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Zender
• Zendt glucose-informatie van sensor 

naar weergaveapparaat

Alle afbeeldingen zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Uw product kan er anders uitzien.

Bekijk opnieuw de veiligheidsverklaring in Uw G6 gebruiken, Hoofdstuk 2 voordat  
u uw G6 gebruikt.

Weergaveapparaat 
• Toont glucose-informatie

• Stel uw mobiele apparaat,  
Dexcom ontvanger of beide in

• Ga voor een lijst van huidige compatibele  
mobiele apparaten en besturingssystemen 
naar: dexcom.com/compatibility

• De G6 app en ontvanger zijn compatibel  
met alle G6 systemen

Applicator met 
ingebouwde sensor
• Sensorapplicator brengt sensor onder 

uw huid aan

• Sensor ontvangt glucose-informatie

Uw mobiele apparaat

Dexcom ontvanger

Overzicht Dexcom G6 CGM (G6)

Applicator

Sensor 
(binnenkant)



De G6 zendt G6-sensorglucosemetingen  
(G6-metingen) naar uw weergaveapparaat.

De ontvanger is een gespecialiseerd medisch apparaat. Uw 
mobiel apparaat is dat niet, hoewel de G6 app er wel op werkt. 
Uw mobiel apparaat is geen gespecialiseerd medisch apparaat. 
De app kan een alarm/waarschuwing missen omdat het op een 
mobiel apparaat is dat bijvoorbeeld instellingen van een mobiel 
apparaat heeft, de app of het mobiel apparaat kan uitschakelen, 
lege batterij, enz.

Gebruik onderstaande tabbladen  
om de app, ontvanger of beide  
in te stellen
Wilt u beide instellen? Kies er een om eerst in te stellen en 
ga naar dat tabblad. De laatste stap toont hoe u het tweede 
weergaveapparaat instelt. Gebruik niet beide tabbladen.

Voor andere manieren om te leren hoe u uw G6 instelt:

• Bekijk de zelfstudie op dexcom.com/downloadsandguides

• Neem contact op met uw lokale Dexcom-vertegenwoordiger 
voor ondersteuning

Wat hij doet

Kies app, ontvanger of beide

Uw mobiele apparaat

Dexcom ontvanger





App instellen

Uw mobiele apparaat

ZenderApplicator met 
ingebouwde sensor



1 Wanneer hierom wordt verzocht:

• Stuur uw gegevens naar de cloud. 
Hiermee kunt u het volgende gebruiken:

• Share: Stuur uw G6-gegevens naar volgers.

• CLARITY: Denk na over gegevens met 
artsen; ontdek patronen (mogelijk niet  
in alle regio’s beschikbaar).

• Voer uw sensorcode in  
(van de sensorapplicator die u gaat plaatsen).

• Geen sensorcode?  
Zie Uw G6 gebruiken, Bijlage A Probleemoplossing.

B  Volg de instructies voor het instellen  
op het scherm

A  Download en open de Dexcom G6-app

Stap 1: App instellen

Accepteren

Weigeren

Delen van gegevens met 
Dexcom accepteren

Bevestigen



C  Wacht 2 uur

• Wanneer de warming-up van de sensor voltooid is,  
tikt u op OK om het beginscherm te zien

• Nu ontvangt u G6-metingen en  
alarm/waarschuwingen

• Voer uw serienummer (SN) in van: 

Achterkant van zenderDoos met zender

2 Ziet u de blauwe timer van de warming-up van 
de sensor? Dit betekent dat uw sensor gewend 
raakt aan uw lichaam.

 Tijdens warming-up: 

• Geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen

• Houd het mobiele apparaat steeds binnen 
6 meter van de zender

of

Na het invoeren van uw SN, zoekt uw G6 de zender. Tijdens het zoeken krijgt 
u geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen.

Sensoropwarming
Opwarmen sensor succesvol en 

installatie voltooid. 
Sensorglucosemetingen nu 

beschikbaar.

OK



Schakel de ontvanger in door de aan/uit-knop 
2-3 seconden in te drukken. Volg vervolgens 
de instructies op het scherm.

Gebruik niet het tabblad Ontvanger instellen. Die 
stappen zijn voor het instellen van de ontvanger  
voordat u de app instelt.

Leer hoe u het volgende moet doen:

• Uw beginscherm lezen

• Alarm en waarschuwingen gebruiken

• Behandelbeslissingen nemen

• Problemen oplossen

Stap 2: Zie Uw G6 gebruiken

Stap 3: Optioneel –  
Ontvanger instellen

Uw G6 gebruiken
• Welkom

• Overzicht beginscherm

• Alarm en waarschuwingen

• Behandelbeslissingen

• Uw sensorsessie beëindigen

• Geavanceerde app-functies

• Bijlagen

Gebruiksaanwijzing

Welkom

Volgende



Ontvanger instellen

Ontvanger

ZenderApplicator met  
ingebouwde sensor



Druk gedurende 2-3 seconden op 
de aan/uit-knop.

A  Neem de ontvanger 
uit de doos

B  Zet de ontvanger aan

C  Volg de instructies op het scherm

Stap 1: Ontvanger instellen

1 Wanneer hierom wordt verzocht, voert u in:

• Sensorcode van de sensorapplicator die u gaat plaatsen

• Geen sensorcode?  
Zie Uw G6 gebruiken, Bijlage A Probleemoplossing.



• Serienummer (SN) van: 

2 Als u klaar bent met deze stap, 
ziet u dit scherm:

Doos met zender Achterkant van zender

of

Na het invoeren van uw SN, zoekt uw G6 de zender. Tijdens het zoeken krijgt 
u geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen.

Volgende

Inbrengen en verbinden

1. Sensor inbrengen.

2. Zender verbinden.

Zie de 
productvoorschriften 
voor meer informatie.



A  Neem de applicator met 
ingebouwde sensor uit 
de doos met de sensor

B  Kies plaats voor de sensor

C  Gebruik de applicator om de ingebouwde 
sensor aan te brengen

Stap 2: Applicator gebruiken om  
ingebouwde sensor aan te brengen

2 Was en droog de handen.1 Neem sensorapplicator  
en een alcoholdoekje.

Verzamel materialen: applicator (met code 
die u heeft ingevoerd), zender en doekjes.

Vermijd beenderen, geïrriteerde huid, tattoos en plaatsen waar u zich 
gemakkelijk stoot.

2 jaar en ouder alleen 2-17 jaar oudOF



XXXXXXXX

3 Reinig de sensorplaats met  
een alcoholdoekje.

4 Verwijder de zelfklevende 
strippen. Raak het kleefmiddel 
niet aan.

5 Plaats applicator op de huid. 6 Buig en breek het 
beschermkapje af.

7 Druk op de knop om sensor  
aan te brengen.

8 Verwijder applicator van huid en 
laat de pleister en houder zitten.

9 Gooi applicator weg. Volg 
plaatselijke richtlijnen voor 
bloedcontact-componenten.



Lip

Sleuf

B  Klik de zender vast

Stap 3: Zender bevestigen

2 Plaats zender, met lip eerst,  
in de houder.

4 Wrijf 3 maal rondom de patch.

1 Reinig zender met een 
alcoholdoekje.

3 Klik de zender vast. Hij klikt op 
zijn plaats. Zorg ervoor dat het 
vlak is en goed in de houder zit.

A  Neem de zender uit de doos



B  Tik op Start Sensor om de sensor warming-up 
te starten

Tijdens warming-up krijgt  
u geen G6-metingen of  
alarm/waarschuwingen

C  Wacht

• Klik hierna op Volgende om naar  
beginscherm te gaan

• Nu ontvangt u G6-metingen en  
alarm/waarschuwingen

Stap 4: Sensor op ontvanger starten

A  Wacht tot 30 minuten  
op het koppelen

Tijdens het koppelen: 

• Geen G6-metingen of alarm/waarschuwingen

• Houd de ontvanger altijd binnen 6 meter van  
de zender

Start sensor



Leer hoe u het volgende moet doen:

• Uw beginscherm lezen

• Alarm en waarschuwingen gebruiken

• Behandelbeslissingen nemen

• Problemen oplossen

Download de app op uw mobiel apparaat en open 
hem. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

Gebruik niet het tabblad App instellen. Die stappen  
zijn voor het instellen van de app voordat u de 
ontvanger instelt.

Stap 5: Zie Uw G6 gebruiken

Stap 6: Optioneel – App instellen

Uw G6 gebruiken
• Welkom

• Overzicht beginscherm

• Alarm en waarschuwingen

• Behandelbeslissingen

• Uw sensorsessie beëindigen

• Geavanceerde app-functies

• Bijlagen

Gebruiksaanwijzing

Aan de slag
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