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JAK DZIAŁA
DEXCOM G6?

NADAJNIK
• Mocowany na czujniku
• Przekazuje dane bezprzewodowo do 

urządzenia wyświetlającego†

• Czas pracy baterii – 3 miesiące

CZUJNIK
• Mierzy glikemię przez nawet 10 dni od aplikacji
• Odczytuje dokładne wartości stężenia  

glukozy nawet przy przyjmowaniu 
paracetamolu3

URZĄDZENIE WYŚWIETLAJĄCE
• Odbiornik Dexcom lub kompatybilny 

smartfon†

Zakup odbiornika
jest opcjonalny

Wykazano, że stosowanie CGM Dexcom:

UDOWODNIONE KLINICZNIE
POZYTYWNE EFEKTY STOSOWANIA
CGM DEXCOMAPLIKATOR

• Łatwy w użyciu automatyczny 
aplikator wprowadza czujnik tuż 
pod skórę.

Stosowanie ciągłego monitorowania glikemii (CGM) 
Dexcom zmniejsza HbA1c, redukuje hipoglikemię 
i zwiększa czas w zakresie docelowym, co zostało 
potwierdzone w badaniach klinicznych1,2.

WSPIERAJ SWOICH  
PACJENTÓW
Z DEXCOM G6

 Smartfon nie jest częścią zestawu.†

zmniejsza ryzyko  
hipoglikemii6,

poprawia jakość  
życia7.

obniża HbA1c1,2,HbA1c

zwiększa czas w zakresie  
docelowym1,2,

DEXCOM G6 WYZNACZA 
DROGĘ DLA TWOICH 
PACJENTÓW Z CT1
www.dexcompolska.pl

 Smartfon nie jest częścią zestawu.†

Odczyt glukozy

Próg ostrzeżenia 
o wysokim 
poziomie

Próg ostrzeżenia 
o niskim 
poziomie

Strzałka trendu

Wykres trendu i 
aktualny odczyt 
poziomu glukozy

Aplikacja 
Dexcom G6
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Krystian i jego syn Ethan,  
Dexcom Warrior  
z CT1 od 2016 r.
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PALCÓW*  
I SKANOWANIA



Natalia,  
Dexcom Warrior  

z CT1 od 2007

CZYM JEST CIĄGŁE
MONITOROWANIE GLIKEMII?
Systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM) są urzą-
dzeniami stosowanymi w celu kontrolowania cukrzycy. 
Służą one do mierzenia poziomu glukozy w stałych od-
stępach czasowych, a pomiar przeprowadzany jest dzięki 
czujnikowi wprowadzonemu tuż pod skórę. Urządzenie 
przesyła bezprzewodowo odczyt poziomu glukozy do 
kompatybilnego smartfona, smartwatcha lub odbiornika†. 
CGM dostarcza pacjentowi odczyty glikemii w czasie rze-
czywistym, a także ostrzega, gdy poziom glukozy rośnie za 
wysoko lub spada zbyt nisko. Jest to wymierna 
pomoc, która pozwala Twoim pacjentom na 
pozostawanie w zakresie docelowym.

ZACZNIJ OD DEXCOM CGM,  
GDY LICZY SIĘ SKUTECZNOŚĆ 

ODCZYTY W CZASIE  
RZECZYWISTYM
Wystarczy rzut oka na ekran 
smartfona lub zegarka†, aby pacjent 
mógł poznać aktualny poziom 
glukozy, kierunek oraz tempo  
jej zmiany i zareagować.

OSTRZEŻENIE O 55MG/DL  
ZA 20 MINUT
Czasem poziom glukozy może 
gwałtownie spaść. Ostrzeżenie 
predykcyjne o 55mg/dL za 20 minut 
ostrzega pacjentów nawet 20 minut 
przed wystąpieniem ciężkiej 
hipoglikemii (≤55 mg dL).

OSTRZEŻENIA O WYSOKIM  
I NISKIM POZIOMIE
Z Dexcom G6 pacjenci mają 
możliwość zindywidualizowania 
ostrzeżeń tak, by dzięki zaledwie 
jednemu spojrzeniu na smartfon 
móc dowiedzieć się o zbyt niskim 
lub wysokim poziomie glukozy†.

DEXCOM CLARITY
Śledź trendy z CGM swoich 
pacjentów dzięki Dexcom CLARITY 
i pomagaj im lepiej kontrolować 
cukrzycę.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ
Z SYSTEMU CGM?
• Pacjenci z cukrzycą typu 1  

powyżej 2. roku życia, w tym  
kobiety ciężarne,

• Zarówno pacjenci leczeni za 
pomocą wielokrotnych wstrzyknięć 
(MDI), jak i ci, którzy korzystają 
z pompy insulinowej.

Inne wskazania do korzystania  
z systemu CGM:
• upośledzona świadomość hipoglikemii  

lub więcej niż jeden epizod ciężkiej  
hipoglikemii w ciągu roku,

• trudności z osiąganiem wartości  
docelowych HbA1c,

• nieświadomość hipoglikemii,
• zmienność glikemii,
• występowanie hiperglikemii spowo- 

dowanych lękiem przed hipoglikemią.

ZERO NAKŁUWANIA PALCÓW*

I SKANOWANIA
Dexcom G6 daje możliwość 
kontrolowania cukrzycy bez 
konieczności nakłuwania palców* 
czy kalibrowania, nawet gdy chodzi 
o podjęcie decyzji terapeutycznej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH  
O GLIKEMII
Z Dexcom Share pacjenci mogą 
udostępnić dane o glikemii 
i ostrzeżeniach nawet pięciu 
obserwatorom‡.

INTEROPERACYJNOŚĆ
Dexcom wyznacza drogę dla 
Twoich pacjentów dzięki integracji 
z wieloma dostępnymi na świecie 
systemami zamkniętej pętli 
automatycznej podaży insuliny.

WYJĄTKOWA DOKŁADNOŚĆ4 
Dexcom G6 jest pierwszym 
urządzeniem typu CGM spełniającym 
kryteria Amerykańskiej Agencji 
Żywności i Leków dla iCGM 
w odniesieniu do dokładności, 
wiarygodności i skuteczności 
klinicznej5.

Urządzenia inteligentne są 
sprzedawane osobno†

*Jeśli ostrzeżenia i odczyty z Dexcom G6 nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, 
decyzje terapeutyczne należy podejmować w oparciu o pomiar glukometrem.


