
Generell vurdering*
• Rengjør huden med oljefri, antimikrobiell såpe og tørk grundig1,2

• Skånsom peeling anbefales for fet hud2

• Trim håret med tørrbarbering ved behov3

• Ikke bruk kremer eller oljer som inneholder fuktighetskrem der du setter inn sensoren

• Ikke sett inn sensoren umiddelbart etter en dusj eller et bad på et dampfylt baderom – minimer fuktigheten 
med en hårføner eller påføring i et tørt miljø2

• Antiperspirant (stick eller spray) (uparfymert) kan hjelpe ved hud som er utsatt for svette. Lag en tom oval  
på huden med antiperspiranten, og vent 10–15 min. Sett inn sensoren på ren hud i midten av ovalen.1,2

IRRITERT ELLER SENSITIV HUD

Snakk med helsepersonellet hvis du har irritert eller sensitiv hud.

Du og helsepersonellet kan finne informasjonen nedenfor nyttig. Dette er et sammendrag av tre kliniske artikler 
publisert av klinikere uavhengig av Dexcom basert på deres kunnskap og erfaring. Dette er ikke Dexcom-produkter 
og Dexcom har ikke testet disse tilnærmingene. Vi støtter heller ikke disse spesifikke tilnærmingene. Se veiledningen 
Bruke G6 for detaljerte trinnvise instruksjoner om hvordan du bruker Dexcom G6-systemet for kontinuerlig 
glukoseovervåking (CGM). 

Har du irritasjon på sensorstedet eller sensitiv hud? Disse vurderingene, hudbarrierene og profesjonelle tipsene 
kan være til hjelp. Husk at det som fungerer best for én person, kanskje ikke fungerer best for alle. Du og 
helsepersonellet må kanskje prøve flere forskjellige produkter eller metoder for å finne ut om disse alternativene 
fungerer for deg.

Alle produktene er kanskje ikke tilgjengelig i alle land.

Barrierefilmer*
• Barrierefilmer kan bidra til å forhindre mild hudirritasjon fra lim4

• Lag en tom oval på huden med barrierefilmen og sett inn sensoren på ren hud i midten av ovalen

• La barrierefilmen tørke helt før sensoren plasseres1,4

• Kan påføre 1 lag eller ett til etter at første lag har tørketa

• Barrierefilmer kan være irriterende i seg selv og forhindrer kanskje ikke at allergener trenger inn i huden

Produkt Fordeler Profesjonelle tipsc

Smith and Nephew 
IV Prep

- Vanntett, pustende barrierefilm

- Inneholder også alkohol for 
antiseptiske egenskaper

- Tilgjengelig som servietter

- La tørke helt på huden

- Ikke markedsført med klebende egenskaper, 
men kan ha mild forbedring av vedhefta

SurePrep TM (Medline) - Dampgjennomtrengelig barrierefilm

- Inkluderer antiseptisk middel

- Tilgjengelig som servietter

- Kan brukes på skadet hud som beskyttelse

Smith and Nephew 
Skin prep / no-sting 
skin prep

- Vanntett, pustende barrierefilm

- Populært valg på grunn av 
kombinasjon av moderat 
beskyttelse og moderate 
limegenskapera

- Tilgjengelig som servietter eller spray

- Hudpreparat indisert for intakt hud, 
hudpreparat som ikke svir indisert  
for intakt eller skadet hud

- Inkluderer ikke antiseptisk middel

CavilonTM  No Sting 
Barrier (3MTM )

- Vanntett, pustende barrierefilm - Tilgjengelig som servietter eller spray

- Inkluderer ikke antiseptisk middel

Sp. Hvordan kan jeg unngå irritert eller sensitiv hud som følge av sensorlim?



Produkt Fordeler Profesjonelle tipsc

Skin TacTM  (Torbot) - Lateksfri, hypoallergenisk,  
ikke-gummi

- Gir barrierebeskyttelse og 
limegenskaper

- Tilgjengelig som servietter eller væske

- Tilsvarende fjerningsprodukt kalt Tac Away 

- Kan forårsake irritasjon for sensitiv hud

Secura Barrier 
(Smith + Nephew)b

- Pustende og ikke-fettete - Tilgjengelig som en flytende barrierefilm eller 
en krem

Sensi-Care Barrier 
(ConvaTec)b

- Silikonbasert pustende barriere - Tilgjengelig som servietter eller spray

Barrierefilmer (forts.)

Barriereplaster og bandasjer*†

•  Bruk barriereplaster og bandasjer bare hvis barrierefilm ikke fungerte for deg

•   Dexcom har ikke testet bruken av barriereplaster og bandasjer. Snakk med helsepersonellet om bruk av 
barriereplaster og bandasjer.

•  Når plaster/bandasjer brukes som en barriere, må de plasseres under sensorplasteret1,5,6

•  Plasser på huden før sensorlim

•  Skjær en tom oval i plasteret/bandasjen og sett inn sensoren på ren hud midt i ovalen

Produkt Fordeler Profesjonelle tipsc

Hydrokolloid 
bandasje. Vanlige 
eksempler:

- DuoDERM®

- Hansaplast blister 
plaster

- Cutimed Hydro B

- Stomahesive 

- Replicare (Smith 
and Nephew)

- Comfeel Plus 
(Coloplast)

- BAND-AID® Brand 
HYDRO SEAL®b

- Hydrokolloid gir tykk 
beskyttelse

- Vanntett

- Noen merker har en "ekstra 
tynn'' versjon

- Noen er lateksfrie

- Gir sterkere barrierebeskyttelse enn et plaster,  
f.eks. IV 3000 eller Tegaderm

- Hansaplast gir god bærekomfort

- Cutimed kan være dyrere enn andre, men gir god 
fiksering

- Det kan være nødvendig med 2 eller 3 plaster som 
overlapper hverandre

IV3000

(Smith&Nephew)

- Gjennomsiktig, tynn film, 
forkuttet

- Kan være mindre irriterende 
enn sensorlim

- Mer utsatt for å falle av med vann, svette, fuktigheta

- Mange pasienter rapporterer om mindre 
hudreaksjon med IV3000 sammenlignet  
med Tegaderma

Tegaderm eller 
Tegaderm HP

- Gjennomsiktig, tynn film, 
forkuttet

- HP står for "Holding Power" og kan klebe sterkere 
enn standard Tegaderm

- Mer utsatt for å falle av med vann, svette, fuktigheta

Opsite/Flexifit 
(Smith&Nephew)

- Rull med tynn, gjennomsiktig 
film som kan kuttes til ønsket 
størrelse

- Kan også brukes som limforsterker når den 
plasseres over sensortape

Mefix (Molnlycke)b - Porøst fleksibelt stoff - Kan enkelt kuttes til ønsket form og størrelse
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Produkt Fordeler Profesjonelle tipsc

Pirinase flutikasonpropionat 
nesespray (generisk). Vanlige 
eksempler:

- Flonase® Allergy Relief

- Flonase® Children’s Allergy Relief

- Clarispray® Nasal Allergy Spray

- Kan forhindre milde, moderate 
og alvorlige hudreaksjoner 
som følge av CGM-lim

- Spray 2 ganger på sensorstedet. 
Vent i 2 minutter til sprayen tørker. 
Sett inn sensoren som vanlig.

- Pirinase er ikke lisensiert for bruk 
hos barn under 18 år

Reseptfri steroidspray ‡


