
Dexcom G5® Mobile är den första och enda mobila kontinuerliga glukosmätaren 

(CGM) som är CE märkt för vuxna och barn från 2 års ålder.

Med Bluetooth-teknik inbyggt i sändaren, kan Dexcom G5 Mobile visa 

glukosvärden, trender och data i din kompatibla smartenhet (smarttelefon 

eller surfplatta).

Mät dina glukosvärden med den första 
helt mobila CGM-plattformen

En lista över kompatibla enheter finns på www.dexcom.com/compatibility

 Det enda CE-godkända 
CGM-systemet för barn från 

2 år och som dessutom är 
godkänt för sensorplacering 

på 2 ställen.

Dela dina CGM-data med vem du vill -
Enkelt från din smartenhet
Med Dexcom G5 Mobile kan du låta anhöriga följa dina glukosvärden i sin smartenhet 

även när ni är långt ifrån varandra. Du kan ha upp till 5 följare++ och maximera din 

diabetesbehandling och få extra trygghet

+ Följ upp till 5 användare
++ För att följa behöver du appen Följare

Behandla och ha koll på din diabetes
på ett helt nytt sätt med

 NYHET!
 Dexcom G5 – det första 

CGM-systemet utan krav på 
fingerstick innan dosering 

eller annan åtgärd. 
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Dexcom G5™ Mobile CGM-Systemet

* Om dina glukosvarningar och glukosvärden inte stämmer överens med dina symtom 
eller vad du förväntat dig, ska du kontrollera med ett fingerstick. För kalibrering krävs minst 
två fingerprov per dag.

Välj CGM-systemet som 6 år I följd 
rankades högst i kundnöjdhet 

2009 2010 2011

2012 2013 2014

Box 1225
131 28 Nacka Strand
Tel. +46 8 601 24 40

Besöksadress: 
Augustendalsvägen 60
131 28 Nacka Strand

diabetes@infucare.se
www.infucare.se

Sverige:
NordicInfu Care AB
NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare



3

En liten, tunn sensor som mäter glukosnivån 

precis under huden 

En sändare som fästs ovanpå sensorn och 

som skickar data trådlöst till din kompatibla 

smartenhet (mobiltelefon eller surfplatta) 

eller till din mottagare

 

En visningsenhet, antingen en kompatibel 

smartenhet med Dexcom G5 Mobile app 

eller Dexcom G5 Mobile-mottagare.
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 UPPTÄCK DEXCOM G5 MOBILE-SYSTEMET

Dexcom G5 Mobile CGM-systemet  
består av 3 delar

Du behöver inte kontrollera glukosvärdet med ett 
fingerstick innan dosering eller annan åtgärd.

Med en komplett mobil plattform kan du nu se dina glukosvärden i din smarta enhet (mobiltelefon 

eller surfplatta) OCH du behöver inte kontrollera glukosvärdet med ett fingerstick innan dosering 

eller annan åtgärd.

Dexcom CGM - smartare än någosin

För ökad flexibilitet följer alltid en Dexcom 
G5 Mobile-mottagare med i ditt startpaket, 

vilket ger dig en extra möjlighet att följa 
dina glukosvärden.

 NOGGRANNHET & SENSORPRESTANDA

Vuxna  Parametrar Barn

9%
 Generell mätnoggrannhet

Mean ARD% (MARD), 2,2-22,2 mmol/L
 (den absoluta procentuella skillnaden i genomsnitt i 

hela mätområdet jämfört med referensmetoden)

10%

 Sensor mot sensor variation
 Variationskoefficient, CV

 (Stabil prestanda mellan varje sensor)7% 7%

 Mätnoggrannhet över tid
 Mean ARD% (MARD), 2,2-22,2 mmol/L

 (Stabil sensorprestanda över tid)
 Genomsnittlig daglig kalibrering 2ggr/dag

Dag 1: 11%
Dag 4: 8%
Dag 7: 9%

Dag 1: 13%
Dag 4: 8%
Dag 7: 10%

92%
[99.5%]

 Klinisk mätnoggrannhet
 % av värdena som i Clarke Error Grid var i A-zonen

  Grid (CEG)+++ A zonen
[% CEG A+B zonen]

90%
[98.5%]

 Sensorns livslängd
 % av sensorer som fungerar I 7 dagar98% 94%

Vuxna  Parametrar för Barn3++

 När LÄGRE är bättre

 När HÖGRE är bättre

Vad är CGM?

När du mäter glukosvärdet med ett vanligt fingerstick ser du 

var värdet är just då. Med kontinuerlig glukosmätning ser du 

istället värdet hela tiden. Du vet alltid var du ligger, vart värdet 

är på väg – och hur fort det går. 

 Röd = Låg

 Gul = Hög

 Grå = inom målområdet

Trendpil

Glukosvärde

Trendgraf
 Lågt glukos 

larmnivå

Högt glukos
larmnivå

Dexcom Share

Händelser

 Huvudmeny

Ange BG
(blodglukosvärde)

Aktuellt glukosvärde

Glukosområden 11.2
mmol/L

3.7
mmol/L

5.3
mmol/L

Det enda CGM-systemet med ett extra larm för 
svåra känningar och anpassningsbara varningar
Dexcom G5 Mobile är det enda CGM-systemet med ett inbyggt 

säkerhetslarm på 3,1 mmol/L som kan hjälpa dig att snabbt 

agera för att förhindra svåra känningar. Du kan dessutom 

anpassa varningar för låga och höga värden. 

Det enda CGM-systemet med en stabil och noggrann sensorprestanda med MARD* på 10 % eller 

lägre för vuxna och barn från 2 års ålder.

Exceptionell sensorprestanda

*MARD (Mean Absolute Relative Difference) är den mätmetod som CGM tillverkare använder för att mäta noggrannhet. 
Ju lägre värde desto bättre.

Referens är YSI (Yellow Springs Laboratory Instrument). För barnen användes YSI som referens i åldrarna 6 till 17 år.
+++ CEG (Clarke Error Grid) används för att bestämma den kliniska mätnoggrannheten av patienternas bedömning av 
aktuellt glukosvärde (sensorvärdet) jämfört med blodglukosvärdet från deras mätare

*Oavsett vilken visningsenhet du väljer kommer du att se glukostrenden i klara 
färger, så du enkelt kan se när du är hög, låg eller inom målområdet.

* En lista över kompatibla enheter finns på www.dexcom.com/compatibility

* Om dina glukosvarningar och glukosvärden inte stämmer överens med dina symtom eller vad du förväntat dig, ska du kontrollera 
med ett fingerstick. För kalibrering krävs minst två fingerprov per dag.

För mer information, besök: 
www.dexcom.com/global  




