
BÖRJA HÄR
Ställa in

Din smartphone

Anvisningar

Mottagare Sensor

Sändare



Sändare
• Skickar glukosinformation från 

sensorn till displayenheten

Alla bilder är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.

Läs säkerhetsmeddelandet i Att använda G6, kapitel 2, innan du använder din G6.

Displayenhet 
• Visar glukosinformation

• Ställ in din smarta enhet, Dexcom-
mottagare (tillval i vissa regioner)  
eller båda

• Besök dexcom.com/compatibility för 
en lista över nuvarande kompatibla 
smarta enheter och operativsystem

Applikator med  
inbyggd sensor
• Sensorn tar emot glukosinformation

• Sensorapplikatorn för in sensorn  
under huden

Din smarta enhet

Dexcom-mottagare

Översikt av G6

Applikator

Sensor  
(inuti)



G6 skickar G6-sensorns glukosvärden (G6-värden) 
till din displayenhet

Använd nedanstående flikar för att ställa in app 
eller mottagare
Vill du ställa in båda? Välj en att ställa in först och gå till denna flik. Det sista steget 
visar hur du ställer in den andra displayenheten. Använd inte bägge flikarna.

För andra sätt att lära dig hur du ställer in din G6:

• Se handledningen online via: dexcom.com/IFU/g6/international

• Kontakta din lokala Dexcom-representant för support

Vad den gör





Ställa in app

Din smartphone Sensor

Sändare



1 På uppmaning:

• Skicka dina uppgifter till molnet. 
Det gör att du kan använda:

• Dela: Skicka dina G6-data till följare.

• CLARITY: Diskutera uppgifter med läkare, 
upptäcka mönster (kanske inte tillgängligt 
i alla regioner).

• Ange din sensorkod  
(från sensorapplikatorn du ska föra in).

• Ingen sensorkod?  
Se Att använda G6, bilaga A felsökning.

B  Följ instruktionerna på skärmen

A  Ladda ned och öppna Dexcom G6-appen

Steg 1: Ställa in app

Acceptera

Avböj

Tack ja till att dela uppgifter 
med Dexcom

Bekräfta



C  Vänta 2 timmar

• Tryck på OK för att se startskärmen när 
sensoruppvärmningen är klar

• Nu får du G6-värden, larm/varningar

• Ange ditt serienummer (SN) från: 

Sändarens baksidaFörpackning för sändare

2 Ser du timern för sensoruppvärmning? Det 
betyder att din sensor vant sig vid din kropp.

 Under uppvärmning: 

• Inga G6-värden, larm/varningar

• Håll den smarta enheten inom  
6 meter från sändaren

eller

Sensoruppvärmning
Sensorns uppvärmning lyckades och 
installationen är klar. Glukosvärden 

från sensorn är nu tillgängliga.

OK



Slå på mottagaren genom att trycka in och hålla 
ned strömbrytaren i 2–3 sekunder. Följ därefter 
anvisningarna på skärmen.

Använd inte fliken Ställ in mottagare i dessa 
instruktioner. Dessa steg är för att ställa in  
mottagaren innan du installerar appen.

Lär dig att:

• Läsa din startskärm

• Använda larm och varningar

• Fatta behandlingsbeslut

• Felsöka problem

Steg 2: Se Att använda G6

Steg 3: Valfritt – Ställa in mottagare

Använda din G6
• Välkommen

• Översikt av hemskärm

• Larm och varningar

• Behandlingsbeslut

• Avsluta din sensorsession

• Avancerade app-funktioner

• Bilagor

Bruksanvisningar

Välkommen

Nästa



Ställa in mottagare

Mottagare Sensor

Sändare



Tryck in och håll ned strömbrytaren 
i 2–3 sekunder.

A  Ta upp mottagaren ur förpackningen

B  Slå på mottagaren

C  Följ anvisningarna på skärmen

Steg 1: Ställa in mottagare

1 På uppmaning, ange din:

• Sensorkod (från sensorapplikatorn du ska föra in).

• Ingen sensorkod?  
Se Att använda G6, bilaga A felsökning.



• Serienummer (SN) från: 

2 Du är klar med det här steget när du ser 
den här skärmen:

Förpackning för sändare Sändarens baksida

eller

Nästa

Infoga och lägg till

1. Infoga sensor.

2. Fäst sändaren.

Se produktanvisningarna 
för information.



A  Ta ut applikatorn 
med inbyggd  
sensor ur 
förpackningen

B  Välj placering av sensorn

C  Använda applikatorn för att föra 
in inbyggd sensor

Steg 2: Använda applikatorn för  
att föra in inbyggd sensor

18 år och äldre 2–17 år

eller

2 Använd applikatorn med  
den sensorkod som har  
angetts under inställningen  
av displayenheten

1 Tvätta och torka händerna, 
rengör platsen för sensorn 
med alkoholservett



XXXX

3 Ta bort de bägge skydden  
för den självhäftande delen, 
rör inte vid klistret

4 För applikatorn till 
sensorplatsen

6 Vik och bryt av 
säkerhetsskyddet

5 Placera den självhäftande 
delen på huden

8 Kassera applikatorn  
(följ lokala riktlinjer)

7 Tryck på knappen för att 
föra in



B  Snäpp fast sändaren

Steg 3: Fästa sändaren

2 Sätt in sändarens flik 
i hållaren

4 Gnugga runt plåstret 3 gånger

1 Rengör sändaren med alkohol

3 Snäpp fast sändaren ordentligt 
(lyssna efter ett klick)

A  Ta upp sändaren ur förpackningen



B  Tryck på Starta sensor för att påbörja 
uppvärmningen på 2 timmar
Under uppvärmning:

• Inga G6-värden,  
larm/varningar

• Håll mottagaren inom  
6 meter från sändaren

C  Vänta 2 timmar

• När detta är klart trycker du på Nästa  
för att gå till startskärmen

• Nu får du G6-värden, larm/varningar

Steg 4: Starta sensor på mottagaren

A  Vänta upp till 30 minuter  
för parkoppling

Starta sensor



Lär dig att:

• Läsa din startskärm

• Använda larm och varningar

• Fatta behandlingsbeslut

• Felsöka problem

Ladda ned appen till din smarta enhet och öppna den. 
Följ därefter anvisningarna på skärmen.

Använd inte fliken Ställ in app i dessa instruktioner. 
Dessa steg är för att ställa in appen innan du 
installerar mottagaren.

Steg 5: Se Att använda G6

Steg 6: Valfritt – Ställa in app

Använda din G6
• Välkommen

• Översikt av hemskärm

• Larm och varningar

• Behandlingsbeslut

• Avsluta din sensorsession

• Avancerade app-funktioner

• Bilagor

Bruksanvisningar

Låt oss komma igång
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