
ALOITA TÄSTÄ
Asetukset

Käyttöohjeet



Lähetin
• Lähettää glukoositiedot anturista 

näyttölaitteeseen

Kaikki grafiikat on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Tuotteesi voi näyttää erilaiselta.

Lue turvallisuusohjeet kohdasta G6-järjestelmän käyttäminen, luku 2 ennen  
G6-laitteen käyttämistä.

Näyttölaite 
• Näyttää glukoositiedot

• Asenna älylaitteesi, Dexcom-
vastaanotin tai molemmat

• Luettelon yhteensopivista älylaitteista 
ja käyttöjärjestelmistä näet osoitteesta 
dexcom.com/compatibility

• G6-sovellus ja vastaanotin  
ovat yhteensopivia kaikkien  
G6-järjestelmien kanssa

Asetin ja kiinteä anturi
• Anturiasetin vie anturin ihon alle

• Anturi vastaanottaa glukoositiedot

Älylaitteesi

Dexcom-vastaanotin

Dexcom G6 CGM-järjestelmän (G6) 
yleiskatsaus

Asetin

Anturi 
(sisäpuoli)



G6 lähettää G6-anturin glukoosilukemat  
(G6-lukemat) näyttölaitteeseesi.

Vastaanotin on erityinen lääkintälaite. Älylaitteesi ei sen sijaan 
ole lääkintälaite, vaikka voitkin käyttää siinä G6-sovellusta. 
Älylaitteesi ei ole lääkintälaite, koska asennettu sovellus voi 
ohittaa hälytyksen/varoituksen vain siksi, että se on asennettu 
älylaitteeseen. Ohituksen syynä voi olla esimerkiksi se, että 
älylaitteen asetukset on määritetty väärin sovellusta varten, 
älylaite tai sovellus on sammutettu tai akun varaus on alhainen.

Määritä sovelluksen, vastaanottimen 
tai molempien asetukset alla olevien 
välilehtien avulla
Haluatko ottaa käyttöön molemmat laitteet? Valitse ensin 
toinen ja siirry kyseiseen välilehteen. Viimeisessä vaiheessa 
näet, miten voit ottaa käyttöön toisen näyttölaitteen.  
Älä käytä molempia välilehtiä.

Muita tapoja oppia asentamaan G6:

• Katso tuotekoulutus linkistä dexcom.com/downloadsandguides

• Pyydä neuvoa paikalliselta Dexcomin edustajalta

Toiminta

Älylaitteesi

Dexcom-vastaanotin

Valitse sovellus, vastaanotin  
tai molemmat





Sovelluksen asentaminen

Älylaitteesi

LähetinAsetin ja kiinteä anturi



1 Pyydettäessä:

• Lähetä tietosi pilveen. 
Tämän ansiosta voit tehdä seuraavaa:

• Jakaa: lähettää G6-tietosi seuraajille.

• CLARITY: keskustella tiedoista lääkärien 
kanssa, havaita toistuvia ilmiöitä (ei 
välttämättä saatavilla kaikilla alueilla).

• Anna anturin koodi  
(anturiasettimesta, jonka aiot asettaa).

• Eikö sinulla ole anturin koodia?  
Katso kohta G6-järjestelmän käyttäminen, liite A Vianmääritys.

B  Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita

A  Lataa ja avaa Dexcom G6 -sovellus

Vaihe 1: Sovelluksen asentaminen

Hyväksytty

Kieltäydy

Suostu jakamaan tietoja 
Dexcomin kanssa

Vahvista



C  Odota 2 tuntia

• Kun anturi on käynnistynyt, avaa aloitusnäyttö 
napauttamalla OK-painiketta

• Nyt näet G6-lukemat ja hälytykset/varoitukset

• Anna sarjanumero: 

Lähettimen takaosaLähetinkotelo

2 Näetkö sinisen anturin käynnistysajastimen?  
Se tarkoittaa, että anturi tottuu kehoosi.

 Käynnistyksen aikana: 

• Ei G6-lukemia tai hälytyksiä/varoituksia

• Pidä älylaite aina enintään 6 metrin 
etäisyydellä lähettimestä

tai

Kun syötät sarjanumeron, G6 alkaa etsiä lähetintä. Haun aikana ei anneta 
G6-lukemia tai hälytyksiä/varoituksia.

Anturin käynnistysvaihe
Anturin käynnistysvaihe onnistui ja 

asetus valmis. Anturin glukoosiarvot 
nyt saatavilla.

OK



Kytke vastaanottimeen virta pitämällä virtapainiketta 
painettuna 2–3 sekunnin ajan. Noudata tämän jälkeen 
näyttöön tulevia ohjeita.

Älä käytä Vastaanottimen asentaminen-välilehteä. 
Siinä olevat vaiheet on tarkoitettu vastaanottimen 
asentamiseen ennen sovelluksen asentamista.

Opit

• lukemaan aloitusnäyttöä

• käyttämään hälytyksiä ja varoituksia

• tekemään hoitopäätöksiä

• tekemään ongelmien vianmäärityksen.

Vaihe 2: katso G6-järjestelmän  
käyttäminen

Vaihe 3: Valinnainen –  
vastaanottimen asentaminen

Tervetuloa

Seuraava

G6-järjestelmän käyttäminen
• Tervetuloa

• Aloitusnäytön esittely

• Hälytys ja varoitukset

• Hoitopäätökset

• Anturin käyttöjakson päättäminen

• Sovelluksen edistyneet ominaisuudet

• Liitteet

Käyttöohjeet



Vastaanottimen asentaminen

Vastaanotin

LähetinAsetin ja kiinteä anturi



Pidä virtapainiketta painettuna 
2–3 sekunnin ajan.

A  Ota vastaanotin 
pois laatikosta

B  Kytke vastaanottimeen virta

C  Noudata tämän jälkeen näyttöön tulevia ohjeita

Vaihe 1: Vastaanottimen asentaminen

1 Pyydettäessä anna

• Anturin koodi anturiasettimesta, jonka aiot asettaa

• Eikö sinulla ole anturin koodia?  
Katso kohta G6-järjestelmän käyttäminen, liite A Vianmääritys.



• Sarjanumero: 

2 Tämä vaihe on valmis, kun näkyviin tulee 
tämä näyttö:

Lähetinkotelo Lähettimen takaosa

tai

Kun syötät sarjanumeron, G6 alkaa etsiä lähetintä. Haun aikana ei anneta 
G6-lukemia tai hälytyksiä/varoituksia.

Seuraava

Aseta ja kiinnitä

1. Aseta anturi sisään.

2. Kiinnitä lähetin.

Lisätiedot löytyvät 
tuotteen ohjeista.



A  Ota asetin ja  
kiinteä anturi  
pois laatikosta

B  Valitse anturin asetuskohta

C  Käytä asetinta kiinteän anturin sisäänviemiseen

Vaihe 2: Asettimen käyttäminen 
kiinteän anturin sisäänviemiseen

2 Pese ja kuivaa kädet.1 Ota valmiiksi anturiasetin 
ja desinfiointipyyhe.

Kerää materiaalit: asetin (jonka koodin 
juuri syötit), lähetin ja pyyhkeet.

Vältä luita, ärtynyttä ihoa, tatuointeja ja kohtia, joita usein kolhitaan.

Vähintään 2-vuotiaat Vain 2–17-vuotiaatTAI



XXXXXXXX

3 Puhdista anturin asetuskohta 
desinfiointipyyhkeellä.

4 Irrota liimataustapalat. 
Älä koske tarraan.

5 Aseta asetin iholle. 6 Taita ja katkaise turvasuojus.

7 Aseta paikalleen painamalla 
painiketta.

8 Poista asetin iholta ja jätä 
tarralappu ja pidike paikoilleen.

9 Hävitä asetin. Noudata veren 
kanssa kosketuksiin joutuvien 
osien hävittämisestä annettuja 
paikallisia ohjeita.



Liuska

Aukko

B  Napsauta lähetin kiinni

Vaihe 3. Lähettimen kiinnittäminen

2 Aseta lähetin pidikkeeseen 
kieleke edellä.

4 Hiero lapun reunoja  
kolme kertaa.

1 Puhdista lähetin 
desinfiointipyyhkeellä.

3 Napsauta lähetin kiinni. Se 
napsahtaa paikalleen. Varmista, 
että lähetin on paikallaan 
tasaisesti ja pitävästi.

A  Ota lähetin pois laatikosta



B  Napauta Käynnistä anturi-painiketta,  
jotta anturin käynnistyminen alkaa

Käynnistymisen aikana 
ei anneta G6-lukemia tai 
hälytyksiä/varoituksia.

C  Odota

• Kun tämä on valmis, siirry aloitusnäyttöön 
napauttamalla Seuraava-painiketta

• Nyt näet G6-lukemat ja hälytykset/varoitukset

Vaihe 4. Vastaanottimen  
anturin käynnistäminen

A  Odota noin 30 minuuttia,  
että laitepari on muodostettu
Liittämisen aikana: 

• Ei G6-lukemia tai hälytyksiä/varoituksia

• Pidä vastaanotin aina enintään 6 metrin  
etäisyydellä lähettimestä

Käynnistä anturi



Opit

• lukemaan aloitusnäyttöä

• käyttämään hälytyksiä ja varoituksia

• tekemään hoitopäätöksiä

• tekemään ongelmien vianmäärityksen.

Lataa sovellus älypuhelimeesi ja avaa se. Noudata tämän 
jälkeen näyttöön tulevia ohjeita.

Älä käytä Sovelluksen asentaminen-välilehteä. Siinä  
olevat vaiheet on tarkoitettu sovelluksen asentamiseen 
ennen vastaanottimen asentamista.

Vaihe 5: katso G6-järjestelmän  
käyttäminen

Vaihe 6: Valinnainen –  
sovelluksen asentaminen

G6-järjestelmän käyttäminen
• Tervetuloa

• Aloitusnäytön esittely

• Hälytys ja varoitukset

• Hoitopäätökset

• Anturin käyttöjakson päättäminen

• Sovelluksen edistyneet ominaisuudet

• Liitteet

Käyttöohjeet

Aloitetaan
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