
Avage juhendi Alusta siit
jaotis „Ülevaade”

H.4 Seadistage Dexcom ONE
süsteem koos patsiendiga
Seadistage süsteem koos
patsientidega
Järgige koos patsiendiga alustamisjuhendis toodud
seadistusjuhiseid, et rakendus või vastuvõtja
töökorda seada.
Sisestage kindlasti sensori kood, mis on esitatud
aplikaatori kleepriba tagumisel küljel.

Seadistusjuhised käsitlevad sensori sisestamist ja
saatja kinnitamist.
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Täiendav seadistamine koos
patsientidega
Pimendatud
Selgitage, miks patsient kasutab pimendatud režiimi.
Pimendamata
Seadistades Dexcom ONE'i koos patsiendiga, loote
veresuhkru isikupärastatud sihtvahemiku, määrates
madala ja kõrge taseme märguanded, mis sobivad
nende A1C-le.
Kasutage sensori kahetunnise soojenemisperioodi
ajal allpool esitatud tabelit, et selgitada, kuidas
tõlgendada Dexcom ONE'is sisalduvat teavet.
Selgitage

Näidake

Tutvustage
avakuva

3. peatükk: Kuva
seadmete ekraanid selles
juhendis

Mis on
märguanded?

4. peatükk: Märguanded

Diabeedi ohjamine
5. peatükk: Raviotsused
Dexcom ONE'iga
Allikas

Soovitage patsiendil üksi
Dexcomi veebilehte uurida,
et vaadata üle teie
tutvustatud teave.

Dexcom Clarity
rakendus

Teavitage rakendust
kasutavaid patsiente
Clarity suundumustest,
statistikast ja mustritest.
Lisateabe saamiseks avage
dexcom.com/clarityapp

H.5 Patsiendi järelkontroll
Patsientide veresuhkru andmeid võib
vaadata kogu sensoriseansi ajal veebilehel
dexcom.com/clarityapp Clarity tuvastab
suundumused, mustrid ja esitab statistikat.
Kõnealuse teabe võite koos patsiendiga üle vaadata,
et õpetada talle, kuidas diabeeti paremini ohjata.
Seansi lõpus eemaldage patsiendilt Dexcom ONE
seade. Avage 6. peatükk: Uue sensoriseansi
alustamine lisateabe saamiseks.
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H.6 Edasised sammud
Patsient võib soovida ka endale Dexcom ONE'i
hankida. See on saadaval isiklikuks kasutamiseks.
Lisateabe saamiseks suunake nad aadressile
dexcom.com.
Olete nüüd valmis kasutama Dexcom ONE'i
järgmisel patsiendil ja tutvustama talle Dexcom
ONE'i eeliseid.
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Lisa I
Sõnastik
A1C

Lennurežiim

Alternatiivse
koha testimine
Android

Äpp ehk
rakendus
App Store või
Play Store
Apple Watch
Glükomeeter
Glükomeetri
väärtus
Bluetooth

Pidev
glükoosiseire

Vereanalüüs, mida kasutatakse
1. või 2. tüüpi diabeedi
diagnoosimiseks ja selleks,
et hinnata, kui hästi tulete
diabeedi ohjamisega toime. A1C
näitab teie keskmist veresuhkru
taset viimase 2–3 kuu jooksul.
Nutiseadme seadistus,
kus teatud funktsioonid on
lennufirmade eeskirjade
järgimiseks keelatud.
Glükomeetri vereproov, mis on
võetud mujalt kui sõrme otsast,
nt peopesast, käsivarrest või
õlavarrest.
Nutiseadmete
operatsioonisüsteem.
Nuti- või mobiiliseadmesse
installitud tarkvara.
Dexcom ONE on pideva
glükoosiseire kuvamise
rakendus.
Internetipood, kust saab laadida
nutiseadmesse rakendusi.
Nutikell iPhone'ile.
Meditsiiniseade, mida
kasutatakse vere
glükoosisisalduse (veresuhkru
väärtuse) mõõtmiseks.
Veresuhkru väärtus on
glükomeetriga mõõdetud vere
glükoosisisaldus.
Tehnoloogia, mis võimaldab
seadmetel omavahel juhtmeta
suhelda.
Naha alla sisestatud sensor,
mis kontrollib koevedeliku
veresuhkru sisaldust.
Saatja saadab lugemid
kuvaseadmesse.
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Olukord, kus Dexcom ONE'i ei
tohiks kasutada, kuna see võib
Vastunäidustus
teile kahjulik olla. Kasutamise
risk kaalub võimaliku kasu üles.
Seadme säte, mille on
Vaikimisi
eelseadistanud seadme tootja.
Määrab teie ligikaudse A1CGlükoosihalduse
taseme vastavalt vähemalt 12
indikaator (GMI)
päeva CGM-i andmetele.
Vere kõrge glükoosisisaldus.
Sama mis „kõrge“ või
„kõrge veresuhkru tase“.
Hüperglükeemiat iseloomustab
veresuhkru liiga kõrge tase
vereringes.
Hüperglükeemia Hüperglükeemiat tuleb
ravida. Ravimata jätmisel võib
hüperglükeemia põhjustada
tõsiseid tüsistusi. Teile sobiva
hüperglükeemia piirmäära
seadistamiseks pöörduge oma
tervishoiutöötaja poole.
Vere madal glükoosisisaldus.
Sama mis „madal“ või
„madal veresuhkru tase“.
Hüpoglükeemiat iseloomustab
veresuhkru liiga madal tase
vereringes.
Hüpoglükeemia Hüpoglükeemiat tuleb ravida.
Ravimata jätmisel võib
hüpoglükeemia põhjustada
tõsiseid tüsistusi. Teile sobiva
hüpoglükeemia piirmäära
seadistamiseks pöörduge oma
tervishoiutöötaja poole.
Kuidas, mis eesmärkidel ja
Näidustused
millistel tingimustel peaksite
Dexcom ONE'i kasutama.
Apple'i nutiseadmete
iOS
operatsioonisüsteem.
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Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) on mittetulunduslik valitsusväline rahvusvaheline organisatsioon, mis loodi
elektroonika ohutusstandardite
väljatöötamiseks.

IP

Üks ohutusstandarditest on
sissetungimise (IP) märgistus,
mis klassifitseerib ja hindab, kui
kaitstud on elektroonikaseade
tolmu, vee, juhusliku
kokkupuute jms eest.
IP-väärtused on numbrilised
ja arvestavad tingimustega,
millega elektrooniline seade
kokku puutub.
IP22-väärtus annab teile teada,
et teie elektroonikaseade ei lase
sellesse sõrmi pista ja see ei saa
kahjustada ega ole ohtlik spetsiaalse vee tilkumise katse ajal.
Tootja poolt seadistatud
nutiseadme piirangute ja
turvameetmete eemaldamine.

Lahti muugitud

Eemaldamine kujutab endast
turvariski ja andmed ei pruugi
olla kaitstud.
Ärge installige Dexcom ONE'i
rakendust lahti muugitud
nutiseadmele. See ei pruugi
korralikult toimida.

mg/dL
mmol/L

Teavitus

Milligrammi detsiliitri kohta.
Vere glükoosisisalduse lugemite
standardne mõõtühik USA-s.
Millimooli liitri kohta. Vere
glükoosisisalduse väärtuste
mõõtühik.
Nutiseadme ekraanile ilmuv
rakenduse teade. Teavitus
võib sõltuvalt nutiseadme
seadistusest olla ka heli või
värina kujul.
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Ettevaatusabinõu

Ohutusteave

Osundab millelegi, millele
peate teie või tervishoiutöötaja
tähelepanu pöörama, et
kasutada Dexcom ONE'i ohutul
ja tõhusal viisil.
Avaldus Dexcom ONE'i ettenähtud kasutusviiside kohta
ning asjakohased märguanded,
ettevaatusabinõud ja vastunäidustused.

Sensori lugemid

Koevedelikus mõõdetud
veresuhkru kontsentratsioon.

Sensoriseanss

Periood pärast uue sensori
sisestamist. Selle perioodi ajal
kuvatakse teie Dexcom ONE'i
lugemid kuvamisseadme(te)s
iga viie minuti järel.

Häälside ja
andmeside
samal ajal

Võimalus ühel mobiilsideühendusel helistada ja kasutada
internetti samal ajal.

Juhtmeta, mobiilne ja
internetiga ühendatud
elektrooniline seade, näiteks
nutitelefon või tahvelarvuti.
Insuliiniannuse võtmine
kohe pärast viimast annust.
Selle tulemuseks võib olla
Insuliini
madal veresuhkru tase. Ei
üleannustamine
kehti insuliini annustele,
mis võetakse just sööduga
arvestamiseks.
Nuti- või
mobiilseade

Märguanne
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Kirjeldab tõsiseid ja eluohtlikke
olukordi, tagajärgi ja seda, kuidas
vältida ohte Dexcom ONE'i
kasutamisel.
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Allikad, 3, 38
Ametialane kasutus, 73
Avakuva, 15
Clarity, 49
Eesmärgid, 27
Garantii, 59
Graafik
Lugem, 16
Puuduvad lugemid, 47
Hooldus, 50
Jälgimine ja ootamine, 31
Kasutage Dexcom ONE'i asemel glükomeetrit, 29
Kleepriba, 39
Sensoriseansi lõpetamine, 35
Lugemid ei ole kooskõlas glükomeetri väärtusega, 38
Lugemid ei ole sümptomitega kooskõlas, 39
Lühiajaline sensoriprobleem, 42
Märguanded, 23
Lühiajaline sensoriprobleem, 42
Saatja märguanded, 45, 46
Signaal puudub, 44
Sisselülitamine, 25
Märguandeid pole kuulda, 41
Märguannete heli EI EDASTATA, kui kuvaseade on
hääletu/vaigistatud, 25
Ohutusteave, 5
Raviotsused, 29, 32
Saatja aku madala taseme märguanne, 45
Saatja märguanne, 46
Seadistamine, 3
Sensoriseansi varajane lõpetamine, 46
Sensoriseanss
varajane lõpetamine, 46
Signaali kadumise hoiatus, 44
Sõnastik, 79
Sümbolid, 52
Suundumuse nool, 15, 16, 31
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Täpsus
Dexcom ONE'i lugemid ei ühti vere glükomeetri
väärtusega, 38
Dexcom ONE'i lugemid ei vasta sümptomitele, 39
Tehniline teave, 65
Veaotsing, 38
Vesi ja Dexcom ONE, 47
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