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Referanse:

DEXCOM G6 I KORTHET

•  Realtid CGM med prediktive alarmer

•  Follow App i realtid med alarmer som kan tilpasses

•  Du kan ha opp til 5 følgere

•  Du kan følge opp til 5 personer

•  Fabrikkalibrert – ingen fingerstikk

•  10 dagers sensor

•  Høy målenøyaktighet i alle nivåer 1,2

•  Godkjent for behandlingsbeslutninger *

•  Dedikert mottaker

•  3,1 på repetisjon i mottakeren, hvert 5.e sekund for deg som ikke våkner  
 om natten når du er lav

•  Snart akutt lav alarm – 3,1 innen 20 minutter

•  To alarmprofiler i G6 appen.  F.eks dag og natt

•  Senderen har 3 mnd levetid og trenger ikke å lades

•  Blue-tooth, 6 m rekkevidde

•  3 timers backfill /minne i senderen

•  Godkjent for Paracetamol 3

•  IOS og Android, se https://www.dexcom.com/dexcom-international- 
 compatibility for kompatible mobiler

Nedlastning til Diasend og Dexcom Clarity

•  www.diasend.com

•  https://clarity.dexcom.eu/

•  Mottaker lastes ned med kabel hjemme eller på klinikken

•  G6 Appen lastes via skyen til brukerens personlige Diasend og/eller  
 Clarity konto

1. Viral N. Shah et al. Performance of a Factory-Calibrated Real-Time Continuous Glucose Monitoring System 
Utilizing an Automated Sensor Applicator. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS. Volume 20, Number 
6, 2018.  2. R. Paul Wadwa et al. Accuracy of a Factory-Calibrated, Real-Time Continuous Glucose Monitoring 
System During 10 Days of Use in Youth and Adults with Diabetes. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS, 
Volume 20, Number 6, 2018.  3. Resistance to Acetaminophen Interference in a Novel Continuous Glucose  
Monitoring System. Calhoun P, Johnson TK, Hughes J, Price D, Balo AK. J Diabetes Sci Technol. 2018 
Mar;12(2):393-396. doi: 10.1177/1932296818755797. Epub 2018 Jan 16.

* Hvis symptomene dine ikke stemmer overens med avlesningene i Dexcom G6 skal du bruke blodsukker- 
måleren din for behandlingsbeslutning.
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ALARMER OG VARSLER I G6 OG EKSEMPEL PÅ HVORDAN DE 
KAN BRUKES – UTGÅ FRA BRUKERENS PROBLEMSTILLING

Alarm for lave glukoseverdier med mulighet for å gjenta
- Være i målområdet, forhindre hypoglykemier.

Alarm for høy glukose med mulighet for å gjenta
- Være i målområdet, når man vil senke HbA1c og minske  
 risikoen for komplikasjoner, forebygge keto-acidose.

Alarm for hurtig stigende glukose
- Velg mellom alarm ved enkelpil eller dobbelpil.
- Glemte bolusdoser, for å senke HbA1c og være i målområdet.

Alarm for hurtig synkende glukose
- Forhindre hypoglykemi i tide, ”fear of hypo”, unngå føling  
 ved fysisk aktivitet.

3,1-alarmen for å unngå  
alvorelige hypoglykemier
- Extra sikkerhet ved ”Hypo  
 Unawareness”,  allvorlige  
 hypoglykemier.
- Kan ikke slåes av.
- Repeterende profil i mottakeren,  
 gjentas hvert 5. sekund, for den  
 som har utfordringer med å  
 våkne på natten.

Snart akutt lav – få varsel 20  
minutter innen 3,1
- Extra sikkerhet for alle, kan slås av. 
- Repeterende profil i mottakeren,  
 repeteres hvert 5. sekund,  
 for den som har utfordringer   
 med å våkne på natten.

FÅ VARSEL I REALTID I DEXCOM G6 FOLLOW APP

•  Brukeren iniviterer sine følgere og kan selv fjerne sine  
 følgere. 

•  Alle følgere velger sine egne alarmer.

•  Både brukeren og følgeren må ha internetkontakt for at  
 følgeren skal se verdiene.

ALARMER I FOLLOW APP

Varsel om lav
• 3,3–5,6 mmol/l

• Velg: I mer enn 0–2 timer  
 (30 minutter fra fabrikk)

• Velg ved behov: Gjenta 0–2 timer  
 (2 timer fra fabrikk)

Hastende varsel om lav
• 2,2–3.1 mmol/l

Varsel om høy
• 6,7–22,2

• Velg: I mer enn 0–6 timer 
 (1 time fra fabrikk)

• Velg ved behov: Gjenta 0–6 timer 
 (2 timer fra fabrikk)

Ingen data varsling
• Velg AV eller varsel etter 30 minutter   
 opp till 6 time (1 time fra fabrikk)

•  Du kan enkelt slå av alarmen – velg AV. 

•  Hvis du vil ha varsel direkte, uten forsinkelse, velg 0 timer på HØY  
 og Lav alarm.

Av

Av

Av

På

15,0 mmol/l

3 tim

aldri

3,1 mmol/L innen 20 minutter

3,1
mmol/L

3,0
mmol/L

4,3
mmol/L

10,3
mmol/L

12,3
mmol/L

3,9
mmol/L



GENERELLE RÅD 

•  Gjør det til en vane å starte mobiltelefonen på nytt minst én gang i uken.  
 Da tømmes internminnet og apper fungerer mer stabilt. 

•  Fjern alltid brukte Dexcom-sendere i mobilen din når en ny sender skal  
 aktiveres. 
 -  Det gjør du i Innstillinger/Bluetooth i mobiltelefonen. 
	 -		Du	finner	serienummeret	på	din	nåværende	sender	i	G6-appen	under		
  Innstillinger/Sender. 
	 -		Med	de	to	siste	bokstavene/tallene	i	sender-ID	kan	du	identifisere		 	
  hvilke sendere du skal fjerne og hvilken du skal beholde, se bilde.

•  Vent med å installere oppdateringer av mobilens operativsystem  
 (IOS og Android) til den er godkjent av Dexcom.  
 Se:  www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility

•  Ved bytte av sensor – Vent alltid 15 minutter før du aktiverer en ny  
 sensor, både når sensoren har utløpt, når du selv stopper sensoren før  
 sensorperiodens utløp og når du har fått «sensorfeil – bytt sensor».

«FINNER IKKE SENDEREN»
 
Når man bytter sender må den først parkobles med mottakeren/mobilen.  
Det kan ta opptil 30 minutter. Dette trenger man bare å gjøre hver tredje 
måned når man skal bytte sender. Batteriet i senderen aktiveres når senderen 
settes inn i sensorplaten, til forskjell fra Dexcom G4 Platinum, der batteriet  
ble aktivert når man tok ut senderen fra kartongen. 

1.  Sørg først for at senderen sitter ordentlig fast i sensorplaten, det vil si at  
 du har satt sensoren på kroppen og satt fast senderen riktig.

2.  Kontroller at riktig sender-ID er lagt inn. Se Innstillinger/Sendere.

3.  Fungerer det å sammenkoble med mottakeren din? Hvis det fungerer  
 i mottakeren, men ikke i mobilen, følg trinn 5–7 nedenfor. Hvis det ikke  
 er mulig å sammenkoble hverken i mottakeren eller mobilen, forsøk med  
 trinn 4 nedenfor. Hvis ikke trinn 4 hjelper, reklamer på senderen til BHM.

4.  Det hender iblant at sensoren ikke klarer å aktivere batteriet i senderen,  
 prøv da med en ny sensor (maks 1 ny sensor erstattes på garantien til  
 dette formålet).

5.  Slå av Bluetooth-funksjonen, vent cirka 30 sekunder, og slå den deretter  
	 på	igjen.	Iblant	kan	det	være	nødvendig	å	gjøre	dette	noen	ganger.	 
 Vent igjen i opptil 30 minutter før parkoblingen.

6.  Start telefonen på nytt. 

7. Fjern andre Bluetooth-enheter (Innstillinger/Bluetooth) midlertidig.  
	 Med	mange	Bluetooth-enheter	koblet	til	mobilen	kan	det	være	 
 vanskeligere å parkoble med en ny sender. Når sammenkoblingen  
 er fullført, kan du koble til de andre Bluetooth-enhetene igjen. 

Opplysninger til Nordic Infucare ved reklamasjon:

1.  Sender-ID. Står på utsiden av senderens eske  
 og på undersiden av senderen.

2. Dato for hendelsen.

3. Gi en kort beskrivelse av problemet og hva dere  
 har prøvd med.
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«SIGNALTAP»
Dette betyr at kontakten mellom sender og mottaker/mobil er midlertidig 
avbrutt og man kan ikke få noen glukoseverdier. Det kan skyldes at man har 
kommet utenfor rekkevidden, men kan også ha andre årsaker. Rekkevidden 
mellom sender og mottaker/mobil er 6 meter. I Dexcom G4 Platinum var  
rekkevidden også 6 meter, men ofte kunne man ha kontakt ved betydelig 
lengre avstand. I G6-systemet foregår kommunikasjonen via Bluetooth og 
dermed mer nøyaktig 6 meter.

OBS! På Iphone får man «signaltap» hvis man har sveipet opp = stengt  
G6-appen. G6-appen må alltid være åpen.

Ved «signaltap» i mottakeren lenger enn 30 minutter:

1.  Forsøk å slå av mottakeren og starte den på nytt. Velg AVSTENGNING  
 i menyen (ikke Stopp sensor).

Ved «signaltap» i G6-appen lenger enn 30 minutter:

1.  Slå av Bluetooth-funksjonen, vent cirka 30 sekunder, slå den på igjen.  
	 Iblant	kan	det	være	nødvendig	å	gjøre	dette	noen	ganger.	 
 Vent 15 minutter. 

2.  Start telefonen på nytt. 

3.  Fjern andre Bluetooth-enheter (Innstillinger/Bluetooth) midlertidig.  
 Med mange Bluetooth-enheter tilkoblet kan kontakten forstyrres, og  
 dette kan føre til «signaltap». Du kan koble til de andre Bluetooth- 
 enhetene på nytt når kontakten er gjenopprettet.

4.  Kontroller at mobilen og operativsystemet er kompatible med G6-appen. 

5.  Fungerer kontakten med mottakeren? Hvis det fungerer i mottakeren,  
 men ikke i mobilen, tyder det på at senderen fungerer, men det kan ha  
 oppstått et problem i tilknytning til mobiltelefonen. 

Opplysninger til Nordic Infucare ved reklamasjon:

1.  Sender-ID. Står på utsiden av senderens eske  
 og undersiden av senderen.

2.  Dato for når senderen ble aktivert. Informasjonen  
	 finnes	under	Innstillinger/Sender.

3.		Dato	og	tidspunkt	da	kunden	fikk	signaltap.

4.  Hvis du har prøvd rådene ovenfor.

5.  Hvis det fungerer i mottakeren, men ikke i appen.
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Signaltap
Forsøker å koble til igjen. Vent i opptil

30 minutter.



«SENSORFEIL – VENT»

Meldingen «Sensorfeil – vent» betyr at sensoren for øyeblikket ikke kan levere 
«sikre» glukoseverdier. Det tilsvarer ??? i G4. Det er alltid sensorrelatert, og 
betyr at noe forstyrrer sensoren.

1.  Forsøk å massere lett rundt sensorplaten.

2.  Hvis man har drukket for lite kan det gi «sensorfeil – vent», og da kan det  
 hjelpe å drikke et par glass med vann.

3.  Vent opptil 3 timer. Deretter skal du bytte sensor og sende en reklamasjon  
 til BHM.

Opplysninger til Nordic Infucare ved reklamasjon:

1.  Lot-nummer (sensor). Står på utsiden av esken  
 og på sensorens emballasje, se bildet. 

2.  Dato da sensoren ble satt inn.

3.  Dato da feilen oppsto.

4.  Hvor lang tid feilmeldingen «sensorfeil  
 – vent» har vart.

5.  Hvor på kroppen sensoren var plassert.

6.  Om pasienten er et barn eller en voksen.

«SENSORFEIL – BYTT SENSOR»

Sensoren	har	stoppet	fordi	systemet	har	identifisert	en	feil.	Bytt	sensor,	vent	
15 minutter før du starter den nye sensoren. Reklamer på sensoren.

Opplysninger til Nordic Infucare ved reklamasjon:

1.  Lot-nummer (sensor). Står på utsiden av  
 kartongen og på sensorens emballasje, se  
 bilde side 10.

2.  Dato da sensoren ble satt inn.

3.  Dato da feilen oppsto.

4.  Hvor på kroppen sensoren var plassert.

5.  Om pasienten er et barn eller en voksen.
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«DEXCOM-SERVEREN KAN IKKE NÅS»

Meldingen vises kun i mobilappen.
 
1.  Kontroller tilkoblingen, både mobildata og Wi-Fi. Slå av mobildata  
 og Wi-Fi og aktiver på nytt.

2.  Lukk åpne apper, åpne G6-appen igjen.

3.  Start telefonen på nytt.

4.  Vent en stund, forsøk igjen.

5.  Hvis dette forekommer ved en oppstart på sykehuset pleier det å hjelpe  
 å stenge av Wi-Fi på mobilen og kun anvende mobildata under  
 oppstarten. Aktiver Wi-Fi igjen etter oppstart.

FØLGERAPPEN – «INGEN DATA»

Følgeren ser raskt om man ikke har kontakt med G6-brukeren.  
Allerede 7–8 minutter etter den siste glukoseverdien vises - - - og  
«Ingen data» i følgerappen.

1.  Kontroller at det er internettkontakt.

2.  Kontroller om G6-brukeren får glukoseverdier. Hvis G6-brukeren får  
 «signaltap» eller «sensorfeil – vent» får følgeren «Ingen data».

3.  Kontroller at G6-brukeren har internettkontakt.

4.  Be G6-brukeren å trykke på «Share» (trekanten). 

5.		Hvis	du	har	flere	følgere,	kontroller	om	de	andre	følgerne	får	 
 glukoseverdier eller om de også får «Ingen data».
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FÅR INGEN VERDIER I DIASEND-APPEN

Når G6-appen er koblet sammen med Diasend, tar det noen timer før man 
ser verdier i Diasend Personal / Diasend-appen. Hvis glukoseverdiene har blitt 
overført til Diasend, men kontakten plutselig er brutt, gjør følgende:

1.  Logg inn på Diasend Personal.

2.  Velg fanen «TILKOBLE APP».

3.  Velg «KOBLE FRA» under G6-appen.

4.  Koble til G6-appen på nytt. Logg på med din Dexcom-pålogging.

5.  Vent til neste dag. Hvis ingen verdier har kommet i Diasend Personal  
 eller Diasend-appen, vennligst kontakt Diasend-brukerstøtten.  
 Se kontaktopplysninger nedenfor.

Diasend e-post:  
Norway@Diasend.com

Telefon:   
23 65 32 59

FABRIKKALIBRERT

G6 er fabrikkalibrert og man angir en sensorkode ved hvert sensorbytte  
for å kunne bruke systemet uten å kalibrere. Sensorkoden sitter på  
beskyttelsespapiret på sensorens underside. Hvis man av en eller annen  
grunn ikke har kunnet angi sensorkoden kan systemet likevel brukes, men  
da med kalibrering. Man kalibrerer da systemet med en oppstartskalibrering 
(=2 glukoseverdier som legges inn i løpet av 5 min) og deretter kalibrering  
2 ganger per dag de første døgnene, og så 1 gang per dag. Det er altså  
ikke nødvendig å kassere sensoren.

Hvis man f.eks. først har aktivert en sensor på mobilen og senere vil starte  
opp mottakeren, trenger man ikke å legge inn sensorkoden på nytt. Den er 
registrert i senderen, og innen 10–15 minutter vil mottakeren levere verdiene. 
Det er viktig at man først har lagt inn riktig sender-ID i mottakeren.

GODKJENT FOR BEHANDLINGSBESLUTNINGER

Med Dexcom G6 kan du ta behandlingsbeslutning uansett om du ligger høyt, 
lavt eller har svingende blodsukker. For å ta behandlingsbeslutning må du ta 
hensyn til 3 deler/3 ”nøkler”:

1. Glukoseverdi

2. Trendpil

3. Trendkurve med de 3 siste prikkene

Ref Bruke G6, LBL016312 Rev 001 MT25285

Dexcom G6 er godkjent for å ta behandlingsbeslutning (dosere insulin)  
uansett om glukoseverdien er høy, lav eller hvis det svinger raskt.

OBS! Hvis man føler at sensorverdien IKKE stemmer overens med hvordan 
man føler seg eller hva man har forventet seg, skal man imidlertid ALLTID 
kontrollere	med	et	fingerstikk.
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AVVIKENDE VERDIER

En av de mest verdifulle egenskapene ved G6 er at brukeren slipper  
fingerstikk,	G6	er	fabrikkalibrert.	Det	er	imidlertid	også	nyttig	at	det	er	mulig	
å kalibrere hvis brukeren opplever avvikende verdier. Man må likevel overveie 
nøye om man skal utføre en kalibrering eller ikke. Vanligvis fungerer systemet 
best hvis man lar fabrikkalibreringen få «arbeide i fred og ro». 

Det grunnleggende rådet vi gir til brukerne er følgende:

•  Når sensorverdien stemmer overens med hvordan du føler deg og hva du  
 har forventet deg, bruk G6 for å ta en behandlingsbeslutning som vanlig.

•  Hvis du føler at sensorverdien IKKE stemmer overens med hvordan du  
 føler deg eller hva du har forventet deg, skal du ALLTID kontrollere med  
	 et	fingerstikk.

•  Hvis forskjellen er mer enn +/– 30 %, skal du overveie å gjøre en  
 kalibrering. Hvis du har enkel eller dobbel pil oppover eller nedover,  
 vent til glukoseverdien har stabilisert seg. 

Nå dere får spørsmål om avvikende verdier kan dere bruke følgende tabell 
som støtte for diskusjonen.

FORSKJELL G6 – BG <= 20 % > 20 % TIL 29 % >= 30 % %

Overensstemmelse 
eller ikke 
overensstemmelse 

Reklamere eller ikke

Forklaring og 
anbefaling 
til pasienten

Stemmer  
overens med 
BG-verdiene. 

NEI

G6 fungerer  
som den skal,  
helt normalt.
Ikke kalibrer.
Bruk G6 for  
behandlings- 
beslutning,
såfremt det ikke  
er slik at dine  
forventninger  
eller symptomer 
ikke stemmer  
overens med  
dine G6-verdier.

Stemmer ikke  
overens med  
måleren din. G6 
kan avvike, men  
det kan også  
være	midlertidig.

NEI, da det er  
innenfor nivået  
som G6 er  
godkjent for.

G6	kan	være	 
målenøyaktig,  
men avviker for  
øyeblikket fra 
BG-måleren.
Ta	et	fingerstikk	 
hvis dine  
forventninger  
eller symptomer 
ikke stemmer  
overens med dine 
G6-verdier.  
Ellers kan G6  
brukes til  
behandlings- 
beslutning.  
Hvis du vil kan du  
kalibrere for å  
justere G6-  
sensoren.

Stemmer ikke  
overens med  
måleren din.

 

JA

Eventuelt kan  
det	være	en	 
feil på G6- 
sensoren.                    
Hvis du vil, kan  
du kalibrere for  
å justere G6- 
sensoren.  
Hvis du har enkel 
eller dobbel pil  
oppover eller  
nedover, vent til 
glukoseverdien  
har stabilisert seg. 
Vent 30–60  
minutter etter  
kalibreringen,  
reklamer sensoren 
om verdien ikke  
kommer innenfor 
+/- 30%.
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Opplysninger til Nordic Infucare ved reklamasjon:

1.  Lot-nummer (sensor). Står på utsiden av esken  
 og på sensorens emballasje, se bildet side 10. 

2.  Dato da sensoren ble satt inn.

3.  Dato da feilen oppsto.

4.  Hvor lang tid feilmeldingen «sensorfeil  
 – vent» har vart.

5.  Hvor på kroppen sensoren var plassert.

6.  Om pasienten er et barn eller en voksen.

Dexcom Accuracy message, LBL016890 Rev001



KLEBEPLASTERET LØSNER 

Det er viktig å klargjøre huden godt før man fester et klebeplaster som  
skal	sitte	i	opptil	10	dager.	Huden	må	være	ren,	tørr	og	fri	for	fett,	lotion	 
og kremer. Noen har fetere hud, andre tørrere hud, noen svetter mye,  
andre bader og dusjer ofte, og alt påvirker hvor godt klebeplasteret sitter  
fast på kroppen.

1.  Vask huden nøye med en spritserviett. Vask hele området. Formålet er  
 å få bort fett og smuss slik at klebeplasteret får den beste forutsetningen  
 for å sitte godt. Hvis man ikke kan bruke spritserviett, må det vaskes godt  
 med såpe og vann.

2.  La det tørke ordentlig.

3.		Sett	på	sensoren,	og	stryk	rundt	klebeplasteret	med	fingeren	noen	 
 ganger slik at klebeplasteret sitter godt. Hvis man har problem med å  
 få klebeplasteret til å sitte i 10 dager anbefaler vi at man gnir på det,  
 rundt hele. Varmen øker klebeevnen.

4.  Forsterk med ekstra klebeplaster rundt senderen hvis du ser at klebe- 
 plasteret begynner å slippe i kantene. Bruk gjerne G6 Sensortape extra,  
	 et	fint	forsterkningsklebeplaster	som	kan	bestilles	hos	Nordic	Infucare.	

5.  Hvis det ofte er vanskelig å få klebeplasteret til å sitte i 10 dager kan  
 man prøve å sette et ekstra klebeplaster allerede fra første dagen, før  
 klebeplasteret begynner å slippe i kantene. Velg da et klebeplaster som  
 fungerer bra for den enkelte pasienten og sett klebeplasteret rundt  
 senderen, ikke over den.  

6.  For de som ofte har vanskeligheter med å få klebeplasteret til å  
 sitte i 10 dager kan det også hjelpe at man unngår dusj og bad de  
 første 24 timene etter at sensoren er satt på. 

7.  Brukeren har ansvar for å daglig kontrollere at klebeplasteret sitter  
 godt og forsterke med ekstra klebeplaster ved behov.

VARSEL NÅR SENSOREN GÅR UT

•  Varsel ved 24 timer igjen av sensorøkten.

•  Varsel ved 6 timer igjen av sensorøkten. 

•  Varsel ved 2 timer igjen av sensorøkten.

•  Varsel ved 30 minutter igjen av sensorøkten.

•  Du kan alltid sjekke når sensoren utløper i G6 appen.  
 Velg Innstillinger og se ”Sensor utløper”.

Hvis du vil stoppe sensoren før økten er slutt, gjør du det enten  
i mottakeren eller G6 appen. Du trenger ikke stoppe sensoren i begge.

1.  Gå til Innstillinger, bla ned nederst, velg Stopp sensor.

2.  Vent 15 minutter før du aktiverere neste sensor.

3.  G6 sensoren er godkjent for 10 dager og går ikke å restarte.

VARSEL NÅR DU SKAL ERSATTE SENDEREN ETTER 3 MND

•  Varsel 3 uker før senderen går ut  
 (bestill ny sender).

•  Varsel 2 uker før senderen går ut.

•  Varsel når det kun er en økt igjen.

•   Varsel ved for lav for en ny økt..
•   Varsel ved kritsik lav og må erstattes  
 umiddelbart.

1.  Sett ny sensor og skift sender.

2.  Legg inn sensorkoden og den nye  
 senderens Sender-ID.

3.  Parkoble den nye senderen med  
 G6 appen og mottakeren.

Du kan alltid sjekke når sendern ble  
aktivert under Innstillinger/sender. 
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Parkoble ny                            >

Serienummer        80 RERX

AB                      10714191

Aktivert på   05.04.2019

Firmware          1.6.5.25

Programværenummer				 SW11163
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