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PROCEDURA 
URUCHOMIENIA 
SYSTEMU CGM

MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA

£ Rękawiczki.
£ Sensor. 
£ Serter - urządzenie do wprowadzenia sensora.
£ Preparat do odtłuszczenia skóry.
£ Gaziki do dezynfekcji skóry.
£ Samoprzylepny opatrunek okluzyjny. 
£ Dzienniczek Samokontroli CGM dla pacjenta.
£ Wskazówki dotyczące kalibracji dla pacjenta.

ŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TRANSMITERA

£  Transmiter należy naładować przed każdym użyciem. Podczas ładowania transmitera, zielona dioda na ładowarce pulsuje. Gdy transmiter 
zostanie całkowicie naładowany, dioda zgaśnie. Po każdym użyciu sensora, koniecznie naładuj transmiter do pełna, zajmie to około jed-
nej godziny. W pełni naładowany transmiter, można używać przez kolejne 6 dni, bez konieczności ponownego ładowania. 

£  Po odłączeniu transmitera od ładowarki, zielona dioda transmitera powinna pulsować. Oznacza to, że bateria w transmiterze jest wy-
starczająco naładowana i można podłączyć go do sensora. Jeśli zielona dioda na transmiterze nie pulsuje, należy ponownie podłączyć 
go do ładowarki i naładować do pełna.

£  Transmiter, ładowarkę oraz tester należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. 
Jeśli nadajnik nie jest używany, należy go ładować co najmniej raz na 60 dni. 

WPROWADZENIE SENSORA

£ Zapisać numer seryjny (SN) transmitera.
£  Umyć ręce i założyć rękawiczki.
£  Wybrać miejsce wprowadzenia, odtłuścić i zdezynfekować skórę.
£  Przygotować i wprowadzić sensor za pomocą urządzenia do wprowadzania sensora (serter).
£  Przytrzymując sensor, delikatnie wyjąć igłę. Wyrzucić igłę do pojemnika na ostre odpady.
£  Przed podłączeniem transmitera dociśnij plaster do skóry.  

Uwaga: prawidłowe dociśniecie plastra do skóry gwarantuje, że sensor pozostanie przyklejony do skóry przez cały okres noszenia.
£  Odchyl plaster spod złącza sensora i uchwytów.
£  Wyprostuj plaster sensora tak, aby płasko przylegał do skóry. Nie usuwaj jeszcze paska ochronnego.
£  WAŻNE: Wszystkie plastry mocujące sensor należy dokładnie przykleić, a następnie przycisnąć i chwilę przytrzymać w celu zapewnienia 

trwałego mocowania sensora do skóry. Dzięki temu, sensor pozostaje bezpiecznie umocowany we właściwym miejscu i głębokości.

PODŁĄCZENIE TRANSMITERA

£ Przed podłączeniem transmitera upewnij się, że w pompie opcja Sensor jest włączona.
£ Odłącz transmiter od ładowarki, poczekaj 5 sekund aż zgaśnie zielona dioda. 
£  Ważne: jeśli zielona dioda transmitera nie zacznie pulsować po podłączeniu do sensora, należy odłączyć transmiter od sensora, 

i ponownie podłączyć go do ładowarki i naładować. Następnie, należy ponownie podłączyć transmiter do sensora. Jeżeli z jakiegokol-
wiek powodu, odłączysz transmiter od sensora lub ładowarki, odczekaj 5 sekund  przed ponownym podłączeniem go do sensora lub 
ładowarki.

£  Jeśli na metalowych stykach sensora lub czarnych uszczelkach widoczna jest krew, nie należy podłączać transmitera.  
Wyjąć i wyrzucić sensor, a następnie wprowadzić nowy sensor.

£ Umocuj sensor z transmiterem dodatkowym plastrem.
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