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Dexcom ONE lietošanas instrukcija

1. nodaļa
Laipni lūdzam!
Apsveicam ar Dexcom ONE nepārtrauktas glikozes
līmeņa uzraudzības (CGM) sistēmas (Dexcom ONE)
iekļaušanu jūsu dzīvē!

1.1. Darba sākšana
Lai iestatītu Dexcom ONE, izmantojiet norādes
instrukcijā Sākt šeit vai izpildiet ceļveža darbības,
kas ir pieejamas šeit: dexcom.com.

SĀKT ŠEIT
Pārskats
Iestatīšana
Pirmā sensora sesija

Lietošanas instrukcijas

Ceļvedis, šī brošūra un Dexcom ONE lietošanas
instrukcija sniedz vairāk informācijas par sākuma
ekrānu, palīdz pieņemt lēmumus par ārstēšanas
metodēm un norāda, kā pabeigt sensora sesiju.
Turklāt šī instrukcija arī palīdz ieslēgt trauksmes
signālus un personalizēt trauksmes signālu toņus.
Šīs instrukcijas attēliem ir tikai ilustratīva nozīme.
Jūsu materiāli var izskatīties citādāk.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
1. nodaļa. Laipni lūdzam!
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Kritiski drošības paziņojumi
Dexcom ONE trauksmes signāli
Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien
tās neieslēdzat
• Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus,
lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes
signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta
Dexcom ONE trauksmes signāli
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus
• Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa
izslēgta), jūs NEDZIRDĒSIT augsta vai zema
glikozes līmeņa trauksmes signālus
• Trauksmes signāli ir dzirdami TIKAI tad, ja
tālrunim ir ieslēgta skaņa
• Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā
gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu
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2. nodaļa
Dexcom ONE
drošības paziņojumi
Lietošanas norādījumi
Dexcom ONE nepārtrauktas glikozes līmeņa
uzraudzības sistēma (Dexcom ONE) ir glikozes
līmeņa uzraudzības sistēma, kas paredzēta
personām, tostarp grūtniecēm, no 2 gadu vecuma.
Dexcom ONE ir izstrādāta, lai aizstātu asins glikozes
līmeņa (AGL) noteikšanu ar dūrienu pirkstā, izlemjot
par diabēta ārstēšanas metodēm.
Dexcom ONE rezultātu interpretācijas pamatā ir
jābūt glikozes tendencēm un vairākiem secīgiem
mērījumiem laika gaitā. Dexcom ONE arī palīdz atklāt
hiperglikēmijas un hipoglikēmijas epizodes, atvieglojot
gan akūtas, gan ilgtermiņa terapijas pielāgošanu.
Dexcom ONE ir paredzēta lietošanai pacientiem
mājās un veselības aprūpes iestādēs.

Lietotājam svarīga
informācija
Pirms Dexcom ONE lietošanas, lūdzu, pārskatiet
produkta instrukcijas. Indikācijas, kontrindikācijas,
brīdinājumus, piesardzības pasākumus un citu
svarīgu informāciju lietotājam skatiet Dexcom ONE
komplektācijā iekļautajās produkta instrukcijās.
Ar savu veselības aprūpes speciālistu pārrunājiet,
kā izmantot Dexcom ONE attēloto informāciju
diabēta labākai pārvaldībai. Produkta instrukcijās
ir norādīta svarīga informācija par Dexcom ONE
traucējummeklēšanu un sistēmas snieguma
raksturlielumiem.

Kontrindikācija
• Bez MRA/DT/diatermijas —
MRA nedroša

MR

Nelietojiet nevienu Dexcom ONE komponentu
magnētiskās rezonanses attēlveidošanas (MRA),
datortomogrāfijas (DT) skenēšanas vai augstas
frekvences elektriska siltuma (diatermijas)
procedūras laikā.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
2. nodaļa. Dexcom ONE drošības paziņojumi
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Dexcom ONE nav pārbaudīta šādos apstākļos.
Magnētiskie lauki un siltums var sabojāt
Dexcom ONE komponentus, kas savukārt
var izraisīt neprecīzus CGM sensora glikozes
mērījumus (Dexcom ONE mērījumus) vai
novērst trauksmes signālu atskaņošanu. Bez
Dexcom ONE mērījumiem vai trauksmes signālu
paziņojumiem var nepamanīt nopietnu zema vai
augsta glikozes līmeņa notikumu.

Brīdinājumi
• Izlasiet lietotājam paredzētos materiālus
Pirms Dexcom ONE lietošanas rūpīgi izlasiet
komplektācijā iekļautos materiālus. Ja tas netiek
izdarīts, pastāv iespēja:
• nespēt pareizi izmantot Dexcom ONE;
• neizprast Dexcom ONE informāciju;
• ietekmēt tās darbības līmeni.
• Neignorējiet zema/augsta glikozes
līmeņa simptomus
Neignorējiet savu pašsajūtu. Ja glikozes
trauksmes un Dexcom ONE mērījumi nesakrīt
ar jūsu pašsajūtu, izmantojiet asins glikozes
līmeņa mērītāju (mērītāju), lai izlemtu par diabēta
ārstēšanas metodēm, vai, ja nepieciešams,
nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
Ja rodas šaubas, vienmēr vēl varat izmantot mērītāju.
• Nav skaitļa, nav bultiņu, nav CGM
ārstēšanas metodes
Ja Dexcom ONE nav redzams skaitlis vai bultiņa vai
Dexcom ONE mērījumi neatbilst jūsu simptomiem,
izmantojiet mērītāju, lai izlemtu par diabēta
ārstēšanas metodēm.
Nav skaitļa, nav bultiņu, nav ārstēšanas metodes. Ja
rodas šaubas, vienmēr vēl varat izmantot mērītāju.
• Nelietojiet, ja...
Nelietojiet Dexcom ONE, ja jums tiek veikta dialīze
vai esat kritiski slims. Nav zināms, kā dažādi apstākļi
vai medikamenti, kas ir ierasti šīm populācijām, var
ietekmēt sistēmas darbību. Dexcom ONE mērījumi
šādās populācijās var būt neprecīzi.
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Izpildiet Dexcom ONE norādījumus. Ja tas netiek
izdarīts, var rasties nopietns zema vai augsta
glikozes līmeņa notikums.

Piesardzības pasākumi
• Izvairieties no sauļošanās un kukaiņu
atvairīšanas līdzekļu lietošanas
Daži ādas kopšanas līdzekļi, piemēram,
sauļošanās un kukaiņu atvairīšanas līdzekļi,
var izraisīt Dexcom ONE izmantotās plastmasas
plaisāšanu. Pirms Dexcom ONE lietošanas
pārliecinieties, vai raidītājam un raidītāja
turētājam nav plaisu. Ja atrodat plaisu, lūdzu,
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu vietnē
dexcom.com vai vietējo Dexcom pārstāvi.
Nepieļaujiet šo ādas kopšanas līdzekļu
saskari ar Dexcom ONE. Pēc ādas kopšanas
līdzekļu lietošanas nomazgājiet rokas, pirms
pieskaraties Dexcom ONE. Ja uz Dexcom ONE
nokļūst ādas kopšanas līdzekļi, nekavējoties
noslaukiet tos ar tīru drānu.
• Hidroksiurīnvielas piesardzības pasākumi
Ja lietojat hidroksiurīnvielu, Dexcom ONE
mērījumi var būt nepatiesi paaugstināti, un
tā rezultātā var netikt parādīti trauksmes
signāli par hipoglikēmiju vai rasties diabēta
uzraudzības un ārstēšanas metožu kļūmes.
Neprecizitātes līmenis ir atkarīgs no
hidroksiurīnvielas daudzuma jūsu ķermenī.
Izmantojiet savu mērītāju.
• Iziešana cauri drošības kontrolpunktam
Ja nēsājat Dexcom ONE, lūdziet veikt
manuālu skenēšanu ar rokas ierīci vai visa
ķermeņa pārmeklēšanu un vizuālu pārbaudi,
nevis ejiet caur uzlabotas attēlveidošanas
tehnoloģijas (AIT) ķermeņa skeneri (ko sauc
arī par milimetru viļņu skeneri) vai ievietojiet
jebkuru Dexcom ONE daļu bagāžas pārbaudes
rentgenstaru aparātā.
Dexcom ONE var valkāt caurejamā metāla
detektorā. Šādā gadījumā izlemšanai par
ārstēšanas metodēm izmantojiet mērītāju,
līdz atstājat drošības zonu.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
2. nodaļa. Dexcom ONE drošības paziņojumi
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Tā kā mēs neesam pārbaudījuši katru
rentgenstaru aparātu un skeneri, tad nezinām,
vai tie sabojā Dexcom ONE.
Vai neesat pārliecināts par aparāta veidu?
Gādājiet par savas ierīces drošību — pieprasiet
manuālu skenēšanu ar rokas ierīci vai visa
ķermeņa pārmeklēšanu.

Darba sākšanas
drošības paziņojumi
Brīdinājumi
• Mērītāja izmantošana darba sākšanas laikā
Sākot darbu ar jaunu sensoru, nesaņemsiet
nevienu Dexcom ONE mērījumu vai trauksmes
signālu, kamēr nebūs ievadīts sensora kods.
Izmantojiet mērītāju, lai izlemtu par ārstēšanas
metodēm, sensora 2 stundu uzsilšanas laikā.

Piesardzības pasākumi
• Pareiza sensora koda izmantošana
Ieslēdzot jaunu sensoru, displeja ierīcē ir
jāievada kods, lai izmantotu Dexcom ONE.
Katram sensoram ir savs kods, kas uzdrukāts
līpošā spilventiņa aizmugurē. Nelietojiet kodu
no cita sensora un neizdomājiet kodu. Ievadot
nepareizo kodu, sensors nedarbojas tikpat labi
un var būt neprecīzs.

Sistēmas/aparatūras/
programmatūras drošības
paziņojumi
Brīdinājumi
• Sensora vads noplīst vai atvienojas
Neignorējiet sarautus vai atvienojušos sensora
vadus. Sensora vads var palikt zem ādas. Šādā
gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehniskā atbalsta
dienestu vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi.
Ja sensora vads noplīst zem ādas un nav
redzams, nemēģiniet to izņemt. Sazinieties ar
savu veselības aprūpes speciālistu. Meklējiet arī
8
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profesionālu medicīnisku palīdzību, ja ievades
vietā ir infekcijas vai iekaisuma simptomi —
apsārtums, pietūkums vai sāpes.
• Ievades vieta: vēders, augšdelmu aizmugure
vai sēžamvieta
Visi pacienti to var izmantot uz vēdera vai
augšdelma aizmugurē. Pacienti 2–17 gadu
vecumā var izvēlēties arī sēžamvietas augšpusi.
Meklējiet vietu uz vēdera, augšdelmu aizmugurē
vai sēžamvietas augšdaļā, kas ir mīkstāka.
Sensors nav pārbaudīts vai apstiprināts
lietošanai citās vietās. Konsultējieties ar
veselības aprūpes speciālistu par sev
vispiemērotāko vietu.
2–17 gadu vecumā: ievadiet vēderā, augšdelma
aizmugurē vai sēžamvietas augšdaļā.
Vecumā no 18 gadiem: ievadiet vēderā vai
augšdelma aizmugurē.
2–17 gadi
Var ievadīt
sēžamvietas
augšpusē

Ikviens, kas vecāks
par 2 gadiem
Var izmantot uz
vēdera vai augšdelma
aizmugurē

• Glabāšana
Sensorus var glabāt istabas temperatūrā vai
ledusskapī, ja vien temperatūra ir no 2 °C
līdz 30 °C. Neglabājiet sensorus saldētavā.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
2. nodaļa. Dexcom ONE drošības paziņojumi

9

Piesardzības pasākumi
• Neieslēdziet sensoru pēc derīguma
termiņa beigām
Jaunu sensoru var ieslēgt derīguma termiņa
datumā vai pirms tā. Tas nodrošina
pilnīgu nolietojumu.
Sensora ieslēgšana pēc tā derīguma termiņa
beigām var izraisīt nepareizus rezultātus.
Derīguma termiņa datums ir norādīts uz sensora
iepakojuma etiķetes blakus smilšu pulksteņa
simbolam GGGG-MM-DD (gads-mēnesis-diena)
formātā.
• Iepakojuma pārbaude
Nelietojiet sensoru, ja tā sterilais iepakojums ir
bojāts vai atvērts, jo tas var izraisīt infekciju.
• Tīra un sausa āda
Notīriet un nosusiniet rokas un ievades vietu
pirms sensora ievadīšanas.
Pirms sensora iepakojuma atvēršanas
nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni,
neizmantojot gelveida tīrīšanas līdzekļus, un
nosusiniet tās. Ievadot sensoru ar netīrām
rokām, ievades vietā var iekļūt baktērijas un
rasties infekcija.
Notīriet ievades vietu ar spirta salvetēm,
tādējādi novēršot infekciju risku. Neievadiet
sensoru, kamēr āda nav sausa. Ja ievades vieta
nav tīra un pilnīgi sausa, pastāv inficēšanās vai
raidītāja turētāja kārtīgas nepielipšanas risks.
Uz ādas nedrīkst būt kukaiņu atvairīšanas
līdzeklis, sauļošanās krēms/aizsarglīdzeklis,
parfīms vai losjons.
• Ievades vieta: kas jāpārbauda
Gādājiet, lai drošības aizsargs būtu savā vietā
līdz Dexcom ONE aplikatora uzlikšanai pie
ādas. Ja vispirms noņemat drošības aizsargu,
varat savainoties, nejauši nospiežot sensora
ievadīšanas pogu, pirms esat to paredzējis darīt.
Mainiet ievades vietu līdz ar katru sensoru.
Ja viena vieta tiek lietota pārāk bieži,
āda var nesadzīt, radot rētas vai ādas
kairinājumu/iekaisumu.
10
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Sensora novietojums ir svarīgs. Izvēlieties vietu:
• Vismaz 8 cm rādiusā no insulīna sūkņa
infūzijas komplekta vai injekcijas vietas
• Tālāk no jostasvietas, rētām, tetovējumiem,
iekaisušas ādas un kauliem
• Vietā, kas ir mazāk pakļauta sasitumu,
saspiešanas vai nogulēšanas miega
laikā riskam
• Pareiza devēja un sensora izmantošana
Dexcom ONE komponenti nav saderīgi ne ar
vienu no iepriekšējiem Dexcom produktiem.
Nekombinējiet dažādu paaudžu raidītājus,
uztvērējus un sensorus.

Raidītāja drošības paziņojumi
Brīdinājumi
• Pārbaude
Neizmantojiet bojātu vai saplaisājušu raidītāju.
Bojāts raidītājs var izraisīt traumas elektriskās
strāvas trieciena ietekmē un Dexcom ONE
nepareizu darbību.
• Izmantošana kā norādīts
Raidītājs ir mazs un var izraisīt aizrīšanās
apdraudējumu. Nelieciet to mutē un neļaujiet
bērniem to turēt bez pieaugušo uzraudzības.

Piesardzības pasākumi
• Raidītāja atkārtota izmantošana —
neizmetiet
Pabeidzot sesiju, neizmetiet raidītāju. Raidītāju
var lietot atkārtoti, līdz Dexcom ONE paziņo,
ka raidītāja akumulatoram drīz beigsies
derīguma termiņš.
Veselības aprūpes speciālistiem: lūdzu, skatiet
tīrīšanas un dezinfekcijas norādes norādījumos
profesionālai lietošanai.
• Neieslēdziet raidītāju pēc derīguma
termiņa beigām
Lai to izmantotu pilnībā, varat ieslēgt jaunu
raidītāju derīguma termiņa datumā vai
pirms tā.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Raidītāja ieslēgšana pēc tā derīguma termiņa
beigām var izraisīt nepareizus rezultātus.
Derīguma termiņa datums ir norādīts
uz raidītāja iepakojuma etiķetes blakus
smilšu pulksteņa simbolam GGGG-MM-DD
(gads-mēnesis-diena) formātā.

Displeja ierīces drošības
paziņojumi
Brīdinājumi
• Iestatījumu pārbaude
• Papildu trauksmes signāli: iestatot
Dexcom ONE sistēmu, jums tiks prasīts
ieslēgt papildu trauksmes signālus. Tie ir
jāieslēdz, lai saņemtu glikozes un sistēmas
trauksmes signālus. Izpildiet šajā lietošanas
instrukcijā sniegtos norādījumus un drošības
brīdinājumus, lai displeja ierīcē saņemtu
trauksmes signālus.
Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien
tās neieslēdzat. Iestatīšanas laikā ieslēdziet
trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un
sistēmas trauksmes signālus, kad sensora
uzsildīšana būs pabeigta. Dexcom ONE
trauksmes signāli NEPĀRRAKSTĪS jūsu
tālruņa iestatījumus. Ja tālrunis būs iestatīts
klusuma režīmā (skaņa ir izslēgta), jūs
NEDZIRDĒSIT augsta vai zema glikozes
līmeņa trauksmes signālus. Pārbaudiet
tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā
varat nepamanīt trauksmes signālu.
• Viedtālruņa skaļums/skaņa: pārliecinieties,
vai viedtālruņa skaļums ir noregulēts
pietiekamā līmenī, skaņa nav izslēgta
un darbojas skaļrunis. Ja viedtālrunim
būs izslēgta skaņa, iestatīts “Pilnīgs
klusums” vai “Netraucēt”, jūs nesaņemsiet
Dexcom ONE trauksmes signālus.
• Bluetooth: lietojot Bluetooth austiņas,
skaļruņus u.c., trauksmes signāli var skanēt
displeja ierīcē vai viedtālruņa piederumā.
Katrs piederums ir atšķirīgs. Pārbaudiet
savus piederumus, lai zinātu, kur tiks
atskaņoti trauksmes signāli.
12
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• Paziņojumi: pārliecinieties, vai viedtālruņa
iestatījumi ļauj Dexcom lietotnes
paziņojumus rādīt bloķēšanas ekrānā. Tas
ļauj redzēt paziņojumus, neatbloķējot tālruni.
Dexcom ONE iestatīšanas laikā iespējojiet
Dexcom lietotnes paziņojumus, jo pretējā
gadījumā nesaņemsiet trauksmes signālus.
• Akumulators: gādājiet, lai akumulators
vienmēr būtu pietiekami uzlādēts, tādējādi
izvairoties no Dexcom ONE datu zuduma.
• Saderība: pirms viedtālruņa vai
tā operētājsistēmas jaunināšanas
skatiet saderības informāciju vietnē
dexcom.com/compatibility. Lietotnes
vai tālruņa operētājsistēmas automātiskie
atjauninājumi var mainīt iestatījumus vai
izslēgt lietotni. Vienmēr veiciet manuālu
atjaunināšanu un pēc tam pārbaudiet ierīces
iestatījumu pareizību.
• Laiks: ļaujiet datumam un laikam viedtālrunī
automātiski atjaunināties, šķērsojot laika
joslas vai pārslēdzoties starp standarta un
ziemas/vasaras laiku. Nemainiet viedtālruņa
laiku manuāli, jo tādējādi tendenču ekrānā
redzamais laiks var būt nepareizs un lietotne
var pārtraukt datu rādīšanu.
Izpildiet Dexcom ONE norādījumus. Ja tas
netiek izdarīts, var rasties nopietns zema vai
augsta glikozes līmeņa notikums.

Piesardzības pasākumi
• Turiet raidītāju tuvu displeja ierīcei
Turiet raidītāju un displeja ierīci 6 metru rādiusā
tā, lai starp tiem nebūtu šķēršļu (piemēram,
sienas vai metāla). Pretējā gadījumā tie var
nespēt sazināties. Ja starp raidītāju un displeja
ierīci ir ūdens, piemēram, ja mazgājaties
dušā vai peldat, turiet tos tuvāk vienu otram.
Diapazons samazinās, jo Bluetooth® ūdenī
nedarbojas tik labi.
• Saņemiet trauksmes signālus savā
displeja ierīcē
Iestatot Dexcom ONE sistēmu, jums tiks prasīts
ieslēgt papildu trauksmes signālus. Tie ir
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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jāieslēdz, lai saņemtu glikozes un sistēmas
trauksmes signālus.
Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien
tās neieslēdzat. Iestatīšanas laikā ieslēdziet
trauksmes signālus, lai saņemtu glikozes un
sistēmas trauksmes signālus, kad sensora
uzsildīšana būs pabeigta. Dexcom ONE
trauksmes signāli NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa
iestatījumus. Ja tālrunis būs iestatīts klusuma
režīmā (skaņa ir izslēgta), jūs NEDZIRDĒSIT
augsta vai zema glikozes līmeņa trauksmes
signālus. Pārbaudiet tālruņa iestatījumus,
jo pretējā gadījumā varat nepamanīt
trauksmes signālu.
• Vai tā ir ieslēgta?
Ja displeja ierīce būs izslēgta, tajā netiks rādīti
Dexcom ONE mērījumi vai trauksmes signāli.
Pārliecinieties, vai displeja ierīce ir ieslēgta.
• Viedtālruņa piederumu pārbaude
Lietojot viedtālruņa piederumus (piemēram,
austiņas vai Bluetooth skaļruņus), ņemiet
vērā, ka trauksmes signālus var saņemt tikai
vienā ierīcē vai piederumā, bet ne visos. Pēc
jebkuru viedtālruņu piederumu pievienošanas
pārliecinieties, vai viedtālruņa iestatījumi ļauj
turpināt saņemt trauksmes signālus.
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3. nodaļa
Sākuma ekrāna
pārskats
Lielāko daļu laika pavadīsiet sākuma ekrānā. Tas
nodrošina Dexcom ONE sensora glikozes mērījumus
(mērījumus) un informāciju par tendencēm, kā arī
ļauj piekļūt citām Dexcom ONE funkcijām.
Nākamajā sadaļā ir aprakstītas sākuma ekrāna
funkcijas. Tālāk ir aprakstīts, kā interpretēt
mērījumus, tendenču bultiņas un grafiku, kā arī
sniegti norādījumi, kā naviģēt uz citām funkcijām.

3.1. Sākuma ekrāna funkcijas
Tālāk ir sniegts pārskats par Dexcom ONE sākuma
ekrāna funkcijām un navigāciju.
Lai skatītu saderīgo viedierīču un
operētājsistēmu aktuālo sarakstu, dodieties
uz dexcom.com/compatibility
Sensora
mērījums

Tendenču
bultiņa

8,5
mmol
mmol/L
ol//L

Attēlotās stundas
Augsta līmeņa
trauksme
(ja trauksmes
signāls ir ieslēgts)
Zema līmeņa
trauksme
(ja trauksmes
signāls ir ieslēgts)
Glikoze
(sākuma ekrāns)

3 stundas

6

12

24

22
18
14,0
10

3,9
2
9:00

10:00

Glikoze

11:00

Pārskati

Aktuālais
sensora
mērījums

Tūlīt

Iestatījumi

Iestatījumi

Pārskati
(glikozes kopsavilkums)

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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3.2. Sensora mērījums,
tendenču bultiņa un grafiks
Kāds ir jūsu pašreizējais mērījums
Redzamais skaitlis ir jūsu mērījums. Tas tiek
atjaunināts ik pēc 5 minūtēm.

8,5
mmol/L

Visi skaitļi tiek parādīti uz balta fona, ja vien
neieslēdzat glikozes trauksmes. Ja:
• tiek ieslēgta zema līmeņa trauksme, fona
krāsa mainās uz sarkanu, kad tiek sasniegts
pārāk zems rādītājs;
• tiek ieslēgta augsta līmeņa trauksme, fona
krāsa mainās uz dzeltenu, kad tiek sasniegts
pārāk augsts rādītājs.
Papildinformāciju skatiet 4. nodaļā
“Trauksmes signāli”.
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Kā mainās mērījumi
Lai uzzinātu, kā mainās glikozes līmenis, skatiet
tendenču bultiņas.
Tendenču
bultiņas

Kā mainās glikozes līmenis
Stabils
Izmaiņas līdz:
• 0,06 mmol/L katru minūti
• 1,8 mmol/L 30 minūtēs
Lēnām palielinās
vai samazinās
Izmaiņas:
• 0,06–0,1 mmol/L
katru minūti
• Līdz 3,4 mmol/L
30 minūtēs
Palielinās vai samazinās
Izmaiņas:
• 0,1–0,2 mmol/L
katru minūti
• Līdz 5 mmol/L 30 minūtēs

Ātri palielinās vai samazinās
Izmaiņas vairāk nekā:
• 0,2 mmol/L katru minūti
• 5 mmol/L 30 minūtēs
Nav bultiņas
Nevar noteikt tendenci.
Izmantojiet AGL mērītāju,
lai pieņemtu lēmumu par
ārstēšanas metodēm.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Kādi ir bijuši jūsu mērījumi
3 stundas

6

12

24

22
Baltais rimbulis labajā pusē ir jūsu visjaunākais
mērījums. Melnie punkti ir jūsu iepriekšējie
mērījumi.
18
14
10
6
2
9:00

10:00

11:00

Tūlīt

Sākuma ekrāna problēmas
Dažreiz jūs neiegūstat mērījumus vai neredzat
skaitli, tikai ziņojumu.
Kas ir redzams
ZEMS

Jūsu mērījums ir zem
2,2 mmol/L

AUGSTS

Jūsu mērījums ir virs
22,2 mmol/L

Signāla zudums

Vienmēr turiet tālruni 6 metru attālumā
no raidītāja. Uzgaidiet līdz 30 minūtēm.
Palīdzība

18

Ko tas nozīmē

Kļūmes ziņojums
nozīmē, ka Dexcom ONE
nedarbojas un
jūs nesaņemsiet
trauksmes signālus vai
sensora mērījumus.
Skatiet A pielikumu
“Traucējummeklēšana”.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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3.3. Sākuma ekrāna navigācija
un statusa ikonas
Izmantojot navigācijas ikonas, varat piekļūt
citām funkcijām.
Ikona

Apraksts
Glikoze: sākuma ekrāns.
Pārskati: parāda glikozes
informāciju par konkrētu
periodu, tostarp vidējo
glikozes līmeni un vidējo
laiku diapazonā.
Iestatījumi: ļauj rediģēt
trauksmes signālus,
atrast palīdzību, mainīt
iestatījumus, personalizēt
skaņas iestatījumus
un veikt vēl daudz
citu darbību.

3.4. Agrāku mērījumu
skatīšana
Lai skatītu grafiku par pēdējām 3, 6, 12 vai
24 stundām, pieskarieties skaitļiem augšpusē.
3 stundas

6

12

24

22
18
14
10
6
2
9:00

10:00

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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11:00

Tūlīt
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4. nodaļa
Trauksmes signāli
Trauksmes signālu ieslēgšana var palīdzēt uzturēt
mērķa diapazonu. Tie ir svarīgs instruments,
pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm ar
Dexcom ONE. Konsultējieties ar savu veselības
aprūpes speciālistu par vislabākajiem zema un
augsta līmeņa trauksmju iestatījumiem.
Ja trauksmes signāli būs ieslēgti, jūs tos dzirdēsit
vai sajutīsit to vibrāciju, kad glikozes līmenis būs
pārāk augsts vai pārāk zems vai mērījumi īslaicīgi
nebūs pieejami.

Kritiski drošības paziņojumi
Dexcom ONE trauksmes signāli
Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien
tās neieslēdzat
• Iestatīšanas laikā ieslēdziet trauksmes signālus,
lai saņemtu glikozes un sistēmas trauksmes
signālus, kad sensora uzsildīšana būs pabeigta
Dexcom ONE trauksmes signāli
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus
• Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa
izslēgta), jūs NEDZIRDĒSIT augsta vai zema
glikozes līmeņa trauksmes signālus
• Trauksmes signāli ir dzirdami TIKAI tad, ja
tālrunim ir ieslēgta skaņa
• Pārbaudiet tālruņa iestatījumus, jo pretējā
gadījumā varat nepamanīt trauksmes signālu
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4.1. Zema un augsta līmeņa
trauksmes signāli
Kas ir redzams

Ko tas nozīmē
Zema glikozes līmeņa
trauksme (zema
līmeņa trauksme)

Zems glikozes līmenis

3,8
mmol/L

LABI

Informē, ja Dexcom ONE
sensora mērījums ir zem
mērķa diapazona.
• Iestatīšanas laikā
ieslēdziet zema
līmeņa trauksmi
• Mainiet to, dodoties
uz Iestatījumi >
Trauksmes signāli
• Varat izvēlēties
trauksmes signāla
līmeni un toni
Augsta glikozes līmeņa
trauksme (augsta
līmeņa trauksme)

Augsts glikozes līmenis

18,5
mmol/L

LABI

Informē, ja Dexcom ONE
sensora mērījums ir virs
mērķa diapazona.
• Iestatīšanas laikā
ieslēdziet augsta
līmeņa trauksmi
• Mainiet to, dodoties
uz Iestatījumi >
Trauksmes signāli
• Varat izvēlēties
trauksmes signāla
līmeni un toni

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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4.2. Trauksmes signālu
ieslēgšana
Dexcom ONE piedāvā ieslēgt trauksmes signālus
sistēmas iestatīšanas laikā. Vienkārši izpildiet
ekrānā redzamās uzvednes. Ja pēc iestatīšanas
vēlaties ieslēgt vai mainīt trauksmes signālus:
• Dodieties uz Iestatījumi > Trauksmes signāli
• Pieskarieties trauksmes signālam, ko
vēlaties iestatīt
• Izpildiet ekrānā redzamās uzvednes
Iestatījumi

Trauksmes signāli

Zems

Izslēgts

Augsts

Izslēgts

Signāla zudums

Izslēgts

Īslaicīga sensora problēma

Izslēgts

Tehniskie trauksmes signāli

Ieslēgts

Dexcom ONE trauksmes signāli nepārraksta
jūsu tālruņa iestatījumus.
Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā, jūs
NEDZIRDĒSIT un NEJUTĪSIT trauksmes signālus.

Glikoze

Pārskati

Iestatījumi

Varat arī ieslēgt vai personalizēt zema un augsta
līmeņa trauksmes, pieskaroties ikonai Vairāk
tendenču grafika augšējā labajā stūrī.
iOS

Android

Trauksmju iestatījumi
• Dexcom ONE trauksmes signāli
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus.
Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa
ir izslēgta), jūs NEDZIRDĒSIT augsta vai zema
glikozes līmeņa trauksmes signālus. Pārbaudiet
tālruņa iestatījumus, jo pretējā gadījumā varat
nepamanīt trauksmes signālu.
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• Trauksmes signāla vibrācijas ir tādas pašas kā
paziņojumiem, ko saņemat no citām viedierīces
lietotnēm. Lai uzzinātu, vai tas ir Dexcom ONE
paziņojums, atliek vien apskatīt informāciju
savā viedierīcē.

Trauksmes signālu skaņas
personalizēšana
Varat izvēlēties trauksmes signālu toņus, kas
jums vislabāk patīk. Lietotnes trauksmes signālu
izvēlnē pieskarieties opcijai Tonis, lai attiecīgajam
trauksmes signālam izvēlētos citu skaņu.
Zema līmeņa trauksme
Trauksmes signāli

Zems
Brīdina, ja sensora mērījums ir iestatītajā līmenī
vai zem tā. Tā ir sarkanā līnija glikozes grafikā.

Līmenis
Tonis

3,9 mmol/L
Zems (noklusējums)

Dexcom ONE trauksmes signāli nepārraksta
jūsu tālruņa iestatījumus.
Ja tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā, jūs
NEDZIRDĒSIT un NEJUTĪSIT trauksmes signālus.

Izmantojiet trauksmes signālus,
lai sasniegtu mērķus
Sadarbojieties ar savu veselības aprūpes
speciālistu, lai personalizētu savus trauksmes
signālus, tādējādi palīdzot sev sasniegt izvirzītos
mērķus. Piemēram, vai jūs uztrauc insulīna
uzkrāšanās — devu uzņemšana ir pārāk bieža?
Lai izmantotu Dexcom ONE kā instrumentu,
izvairoties no insulīna uzkrāšanās, veselības aprūpes
speciālists var ieteikt ieslēgt snaudas funkciju
augsta līmeņa trauksmes iestatījumā. Tādā veidā,
saņemot augsta līmeņa trauksmi un to apstiprinot,
pēc izvēlēta laika jūs tiksit atkārtoti brīdināts.
Trauksmes signāls atkārtosies, līdz Dexcom ONE
mērījumi atkal būs jūsu mērķa diapazonā. Tas
jums arī atgādinās vēlāk pārbaudīt mērījumus, lai
pārliecinātos, ka glikozes vērtības ir pazeminājušās.
Tālāk redzamajā ekrānā ir redzama iespēja ik pēc
2 stundām aktivizēt trauksmes signāla snaudas
funkciju. Ja jūsu Dexcom ONE mērījumi saglabāsies
augsti 2 stundas pēc pirmās augsta līmeņa
trauksmes, trauksmes signāls tiks atkārtots. Tas
informē, ka, iespējams, jālieto vairāk insulīna. Ja
paies 2 stundas un būsiet iekļāvies mērķa diapazonā,
jūsu augsta līmeņa trauksme neatkārtosies.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Saglabāt

Atcelt

Atlikt
Kad esat apstiprinājis savu pirmo
brīdinājumu, tas atkārtojas, ja augsts
sensora mērījums saglabājas norādīto
laika posmu. Atlasiet atkārtojuma laiku
no 15 minūtēm līdz 4 stundām.

2 stundas 00 minūtes
1

05

2

10

3

15

Ja jūsu insulīna līmenim ir tendence paaugstināties
uzreiz pēc ēšanas, veselības aprūpes speciālists var
ieteikt jums aizkavēt pirmo augsta līmeņa trauksmi,
lai ļautu insulīnam iedarboties. Varat iestatīt Atlikt
1. trauksmes signālu un atlasīt aizkaves ilgumu
Augsta līmeņa trauksmes iestatījumā.
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5. nodaļa
Ārstēšanas metodes
Izmantojot Dexcom ONE, varat pieņemt lēmumu
par ārstēšanas metodēm, neizmantojot glikozes
līmeņa asinīs (AGL) mērītāju (mērītāju). Tomēr jums
jāturpina izmantot mērītājs, lai pieņemtu lēmumu
par ārstēšanas metodēm, līdz zināt, kā Dexcom ONE
iedarbojas jūsu gadījumā. Nesteidzieties! Var paiet
vairākas dienas, nedēļas vai mēneši, lai jūs iegūtu
pārliecību par CGM izmantošanu, pieņemot lēmumu
par ārstēšanas metodēm.
Dažreiz Dexcom ONE vietā ir jāizmanto mērītājs.
Savukārt citreiz vislabāk ir tieši neārstēt, bet
vienkārši novērot un gaidīt.
Pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm,
sadarbojieties ar savu veselības aprūpes speciālistu,
pārskatot, kas jums ir vispiemērotākais.

5.1. Kad izmantot mērītāju
Dexcom ONE vietā
Pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm,
paļaujieties uz savu AGL mērītāju, ja:
• Dexcom ONE trūkst skaitļa, bultiņas vai abu.
Piemēri: ja lietotnē redzat kādu no šīm
pazīmēm, izmantojiet mērītāju.
Kas ir redzams
AUGSTS

8,5
mmol/L

Signāla zudums

Vienmēr turiet tālruni 6 metru attālumā
no raidītāja. Uzgaidiet līdz 30 minūtēm.

Ko tas nozīmē
Nav skaitļa

Nav bultiņas

Nav skaitļa vai bultiņas

Palīdzība

Attiecīgi — nav skaitļa, nav bultiņu, nav CGM
ārstēšanas metodes.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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• Jūsu Dexcom ONE mērījumi tagad atbilst
jūsu simptomiem.
Piemērs: jūs nejūtaties
labi, bet jūsu mērījumi
liecina, ka iekļaujaties
mērķa diapazonā. Rūpīgi
nomazgājiet rokas un
izmantojiet mērītāju. Ja
mērītāja vērtība atbilst jūsu
simptomiem, izmantojiet
mērītāja vērtību, lai
pieņemtu lēmumu par
ārstēšanas metodi.
Attiecīgi — ja jums rodas šaubas,
izmantojiet mērītāju.

5.2 Kad novērot un gaidīt
Ir reizes, kad nav nepieciešama
ārstēšana, bet vienkārši
novērošana un gaidīšana.
Insulīna uzkrāšanās: neveiciniet
insulīna uzkrāšanos, lietojot
devas pārāk bieži. Uzgaidiet
vismaz 2 stundas starp devām, lai nejauši
nepadarītu glikozes līmeni pārāk zemu. Dažreiz
vislabāk ir vienkārši novērot un gaidīt.

5.3 Kā izmantot
tendenču bultiņas
Tendenču bultiņas palīdz jums izlemt par
nepieciešamo devas daudzumu.
Augšupvērstā bultiņa:
lietojiet nedaudz vairāk insulīna

Lejupvērstā bultiņa:
lietojiet nedaudz mazāk insulīna
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5.4. Lēmumu par ārstēšanas
metodēm pieņemšanas prakse
Izmantojiet tālāk sniegtos piemērus, lai praktizētu
lēmumu pieņemšanu par ārstēšanas metodēm.
Apspriediet tos ar savu veselības aprūpes
speciālistu un pārskatiet:
• Kad ir jāizmanto mērītājs
• Kā var izmantot Dexcom ONE
• Kad labāk novērot un gaidīt, nevis ārstēt
Situācija

Risinājums

Agri no rīta

Apdomājiet...
• Skaitlis un bultiņa: jums
ir abi.
• Skaitlis: jūsu glikozes
līmenis ir zems —
4,4 mmol/L.
• Bultiņa, rādītājs
lēni samazinās:
glikoze 30 minūtēs
samazinās līdz
3,4 mmol/L.

Jūsu zema līmeņa
trauksme jūs
pamodina.
Jūs redzat:

4,4
mmol/L

Kā rīkoties
• Izmantojiet Dexcom ONE
ārstēšanai kā parasti.
Brokastu laiks

Apdomājiet...

Pēc deviņdesmit
minūtēm jūs
apsēžaties
brokastot.

• Skaitlis un bultiņa:
jums ir abi.

Jūs redzat:

7,3

mmol/L

• Augšupvērstā bultiņa:
glikozes līmenis
30 minūtēs palielinās
līdz 5 mmol/L.
Kā rīkoties
• Izmantojiet
Dexcom ONE
ārstēšanai. Lietojiet
parasto devu un
augšupvērstās bultiņas
dēļ — nedaudz vairāk.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Situācija

Risinājums

Pēc brokastīm

Apdomājiet...
Trīsdesmit minūtes • Insulīns: jūs lietojāt
insulīnu mazāk nekā
pēc dozēšanas, lai
pirms stundas. Tam
iekļautu brokastis,
ir nepieciešams laiks,
parādās augsta
lai iedarbotos.
līmeņa trauksme.
Kā rīkoties
Jūs redzat:
• Nav nekas jādara.
Novērojiet un gaidiet,
12,4
lai izvairītos no insulīna
uzkrāšanās. Neveiciet
nekādu ārstēšanu vēl
vismaz pusotru stundu.
mmol/L

Stundu vēlāk

Apdomājiet...
• Insulīns: insulīns, ko
uzņēmāt brokastu laikā,
nodrošina iekļaušanos
mērķa diapazonā.

Jūs novērojāt
un gaidījāt.
Jūs redzat:

Kā rīkoties
• Nav nekas jādara.
Ārstēšana nav
nepieciešama.

9,1

mmol/L

Rīta vidusposms
Jūs gatavojaties
uzkodām rīta
vidusposmā.
Jūs redzat:
3 stundas

6

12

24

22
18
14
10
6
2
9:00
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10:00

11:00

Tūlīt

Apdomājiet...
• Bez skaitļa un bez
bultiņas: jums nav
neviena no tiem. Jūs
pamanāt Dexcom ONE
mērījumu intervālu.
• Kļūmes ziņojums:
jūs nesaņemat
Dexcom ONE
mērījumus.
Kā rīkoties
• Izmantojiet mērītāju,
pieņemot lēmumu par
ārstēšanas metodēm.
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Situācija

Risinājums

Pusdienlaiks

Apdomājiet...
• Skaitlis un bultiņa:
jums ir abi.
• Lejupvērstā bultiņa:
glikozes līmenis
30 minūtēs samazinās
līdz 5 mmol/L.

Pēc trim stundām
jūs gatavojaties
pusdienu devai.
Jūs redzat:

6,1

mmol/L

Pēcpusdienas
vidus
Pēc pusdienām
ir pagājušas
3 stundas.
Jūs redzat:

12,4

Kā rīkoties
• Izmantojiet
Dexcom ONE
ārstēšanai.
Lejupvērstās
bultiņas dēļ nedaudz
samaziniet devu.
Apdomājiet...
• Ir skaitlis, bet nav
bultiņas: jums
nav bultiņas.
Kā rīkoties
• Izmantojiet mērītāju,
pieņemot lēmumu par
ārstēšanas metodēm.

mmol/L

Agrs vakars
Tieši pirms
vakariņām jūtaties
nedaudz nestabils
un nosvīdis.
Jūs redzat:

6,8
mmol/L

Apdomājiet...
• Simptomi un
Dexcom ONE mērījums:
jūsu simptomi neatbilst
Dexcom ONE sensora
mērījumiem.
Kā rīkoties
• Rūpīgi nomazgājiet
rokas un veiciet
dūrienu pirkstā. Ja
mērītāja vērtība atbilst
jūsu simptomiem,
izmantojiet to lēmuma
pieņemšanai par
ārstēšanas metodēm.
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6. nodaļa
Sensora sesijas
beigšana
Katra sensora sesija ilgst 10 dienas.
Iestatījumi rāda, kad beidzas aktuālā sesija.
Dexcom ONE brīdina, kad sesijai ir atlikušas
24 stundas, pēc tam 6 stundas, 2 stundas un
visbeidzot — 30 minūtes.
Šajā periodā sesiju varat pārtraukt jebkurā laikā vai
gaidīt galīgo trauksmes signālu, kas paziņos, ka
sesija ir beigusies.
Vai vēlaties beigt sesiju agrāk? Skatiet A pielikumu
“Traucējummeklēšana”.
Atcerieties, ka pēc sensora sesijas beigām
nesaņemsit sensora mērījumus. Lai atsāktu
sensora mērījumu saņemšanu, veiciet tālāk
norādītās darbības, lai izņemtu veco sensoru,
pēc tam ievadiet jauno sensoru un pabeidziet
sensora uzsildīšanu.

6.1. Sensora noņemšana
Veiciet šīs darbības, lai:
• noņemtu sensoru no ķermeņa;
• izņemtu raidītāju no turētāja.
Dexcom ONE paziņo, kad jānomaina sensors.
Beidzies sensora termiņš

Nav trauksmes signālu

1

Nomainīt sensoru tagad
Nav mērījumu vai trauksmes signālu,
kamēr nav ieslēgts jauns sensors.
LABI
Sensora noņemšanas instrukcijas
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Atlīmējiet plāksteri no malas.
Noņemiet sensoru, raidītāja turētāju
un raidītāju.
2

Nolauziet purpursarkano raidītāja turētāju
pie ierobiem.
3

Izbīdiet raidītāju.
Saglabājiet raidītāju lietošanai ar
nākamo sensoru.

4

Izmetiet līpošo spilventiņu, ievērojot vietējās
vadlīnijas par to komponentu iznīcināšanu,
kas nonākuši saskarē ar asinīm.

6.2. Atkārtoti izmantojiet
savu raidītāju
Jūsu raidītājs darbojas 3 mēnešus. Izmantojiet to
atkārtoti vairākām sensora sesijām. Dexcom ONE
paziņo, kad raidītājs ir jānomaina, sākot no
3 nedēļām pirms attiecīgā termiņa. Ja tas ir jūsu
vienīgais raidītājs, apmeklējiet vietni dexcom.com
vai sazinieties ar vietējo Dexcom pārstāvi, lai
pasūtītu citu.
Ja raidītājam ir atlicis mazāk nekā vienai sensora
sesijai paredzēts akumulatora darbības laiks, to
nevar izmantot, lai sāktu jaunu sensora sesiju.
Skatiet A pielikumu “Traucējummeklēšana”.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Lapa ir atstāta tukša ar nolūku

PIELIKUMS
Traucējummeklēšana
Dexcom Clarity
Rūpes par Dexcom ONE
Iepakojuma simboli
Garantija
Tehniskā informācija
Norādījumi profesionālai lietošanai
Vārdnīca

A pielikums
Traucējummeklēšana
Šajā pielikumā ir sniegti īsi norādījumi par visbiežāk
uzdotajiem jautājumiem. Tie ir uzskaitīti tālāk
norādītajā secībā.
A.1. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt ar
asins glikozes līmeņa mērītāja vērtību
A.2. Precizitāte — sensora mērījumi nesakrīt
ar simptomiem
A.3. Līpošs spilventiņš
A.4. Lietotne izslēdzas
A.5. Nevar dzirdēt trauksmes signālus
A.6. Vispārīgi trauksmes signāli
• Īslaicīga sensora problēma
• Neveiksmīga sapārošana
• Signāla zuduma trauksme
• Zems raidītāja akumulatora līmenis un pēdējās
sesijas trauksmes
• Raidītāja kļūme
A.7. Sensora sesijas priekšlaicīga beigšana
A.8. Grafika intervāls
A.9. Tehniskā atbalsta dienests
A.10. Ūdens un Dexcom ONE
Visu informāciju par traucējummeklēšanu skatiet
Dexcom tīmekļa vietnes (dexcom.com) sadaļā
“Biežāk uzdotie jautājumi”.

A.1. Precizitāte — sensora
mērījumi nesakrīt ar asins
glikozes līmeņa mērītāja
vērtību
No dažādiem ķermeņa šķidrumiem tiek ģenerēti
dažādi skaitļi:
• AGL mērītājs mēra glikozes līmeni asinīs
• Dexcom ONE sensors mēra glikozes līmeni no
intersticiāla šķidruma
34

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
A pielikums. Traucējummeklēšana

A.2. Precizitāte — sensora
mērījumi nesakrīt ar
simptomiem
Ja mērījumi nesakrīt ar simptomiem:
• Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
Nosusiniet tās. Pēc tam veiciet dūrienu pirkstā
ar savu mērītāju. Ja mērītāja vērtība atbilst
jūsu simptomiem, izmantojiet to lēmuma
pieņemšanai par ārstēšanas metodēm.

A.3. Līpošs spilventiņš
Problēma
Aplikatoru nevar noņemt

Risinājums

1. Uzmanīgi atdaliet līpošo spilventiņu ar
piestiprinātu aplikatoru
2. Pārbaudiet ievades vietu, lai pārliecinātos,
vai sensors nav atstāts ādā
3. Nelietojiet aplikatoru atkārtoti
4. Sazinieties ar Dexcom atbalsta komandu
vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Problēma
Līpošs spilventiņš, kas atlīmējas
no ķermeņa

Risinājums
Pēc sensora ievadīšanas varat samazināt
atlīmēšanās iespējamību:
• Uzliekot pārliekamu plāksteri vai medicīnisko
lentu (piemēram, Blenderm) virs līpošā
spilventiņa. Nepārklājiet raidītāju. Izvairieties
no vaļējām brūcēm.
• Par pārliekamā plākstera pasūtīšanu
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi.

Pārliekamais
plāksteris

Medicīniskā
lenta

Nākamajā sensora sesijā pirms sensora
ievadīšanas varat novērst atlīmēšanos:
• Pirms sensora ievadīšanas pārliecinoties,
vai āda ir tīra un sausa.
• Zem spilventiņa izmantojiet līpošus
produktus (piemēram, Mastisol®,
SkinTac™). Izvairieties no vietas, kur
tiek ievietota adata.
• Rūpīgi paberzējiet spilventiņu uz ādas.
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Problēma
Ādas kairinājums ap sensora vietu
Risinājums
Daži cilvēki ir jutīgi pret sensora līmvielu. Ja
līpošā spilventiņa atrašanās vietā ir radies
ievērojams ādas kairinājums, piemēram, nieze,
dedzinoša sajūta un/vai izsitumi, sazinieties ar
veselības aprūpes speciālistu.

A.4. Lietotne izslēdzas
Ja lietotne izslēdzas, iespējams, ir pilna viedierīces
atmiņa vai krātuve. Lai to novērstu, regulāri
aizveriet atvērtās lietotnes, kas netiek izmantotas,
un izdzēsiet neizmantotos failus.

A.5. Nav dzirdami
trauksmes signāli
1. Glikozes trauksmes nav aktivizētas, ja vien tās
neieslēdzat. Ja iestatīšanas laikā neieslēdzāt
trauksmes signālus, dodieties uz Iestatījumi >
Trauksmes signāli, lai tos tūlīt ieslēgtu.
2. Dexcom ONE trauksmes signāli
NEPĀRRAKSTĪS jūsu tālruņa iestatījumus.Ja
tālrunis būs iestatīts klusuma režīmā (skaņa ir
izslēgta) vai vibrācijai, jūs NEDZIRDĒSIT augsta
vai zema glikozes līmeņa trauksmes signālus.
3. Ja trauksmes signāli ir ieslēgti un ierīcei ir
ieslēgta skaņa, pārbaudiet, vai ir ieslēgta
lietotne, Bluetooth, paziņojumi un skaļums
noregulēts pietiekamā līmenī.
4. 2. nodaļā skatiet viedierīces ieteicamo
iestatījumu norādījumus. Viedierīces
produkta instrukcijās skatiet informāciju par
skaļruņa pārbaudīšanu.
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A.6. Vispārīgi
trauksmes signāli
Problēma
Īslaicīga sensora problēma
Nav trauksmes signālu

Īslaicīga sensora problēma
Nenoņemiet sensoru. Īslaicīga problēma.
Gaidiet līdz 3 stundām.

LABI

Sensors īslaicīgi nespēj izmērīt glikozes līmeni.
Risinājums
1. Pārbaudiet raidītāju — vai tas ir fiksēts
raidītāja turētājā?
2. Uzgaidiet līdz 3 stundām, kamēr
Dexcom ONE veic pašremontu.
3. Ja pēc 3 stundām ierīce nav salabota,
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi.
Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu
vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju,
pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.
Pieskarieties Labi, lai notīrītu trauksmes
signālu, un pēc tam sākuma ekrānā
pieskarieties pie Palīdzība, lai iegūtu
papildinformāciju.
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Problēma
Neveiksmīga sapārošana
Neveiksmīga sapārošana Pabeigts

Neveiksmīga sapārošana
Vēlreiz mēģiniet sapārot

Dexcom ONE netika sapārota.
Risinājums
1. Pārliecinieties, vai raidītājs ir fiksēts
raidītāja turētājā.
2. Pārbaudiet raidītāja sērijas numuru (SN)
un mēģiniet vēlreiz.
3. Ja sapārošanas laikā neveicāt tālāk minētās
darbības, sapārojiet vēlreiz, šoreiz veicot
minētās darbības.
• Pieņemiet Bluetooth sapārošanas
pieprasījumu
• Uzturieties 6 metru rādiusā no
displeja ierīces
4. Neizmantojiet raidītāju, kam beidzies
derīguma termiņš.
5. Nomainiet sensoru, vēlreiz pievienojiet
raidītāju un sapārojiet. Ja nepieciešama
nomaiņa, sazinieties ar tehniskā atbalsta
dienestu vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi.
Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu
vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju,
pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.
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Problēma
Signāla zudums
Nav trauksmes signālu

Signāla zudums
Vienmēr turiet tālruni 6 metru attālumā
no raidītāja. Uzgaidiet līdz 30 minūtēm.

LABI

Displeja ierīce un raidītājs nespēj sazināties.
Risinājums
Izmēģiniet katru no šiem padomiem un uzgaidiet
10 minūtes, lai redzētu, vai Bluetooth atkārtoti
izveido savienojumu:
1. Pārliecinieties, vai raidītājs un displeja ierīce
atrodas 6 metru rādiusā viens no otra.
Ja atrodaties ūdenī, turiet ierīci tuvāk par
6 metriem.
2. Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth.
3. Restartējiet displeja ierīci un atkārtoti
atveriet lietotni Dexcom ONE.
4. Ja šie padomi problēmu neatrisina,
sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
vietnē dexcom.com vai vietējo Dexcom
pārstāvi.
Līdz ierīces salabošanai nav trauksmes signālu
vai sensora mērījumu. Izmantojiet mērītāju,
pieņemot lēmumu par ārstēšanas metodēm.
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Problēma
Zems raidītāja akumulatora līmenis un
pēdējās sesijas trauksmes
Zems raidītāja akumulatora līmenis
Jūsu raidītāja derīguma termiņš beigsies
pēc aptuveni 3 nedēļām.
Neaizstājiet pašreizējo raidītāju ar jaunu.
Gaidiet, līdz sistēma liek jums to nomainīt.
Pasūtiet jaunu raidītāju, ja tas vēl
nav izdarīts.

LABI

Beidzies raidītāja akumulatora derīguma termiņš.
Risinājums
Pasūtiet jaunu raidītāju.
Ja drīz beigsies raidītāja akumulatora derīguma
termiņš, Dexcom ONE informē, kad:
• Atlikušas 3 nedēļas
• Atlikušas 2 nedēļas
• Atlikusi vēl 1 sesija
• Līmenis ir pārāk zems vēl vienai sesijai
• Līmenis ir kritiski zems, un akumulators ir
nekavējoties jānomaina
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Problēma
Raidītāja kļūme
Raidītāja kļūme

Nav trauksmes signālu

Nomainīt sensoru tagad
Nomainiet veco un sapārojiet jaunu
raidītāju ar jaunu sensoru.
LABI
Sensora noņemšanas instrukcijas

Raidītājs nedarbojas. Sensora sesija tiek
automātiski apturēta.
Risinājums
Lai ziņotu par šo problēmu un saņemtu
aizstājēju, sazinieties ar tehniskā atbalsta
dienestu vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi. Līdz nomaiņai nav
trauksmes signālu vai sensora mērījumu.
Izmantojiet mērītāju, pieņemot lēmumu par
ārstēšanas metodēm.

A.7. Sensora sesijas
priekšlaicīga beigšana
Iespējams, vēlēsities sensora sesiju beigt agrāk.
Pēc sensora sesijas pārtraukšanas to vairs
nevar atsākt.
Pieskarieties pie Iestatījumi
1

Glikoze

Pārskati

Iestatījumi

Pieskarieties pie Apturēt sensora sesiju
2

Noņemiet sensoru un raidītāju.
Papildinformāciju skatiet 6. nodaļā.
NOMAINIET SENSORU
APTURĒT SENSORA SESIJU
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A.8. Grafika intervāls
Ja nesaņemat sensora mērījumus, grafika
tendenču punktos pa labi var parādīties intervāls.
Šajā piemērā var redzēt intervālu vietā, kur jābūt
pašreizējam punktam.
Kad sensora mērījumi tiek atsākti, grafikā var attēlot
līdz 3 stundām nokavētus sensora mērījumus.
3 stundas

6

12

24

22
18
14
10
6
2
9:00

10:00

11:00

Tūlīt

A.9. Tehniskā atbalsta dienests
Lai saņemtu palīdzību darbā ar Dexcom ONE CGM
sistēmu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
vietnē dexcom.com vai vietējo Dexcom pārstāvi.
Par jebkuru nopietnu incidentu, kas noticis saistībā
ar šo ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts
kompetentajai iestādei, kurā atrodaties.

A.10. Ūdens un Dexcom ONE
Kad raidītājs ir nofiksēts vietā, tas ir ūdensizturīgs.
Peldieties, mazgājieties dušā vai vannā un
neraizējieties par ūdeni un Dexcom ONE —
vienkārši atstājiet displeja ierīci sausā vietā.
Ja atrodaties ūdenī, displeja ierīcei ir jābūt tuvāk
par 6 metriem, lai iegūtu sensora mērījumus.

Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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B pielikums
Dexcom Clarity
Dexcom Clarity programmatūra ir svarīga
Dexcom CGM sistēmas sastāvdaļa.
Dexcom Clarity iezīmē jūsu
glikozes līmenim raksturīgās
iezīmes, tendences un statistiku.
Koplietojiet Dexcom Clarity ar savu
klīniku un uzraugiet uzlabojumus
starp apmeklējumiem.
Lai izmantotu Dexcom Clarity, pierakstieties vietnē
clarity.dexcom.eu. Izmantojiet savus pašreizējos
Dexcom pieteikšanās datus vai izveidojiet kontu.
Dexcom Clarity var nebūt pieejama visos reģionos.
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C pielikums
Rūpes par
Dexcom ONE
C.1. Dexcom ONE apkope
Raidītājs
• Glabājiet kastē, līdz esat gatavs tā lietošanai.
Pārbaudiet raidītāju un nelietojiet, ja tas
ir bojāts.
• Glabājiet temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.

Pareiza devēja un sensora
izmantošana
• Dexcom ONE komponenti nav saderīgi ne ar
vienu no iepriekšējiem Dexcom produktiem.
Nekombinējiet dažādu paaudžu raidītājus,
uztvērējus un sensorus.

C.2. Glabāšana
Pareiza Dexcom ONE glabāšana palīdz novērst
sistēmas kļūmes.

Sensors
• Glabājiet to sterilajā iepakojumā, līdz esat
gatavs tā lietošanai.
• Glabājiet temperatūrā no 2 °C līdz 30 °C.

Raidītājs
• Kad nelietojat, glabājiet aizsargiepakojumā.
• Glabājiet temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.
• Glabājiet vidē, kur relatīvais mitrums ir 10–95%.

C.3. Sistēmas iznīcināšana
Dažādos reģionos ir atšķirīgas prasības par
elektronikas (raidītāja) un tās daļu iznīcināšanu, kas
ir nonākušas saskarē ar asinīm vai citiem ķermeņa
šķidrumiem (sensors). Ievērojiet vietējās atkritumu
apsaimniekošanas prasības.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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D pielikums
Iepakojuma simboli
Simboli ir atrodami uz sensora un raidītāja
iepakojuma. Tie norāda, kā pareizi un droši
lietot Dexcom ONE. Simbolu aprakstus
skatiet tālāk tabulā vai dodieties uz vietni
dexcom.com/symbols.
Dažiem no šiem simboliem jūsu reģionā var
nebūt izteiktas nozīmes, un tie ir norādīti tikai
informatīvos nolūkos. Tālāk ir izskaidrota katra
simbola nozīme.
Maiņstrāva
EC REP

Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā
Partijas numurs
Bluetooth ieslēgts; ierīces
sapārošana iespējota

REF

Kataloga numurs
Uzmanību! Skatiet lietošanas
instrukciju
II klases aprīkojums
Skatiet lietošanas instrukciju
Ražošanas datums
Līdzstrāva
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Nelietot atkārtoti!
Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
Lietošanai tikai iekštelpās
Direktīva par elektrisko
un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA) —
ievērojiet vietējās prasības
par pareizu iznīcināšanu
Mitruma ierobežojumi
Ievade
Aizsargierīču sniegtās
aizsardzības pret iekļuvi līmenis
priekšmetiem > 12,5 mm
diametrā; iegremdēšana ūdenī
Sargāt no karstuma
Turēt sausu
Ražotājs
CE atbilstības marķējums

MR

MR (Magnētiskā rezonanse) nedrošs
Daļas numurs
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SN
STERILE R

Sērijas numurs
Sterilizēts, izmantojot radiāciju
Temperatūras ierobežojums
BF tipa lietojamā daļa
Izlietot līdz (datums)
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E pielikums
Riski un ieguvumi
Lietojot jebkuru medicīnas ierīci, pastāv riski un
ieguvumi. Šajā pielikumā uzzināsiet par tiem vairāk.

E.1. Riski
Dexcom ONE lietošanas riski:
• Netiek saņemti trauksmes signāli
• Dexcom ONE izmantošana, lai pieņemtu
lēmumu par ārstēšanas metodēm, kad tas
nav nepieciešams
• Sensora ievadīšanas problēmas
• Reakcija pret līmvielu
• Sensora vads paliek zem ādas

Netiek saņemti trauksmes signāli
Pārbaudiet displeja ierīci, ja nesaņemat
trauksmes signālus:
• Akumulators ir uzlādēts
• Lietotne ir ieslēgta
• Trauksmes signāli ir ieslēgti
• Skaļums ir noregulēts pietiekamā līmenī
• Skaļrunis un vibrācija darbojas
• Ierīce atrodas 6 metru diapazonā
• Nav sistēmas kļūmju, piemēram, īslaicīgas
sensora problēmas vai signāla zuduma
• Uzsilšanas laikā un pēc sesijas beigām:
Dexcom ONE 2 stundu uzsilšanas laikā vai
pēc sensora sesijas beigām jūs NESAŅEMSIT
trauksmes signālus un Dexcom ONE mērījumus.
• Lietotne Bluetooth ir ieslēgta
Pārliecinieties, vai viedtālruņa iestatījumi atbilst
Dexcom ieteiktajiem iestatījumiem.
Papildinformāciju skatiet A pielikumā
“Traucējummeklēšana”, savukārt ieteicamos
iestatījumus — 2. nodaļā.
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Dexcom ONE izmantošana
lēmumu pieņemšanai par
ārstēšanas metodēm
Dexcom ONE var izmantot lēmumu pieņemšanai par
ārstēšanas metodēm gandrīz visās situācijās.
Situācija: jūsu pašsajūta neatbilst Dexcom ONE
mērījumam
Ārstēšanas metodes rīks: veiciet dūrienu pirkstā,
lai veiktu AGL mērījumu, un, ņemot vērā iegūto
skaitli, pieņemiet lēmumu par ārstēšanas metodi
Situācija: CGM displejā nav Dexcom ONE mērījuma
(skaitļa), bultiņas(-u) vai abu
Ārstēšanas metodes rīks: veiciet dūrienu pirkstā,
lai veiktu AGL mērījumu, un, ņemot vērā iegūto
skaitli, pieņemiet lēmumu par ārstēšanas metodi
Daži lietotāji ir konstatējuši ievērojamas precizitātes
atšķirības dažādiem sensoriem. Ievadot katru
sensoru, pievērsiet uzmanību tā precizitātei, pirms
izlemjat to izmantot ārstēšanas metožu izvēlei.
Plašāku informāciju par ārstēšanas metožu
lēmumu pieņemšanu, izmantojot Dexcom ONE,
skatiet 5. nodaļā.

Paracetamola/acetaminofēna
traucējošo vielu riski
Izmantojot Dexcom ONE, varat lietot paracetamola/
acetaminofēna standarta vai maksimālo 1 grama
(1000 mg) devu ik pēc 6 stundām un joprojām
izmantot Dexcom ONE mērījumus, lai pieņemtu
lēmumu par ārstēšanas metodēm. Ja tiek lietota
paracetamola/acetaminofēna deva, kas pārsniedz
maksimālo devu (piemēram, > 1 grams ik pēc
6 stundām pieaugušajiem), tas var ietekmēt
Dexcom ONE mērījumus un likt tiem izskatīties
paaugstinātākiem, nekā tie ir patiesībā.

Hidroksiurīnvielas traucējošo
vielu riski
Hidroksiurīnviela ir zāles, ko izmanto dažu vēža
veidu vai asins slimību gadījumos, un tās var
nepatiesi paaugstināt Dexcom ONE mērījumus,
kas savukārt var izraisīt hipoglikēmijas trauksmes
signālu nepamanīšanu vai kļūmes diabēta
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uzraudzības lēmumos. Neprecizitātes līmenis
ir atkarīgs no hidroksiurīnvielas daudzuma jūsu
ķermenī. Izmantojiet savu mērītāju.

Sensora ievadīšanas riski
Sensora ievadīšana var izraisīt infekciju, asiņošanu
vai sāpes. Daži cilvēki ir jutīgi pret sensora
līmvielu. Ja līpošā spilventiņa vietā ir ievērojams
ādas kairinājums, piemēram, nieze, dedzināšana
un/vai izsitumi, sazinieties ar savu veselības
aprūpes speciālistu.
Klīniskajos pētījumos neviens sensora vads
neatvienojās un neatdalījās; tomēr ir neliela iespēja,
ka sensora vads var saplīst vai atvienoties un palikt
zem ādas. Sterili saplīsuši vai atvienojušies sensora
vadi parasti nerada ievērojamu medicīnisku risku.
Ja sensora vads saplīst vai atvienojas, paliek zem
ādas un tā rezultātā rodas infekcijas vai iekaisuma
pazīmes, sazinieties ar savu veselības aprūpes
speciālistu un tehniskā atbalsta dienestu vietnē
dexcom.com vai vietējo Dexcom pārstāvi.

E.2. Ieguvumi
Daži Dexcom ONE izmantošanas ieguvumi:
• Diabēta uzraudzība
• Iespēja uzzināt glikozes līmeni un tā tendences
• Tūlītēja atgriezeniskā saite par dzīvesveida
lēmumu pieņemšanu
• Lēmumu pieņemšana par ārstēšanas metodēm,
izmantojot Dexcom ONE
• Mazinās sāpes un problēmas, ko izraisa biežas
asins glikozes līmeņa pārbaudes, saudzējot
pirkstu galus

Savu tendenču pārzināšana
Dexcom ONE ne tikai ik pēc 5 minūtēm nosūta
glikozes rādījumus, bet arī sniedz pārskatus par
glikozes tendencēm un iezīmēm. Tas ļauj redzēt
kopainu un to, kā uzņemtā pārtika, lietotās zāles un
vingrinājumi ietekmē glikozes līmeni.
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Lēmumu pieņemšana par
ārstēšanas metodēm, izmantojot
Dexcom ONE
Lai pieņemtu lēmumu par ārstēšanas metodi,
varat izmantot Dexcom ONE mērījumu un tendenču
bultiņu. Papildinformāciju skatiet 5. nodaļā. Nav
jākalibrē dūrieni pirkstā. Tas mazina pārmērīgu
duršanu pirkstā un tās radītās sāpes (Price and
Walker, 2016), kā arī iespējamās kļūmes, ko izraisa
neprecīza kalibrēšana (Wadwa, 2018).

Palīdzība diabēta uzraudzībā
Papildu trauksmes signālu funkcijas informē,
ja glikozes līmenis pārsniedz mērķa diapazonu.
Tas ļauj rīkoties, lai novērstu glikozes līmeņa
pārmērīgu pazemināšanos vai paaugstināšanos.
Papildinformāciju skatiet 4. nodaļā.

Atsauces
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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F pielikums
Dexcom ONE garantija
Dažreiz notiek neparedzētas lietas. Dexcom rūpējas
par jums!
Šajā pielikumā ir sniegta informācija par garantiju,
norādot, par ko mēs rūpējamies un cik ilgu laiku.

F.1. Dexcom sensora
ierobežotā garantija
Uz ko attiecas garantija un cik ilgs
ir tās darbības laiks?
Ciktāl to atļauj likums, Dexcom ONE sensors
tiek piegādāts “tāds, kāds tas ir”. Ar šo Dexcom
atsakās no visām garantijām (tiešām, netiešām un
ar likumu noteiktām) attiecībā uz sensoru, tostarp
(bet ne tikai) netiešajām garantijām par piemērotību
tirdzniecībai un noteiktam nolūkam. Nav garantiju,
kas pārsniedz aprakstā minētās.

F.2. Dexcom raidītāja
ierobežotā garantija
Uz ko attiecas garantija un cik ilgs
ir tās darbības laiks?
Dexcom, Inc. (“Dexcom”) sākotnējam Pircējam
(“jūs” vai “Pircējs”) nodrošina ierobežotu
garantiju, ka Dexcom ONE raidītājam (“raidītājs”)
normālas lietošanas apstākļos nav materiālu un
izgatavošanas defektu (“Ierobežotā garantija”)
periodā, kas sākas datumā, kad tas tiek nosūtīts
sākotnējam Pircējam, un beidzas trīs (3) mēnešus
pēc tam.
Piezīme: ja saņēmāt šo raidītāju kā aizstājēju
raidītājam, uz kuru attiecas garantija, Ierobežotā
garantija nomainītajam raidītājam paliek spēkā
sākotnējā raidītāja atlikušo garantijas periodu, bet
uz nomaiņu neattiecas nekādas citas garantijas.
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Uz ko neattiecas garantija?
Šīs Ierobežotās garantijas pamatā ir nosacījums, ka
Pircējs pareizi un savlaicīgi izmanto nepārtrauktas
glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu saskaņā ar
Dexcom nodrošināto dokumentāciju. Nepārtrauktas
glikozes līmeņa uzraudzības sistēmu nav atļauts
izmantot citos veidos. Nepārtrauktas glikozes
līmeņa uzraudzības sistēmas ļaunprātīga
izmantošana, nepareiza piekļuve tai vai tās
apstrādājamajai un pārsūtītajai informācijai,
nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības
sistēmas vai mobilā tālruņa “uzlaušana” vai
“sakņošana” un citu tamlīdzīgu neatļautu
darbību veikšana, kas var apdraudēt jūs, izraisīt
nepārtrauktas glikozes līmeņa uzraudzības
sistēmas darbības traucējumus, nav atļauta un
anulē jūsu Ierobežoto garantiju.
Šī Ierobežotā garantija neattiecas uz tālāk norādīto.
• Defekti vai bojājumi, kas radušies negadījuma,
nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas
izmantošanas, nolaidības, neparasta fiziska,
elektriska vai elektromehāniska sprieguma,
jebkuras produkta daļas pārveidošanas vai
kosmētiska bojājuma rezultātā.
• Aprīkojums ar SN numuru ir noņemts vai
padarīts nesalasāms.
• Visas virsmas un citas ārēji pakļautas daļas, kas
normālas lietošanas rezultātā ir saskrāpētas
vai bojātas.
• Traucējumi, kas rodas, izmantojot raidītāju kopā
ar piederumiem, palīgpiederumiem un perifērām
iekārtām (neatkarīgi no tā, vai tā ir aparatūra
vai programmatūra), ko nav nodrošinājis vai
apstiprinājis uzņēmums Dexcom.
• Defekti vai bojājumi, ko izraisa nepareiza
pārbaude, lietošana, apkope, uzstādīšana
vai regulēšana.
• Tādu produktu vai pakalpojumu instalēšana,
apkope un apkalpe, kas nav nepārtrauktas
glikozes līmeņa uzraudzības sistēma (uz kuru
var attiekties atsevišķa ierobežota garantija),
neatkarīgi no tā, vai to nodrošina Dexcom vai
kāda cita puse; tas ietver arī jūsu mobilo tālruni
vai viedierīci un savienojumu ar internetu.
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• Raidītājs, kas ir fiziski izjaukts vai kura jebkādai
programmatūrai ir piekļūts bez atļaujas.
• Ūdens izraisīti bojājumi raidītājam.
• Dexcom ONE lietošanas instrukcijā norādīto
specifikāciju pārsniegšana.

Dexcom saistības saskaņā ar
Ierobežoto garantiju
Garantijas perioda laikā Dexcom bez maksas
Pircējam nomainīs visus bojātos raidītājus. Lai
saņemtu palīdzību par bojātu raidītāju, sazinieties
ar Dexcom vietnē dexcom.com vai vietējo
Dexcom pārstāvi.

Dexcom garantijas un atbildības
saistību ierobežojumi
Iepriekš aprakstītā Ierobežotā garantija ir ekskluzīva
garantija raidītājam un aizstāj visas citas tiešās
un netiešās garantijas faktiski vai arī saskaņā ar
tiesību aktiem, normatīviem vai kā citādi.
Dexcom nepārprotami izslēdz visas citas tiešās vai
netiešās garantijas un atsakās no tām, tostarp bez
ierobežojuma jebkādas garantijas par piemērotību
tirdzniecībai un noteiktam nolūkam vai tiesību
nepārkāpšanu, izņemot gadījumus, kad to aizliedz
piemērojamie tiesību akti.
Dexcom neuzņemas atbildību ne par kādiem
īpašiem, nejaušiem, izrietošiem vai netiešiem
zaudējumiem neatkarīgi no to cēloņa un par
atbildības teoriju, kas jebkādā veidā izriet no
jebkuras Dexcom ONE ierīces vai jebkuras
Dexcom nodrošinātās funkcijas vai pakalpojuma
pārdošanas, izmantošanas, ļaunprātīgas
izmantošanas vai nespējas to izmantot ar
Dexcom ONE.
Šie ierobežojumi Dexcom garantijai un atbildības
saistībām tiek piemēroti pat tad, ja Dexcom vai
tā pārstāvim ir paziņots par šādiem kaitējumiem,
neraugoties uz šīs Ierobežotās garantijas būtiskā
mērķa un Dexcom nodrošinātā ierobežotā tiesiskās
aizsardzības līdzekļa neievērošanu.
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Šī Ierobežotā garantija tiek nodrošināta tikai
sākotnējam Pircējam, to nevar nodot nevienam
citam, un tajā ir norādīts Pircēja ekskluzīvais
tiesiskās aizsardzības līdzeklis.
Ja kāda no šīs Ierobežotās garantijas daļām ir
nelikumīga vai nav izpildāma kāda tiesību akta dēļ,
šāda daļēja nelikumība vai izpildāmība neietekmē
pārējās šīs Ierobežotās garantijas izpildāmību. Šī
Ierobežotā garantija tiks piemērota likumā atļautajā
maksimālajā apjomā.
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G pielikums
Tehniskā informācija
G.1. Ierīces veiktspējas
raksturojumu kopsavilkums
Kad ZEMĀKS līmenis ir labāks
Pieaugušie Veiktspējas metrika* Bērni
Vispārējā precizitāte

9,8%

Vidējā MRA% (MRA),
2,22–22,22 mmol/L

7,7%
(% vidējā absolūtā
kļūda salīdzinājumā ar
atsauces vērtību visos
glikozes līmeņos)

1. diena:
8,6%

1. diena:
10,5%

2. diena:
8,7%

2. diena:
7,8%

Precizitāte laika gaitā
4.–5. diena:
Vidējā MRA% (MRA),
10,7%
2,22–22,22 mmol/L
7. diena:
10,6%
10. diena:
10,6%

4.–5. diena:
7,2%
7. diena:
6,2%
10. diena:
7,1%

Kad AUGSTĀKS līmenis ir labāks
Pieaugušie Veiktspējas metrika* Bērni
Klīniskā precizitāte
92%
[100%]

% no mērījumiem, kas 96%
atradās Clarke kļūdu
[99,8%]
režģa (CEG) A zonā
[% CEG A+B zona]

Atsauce: YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument)

*
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G.2. Produkta specifikācijas
BRĪDINĀJUMS: tādu piederumu izmantošana, ko nav
norādījis vai piegādājis šī aprīkotāja ražotājs, var
izraisīt šī aprīkojuma elektromagnētiskās emisijas
pieaugumu vai samazināt elektromagnētisko
imunitāti un izraisīt nepareizu darbību.
BRĪDINĀJUMS: pārnēsājams RF sakaru aprīkojums
(tostarp perifērās ierīces, piemēram, antenas kabeļi
un ārējās antenas) ir jāizmanto ne tuvāk kā 30 cm
attālumā no jebkuras Dexcom ONE CGM sistēmas
daļas, tostarp ražotāja norādītajiem kabeļiem. Pretējā
gadījumā var pasliktināties šī aprīkojuma veiktspēja.
Sensora produkta specifikācijas
Glikozes
diapazons
Sensora
lietderīgais
kalpošanas laiks
Glabāšanas un
transportēšanas
apstākļi
Sterilizācija

2,2–22,2 mmol/L
Līdz 10 dienām
Temperatūra: 2–30 °C
Glabājiet sensorus vēsā,
sausā vietā
Sterilizēts, izmantojot
radiāciju

Raidītāja produkta specifikācijas
Elektriskās
drošības klase
Akumulatora
ilgmūžība
(parastā)
Akumulatora
uzlādes laiks
Lietošanas
apstākļi
Glabāšanas un
transportēšanas
apstākļi
Darbības
augstums virs
jūras līmeņa
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Iekšējā barošana
3 mēneši
Neuzlādējams
Temperatūra: 10–42 °C
Mitrums: 10–95%
(relatīvais)
Temperatūra: 0–45 °C
Mitrums: 10–95%
(relatīvais)
No -396 metriem
līdz 4206 metriem
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Raidītāja produkta specifikācijas
Aizsardzība pret
iekļuvi

IP28: aizsardzība pret lielu
priekšmetu ievietošanu
un iegremdēšanu ūdenī
līdz 2,4 metriem uz
24 stundām

Aizsardzība pret
elektrošoku

BF tipa lietojamā daļa

TX/RX frekvences 2,402–2,480 GHz
Joslas platums

1,07 MHz

Maksimālā izejas
jauda

1,0 mW EIRP

Modulācija

Gausa frekvenču
manipulācija

Datu pārraides
ātrums
Datu sakaru
diapazons

1 Mb/s
6 metri

Pakalpojuma kvalitātes
kopsavilkums
Pakalpojuma kvalitāte Dexcom ONE sistēmas
bezvadu sakariem, izmantojot Bluetooth Low Energy,
tiek nodrošināta netraucēti 6 metru diapazonā starp
Dexcom ONE raidītāju un sapārotu displeja ierīci
(ja tiem pa vidu nav nekādu šķēršļu) ar regulāriem
5 minūšu intervāliem. Ja ir zudis savienojums
starp raidītāju un displeja ierīci, pēc atkārtotas
savienošanas visas nokavētās paketes (līdz
3 stundām) no raidītāja tiek pārraidītas uz displeja
ierīci. Dexcom ONE CGM sistēma ir paredzēta
radiofrekvenču (RF) sakaru pieņemšanai tikai no
atzītām un sapārotām displeja ierīcēm.

Drošības pasākumi
Dexcom ONE sistēma ir paredzēta datu pārraidīšanai
starp raidītāju un paredzētajām displeja ierīcēm
saskaņā ar nozares standarta BLE protokoliem. Tā
nepieņem radiofrekvenču (RF) sakarus, izmantojot
jebkuru citu protokolu, tostarp klasiskos Bluetooth
sakaru protokolus.
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Papildus drošībai, ko nodrošina BLE savienojums,
sakarus starp Dexcom ONE raidītāju un
Dexcom ONE mobilo lietojumprogrammu aizsargā
papildu drošības līmeņi un drošības uzlabošanas
pasākumi, izmantojot šifrētu un patentētu datu
formātu. Šis formāts iekļauj dažādas metodes, lai
pārbaudītu datu integritāti un atklātu iespējamos
datu falsifikācijas gadījumus. Lai gan šis formāts
ir patentēts, dažādās šī patentētā datu formāta
daļās tiek izmantoti nozares standarta šifrēšanas
protokoli (piemēram, RSA un AES).
Ja mobilā lietotne Dexcom ONE nav atspējota, tā
regulāri sazinās ar Dexcom serveriem. Sakarus
starp Dexcom ONE lietotnēm un Dexcom serveriem
aizsargā vairāki mehānismi, kas paredzēti
aizsardzībai pret datu bojājumiem. Tas iekļauj
nozares standarta JWIT zīmju bāzes autentifikāciju
un autorizāciju. Visi šādi sakari tiek realizēti tikai
šifrētā datu ceļā, izmantojot nozares standarta
SSL formātu.

Elektromagnētiskās imunitātes un
emisiju deklarācija un vadlīnijas
Šis raidītājs ir paredzēts izmantošanai tālāk
tabulā norādītajā elektromagnētiskajā vidē.
Raidītāja klientam vai lietotājam ir jānodrošina tā
izmantošana šādā vidē.
Imunitātes tests Raidītāja atbilstības līmenis
Elektrostatiskā
izlāde (ESD)
IEC 61000-4-2
Magnētiskais
lauks (50 Hz)
IEC 61000-4-8
Izstaroto lauku
traucējumi
IEC 61000-4-3
Izstarotie un
vadītie lauki
Izmantošana
lidmašīnā
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± 8 kV saskarē
± 15 kV gaisā
30 A/m
10 V/m
pie 80–2700 MHz
(AM modulācija)
FAA RTCA/DO-160
G izdevuma 20. sadaļas
T kategorija.
Var izmantot lidmašīnā
saskaņā ar lidmašīnas
kapteiņa norādījumiem
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Mājas veselības aprūpes vidē joprojām var rasties
elektromagnētiski traucējumi, jo nevar garantēt
kontroli pār EMS vidi. Traucējuma notikumu var
atpazīt pēc sensora mērījumu intervāliem vai lielām
nepareizībām. Iesakām jums mazināt šo ietekmi,
veicot vienu no šiem pasākumiem:
• Ja jūsu simptomi neatbilst jūsu mērījumiem,
izmantojiet AGL mērītāju, lai pieņemtu lēmumu
par ārstēšanas metodēm. Ja mērījumi
konsekventi neatbilst jūsu simptomiem vai
AGL mērītāja vērtībām, konsultējieties ar savu
veselības aprūpes speciālistu par to, kā lietot
Dexcom ONE diabēta uzraudzīšanā. Veselības
aprūpes speciālists var palīdzēt izlemt, kā
vislabāk izmantot šo ierīci.
• Ja displeja ierīcē trūkst 20 minūtes sensora
glikozes datu (4 mērījumi), tiek parādīta
signāla zuduma kļūme. Lai to novērstu, skatiet
A pielikumu “Traucējummeklēšana”.
• Ja displeja ierīce negaidīti parāda ielādes
ekrānu un 3 minūšu laikā neparāda tendenču
ekrānu, sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu
vietnē dexcom.com vai vietējo Dexcom
pārstāvi. Papildinformāciju skatiet A pielikumā
“Traucējummeklēšana”.
Elektromagnētisko emisiju specifikācijas
Imunitātes tests

Atbilstība

Radiofrekvenču
emisijas

1. grupa, B klase

CISPR 11
Radiofrekvenču
emisijas
Izmantošana
lidmašīnā

Atbilst FAA RTCA/DO-160
G izdevuma 21. sadaļas
M kategorijai, kas attiecas
uz izmantošanu kabīnē.

G.3. Atbilstība radiosakaru
noteikumiem
Ar šo Dexcom, Inc. paziņo, ka radioiekārtas veida
Dexcom ONE sistēma atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams
tīmekļa vietnē: dexcom.com/doc.
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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H pielikums
Norādījumi
profesionālai lietošanai
H.1. Ievads
Dexcom ONE atbalsta lietošanu vairākiem
pacientiem. Jūs tikai:
• sagatavojiet Dexcom ONE sistēmu pacientam;
• izskaidrojiet pacientam, kas ir Dexcom ONE un
kā tā darbojas;
• iestatiet sistēmu kopā ar pacientu;
• apsekojiet pacientu, lai paustu ieskatus
par viņa(s) glikozes tendencēm, iezīmēm
un statistiku.
Tas jums abiem labāk palīdz diabēta uzraudzībā.
Turpmākajās sadaļās ir aprakstīta katra darbība un
sniegti resursi, kurus kopīgot ar pacientiem, vadot
viņus cauri sensora sesijai.

H.2. Sagatavojiet Dexcom ONE
pacientam
Jūsu pacientam būs nepieciešama saderīga
viedierīce, lai saņemtu, attēlotu un saglabātu
glikozes informāciju. Lai apstiprinātu, ka pacienta
ierīce ir saderīga ar Dexcom ONE lietotni, dodieties
uz dexcom.com/compatibility.
Pacientam viedierīce ir jānēsā, lai:
• iegūtu sensora mērījumus;
• skatītu glikozes datus;
• reģistrētu datus vēlākai analīzei.
Ja tiek ieslēgti papildu trauksmes signāli,
pacienti saņem:
• trauksmes signālus par zemu un augstu
glikozes līmeni;
• tehniskus trauksmes signālus, kas informē
pacientus, ka viņi nesaņem sensora mērījumus.
Tie iekļauj trauksmes signālus par apturētu
lietotni un citus līdzīgus trauksmes signālus.
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Papildinformāciju skatiet clarity.dexcom.eu (var
nebūt pieejama visos reģionos).
Izpildiet norādes par raidītāja noslaucīšanu un
dezinficēšanu starp pacientiem.
Notīriet raidītāju

1

a. Sagatavošanās
• Aizsardzība: valkājiet tīrus cimdus
un aizsargbrilles
• Iemērkšanas šķīduma sagatavošana:
ielejiet Clorox Healthcare®
Bleach Germicidal Cleaner (Clorox)
šķīdumu pietiekami dziļā traukā, lai
iegremdētu raidītāju
b. Tīrīšana
• Skalošana un beršana: noskalojiet
raidītāju aukstā krāna ūdenī, vienlaikus
tīrot ar mīkstu saru suku, līdz visi
redzamie netīrumi ir noņemti
• Mērcēšana un beršana:
• Ievietojiet raidītāju sagatavotajā
iemērkšanas šķidrumā uz 3 minūtēm
• Iegremdēšanas laikā noberziet
nelīdzenās vietas (skatiet zaļās
bultiņas) ar mīkstu saru suku vai
iepriekš piesūcinātu balinātāja salveti

c. Skalošana un žāvēšana
• Skalošana: izņemiet iemērkto raidītāju
un 10 sekundes skalojiet zem tekoša
auksta krāna ūdens
• Žāvēšana: slaukiet raidītāju ar drānu,
līdz tas ir pilnībā sauss
d. Pārbaudīšana
• Pārbaudiet, vai nav redzamu netīrumu.
Ja ir, notīriet vēlreiz
Dexcom ONE lietošanas instrukcija
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Raidītāja dezinficēšana

2
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a. Sagatavošanās
• Aizsardzība: valkājiet tīrus cimdus un
aizsargbrilles
• Sagatavojiet iemērkšanas šķidrumu
un šļirci:
• Ielejiet CaviCide® (kavicīds)
šķīdumu pietiekami dziļā traukā,
lai iegremdētu raidītāju
• Piepildiet šļirci ar apmēram
30 ml kavicīda
b. Dezinficēšana
• Skalošana:
• Koncentrējieties uz nelīdzenajām
vietām
• Virpiniet kavicīdā 10 sekundes
• Uzpildiet šļirci
• Beršana:
• Piesūciniet tīru drānu vai salveti
ar kavicīdu
• Slaukiet visu raidītāju vismaz
3 minūtes vai līdz visu netīrumu
noņemšanai
• Koncentrējieties uz nelīdzenajām
vietām
• Skalošana:
• Koncentrējieties uz nelīdzenajām
vietām
• Virpiniet kavicīdā 10 sekundes
• Mērcēšana:
• Ievietojiet raidītāju sagatavotajā
iemērkšanas šķidrumā
• Virpiniet 30 sekundes
• Pēc tam atstājiet iemērktu vēl uz
3 minūtēm
c. Skalošana un žāvēšana
• Skalošana: izņemiet iemērkto raidītāju
un 10 sekundes skalojiet zem tekoša
auksta krāna ūdens
• Žāvēšana: slaukiet raidītāju ar drānu,
līdz tas ir pilnībā sauss
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H pielikums. Norādījumi profesionālai lietošanai

H.3. Paskaidrojiet pacientam,
kas ir Dexcom ONE un kā
tas darbojas
Tālāk tabulā ir redzams, ko paskaidrot pacientiem,
un norādīts, kur var atrast pacientiem nepieciešamo
informāciju, lai uzlabotu viņu izpratni.
Paskaidrojiet
Kas ir CGM
Dexcom ONE
komponenti

Parādiet
Skatiet instrukcijas Sākt šeit
sadaļu “Kā tas darbojas”
Skatiet instrukcijas Sākt šeit
sadaļu “Pārskats”

H.4. Iestatiet Dexcom ONE
kopā ar pacientu
Sistēmas iestatīšana kopā
ar pacientiem
Lai iestatītu lietotni, kopā ar pacientu izpildiet
pamācības “Sākt šeit” iestatīšanas norādījumus.
Noteikti ievadiet sensora kodu, kas ir atrodams uz
aplikatora līpošās pamatnes.

Iestatīšanas instrukcijās ir iekļauta informācija par
sensora ievadīšanu un raidītāja piestiprināšanu.

Papildu iestatīšana kopā
ar pacientiem
Iestatot Dexcom ONE kopā ar pacientu, jūs izveidosit
personalizētu glikozes mērķa zonu, iestatot zema
un augsta līmeņa trauksmes signālus, kas atbilst
viņa(s) A1C.
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Sensora 2 stundu uzsilšanas laikā izmantojiet
nākamo tabulu, lai paskaidrotu, kā interpretēt ierīcē
Dexcom ONE redzamo informāciju.
Paskaidrojiet

Parādiet

Iepazīšanās ar
sākuma ekrānu
Kas ir trauksmes
signāli
Diabēta
uzraudzība,
izmantojot
Dexcom ONE

3. nodaļa. Sākuma ekrāna
pārskats šajā instrukcijā

Resursi

Dexcom Clarity
lietotne

4. nodaļa. Trauksmes signāli
5. nodaļa. Ārstēšanas
metodes
Iesakiet pacientam pārskatīt
Dexcom vietni, lai pārlūkotu
informāciju, ar kuru esat
iepazīstinājis
Informējiet pacientus,
kuri izmanto lietotni, par
Dexcom Clarity tendencēm,
statistiku un iezīmēm.
Papildinformāciju skatiet
šeit: clarity.dexcom.eu

H.5. Pacienta apsekošana
Pacienta glikozes datus jebkurā laikā varat
skatīt viņa(s) sensora sesijas laikā vietnē
clarity.dexcom.eu. Dexcom Clarity identificē
tendences, iezīmes un uzrāda statistiku. Varat
pārskatīt šo informāciju kopā ar pacientu, lai
sniegtu ieskatu par to, kā labāk uzraudzīt diabētu.
Sesijas beigās noņemiet Dexcom ONE no pacienta.
Papildinformāciju skatiet 6. nodaļā “Sensora
sesijas beigšana”.

H.6. Nākamās darbības
Pacients var vēlēties iegūt savu Dexcom ONE.
Tas ir pieejams personīgai lietošanai. Lai sniegtu
papildinformāciju, novirziet pacientu uz vietni
dexcom.com.
Jūs atkal varat izmantot Dexcom ONE citam
pacientam un iepazīstināt viņu ar Dexcom ONE
priekšrocībām.
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I pielikums
Vārdnīca
A1C

Asins analīze, ko izmanto, lai
diagnosticētu 1. vai 2. tipa
cukura diabētu un noteiktu,
cik labi jūs pārvaldāt savu
diabētu. A1C atspoguļo vidējo
cukura līmeni asinīs pēdējo
2–3 mēnešu laikā.

Asins parauga izmantošana
no citām (alternatīvām)
Alternatīvas
vietām, izņemot pirksta
vietas pārbaude galu, piemēram, plaukstas,
apakšdelma vai augšdelma,
lai iegūtu mērītāja vērtības.
Android

Operētājsistēma, ko izmanto
viedierīcēs.

App Store vai
Play Store

Interneta veikals
lietojumprogrammu
lejupielādei viedierīcē.

Apple
viedpulkstenis

iPhone viedpulkstenis.

Asins glikozes
līmeņa (AGL)
mērītājs

Medicīnas ierīce, ko
izmanto, lai izmērītu glikozes
daudzumu asinīs.

Asins glikozes
līmeņa (AGL)
vērtība

Asins glikozes vērtība ir
glikozes daudzums asinīs,
ko mēra ar mērītāju.

Bluetooth

Tehnoloģija, kas ļauj ierīcēm
sazināties savā starpā,
neizmantojot vadu savienojumu.

Brīdinājums

Apraksta nopietnus un
dzīvībai bīstamus apstākļus,
sekas un to, kā izvairīties
no apdraudējuma, lietojot
Dexcom ONE.
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Drošības
paziņojums

Paziņojums par Dexcom ONE
paredzētajiem lietojumiem un
attiecīgajiem brīdinājumiem,
piesardzības pasākumiem un
kontrindikācijām.
Augsts AGL. Tas pats,
kas “augsts” vai augsts
cukura līmenis asinīs.
Hiperglikēmiju raksturo glikozes
pārmērība asinīs.

Hiperglikēmija

Ir svarīgi ārstēt hiperglikēmiju.
Ja hiperglikēmija netiek
ārstēta, tā var izraisīt nopietnas
komplikācijas. Konsultējieties
ar savu veselības aprūpes
speciālistu, lai noteiktu
jums vispiemērotāko
hiperglikēmijas iestatījumu.
Zems AGL. Tas pats, kas
“zems” vai zems cukura līmenis
asinīs. Hipoglikēmiju raksturo
zems glikozes līmenis asinīs.

Hipoglikēmija

Ir svarīgi ārstēt hipoglikēmiju.
Ja hipoglikēmija netiek ārstēta,
tā var izraisīt nopietnas
komplikācijas. Konsultējieties
ar savu veselības aprūpes
speciālistu, lai noteiktu
jums vispiemērotāko
hipoglikēmijas iestatījumu.

Indikācijas

Kā, kādiem mērķiem un
kādos apstākļos būtu jālieto
Dexcom ONE.

Insulīna
krāšana

Insulīna devas uzņemšana
drīz pēc pēdējās devas. Tā
rezultātā var būt zems cukura
līmenis asinīs. Neattiecas uz
insulīna devu uzņemšanu, lai
kompensētu tikko apēsto.

iOS

Operētājsistēma, ko izmanto
Apple viedierīcēs.
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Starptautiskā elektrotehnikas
komisija (IEC) ir bezpeļņas
nevalstiska, starptautiska
organizācija, kas izveidota,
lai izstrādātu elektronikas
drošības standartus.

IP

Viens no drošības standartiem
ir Aizsardzības pret iekļuvi (IP)
marķējums, kas klasificē un
novērtē elektroniskās ierīces
aizsardzību pret putekļiem,
ūdeni, nejaušu saskari utt.
IP vērtējumi ir skaitliski,
un to skaitlis balstās uz
apstākļiem, ar kuriem
saskaras elektroniskā ierīce.
IP22 nomināls informē, ka
elektroniskajā ierīcē nevarēs
ievietot pirkstus, kā arī tā netiks
sabojāta vai nebūs nedroša,
veicot īpašu pārbaudi ar pilošu
ūdeni no augšas.

Kontrindikācija

Situācija, kad Dexcom ONE
nevajadzētu lietot, jo tas jums
var kaitēt. Lietošanas risks
atsver ieguvumu.

Lidmašīnas
režīms

Viedierīces iestatījums,
kurā noteiktas funkcijas ir
atspējotas, lai nodrošinātu
atbilstību lidsabiedrības
noteikumiem.

Lietotne vai
lietojum
programma

Viedierīcē vai mobilajā ierīcē
instalēta programmatūra.
Dexcom ONE lietotne ir
displejs nepārtraukta glikozes
līmeņa uzraudzībai.

mg/dL

Miligrami uz decilitru. Standarta
mērvienība AGL mērījumiem
Amerikas Savienotajās Valstīs.

mmol/L

Milimoli uz litru. Mērvienība
AGL vērtībām.
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Nepārtraukta
glikozes līmeņa
uzraudzība
(NGU)

Zem ādas ievadīts sensors
pārbauda glikozes līmeni
intersticiālajā šķidrumā.
Raidītājs nosūta mērījumus
uz displeja ierīci.

Noklusējums

Ražotāja iepriekš iestatīta
ierīces iestatījuma opcija.

Paziņojums

Lietotnes ziņojums, kas tiek
parādīts viedierīces ekrānā.
Atkarībā no viedierīces
iestatījumiem paziņojums var
ietvert arī skaņu vai vibrāciju.

Piesardzības
pasākumi

Īpaša piesardzība, kas jāievēro
jums vai jūsu veselības aprūpes
speciālistam, lai droši un
efektīvi lietotu Dexcom ONE.

Sensora
mērījums

Glikozes koncentrācija,
kas izmērīta intersticiālajā
šķidrumā.

Sensora sesija

Periods pēc jauna sensora
ievadīšanas. Šajā periodā ik
pēc 5 minūtēm displeja ierīcē(s)
tiek rādīts jūsu Dexcom ONE
mērījums.
Ierobežojumu un drošības
pasākumu, ko ražotājs ir
iestatījis viedierīcē, noņemšana.

Uzlauzta vai
modificēta

Noņemšana izraisa drošības
risku, un dati var kļūt
neaizsargāti.
Neinstalējiet Dexcom ONE
lietotni uzlauztā vai
modificētā viedierīcē. Tā
var nedarboties pareizi.

Viedierīce vai
mobilā ierīce

Elektroniska ierīce bez
vada, mobila un savienota
ar internetu, piemēram,
viedtālrunis vai planšetdators.

Iespēja vienlaikus veikt tālruņa
Vienlaicīga balss zvanu un piekļūt internetam,
un datu pārraide izmantojot to pašu mobilo
savienojumu.
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Signāla zuduma trauksme, 40
Simboli, 46
Tehniskā informācija, 57
Tendenču bultiņa, 15, 16, 17, 26
Traucējummeklēšana, 34
Trauksmes signāli, 20
Ieslēgšana, 22
Īslaicīga sensora problēma, 38
Raidītāja trauksmes, 41, 42
Signāla zudums, 40
Vispārīgi, 38
Trauksmes signāli NETIEK ATSKAŅOTI, ja displeja
ierīcei ir izslēgta skaņa/ieslēgts klusums, 22
Ūdens un Dexcom ONE, 43
Vārdnīca, 67
Zema raidītāja akumulatora līmeņa
trauksmes signāls, 41
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