Lathund Kalibrering

Två timmar efter start med Dexcom G4 Platinum
ska du kalibrera mottagaren första gången.
1. Första kalibreringen
Symbolen med 2 bloddroppar betyder att du ska göra den första kalibreringen.
Ta 2 blodsocker direkt efter varandra med din vanliga blodsockermätare. Använd
2 teststickor men du kan ta blod från samma fingerstick.
2. Lägga in värdena i mottagaren			
Lägg in båda värdena i mottagaren inom 5 minuter. Tryck på VÄLJ-knappen två
gånger och pil nedåt för att komma till ”Mata in BG”. Använd upp- och nedåtpilen
för att ställa in blodsockervärdet.
Tryck på VÄLJ för att bekräfta att värdet du skrivit in är korrekt. När du ser bilden
med den gröna rutan så är det klart. Gör om samma procedur med blodsockervärde nummer två.
3. De dagliga kalibreringarna
För att du ska få korrekta värden varje dag ska du kalibrera mottagaren två
gånger per dag, en gång minst var 12:e timma (det får inte gå längre än
12 timmar mellan kalibreringarna). Nu behöver du bara ta ett blodsockervärde,
det är endast vid första kalibreringen som du ska mäta två gånger.
Dexcom G4 Platinum är godkänd för kalibrering även när ditt blodsocker svänger.

Tips och viktig information!
• Kalibrera morgon och kväll så blir det enklare att komma ihåg. En bloddroppe 		
visas i displayen när det är dags att kalibrera.

• Tvätta händerna och torka torrt före du mäter blodsocker. Använd samma
blodsockermätare genom hela testperioden.

• Kalibrering ska göras med blodsockervärden som ligger mellan 2,2 och 22,2 mmol/l.
Ligger du högre eller lägre ska du vänta.

• Skulle det inte passa dig att göra kalibreringen exakt efter 2 timmar så går det fint att
göra det senare. Du får däremot inga värden i mottagaren förrän du gjort den första
kalibreringen.

• För att undvika att kalibreringen infaller under natten kan du kalibrera innan du
lägger dig första kvällen. Då påbörjas en ny 12-timmars period.

din vanliga blodsockermätare när du ska göra en dosjustering, när du har symtom
på högt eller lågt blodsocker eller när du känner dig osäker på om värdena stämmer.

• Paracetamol (t ex Alvedon, Curadon) kan påverka glukosvärdena och ska

undvikas under mätperioden. Välj andra preparat vid behov av smärtlindrande 		
eller febernedsättande läkemedel. Rådgör vid behov med din diabetesläkare.
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• Dexcom G4 Platinum mäter vävnadsglukos. Kontrollera alltid blodsockernivån med

