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Spørsmålstegn eller timeglass i statusfeltet

Spørsmålstegn eller timeglass i statusfeltet betyr at mottaker og sender ikke klarer 
å tolke signalet fra sensoren. Dette er vanligvis et forbigående problem og vil gå 
over av seg selv.

• Du SKAL IKKE KALIBRERE i løpet av denne perioden. Mottaker og sender  
 forstår for øyeblikket ikke signalet fra sensoren  og kan derfor ikke benytte seg   
 av en kalibreringsverdi.

• Vent til glukoseverdiene vises i displayet eller til det kommer en annen melding,  
 som for eksempel at du må gjøre en ekstra kalibrering. Det kan noen ganger   
 ta flere timer. Hvis problemet ???  vedvarer i mer enn 3 sammenhengende   
 timer, erstattes sensoren på garantien.

• Hvis symbolene ??? vises i statuslinjen i løpet av det første døgnet etter at du   
 har satt inn en ny sensor, kan det skyldes kroppens normale reaksjon på   
 et fremmedlegeme. Da kan det være at du må vente lenger enn tre timer,   
 kanskje over natten for at glukoseverdier skal vises.

• Hvis meldingen ”Sensorfeil” vises, skift ut sensoren. Er det innenfor  
 7-dagersperioden, vil vi erstatte sensoren. Les mer om reklamasjon på side 23.

Feilsøking og tips!

Er det for lite underhudsfett?        
Hos svært magre personer kan sensor lett havne i en muskel. Forsøk å plassere 
sensoren på et sted med så mye underhudsfett som mulig. Fjern beskyttelsespapi-
ret og fest sensorplaten på huden. Løft opp en hudfold og trykk inn sensoren med 
hjelp av stempelet. På denne måten reduseres risikoen for at sensoren havner i en 
muskel.  

Sitter sensoren skikkelig fast i sensorplatene på begge sider? 
Kontroller at bakdelen av senderen sitter godt fast under begge ”hælene”.
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Har brukeren inntatt legemidler som inneholder paracetamol?  
Paracetamol kan gi feilaktig høye sensorverdier. Avvent minst 4–6 timer til  
effekten av paracetamol antas å være ute av kroppen. I mellomtiden kan du  
bruke et vanlig blodsukkerapparat for å måle blodsukkerverdiene.

Har du brukt Skinprep eller lignende til å rense huden før innsetting av sensor?
Bruk av lim og festemidler slik som Skinprep kan påvirke sensorsignalet og 
bør unngås. Hvis du har behov for å bruke slike midler, skal du beholde et rent 
område i midten. Da skades ikke sensoren når den settes inn. Skinprep eller 
lignende skal IKKE brukes til å vaske undersiden av senderen. Vi anbefaler kun 
spritservietter med isopropanol. 

Er det noe som forstyrrer senderen?  
Unngå å plassere senderen på en slik måte at den blir utsatt for friksjon eller 
trykk.

Er undersiden på senderen ren?  
Vask senderens underside med en spritserviett mellom hver sensorbytte. Da 
unngås forstyrrelser i sensorsignalet pga. støv og annet.

Få en ny sensor på garantien
For at vi skal kunne erstatte en ny sensor på vår 7-dagers garanti, må vi få 
tilsendt serienummeret på sensoren. Du finner serienummeret under den lille 
vingen ved sensorplaten. Les mer om reklamasjon på side 23.
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Timeglass i statusfeltet

Timeglass betyr at du nylig har prøvd å kalibrere, men at sensoren 
for øyeblikket ikke kan kalibreres

A. Vent 15 minutter og gjør en ny kalibrering. Vent i ytterligere 15 minutter.  
Hvis timeglasset fortsatt vises skal du gjøre en ekstra kalibrering og vente i nye 
15 minutter. Hvis sensorverdiene fortsatt ikke vises i mottakeren etter disse 
tiltakene må sensoren byttes.

B. Vent minst en time og gjør en ny kalibrering. Hvis sensorverdiene ikke vises i 
mottakeren etter dette tiltaket, må sensoren skiftes.

Feilsøking og tips!

Kontroller at du har ventet den anbefalte tiden (15 minutter/1 time)  
Gjør en ny kalibrering dersom du ikke har ventet den angitte tiden.

Har du brukt medikamenter med Paracetamol?  
Paracetamol kan forårsake feilaktige høye sensorverdier. Vent i minst 4–6 timer 
inntil effekten av Paracetamol har forsvunnet. Bruk et vanlig blodsukkerapparat i 
mellomtiden.

For å reklamere på sensor – skriv ned serienummeret på den spesifikke  
sensoren.  
Du finner serienummeret under den lille vingen på sensorplaten. Les mer om 
reklamasjon på side 23.

A B

Kaliberingsfel. Vent 15  
minutter.

Kaliberingsfel. Vent 1 time.
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Rød strek over dekningssignalet i statusfeltet vises når kontakten mellom mot-
taker og sender blir avbrutt, vanligvis er dette forbigående. Ingen verdier vil vises 
i displayet i løpet av denne perioden. Grunnen til at dette skjer er vanligvis fordi 
man er utenfor rekkevidden på 6 meter som gjelder for at sender og mottaker 
skal ha kontakt med hverandre.

Sender og mottaker bør rekoble seg til hverandre automatisk når du er innenfor 
rekkevidden igjen. Man trenger ikke å aktivt rekoble eller foreta ekstra kalibrering-
er. Tilfeldige og korte perioder (5–15 minutter) med rød strek over dekningssigna-
let i statusfeltet er normalt og betyr ikke at det er noe galt med produktet.

Feilsøking og tips!
Er riktig Sender-ID lagt inn i mottakeren? Kontroller at riktig Sender-ID er lagt 
inn ved å gå inn på Innstillinger/Enhetsinfo/Sender-ID. Sender-ID finnes på  
undersiden av senderen og på emballasjen. Hvis Sender-ID er feil og sensoren er 
startet - gå lengst ned på Hovedmenyen for å stoppe sensoren. Gå deretter inn  
i Innstillinger/Sender-ID og legg inn riktig Sender-ID. Start sensor på nytt.

Er det behov for å lade mottaker? Lavt batterinivå i mottaker kan svekke  
kontakten mellom sender og mottaker.

Oppsto problemet når brukeren var i et rom med betongvegger eller i vann, 
f.eks. svømmebasseng? Betongvegger og vann svekker rekkevidden.

Er batterinivået i senderen optimalt? Ved lavt batterinivå i senderen svekkes 
signalene og den røde streken over antennen kan komme til syne i statusfeltet. 
Kontroller batterinivået på senderen ved å gå inn på Innstillinger/Enhetsinfo på 
mottaker og les av nivået under Senderbatteri. Hvis LAVT, skal senderen erstattes. 
Senderen har 6 måneders garanti.

Er senderen helt ny? Når man skal begynne å bruke en ny sender skal den tas ut 
fra emballasjen ca 10–15 minutter før oppstart. 

Har brukeren har vært i kontakt med lim, f.eks Skinprep? 
Hvis Skinprep kommer i kontakt med senderens underside kan det forstyrre  
kontakten mellom sender og mottaker. Vask rent med en vanlig spritserviett.

Hvis tiltakene over ikke hjelper, kontakt NordicInfu Care for hjelp.
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Huden er irritert/det er rødt under plasteret

De fleste irritasjoner kan forebygges gjennom å ta godt vare på huden.

Tips!

1. Vask huden grundig med en spritserviett før innsetting av sensor slik at fett  
 og smuss fjernes. La huden tørke godt før du setter på sensoren. Rester av  
 krem og såpe samt sprit som ikke er tørket, kan forårsake kjemiske reaksjo- 
 ner med påfølgende rødme og irritasjon under plasteret.

2. Om du bruker en bedøvende krem, for eksempel EMLA, skal plasteret forsiktig  
 dras av (rulles av). Det ytterste hudlaget kan bli lettere irritert (ikke synlige for
  øyet) hvis plasteret trekkes raskt av. Irritert hud er betydelig mer ømfintlig  
 og det kan være vanskelig å sette på et nytt plaster, som i tillegg skal sitte  
 i 7 dager. Sørg for at EMLA kremen er vasket godt av og at huden er helt tørr  
 før sensoren settes inn.

3. Hvis plasteret bruker å løsne i kantene etter et par dager så kan det føre  
 til en fuktrand som kan virke irriterende på sensibel hud. Forsterk med ekstra  
 tape/plaster rundt senderen når du setter inn en ny sender, se bilde under.  
 Bruk gjerne et Microporeplaster (2,5 cm bred) eller tilsvarende.

4. Beskytt huden din godt i perioden mellom hver sensorinnsetting ved å daglig  
 smøre huden med en næringsrik krem (ikke oljebasert).

5. Sett aldri en ny sensor i et område hvor huden er irritert. La huden hele  
 skikkelig før du setter en ny sensor.

For ytterligere informasjon - spør etter ”Forebyggende hudråd” fra NordicInfu Care.



Plasteret/tapen løsner i kantene eller slipper helt 

For at plasteret skal sitte så godt som mulig gjennom hele 7-dagersperioden, 
anbefaler vi at du følger rådene under:

1. Sett sensoren i et område uten hår. Barber hvis nødvendig. Har du ømfintlig  
 hud kan det være bedre å klippe vekk eventuelle hår.
 
2. Vask hudområdet grundig med en spritserviett før du bytter sensor. Tørk tørt.   
 Det er viktig å fjerne fett og smuss fordi ren hud gir plasteret bedre forut- 
 setninger for å feste seg.

3. La hudområdet bli helt tørt, la det tørke i 1/2 – 1 minutt før du fester plasteret.

4. Stryk og press med fingrene på og rundt plasteret slik at det fester seg  
 skikkelig.

5. Unngå å plassere sensoren i områder som er utsatt for friksjon og bevegelse,  
 som for eksempel under bukselinningen.

6. Ikke påfører fuktighetskrem samme dag på hudområdet hvor sensor skal  
 plasseres.

7. Prøv å unngå lim, som for eksempel Skinprep. Det kan forstyrre sensor- 
 signalet om det smitter over på undersiden av sensor eller på hudområdet  
 hvor sensoren skal plasseres.

8. Hvis plasteret begynner å løsne i kantene, bruk ekstra teip/plaster, f.eks  
 Micropore, rundt sender (ikke over). Se bilde side 8. 

Feilsøking og tips!

Har ovennevnte tiltak blitt utført? 
Hvis JA, se informasjon om reklamasjon under.

Har det skjedd tidligere?  
Kan det være individuelle grunner for at plasteret/tapen løsner, slik som uttalt 
svetting, hyppige bad, spa, sauna og lignende?

Reklamasjon
Kontakt teknisk support på NordicInfu Care for reklamasjon på plasteret som  
til tross for alle ovennevnte tiltak, likevel løsner innen 7-dagersperioden. Ved 
reklamasjon skal sensorens serienummer oppgis. Les mer om reklamasjon  
på side 23.
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Det er ikke samsvar mellom sensorverdier og 
blodsukkerverdier

Det er normalt med en liten forskjell mellom sensorverdier og blodsukkerverdier.

Man kan sammenligne det med den forskjellen man ser ved måling med to forskjel-
lige glukosmålere/blodsukkerapparater. For kontinuerlig glukosemåler er +/- 20% 
forskjell i verdier over 4,4 mmol/l akseptabelt og +/- 1,1 mmol/l ved verdier under 
4,4 mmol/l.

Ved svært raske forandringer i glukosenivået kan man i kortere tidsrom se større 
forskjeller, hvilket er å anse som normalt. Fokuser på trenden og vurder glukose-
verdien sammen men pilens retning. Se bildet under for å lettere forstå forskjellen 
mellom sensorglukose og fingerstikk.

1. Ved raskt synkende verdier kan blodglukoseverdiene  
 først være litt lavere sammenlignet med sensor- 
 verdien (sirkel A i bildet) for deretter å stoppe  
 på en lavere verdi enn blodglukoseverdien (sirkel B).
 
2. Ved raskt stigende verdier er forholdet omvendt,  
 dvs at blodglukoseverdien først kan være noe  
 høyere sammenlignet med sensorverdien for  
 deretter å stoppe på en noe høyere verdi enn  
 blodglukoseverdien (sirkel C).

Tips for optimal kalibrering og sikre verdier

1. La det ikke gå lengre enn 12 timer mellom kalibreringene.

2. Bruk samme blodsukkermåler gjennom hele sensorperioden.

3. Vask og tørk hendene før du måler blodsukkeret.

4. Legg verdien inn i G4-mottakeren rett etter du har tatt prøven, senest innen  
 5 minutter.

5. Ikke bruk alternative stikksteder for kalibreringsverdiene.

6. Mottaker kan i det første døgnet med ny sensor vise verdier med et større  
 avvik enn de kommende dagene. For å redusere sjansen for dette, kan du  
 gjøre 1–2 kalibreringer ekstra det første døgnet.

7. Dexcom G4 Platinum er FDA-godkjent for å kalibreres selv ved svingende  
 blodsukker.
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Sammenlign også den røde og grønne linjen i bildet. 
Gjennom å lære deg å tolke hele bildet (dvs verdien, 
pilens retning og trenden) vil forskjellen påvirke deg 
minimalt.

Forskjellen mellom sensorglukose
og blodglukose

10 mmol/l (180 mg/dL) ------------------------------------------

4 mmol/l (180 mg/dL) -------------------------------------------
A

C

B
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Feilsøking og tips!

Hvor store forskjeller har du opplevd? 
Skriv ned glukoseverdiene fra Dexcom G4 Platinum og blodsukkerapparatet slik 
at du vet nøyaktig hvor store forskjellene har vært.

Har du kalibrert minimum hver 12. time? 
Hvis du ikke har kalibrert som anbefalt, kan man oppleve større forskjeller enn 
hva som er akseptabelt. Gjør ekstra kalibreringer og følg anbefalingene. Da vil 
trolig sensorverdiene korrigeres.

Har du har gjort en ekstra kalibrering for å redusere forskjellen? 
Ved tilfeldige forskjeller kan du gjøre en ekstra kalibrering. Da vil systemet  
vanligvis regulere verdiene. 

Hvor lenge har du erfart at det er en forskjell? 
Har du til tross for ekstra kalibreringer, opplevd større forskjell enn +/- 20% mer 
enn tre ganger de siste 24 timene, kan det være du må reklamere på sensor.  
Se Reklamasjon på side 23. 

Har du brukt samme glukosemåler for kalibrering hele perioden?
For å få så sikre sensorverdier som mulig er det viktig å bruke samme glukose- 
måler/blodsukkermåler gjennom hele 7-dagersperioden.

Har du vært nøye med håndvask før blodsukkertestene?
Nøye og grundig teknikk ved blodsukkermåling er viktig for å få sikre kalibrerings-
verdier.

Har du brukt Alternative stikksteder for kalibreringsverdiene?
AST kan gi større forskjeller og er ikke anbefalt for kalibrering.

Har du lagt inn kalibreringsverdiene innen fem minutter?

Har du inntatt Paracetamol? Se informasjon på side 14.

Har sensoren passert utløpsdato? 

Hvordan få best mulig utbytte av vår tekniske support
Hvis du har utført overnevnte tiltak riktig og fortsatt opplever stor forskjell, er du 
velkommen til å kontakte oss for teknisk support. For at vi skal kunne hjelpe deg 
best mulig, er det viktig at du skriver ned både sensorverdier og glukoseverdier 
fra din vanlige glukosemåler fra samme klokkeslett. Det optimale vil være om 
du kan laste ned mottaker og glukosemåler i Diasend Personal. Da vil vi tydlig 
kunne se de eksakte forskjellene.
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Melding om ”Sensorfeil” i displayet

Når ”Sensorfeil” vises i displayet, skal sensor byttes.

Spørsmål til bruker
1. Har det skjedd før eller etter den første kalibreringen?
 Notér dette i reklamasjonsskjemaet til NordicInfu Care.
2. På hvilken dag i sensorøkten oppstod feilmeldingen?
 Det er 7-dagers garanti på sensoren. Skriv ned hvilken dag det skjedde.
 Merk deg serienummeret til sensoren for å få den erstattet.
 Serienummeret finner du under den lille vingen ved sensorplaten og på
 innsetteren, se bilde nedenfor.

Les om reklamasjon på side 23.
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Ingen eller avrevet sensorledning når man fjerner 
sensor

Ingen eller avrevet sensorledning når man fjerner sensor er svært uvanlig.
 

Har du fjernet plaster og sender samtidig?
Når du fjerner plasteret fra huden skal sender fortsatt sitte i sensorplaten. Legg 
plasteret f.eks på et bord og løsne deretter senderen. 

Er sensorledningen synlig utenfor huden, opplever du smerte eller ubehag?
Dersom deler av sensorledningen ikke er synlig på utsiden av huden og du ikke 
opplever ubehag, kan du avvente. Forsøk ikke å fjerne en ødelagt sensor med 
mindre sensorledningen er synlig på utsiden av huden. Ta kontakt med lege hvis 
det er tegn på infeksjon, rødhet og hevelse.Rapporter hendelsen til  
NordicInfu Care AB.
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Hva kan skje hvis jeg inntar legemidler som  
inneholder Paracetamol?

Inntak av Paracetamol kan gi feilaktig høye sensorverdier og er 
kontraindisert ved bruk av Dexcom G4 Platinum.

Paracetamol går gjennom membranen i sensoren og tolkes av systemet som  
glukose. Det kan forårsake feilaktige høye sensorverdier. Hvor stor påvirkning 
det har i praksis vil være avhengig av dose, samt variere mellom ulike individer.

Vent med å bruke Dexcomsystemet hvis du bruker paracetamol og i den tiden 
det er aktivt i kroppen. Normalt i ca 4-6 timer ved vanlige doser. I mellomtiden 
kan du ta i bruk et vanlig blodsukkerapparat for å måle blodsukkerverdiene.

Etter å ha avventet 4–6 timer anbefales det at du gjør noen ekstra blodsukker-
tester for å sikre samsvar med resultatene fra Dexcomsystemet.
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En feilkode vises i mottakerens display

Feilkode på displayet er forårsaket av feil i mottakeren. Det kan være  
forbigående

Tips!
Start med å tilbakestille (reset) mottaker.
Ta en binders (av metall) og rett ut det ene ”benet”. Plasser mottakeren på  
et bord med skjermen ned. Midt på mottakerens bakside vil du finne et lite  
hull. Trykk beinet på bindersen inn i hullet og hold noen sekunder. Da starter 
mottaker på nytt og ved omstart skal mottaker vibrere en gang.  Mottaker vil 
gjøre en systemkontroll og ”start opp”-skjermen skal komme til syne.

Hvis feilmeldingen kommer igjen, skal mottaker skiftes.
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Hvordan avslutter jeg en sensorøkt før det er gått 
syv dager?

Når du skal bytte sensor må du først stoppe sensoren som er  
i bruk.

1. Sensoren stoppes automatisk når det har gått 7 hele døgn, dvs. etter den  
 24. timen på det siste døgnet. Man vil få en advarsel 6 timer, 2 timer og  
 30 minutter før sensorøkten er over, se bilder over.

2. Hvis du ønsker å bytte sensor før de 7 dagene har gått, skal du stoppe sensoren  
 manuelt ved å trykke på ”Stopp sensor” nederst i menyen, se bilde under.  
 Hvis du ikke finner ”Stopp sensor” i menyen betyr det at sensoren allerede  
 er stoppet. Det vil da stå ”Start sensor” i menyen og i displayet vises et rødt  
 stopplys, se bildet i midten under. 

Varsler som forteller at sensorøkten snart er slutt

Det røde stopplyset vises når sensor-økten er avsluttet og når det 
ikke er en ny sensor som har startet.

For å stoppe sensor-økten ma-
nuelt, kan du rulle med hjelp av 
nedoverpilen til den nederste 
delen av menyen. Der finner du 
”stopp sensor”.



Hvordan kan jeg vite at jeg må bytte batteri?

Senderen har et innebygd batteri som ikke trenger å lades.
Det er en 6 måneders garanti på senderen. Driftstiden er vanligvis betydelig
lengre (normalt 10–12 mnd).

Når batterinivået i senderen er i ferd med å ta slutt, må senderen erstattes med
en ny. En melding vises i displayet på mottakeren når batterinivået i senderen er
lavt, se fig. Da skal senderen byttes så snart som mulig (innen en uke).
Melding om ”Senderfeil” vises når senderen har sluttet å virke. Da stenger
sensoren seg av automatisk. Det vil medføre at ingen glukoseverdier vil synes
i displayet.

Du kan også sjekke senderens batterinivå ved å gå til INNSTILLINGER/ENHETS-
INFO. Det forteller om batteriet er OK eller LAVT. Hvis LAVT, skal senderen byttes.
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Jeg får kun vibrasjonsalarm, ingen lydalarm

Alle alarmer i G4 Platinum mottakeren starter med en vibrasjon

For at du alltid skal ha mulighet til å være diskret, vil alle alarmer i G4 Plati-
num starte med en vibrasjonsalarm, uavhengig av hvilken profil brukeren har 
valgt. Etter 5 minutter gjentas alarmen med vibrasjon + lyd, hvilket vil gjentas 
hvert 5 minutt til brukeren bekrefter at alarmen er oppfattet.

Feilsøking og tips!

OBS! Hvis Hyporepeat er valgt, vil 3.1 alarmen bli gjentatt hvert  
5 sekund inntil du bekrefter at alarmen er oppfattet.
Dette for å hjelpe de som er i dyp søvn til å våkne slik at en kan forebygge 
alvorlig hypoglykemi med påfølgende bevisstløshet og kramper.

Kontroller at du ikke har bekreftet alle alarmene ved den første  
vibrasjonen. 
Det hender at man bekrefter alarmen umiddelbart etter den første vibrasjo-
nen og derfor kan oppfatte det slik at lydalarmen ikke fungerer.

Test alarmfunksjonen ved å velge PROFIL og en lydalarm.  
Gå til Test nå som er lengst ned på menyen PROFIL,  og kontroller om lyden 
fungerer. Fungerer ikke lydalarmen, skal mottaker byttes ut.
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Kan jeg bade og bruke badstu med min Dexcom 
G4 Platinum?

Sensor og sender er vanntett når de er koblet sammen på riktig måte.
Da går det helt fint å bade, ta badstu og være i boblebad. Kontroller at sender 
er satt riktig inn i sensorplaten ved å sjekke at begge ”hælene” på sender  
sitter fast i ”hælene” på sensorplaten. Man skal høre 2 klikk når sender  
settes i sensorplaten.

OBS! Sjekk alltid at plasteret sitter godt før du bader.
Hvis plasteret er begynt å løsne i kantene, skal du forsterke med ekstra tape/
plaster som vist nedenfor. Dekk ikke over med plaster da det kan dannes 
kondens.

Dexcom G4 Platinum mottaker er ikke vanntett og bør beskyttes mot  
fuktighet, men den kan tåle lett duskregn.

Steng alltid luken til data og lagringskabelen (micro USB-porten). Det er viktig 
at den er beskyttet mot vann, damp og støv/smuss.
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Finnes det et program som kan lastes ned for Dex-
com G4 Platinum?

Dexcom G4 Platinum kan lastes ned i Dexcom Studio og i Diasend.

Dexcom Studio er et kostnadsfritt program som kan lastes ned for Dexcom G4 
Platinum.

• Last ned programmet fra  www.dexcom.com 

• Klikk på International og Sweden.

• Skroll ned til slutten av siden.

• Velg Dexcom Studio Software Download under Download Software & Guides 

(OBS! Windows) Med Dexcom Studio kan man analysere sine glukoseverdier  
i flere forskjellige diagrammer. Man kan også enkelt lagre og skrive ut rapporter  
i Word-format.

Dexcom G4 Platinum kan også lastes ned i Diasend og Diasend Personal.

Diasend er et web-basert nedlastingsprogram for alle glukosemålere, de fleste 
insulinpumper og CGM målere (ikke Medtronicprodukter). Diasend brukes på 
mange klinikker. Med Diasend Personal kan du laste ned dine verdier til Diasend 
hjemmefra. Les mer om Diasend på: www.diasend.com
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Jeg kan ikke koble mottakeren til Dexcom Studio

Når mottakeren er koblet til Dexcom Studio, skal serienummeret vises nederst 
til høyre på skjermen. Det kan ta et par minutter.

Hvis du har koblet mottaker med USB-kabel til en datamaskin og serienumme-
ret ikke vises på skjermen og du samtidig får denne meldingen ”Ingen mottaker 
tilkoblet”, kan du prøve følgende:

1. Koble mottaker og kabel fra hverandre.

2. Slå av mottaker ved å bruke nedoverpilen til ”Avstenging” og trykk OK.

3. Koble mottaker og kabel på nytt. Mottaker skal vibrere og vil starte opp  
 automatisk.

4. Se etter serienummeret nederst til høyre på skjermen.

Hjelper ikke dette, kan du prøve følgende:

1. Slå av og restart Dexcom Studio.

2. Sett kabelen inn i en annen USB-port.

3. Start datamaskinen på nytt.

4. Sørg for at drivrutinene for USB-kabelen er installert. 
 - Åpne Dexcom Studio
 - Klikk på VERKTØY 
 - Klikk på DRIVRUTINER FOR DEXCOM MOTTAKER 
 - Klikk på INSTALLERE DRIVRUTINER FOR ALLE ANDRE DEXCOM MOTTAKERE

Hvis ingen av de ovennevnte råd hjelper, vennligst kontakt NordicInfu Care AB 
for teknisk støtte.



Hvordan kan jeg kontrollere at senderens batteri er OK?

Hvis du ikke har brukt sender på en stund, kan det være du vil kontrollere at 
batterinivået fortsatt er OK før du starter en ny sensor. Gjør følgende test:

1. Sjekk at senderens ID er riktig lagt inn i mottaker.

2. Legg sender ved siden av mottaker.

3. Gå inn i Hovedmenyen og trykk på Start sensor.

4. Hvis batterinivået er OK skal du etter ca 5 minutter kunne se antenne- 
 symbolet øverst i venstre hjørne.

5. Du kan nå gå til INNSTILLINGER/OM APPARATET og se under Senderbatteri.  
 Hvis batterinivået er OK, er senderens batterinivå bra. Hvis det står LAVT,  
 må batteriet byttes.

6. Hvis batteriet er tomt vil du se en rød ring rundt antennesymbolet i status- 
 skjermen (øverst i høyre hjørne i trendgrafen).

7. Glem ikke å gå til Hovedmenyen og Stoppe sensor etter testen.
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Reklamasjon på sensor

Slik gjør du ved en eventuell reklamasjon på sensor til Dexcom G4 Platinum. 
Sensorer til Dexcom G4 Platinum har 7-dagersgaranti. For at du ved en eventuell 
reklamasjon skal få en ny sensor på garantien, vil NordicInfu Care ha følgende 
informasjon:

 Serienummeret på den spesifikke sensoren, se bilde under

 Dato for når sensor ble satt

 Dato for når feilen oppstod/sensor måtte byttes

 Grunnen til feilmeldingen

 Hvor sensor ble satt (mage, rumpe, arm)

 Hvis du brukte legemiddel med paracetamol

 Barn/voksen (om bruker er over eller under 18 år)

 

MERK! Dexcom G4 Platinum sensor er godkjent for opp til 7 dagers bruk.  
Dexcom og NordicInfu Care AB tar ikke ansvar for skader eller feil som skjer  
pga. annen bruk.

Sensorens serienummer finner du kun her.
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Konstant: Glukosen er jevn (stiger/synker ikke med mer enn 
0,06 mmol/l hvert minutt). Glukosen kan stige/synke med  
opptil 0,8 mmol/l på 15 minutter.

Økes sakte: Glukosen stiger med 0,06-0,11 mmol/l hvert 
minutt. Hvis den fortsetter å stige med denne hastigheten, kan 
glukosen øke opptil 1,7 mmol/l på 15 minutter.

Øker: Glukosen stiger med 0,11-0,17 mmol/l hvert minutt. Hvis 
den fortsetter å stige med denne hastigheten, kan glukosen øke 
opptil 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Øker raskt: Glukosen stiger med over 0,17 mmol/l hvert  
minutt. Hvis den fortsetter å stige med denne hastigheten,  
kan glukosen øke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Synker sakte: Glukosen synker med 0,06-0,11 mmol/l hvert 
minutt. Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan 
glukosen synke opptil 1,7 mmol/l på 15 minutter.

Synker: Glukosen synker med 0,11-0,17 mmol/l hvert minutt. 
Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan 
glukosen synke opptil 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Synker raskt: Glukosen synker med over 0,17 mmol/l hvert  
minutt. Hvis den fortsetter å synke med denne hastigheten, kan 
glukosen synke mer enn 2,5 mmol/l på 15 minutter.

Ingen info om endringshastighet: Mottakeren kan i øyeblikket 
ikke beregne hvor raskt glukosen stiger eller faller.

Hva de ulike trendpilene i mottakeren betyr

Ingen pil
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Informasjon om varselprofiler

PROFILTYPE

Stigningsvarsel 2 lange
vibrasjoner

2 lange
vibrasjoner +
2 svake
pip

2 lange
vibrasjoner +
2 middels pip

2 lange
vibrasjoner + 
1 kort  
stigende 
melodi

Høyt varsel 2 lange
vibrasjoner

2 lange
vibrasjoner +
2 svake
pip

2 lange
vibrasjoner +
2 middels pip

2 lange
vibrasjoner 
+ 1 stigende 
melodi

2 lange
vibrasjoner + 
2 middels pip

Utenfor rekke- 
viddevarsel

1 lang
vibrasjon

1 lang
vibrasjon +
1 svakt
pip

1 lang
vibrasjon +
1 middels pip

1 lang
vibrasjon  
+ 3 korte 
gjentatte
melodier

1 lang  
vibrasjon + 1 
middels pip

2 lange
vibrasjoner + 
2 middels pip

Lavt varsel 3 korte
vibrasjoner

3 korte
vibrasjoner +
3 svake
pip

3 korte
vibrasjoner +
3 middels pip

3 korte
vibrasjoner 
+ synkende 
meolodi

3 korte
vibrasjoner + 
3 middels pip

Fallvarsel

Fast lavt

3 korte
vibrasjoner

4 korte
vibrasjoner
+
4 middels
pipetoner

3 korte
vibrasjoner  
+ 3 svake
pip

4 korte
vibrasjoner +
4 middels pip

3 korte
vibrasjoner +
3 middels pip

4 korte
vibrasjoner +
4 middels pip

3 korte
vibrasjoner  
+ 2 synkende 
melodier

4 korte
vibrasjoner  
+ 2 lange  
synkende  
melodier  
+ pause 
+ 4 svake  
pip

3 korte
vibrasjoner + 
3 middels pip

Alla andre varsler 1 lang  
vibrasjon

1 lang  
vibrasjon +  
1 svakt pip

1 lang vibra- 
sjon +  
1 middels pip

1 lang vibra- 
sjon + 1 kort 
melodi

1 lang  
vibrasjon +  
1 middels pip

VIBRERE LAV NORMAL TYDELIG HYPOREPEAT

4 korte  
vibrasjoner + 
4 svake pip + 
pause +  
gjentatt 
sekvens hvert 
5. sekund

Høyt varsel

Lavt varsel

Fast lavt

Fallhastighet

Utenfor rekkevidde

Stigningshastighet
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Kontakt og kundestøtte;
22206000
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Les mer på infucare.se/diabetes


