
DEXCOM G6  
– ANPASSA VARNINGARNA

För att ha riktigt god nytta av Dexcom G6 är det viktigt att fundera över 
situationen, vad man vill förbättra igenom att använda en realtids-CGM 
och anpassa varningarna efter det.

Vad är största bekymret som Dexcom ska hjälpa till med att lösa: 

Larm för Akut Lågt glukos, 3,1-larmet, är alltid aktiverat för din säkerhet och för att undvika 
allvarliga hypoglykemier. Alla övriga varningar är valbara.

Snart Akut Låg talar om när glukosvärdet förväntas vara på 3,1 mmol/mol inom 20 minuter.  
Ger tid att agera för att undvika allvarliga hypoglykemier.

Varning för lågt glukos används för att förhindra låga glukosvärden. Ställs på en nivå för att  
hinna agera innan värdet blir lågt, vanligtvis mellan 4-5 mmol/l.

Varning för sänkningshastighet varnar för snabbt sjunkande glukosvärden, oavsett hur högt eller 
lågt glukosvärdet är för stunden. Kan ställas in för dubbelpil nedåt (0,2 mmol/l/min) eller för enkel-
pil nedåt (0,1 mmol/l/min). Ofta värdefullt vid fysisk aktivitet.

Varning för högt glukos används ofta för att bli uppmärksam på att glukosvärdet börjar bli högt 
och att det kan vara dags att agera. Fundera noggrant på lämplig nivå, det är ofta bra att relatera 
till genomsnittligt glukosvärde och lägga den höga varningen några mmol/l högre. Man kan med 
fördel ställa en upprepning på högvarningen efter 1,5 -2 timmar, då kan det vara läge att agera 
för att undvika höga värden under många timmar.

Varning för höjningshastighet används för att upptäcka när glukosvärdet börjar stiga snabbt,  
t ex vid glömd måltidsdos. Varningen aktiveras enbart uitfrån hastighet och inte hur högt eller lågt 
glukosvärdet är. Kan ställas in för dubbelpil uppåt (0,2 mmol/l/min) eller för enkelpil uppåt (0,1 
mmol/l/min).

Tänk noga igenom vilken eller vilka varningar som aktiveras vid en start för att få bästa möjliga 
hjälp. Rekommendationen är 1 eller max 2 varningar i början. Utvärdering ska ske en kort tid efter 
uppstart.
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DEXCOM G6 
– VARNINGAR SOM AKTIVERAS 
VID START

Larm för Akut Lågt glukos, 3,1-larmet, är alltid aktiverat 
för din säkerhet.

Kryssa i personliga varningsinställningar 

Varning för lågt glukos  Nivå mmol/l

Varning för sänkningshastighet 

Varning för högt glukos 

Varning för höjningshastighet 

Dubbelpil Enkelpil

Nivå mmol/l

Upprepa efter timmar

Aktivera varningsschema

I Dexcom G6-appen finns möjlighet att aktivera ett varningsschema för att ställa in andra 
varningar under t ex vissa dagar eller under nätter. Funktionen aktiveras i menyn för  
varningar under rubriken Schemalagda. När funktionen är aktiverad kan dessa varningar 
anpassad precis som de vanliga varningarna ovan.

Kryssa i personliga varningsinställningar för eventuella schemalagda varningar

Larm för Akut Lågt glukos, 3,1-larmet, är alltid aktiverat för din säkerhet.

Varning för höjningshastighet 

Varning för högt glukos 

Varning för sänkningshastighet  

Varning för lågt glukos  

Snart Akut Låg ( 3,1 mmol/l inom 20 minuter)
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Dubbelpil Enkelpil

Snart Akut Låg ( 3,1 mmol/l inom 20 minuter)

Nivå mmol/l

Dubbelpil Enkelpil

Nivå mmol/l

Upprepa efter timmar

Dubbelpil Enkelpil


