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Få koll på ditt  
blodsocker! Just nu och  
vart det är på väg...

  
...oavsett om du  
behandlas med  
insulinpenna 
eller pump.



Dexcom G4 Platinum är ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning 
som mäter vävnadsglukos dygnet runt. Med en liten sensor under huden, 
tunn som ett hårstrå, skickar den signaler via en liten sändare till en mottaga-
re där du på ett ögonblick ser ditt glukosvärde, en trendkurva och framförallt, 
vilken riktning det har. 

Med hjälp av pilar ser du enkelt om ditt glukosvärde är på väg uppåt eller 
nedåt och om det går snabbt eller långsamt. Du hinner i god tid förhindra att 
du blir låg och får en känning eller blir alltför hög, t ex efter en måltid. Du kan 
själv ställa in olika larm så du blir varnad om det stiger över eller under en 
viss nivå och när det går snabbt uppåt eller nedåt. 

Dexcom G4 Platinum är det enda CGM-system som har ett extra säkerhets-
larm för hypoglykemier – ett s k 3,1-larm.

CGM kan fås på vissa indikationer men Dexcom G4 Platinum kan också 
köpas privat.

Ett fristående system för kontinuerlig  
glukosmätning ger dig större frihet!

Godkänd för barn  från 2 år.

Säkert har du vid det här laget hört talas 

om kontinuerlig glukosmätning (CGM). 

Vi vill i denna broschyr visa hur praktiskt 

och användbart det kan vara att välja ett 

CGM-system som är fristående. 



• Enkel att använda – lätt att lära sig. 
• Med hjälp av trendpilar ser du enkelt om  
 ditt blodsocker är på väg upp eller ner och  
 om det går snabbt eller långsamt. Du hinner  
 i god tid förhindra lågt blodsocker, att du får  
 känning eller blir för hög. 
• Extra säkerhetslarm vid 3,1 mmol/l  
 – ger dig trygghet. 
• Lång räckvidd mellan sändare och  
 mottagare (ca 6 meter).  
• Återansluter automatiskt när du varit utanför  
 räckvidden – du behöver inte själv göra  
 något för att återansluta. 
• Flexibla kalibreringar – du väljer själv tid 
 punkt. Inga fasta tider att hålla reda på. 
• Enda systemet som är godkänt för kalibre- 
 ring vid svängande blodsocker. 
• Säker på låga värden – du kan lita på  
 systemet. 
• Enda sensorn som är godkänd för använd- 
 ning i 7 dagar och faktiskt fungerar i 7 dagar. 
• Laddas enkelt med vanlig strömkabel  
 – inga batteribyten. 
• Du kan bada och duscha med sensorn  
 och sändaren på. 
• Ladda snabbt och enkelt ned dina värden  
 från mottagaren i  Diasend® eller kostnads- 
 fria Dexcom StudioTM och få en överblick  
 över dina värden.

        

Kortfakta om  
Dexcom G4 Platinum



Det finns en mängd situationer där  
ett fristående CGM-system faktiskt  
ökar friheten och gör livet både  
enklare och tryggare!

Som förälder kan man lugnt och tryggt sova i egen säng och ändå ha 
koll på barnets glukosvärde tack vare ett fristående CGM-system.  

Går ditt barn på förskola eller i skolan kan läraren ha CGM-mottagaren 
hos sig och ha koll utan att behöva störa barnet i leken eller skolarbetet. 

Godkänd 

för barn  

från 2 år.



Säkert kan du hitta en mängd situationer i din egen vardag där du skulle vara hjälpt med 
ett fristående system.

Kör bil tryggt och trafiksäkert – du kan enkelt kolla ditt  
glukosvärde på mottagaren du har bredvid dig i bilen.  
Har ditt barn diabetes kan barnet sitta i baksätet och du  
kan ha mottagaren framme hos dig.

Är du utomhus med mycket kläder på dig kan du ha din Dexcom G4 Platinum i fickan och snabbt få koll 
på ditt glukosvärde. 

Har man ett fristående 
CGM-system blir det enkelt 
att följa sin glukoskurva. 



Läs mer på infucare.se/diabetes

Melkers föräldrar om fördelen med fristående CGM

Melker diagnostiserades med diabetes typ 1 vid 10 månaders ålder. Idag är han 6 år och 
en aktiv kille som utövar många sporter. De största problemen för oss har varit att det 
sker mycket snabba förändringar i Melkers blodsocker, att han har ett väldigt varierat  
insulinbehov, att han aldrig uppvisat visuella symtom på lågt eller högt blodsocker eller 
själv känt när blodsockret är avvikande. Vi har under flera år använt pumpintegrerad 
CGM och detta har varit en stor hjälp i vår vardag. CGM:n har hjälpt oss genom att 
larma för snabbt fallande/ökande glukosvärden och för låga samt höga glukosvärden.

Melker spelar bandy.  Vi upplevde dock att det var ett 
problem med att ha CGM integrerad i pumpen efter-
som vi alltid måste ta fram pumpen från kläderna och  
ur pumpförvaringen för att se glukosvärdena eller för  
att stänga larm. Ju äldre Melker blir desto större problem 
blev detta även för honom. Han upplevde det jobbigt 
att människor hela tiden skulle hantera och plocka fram 
pumpen innanför kläderna vid larm m.m. Den som  
ansvarade för Melker fick befinna sig inom 1–1,5 m för 
att höra larmen (ibland var det svårt ändå, till exempel 
om han sov på pumpen eller i förskola/skola där ljud- 
nivån är hög).Vi började därför intressera oss för ett 
externt CGM-system med en fristående mottagare som

visar glukosvärdena. Vi fastnade för Dexcom G4 Platinum, då denna var det system som 
följde blodsockret bäst, kan användas längst, var smidigast att applicera och mest använ-
darvänlig. Efter 2 månader med detta fristående system är vi supernöjda.  
Dexcom följer Melkers blodsocker väldigt bra och systemet underlättar för oss i det 
dagliga arbetet med typ1.

Med fristående CGM-mottagare kan Melker t.ex. leka utomhus, spela tennis/fotboll/inne-
bandy/hockey utan att vi föräldrar/pedagoger behöver avbryta hans lek/aktivitet för att 
övervaka glukosvärdena. Han leker utomhus och vi/pedagogerna har CGM-mottagaren 
och kan kolla värdena så ofta vi vill plus stänga larm utan att behöva störa Melker på 
samma sätt som vi behövde göra vid integrerad CGM.

Det har inte blivit mindre ”jobb” för oss föräldrar. Det är fortfarande vi som måste hålla 
koll på glukosvärdena, justera avvikande blodsocker, justera insulindoser och ge insulin 
men det underlättar med en fristående CGM-mottagare som ger vår son lite mer  
frihet genom att vi kan ”övervaka glukosvärdena på några meters avstånd”. För oss fung-
erar en fristående CGM-mottagare mycket bättre än en pumpintegrerad och vi föräldrar, 
Melkers pedagoger och inte minst Melker är mycket nöjda med Dexcom G4 Platinum.



Anders om hur det är att träna med Dexcom G4 Platinum

Jag gjorde en svensk klassiker 2012 och det var under Vättern-rundan i fem timmars 
regn som jag bestämde mig för att nästa gång ska jag ha en CGM på styret i stället.  
Det går inte att sticka i fingret när allt är vått och kallt. Så när träningen inför Vättern 
2013 började på allvar så köpte jag en Dexcom G4.

Jag har haft mycket nytta av min Dexcom G4 både under passen och efter. Den gör att 
jag kan fokusera på träningen utan att behöva tänka för mycket på hur blodsockret ligger. 
Med trendpilarna på mätaren är det enkelt att i god tid fylla på med extra kolhydrater 
eller insulin. 

Jag har även dykt i ett antal år och provade att dyka med min Dexcom* i somras. Under 
en veckas tid dök jag ett eller två dyk per dag. Även här underlättar mätaren mycket.  
Jag vill gärna kolla mitt blodsockervärde ett par gånger innan ett dyk för att veta om 
blodsockret ligger stabilt. Med Dexcom G4 är det enkelt att veta. 

Som en bonus har jag fått en bättre förståelse för hur blodsockret ligger under dygnet, 
vilket gör det enklare att justera både insulindoser och mat. 

* Sensor och sändare är vattentäta. Dock ej mottagaren.
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Kontakt och support:
08-601 24 40 
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NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. 
Tel 08-601 24 40, Fax 08-601 24 42, info@infucare.se, www.infucare.se
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

W
W

.M
A

R.
20

14

Läs mer på infucare.se/diabetes


