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Prieš pradedant
1.	 Perskaitykite „Dexcom ONE“ pagrindus.
2.	 Tada eikite į:
•

Nustatykite išmanųjį telefoną, jei naudojate savo
telefoną.

•

Nustatykite imtuvą, jei naudojate pasirenkamą
imtuvą.
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„Dexcom ONE“
pagrindai
Ko man reikia?
1. Ekrano įrenginys kad gautumėte informaciją apie
gliukozę
•

Naudokite savo išmanųjį telefoną, pasirenkamą
„Dexcom“ imtuvą arba abu. (Išmanusis telefonas
neįtrauktas. Pasirinktinis imtuvas prieinamas atskirai.)
Jūsų išmanusis telefonas 		

„Dexcom“ imtuvas

Norėdami gauti dabartinį suderinamų išmaniųjų įrenginių
sąrašą, eikite į dexcom.com/compatibility
Pasirenkamas imtuvas gali būti prieinamas ne visuose
regionuose.
2.	 Jutiklio aplikatorius su įmontuotu jutikliu
•

Po oda įkišamas jutiklis, kuris gauna gliukozės rodmenis.

•

Ant odos uždėkite plastikinį laikiklį.

Aplikatorius

Jutiklis (jau
aplikatoriaus
viduje)

Plastikinis
laikiklis

3.	 Daugkartinis siųstuvas
•

Uždėję jutiklį ant odos, į plastikinį laikiklį įsprausite pilką
siųstuvą.

•

Siųstuvas siunčia gliukozės rodmenis iš jutiklio į jūsų
išmanųjį telefoną arba imtuvą.

Plastikinis
laikiklis
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Kaip tai veikia?
Nustačius „Dexcom ONE“ siųstuvas siunčia jutiklio rodmenis į
jūsų rodymo įrenginį.

Visa grafika yra reprezentacinė. Jūsų produktas gali atrodyti kitaip.

Kritinės saugos pastabos!
„Dexcom ONE“ įspėjimai
Nebus įspėjimų dėl gliukozės, jei jų neįjungsite.
•

Įjunkite įspėjimus sąrankos metu, kad gautumėte gliukozės
ir sistemos įspėjimus, kai jutiklio įšildymas baigtas.
„Dexcom ONE“ įspėjimai NEPAKEIČIA jūsų išmaniojo
telefono nustatymų.

•

Jūs NEGIRDĖSITE aukšto arba žemo gliukozės lygio
įspėjimų, jei įjungtas jūsų telefono tylos režimas (garsas
išjungtas).

•

Įspėjimus girdėsite TIK kai bus įjungtas išmaniojo
telefono garsas.

•

Patikrinkite savo išmaniojo telefono nustatymus, kitaip
galite praleisti įspėjimą.
„Dexcom ONE“ įspėjimai NEPAKEIČIA jūsų imtuvo
nustatymų.

•

Jei imtuvas nustatytas vibruoti, negirdėsite įspėjimų apie
aukštą ar žemą gliukozės lygį.

•

Įjunkite imtuvo garsą, kad išgirstumėte įspėjimus.

Naudokite savo sistemą saugiai
Perskaitykite visas produkto instrukcijas prieš naudodami
„Dexcom ONE“, įskaitant saugos pareiškimus „Dexcom ONE“
naudotojo vadove.
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Pradžia
Kokį rodymo įrenginį naudojate?
Išmanųjį telefoną
Eikite į Nustatykite išmanųjį telefoną, psl. Nr. 5.

Imtuvą
Eikite į Nustatykite imtuvą, psl. Nr. 8.
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Nustatykite
išmanųjį telefoną
Tik išmaniojo telefono sąranka. Eikite į psl. Nr. 8, jei imtuvas.

1 veiksmas. Nustatykite
programą „Dexcom ONE“
Nustatykite savo programą prieš įvesdami jutiklį.
1. Eikite į programų parduotuvę.
2. Ieškokite „Dexcom ONE“.

3. Atsisiųskite ir atidarykite „Dexcom ONE“ programą.
4. Kai programa atidaryta, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, įskaitant nurodymus, kaip
įjungti įspėjimus.
5. Visos sąrankos metu reikalinga prieiga prie interneto.
Nebus įspėjimų dėl gliukozės, jei jų neįjungsite.
Įjunkite įspėjimus, kai būsite paraginti, kad gautumėte gliukozės
ir sistemos įspėjimus, po to, kai jutiklio įšildymas baigtas.
Sąrankos metu programa jus paragins:
•

įvesti siųstuvo serijos numerį (SN), rankiniu būdu
arba padarant nuotrauką.
SN yra galinėje siųstuvo ir dėžutės pusėje.

•

Įveskite jutiklio, kurį įvedate, jutiklio kodą, rankiniu
būdu arba padarant nuotrauką.
Jutiklio kodas yra ant aplikatoriaus.
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2 veiksmas. Jutiklio įšildymas
Po sąrankos reikia laiko, kad jutiklis prisitaikytų prie jūsų
kūno. Tai trunka apie 2 valandas. Laikykite išmanųjį telefoną
iki 6 metrų nuo siųstuvo.
Jūs NEGAUSITE jutiklio rodmenų arba įspėjimų, kol jutiklio
įšildymas nebus baigtas.
Jei neįjungėte įspėjimų sąrankos metu, įjunkite
įspėjimus dabar, kad gautumėte įspėjimus, kai jutiklio
įšildymas bus baigtas.

Palaukite 2 valandas
Kai jutiklio įšildymas bus baigtas, gausite jutiklio rodmenis.

3 veiksmas. Patikrinkite telefono
nustatymus
„Dexcom ONE“ įspėjimai NEPAKEIČIA jūsų išmaniojo
telefono nustatymų.
•

Jūs NEGIRDĖSITE aukšto arba žemo gliukozės lygio
įspėjimų, jei įjungtas jūsų telefono tylos režimas (garsas
išjungtas).

•

Įspėjimus girdėsite TIK kai bus įjungtas išmaniojo
telefono garsas.

•

Patikrinkite savo išmaniojo telefono nustatymus, kitaip
galite praleisti įspėjimą.

4 veiksmas. Įjunkite įspėjimus
Jei neįjungėte įspėjimų sąrankos metu, galite tai padaryti bet
kada.
1. Palieskite Nustatymai > Įspėjimai.
2. Palieskite įspėjimą, kurį norite nustatyti.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
4. Grįžkite į Nustatymai > Įspėjimai, kad nustatytumėte
naują.
5. Palieskite gliukozės piktogramą
kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.
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ekrano apačioje,

Išmaniojo telefono saugos
pranešimas
Jūsų išmanusis telefonas NĖRA skirtasis medicinos
prietaisas. Kad gautumėte jutiklio rodmenis ir įspėjimus:
•

NENAUDOKITE išmaniojo telefono, į kurį buvo įsibrauta
(užgrobto arba kurio teisės perimtos), nes „Dexcom ONE“
gali tinkamai neveikti.

•

Bluetooth® turi būti įjungtas, kad jūsų siųstuvas ir
programa galėtų palaikyti ryšį.

•

NEPASIKLIAUKITE „Dexcom ONE“, kol suprasite, kaip
naudotis jos ir savo išmaniojo telefono Bluetooth.

•

Įsitikinkite, kad jūsų išmaniojo telefono garsiakalbis (-iai)
ir ekranas veikia.

•

Kai naudojate Bluetooth arba prijungiamas ausines,
garsiakalbius ir pan., patikrinkite savo sistemą, kad
nustatytumėte, iš kur sklinda įspėjimų garsas. Garsas
gali sklisti iš išmaniojo telefono, ausinių arba garsiakalbių
ir pan., arba iš abiejų.

•

Programa naudoja jūsų išmaniojo telefono bateriją.
Laikykite telefoną įkrautą, kad gautumėte rodmenis ir
įspėjimus.

•

Jei jūsų telefonas arba „Dexcom ONE“ išsijungia arba
neveikia, NEGAUSITE rodmenų arba įspėjimų. Kartais
patikrinkite, ar programa atidaryta ir Bluetooth įjungtas.

Perskaitykite „Dexcom ONE“
naudotojo vadovą
Sužinokite, kaip:
•

Naudoti sistemą saugiai

•

Skaityti pradžios ekraną

•

Nustatyti ir naudoti įspėjimus

•

Nuspręsti dėl gydymo

•

Baigti jutiklio seansą

•

Pradėti naują jutiklio seansą

•

Pakartotinai naudoti siųstuvą

•

Šalinti triktis
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5 veiksmas. Nustatykite „Dexcom
ONE“ imtuvą (pasirinktinai)
1. Spauskite pasirinkimo mygtuką 3–5 sekundes.
2. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis,
įskaitant instrukcijas, kaip įjungti įspėjimus.

Spauskite
Select button
pasirinkimo
Pasirenkamas imtuvas gali būti prieinamas ne visuose
regionuose.
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Nustatykite
imtuvą
1 veiksmas. Nustatykite
pasirenkamą „Dexcom ONE“ imtuvą
1. Norėdami įjungti imtuvą, 3–5 sekundes spauskite
pasirinkimo mygtuką.

Spauskite
Select button
pasirinkimo
2. Norėdami naršyti naudokite mygtukus. Ekrane bus
nurodyta, kurį mygtuką naudoti.
Slinkite
aukštyn
Pasirinkti
Grįžti atgal
Slinkti žemyn
Atgal

išsaugoti

3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip
nustatyti imtuvą, įskaitant instrukcijas, kaip įjungti įspėjimus.
Nebus įspėjimų dėl gliukozės, jei jų neįjungsite.
Įjunkite įspėjimus, kai būsite paraginti, kad gautumėte gliukozės
ir sistemos įspėjimus, po to, kai jutiklio įšildymas baigtas.
Sąrankos metu imtuvas jus paragins:
įvesti siųstuvo serijos numerį (SN).
Raskite SN ant siųstuvo arba siųstuvo dėžutės.

Įveskite jutiklio, kurį įvedate, jutiklio kodą.
Nenaudokite kito jutiklio kodo.
Jutiklio kodas yra ant aplikatoriaus.
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4. Kai pamatysite šį ekraną, atidėkite imtuvą į šalį.
Norėdami įvesti jutiklį ir pritvirtinti siųstuvą, vadovaukitės
šiame vadove pateikiamomis instrukcijomis.

10:30

50%

Įveskite jutiklį ir
Prijunkite siųstuvo
Prieš susiedami patikrinkite,
ar įvedėte savo jutiklį ir
prijungėte prie siųstuvo.
Įvedimo instrukcija pateikta
produkto informacijoje.

Jutiklis įvestas ir
prijungtas siųstuvas
Atgal

2 veiksmas. Įveskite jutiklį
A. Nuspręskite, kur įvesti jutiklį
Tik 2–17 metų amžiaus gali
naudoti viršutinę sėdmenų dalį.

Visi 2 metų ir vyresni žmonės
gali naudoti pilvą arba žasto galinę
pusę.

Venkite:
•

Kaulėtų sričių

•

Sudirgintos odos

•

Tatuiruočių

•

Smūgį patyrusių vietų
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B. Įveskite jutiklį
Nusiplaukite rankas ir jutiklio
vietą su muilu. Išdžiovinkite.

1

Nuvalykite jutiklio vietą
servetėle su alkoholiu.

2

Nulupkite abu lipniuosius
pagrindus nuo aplikatoriaus.
Nelieskite klijų. Pasilikite
pagrindus. Ant jų parodytas
jutiklio kodas. Nieko nedėkite
ant klijų. Klijai patenka ant
jūsų odos.

3

Uždėkite aplikatorių ant odos
prieš sulaužydami apsaugą.

4

Sulenkite ir nulaužkite
oranžinę apsaugą. Nesusukite.

5

Paspauskite oranžinį mygtuką,
kad įvestumėte jutiklį.

6

Nuimkite aplikatorių nuo odos,
palikdami pleistrą ir laikiklį.

7

Išmeskite aplikatorių.
Vadovaukitės vietiniais
nurodymais, taikomais su
krauju sąveikaujantiems
komponentams šalinti.

XXXX
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3 veiksmas. Prijunkite siųstuvą

1

Nuvalykite siųstuvą alkoholiu
suvilgyta servetėle.

2

Į laikiklį įdėkite siųstuvą,
pirmiausia auselę.

Užfiksuokite siųstuvą vietoje.
Išgirsite spragtelėjimą.

3
Įsitikinkite, kad jis yra plokščias
ir prigludęs prie laikiklio.

3 kartus patrinkite pleistrą, kad
jis priliptų.

4

4 veiksmas. Susiekite siųstuvą
1. PO to, kai įvesite jutiklį ir pritvirtinsite siųstuvą,
paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad pradėtumėte
siųstuvo ir imtuvo susiejimą.
10:30

50%

Įveskite jutiklį ir
Prijunkite siųstuvo
Prieš susiedami patikrinkite,
ar įvedėte savo jutiklį ir
prijungėte prie siųstuvo.
Įvedimo instrukcija pateikta
produkto informacijoje.

Jutiklis įvestas ir
prijungtas siųstuvas
Atgal

Spauskite
Select button
pasirinkimo
2. Palaukite, kol siųstuvas bus susietas su imtuvu. Tai gali
užtrukti iki 30 minučių.
3. Laikykite imtuvą iki 6 metrų atstumu nuo siųstuvo.
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5 veiksmas. Jutiklio įšildymas
Po sąrankos reikia laiko, kad jutiklis prisitaikytų prie jūsų
kūno. Tai trunka apie 2 valandas. Laikykite imtuvą iki 6 metrų
atstumu nuo siųstuvo.
Jūs NEGAUSITE jutiklio rodmenų arba įspėjimų, kol jutiklio
įšildymas nebus baigtas.
Jei neįjungėte įspėjimų sąrankos metu, įjunkite
įspėjimus dabar, kad gautumėte įspėjimus, kai jutiklio
įšildymas bus baigtas.

Palaukite 2 valandas
Kai jutiklio įšildymas bus baigtas, gausite jutiklio rodmenis.

6 veiksmas. Patikrinkite imtuvo
nustatymus
„Dexcom ONE“ įspėjimai nepakeičia jūsų imtuvo
nustatymų.
•

Jei imtuvas nustatytas vibruoti, negirdėsite įspėjimų apie
aukštą ar žemą gliukozės lygį.

•

Norėdami patikrinti imtuvo garso nustatymus: eikite į
Meniu > Nustatymai > Įspėjimo garsai.

•

Įjunkite imtuvo garsą, kad išgirstumėte įspėjimus.

7 veiksmas. Įjunkite įspėjimus
Nebus įspėjimų dėl gliukozės, jei jų neįjungsite.
Jei neįjungėte įspėjimų sąrankos metu, galite tai padaryti bet
kada. Imtuve:
1. eikite į Meniu > Nustatymai > Įspėjimai.
2. Pasirinkite įspėjimą, kurį norite nustatyti.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
4. Grįžkite į Meniu > Nustatymai > Įspėjimai, kad
nustatytumėte naują.
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8 veiksmas. Nustatykite „Dexcom
ONE“ programą (pasirinktinai)
1. Eikite į programų parduotuvę savo išmaniajame telefone.
2. Ieškokite „Dexcom ONE“.
3. Atsisiųskite ir atidarykite „Dexcom ONE“ programą.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis,
įskaitant instrukcijas, kaip įjungti įspėjimus.

Perskaitykite „Dexcom ONE“
naudotojo vadovą
Sužinokite, kaip:
•

Naudoti sistemą saugiai

•

Skaityti pradžios ekraną

•

Nustatyti ir naudoti įspėjimus

•

Nuspręsti dėl gydymo

•

Pradėti naują jutiklio seansą

•

Pakartotinai naudoti siųstuvą

•

Šalinti triktis
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