
DEXCOM G6  
– VAROITUSTEN VALINTA

Jotta hyötyisit Dexcom G6 -järjestelmästä mahdollisimman paljon, sinun 
kannattaa valita itsellesi sopivat varoitukset. Mieti omaa tilannettasi ja 
sitä, mitä haluat parantaa jatkuvan glukoosinseurannan avulla. 

Mikä on suurin ongelma, johon haluat Dexcomista apua:

Varoitus kiireellisen matalasta glukoosiarvosta eli 3,1-hälytys on turvallisuutesi vuoksi aina  
aktivoituna vakavien hypoglykemioiden välttämiseksi. Kaikki muut varoitukset ovat valinnaisia.

Varoitus kohta kiireellisen matalasta glukoosiarvosta ilmoittaa, kun glukoosiarvon lasketaan 
olevan 3,1 mmol/l 20 minuutin kuluessa. Varoitus antaa aikaa toimia vakavan hypoglykemian vält-
tämiseksi.

Varoitusta matalasta glukoosiarvosta käytetään matalien verensokeriarvojen välttämiseksi.  
Varoitus tulee asettaa tasolle, jolla ehdit toimia ennen kuin arvo laskee matalaksi, yleensä tasolle 
4–5 mmol/l.

Varoitus nopeasti laskevasta glukoosiarvosta ilmoittaa, kun arvo laskee nopeasti, riippumatta 
siitä, onko arvo parhaillaan korkea vai matala. Varoituksen voi asettaa aktivoitumaan alaspäin 
osoittavasta kaksinkertaisesta nuolesta (0,2 mmol/l/min) tai yksinkertaisesta nuolesta (0,1 mmol/l/
min). Varoituksesta on usein hyötyä liikunnan yhteydessä.

Varoitusta korkeasta glukoosiarvosta voidaan käyttää ilmoittamaan nousevasta arvosta ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden tarpeesta. Mieti tarkkaan, mikä varoitustaso on sopiva. Hyvä varoitustaso 
on usein muutama mmol/l keskimääräisen glukoosiarvosi yläpuolella. Varoitus korkeasta arvosta 
kannattaa asettaa toistumaan 1,5–2 tunnin päästä, sillä toimenpiteet korkeiden arvojen välttämi-
seksi voivat olla tarpeen usean tunnin ajan.

Varoitus nopeasti nousevasta glukoosiarvosta ilmoittaa, kun arvo nousee nopeasti, esim. unoh-
tuneen ateriainsuliinin takia. Varoitus aktivoituu ainoastaan nousun nopeudesta, riippumatta siitä, 
onko arvo parhaillaan korkea vai matala. Varoituksen voi asettaa aktivoitumaan ylöspäin osoitta-
vasta kaksinkertaista nuolesta (0,2 mmol/l/min) tai yksinkertaisesta nuolesta (0,1 mmol/l/min).

Mieti tarkkaan, mistä aktivoitavasta varoituksesta tai varoituksista on eniten hyötyä. On suositelta-
vaa aloittaa yhdellä tai enintään kahdella varoituksella. Valittujen varoitusten tarkoituksenmukai-
suutta tulee arvioida uudelleen pian aloituksen jälkeen.
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DEXCOM G6 
– KÄYTÖN ALOITUKSESSA VALITTAVAT       
VAROITUKSET

Varoitus kiireellisen matalasta arvosta eli 3,1-hälytys on 
aina aktivoituna turvallisuutesi vuoksi.

Merkitse henkilökohtaiset varoitusasetukset.

Varoitus matalasta arvosta Varoitustaso mmol/l

Varoitus nopeasti laskevasta arvosta 

Varoitus korkeasta arvosta 

Varoitus nopeasti nousevasta arvosta 

2-kertainen nuoli 1-kertainen nuoli

Varoitustaso mmol/l

Toista, kun kulunut tuntia

 2-kertainen nuoli 1-kertainen nuoli

Varoitusaikataulun käyttöönotto

Dexcom G6 -sovelluksessa on mahdollisuus ottaa käyttöön varoitusaikataulu, jonka avulla 
esim. tietyille päiville tai yöajaksi voidaan valita eri varoitukset. Toiminto otetaan käyttöön 
varoitusvalikossa Ajastettu-otsikon alla. Kun toiminto on käytössä, aikataulutettuja varoituksia 
voidaan muokata samalla tavalla kuin tavallisia varoituksia.

Merkitse henkilökohtaiset varoitusasetukset aikataulutetuille varoituksille.

Varoitus kiireellisen matalasta arvosta eli 3,1-hälytys on aina aktivoituna  
turvallisuutesi vuoksi.

Varoitus nopeasti nousevasta arvosta 2-kertainen nuoli 1-kertainen nuoli

Varoitus korkeasta arvosta Varoitustaso mmol/l

Toista, kun kulunut tuntia

Varoitus nopeasti laskevasta arvosta 2-kertainen nuoli 1-kertainen nuoli

Varoitus matalasta arvosta Varoitustaso mmol/l

Varoitus kohta kiireellisen matalasta arvosta (3,1 mmol/l 20 minuutin kuluessa) 

(jakelija)

Varoitus kohta kiireellisen matalasta arvosta (3,1 mmol/l 20 minuutin kuluessa)


