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/ 1 System til kontinuerlig glukosemonitorering
/ 1.1 Introduktion
Tak, fordi du valgte CGM-systemet (GlucoMen Day Continuous Glucose Monitoring). GlucoMen Day CGM-systemet leverer aktuelle glukoseniveauer. Systemet følger
dit glukoseniveau hvert minut ved at måle mængden af
glukose i interstitialvæsken. En sensor, der er indført i
din hud, sender glukosemålingen til GlucoMen Day-appen. Appen viser derefter dine glukoseniveauer og den
langsigtede glukosetrend. Appen giver også advarsler,
hvis dit glukoseniveau er i eller forventes at komme i en
risikozone risikozone.
GlucoMen Day CGM-systemet giver dig mulighed for at:

VIGTIGT: Når du bruger GlucoMen Day CGM, skal du
altid medbringe en blodsukkermåler. Der kan være situationer, hvor du er nødt til at udføre en blodsukkertest, inden du tager behandlingsbeslutninger. Se AFSNIT 14.1
for detaljer.
ADVARSEL
Læs alle instruktionerne i denne brugervejledning, før
du anvender systemet.

Visningen af GlucoMen Day CGM-appen kan se lidt anderledes ud afhængigt af den smartenhed (Android eller iOS), som appen vises på. Billeder af GlucoMen Day
CGM-appen i denne vejledning er kun til instruktionsformål. Når der er en betydelig forskel mellem Android- og
iOS-versionerne af appen, vises begge skærmbilleder.
I alle andre tilfælde bruges Android-versionen som reference.
VIGTIGT: GlucoMen Day CGM appen understøtter begge måleenheder for glukoseniveau: mg/dL og mmol/L.
Billeder i denne vejledning er kun til instruktionsformål
og bruger muligvis ikke de samme enheder som din app.

/ 1.2 Indikation for anvendelse
GlucoMen Day CGM er:
• Beregnet til behandling af diabetes hos voksne, børn
på 6 år og ældre, gravide kvinder, personer i dialyse og
personer, der er kritisk syge.
• Beregnet til at erstatte fingerstik-test for at tage beslutninger om diabetesbehandling. Se KAPITEL 14 for
begrænsninger.
• Kun beregnet til brug på maven og nedre sider.
• Kun beregnet til en enkelt patient.
• Beregnet som et hjælpemiddel til at opdage episoder
med hyperglykæmi og hypoglykæmi, hvilket letter både
akutte og langvarige terapi justeringer.

System til kontinuerlig glukosemonitorering /

• Overvåge dit glukoseniveau ved at foretage en ny
glukosemåling hvert minut.
• Se, hvordan dit glukoseniveau ændres i løbet af dagen
og natten.
• Modtage alarmer, når der sker noget, der kræver din
opmærksomhed, såsom en lav glukoseværdi.

VIGTIGT: Illustrationer i denne vejledning er kun til
instruktionsformål og vises ikke i den faktiske størrelse.
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• GlucoMen Day CGM er ikke sikker til brug i magnetiske
resonansmiljøer. Fjern GlucoMen Day CGM (sensor og
sender) inden MR-scanning (MRI), computertomografi
(CT)-scanning eller højfrekvent elektrisk varme (diatermi)-behandling.
• Placering af GlucoMen Day-sensoren er ikke godkendt
til andre steder end huden på maven og siderne.
• Sensoren må ikke bruges igen eller i mere end 14 dage.
• Kontrollér sensorenhedens sterile pose inden brug. Anvend ikke sensorenheden, hvis den sterile pose er åben
eller beskadiget.
• Anvend ikke sensoren i et badekar.
• Svøm ikke med senderen og sensoren i mere end 30
minutter eller i dybder over 1 meter.
• GlucoMen Day CGM er ikke beregnet til brug uden for
senderens driftstemperaturområde fra 5 °C til 45 °C.
• GlucoMen Day CGM-systemet indeholder små dele, der
kan udgøre en kvælningsfare.

Det er vigtigt at forstå, hvor dit glukoseniveau ligger, og
hvordan det ændrer sig (trends) snarere end at fokusere kun på individuelle CGM-målinger. Når du bruger din
CGM, skal du huske to vigtige ting om trends:
• Trends fremhæver den retning, hvor dine CGM-glukoseniveauer er på vej hen, og den hastighed, som de ændrer
sig med. Trends kan fortælle dig, om dit glukoseniveau er
steget, faldet eller stabilt over flere minutter eller timer,
op til de sidste 24 timer.
• At forstå og justere dine insulinniveauer baseret på
trends er mere nyttigt end en enkel CGM-glukosemåling.
Din CGM viser glukoseniveauer fra den interstitialvæske,
der omgiver sensoren, hvilket er tilsvarende, men kan variere fra dit faktiske glukoseniveau.

/ 1.3 Kom godt i gang

GlucoMen Day CGM-systemet kræver brug af en blodsukkermåler (inkluderet) til kalibrering. Se din målers
brugervejledning for yderligere begrænsninger.

GlucoMen Day CGM er designet til at erstatte fingerstik
test for at kunne tage beslutning om din behandling af
din diabetes. Før du bruger GlucoMen Day CGM til at
træffe behandlingsbeslutninger, er det vigtigt at forstå, hvordan du kan
bruge oplysningerne fra din CGM. Dit nuværende glukoseniveau, din nuværende glukosetrend og dine tidligere
målinger kan alle bruges til at tage informerede beslutninger.

Vigtig brugerinformation

Det er også vigtigt at vide, hvornår du ikke skal bruge din
CGM til behandlingsbeslutninger og i stedet skal bruge
din blodsukkermåler.

GlucoMen Day CGM sender en glukosemåling én gang
i minuttet og giver en trendpil, der viser retningen og
hastigheden for ændring af dit glukoseniveau.

Du skal samarbejde med dit sundhedspersonale for at afgøre, hvordan du bruger GlucoMen Day CGM til at håndtere din diabetes.

ADVARSEL

Dansk

/ 2 Hvad indeholder systemet?
/ 2.1 Systemoversigt
GlucoMen Day CGM består af en engangs sesor, som
føres ind i interstitialvæsken og omdanner glukoseniveauer til et elektrisk signal. Sensoren er placeret inden
i sensorenheden, hvilken består af sensoren, selvklæbende plaster og sensorholder. En genopladelig sender
fastgøres til sensorenheden, som er fastgjort til huden
med det selvklæbende plastre. Senderen sender glukosemålingerne til GlucoMen Day appen ved hjælp af Bluetooth® lavenergiteknologi.

ADVARSEL
• Kontrollér udløbsdatoen på posen, før du bruger den.
• Modificér ikke nogen dele af GlucoMen Day CGM eller
brug andre komponenter end dem, der er angivet i denne
vejledning.
• GlucoMen Day CGM-systemet indeholder små dele, der
kan udgøre en kvælningsfare.

VIGTIGT: Hvis du ikke har Skin-Prep wipes, kan du
bruge en alkoholserviet.

/ 2.2 Sensorenheden
ADVARSEL
• Anvend ikke sensorenheden, hvis den sterile pose er
åben eller beskadiget. Håndtér ikke sensorenheden, før
du er klar til at indføre sensoren, da sensoren kan blive
forurenet.
• Anvend ikke sensoren i et badekar.

Sensoroplader

Sender

Sensorapplikator

Renseserviet
SKIN-PREPTM

VIGTIGT: Senderen og det selvklæbende plaster
kan bruges under badning og brusebad. Du kan også
svømme med senderen og sensoren op til en dybde på 1
meter i op til 30 minutter.
Hvis du ikke har en overpatch, kan du bruge medicinsk
tape omkring kanterne på det selvklæbende plaster.
ADVARSEL

Overpatch

App

Kassér ikke senderen, applikator eller opladeren, når du
smider sensoren ud.

Hvad indeholder systemet? /

Sensorenhed
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VIGTIGT: Hvis du ikke har en overpatch, kan du bruge
medicinsk tape omkring kanterne på det selvklæbende plaster.

/ 3 Opsætning af systemet
/ 3.1 Downloading af app

/ 3.2 Opret en profil
Før du kan bruge GlucoMen Day CGM app’en, skal du
besvare nogle få simple spørgsmål, og oprette en profil.
Din profil vil blive brugt til at indsamle og opbevare alt dit
CGM data. Du kan altid opdatere dine informationer under
PROFIL (KAPITEL 11).

GlucoMen Day-appen fungerer som display for GlucoMen Day CGM og understøtter Android- og iOS-enheder
(smartenheder). Appen er tilgængelig på Google Play
(Android) og App Store (iOS).
Listen over kompatibelt udstyr finder du på website
www.menarinidiagnostics.com

VIGTIGT: det land du vælger afgør, hvilken måleenhed
glukosen bliver målt i, i app’en (mg/dL eller mmol/L).

VIGTIGT: Appen gemmer følsomme sundhedsrelaterede oplysninger på din smartenhed. Det anbefales
at holde din smartenhed opdateret med den nyeste
sikkerhedssoftware. For information om opdatering af
din smartenhed og beskyttelse af dine oplysninger, skal
du kontakte producenten af din smartenhed.

Tryk på GlucoMen Day CGM
app’en for at åbne den.

BEMÆRK: Hvis din app kun kan bruges til ét land, vil du
ikke få mulighed for at se skærmen med valg af LAND.

1.

2.

3.

4.

Tryk KOM IGANG.

ADVARSEL
Opsætning af systemet /
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Installér ikke appen på
en smartenhed, hvor der
er foretaget jailbreaking
eller rooting. Dette kan
muligvis kompromittere
appens sikkerhed og
funktionalitet.

Læs ANSVARSFRASKRIVELSEN, og tryk JEG
FORSTÅR.

Vælg dit land, og tryk på
( ) ikonet.
Skriv dit fornavn og
efternavn og tryk på
( ) ikonet .
Vælg dit fødselsår, og
tryk på ( ) ikonet.
Vælg dit køn, og tryk på
( ) ikonet.
Vælg din type af diabetes,
og tryk på ( ) ikonet.

Dansk

5.

Læs forklaringen omkring hvorfor notifikationer er vigtige og tryk
på ( ) ikonet.

6.

Skriv din Email og lav et kodeord.
Kodeordet skal mindst være otte tegne.
BEMÆRK: Tryk på (*) ikonet for at vise eller gemme dit kodeord.

3.

Skriv din Email og dit kodeord.
Hvis du har glemt dit kodeord, kan du i KAPITEL 11.6 se, hvordan
du nulstiller dit kodeord.
Tryk på (*) ikonet for at vise eller gemme dit kodeord.

4.

Tryk KOM IGANG.

7.

Vælg din Email kommunikations indstillinger.

8.

Læs og samtyk til fortrolighedserklæring og tryk JEG FORSTÅR.

9.

Læs CONSENT TO DATA PROCESSING BY WAVEFORM og vælg om
du vil give samtykke til at dele din data.
I bunden af teksten kan du vælge at dele din data og trykke godkend.
På Android: Hvis du ser en besked der spørger om FORSTYR
IKKE-adgang, skal du gå til indstillinger og give den lov til at sende
dig beskeder, så du ikke misser nogle notifikationer
På iOS: Hvis du ser en besked der spørger om lov til at sende notifikationer, tryk på TILLAD så du ikke misser nogle notifikationer.

/ 3.3 Log ind på en allerede eksisterende
profil
1.

Tryk på GlucoMen Day CGM
app’en for at åbne den.

2.

Tryk KOM IGANG.

GlucoMen Day CGM Device kit indeholder to sendere, så
du kan bruge den ene, mens den anden oplades.
Senderne kommunikerer med GlucoMen Day-appen ved
hjælp af Bluetooth og skal være tilsluttet appen, før de
kan bruges. Denne proces kaldes også parring.
VIGTIGT: • Din sender kommunikerer med appen ved
hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Din smartenhed
skal have Bluetooth aktiveret for at kunne fortsætte.
• Læs alle parringsinstruktioner, før du prøver at parre
din sender. Når du trykker på knappen på opladeren, er
senderen i parringstilstand i 60 sekunder. Hvis du ikke
er i stand til at parre senderen i løbet af dette tidsrum,
bliver du nødt til at genstarte parringsprocessen.
ADVARSEL
Du kan kun tilslutte en sender til én smartenhed ad
gangen. Hvis du tilslutter senderen til en anden smartenhed, vil den ikke længere være tilsluttet den første
smartenhed.

Opsætning af systemet /

Hvis du allerede har en eksisterende profil til GlucoMen Day
CGM app’en, kan du logge ind på den.

/ 3.4 Tilslutning af en sender
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4.

VIGTIGT: Hvis dette er første gang, du tilslutter en sender, viser appen tip til at angive det næste trin og fremhæve
vigtige funktioner. Når du er
færdig med at læse tip, skal du
trykke på OK.

Kun på Android-enheder:
Afhængig af din enheds tilladelsesindstillinger kan du muligvis se
én eller alle disse meddelelser på
skærmen NY SENDER:

1.

A

Find den 6-cifrede numeriske pinkode (A) i bunden af senderen.
Skriv den 6-cifrede numeriske
pin-kode ned, du får brug for den
i trin 7.

Opsætning af systemet /
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Hvis én af disse meddelelser vises, skal du trykke på meddelelsen og følge instruktionerne for at aktivere tilladelser.

ADVARSEL
Alle disse tilladelser skal være aktiveret for at kunne
oprette forbindelse til en sender.

2.

Placér senderen i opladeren og tilslut en strømkilde. Opbevar senderen i opladeren, indtil parringen er
afsluttet.
Lyset på opladeren blinker muligvis
rødt i op til 5 sekunder. Sørg for, at
lyset er blevet grønt (blinker, hvis
det ikke er fuldt opladet eller konstant, hvis den er fuldt opladet),
før du starter trin 3.
Se AFSNIT 8.4 for detaljer om
opladning af senderen.

5.

Tryk på knappen på opladeren. Et
blinkende blåt lys indikerer, at senderen er klar til at parre.
BEMÆRK: Når du trykker på knappen på opladeren, er senderen i
parringstilstand i 60 sekunder.

6.

2

På skærmen NY SENDER skal du
vælge din sender, når den vises på
listen. Hvis der vises flere sendere,
skal du kontrollere det 7-cifrede
alfanumeriske ID (A) øverst på din
sender for at sikre dig, at du vælger den rigtige sender.

3.

Åbn appen, og:
1. Tryk på knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.
2. Tryk på SENDERE.
3. På Android: Tryk på knappen
(+).
På iOS: Tryk på TILFØJ EN NY
SENDER.

• Tillad denne app at få adgang til
din placering.
• Tænd for placering.
• Tillad Bluetooth.

A

3
1
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7.

/ 4 Applikation af sensor og
opstart af session

8.

/ 4.1 Forberedelse af sensor applikation

Når Bluetooth Parringsanmodning vises, skal du indtaste den
6-cifrede numeriske pinkode, som du skrev ned i trin 1.
Tryk på PARRING.

Appen viser, at senderen opretter forbindelse.
Når parringen er afsluttet, vises din parrede sender under TILGÆNGELIGE SENDERE på SENDER-skærm. Du kan nu bruge denne sender til at starte en CGM-session.
Start-skærm:

Sender-skærm:

9.

• Hvis du trykker på JA, skal du gentage trin 1-7 med den anden sender.
• Hvis du trykker på NEJ, skal du
følge trin 1-7, når du er klar til at
parre.
VIGTIGT: Hvis der er tilsluttet
mere end én sender, vises der en
meddelelse om, at en anden sender allerede er aktiv.
Kun den aktive sender kan bruges
til en session.
Se AFSNIT 8.6 for detaljer om aktivering af en sender.

For at forberede dig på applikering af sensor skal du
have følgende dele klar:
• Sensorapplikator
• Forseglet sensorenhedspose
• Fuldt opladet og parret sender (se AFSNIT 8.4 for detaljer om opladning af senderen og AFSNIT 3.3 for detaljer om parring af senderen)
• SKIN-PREP™ wipes (valgfrit)
• Overpatch (valgfrit)
• GlucoMen Day-app (se AFSNIT 3.1 for instruktioner til
download af appen)
ADVARSEL
• Kontrollér udløbsdatoen på sensorenhedsposen. Hvis
sensorens udløbsdato er nået, skal du ikke bruge den.
Brug af en sensor efter udløbsdato kan resultere i
unøjagtige glukosemålinger.
• Følg sensorens applikationsinstruktioner nøje. Hvis du
ikke gør dette, kan det føre til utilsigtet installation af
sensoren.
• Der er flere bevægelige dele i bunden af sensor
applikatoren. Disse kan knibe fingrene, hvis du ikke følger instruktionen til forberedelse og brug af sensorapplikatoren.

Applikation af sensor og opstart af session /

Hvis dette er den første sender, du
har tilsluttet, ser du en meddelelse,
der spørger, om du vil tilslutte din
anden sender.

For at starte en CGM-session skal du applikerer en sensor. Applikereringsprocessen skal udføres på et rent,
tørt sted. Vask og tør dine hænder, inden du begynder.
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/ 4.2 Vælg et sted at applikerer sensoren.
Inden du applikerer sensoren, skal du tage et øjeblik til
at overveje, hvor det bedste applikeringssted kan være.
Vælg et sted at applikerer sensor på maven eller
siderne, der:
• Er let at nå og ikke under stramt tøj og bælter.
• Er mindst 4 cm fra et insulininjektionssted eller en insulinpumpe, målt fra kanten af det selvklæbende plaster.
• Er glat. Om nødvendigt skal du barbere området for at
få den selvklæbende plastre til klæbe fast på huden.

ADVARSEL
• Du skal kun applikerer sensoren på maven eller på siderne, mellem dine ribben og talje. Spørg dit sundhedspersonale om det bedste sted for sensorapplikation for
dig. Blødning, hævelse, blå mærker eller infektion på
sensorapplikationstedet er mulige risici for sensorbrug.
Hvis nogen af disse tilstande forekommer, skal du have
behandlingsrådgivning fra dit sundhedspersonale.
• Du skal vælge et nyt applikationssted, hver gang du applikerer en ny sensor. Brug af det samme sted kan forårsage irritation på applikationsstedet.

/ 4.3 Rengøring af sensorapplikationsstedet
Applikation af sensor og opstart af session /
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Rengør det valgte applikationssted, før du applikerer
sensoren. Omhyggelig rengøring af applikationsstedet,
desinficering af huden hjælper sensorens selvklæbende
plaster med at klæbe tæt til din hud.
ADVARSEL
Højre side

Foran

Venstre side

Det er bedst at undgå at vælge et sted inden for
følgende områder:
• På din midtlinie (den lodrette linje gennem navlen).
• I områder, der bliver foldet, når du bevæger dig (f.eks.
langs taljen).
• I områder med store ar.
• I områder med udslæt eller anden hudirritation.
• I områder, hvor tøj, bælter eller sikkerhedsseler kan gnide
og irritere.

• Lad ikke noget berøre applikationstedet efter rengøring
og før du applikerer sensoren.
• Applikationsstedet skal være tørt, før der påføres en
SKIN-PREPTM wipe, og SKAL være helt tør, inden sensoren
indføres.
• Manglende rengøring af applikationsstedet eller forkert
rengøringsmetode kan resultere i en infektion.

1.

Tag SKIN-PREP™ wipen ud af den forseglede pakke.
Hvis du ikke har en SKIN-PREP™ wipe, kan du bruge en alkoholserviet.

Dansk

2.

Placér wipen på applikationsstedet, og tør i et cirkulært mønster
udad, væk fra dette sted.
Fortsæt med rengøringen, indtil du
har renset området omkring 15-20
cm på tværs uden at vende tilbage til de områder, du allerede har
renset.

3.

Lad det rengjorte område tørre helt i to minutter.

ADVARSEL
Sørg for at tøjet ikke berører det rengjorte område.

/ 4.5 Aktivering af sender
Selvom du kan tilslutte flere sendere til appen, kan kun
én sender sende CGM-aflæsninger til appen ad gangen.
Denne sender kaldes den aktive sender.
Se AFSNIT 8.6 for detaljer om aktivering af senderen.

/ 4.6 Placering af sender i sensorenheden
For at gennemføre disse trin har du brug for den aktive
sender og sensorenheden.

1.

Fjern sensorenheden fra den
sterile pose.

/ 4.4 Valg af sender

ADVARSEL
• Hvis senderen ikke er fuldt opladet, viser appen en
meddelelse i starten af sessionen, der lader dig vide, at
senderen muligvis ikke holder til en hel 14-dages session. Du kan ikke skifte sendere midt i en session. Hvis
senderbatteriet dør, skal du indføre en ny sensor for at
starte en ny session.
• Inspicér senderen for synlige defekter, såsom revner.
Brug ikke senderen, hvis du ser mangler.

2.

Fjern sensorenheden fra den
indvendige bakke.

ADVARSEL
Fjern ikke beskyttelsespapiret på sensorenheden, indtil
umiddelbart før applikationen.

3.

Sæt sensorenheden på
en hård, ren overflade
(f.eks. indersiden af den
sterile pose) med den
selvklæbende plastres
side nedad.

A

A

Applikation af sensor og opstart af session /

Identificér den sender, du vil bruge. Sørg for, at senderen
er fuldt opladet ved at placere den i opladeren og kontrollere, at lyset på opladeren er grønt og konstant. Se
AFSNIT 8.4 for detaljer om opladning af senderen.

13

B

Dansk

B

/ 4.7 Forberedelse af applikator

4.

Find senderholderen (B).

ADVARSEL
Undgå at berøre senderkontakterne, der er placeret
mellem senderarmene.

5.

Hold senderen med armene pegende nedad, vinkelret i forhold til
sensorenheden.
Siden af senderen med ID (C) skal vende mod den brede ende af
sensorenheden.
C

1.

A

Placér applikatoren på en hård,
ren overflade.
Find plasthåndtaget (med 1 prik)
(A) på applikatoren.

2.

C

Applikation af sensor og opstart af session /
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Nu, hvor du har indsat senderen i sensorenheden, kan
du forberede applikatoren. For at udføre disse trin skal
du bruge applikatoren.

6.

Før senderen ned, og før armene ind i styreslidserne på
sensorenheden.
Styreslidser:

Løft dette håndtag op, indtil du
hører et klik, og sænk det ned
til dets startposition.
En orange tap angiver, at
applikatoren er klar til brug.

/ 4.8 P
 lacering af applikator på
sensorenheden
Sæt derefter applikatoren på sensorenheden.

7.

Vip den buede ende af
senderen nedad, så den møder
sensorenheden.

8.

Tryk senderen fast ned, indtil den
klikker på plads.

1.
KLIK

Sæt sensorenheden på en hård,
ren overflade (f.eks. indersiden af 
den sterile pose) med senderens
side opad.
Find åbningen (A) i den brede
ende af sensorenheden.

A

Dansk

2.

Find tappen (B) på Applikatoren for enden af håndtaget.

B

Applikatoren og sensorholderen skal klikkes sammen, så
der ikke er mellemrum mellem dem. Kontrollér, om der er et
mellemrum mellem applikatoren og sensorholderen. Hvis der er et
mellemrum, se AFSNIT 15.7.

KLIK

B

3.

Hold applikatoren med tappen (B)
pegende nedad vinkelret i forhold
til sensorenheden.
Før tappen hen direkte over
åbningen (A) på sensorenheden.

4.

Før applikatorens tap ned, og
før tappen ind i åbningen på
sensorenheden.

Vip den hævede ende af
applikatoren nedad for at møde
sensorenheden, indtil du hører
et klik.

/ 4.9 Fjernelse af sensorens beskyttelsesfilm
Når du har renset applikationsstedet, er du klar til at
fjerne filmen på det den selvklæbende plaster. For at
gennemføre dette trin skal du bruge applikatoren med
sensorenheden fastgjort.

B

ADVARSEL
A

Klæbemiddlet er sterilt; rør ikke ved midten af klæbematerialet. Berør kun filmens kant, når du fjerner filmen.

1.

Hold applikatoren med filmen
opad.
Find tapperne (A og B) på hver
side af side af filmen.

2.

Grib den højre tap, og løft den for
at fjerne den første del af filmen.

B
A

Applikation af sensor og opstart af session /

BEMÆRK: Sensorenhedens åbning
(A) er beregnet til justering og
placering af applikatorens
tap (B).

5.

6.

15
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3.

Grib den venstre tap, og løft den
for at fjerne den anden del af
filmen.
Sørg for, at plastret ikke folder sig
sammen under applikationen.

3.

Tryk på applikationsknappen (2 prikker), indtil du hører et klik.
Fortsæt med at holde applikatoren på plads.
Forsøg ikke at justere placeringen af plastret efter påføring.

/ 4.10 P
 lacering af sensorenheden på
applikationsstedet
Nu når du har fjernet filmen på sensorens selvklæbende
plaster, er du klar til at sætte plastret på din hud.
ADVARSEL
Applikation af sensor og opstart af session /
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4.

Mens du holder applikatoren på plads, skal du trykke på
frigørelsesknappen (3 prikker), indtil du hører et klik.

Manglende overholdelse af indføringsinstruktioner kan
forårsage, at sensoren glider langs huden i stedet for at
blive indført i huden. Hvis dette sker, starter sessionen
muligvis ikke, eller sensoren leverer data af lav kvalitet,
som ikke vises i appen. Følg instruktionerne omhyggeligt
for at sikre korrekt indføring af sensoren.

1.

Hold sensorapplikatoren fast, og
placér det selvklæbende plaster
på applikationstedet, parallelt med
din talje. Peg med udløserknappen
(3 prikker) på applikatoren mod
din navle.

2.

Tryk hårdt ned for at sikre, at plastret er fastgjort til din hud.
Brug derefter normalt tryk mod din hud under applikationen.

5.

Løft forsigtigt applikatoren væk fra kroppen, i en lige
udadgående bevægelse.
Hvis du føler modstand, skal du gentage trin 4-5.
VIGTIGT: Sensorholderen forbliver fastgjort til applikatoren, så
kun senderen, sensoren og plastret er tilbage på kroppen.

6.

Glat plastret ud for at sikre dig, at den er klæbet helt fast på din
hud. Fjern forsigtigt eventuelle rynker rundt om kanterne for at
sikre dig, at der ikke er nogen huller.

Dansk
VIGTIGT: CGM-sessionen starter automatisk, når sensoren
indføres.

ADVARSEL
• Hvis senderen ikke var fuldt opladet, giver en meddelelse dig besked om, at senderen muligvis ikke holder i
hele sessionen på 14 dage. Du kan ikke skifte sendere
midt i en session. Hvis senderbatteriet dør, skal du fjerne sensoren og indføre en ny sensor for at starte en ny
session.
• Fjern ikke senderen, mens du har sensorenheden på.
• Hvis du føler modstand, når du fjerner applikatoren, så
ring til kundeservice.

BEMÆRK: Hvis kanterne på plastret begynder at løsne
sig når som helst i løbet af din session, kan du anvende
et overpatch. Se AFSNIT 15.7 for instruktioner til anvendelse af overpatch.

Når du har applikeret sensoren, skal du fjerne sensorholderen fra applikatoren, så du kan bruge applikatoren
næste gang, du skal applikerer en sensor.

1.

Find frigørelsestappen i
bunden af applikatoren. Tryk på
frigørelsestappen og hold den
nede.

2.

Mens du trykker på
frigørelsestappen, skal du trække
sensorholderen tilbage.

3.

Kassér den brugte sensorholder.
Opbevar det genanvendelige applikator sammen med de andre
dele til din GlucoMen Day CGM.

Applikation af sensor og opstart af session /

Når du har indført en ny sensor, kan det tage 1-3 minutter, før appen registrerer sensoren.

/ 4.11 F
 jernelse af sensorholder og
applikator

17
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/ 4.12 Vent på, at sensoren stabiliseres
Når du har applikeret en ny sensor, skal du vente cirka
45 minutter på, at sensoren stabiliseres, før du kan kalibrere systemet. Mens sensoren stabiliseres, viser appen en statuslinje og antal minutter indtil kalibrering på
START-skærmen og SENDER-skærmen.
Start-skærm:

Sender-skærm:

/ 4.13 H
 vordan ved jeg, hvornår jeg
skal udskifte min sensor?
Sensoren er designet til at virke i 14 dage. Efter 14 dage
vil appen fortælle dig, at sessionen er afsluttet, og sensoren skal udskiftes.
Ca. 24 timer før sessionen er planlagt til at afslutte,
giver appen følgende indikationer:
• Hvis du har givet tilladelse til, at appen sender meddelelser, modtager du en meddelelse om, at sessionen
snart afsluttes.
• Appen viser en meddelelse om, at sessionen snart afsluttes.

Applikation af sensor og opstart af session /
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Når sensoren er stabiliseret, er det tid til at kalibrere.
Hvis du har tilladt, at appen sender meddelelse og har
aktiveret kalibreringsalarmer, vil du modtage en meddelelse om, at det er tid til kalibrering. Se KAPITEL 7 for
detaljer om alarmer.
START-skærmen og SENDER-skærmen viser, at det er tid
til at kalibrere. Se KAPITEL 5 for detaljer om kalibrering.
Start-skærm:

Sender-skærm:

Når det er tid til at udskifte din sensor, giver appen
følgende indikationer:
• Hvis du har givet tilladelse til, appen sender meddelelser, modtager du en meddelelse om, at sessionen er
afsluttet.
• Appen viser en meddelelse om, at sessionen er afsluttet.
• START-skærmen og SENDER-skærmen viser instruktioner, der angiver, at en session ikke er i gang.
Du kan også udskifte sensoren før dette, hvis:
• Du har smerter, ømhed eller hævelse på sensorapplikationsstedet.
• Du gennemgår en behandling, såsom en MRI, der kræver, at du fjerner sensoren.
• Appen instruerer dig om at fjerne sensoren.

Dansk
Session afslutter snart
meddelelse:

Start-skærm:

Session afsluttet meddelelse:

Sender-skærm:

DAG 1
Første
kalibrering:
Indtast din
første kalibreringsmåling, når
sensorstabiliseringsperioden
udløber, cirka 45
minutter efter
applikation af
sensoren.

DAG 2
Tredje
kalibrering:
Indtast din tredje
kalibreringsmåling 24 timer
efter indføring af
sensoren.

DAG 3-14
Efterfølgende
kalibreringer:
Indtast din
kalibreringsmåling 24 timer
efter den forrige
kalibrering.

Anden
kalibrering:
Indtast din anden
kalibreringsmåling 6 timer
efter applikation
af sensoren.

/ 5 Kalibrering af systemet
/ 5.1 Hvornår skal jeg kalibrerer?

BEMÆRK: Ingen ekstra kalibreringer er tilladt i de første
seks timer.
VIGTIGT: Når du bruger GlucoMen Day CGM, skal du
altid medbringe en blodsukkermåler (inkluderet) til kalibrering af systemet.

I appen er der et par måder, der giver besked om, hvornår det er tid til at kalibrere:
• START-skærmen vises banneret TID TIL KALIBRERING.
Tryk på banneret for at kalibrere.

Kalibrering af systemet /

Kalibrering er en vigtig del af brugen af GlucoMen Day
CGM-systemet for at opnå den højest mulige nøjagtighed for din CGM.

VIGTIGT: Efter den anden kalibrering kan du altid kalibrere tidligt for at flytte din kalibreringsplan til et mere
passende tidspunkt. For eksempel, hvis den næste kalibrering skal ske kl. 23:00, kan du vælge at kalibrere kl.
19:00 i stedet for, hvis dette er et mere praktisk tidspunkt.
I dette tilfælde ville din næste planlagte kalibrering være
kl. 19:00 (24 timer senere).

19
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• På SENDER-skærmen viser meddelelsesfeltet, at det
er tid til at kalibrere. Tryk på KALIBRÉR for at kalibrere.

Hvis noget af det nævnte ikke passer, deaktiveres
KALIBRÉR-knappen, og du kan ikke kalibrere.

Hvis du har givet tilladelse til, at appen sender meddelelser og har aktiveret kalibreringsadvarsler, vil du modtage en meddelelse, når det er tid til kalibrering.

1.

Udfør en blodsukkertest.
Følg instruktionerne for din blodsukkermåler for at udføre
denne test.

5.1.1 Hvad sker hvis der ikke kalibreres?
Hvis du ikke indtaster en kalibreringsmåling, vil din CGM
fortsat vise glukoseniveauer i en periode, men de vises
med et ESTIMERET GLUKOSENIVEAU-banner for at indikere, at datakvaliteten kan være lavere end normalt.
Estimerede glukoseniveauer vises som lysegrå punkter
i trenddiagrammet. Se AFSNIT 6.5 for detaljer om estimeret glukoseniveau.

BEMÆRK: ESTIMERET GLUKOSENIVEAU-banneret betyder ikke altid, at du er nødt til at kalibrere. Tryk på banneret for at få oplysninger om, hvorfor glukoseniveauer estimeres. Se AFSNIT 6.5 for detaljer om estimeret
glukoseniveau.
Kalibrering af systemet /
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/ 5.2 Indtastning af en kalibreringsmåling
For at kunne kalibrere skal følgende være opfyldt:
• Dit glukoseniveau ifølge BGM ligger mellem 3,9-13,9
mmol/l.
• Dit glukoseniveau ændrer sig langsommere end 0,11
mmol/l pr. minut.
• En session er i gang.
• KALIBRÉR-knappen er aktiveret.

ADVARSEL
Brug kun en måling fra en blodsukkermåler fra din fingerspids til kalibrering af din CGM. Brug ikke målinger
fra et andet sted.

2.

Start-skærm:

I appen:
1. Tryk på START-knappen.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.
2. Tryk på KALIBRÉR.
ELLER
1. Tryk på knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.
2. Tryk på SENDERE.
3. Tryk på KALIBRÉR.

Transmitters screen:

Dansk

3.

6.

På skærmen NY KALIBRERING
vælg feltet NY MÅLING, og indtast
din blodsukkermåling.

Hvis dette er den første kalibrering
i denne session, holdes der en 10
minutters pause til dataindsamling,
hvor systemet ikke viser nogen
glukoseniveauer. Ved afslutning af
dataindsamlingen begynder appen
igen at vise glukoseniveauer.

3

/ 6 Kontinuérlig visning af
glukosemålinger
/ 6.1 Navigation til start-skærm
4.

Tryk på GEM.

4

Du kan se dine glukosemålinger kontinuérligt ved hjælp
af appen GlucoMen Day. START-skærmen er også foretrukne skærm til overvågning af dine CGM-målinger.

På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

/ 6.2 Oversigt over start-skærm
Start-skærmen er opdelt i to sektioner: aktuel status
(øverst) og trenddiagram (nederst).

5.

Når du bliver bedt om at bekræfte
målingen, vær helt sikker på at
målingen er korrekt, og tryk på
BEKRÆFT.

Aktuel status (øverst)
Sektionen for aktuel status viser det nyeste glukoseniveau
og den nyeste glukosetrend.
Se AFSNIT 6.3 for detaljer.

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /

I appen skal du trykke på START-knappen.
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A. Aktuel CGM-glukosemåling

BEMÆRK: Du kan vælge liggende skærmretning på startskærmen for at se et større trenddiagram.

B. Trendpil
C. Statusikoner

B

C

D. Kalibreringsknap
A

E. Informationsbanner
BEMÆRK: Banneret er ikke altid synligt. Det vises kun,
når der er relevante oplysninger.

C

D

A

B
E

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /
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Trenddiagram (nederst)
Trenddiagrammet viser de seneste glukosemålinger.
Se AFSNIT 6.4 for detaljer.
A. Diagramområde
B. Indstillinger for diagramvisning
Tryk for at vælge den mængde data, der skal vises i
trenddiagrammet.
C. Diagramindstillinger
Tryk for at justere grænserne for højt og lavt glukoseniveau og målområde (targetområde).

/ 6.3 Aktuel status
6.3.1 Aktuelt glukoseniveau
Den aktuelle glukosemåling er den seneste måling fra
CGM-sensoren. Tidsmærket viser, hvornår målingen
fandt sted. Baggrundsfarven er baseret på det aktuelle
glukoseniveau.
Startskærmens baggrundsfarver
A. Højt (gul)

A

Det aktuelle glukoseniveau ligger
over den øvre glukosegrænseværdi, som er fastlagt under
DIAGRAMOPSÆTNING.
Se AFSNIT 6.4.3 for detaljer.
B. Mellem højt og lavt (blå)
Det aktuelle glukoseniveau ligger
mellem den øvre og den nedre
glukosegrænseværdi, som er
fastlagt under DIAGRAMOPSÆTNING. Se AFSNIT 6.4.3 for
detaljer.

B

Dansk
C. Lavt (rød)

C

Det aktuelle glukoseniveau ligger
under den nedre glukosegrænseværdi, som er fastlagt under
DIAGRAMOPSÆTNING.
Se AFSNIT 6.4.3 for detaljer.
D. Intet glukoseniveau (grå)

D

En grå baggrund vises, hvis
appen ikke modtager glukosemålinger fra senderen, eller
hvis der er et midlertidigt sensorproblem, der forhindrer, at
glukoseniveau vises.

6.3.2 Trendpil
Trendpilen angiver, hvor meget
dit glukoseniveau ændrer
sig. Der er 7 trendpile, der
hver indikerer forskellige
ændringshastigheder. Appen
viser kun pilen, hvis der er
nok målinger til at bestemme
trenden.
Hver gang en trendpil er synlig,
kan du trykke på trendpilen
for at få en beskrivelse af
hvad, den betyder.

Skærmen viser enten:

ADVARSEL
Hvis appen ikke viser en aktuel glukosemåling, skal du
ikke bruge din GlucoMen Day CGM til at træffe behandlingsbeslutninger. Udfør en blodsukkertest, inden du
tager behandlingsbeslutninger.

VIGTIGT: Glukoseniveauer under 2,2 mmol/l vises
som < 2,2 mmol/l. Glukoseniveauer over 22,2 mmol/l
vises som > 22,2 mmol/l.

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /

• - - - i stedet for et glukoseniveau
• ELLER en meddelelse, der forklarer, hvad der sker.
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Trendpil

Hvad betyder den?
Dit glukoseniveau stiger med en hastighed på 0,19 mmol/l pr. minut eller mere.
Du kan ikke kalibrere, hvis denne pil er synlig.
Dit glukoseniveau stiger med en hastighed på 0,14- 0,19 mmol/l pr. minut. Du
kan ikke kalibrere, hvis denne pil er synlig.
Dit glukoseniveau stiger med 0,08-0,14
mmol/ pr. minut.
Dit glukoseniveau ændrer sig langsomme
re end 0,08 mmol/l pr. minut.
Dit glukoseniveau falder med 0,08-0,14
mmol/l pr. minut.

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /
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Dit glukoseniveau falder med 0,14-0,19
mmol/l pr. minut. Du kan ikke kalibrere,
hvis denne pil er synlig.
Dit glukoseniveau falder med en hastighed på 0, 19 mmol/l pr. minut eller mere.
Du kan ikke kalibrere, hvis denne pil er synlig.

ADVARSEL
Hvis appen ikke viser en trendpil, skal du ikke bruge din
GlucoMen Day CGM til at træffe behandlingsbeslutninger. Udfør en blodsukkertest, inden du beslutter dig for
en behandling.
VIGTIGT: Når du bruger GlucoMen Day CGM, skal du
altid medbringe en blodsukkermåler.

6.3.3 Statusikoner
Statusikonerne viser den aktuelle status for kalibrering,
lydstyrke og sendersignal.
Kalibreringsikoner
Kalibreringsikonerne viser, om
det er på tide at
kalibrere, eller
om systemet ikke
kan kalibreres
lige nu.

Der kan ikke kalibreres
for tiden.
Tid til kalibrering. Tilføj en
blodsukkermåling.
Systemet er kalibreret.

Lydstyrkeikoner
Lydstyrkeikonerne viser
lydstyrken på
din enhed.
ADVARSEL

Hvis lydstyrken
er for lav, hører
du muligvis ikke
advarsler.

Slukket for lyd. Meddelelser
vises uden lyd.
Lydstyrke indstillet til lav. Du hører
muligvis ikke nye meddelelser.
Lydstyrken indstillet til medium.
Lydstyrken er indstillet til høj.

Dansk
Sendersignalikoner
Sendersignalikonerne viser forbindelsesstatus
for den aktive
sender.

Det aktive sendersignal registreres ikke.
Det aktive sendersignal registreres.

6.3.4 Kalibreringsknap
Tryk på knappen KALIBRÉR, når du vil indtaste værdier
fra en blodsukkermåler. Denne knap bliver deaktiveret,
hvis du midlertidigt ikke kan kalibrere.

Hvad betyder den?

Kan ikke kalibreres
lige nu

Systemet kan ikke kalibreres lige nu.
Tryk på banneret for detaljer om, hvorfor
du ikke kan kalibrere.
Se AFSNIT 15.3 for detaljer om, hvorfor
kalibrering eventuelt ikke er mulig.

Gemmer kalibrering

Systemet gemmer kalibreringsmålingen.

Estimeret
glukoseniveau

Glukoseniveauerne bliver i øjeblikket
estimeret.
Tryk på banneret for detaljer om, hvorfor
glukoseniveauet estimeres.
Se AFSNIT 6.5 for detaljer om estimeret
glukoseniveau.

Kan ikke kalibreres
midlertidigt

Noget er gået galt, og appen kan ikke vise
glukosemålinger. Dette er et problem på
systemniveau, som burde forsvinde af sig
selv.
Kontakt kundeservice, hvis problemet
fortsætter i mere end 1 time.

Se KAPITEL 5 for detaljer om kalibrering.
6.3.5 Informationsbanner
Informationsbanneret vises, når der er relevante oplysninger. I nogle tilfælde kan du trykke på banneret for at
få flere oplysninger.

6.3.6 Startskærmmeddelelser
Bannerets tekst

Hvad betyder den?

Vejledning til
applikation af
sensor

I øjeblikket kører der ikke nogen session. Tryk for at se vejledningen for
applikation af en sensor og start af en
ny session.

Tid til kalibrering

Det er tid til at kalibrere.
Tryk på banneret eller knappen KALIBRÉR for at indtaste værdier fra en
blodsukkermåler.

Informationsbanneret vises, når der er relevante oplysninger. I nogle tilfælde kan du trykke på banneret for at
få flere oplysninger.
Hvis appen GlucoMen Day ikke
kan vise et aktuelt glukoseniveau, viser den måske en
forklaring. Meddelelsen angiver enten en igangværende
proces eller indeholder instruktioner til det næste trin.

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /

Bannerets
tekst
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Hvad betyder den?

Startskærmmeddelelser

Hvad betyder den?

Indsamler
data...

Efter den første kalibrering i en
session skal systemet bruge tid
for at indsamle data. En statuslinje
angiver den resterende tid.

Sessionen
standser…

Sessionen standser.

Bluetooth er
slået fra
Tænd for Bluetooth for at kunne
bruge din CGM.

Bluetooth er slået fra. Bluetooth
skal være tændt, så senderen og
appen kan kommunikere.

Løbet tør for
lagerplads
Frigør plads på
din telefon for
at kunne bruge
din CGM.

Din smartenhed har ingen ledig
lagerplads, og appen kan ikke vise
glukosemålinger. Når du frigiver
plads, vil vil appen igen vise
glukosemålinger.

Signal mistet
Sørg for, at
din sender er i
nærheden. Det
kan gå lidt tid,
før forbindelsen
oprettes igen.

Appen registrerer ikke noget signal fra senderen. Sørg for, at senderen er i nærheden af appen.

Ingen sender

Der er ingen sender forbundet til
appen. Tryk på Tilslut sender for
at TILSLUTTE EN SENDER.
Se AFSNIT 3.3 for detaljer om
tilslutning af en sender.

Tilslutter
sender...

Systemet opretter forbindelse til
din sender.

Aktivering af
sender…Fjern
senderen
[SENDER ID]
fra opladeren
for at aktivere
den.

Systemet forsøger at aktivere
senderen angivet med [SENDER
ID].

Klar til at starte
Følg vejledning
til indsætning
af sensor. Der
kan gå op til
3 minutter, før
sensoren registreres.

En sender er tilsluttet, men en
session er ikke startet.

Starter session...

Sessionen starter. En statuslinje
angiver, hvor lang tid der er tilbage,
før sessionen starter.

/ 6.4 Trenddiagram

Systemet er klar til at blive kalibreret.
Se KAPITEL 5 for detaljer om kalibrering.

Trenddiagrammet viser de seneste glukoseniveauer, så du
kan se dine trends over tid. Senderen sender én glukosemåling pr. minut. Din CGM viser glukoseniveauer fra
2,2-22,2 mmol/l.

Afventer kalibrering Tilføj en
måling fra blodsukkermåling.

Du skal fjerne senderen fra
opladeren for at aktivere den.
Se AFSNIT 8.6 for detaljer om
aktivering af en sender.

Se KAPITEL 4 for detaljer om,
hvordan du starter en session.

6.4.1 Diagramområde

Dansk
A. Tid (x-akse),
B. Glukoseniveau (y-akse)
C. Øvre glukosegrænse
D. nedre glukosegrænse
E. målområdet
Se AFSNIT 6.4.3 for detaljer.

glukosedata. I højre side af diagrammet vises altid den aktuelle
måling, mens tidligere målinger vises længere til venstre.

6.4.3 Diagramindstillinger
DIAGRAMINDSTILLINGER giver dig mulighed for at
vælge den øvre og nedre glukosegrænse samt målområet
(targetområdet).

B

Ændring af diagramindstillinger

A

Navigér til DIAGRAMINDSTILLINGER, hvis du vil ændre
disse.

E
D

BEMÆRK: DIAGRAMINDSTILLINGER påvirker kun visningen af data på START-skærmen, men påvirker ikke
nogen af dine alarmer. Se KAPITEL 7 for detaljer om advarsler.

VIGTIGT: Glukoseniveauer under 2,2 mmol/l bliver
vist som 2,2 mmol/l. Glukoseniveauer over 22,2 mmol/l
bliver vist som 22,2 mmol/l.

1.

BEMÆRK: Hvis din sender mister forbindelsen med appen i løbet af en session, kan trenddiagrammet indeholde tomme områder. Disse områder udfyldes, når forbindelsen til senderen genetableres.

2.

6.4.2 Indstillinger for diagramvisning

• Øvre glukose linje
• Målområet (targetområdet)
• Nedre glukose linje

Ved indstillingen af diagramvisning kan du vælge den
datamængde, der vises på trenddiagrammet.
Du kan vælge at vise de sidste 1, 3, 6, 12 eller 24 timers

Tryk på ikonet INDSTILLINGER.

Tryk på den indstilling, du
vil ændre, og foretag dine
justeringer:

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /
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3.

På Android: Tryk på OK for at gemme dit valg.
På iOS: Dit valg gemmes automatisk.

4.

Tryk på TILBAGEPILEN for at vende tilbage til START-skærmen.

Startskærmmeddelelser
Estimeret glukoseniveau
Glukoseniveauer estimeres i
øjeblikket, fordi
systemet skal
kalibreres.

Hvad betyder det?
Systemet skal kalibreres.
• Efter den første kalibrering: Glukoseniveauer estimeres, hvis systemet ikke
bliver kalibreret inden for 6 timer efter
sessionens start.
• Efter den anden kalibrering: Glukoseniveauer estimeres, hvis systemet ikke
bliver kalibreret inden for 24 timer efter
sessionens start.
• Efter alle andre kalibreringer: Estimeres glukoseniveauer, hvis, systemet ikke
bliver kalibreret inden for 26 timer efter
den foregående kalibrering.
Når du har kalibreret, bliver der ikke
estimeret flere glukoseniveauer. Se KAPITEL 5 for detaljer om kalibrering.

Kontinuérlig visning af glukosemålinger /
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/ 6.5 Estimeret glukoseniveau
ADVARSEL
Hvis appen viser et estimeret glukoseniveau, og du oplever symptomer på et højt eller lavt glukoseniveau, skal
du udføre en blodsukkertest, inden du beslutter dig for
nogen behandling.

Der kan være flere grunde til, at glukoseniveauet estimeres. Tryk på banneret ESTIMERET GLUKOSENIVEAU
for at se detaljer om, hvorfor glukosen i øjeblikket estimeres.

Estimeret glukoseniveau
Glukoseniveauer estimeres i
øjeblikket, fordi
der er et midlertidigt problem med
sensoren.

Systemet har registreret et problem
med sensoren. Glukoseniveauer estimeres, indtil systemet registrerer, at
problemet er løst (ca. 1 time).
Hvis banneret ESTIMERET GLUKOSENIVEAU stadig vises, efter at 1 time er
gået, bedes du kontakte kundeservice.

Dansk

/ 7 Alarmer
/ 7.1 Alarm-skærm
Skærmen med ALARMER giver dig mulighed for at konfigurere alarmer, så du kan vide, om en bestemt hændelse opstår, såsom lavt glukoseniveau, der kræver din
opmærksomhed.

B. Alarmhistorik
Fanen HISTORIK giver dig mulighed for at se en liste
over alarmer, der er opstået de sidste 14 dage.
Se AFSNIT 7.8 for detaljer.
A

B

I appen skal du trykke på knappen ALARMER.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

/ 7.2 Oversigt over alarm-skærm
ALARM-skærmen er opdelt i tre hovedafsnit:
Glukose- alarmer, enheds- alarmer og alarm historik.
Du kan flytte mellem sektionerne ved at trykke på fanerne øverst på skærmen.
A. Indstillinger for alarm
Fanerne GLUKOSE og ENHEDER giver dig mulighed for at
konfigurere dine alarmer.

Se AFSNIT 7.4 for detaljer om opsætning af alarmer.

Hvis du ønsker, at alarmerne skal vises som meddelelser
på din smartenhed, skal du give GlucoMen Day App tilladelse til at sende meddelelser.
Hvis appen er i baggrunden, vises en alarm som en meddelelse, hvis:
• Appen har tilladelse til at sende meddelelser.
• Alarmer er aktiveret.
BEMÆRK: Hvis appen er i forgrunden, vises en alarm som
en meddelelse i appen.

Alarmer /

• Tryk på GLUKOSE for alarmer relateret til aktuelle og
fremtidige glukoseniveauer. Se AFSNIT 7.6 for detaljer.
• Tryk på ENHEDER for alarmer, der er relateret til senderen eller din smartenhed. Se AFSNIT 7.7 for detaljer.

/ 7.3 Tilladelse af meddelelser

29

Dansk

1.

Navigér til appen Indstillinger på
din enhed.

2.

Tryk på MEDDELELSER.

BEMÆRK: Dette er uden for
GlucoMen Day-appen.

3.

Tryk på GlucoMen Day-appen på
listen over apps.

4.

Justér dine meddelelsesindstillinger, så GlucoMen Day-appen
kan sende meddelelser.

VIGTIGT: • Senderen og appen skal kommunikere for
at modtage alarmer. Dette kræver, at Bluetooth er tændt.
• Hvis en alarm opstår, mens din sender og app ikke kommunikerer, viser appen alarmen, når sender og app genoptager kommunikationen, hvis alarmen stadig gælder.
• For instruktioner vedrørende at aktivere meddelelse på
din enhed, se brugermanualen, der fulgte med din smartenhed.
ADVARSEL
Hvis din smartenhed er indstillet til lydløs eller forstyr
ikke, kan du gå glip af vigtige alarmer.

/ 7.4 Opsætning af Alarmer
Alarmer /
30

GlucoMen Day-appen indeholder en række alarmer, du
kan konfigurere til at give dig besked, hvis der opstår noget, der kræver din opmærksomhed. Hver alarm har indstillinger, du kan indstille til at tilpasse alarmen. De fleste
alarmer kan også tændes eller slukkes.

VIGTIGT: Alarmerne BATTERI LAVT og BATTERI KRITISK LAVT kan ikke slukkes.

1.

I appen skal du trykke på knappen ALARMER.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.

2.

Vælg den type alarmer, du vil indstille:
• Tryk på GLUKOSE for alarmer relateret til aktuelle og
fremtidige glukoseniveauer. Se AFSNIT 7.6 for detaljer.
• Tryk på ENHEDER for alarmer, der er relateret til senderen eller
din smartenhed. Se AFSNIT 7.7 for detaljer.

3.

Tryk på den alarm, du vil
konfigurere.
Hver alarm har et navn (A) og en
aktuel indstilling (B).
Hvis alarmen i øjeblikket er slået
fra, er den aktuelle indstilling FRA.

4.

Tryk på afbryderen for at slå alarmen til eller fra.
Hvis du slukker for alarmen, kan du
ikke redigere nogen af alarmernes
indstillinger.
BEMÆRK: Nogle alarmer kan ikke
slås fra.

A

B

4
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/ 7.5 Indikatorer for alarmstatus

5.

Tryk på alarmsniveauet for at definere, hvornår alarmen skal forekomme. Niveauet er forskelligt for hver
grænse af alarmnivaue. Hvis du for
eksempel vælger 13,9 mmol/l som
den øvre, vises meddelelsen GLUKOSENIVEAU OVER 13,9 mmol/l.

5
6

På Android: Tryk på OK for at gemme
dit valg.

Indikatorerne for alarmstatus
fortæller dig, om appen GlucoMen Day og senderen har de
samme alarmindstillinger, og
om dine indstillinger for meddelelser kan forhindre alarmer
i at opføre sig som forventet.

På iOS: Dit valg gemmes automatisk.

6.

Tryk på GENTAG-indstillingen for at bestemme, hvornår alarmen
skal gentages, såfremt betingelserne stadig er til stede.
På Android: Tryk på OK for at gemme dit valg.
På iOS: Dit valg gemmes automatisk.

BEMÆRK:
• Forventet højt og lavt glukosenivaue alarmer kan ikke
tildeles et alarmnivaue, fordi dette bestemmes automatisk på basis af alarmerne for højt og lavt glukoseniveau.
• Kalibreringsadvarslen har ikke et niveau, fordi dette
bestemmes af, hvornår systemet skal kalibreres.
• Alarmniv for lavt og kritisk lavt batteri kan ikke ændres.

BEMÆRK: Alarmstatus er den samme for alle alarmer.
Hvis mindst én alarm ændres, vises status AFVENTER,
indtil de nye indstillinger bliver synkroniseret med senderen.
Status
Alarmindstillinger synkroniseres
med senderen.
Alarmindstillinger
synkroniseres
med senderen næste gang, appen
kommunikerer med denne. Indtil da
får du muligvis alarmer baseret på
dine tidligere indstillinger.
Dine aktuelle indstillinger for meddelelser forhindrer muligvis, at disse ikke opfører sig som forventet.

ADVARSEL

/ 7.6 Glukose alarmer
Du kan indstille alarmer for dit nuværende og dit fremtidige glukoseniveau. Disse alarmer giver dig besked, når
dit glukoseniveau er højt, lavt eller hurtigt skiftende.

Alarmer /

Når du har ændret alarmindstillinger, kan der være en
forsinkelse, før du modtager alarmer baseret på de nye
indstillinger. Mens denne forsinkelse står på, baseres
alarmerne på de tidligere indstillinger. Se AFSNIT 7.5
for detaljer.

31

Dansk
ADVARSEL
Tal med dit sundhedspersonale om, hvilke handlinger du
skal tage, hvis du oplever højt eller lavt glukoseniveau. Følg
råd fra dit sundhedspersonale for at hæve eller sænke dit
glukoseniveau til dit målområde (targetområde).

Alarmer /
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Alarmtype

Hvorfor opstår alarmen?

Alarmmeddelelse*

Farligt lav

Dit nuværende glukoseniveau ligger under den handlingskrævende grænse 3,0
mmol/l.
Denne alarm kan ikke slås
fra, og glukosealarmgrænsen kan ikke ændres.
• Du kan tilpasse indstillingen
GENTAG for denne advarsel.
Se AFSNIT 7.4 for detaljer.

Farligt lav alarm
Dit glukoseniveau er under 3,0
mmol/l.

Lavt
glukoseniveau

Dit nuværende glukoseniveau er under din grænse for
lav glukosealarm.
• Du kan indstille alarmen for
lavt glukoseniveau til en værdi
mellem 3,3-4,4 mmol/l.
• Du kan tilpasse indstillingen
GENTAG for denne advarsel.
Se AFSNIT 7.4 for detaljer.

Advarsel for lavt
glukoseniveau
Dit glukoseniveau
er på 3,5 mmol/l

Højt glukoseniveau

Dit glukoseniveau ligger nu
over grænsen, som udløser
alarm for højt glukoseniveau.
• Du kan indstille alarmen for
højt glukoseniveau til mellem
6,7-19,4 mmol/l.
• Du kan tilpasse indstillingen
GENTAG for denne alarm. Se
AFSNIT 7.4 for detaljer.

Højt glukoseniveau advarsel
Dit glukoseniveau er på 12,4
mmol/l

*Glukoseniveauer og ændringshastigheder er kun eksempler.

Alarmtype

Hvorfor opstår alarmen?

Alarmmeddelelse*

Faldende
glukoseniveau

Dit glukoseniveau falder med
den valgte hastighed eller
hurtigere.

Faldende
glukoseniveau
advarsel
Dit glukoseniveau
er 3,9 mmol/l og
falder med 0,1
mmol/l pr. minut.

• Du kan indstille hastigheden til 0,1 eller 0,2 mmol/l
pr. minut.
• Du kan tilpasse indstillingen GENTAG til denne alarm.
Se AFSNIT 7.4 for detaljer.
Stigende
glukoseniveau

Dit glukoseniveau stiger
med den valgte hastighed
eller hurtigere.
• Du kan indstille hastigheden til 0,1 eller 0,2 mmol/l
pr. minut.
• Du kan tilpasse indstillingen GENTAG for denne
advarsel. Se AFSNIT 7.4 for
detaljer.

Forventet
lav værdi

Hvis den aktuelle trend fortsætter, vil dit glukoseniveau
være under den grænse,
som udløser din advarsel for
lavt glukoseniveau, i løbet
af 15 minutter. Grænsen for
advarsel på grund af lavt
glukoseniveau er baseret på
det indstillede niveau.

Stigende glukoseniveau advarsel
Dit glukoseniveau
er 12,0 mmol/l
og stiger med 2
mmol/l pr. minut.

Advarsel forventet lav glukoseniveau
Hvis den aktuelle
trend fortsætter,
vil dit glukoseniveau være under
3,9 mmol/l i løbet
af 15 minutter.

• Du kan tilpasse indstillingen
GENTAG for denne advarsel.
Se AFSNIT 7.4 for detaljer.

*Glukoseniveauer og ændringshastigheder er kun eksempler.

Dansk
Alarmtype
Forventet
højt

Hvorfor opstår alarmen?
Hvis den aktuelle trend fortsætter, vil dit glukoseniveau
være over den grænse, som
udløser din alarm om højt
glukoseniveau, i løbet af 15
minutter. Grænsen for alarmen om højt glukoseniveau
er baseret på det indstillede
niveau.
• Du kan tilpasse indstillingen
GENTAG for denne alarm.
Se AFSNIT 7.4 for detaljer.

Alarmmeddelelse*
Advarsel for ventet højt glukoseniveau
Hvis den aktuelle
trend fortsætter,
vil dit glukoseniveau være over
12,4 mmol/l i løbet af 15 minutter.

Alarmtype

Hvorfor opstår alarmen?

Alarmmeddelelse

Signaltab

Appen kan ikke registrere senderen. Senderen
kan være for langt fra
appen, eller noget blokerer muligvis sendesignalet.

Sendesignal mistet
Sørg for, at Bluetooth
er tændt, og at din
sender er i nærheden.

• Du kan vælge, hvor
længe signalet skal være
tabt, inden du får en
alarm.
• Du kan tilpasse indstillingen GENTAG for denne alarm. Se AFSNIT 7.4
for detaljer.

/ 7.7 Enheds-alarmer

Senderbatteriet er lavt Senderbatteri lavt*
og holder muligvis ikke 30% tilbage.
til hele sessionen på 14
dage.

Enhedsalarmer viser dig, at du skal kalibrere, at sender
og app ikke længere kommunikerer, at senderbatteriet
er lavt, og at lagerpladsen på din telefon er ved at være
tom.

Denne alarm kan ikke
slukkes.

*Glukoseniveauer og ændringshastigheder er kun eksempler.

Kritisk
batteri

lavt

Denne alarm gentages,
når batteriet er på 30%,
25%, 20%, 15%, 10%
og 5%.

Telefonens datalagerplads

ADVARSEL
Senderalarmer gælder kun for den aktive sender. Se AFSNIT 8.6.1 for detaljer om den aktive sender.

Hvorfor opstår alarmen?

Alarmmeddelelse

Kalibrering

Det er tid til at kalibrere.
Udfør en blodsukkertest
med din blodsukkermåler.

Tid til kalibrering
Indtast
en
blodsukkermåling fra din
måler.

• Du kan tilpasse indstillingen GENTAG for denne alarm. Se AFSNIT 7.4
for detaljer.

ADVARSEL

Når din smartenheds
datalager er fyldt, viser appen ikke længere
glukosemålinger.
• Du kan vælge, hvor
fyldt datalageret på din
smartenhed skal være,
før du får en alarm.
• Du kan tilpasse indstillingen GENTAG for denne alarm. Se AFSNIT
7.4 for detaljer.

Lav datalagerplads
CGM-data gemmes
ikke, hvis din telefon
løber tør for lagerplads.

Alarmer /

Alarmtype

Datalagerpladsen på din
smartenhed er snart opbrugt.
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/ 7.8 Alarmhistorik
Se den udførlige brugervejledning.

ige sendere (C) og en knap for at tilføje en ny sender (D).
Se AFNIT 8.3 for detaljer.
Android:

/ 8 Sendere

iOS

A

/ 8.1 N
 avigation til Sender-skærm
Senderen er en genopladelig komponent, der sender
dine kontinuerlige glukosedata til appen ved hjælp af
trådløs Bluetooth-teknologi.
I appen kan du administrere dine sendere på SENDER-skærm.

B

C

1.

I appen skal du trykke på knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.
D

2.

Tryk på SENDERE.

/ 8.3 D
 etaljer for Sender-skærm
/ 8.3.1 Meddelelsesområde

/ 8.2 Oversigt over Sender-skærm
Sendere /
34

SENDER-skærmen er det sted, hvor du administrerer
dine sendere. Du kan også standse en session manuelt
fra denne skærm.
Skærmen for SENDERE er delt i fire sektioner: meddelelsesområdet (A, vises kun, når der er relevante oplysninger), den aktuelle session (B), listen over tilgængel-

Når der vises en meddelelse i meddelelsesområdet, henviser denne enten til en igangværende proces, eller den
indeholder instruktioner om det næste trin.
Skærmmeddelelse
for sendere

Det betyder

NÆSTE TRIN
Ingen sender
tilsluttet. Tilføj en ny
sender.

Der er ingen sender forbundet til
appen.
Se AFSNIT 3.3 for detaljer om tilslutning af en sender.

Dansk
8.3.2 Aktuel session

Skærmmeddelelse
for sendere

Det betyder

Tilslutter sender...

Systemet opretter forbindelse til din
sender.

Fjern sender
[SENDER ID] fra
opladeren for at
aktivere den.
Aktiverer sender…

Systemet forsøger at aktivere
senderen angivet med [SENDER
ID].
Du skal fjerne senderen fra
opladeren for at aktivere den.
Se AFSNIT 8.6 for detaljer om
aktivering af en sender.

NÆSTE TRIN
Følg vejledning
til indsætning af
sensor. Der kan gå
op til 3 minutter, før
sensoren registreres.

En sender er tilsluttet, men en session er ikke startet.

Starter session...

Sessionen starter. En statuslinje
angiver, hvor lang tid der er tilbage,
før du kan kalibrere.

Se KAPITEL 4 for detaljer om, hvordan du starter en session.

NÆSTE TRIN
Tid til kalibrering.
Indtast en blodsukkermåling.

Se KAPITEL 5 for detaljer om kalibrering.

Gemmer kalibrering...

Systemet gemmer
smålingen.

Indsamler data...

Efter den første kalibrering i en
session skal systemet bruge tid
for at indsamle data. En statuslinje
angiver den resterende tid.
Sessionen standser.

A. Sessionens status
Status kan være STARTET eller IKKE STARTET.
B. Aktiv sender
ID for den aktive sender.
C. Starttidspunkt for den aktuelle session
D. Sluttidspunkt for den aktuelle session
Sluttid er 14 dage efter starttid. Sluttiden vises kun, når
en session er i gang.
E. Tidspunkt for sidste kalibrering
F. Kalibreringsknap
Tryk for at kalibrere. Denne knap deaktiveres, hvis kalibrering ikke er mulig.
G. Stop-knap
Tryk for at standse sessionen. Denne knap deaktiveres,
hvis der ikke er nogen session i gang.

G
A

D
E

B
F
C

Sendere /

Sessionen standser…

kalibrering-

Afsnittet om den aktuelle session indeholder information
om denne.
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8.3.3 Tilgængelige sendere
Dette afsnit viser de sendere, der er forbundet til appen.
Den aktive sender er markeret med en AKTIV-badge.
Tryk på en række for at se detaljer for denne sender.

3.

Tilslut den anden ende af USB-kablet til en computer.
Sørg for, at computeren er tændt.
BEMÆRK: Om nødvendigt kan du bruge en vekselstrømsadapter,
der er opfylder specifikationerne i AFSNIT 16.4.5.

Lyset på opladeren viser senderens status.
Se AFSNIT 8.4.1 for detaljer om opladerlyset.
Det kan tage op til 4 timer at oplade senderen.

/ 8.4 Opladning af sender
Senderen er en genopladelig komponent. Når den er fuldt opladet, kan senderen holde til en hel session på 14
dage.

1.

Placér senderen i opladeren.

ADVARSEL
Hvis du vil oplade senderen fra en computer, skal du bruge en USB-port, der leverer en ladestrøm på minimum
100 mA. Se brugermanualen til computeren, eller kontakt computerproducenten for at sikre dig, at enheden
opfylder disse krav. USB-porten på din pc skal mindst
svare til 60601-1 ed. 3.1.

8.4.1 Opladerlys

2.
Sendere /
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Tilslut USB-kablets mikrostik til opladeren.

Mens senderen er i opladeren, indikerer lyset (A) på
opladeren senderens status.
A

Dansk
Opladerlys

Det betyder

Blinkende
grønt lys

Senderen oplades. Det kan tage op
til 4 timer at oplade senderen.

Konstant
grønt lys

Senderen er fuldt opladet og klar til
at blive brugt til en session.

Blinkende
blåt lys

Senderen er klar til at parre med
appen.
Dette lys vises, når du trykker på
knappen på opladeren. Se AFSNIT
3.3 for detaljer om forbindelse af en
sender til appen.

Konstant
blåt lys

Blinkende
rødt lys

Selvom du kan forbinde flere sendere til appen, kan kun
én ad gangen sende CGM-målinger til appen. Denne sender kaldes den aktive sender. Du skal vide, hvilken sender, der er den aktive, inden du starter en session.
Hvis du kun har én sender forbundet med appen, er denne automatisk den aktive sender.
Hvis du har flere sendere forbundet til appen, kan du
vælge, hvilken der skal aktiveres.

Senderen er parret med appen.

8.6.1 Find den aktive sender

Efter 60 sekunder bliver lyset grønt
(blinkende eller konstant) for at
indikere, at senderen oplades eller
er opladet.

Før du starter en session, skal du sikre dig, at du bruger
den aktive sender.

Varer op til 5 sekunder: Senderen
blev fundet, men kommunikerer ikke
med opladeren. Dette kan ske, når
senderen placeres i opladeren.
Varer mere end 5 sekunder: Der
opstod en fejl.
Se AFSNIT 15.6 for detaljer om
opladerfejl.

Konstant
rødt lys

/ 8.6 Aktivering af sender

Der opstod en fejl. Senderen oplades
ikke, eller parring med appen
mislykkedes. Se AFSNIT 15.6 for
detaljer om opladerfejl.

1.

I appen skal du trykke på
knappen ENHEDER.

2.

Tryk på SENDERE.

På Android-enheder skal
du muligvis trykke på
TILBAGEPIL, indtil du ser de
nederste knapper.

3.

Find ID’et under AKTUEL
SESSION og SENDER. Dette er
den aktive senders ID.

/ 8.5 Tilslutning af sender
Se AFNIT 3.3 vedrørende tilslutning af en sender.

Find den fremhævet som AKTIV
i listen over TILGÆNGELIGE
SENDERE. Det 7-cifrede
alfanumeriske ID anført i denne
række er den aktive senders ID.

Sendere /

ELLER
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4.

5.

Hvis du vil bruge en anden sender, skal du følge trinnene i
AFSNIT 8.6.2 for at aktivere den.

Tryk på rækken for din sender.

Når du har identificeret den aktive sender, kan du bruge denne
til at starte en session.

8.6.2 Aktivering af anden sender

Find senderen
i listen TILGÆNGELIGE SENDERE.
Du kan finder det 7-cifrede
alfanumeriske ID (A) øverst på
senderen.

Hvis du vil bruge en anden sender, skal du først aktivere
den.

A

1.

Identificér den sender, du vil
aktivere.

6.

Tryk på AKTIVÉR.

Se AFSNIT 8.6.1, hvis du har brug
for hjælp til at finde den aktive
sender.

2.

Hvis senderen befinder sig i opladeren, skal du fjerne den
derfra.
Senderen kan ikke aktiveres, mens den er i opladeren.

3.

I appen skal du trykke på
knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste
knapper.

Sendere /
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4.

Tryk på SENDERE.

7.

Hvis der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du trykke på
AKTIVÉR for at bekræfte, at du ønsker at skifte den aktive
sender.
Din sender er nu aktiveret og klar til brug.
Sørg for, at senderen er fuldt opladet, før du fortsætter. Se
AFSNIT 8.4 for detaljer om opladning af senderen.

Dansk

/ 8.7 Sletning af sender
Sletning af en senderen fjerner forbindelsen mellem
denne og appen. Du vil ikke længere kunne bruge senderen.

5.

Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på SLET.

Hvis du vil bruge senderen igen i fremtiden, skal du gentage trinnene for at forbinde senderen.

1.

2.

Tryk på SENDERE.

I appen skal du trykke på
knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste
knapper.

6.

Hvis den slettede sendere var
den aktive sender, vises der en
meddelelse, om hvilken sender
der nu er aktiv.
Tryk på OK.
Se AFSNIT 8.6 for at aktivere
en anden sender.

3.

Find senderen
i listen TILGÆNGELIGE
SENDERE.

/ 9 Blodsukkermålere

Tryk på rækken for din sender.
Du kan finder det 7-cifrede
alfanumeriske ID (A) øverst på
senderen.

4.

Tryk på Slet.

Kalibreringen kan udføres ved hjælp af GlucoMen Day
METER blodsukkermåler (leveres separat) eller med en
hvilken som helst blodsukkermåler på markedet.

/ 9.1 Navigation til blodsukkermåler-skærm
Hvis du bruger GlucoMen Day METER (leveres separat)
til at måle din blodsukker, kan du forbinde måleren til appen, så blodsukkermålingerne automatisk overføres til
appen, og du kan vælge dem til kalibrering.
I appen kan du administrere dine målere på skærmen
MÅLERE.

Blodsukkermålere /

A

Når du bruger GlucoMen Day CGM, skal du altid medbringe en blodsukkermåler til kalibrering af systemet.
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1.

I appen skal du trykke på knappen ENHEDER.

2.

Tryk på MÅLERE.

På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

A
B

B
C
A

C

/ 9.2 Oversigt over blodsukkermåler-skærm
På skærmen med MÅLERE kan du administrere, hvilke
målere du vil forbinde med appen.
Skærmen med MÅLERE har tre sektioner: en knap til
visning af kompatible målere, en liste over tilsluttede
målere og en knap for at tilføje en ny måler.
A. KOMPATIBLE MÅLERE
Knappen genererer en liste over kompatible målere, der
kan forbindes til appen.
B. Liste over tilsluttede målere
Blodsukkermålere /
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Denne sektion viser alle målere, der er forbundet til appen.
Tryk på en målers række for at få vist detaljer om måleren.
C. Tilføj måler
På Android: Tryk på knappen (+)
På iOS: Tryk på TILFØJ EN NY MÅLER.
Med denne knap kan du tilføje en ny måler.
Se AFSNIT 9.3 for detaljer om tilslutning af en måler.

/ 9.3 Tilslutning af en blodsukkermåler
Appen er kompatibel med GlucoMen Day METER blodsukkermåler, som kommunikerer trådløst med appen ved
hjælp af Bluetooth, og som skal tilknyttes appen, før den
kan overføre aflæsninger til appen. Denne proces kaldes
også parring.
VIGTIGT: Appen parrer kun med GlucoMen Day METER
blodsukkermåler. Hvis du vil bruge en anden måler til at
kalibrere din CGM, skal du indtaste dine målinger til kalibrering manuelt.
Når du har tilsluttet din måler til appen, sender måleren
automatisk dine blodsukkermålinger til appen, så du ikke
behøver at indtaste dit glukoseniveau manuelt, når du
kalibrerer. Dette kaldes synkronisering.

Dansk
Måleren synkroniseres automatisk, når:
Du tænder for måleren, eller udfører en blodsukkertest og skubber teststrimlen ud.
Måleren og appen er inden for 3 meter af hinanden,
og Bluetooth er tændt.
Appen er åben. Appen kan fungere i forgrunden eller i baggrunden.
Når du kalibrerer, vises aflæsninger fra din måler, der
blev taget inden for de sidste 5 minutter, og efter din
seneste kalibrering under SENESTE MÅLINGER.
VIGTIGT: Din blodsukkermåler kommunikerer trådløst med appen ved hjælp af Bluetooth. Din smartenhed
skal have Bluetooth aktiveret for at kunne fortsætte.
NOTE: Appen opdaterer tiden på måleren, hver gang
den synkroniseres.

1.

2.

På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

Hvis du er usikker på, hvilke
målere der er kompatible
med appen, skal du trykke
på KOMPATIBLE MÅLERE for
at få vist en liste over kompatible målere.

Tryk på MÅLERE.

Tryk på MÅLERE.

3.

På Android: Tryk på knappen (+).
På iOS: Tryk på TILFØJ EN NY
MÅLER.

4.

Kun på Android:
Afhængig af indstillingen af din
enheds tilladelser kan du se én
eller alle disse meddelelser på
skærmen NY MÅLER:
• Tillad denne app at få adgang
til din placering.
• Tænd for placering.
• Tillad Bluetooth.

ADVARSEL
Alle disse tilladelser skal være givet for at kunne
oprette forbindelse til en måler.

Blodsukkermålere /

Hvis én af disse meddelelser vises, skal du trykke på meddelelsen og følge instruktionerne for
at give tilladelser.
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5.

Den øverste del af skærmen NY MÅLER viser trin for trin, hvordan du forbinder måleren til appen. Når du har udført et trin,
skal du swipe til venstre for at komme til næste trin.
Følg instruktionerne på skærmen, og når din måler vises under
MÅLERE I NÆRHEDEN, skal du trykke på rækken for din måler.
Du kan genkende måleren ved hjælp af de sidste 4 cifre i serienummeret på bagsiden af måleren.

6.

3.

Find måleren på listen over
målere.
Tryk på rækken for din måler.
Du kan genkende måleren ved
hjælp af serienummeret på bagsiden af måleren.

Når appen anmoder om PARRING med Bluetooth, skal du indtaste den 6-cifrede pinkode, der vises på måleren.
Tryk på PARRING.

4.
/ 9.4 Sletning af blodsukkermåler

Tryk på SLET.

Sletning af en blodsukkermåler fjerner forbindelsen
mellem denne og appen. Du vil ikke længere kunne
overføre målinger fra måleren til appen.
Hvis du vil overføre målinger fra din blodsukkermåler
til appen igen i fremtiden, skal du gentage trinnene for
at forbinde måleren.

1.
Blodsukkermålere /
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I appen skal du trykke på knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

2.

Tryk på MÅLERE.

5.

Når du bliver bedt om
bekræftelse, tryk igen på SLET.

Dansk

/ 10 Information

4.

/ 10.1 Navigation til info-skærm
Appen indeholder en INFO-sektion, hvor du kan se en
glukoseoversigtsrapport, eksportere dine rådata og finde nyttige oplysninger, såsom vejledning til applikering
af sensor og den udførlige brugervejledning.
I appen skal du trykke på INFO-knappen.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

/ 10.2 Glukose Oversigtsrapport
Med Glukose Oversigtsrapport kan du oprette og dele en
rapport over dine glukosedata fra de seneste 28 dage.

1.

I appen skal du trykke på INFOknappen.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste
knapper.

Tryk Opret rapport for at oprette en PDF-rapport for det valgte
datointerval.

5.
Når rapporten vises, skal du
trykke på knappen DEL.
Android:

6.

Vælg at e-maile eller at gemme rapporten. Delingsmulighederne
afhænger af din smartenhed.

/ 10.3 CSV-datarapport
CSV-dataeksport giver dig mulighed for at eksportere
en fil i formatet kommaseparerede værdier (CSV), der
indeholder dine CGM-data.

1.

I appen skal du trykke på INFOknappen.

2.

Tryk på EKSPORTÉR DATA
SOM CSV.

På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.

2.

Tryk på
GLUKOSE OVERSIGT.

3.

Vælg det datointerval, du vil oprette en rapport for.

4.

5.

Når rapporten er oprettet,
skal du trykke på knappen
DEL.

Vælg det datointerval, du vil
oprette en rapport for.

6.

iOS

Vælg at e-maile eller at gemme rapporten. Delingsmulighederne
afhænger af din smartenhed.

Information /

Tryk på OPRET RAPPORT for at
oprette en CSV-rapport for det
valgte datointerval.

Android:

3.

iOS
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/ 10.4 Vejledning til applikering af sensor
Se den udførlige brugervejledning.

/ 10.5 Vejledning til fjernelse af sensor
Se den udførlige brugervejledning.

/ 10.6 Ikoner og farver
Se den udførlige brugervejledning.

/ 10.7 Ofte stillede spørgsmål
Se den udførlige brugervejledning.

• Vejledninger, der er opført under TILGÆNGELIGE BRUGERVEJLEDNINGER, kræver en netværksforbindelse for at downloade og
læse dem.

/ 10.9 Kundeservice
1.

I appen skal du trykke på INFOknappen.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.

2.

Tryk på KUNDESERVICE.

3.

Oplysninger om kundeservice vises efter land. Find kundeservicekontaktoplysningerne for dit land.

/ 10.8 Udførlig brugervejledning

/ 10.10 Juridisk

Sektionen UDFØRLIG BRUGERVEJLEDNING indeholder
en digital version af brugervejledningen til GlucoMen
Day CGM-systemet.

I den juridisk sektion kan du få adgang til juridiske dokumenter
samtykkeerklæringer relaterede til GlucoMen Day CGM app’en.

1.

Tryk på infoknappen i app’en.
På android skal du måske trykke på tilbagetasten før du kan se de
nederste knapper.

I appen skal du trykke på INFOknappen.

2.

Tryk på
BRUGERVEJLEDNING.

På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.

1.
2.

Tryk på det juridiske dokument som du vil læse.

/ 11 Profil
3.
Profil /
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Den udførlige brugervejledning er tilgængelig på flere sprog. Vælg
det sprog, du vil se.
• Vejledninger, der er opført under DOWNLOADEDE BRUGERVEJLEDNINGER, gemmes lokalt og kræver ikke en netværksforbindelse for at læse dem.

/ 11.1 Navigation til profil-skærm
Profil-skærmen er stedet, hvor du kan ændre dine kontooplysninger, f.eks. navn og land.
I appen skal du trykke på knappen PROFIL.

Dansk
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL, indtil du ser de nederste knapper.

Appen viser glukoseværdier i enhederne i det valgte land
(mg/dl eller mmol/l).

/ 11.4 Sådan ændrer du din Email
/ 11.2 Ændring af personlige oplysninger
Du kan ændre dit navn, fødselsår, køn og type diabetes.

/ 11.3 Ændring af land
Det land, der er valgt under PROFIL, bestemmer de glukoseenheder, der bruges i appen (mg/dl eller mmol/l).

1.

I appen skal du trykke på
knappen PROFIL.
På Android-enheder skal du
muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste
knapper.

Du bruger din EMAIL til at logge ind på app’en, og til at få
vigtige oplysninger om din CGM.

1.

Tryk på PROFIL knappen i
app’en.

2.

Tryk på EMAIL feltet.

På android skal du måske
trykke på TILBAGETASTEN før
du kan se de nederste knapper.

2.

Tryk på feltet LAND.
BEMÆRK: Hvis din app kun
understøtter ét land, kan du
ikke vælge dette felt.

3.

Skriv den nye Email som du vil bruge.

4.

Skriv den nye Email igen.

5.
3.

Vælg dit land.
På Android: Tryk på OK for at gemme dit valg.

Skriv dit nuværende adgangskode.
Tryk på (*) ikonet for at vise eller gemme dit adgangskode.

6.

Tryk GEM.

På iOS: Dit valg gemmes automatisk.

4.

En sikker ADGANGSKODE er vigtigt for at sikre dine helbredsmæssige data. Det er en god øvelse at ændre sin
adgangskode ind i mellem, især hvis du tror at nogen har
opnået kendskab til din adgangskode.

Profil /

Hvis du vælger et land,
der bruger forskellige
glukoseenheder fra dit
nuværende land, vil du se en
meddelelse, der fortæller dig,
at glukoseenhederne i appen vil
ændre sig.

/ 11.5 Sådan ændrer du din adgangskode
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1.

Tryk på PROFIL knappen i
app’en.

2.

Tryk på ADGANGSKODE
feltet.

På android skal du måske
trykke på TILBAGETASTEN før
du kan se de nederste knapper.

3.

Tryk nulstil adgangskode.
En nulstillings adgangskode vil blive sendt til din Email.

4.

Skriv din nye nulstillings adgangskode i adgangskode-feltet.
Skriv din nye adgangskode i ny adgangskode feltet.
Kodeordet skal være mindst otte tegn.
BEMÆRK: Tryk på (*) ikonet for at vise eller gemme dit kodeord.

5.

Tryk GEM.

Skriv din nuværende adgangskode.
Hvis du har glemt dit nuværende adgangskode, kan du læse i
KAPITEL 11.6, hvordan du nulstiller din adgangskode.

/ 11.7 Email kommunikations indstillinger

Skriv din nye adgangskode
Tryk på (*) ikonet for at vise eller gemme din adgangskode.

Email KOMMUNIKATIONS INDSTILLINGER giver dig mulighed for at til- eller fravælge bestemte.

Tryk GEM.

1.

4.
5.

/ 11.6 Sådan nulstiller du din adgangskode
Hvis du har glemt DINADGANGSKODE, kan du nulstille det
og oprette et nyt.

1.

Tryk glemt adgangskode?
Denne knap kommer frem når:
• Du forsøger at logge ind på din profil (KAPITEL 3.3).
• Når du ændrer din Email (KAPITEL 11.4).
• Når du ændrer din adgangskode (KAPITEL 11.5).

2.
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3.

Hvis din Email ikke dukker automatisk op på nulstil.
adgangskode skærmen, skal du trykke på Email feltet og skrive
den Email som din profil tilhører.

Tryk på PROFIL knappen i
app’en.

2.

I EMAIL kommunikations
sektionen kan du trykke
på knappen for at til- eller
fravælge.

/ 11.8 Datadeling med WaveForm
Når du opretter en profil på GlucoMen Day CGM app’en,
bliver din data opbevaret i WaveForms sikre database.
Hvis du fortrækker at bruge app’en uden at dele din data,
har du muligheden for dette. Hvis du ønsker dette, vil din
data kun blive opbevaret på din personlige enhed, og kan
ikke findes eller genskabes fra en server, hvis noget skulle
ske med din enhed.

Dansk
Dog er der nogle ting i GlucoMen Day CGM app’en, som
ikke kan bruges, hvis den ikke har mulighed for at dele
data. Disse ting vil ikke være tilgængelige, medmindre du
aktivere ”del data med Waveform”

/ 12 Stop af session

1.

Din GlucoMen Day CGM-sensor varer i 14 dage. Efter 14
dage stopper CGM-sessionen automatisk.

Tryk på PROFIL knappen i
app’en.

2.

Tryk på knappen ved
siden af del data med
WAVEFORM, hvis du ikke
ønsker at dele din data.
Tryk samtykkeerklæring
for at læse hele
samtykkeerklæringen

/ 11.9 Statistik
I statistik sektionen kan du til- eller fravælge at dele data
til app’ens analyser.

/ 12.1 Automatisk stop af session

Der er andre grunde til, at en session kan stoppe automatisk:
• Systemet registrerer et problem med sensoren.
• Du aktiverer en anden sender.
• Du fjerner senderen og placerer den i opladeren.

1.

I appen vil du se en meddelelse, der
viser, at sessionen er afsluttet.

Analysedataet er anonymt, og kan ikke bruges til at identificere dig.

Tryk på VEJLEDNING TIL FJERNELSE
AF SENSOR for information om
fjernelse af sensoren.

1.

ELLER Tryk på OK.

Tryk på PROFIL knappen i
app’en.
På android skal du måske
trykke på TILBAGETASTEN før
du kan se de nederste knapper.

2.

VIGTIGT: GlucoMen Day CGM app’en opbevarer følsomme helbredsmæssige informationer på din enhed. Vi
anbefaler at du holder din enhed opdateret med de seneste softwareopdateringer for at sikre det højeste niveau af
sikkerhed. For ekstra sikkerhed kan du lave og bruge en
adgangskode på din enhed.

BEMÆRK: Meddelelsen SESSION
SLUT kan indeholde oplysninger om,
hvorfor sessionen sluttede.

Når sessionen er stoppet, skal du fjerne sensoren og
placere senderen i opladeren.
Se KAPITEL 13 for detaljer om fjernelse af sensoren.

Stop af session /

I statistik sektionen kan
du trykke på knappen ved
siden af del APP statistikfor
til- eller fravælge at dele
data til app’ens analyser.
Tryk på fortroligsheds
erklæringen for at se
hvordan data bliver
indsamlet og brugt.
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/ 12.2 Manuelt stop af session
Hvis du vælger at stoppe en session inden udgangen af
de 14 dage, skal du stoppe den manuelt. Årsager til, at
du måske ønsker at stoppe en session tidligt:
• Medicinsk procedure (MR, CT-scanning osv.).
• Du har smerter, ømhed eller hævelse på sensorapplikationsstedet.
• Bekvemmelighed: du kan vælge at stoppe sessionen
tidligt, om nødvendigt.

1.

I appen skal du trykke på knappen ENHEDER.
På Android-enheder skal du muligvis trykke på TILBAGEPIL,
indtil du ser de nederste knapper.

2.

Tryk på SENDERE.
Tryk på STOP.

Fjernelse af en sensor /
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3.

Når bekræftelsesmeddelelsen vises, skal du trykke på
STOP SESSION.

4.

I appen vil du se en meddelelse, der
viser, at sessionen er afsluttet.
Tryk på VEJLEDNING TIL FJERNELSE
AF SENSOR for information om
fjernelse af sensoren.
ELLER Tryk på OK.

Når sessionen er stoppet, skal du fjerne sensoren og
placere senderen i opladeren.
Se KAPITEL 13 for detaljer om fjernelse af din sensor.

/ 13 Fjernelse af sensor
Når en session er stoppet, skal du fjerne sensoren og
placere senderen i opladeren.
ADVARSEL
• Sensoren er kun til engangsbrug i op til 14 dage. Sensoren må ikke bruges igen eller i mere end 14 dage.
• Fjern ikke senderen, mens du har sensorenheden på.

1.

Fjern det selvklæbende plaster, idet du starter i den ende, der er
tættest på den flade bagside af senderen.
Løft plastret op og væk fra din krop.

Dansk

6.
Tag den af fra denne ende

Kassér det brugte selvklæbende
plaster som medicinsk affald.

ADVARSEL

2.

Efter fjernelse skal du folde
siderne af plastret tilbage, så
den dækker sensoren.

3.

Træk senderens frigørelsesknap
tilbage.

4.

Fjern senderen fra det
selvklæbende plaster.

5.

Placér senderen i opladeren.

Kassér ikke din sender.

/ 14 Begrænsninger
/ 14.1 H
 vornår skal du bruge din blodsukkermåler til behandlingsbeslutninger
Du kan bruge din GlucoMen Day CGM til at træffe behandlingsbeslutninger uden at tage en blodsukkertest. Selvom
du i de fleste tilfælde kan bruge din GlucoMen Day CGM til
at træffe behandlingsbeslutninger, er det vigtigt at kende
til de situationer, hvor du har brug for at udføre en blodsukkertest, inden du træffer behandlingsbeslutninger.
VIGTIGT: Når du bruger GlucoMen Day CGM, skal du
altid medbringe en blodsukkermåler.
Hvornår skal du bruge
din blodsukkermåler

Hvorfor du skal bruge din blodsukkermåler

Se AFSNIT 8.4 for detaljer om
opladning af senderen.

Du har symptomer
på lav blodglukose,
eller dine symptomer
stemmer ikke overens
med det glukoseniveau,
der vises på CGM.

Hvis glukoseniveauet på din CGM ikke
stemmer overens med dine symptomer, skal du udføre en blodsukkertest
ved hjælp af din blodsukkermåler og
behandle i overensstemmelse hermed.

Begrænsninger /

Sørg for, at senderen er fuldt
opladet, før du bruger den igen.
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Hvornår skal du bruge
din blodsukkermåler

Hvorfor du skal bruge din blodsukkermåler

Du sætter spørgsmålstegn ved glukoseniveauet, der vises på din
CGM.

Hvis glukoseniveauet, der vises på
din CGM, ikke er det, du forventede at
se, skal du udføre en blodsukkertest
for at sikre, at du træffer den rigtige
behandlingsbeslutning.

Din CGM viser ikke et
aktuelt glukoseniveau.

Hvis din CGM ikke viser et glukoseniveau, er den eneste måde at kende dit
aktuelle glukoseniveau på at udføre
en blodsukkertest med din måler.

Din CGM viser ikke en
trendpil.

Hvis din CGM ikke viser en trendpil,
har den ikke nok information til at
give en trend og bør ikke bruges til
behandlingsbeslutninger.

Din CGM viser estimeret
glukoseniveau
(ESTIMERET GLUKOSENIVEAU-banner vises).

Hvis din CGM viser estimeret glukoseniveau, kan kvaliteten af CGM-glukosemålinger være lavere end normalt.
Udfør en blodsukkertest for at sikre,
at du træffer den rigtige behandlingsbeslutning.

/ 14.2 På rejse med din GlucoMen Day CGM
Når du rejser med din GlucoMen Day CGM, kan du støde
på situationer der kræver særlig overvejelse. Disse inkluderer at gå gennem sikkerhedstjek og rejse med fly.

Fejlfinding /
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GlucoMen Day System er testet op til en højde af 3048
meter (10.000 fod).
Hvad kan du støder på

Derfor skal du være opmærksom på dette

Metaldetektor

Det er sikkert at bære din GlucoMen Day CGM,
når du går gennem metaldetektorer.

Hvad kan du støder på

Derfor skal du være opmærksom på dette

Fuld- kropsscanning

Brug af GlucoMen Day CGM er ikke undersøgt
i forhold til Fuld kropsscanning. Anmod om en
anden screeningsmetode, såsom håndscanning
eller trindelt kropsvisitering af hele kroppen
samt visuel kontrol.

Røntgen

Brug af GlucoMen Day CGM er ikke undersøgt i
forhold til røntgenstråler. Anmod om en anden
screeningsmetode, såsom visuel kontrol.

På et fly

Det er sikkert at bruge din GlucoMen Day CGM
på et fly. Du vil fortsat modtage CGM-målinger,
så længe din smartenhed har Bluetooth tændt
og din smartenhed har flyfunktion aktiveret.

/ 15 Fejlfinding
/ 15.1 P
 roblemer med dine kontinuerlige
glukosemålinger
Problem

Løsning

CGM-målinger
vises ikke på
start-skærme

Hvis START-skærmen viser en meddelelse
i stedet for en glukosemåling, se AFSNIT
6.3.6 for detaljer om meddelelsen.
Hvis START-skærmen viser - - - i stedet for
et glukoseniveau:
• Det kan være nødvendigt, at du kalibrerer. Tryk på KALIBRÉR eller TID TIL KALIBRERING-banneret (hvis det er synligt) for
at kalibrere. Se KAPITEL 5 for detaljer om
kalibrering.

Dansk
Problem

Løsning

Problem

Løsning

• Din sender kan have mistet kommunikationen med appen. Sørg for, at senderen
og appen er inden for 3 meter af hinanden, og at Bluetooth er tændt. Kontrollér,
at start-skærmen viser et afkrydsningsfelt
inde i sendesignalikonet.
• Der kan være et midlertidigt sensorproblem. Når dette sker, opdateres tiden på
start-skærmen, men glukoseniveauer vises
ikke. Problemet løser generelt sig selv, og
når det er løst, begynder glukoseniveauer
at vises igen.

START-skærmen
viser < 2,2 mmol/l

CGM viser kun glukoseniveauer fra 2,222,2 mmol/l. Glukoseniveauer under < 2,2
mmol/l, vises som under 2,2 mmol/l.

Glukosemålinger
har forkert måleenhed (mg/dl eller
mmol/l)

Appens glukoseenheder bestemmes af det
land, der er valgt under PROFIL.

Der mangler data i
trenddiagrammet
på START-skærmen

Hvis din sender og app mister kommunikationen, kan der være et mellemrum i dataene, fordi målingerne ikke blev sendt til appen. Når kommunikationen er gendannet,
kan mellemrummet udfyldes, hvis senderen
indsamlede data i løbet af dette tidsrum.

CGM-målinger
adskiller sig signifikant fra blodsukkermålinger

GlucoMen Day CGM måler glukoseniveauer i interstitialvæsken, der omgiver celler
i kroppen, mens blodsukkermålere måler
glukoseniveauer i blodet.
Disse to glukoseniveauer kan være forskellige, fordi glukose normalt først bevæger
sig til blodkar og kapillærer og derefter ind
i interstitialvæsken. Dette betyder, at der
kan være en forsinkelse mellem, hvornår
blodsukkerniveauet ændrer sig, og hvornår
glukoseniveauer i interstitialvæsken ændres. Denne forskel kan være mere udtalt,
når dit glukoseniveau ændrer sig hurtigt.
Se AFSNIT 6.5 for detaljer om estimeret
glukoseniveau.

START-skærmen
viser > 22,2 mmol/l

CGM viser kun glukoseniveauer fra 2,222,2 mmol/l. Glukoseniveauer over 22,2
mmol/l vises som > 22,2 mmol/l.

/ 15.2 Alarmproblemer
Problem

Løsning

Modtager ikke
alarmer

Prøv følgende:
• Sørg for, at alarmen er tændt. Se AFSNIT
7.4.
• Sørg for, at du har givet tilladelse til
meddelelser på din smartenhed. Se AFSNIT 7.3.
• Sørg for, at en session er i gang. Se KAPITEL 4.

/ 15.3 Kalibreringsproblemer
Der er tidspunkter, hvor kalibrering ikke er mulig.
Følgende tabel beskriver almindelige problemer, der
forhindrer dig i at kalibrere.

Fejlfinding /

START-skærmen
viser et ESTIMERET GLUKOSENIVEAU-banner

Se AFSNIT 11.2 for detaljer om ændring af
dit land.
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Problem

Løsning

Problem

Løsning

Kalibreringsknap
deaktiveret

KALIBRÉR-knappen er deaktiveret,
når kalibrering ikke er mulig.

Der vises en fejlmeddelelse vdr. kalibrering.

Du har indtastet en kalibreringsmåling, som systemet ikke kan
acceptere, fordi forskellen mellem
målingen fra blodsukkermåleren og
CGM-målingen er for stor.

Der er flere grunde til, at du muligvis
ikke er i stand til at kalibrere:
• Dit glukoseniveau ændrer sig hurtigere end 0,11 mmol/l pr. minut. Dette svarer til en trendpil, der peger op
eller ned på startskærmen.
• Din sensorstrøm ændrer sig mere
end den acceptable mængde.
• En anden proces er i gang, f.eks.
sensorstabiliseringsperioden.
• Du er inden for de første 6 timer af
sessionen og har allerede kalibreret
én gang.
• Sessionen er ikke startet.

Meddelelse: Sørg for,
at dine hænder er
rene og tørre og test
igen inden for 10
minutter.

Antallet af yderligere kalibreringer
afhænger af, hvor mange timer inde
i sessionen du er:
• I de første 48 timer skal du udføre
yderligere én kalibrering.
• Efter 48 timer skal du muligvis
udføre op til tre yderligere kalibreringer efter den første fejlmeddelelse.

På START-skærmen skal du trykke
på banneret KAN IKKE KALIBRERE I
ØJEBLIKKET (hvis det er synligt) for
detaljer om, hvorfor kalibrering ikke
er mulig.
GEM-knappen er deaktiveret på skærmen NY KALIBRERING.

Hvis du ikke har angivet en blodsukkermåling, skal du indtaste én.

Fejlfinding /
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Denne meddelelse kan også vises,
hvis kalibreringsmålingen ikke kan
bruges,
fordi systemet har registreret et
midlertidigt problem med sensoren.

GEM-knappen er deaktiveret, hvis:
• Du ikke har indtastet en blodsukkermåling manuelt.
• ELLER din manuelt indtastede
blodsukkermåling ligger uden for
ntervallet 3,9-13,9 mmol/l.

Hvis dit blodsukker ligger uden for
3,9-13,9 mmol/l, skal du vente med
at kalibrere, indtil dit blodsukker er
inden for 3,9-13,9 mmol/l. Følg instruktionerne fra dit sundhedspersonale mht. at hæve eller sænke dit
blodsukkerniveau efter behov.

Følg nøje instruktionerne i appen,
som vil lede dig til at udføre yderligere kalibreringer, der til sidst vil
blive accepteret af systemet.

Der vises en fejlmeddelelse vdr. kalibrering.

Du har indtastet en kalibreringsmåling, som systemet ikke kan
acceptere, fordi forskellen mellem
målingen fra blodsukkermåleren og
CGM-målingen er for stor.
Følg nøje instruktionerne i appen,
som vil lede dig til at udføre yderligere kalibreringer, der til sidst vil
blive accepteret af systemet.

Dansk
Problem

Løsning

Problem

Løsning

Der vises en fejlmeddelelse vdr. kalibrering.

Kalibreringsmålingen kan ikke bruges, fordi blodsukkermålerens måling
er mere end 5 minutter gammel. Dette
kan ske, hvis appen mister forbindelsen med senderen og ikke umiddelbart kan sende kalibreringsmålingen.

Den selvklæbende
plastre klæber ikke til
huden

• Sørg for, at stedet rengøres og tørres korrekt inden applikationen. Se AFSNIT 4.3 for rengøringsinstruktioner.
• Hvis du bemærker, at kanterne på
plastret bliver frynset eller ikke klæber til din hud, skal du påføre overpatchen (AFSNIT 15.7) eller medicinsk
tape på kanterne for at hjælpe med at
fastgøre lappen.

Ødelagt sensor

Hvis sensorfilamentet ser ud til at
være ødelagt, skal du kontakte kundeservice for at finde ud af, hvad der
nu skal gøres.

Sensor faldet ud

Sensoren er ikke længere helt inde.
Løsning: Stop sessionen, og fjern
sensoren. Indfør en ny sensor for at
starte en ny session.

Ubehag eller irritation
på applikationsstedet
eller ved applikering af
sensoren.

Du skal kun applikerer sensoren på
maven eller på siderne. Se AFSNIT
4.2 for detaljer om valg af applikationsstedet.

Meddelelse:
Kalibreringsmålingen er
mere end 5 minutter
gammel. Prøv igen.
Kalibreringsmåling
accepteres ikke efter
tryk på GEM.

Test igen.
I sjældne tilfælde accepteres din kalibreringsmåling muligvis ikke, når du
trykker på GEM.
Der er flere grunde til, at du muligvis
ikke er i stand til at kalibrere:
• Dit glukoseniveau ændrer sig hurtigere end 0,11 mmol/l pr. min. Dette
svarer til en trendpil, der peger op
eller ned på START-skærmen.
• Din sensorstrøm ændrer sig mere
end den acceptable mængde.
Hvis noget af ovenstående gælder,
viser appen en KAN IKKE KALIBRERE- meddelelse, der forklarer, hvorfor
den ikke kan gemme målingen. Det
kan være nødvendigt at vente på, at
dit glukoseniveau stabiliseres, før du
kan kalibrere.

Spørg dit sundhedspersonale om det
bedste sted for sensorapplikation og
rotationsmønster for dig. Selvom det
er sjældent, kan du opleve blødning,
hævelse, blå mærker eller infektion
på sensorens applikationssted.

/ 15.4 Sensorproblemer
Løsning

Mellemrum mellem
applikator og
sensorenheden

Hvis der er et mellemrum, er applikatoren ikke sat korrekt på sensorenheden og kan ikke bruges til at applikerer sensoren.
Se AFSNIT 15.7 for at fjerne mellemrummet og sæt sensorenheden
på applikatoren igen.

Sensoren fungerer
ikke efter du har været
i vandet

Hvis problemet ikke løses efter 1
time, skal du stoppe sessionen, fjerne
sensoren og indføre en ny sensor for
at starte en ny session.

Fejlfinding /

Problem

Hvis du oplever nogen af disse problemer, skal du kontakte dit sundhedspersonale.
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Problem

Løsning

Problem

Løsning

Der vises en Sensor
Status meddelelse

Hvis sensoren sidder korrekt, skal du
vælge JA, og sessionen fortsætter.
Hvis sensoren stadig ikke registreres
efter 2 timer, afsluttes sessionen automatisk.

Kan ikke starte en
session

Når du har indsat en ny sensor, kan der gå
op til 3 minutter, før den registreres.

Meddelelse: Sidder din
sensor korrekt

Hvis sensoren ikke sidder korrekt,
skal du vælge NEJ for at afslutte sessionen.

/ 15.5 Problemer med senderen
Problem

Løsning

Kan ikke forbinde en
sender til appen

Kontrollér følgende:

• Der er et problem med sensoren. Følg
instruktionerne i KAPITEL 13 for at fjerne
sensoren.
Sessionen
tidligt

sluttede

1. Navigér til Bluetooth-indstillingerne på
din smartenhed (ikke i GlucoMen Day-appen).
2. Kontrollér listen over parrede enheder.
Hvis senderen er på listen, skal du slette
den.
3. Prøv at parre igen. Se AFSNIT 3.3 for
detaljer.

Fejlfinding /

Senderen er ikke i listen som TILGÆNGELIG SENDER

Senderen og appen er ikke forbundet. Se
AFSNIT 3.3 for detaljer om tilslutning af
en sender.

Kan ikke aktivere en
sender

Kontrollér følgende:
• Sidder senderen i opladeren? Senderen
kan ikke aktiveres, mens den er i opladeren.
• Er senderen og appen inden for 3 meter af
hinanden og er Bluetooth tændt?

Sessionen sluttes tidligt, hvis:
• Der er et problem med sensoren, der ikke
kan rettes.
• ELLER systemet registrerer, at sensoren
muligvis er blevet fjernet, og når du bliver
bedt om det, bekræfter du, at sensoren
ikke længere er inde.
Følg instruktionerne i KAPITEL 13 for at
fjerne sensoren.

• Senderen sidder i opladeren.
• Senderen og appen er inden for 3 meter
af hinanden, og Bluetooth er tændt.
Hvis senderen tidligere var tilsluttet din
smartenhed, men nu ikke vil oprette forbindelse:
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Årsager til, at en session muligvis ikke kan
starte:

Kontakt kundeservice for yderligere information.
Senderbatteriet
er næsten tomt

Hvis du i øjeblikket bruger senderen til en
session, kan du fortsætte med at bruge
den, men senderen holder muligvis ikke
til hele 14-dages session. En meddelelse
om LAVT SENDERBATTERI vises, når senderbatteriet har 30 % resterende kapacitet og vil blive vist igen for hvert 5 % fald.
Fjern ikke senderen under en session.
Hvis du vil fjerne senderen, skal du stoppe
sessionen, fjerne sensoren og oplade senderen. Du skal indføre en ny sensor for at
starte en ny session.
Hvis du ikke i øjeblikket bruger senderen
til en session, skal du placere den i opladeren. Når opladerlampen lyser grønt, er
senderen fuldt opladet.
Se AFSNIT 8.4 for detaljer om opladning
af senderen.

Dansk

/ 15.6 Problemer med opladeren
til senderen
Problem

Løsning

Opladerlyset
blinker rødt

Der er et problem med enten at oplade eller parre senderen.
Hvis du prøver at oplade senderen, og lyset blinker rødt i stedet for grønt, oplades
senderen ikke. Prøv følgende muligheder
for at rette problemet:
• Fjern senderen, og sæt den tilbage i
opladeren.
• Fjern USB-kablet, og indsæt det igen i
USB-porten.
• Hvis opladeren er tilsluttet en computer,
skal du sikre dig, at computeren er tændt.
• Hvis opladeren er tilsluttet en vægadapter, skal du tage stikket ud af adapteren og
sætte den i igen.
Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte kundeservice for en udskiftning.

Opladerlyset
lyser konstant
rødt

Der kan være et midlertidigt problem med
enten opladeren eller senderen.
Hvis du prøver at parre senderen og opladerens lys lyser rødt i 10 sekunder, så blev
senderen ikke parret med appen. Prøv at
parre igen (AFSNIT 3.3). Sørg for, at senderen og appen er inden for 3 meter af hinanden, og at Bluetooth er tændt.
Hvis opladerlyset lyser rødt i mere end 10
sekunder, kan du prøve følgende for at rette problemet:

Hvis problemet ikke er løst, skal du fjerne
opladeren fra dens strømkilde og kontakte
kundeservice.

Problem
Der er et mellemrum mellem applikator og sensorenheden.
Hvis der er et mellemrum mellem applikator og sensorenheden, er applikatoren ikke sat korrekt på sensorenheden og kan ikke bruges til at indføre sensoren.
Løsning
Følg trinnene for at fjerne sensorenheden, så du kan
prøve at fastgøre den igen.

1.

Find frigørelsestappen i bunden af
applikatoren.
BEMÆRK: Du skal forsigtigt løfte op
i smalle ende af det selvklæbende
plaster for at finde frigørelsestappen.

2.

Når du løfter op i frigørelsestappen,
skal du trække sensorenheden tilbage.
Når du har fjernet sensorenheden
fra applikatoren, skal du gå tilbage til
AFSNIT 4.8.

Fejlfinding /

1. Lad senderen blive i opladeren, og tag
opladeren ud af dens strømkilde (vægadapter eller computer-USB-port) i fem
sekunder.
2. Sæt opladeren igen i strømkilden.

/ 15.7 Problemer med at applikerer sensor
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Problem
Kanten på den selvklæbende plaster flosser.
Løsning
Følg trinnene for at påføre overpatchen om nødvendigt.
BEMÆRK: Overpatchen er kun nødvendig, hvis du
bemærker, at kanterne på plastret begynder at løsne sig.

1.

Fold overpatchen langs linjen, der
deler de to halvdele af filmen, med
filmsiden vendt udad.
Træk filmen af startende i midten, hvor
de to halvdele af filmen mødes.
VIGTIGT: Sørg for, at overpatchen ikke foldes på sig selv før
eller under påføring.

GlucoMen Day CGM-systemet er personligt og kun dit.
Rengøring generelt
Dine CGM-systemdele skal kun rengøres efter behov for
at fjerne synlig snavs og fremmed materiale. Dette reducerer ikke risikoen for overførsel af infektionssygdomme.
For mere hjælp, ring til kundeservice.
Rengør sensor applikator og senderen
Rengør senderen og ydersiden af applikatoren med en
fugtig (ikke våd) fnugfri serviet eller klud. Du skal bruge
ét af følgende:
• Vand
• Isopropylalkohol 70% opløsning
• Mild vaskemiddel

2.

Tør forsigtigt alle dele af med en tør, fnugfri serviet eller
klud.

/ 16 Yderligere oplysninger

• Del ikke delene af systemet med nogen, inklusive andre
familiemedlemmer! Brug ikke på flere patienter! Sensoren og sensorenheden betragtes som biofarlige og kan
potentielt overføre smitsomme sygdomme, selv efter at
du har foretaget rengøring.
• Rengør ikke senderopladeren, da rengøringsvæsker kan
forårsage problemer med USB-portforbindelse eller korrosion af elektriske kontakter.
• Rengør ikke senderen, mens den er i brug eller placeret
i opladeren.

Påfør overpatchen, så den dækker
kanterne på plastret.

Yderligere oplysninger /
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/ 16.2 Rengørelse af dit

ADVARSEL

/ 16.1 Kundeservice-oplysninger
For hjælp til dit GlucoMen Day CGM-system, skal du ringe til kundeservice. En telefonliste findes i appens INFO-sektion.
kontakt sygeplejerske eller læge, hvis alvorligt dit hospital eller alarmcentralen 112.

Dansk

/ 16.3 Bortskaffelse af systemet
Se dine lokale regler, når du bortskaffer applikatoren,
sensor holder, sendere og opladere.
Bortskaf den selvklæbende plaster som medicinsk affald.

/ 16.4 Produktspecifikationer
16.4.1 Sensor specifikationer

16.4.2 Senderspecifikationer
Specifikation

Beskrivelse

Senderbatteritype

Ikke-udskiftbart, genopladeligt
lithium-ion-polymerbatteri

Senderbatteriets
levetid

14 dage ved normal brug

Senderens levetid

5år ved gennemsnitlig kontinuerligt
brug

Senders
hukommelse

14 dage ved måling af glukoseværdi
en gang i minuttet

Senderdimensioner

Længde: 33,0 mm, bredde: 24,0 mm,
tykkelse: 9,0 mm

Beskrivelse

Glukoseniveauområde

2.2–22.2 mmol/l

Sendervægt

5 gram

Sensorlevetid

Op til 14 dage

Indtrængningsbeskyttelse

Kalibrering

GlucoMen Day Meter eller anden
blodsukkermåler

IP27: Beskyttelse mod indtrængning
af store genstande og nedsænkning i
1 meter vand i op til 30 minutter.

Driftstemperatur

5 °C til 45 °C

Kalibreringsområde

3,9–13,9 mmol/l

Driftsfugtighed

Opbevaringstemperatur

5 °C til 35 °C

10% - 100% Relativ fugtighed, kondensering

Opbevaringsfugtighed

10 % - 55 % relativ luftfugtighed

5 °C til 45 °C

Driftstemperatur

5 °C til 45 °C

Opbevaringstemperatur

Sterilisering

Steril ved bestråling

Opbevaringsfugtighed

10% - 100% Relativ fugtighed,
kondensering

Højde

Op til 3048 meter
700 hPa - 1060 hPa

Beskyttelse mod
elektrisk stød

Type BF anvendt del

Atmosfærisk tryk

TX-frekvens

2,402–2,480 GHz

Målefrekvens

Hvert minut

Båndbredde

1.06 MHz

Maksimal udgangseffekt

-2.93 dBm

Yderligere oplysninger /

Specifikation

57

Dansk
Specifikation

Beskrivelse

Modulation

Gaussisk FSK

Højde

Op til 3048 meter

Atmosfærisk tryk

700 hPa - 1060 hPa

16.4.3 Sensor applikator specifikationer
Specifikation

Beskrivelse

Levetid

5 år

16.4.4 Specifikationer til oplader af sender

Yderligere oplysninger /
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Specifikation

Beskrivelse

Levetid

5 år

Opbevaringstemperatur

5 °C til 45 °C

Driftstemperatur

5 °C til 45 °C

Højde

Op til 3048 meter

Atmosfærisk tryk

700 hPa - 1060 hPa

16.4.6 USB-Ladekabel specifikationer
USB-opladningskablet kan bruges til at forsyne senderopladeren. USB-opladningskablet kan tilsluttes en pc-USB-port, der kan opfylde de indgangs- og konnektortype
specifikationer, der er anført nedenfor.
Opladeren kan isoleres ved at tage USB-ladekablet ud af
pc’en. Forkert brug af USB-kablet kan medføre fare for
elektrisk stød.
BEMÆRK: Om nødvendigt kan USB-opladningskablet
bruges med en vekselstrømsadapter, der er tilsluttet en
stikkontakt, der kan opfylde specifikationerne, der er anført i AFSNIT 16.4.5.
ADVARSEL
Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem,
der er specificeret eller leveret af producenten af dette
udstyr, kan resultere i øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet af dette
udstyr og resultere i forkert betjening.

16.4.5 AC væg adapterspecifikationer

Specifikation

Beskrivelse

BEMÆRK: AC-vægadapteren er ikke inkluderet.

Driftstemperatur

5 °C til 45 °C

Specifikation

Beskrivelse

Opbevaringstemperatur

5 °C til 45 °C

Klasse

II, 60601-1-2 4. udg. og 60601-1
udg. 3.1 kompatibel

Input/output

5 VDC, 0,5A

Tilslutningstype

USB A (han) til USB mikro B (han)

Længde

1 meter

Input

AC-indgang 100-240 Vac, 50 60Hz,
0,2A, 0,2A rms ved 100 Vac

DC-udgang

5VDC (fast), 0,1A (minimum)

Udgangsstik

USB-type A-stik

Dansk

/ 16.5 Mærkningssymboler

/ 16.6 Oversigt over nøjagtigheden

Disse symboler kan findes på din GlucoMen Day
CGM-emballage.
Symbol Beskrivelse
Betjeningsvejledning
Fabrikant

Symbol Beskrivelse
Steriliseret ved
anvendelse af
bestråling

Advarsel

Ikke-ioniserende
stråling

Sidste anvendelsesdato

Hold tør

Brug ikke igen

Fugtighedsbegrænsning

Type BF anvendt
del
Ikke MR-sikker
Brug ikke, hvis
pakningen er
beskadiget
Indhold
Genbrug: Elektronisk udstyr

Batch-/partinummer
Del-/katalognummer
Autoriseret
repræsentant i
Det Europæiske
Fællesskab
CE-mærke

Generel præcision
Gennemsnit ARD% (procentuel andel af
absolutte fejl i forhold til alle glukoseniveauer)

11.4 %

Klinisk præcision
Procentdel af alle målinger som lå i zone
A af Consensus Error Grid (CEG)

90 %

Procentdel CEG zone A+B

99 %

Kilde: YSI (Yellow Springs Laboratorium Instruments).

Temperaturbegrænsning
Bluetooth®-varemærke

/ 16.7 Elektromagnetisk kompatibilitet

Beskyttelse mod
indtrængning af
store genstande
og nedsænkning
i vand

GlucoMen Day CGM-systemet overholder EU’s radioudstyrsdirektiv for trådløs transmission og elektromagnetiske kompatibilitetskrav defineret i 2014/53/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen
kan findes på følgende internet-adresse:
www.red.menarinidiagnostics.com

Jævnstrøm

Senderen opfylder de væsentlige datatransmissionskrav
til drift i ISM-båndet på 2,4 GHz pr. ETSI
EN 300 328 v2.1.1. På grund af den kontinuerlige karakter af CGM-systemets trådløse kommunikation, bør
brugeren ikke gå ind i eller afbryde brugen på steder,
hvor mobiltelefoner og andre radiosendere ikke er tilladt,
såsom nogle hospitaler og sundhedsvæsenets kontorer.
Se AFSNIT 14.2 På rejse med din GlucoMen Day CGM for
yderligere lokaliteter.
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Dansk
GlucoMen Day CGM-systemet overholder de elektromagnetiske kompatibilitetsimmunitetskrav, der er defineret
i ETSI EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1
og IEC 60601-1-2.
Emissioner fra elektronisk udstyr i nærheden forstyrrer
sandsynligvis ikke GlucoMen Day CGM-systemet, når
det bruges i hjemlige omgivelser. Disse kan forstyrre den
korrekte funktion af GlucoMen Day CGM-systemet. At
bevæge sig væk fra eller slukke for disse elektroniske
enheder kan muligvis reetablere kommunikationen.
Hvis der forekommer interferens, og følgende enhedsadfærd observeres:

16.7.1 Vejledning og fabrikantens erklæring — elektromagnetiske emissioner
GlucoMen Day CGM-systemet er beregnet til brug i det
elektromagnetiske miljø som specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af GlucoMen Day CGM-systemet skal
sikre sig, at det bruges i et sådant miljø.

Emissionstest

Overholdelse

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B

• Ingen eller forkerte CGM-målinger
• Senderen kan ikke oplade
Brugeren kan afhjælpe situationen ved at følge de anbefalede løsninger i KAPITEL 15 Fejlfinding.

ADVARSEL
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• Brug af dette udstyr ved siden af eller sammen med
andet udstyr bør undgås, fordi det kan resultere i forkert drift. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal dette
udstyr og det andet udstyr overvåges for at sikre, at de
fungerer normalt.
• Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive perifere
enheder som antennekabler og eksterne antenner) bør
ikke bruges tættere end 30 cm til nogen del af GlucoMen
Day CGM-systemet, inklusive kabler, der er specificeret
af producenten. Ellers kan det forårsage forringelse af
udstyrets ydeevne.

16.7.2 Vejledning og fabrikantens erklæring — elektromagnetisk immunitet
GlucoMen Day CGM-systemet er beregnet til brug i det
elektromagnetiske miljø, der er specificeret nedenfor.
Kunden eller brugeren af GlucoMen Day CGM-systemet
skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø.

BEMÆRK: UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse
af testniveauet.
Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde.
Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption
og reflektion fra strukturer, genstande og mennesker.

Dansk
Immunitetstest

Overholdelsesniveau

Elektrostatisk udladning
(ESD)

± 8 kV kontakt

IEC 61000-4-2

± 2, 4, 8, 15 kV luft

Elektrisk hurtig transient/
burst

± 2 kV for strømforsyningslinjer 100 kHz

IEC 61000-4-4
Overspænding

± 1 kV differentiel tilstand

EC 61000-4-5

± 2 kV almindelig tilstand

Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvariationer
på strømforsyningens indgangsledninger

0 % UT for 0,5 cyklus ved 8
fasevinkler

IEC 61000-4-11

70 % UT (30% dyk i UT) i 25
cykler @ 0 grader

0 % UT i 1 cyklus

0 % UT i 250 cykler

Effektfrekvens (50/60 Hz)
magnetfelt

30 A/m

din nye CGM-oplader i op til to (2) år fra fremstillingsdatoen og din nye CGM-sensor op til udløbsdatoen. Denne
garanti gælder kun, såfremt komponenterne i dit CGM-system ikke er blevet modifceret, ændret eller anvendt uhensigtsmæssigt. Under denne garanti vil vi omkostningsfrit
ombytte enhver CGM-komponent med materialedefekter
eller konstruktionsfejl. For at få din CGM-komponent ombyttet under denne garanti, skal du ringe til kundeservice.
Der gives ingen andre garantier, hverken udtrykkeligt eller
underforstået. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader
eller følgeskader, du måtte pådrage dig. Denne garanti giver dig specifikke rettigheder, og du kan også have andre
rettigheder, der varierer fra land til land. Vi kan ophæve
denne ordning når som helst uden varsel.

/ 17 Ordliste
Blodsukkermåler

IEC 61000-4-8
Udført RF

3 Vrms

En enhed der bruges til at måle
niveauerne af glukose i blodet.

IEC 61000-4-6

150 kHz til 80 MHz

Blodsukkermåling

6 Vrms i ISM og amatørradiobånd mellem
0,15 MHz og 80 MHz

Koncentrationen af glukose i blodet, målt som enten mg glukose
pr. deciliter blod (mg/dl) eller
millimol glukose pr. liter blod
(mmol/l).

80% AM @ 1kHz
Bestrålet RF

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

Vi yder en begrænset garanti til kunder, der køber et nyt
CGM System. Under denne begrænsede garanti dækkes
din nye CGM-sender i op til to (2) år fra fremstillingsdatoen, dit nye applikator i op til to (2) år fra fremstillingsdatoen,

Sammenligning af målinger for
at kontrollere, justere eller fastsætte en standard; giver de
nødvendige oplysninger for at
sikre, at GlucoMen Day-appen
viser dine glukoseniveauer
nøjagtigt.

En CGM bruger en lille sensor
indført under din hud til at måle
mængden af glukose i væsken
i din hud, kaldet interstitialvæske. Disse glukosemålinger
sendes derefter til en app, hvor
de vises som glukoseniveauer
og langsigtede glukosetrends.
Hyperglykæmi
(højt blodsukker)
Høje niveauer af glukose i blodet, også kendt som højt blodsukker. Når hyperglykæmi ikke
behandles, kan det føre til alvorlige komplikationer.
Tal med dit sundhedspersonale
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/ 16.8 Garanti

Kalibrering

Kontinuerlig glukosemåler
(CGM)
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for at bestemme dit høje glukoseniveau.
Hypoglykæmi
(lavt blodsukker)
Lave niveauer af glukose i blodet, også kendt som lavt blodsukker. Når ubehandlet, kan
hypoglykæmi føre til alvorlige
komplikationer.
Tal med dit sundhedspersonale
for at bestemme dit lave glukoseniveau.
Insulin

Affaldsstoffer, som kroppen
producerer, når fedt nedbrydes
til energi. Hvis ketoner ophobes
i blodet, kan de føre til alvorlige
komplikationer.
Begrænsninger
En sikkerhedserklæring, der
skitserer specifikke situationer,
hvor GlucoMen Day CGM ikke
bør bruges, fordi det kan være
skadeligt for dig eller beskadige systemet.

Et hormon produceret af bugspytkirtlen, der regulerer metabolismen af glukose og andre
næringsstoffer. Insulininjektioner kan ordineres af sundhedspersonale for at hjælpe
mennesker med diabetes med
at behandle glukose (sukker),
hvis deres bugspytkirtel er
beskadiget og ikke producerer
insulin.

mg/dl

Interstitialvæske

listen med kompatible enheder
finder du på:
www.menarinidiagnostics.com

Væsken, der omgiver alle kroppens celler.
Jailbroken eller rootet
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Ketoner

Uautoriseret adgang til en
smartenheds operativsystem
ved at fjerne begrænsninger,
der er indstillet af producenten.
Dette udgør en sikkerhedsrisiko.
Installér
ikke
GlucoMen
Day-appen på en smartenhed,
der er blevet jailbroken eller
rootet.

Milligram pr. deciliter; én af to
standardmåleenheder til koncentration af blodsukker.
mmol/l
Millimol pr. liter; én af to standardmåleenheder til koncentration af blodsukker.
Smartenhed

www.glucomenday.com
51439 - 03/20

