
DEXCOM G6® KONTINUERLIG
GLUKOSEMÅLING (rtCGM*):

DEN, DER VED 
MEST, VINDER
Uden fingerprik, med alarm og 10 dages sensor!

Viser værdien hele tiden!

*Real time continuous glucose monitoring, kontinuerlig glukosemåling i realtid

NU UDEN 
FINGERPRIK!



DEXCOM G6 
– NU MED 
10 DAGES 
SENSOR!

Ingen fingerstik
Fabrikskalibreret 

– ingen fingerprik†

Justerbare advarsler og alarm
Indstil din målværdi, og få varsler, 

når du er på vej op eller ned

Ny alarmfunktion: 
Akut snart lav-alarm 

Akut snart lav‡

Forskellige alarmprofiler, 
f.eks. til dag og nat

Forskellige alarmprofiler

Dexcom G6 aflæser glukoseværdien i realtid hvert femte minut 
for personer med type 1-diabetes. Med Dexcom G6 får du din 
glukoseværdi at vide, om den er på vej op eller ned, kontinuer-
ligt og bekvemt fra din smartenhed.**

FREMTIDEN FOR 
KONTINUERLIG 
GLUKOSEMÅLING  
(rtCGM*) ER HER

!

* Real time continuous glucose monitoring, kontinuerlig glukosemåling i realtid.
** En liste over kompatible mobiler/enheder findes på www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility.
† Hvis dine glukoseadvarsler og glukoseværdien fra G6 ikke stemmer overens med dine symptomer eller forventninger, skal du anvende 
en blodglukosemåler og basere beslutningen om diabetesbehandlingen ud fra de resultater, du får fra den.
‡ Dexcom G6 kan indstilles til at advare, hvis værdien falder hurtigt, så brugeren kan handle for at undgå for lav værdi (hypoglykæmi).
§ Tag ikke behandlingsbeslutninger baseret på aflæsninger i delingsfunktionen og følgerappen.

Se glukosedata på din kompatible 
smartenhed i realtid**

Del dine glukosedata 
med op til 5 følgere§

Kompatibel med 
smartenheder

Følgerappen



Med Dexcom G6 behøves ingen fingerprik 
til kalibrering eller beslutning om diabetes-
behandling† 

DETTE ER

DEXCOM G6
KONTINUERLIG

GLUKOSEMÅLING (rtCGM*)

NU UDEN 
FINGERPRIK!



Med Dexcom G6 kan du overvåge dine glukosedata fleksibelt og bekvemt, når, hvor og 
hvordan, du vil.

PRÆCISE GLUKOSEMÅLINGER
I REALTID

HVORDAN FUNGERER DEXCOM G6?

* G6-aflæsninger kan anvendes til at tage beslutninger om behandlingen af diabetes ved brug af maks. 1.000 
mg paracetamol hver 6. time.
† En liste over kompatible mobiler/enheder findes på www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility.
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1 Applikator
• Enkelt knaptryk, som straks fører sensoren ind under huden

4
Kompatibel smartenhed† (indgår icke i G6-systemet)

• Uanset om du er på arbejde, hjemme eller i skole, så kan du kontrollere 
dine glukoseværdier direkte på din smartenhed med G6-appen

3 Sender, 28 % mindre end G5-senderen
• Placeret på den øvre del af sensoren, hvor den sender data trådløst til en 

visningsenhed
• Med indbygget batteri, hvilket betyder, at du aldrig skal oplade senderen, og 

sensorudskiftningen bliver enkel og hurtig
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Visningsenhet

Dexcom-modtagere
• Pegeskærm i farve
• Viser en glukoseværdi hvert 5. minut – op til 288 gange i døgnet
• Trendpile og tydelige farver viser, ved hvilken hastighed og i hvilken retning glukoseværdien 

er på vej

Sensor
• Måler glukoseniveauerne i op til ti dage 
• Brugere af Paracetamol: – Dexcom G6 giver præcise glukoseaflæsninger, selv når du tager 

paracetamol (f.eks. Panodil)*



ET NÆRMERE KIG PÅ 
DEXCOM G6-MOBILAPPEN
Dexcom G6-appen viser sammenfattet glukoseinformation. Justerbare advarsler og alarmer 
meddeler dig om forestående høje og lave værdier.

Følgerfunktionen muliggør, 
at op til 5 følgere kan se dine 
glukoseniveauer

Glukoseværdi Trendpil

Trendkurve og aktuel 
glukoseværdi

Advarselsniveau for 
høj glukoseværdi

Advarselsniveau for 
lav glukoseværdi

Logfør daglige aktiviteter 
i Hændelser
Juster dine advarsler 
i Indstillinger

Dexcom G6-appen er kompatibel med iOS-en-
heder såvel som Android-enheder.* 

*En liste over kompatible mobiler/enheder findes på www.dexcom.com/dexcom-international-compatibility



FORDELENE VED

Med den integrerede følgerfunktion kan op til 5 
personer følge dine glukoseniveauer, så du får 
den hjælp fra omgivelserne, som du behøver*

Ved at hente Dexcoms følgerapp† kan følgere se 
dine glukosedata direkte på deres smartenheder 
– uanset om de bor ved siden af dig eller i en 
anden del af landet.

*Tag ikke behandlingsbeslutninger baseret på aflæsninger i delingsfunktionen og 
følgerappen. Bekræft altid med dine kompatible smartenheder eller modtagere.
† Internettilslutning er nødvendig for at anvende Dexcoms følgerapp.

FØLGERNE



Log ind på clarity.dexcom.com
Anvend din Dexcom-indlogning, eller opret en ny konto, hvis det er nødvendigt.

HÅNDTER DIN DIABETES MED 
DEXCOM CLARITY 
Dexcom CLARITY er en vigtig del af Dexcom CGM-systemet. CLARITY anvender 

dine CGM-data og viser mønstre, tendenser og statistik. Du kan dele dine data 

med diabeteskonsultationen og følge dine forbedringer mellem besøgene. Lær, 

hvordan CLARITY fungerer, når du har konfigureret din Dexcom CGM.

Få ugentlige meddelelser i Dexcom CLARITY-appen 
Adviseringerne er tilgængelige for Dexcom-mobilbrugere.

HEMMA

PÅ FARTEN



KORTFATTET SIKKERHEDSMEDDELELSE
Mangel på at anvende Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring System (G6) og dets komponenter i henhold til anvisningerne, der fulgte med enheden, og 
som findes på https://www.dexcom.com/safety-information, og at nøje bemærke alle indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og opfordringer om 
forsigtighed i disse anvisninger kan føre til, at du overser alvorlige tilfælde af hypoglykæmi (lavt blodsukkerniveau) eller hyperglykæmi (højt blodsukkerniveau) og/
eller tager beslutninger om behandling, som kan føre til skade. Hvis dine glukoseadvarsler og målinger fra G6 ikke stemmer overens med dine symptomer eller 
forventninger, eller hvis du tager mere end den maksimalt anbefalede dosis på 1.000 af paracetamol (acetaminofen) hver 6. time, skal du anvende en blodsuk-
kermåler for at tage beslutning om diabetesbehandling. Søg lægehjælp efter behov, inklusive ved eventuelle medicinske nødsituationer. DIA.DK.001-10-OKT2018
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