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Εισαγωγή στο  Dexcom Clarity

Προβλεπόμε νη χρήση/Δήλωση ασφάλε ιας
Το λογισμικό Dexcom Clarity, που βασίζεται στο διαδίκτυο, προβλέπεται για χρήση 
τόσο από οικιακούς  χρήστες  όσο και από επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  περίθαλψης  
με  σκοπό την υποβοήθηση ανθρώ πω ν που πάσχουν από διαβήτη και τω ν 
επαγγελματ ιώ ν υγε ιονομικής  περίθαλψής  τους  στην ανασκόπηση, ανάλυση και 
αξιολόγηση δεδομένω ν ιστορικού CGM με  απώ τερο σκοπό την υποστήριξη της  
αποτελεσματ ικής  διαχε ίρισης  του διαβήτη. Προβλέπεται για χρήση ω ς  παρελκόμενο 
λογισμικού στ ις  συσκευές  Dexcom CGM με  δυνατότητες  διεπαφής  δεδομένω ν.

ΠΡΟΣΟΧΗ Το λογισμικό δεν παρέχε ι ιατρική συμβουλή και δεν θα πρέπε ι να 
χρησιμοποιε ίται για τον σκοπό αυτόν. Οι οικιακοί χρήστες  πρέπε ι να συμβουλεύονται 
έναν επαγγελματ ία υγε ιονομικής  περίθαλψης , προτού προβούν σε  οποιαδήποτε  
ιατρική ερμηνε ία ή σε  οποιεσδήποτε  προσαρμογές  της  θεραπε ίας  βάσε ι τω ν 
πληροφοριώ ν του λογισμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  περίθαλψης  θα πρέπε ι να χρησιμοποιούν 
τ ις  πληροφορίε ς  του λογισμικού σε  συνδυασμό με  τ ις  λοιπές  κλινικές  πληροφορίε ς  
που τους  ε ίναι διαθέσιμες .

Σχετικά με  το  Dexcom Clarity
Το Dexcom Clarity ε ίναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που επιτρέπε ι τη μεταφορά 
δεδομένω ν γλυκόζης  από ένα σύστημα Dexcom CGM σε  απομακρυσμένους  
διακομιστές  της  Dexcom με  σκοπό τη διαχε ίριση τω ν δεδομένω ν, με  απώ τερο σκοπό 
την υποστήριξη της  χρήσης  του συστήματος  Dexcom CGM και τω ν υπηρεσιώ ν 
υγιε ινομικής  περίθαλψης . Το Dexcom Clarity μπορε ί να διαβιβάζε ι και να 
διαχε ιρίζεται δεδομένα από το σύστημα Dexcom G5 Mobile CGM, το σύστημα Dexcom 
ONE (όπου διατ ίθεται), τα συστήματα Dexcom G6 CGM (Dexcom G6), και Dexcom G7 
CGM (Dexcom G7) (όπου διατ ίθενται), τα οποία αναφέρονται όλα ω ς  συστήματα 
Dexcom CGM. Το Dexcom Clarity μπορε ί επίσης  να κοινοποιε ί δεδομένα σε  
διαλε ιτουργικές  συσκευές  τρίτω ν μερώ ν. Δε ίτε  τη λίστα με  τ ις  συμβατές  συσκευές  
στην ιστοσελίδα dexcom.com/clarity. Οι διαλε ιτουργικές  συσκευές  τρίτω ν μερώ ν 
ενδέχεται να μην ε ίναι διαθέσιμες  σε  όλες  τ ις  χώ ρες .

Μετά τη μεταφόρτω ση τω ν δεδομένω ν γλυκόζης  στο λογισμικό Dexcom Clarity, οι 
πληροφορίε ς  υποβάλλονται σε  επεξεργασία από το λογισμικό Dexcom Clarity και 
εμφανίζονται σε  υπολογιστές  σε  μορφή γραφημάτω ν, που ω ς  σκοπό έχουν να 

http://dexcom.com/clarity
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βοηθήσουν τους  ασθενε ίς  και τους  επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  περίθαλψης  να 
αναλύσουν τ ις  τάσε ις  και τα μοτ ίβα της  γλυκόζης . Οι αναφορές  δεδομένω ν μπορούν 
να προβληθούν, να αποθηκευτούν, να εκτυπω θούν και να αποσταλούν ω ς  
ηλεκτρονικά μηνύματα.

Το λογισμικό Dexcom Clarity εμφανίζε ι τα δεδομένα γλυκόζης  από ένα σύστημα 
Dexcom CGM 3 ώρες  μετά τη συλλογή τω ν δεδομένω ν. Αυτό σημαίνε ι ότ ι τα πλέον 
πρόσφατα δεδομένα που βλέπετε  στο Dexcom Clarity έχουν συλλεχθε ί τουλάχιστον 3 
ώρες  νω ρίτερα.

Διαμορφώσε ις  υπολογιστή και διαδικτύου
Για την εγκατάσταση του λογισμικού από το διαδίκτυο, τη μεταφόρτω ση δεδομένω ν 
ή την προβολή του online Οδηγού χρήστη απαιτε ίται σύνδεση στο διαδίκτυο 
ταχύτητας  1,5 Mbps ή υψηλότερης .

Συνιστάται να χρησιμοποιε ίτ ε  ένα κατάλληλο πρόγραμμα τε ίχους  προστασίας  και ένα 
πρόγραμμα προστασίας  από ιούς  στον υπολογιστή σας  για προστασία από ιούς , 
κακόβουλο λογισμικό και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση του υπολογιστή 
σας  και τω ν πληροφοριώ ν που αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε  επεξεργασία και 
μεταδίδονται από αυτόν.

Το πρόγραμμα Dexcom Clarity απαιτε ί τη χρήση cookies για μια ποικιλία σκοπώ ν, που 
συμπεριλαμβάνε ι τη συλλογή δεδομένω ν χρήσης  ιστοσελίδας , τη διαχε ίριση 
περιεχομένου, την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου και τη μέτρηση και την 
ανάλυση της  επισκεψιμότητας . Για περισσότερες  πληροφορίε ς  σχετ ικά με  τη χρήση 
τω ν cookies, διαβάστε  την Πολιτ ική Απορρήτου και την Πολιτ ική Cookies της  
εταιρε ίας  μας  στον ιστότοπο: dexcom.com

Το Dexcom Clarity υποστηρίζε ι τ ις  εξής  διαμορφώσε ις  συστήματος :

Windows 10 ή 11
 l Επεξεργαστής  1,3 GHz, 1 GB διαθέσιμη μνήμη RAM και 100 MB διαθέσιμος  

χώ ρος  στον δισκο

 l Microsoft .NET Framework 4.6.1 ή νεότερο, πλήρης  έκδοση

 l Ανάλυση οθόνης  1024 x 768 pixels ή υψηλότερη

 l Chrome, Firefox ή Microsoft Edge

http://www.dexcom.com/
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 l Θύρα USB 2.0+ ή καλύτερη για τη σύνδεση του καλω δίου USB για τη 
μεταφόρτω ση τω ν δεδομένω ν από τον προαιρετ ικό δέκτη Dexcom

Mac OSX 11 ή 12
 l Επεξεργαστής  2,3 GHz και μνήμη RAM 4 GB και 100 MB διαθέσιμος  χώ ρος  στον 

δισκο

 l Ανάλυση οθόνης  1280 x 800 pixels ή υψηλότερη

 l Chrome, Firefox για Mac OSX, ή Safari 12, 13, και 14

 l Θύρα USB 2.0+ ή καλύτερη για τη σύνδεση του καλω δίου USB για τη 
μεταφόρτω ση τω ν δεδομένω ν από τον προαιρετ ικό δέκτη Dexcom

Προαιρε τικέ ς  διαμορφώσε ις  υπολογιστή
 l Πρόγραμμα ανάγνω σης  PDF για την προβολή, αποθήκευση και εκτύπωση 

αναφορώ ν

 l Εκτυπω τής  για την εκτύπωση τω ν αναφορώ ν

 l Πρόγραμμα προβολής  φύλλω ν εργασίας  για τα εξαχθέντα δεδομένα

Για να εκτελέσετε  το Dexcom Clarity, το δίκτυό σας  πρέπε ι να επιτρέπε ι την 
ακόλουθη εξερχόμενη κίνηση δικτύου, για το οποίο μπορε ί να απιτούνται αλλαγές  
στη διαμόρφωση διακομιστή μεσολάβησης  και δικτύου:

 l dexcom.eu (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l dexcom.com (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l agent.mydiabetesdata.com με  υποστήριξη βρόχου DNS σε  127.0.0.1

Για να εκτελέσετε  τον Dexcom Uploader, το δίκτυό σας  πρέπε ι να επιτρέπε ι την 
ακόλουθη εξερχόμενη κίνηση δικτύου:

 l *.dexcom.eu (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l *.dexcom.com (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

Όροι χρήσης
Η χρήση σας  του Dexcom Clarity και τω ν υπηρεσιώ ν Dexcom υπόκε ιται στους  Όρους  
χρήσης  που αναφέρονται στον ιστότοπο 
dexcom.com/ linked/documentservice/TermsOfUse

http://dexcom.com/linked/documentservice/TermsOfUse
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Χρησιμοποιώ ντας  αυτόν τον οδηγό, συμφω νε ίτε  ότ ι συμμορφώ νεστε  με  τους  
εφαρμοστέους  όρους  και προϋποθέσε ις  σε  ό,τ ι αφορά τη χρήση σας  του Dexcom 
Clarity, τω ν υπηρεσιώ ν και του συγκεκριμένου Οδηγού χρήστη

Πολιτική απορρήτου και πρακτικέ ς  απορρήτου
Διαβάστε  την πολιτ ική απορρήτου Dexcom στην ιστοσελίδα 
dexcom.com/ linked/documentservice/PrivacyPolicy

Δικαιώματα ιδιοκτησίας
Το Dexcom Clarity και ο παρώ ν Οδηγός  χρήστη υπόκε ινται σε  πνευματ ικά δικαιώ ματα 
©2016-2023 από την Dexcom, Inc. και τους  δικαιοπαρόχους  της . Με  την επιφύλαξη 
κάθε  νόμιμου δικαιώ ματος . Το λογισμικό Dexcom Clarity που έχε ι καταφορτω θε ί 
στον υπολογιστή σας  ή σε  άλλες  συσκευές  ενδέχεται να περιλαμβάνε ι ορισμένο 
λογισμικό τρίτω ν μερώ ν με  άδε ια χρήσης  από την Dexcom, οι παρατηρήσε ις  για το 
οποίο παρατ ίθενται στο clarity.dexcom.com/notices

Τα προϊόντα τρίτω ν μερώ ν που αναφέρονται στον παρόντα οδηγό υπόκε ινται στα 
δικαιώ ματα τω ν κατασκευαστώ ν και τω ν διανομέω ν τους  στα προϊόντα και τα 
εμπορικά τους  σήματα.

Επικοινωνία με  την Dexcom
Για βοήθε ια σχετ ικά με  τα συστήματα Dexcom CGM, ερω τήσε ις  σχετ ικά με  το 
Dexcom Clarity ή για να λάβετε  μια έντυπη έκδοση του Οδηγού χρήστη, παρακαλούμε  
επικοινω νήστε  με  τον τοπικό σας  αντ ιπρόσω πο της  Dexcom.
(fehlender oder ungültiger Codeausschnitt)

Πρόσβαση στο  Dexcom Clarity

Για να προσπελάσετε  το λογισμικό Dexcom Clarity στον ιστό:

 1. Μεταβε ίτε  στην ιστοσελίδα clarity.dexcom.eu/professional

 2. Πληκτρολογήστε  το όνομα χρήστη και τον κω δικό πρόσβασης  του λογαριασμού 
Dexcom σας .

Εάν η κλινική σας  δεν έχε ι λογαριασμό, κάντε  κλικ στο Εγγραφε ίτε  τώρα. Εάν 
χρε ιάζεστε  κω δικούς  σύνδεσης  στον λογαριασμό της  κλινικής  σας , επικοινω νήστε  
με  έναν διαχε ιριστή του λογαριασμού Dexcom Clarity της  κλινικής  σας .

http://dexcom.com/linked/documentservice/PrivacyPolicy
http://clarity.dexcom.com/notices
https://clarity.dexcom.eu/professional
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Εγγραφή κλινικής
Κάθε  κλινική πρέπε ι να έχε ι εγγραφε ί από έναν εξουσιοδοτημένο αντ ιπρόσω πο, 
προκε ιμένου να ε ίναι προσπελάσιμη από τους  επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  
περίθαλψης . Εγγράφοντας  την κλινική, αποκτάτε  την ιδιότητα του Διαχε ιριστή του 
λογαριασμού Dexcom Clarity. Διασφαλίστε  ότ ι έχετε  καταχω ρισμένους  τουλάχιστον 
δύο διαχε ιριστές  για την κλινική σας . Δε ίτε  στο Ρόλοι προσωπικού, για να μάθετε  
περισσότερα σχετ ικά με  τα επίπεδα λογαριασμώ ν.

Εάν χρε ιάζεστε  πρόσβαση στον λογαριασμό της  κλινικής  σας , επικοινω νήστε  με  έναν 
διαχε ιριστή του λογαριασμού Dexcom Clarity της  κλινικής  σας .

Ο λογαριασμός  Dexcom Clarity σας  ε ίναι ε ιδικός  για τη γεω γραφ ική σας  περιοχή. 
Τυχόν λογαριασμοί που έχουν δημιουργηθε ί εκτός  της  Ευρω παϊκής  Ένωσης  (ΕΕ) δεν 
ε ίναι προσπελάσιμοι εντός  της  ΕΕ.

Για να εγγράψετε  την κλινική σας :

 1. Επιλέξτε  τη γλώ σσα σας  από την αναπτυσσόμενη λίστα στην άνω  δεξιά γω νία.

 2. Επιλέξτε  τη χώ ρα σας  από την αναπτυσσόμενη λίστα με  τ ις  χώ ρες .

 3. Κάντε  κλικ στο Υποβολή.

 4. Αναθέστε  σε  έναν εξουσιοδοτημένο αντ ιπρόσω πο να συμπληρώσε ι το έντυπο 
εγγραφής .

 5. Κάντε  κλικ στο Υποβολή.

 6. Κάντε  κλικ στο Ολοκλήρωση ε γγραφής  από το ηλεκτρονικό μήνυμα 
ενεργοποίησης  που απεστάλη στον αντ ιπρόσω πο.

 7. Πληκτρολογήστε  ένα όνομα χρήστη και έναν κω δικό πρόσβασης  για τον εαυτό 
σας .

 8. Κάντε  κλικ στο Ολοκλήρωση της  ε γγραφής  μου.

 9. Κάντε  κλικ στο ΟΚ.

Αποσύνδεση
Μπορε ίτε  να αποσυνδεθε ίτ ε  ανά πάσα στ ιγμή από το πρόγραμμα Dexcom Clarity. 
Κάντε  κλικ στο όνομα του λογαριασμού σας  στην άνω  δεξιά γω νία της  σελίδας , 
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κατόπιν κάντε  κλικ στο Αποσύνδεση. Αυτό ε ίναι χρήσιμο, εάν χρησιμοποιούν τον ίδιο 
υπολογιστή περισσότεροι χρήστες  λογαριασμώ ν.

Ρυθμίσε ις
Η καρτέλα Ρυθμίσε ις  επιτρέπε ι την επικαιροποίηση τω ν προτ ιμήσεω ν του προφ ίλ 
σας  και του κω δικού πρόσβασης . Οι διαχε ιριστές  της  κλινικής  μπορούν να 
επικαιροποιούν τ ις  ρυθμίσε ις  της  κλινικής  και τ ις  ρυθμίσε ις  ασφάλε ιας . Οι επιλογές  
στ ις  Ρυθμίσε ις  έχουν ω ς  εξής :

 l Λογαριασμός : Επικαιροποίηση του ονόματός  σας , της  ηλεκτρονικής  σας  
διεύθυνσης , της  γλώ σσας  και της  μονάδας  μέτρησης .

 l Κωδικός  πρόσβασης : Επικαιροποίηση του κω δικού πρόσβασής  σας . Πρέπε ι να 
γνω ρίζετε  τον τρέχοντα κω δικό πρόσβασής  σας .

 l Πληροφορίε ς  κλινικής : Είναι προσπελάσιμες  μόνο από τον Διαχε ιριστή. 
Επικαιροποίηση ονόματος , διεύθυνσης  και αριθμού τηλεφώ νου κλινικής .

 l Ασφάλε ια: Είναι προσπελάσιμη μόνο από τον Διαχε ιριστή. Επιλέξτε  τη διάρκε ια 
τω ν εξαναγκασμένω ν επαναφορώ ν κω δικού πρόσβασης  και της  αυτόματης  
αναστολής  λόγω  αδράνε ιας  του λογαριασμού. Οι αλλαγές  που γίνονται ισχύουν 
για όλους  τους  χρήστες  της  κλινικής .

Λογαριασμοί προσωπικού
Η σελίδα προσω πικού εμφανίζε ι όλα τα ονόματα λογαριασμώ ν χρηστώ ν της  κλινικής , 
τ ις  ηλεκτρονικές  διευθύνσε ις , τους  ρόλους  χρηστώ ν και την κατάσταση τω ν 
λογαριασμώ ν. Εάν μόλις  δημιουργήσατε  τον λογαριασμό Dexcom Clarity της  κλινικής  
σας , θα δε ίτ ε  μόνο τον δικό σας  λογαριασμό στη λίστα.

Ρόλοι προσωπικού
Το Dexcom Clarity παρέχε ι δύο διαφορετ ικά ε ίδη ρόλω ν χρηστώ ν: Βασικός  χρήστης  
και Διαχε ιριστής .

 l Ο Τυπικός  χρήστης  έχε ι πρόσβαση στη Λίστα ασθενώ ν και τη διαχε ιρίζεται, 
μεταφορτώ νε ι δεδομένα CGM και προβάλλε ι τ ις  αναφορές  ασθενώ ν.

 l Ο Διαχε ιριστής  έχε ι πρόσβαση στη Λίστα ασθενώ ν και στους  λογαριασμούς  
προσω πικού και τα διαχε ιρίζεται. Αυτοί μεταφορτώ νουν τα δεδομένα CGM, 
προβάλλουν τ ις  αναφορές  ασθενώ ν και προσκαλούν τους  νέους  χρήστες  της  
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κλινικής . Διασφαλίστε  ότ ι έχετε  καταχω ρισμένους  τουλάχιστον δύο 
διαχε ιριστές  για την κλινική σας .

Κατάσταση λογαριασμού
Οι επιλογές  για την κατάσταση λογαριασμού ε ίναι οι εξής :

 l Ενεργός : Ο λογαριασμός  ε ίναι διαθέσιμος  για χρήση.

 l Σε  αναστολή: Ο λογαριασμός  ε ίναι απενεργοποιημένος .

 l Έχε ι προσκληθε ί: Στον ιδιοκτήτη του λογαριασμού έχε ι αποσταλε ί μια 
ηλεκτρονική πρόκληση να χρησιμοποιήσε ι το Dexcom Clarity.

 l Αναστολή πρόσκλησης : Η πρόσκληση για χρήση του Dexcom Clarity έχε ι λήξε ι.

 l Έχε ι λήξε ι: Καμία σύνδεση για 90 ημέρες .

 l Κλε ιδωμένος : Έχε ι υπερβληθε ί ο μέγιστος  αριθμός  επιτρεπόμενω ν αποπε ιρώ ν 
σύνδεσης .

Προσθήκη λογαριασμών προσωπικού
Ως  διαχε ιριστής , μπορε ίτ ε  να προσκαλέσετε  άλλους  επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  
περίθαλψης  να χρησιμοποιήσουν το Dexcom Clarity.

Για να προσκαλέσετε  προσω πικό:

 1. Κάντε  κλικ στο Προσωπικό .

 2. Κάντε  κλικ στο Προσθήκη λογαριασμού προσωπικού.

 3. Πληκτρολογήστε  το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του επαγγελματ ία 
υγε ιονομικής  περίθαλψης .

 4. Επιλέξτε  Τυπικός  χρήστης  ή Διαχε ιριστής , για να αναθέσετε  τον ρόλο και τα 
προνόμια του χρήστη.

 5. Κάντε  κλικ στο Αποθήκευση, για να αποστε ίλετε  ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 
ενεργοποίησης  στον προσκεκλημένο χρήστη.

 6. Κάντε  κλικ στο Προσθήκη άλλου λογαριασμού προσωπικού ή στο Κλε ίσιμο .

Οι νέοι χρήστες  πρέπε ι να αποδεχτούν την πρόσκληση και να δημιουργήσουν ένα 
όνομα χρήστη και έναν κω δικό πρόσβασης  για να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό 
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τους . Ο χρήστης  θα εμφανίζεται στη λίστα Λογαριασμοί προσω πικού ω ς  
προσκεκλημένος  μέχρι την ενεργοποίηση.

Αποδοχή πρόσκλησης  λογαριασμού προσωπικού
Μόλις  ένας  διαχε ιριστής  σας  προσθέσε ι στον λογαριασμό της  κλινικής , θα λάβετε  
μια ηλεκτρονική πρόσκληση από το Dexcom Clarity. Εάν δεν ολοκληρώσετε  την 
εγγραφή σας  πριν από την ημερομηνία λήξης  που θα σας  δοθε ί, θα χρε ιαστε ίτ ε  μια 
νέα πρόσκληση.

Για να ολοκληρώσετε  την εγγραφή σας :

 1. Κάντε  κλικ στο Ολοκλήρωση ε γγραφής  από το ηλεκτρονικό μήνυμα 
ενεργοποίησης  που σας  απεστάλη.

 2. Πληκτρολογήστε  ένα όνομα χρήστη και έναν κω δικό πρόσβασης  για τον εαυτό 
σας .

 3. Κάντε  κλικ στο Ολοκλήρωση της  ε γγραφής  μου και κατόπιν κάντε  κλικ στο 
OK.

Διαχε ίριση λογαριασμών προσωπικού
Οι διαχε ιριστές  μπορούν να επεξεργάζονται ονόματα, ηλεκτρονικές  διευθύνσε ις , 
καταστάσε ις  λογαριασμώ ν και ρόλους  για λογαριασμούς  προσω πικού.

Για να διαχε ιριστε ίτ ε  λογαριασμούς  προσω πικού:

 1. Κάντε  κλικ στο Προσωπικό .

 2. Εντοπίστε  τον χρήστη που επιθυμε ίτ ε  να επεξεργαστε ίτ ε , κατόπιν αφήστε  τον 
δρομέα δίπλα στην κατάσταση λογαριασμού του, έω ς  ότου εμφανιστε ί το 
ε ικονίδιο Επεξεργασία.

 3. Κάντε  κλικ στο Επεξεργασία.

 4. Κάντε  τ ις  επιθυμητές  αλλαγές , κατόπιν κάντε  κλικ στο Αποθήκευση.

 5. Κάντε  κλικ στο ΟΚ στη σελίδα επιτυχίας .

Μπορε ίτε  να στε ίλετε  εκ νέου προσκλήσε ις  για δημιουργία λογαριασμού από τη 
σελίδα Επεξεργασία λογαριασμού προσω πικού επισημαίνοντας  το αντ ίστοιχο 
πλαίσιο.
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Οι Διαχε ιριστές  δεν μπορούν να αλλάξουν ρόλο από Διαχε ιριστής  σε  Τυπικός  
χρήστης . Τον ρόλο τους  μπορε ί να αλλάξε ι μόνο ένας  άλλος  Διαχε ιριστής .

Δεν μπορε ίτ ε  να διαγράψετε  μόνιμα έναν λογαριασμό χρήστη. Μπορε ίτε  μόνο να 
αναστε ίλετε  λογαριασμούς , για να αποτρέψετε  την πρόσβαση σε  αυτούς .

Λίστα ασθε νών
Η σελίδα με  τους  Ασθενε ίς  αναγράφε ι τους  ασθενε ίς  που έχουν καταχω ρηθε ί στον 
λογαριασμό κλινικής  σας  του Dexcom Clarity. Στη σελίδα αυτή έχουν πρόσβαση όλοι 
οι χρήστες  του Dexcom Clarity της  κλινικής .

Για κάθε  ασθενή μπορε ίτ ε  να μεταφορτώ σετε  ή να εξαγάγετε  δεδομένα CGM στη 
διάρκε ια τω ν επισκέψεω ν, να αποθηκεύσετε  ή να εκτυπώσετε  αναφορές , να 
προβάλετε  διαδραστ ικές  αναφορές , να επεξεργαστε ίτ ε  ή να διαγράψετε  τ ις  
πληροφορίε ς  του και να τον προσκαλέσετε  να μοιραστε ί μαζί σας  τα δεδομένα CGM 
του. Για να αποκτήσετε  πρόσβαση στ ις  επιλογές  αυτές , κάντε  κλικ στο όνομα του 
ασθενούς .

Η προσθήκη ενός  ασθενούς  στη λίστα ασθενώ ν του Dexcom Clarity της  κλινικής  σας  
δεν δημιουργε ί λογαριασμό Dexcom Clarity για τον συγκεκριμένο ασθενή. Οι ασθενε ίς  
πρέπε ι να δημιουργήσουν τον δικό τους  λογαριασμό στο Dexcom Clarity, εάν θέλουν 
να προβάλουν ή να μοιραστούν δεδομένα CGM που έχουν μεταφορτω θε ί στη 
συγκεκριμένη κλινική. Δε ίτε  στο Κοινή χρήση δεδομέ νων για περισσότερες  
πληροφορίε ς .

Προσθήκη ασθε νούς
Για να προσθέσετε  έναν ασθενή:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο Προσθήκη νέου ασθε νούς .

 3. Πληκτρολογήστε  το όνομα, την ημερομηνία γέννησης  και ένα προαιρετ ικό 
αναγνω ριστ ικό ασθενούς , κατόπιν κάντε  κλικ στο Αποθήκευση.

 4. Κάντε  άλλη επιλογή ή κάντε  κλικ στο Κλε ίσιμο .

Το αναγνω ριστ ικό ασθενούς  ε ίναι προαιρετ ικό και μπορε ί να ε ίναι οποιοσδήποτε  
συνδυασμός  αλφαβητ ικώ ν ή αριθμητ ικώ ν χαρακτήρω ν για την αναγνώ ριση ασθενώ ν 
στην κλινική σας .
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Επεξεργασία ε νός  ασθε νούς
Για να επεξεργαστε ίτ ε  έναν ασθενή:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του ασθενούς  που επιθυμε ίτ ε  να επεξεργαστε ίτ ε .

 3. Κάντε  κλικ στο Επεξεργασία.

 4. Κάντε  τ ις  επιθυμητές  αλλαγές .

 5. Κάντε  κλικ στο Αποθήκευση, κατόπιν στο OK.

Διαγραφή ασθε νούς
Η διαγραφή ενός  ασθενούς  διαγράφε ι όλα τα δεδομένα CGM που έχουν 
μεταφορτω θε ί και βρίσκονται σε  κοινή χρήση και δεν μπορε ί να αναιρεθε ί.

Για να διαγράψετε  έναν ασθενή:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του ασθενούς  που επιθυμε ίτ ε  να επεξεργαστε ίτ ε .

 3. Κάντε  κλικ στο Διαγραφή.

 4. Κάντε  κλικ στο πλαίσιο Ναι, επιθυμώ  να διαγράψω  αυτόν τον ασθε νή.

 5. Κάντε  κλικ στο Διαγραφή, κατόπιν στο Κλε ίσιμο .

Πλοήγηση στη λίστα ασθε νών
Υπάρχουν δύο τρόποι πλοήγησης  στη λίστα ασθενώ ν, για να βρε ίτ ε  έναν 
συγκεκριμένο ασθενή: αναζήτηση ή ταξινόμηση.

Η αναζήτηση χρησιμοποιε ί τη γραμμή αναζήτησης  στο πάνω  μέρος  της  λίστας , για να 
βρε ι έναν συγκεκριμένο ασθενή.

Για να αναζητήσετε  έναν ασθενή:

 1. Πληκτρολογήστε  το όνομα ασθενούς  ή το αναγνω ριστ ικό ασθενούς .

 2. Πατήστε  το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιό σας , για να ξεκινήσετε  την 
αναζήτηση.

Για να ταξινομήσετε  τη λίστα ασθενώ ν:
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 1. Κάντε  κλικ στο ΟΝΟΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ή 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ στην πράσινη γραμμή.

 2. Κάντε  κλικ στην επιλογή σας  ξανά, για να κάνετε  ταξινόμηση με  την αντ ίστροφη 
σε ιρά.

Εάν έχετε  περισσότερους  από 10 ασθενε ίς , μπορε ίτ ε  να τους  προσπελάσετε  
χρησιμοποιώ ντας  τους  αριθμούς  σελίδω ν στο κάτω  μέρος  της  λίστας .

Κοινή χρήση δεδομέ νων ασθε νών
Οι ασθενε ίς  πρέπε ι να δώ σουν τη συγκατάθεσή τους  για την κοινή χρήση τω ν 
δεδομένω ν CGM τους  αποδεχόμενοι μια πρόσκληση κοινής  χρήσης  από την κλινική 
σας . Τα δεδομένα δεν υπόκε ινται σε  κοινή χρήση, έω ς  ότου ο ασθενής  να 
δημιουργήσε ι ή να συνδεθε ί με  τον λογαριασμό του Dexcom Clarity, για να αποδεχτε ί 
την πρόσκληση για κοινή χρήση.

Εφόσον ο ασθενής  αποδεχτε ί την πρόσκληση για κοινή χρήση, τα δεδομένα που 
μεταφορτώ νονται από τον ασθενή μέσω  δέκτη Dexcom ή μέσω  εφαρμογής  Dexcom 
Mobile θα ε ίναι διαθέσιμα για προβολή στην κλινική μέσω  του λογαριασμού Dexcom 
Clarity της  κλινικής . Τα δεδομένα του δέκτη που μεταφορτώ νονται στην κλινική θα 
ε ίναι κατόπιν διαθέσιμα στον ασθενή για προβολή στον λογαριασμό Dexcom Clarity 
του, καθώ ς  και στον λογαριασμό Dexcom Clarity της  κλινικής .

Οι ασθενε ίς  ή οι κλινικές  μπορούν να διακόψουν την κοινή χρήση ανά πάσα στ ιγμή.

 l Όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφορτω θε ί από τον δέκτη στον λογαριασμό 
Dexcom Clarity της  κλινικής  θα εξακολουθούν να ε ίναι προσπελάσιμα στην 
κλινική. Μετά τη διακοπή του κοινής  χρήσης , τα δεδομένα αυτά δεν θα ε ίναι 
προσπελάσιμα από τον λογαριασμό Dexcom Clarity του ασθενούς .

 l Όλα τα δεδομένα που έχουν αποσταλε ί από την εφαρμογή Dexcom Mobile app ή 
που έχουν μεταφορτω θε ί από τον δέκτη στον προσω πικό λογαριασμό Dexcom 
Clarity του ασθενούς  δεν θα ε ίναι προσπελάσιμα από την κλινική μετά τη 
διακοπή της  κοινής  χρήσης .

 l Οι ασθενε ίς  θα συνεχίζουν να βλέπουν τα δικά τους  δεδομένα στον προσω πικό 
τους  λογαριασμό Dexcom Clarity μέσω  μεταφόρτω σής  τους  στον δέκτη ή μέσω  
αποστολής  τους  από την εφαρμογή Dexcom Mobile.
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Οι κλινικές  χρησιμοποιούν το Dexcom Clarity, για να προσκαλέσουν τους  ασθενε ίς  να 
μοιραστούν τα δεδομένα τους  με  την κλινική. Μπορούν να προσκαλέσουν προφορικά, 
σε  έντυπη μορφή ή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομε ίου. Οι προσκλήσε ις  παρέχουν 
έναν κω δικό κοινής  χρήσης , τον οποίο οι ασθενε ίς  πρέπε ι να ε ισαγάγουν στους  
προσω πικούς  τους  λογαριασμούς  Dexcom Clarity. Αφού ε ισαγάγουν τον κω δικό 
αυτόν, οι λογαριασμοί θα αρχίσουν αυτόματα να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ τους .

Πρόσκληση ε νός  ασθε νούς  για κοινή χρήση 
δεδομέ νων
Χρησιμοποιήστε  το Dexcom Clarity για να προσκαλέσετε  τους  ασθενε ίς  να 
μοιραστούν τα δεδομένα τους  με  την κλινική σας . Παράσχετε  μια πρόσκληση στους  
ασθενε ίς  σε  έντυπη μορφή ή μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομε ίου. Οι προσκλήσε ις  
παρέχουν έναν κω δικό κοινής  χρήσης , τον οποίο οι ασθενε ίς  πρέπε ι να ε ισαγάγουν 
στους  προσω πικούς  τους  λογαριασμούς  Dexcom Clarity. Αφού ε ισαγάγουν τον 
κω δικό αυτόν, οι λογαριασμοί θα αρχίσουν αυτόματα να μοιράζονται δεδομένα 
μεταξύ τους .

Οι προσκλήσε ις  συντάσσονται στην προεπιλεγμένη γλώ σσα της  κλινικής  σας .

Για να δημιουργήσετε  μια πρόσκληση:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του ασθενούς  που επιθυμε ίτ ε  να προσκαλέσετε .

 3. Κάντε  κλικ στο Κοινή χρήση δεδομέ νων.

 4. Κάντε  κλικ στο Εκτύπωση πρόσκλησης , για να την προβάλετε  και να την 
εκτυπώσετε  ή στο Αποστολή πρόσκλησης  μέσω  email και κατόπιν ε ισαγάγετε  
την ηλεκτρονικη διεύθυνση του ασθενούς .

 5. Κάντε  κλικ στο Πρόσκληση, κατόπιν στο Κλε ίσιμο .

Διακοπή κοινής  χρήσης  δεδομέ νων
Για να διακόψετε  την κοινή χρήση δεδομένω ν με  έναν ασθενή:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του ασθενούς  με  τον οποίο επιθυμε ίτ ε  να διακόψετε  την 
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κοινή χρήση.

 3. Κάντε  κλικ στο Διακοπή κοινής  χρήσης  δεδομέ νων.

Το όνομα του ασθενούς  θα εξακολουθε ί να εμφανίζεται στη λίστα ασθενώ ν για 
σκοπούς  αναφοράς .

Κατάσταση κοινής  χρήσης
Για να προσδιορίσετε  εάν ένας  ασθενής  μοιράζεται δεδομένα με  την κλινική σας , 
δε ίτ ε  τη στήλη Κοινή χρήση δεδομένω ν στη λίστα ασθενώ ν για τον συγκεκριμένο 
ασθενή.

 l Προσκεκλημένος : Ο ασθενής  προσκλήθηκε  σε  κοινή χρήση.

 l Ενεργό : ο ασθενής  μοιράζεται δεδομένα.

 l Ιδιωτικό : ο ασθενής  μοιράζεται δεδομένα, αλλά δεν έχε ι συναινέσε ι στους  
νόμους  περί απορρήτου.

 l Ανενεργό : Ο ασθενής  δεν μοιράζεται δεδομένα.

Μεταφόρτωση δεδομέ νων
Μπορε ίτε  να μεταφορτώ σετε  τα δεδομένα CGM ενός  ασθενούς  από τον δέκτη 
Dexcom του κάθε  φορά που βρίσκεται στην κλινική σας . Εάν ένας  ασθενής  
χρησιμοποιε ί την εφαρμογή Dexcom Mobile, τα δεδομένα μεταφορτώ νονται συνεχώ ς  
και ε ίναι διαθέσιμα για προβολή για όσο επιτρέπεται η κοινή χρήση τους . Δε ίτε  στο 
Κοινή χρήση δεδομέ νων για πληροφορίε ς .

Για την παροχή δεδομένω ν CGM ε ίναι δυνατή η χρήση τόσο ενός  έξυπνου τηλεφώ νου 
όσο και ενός  δέκτη. Το σύστημα του έξυπνου τηλεφώ νου δρομολογε ί δεδομένα στον 
διακομιστή Dexcom, όπου τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για την δημιουργία 
αναφορώ ν μετά από τρε ις  ώρες . Για να λάβε ι αυτά τα δεδομένα, το έξυπνο 
τηλέφω νο πρέπε ι να έχε ι συνδεθε ί στο διαδίκτυο και η εφαρμογή Dexcome Mobile 
CGM να βρίσκεται σε  λε ιτουργία.

Ο δέκτης  Dexcom απαιτε ί σύνδεση σε  υπολογιστή για την περιοδική μεταφόρτω ση 
δεδομένω ν. Εάν οι ασθενε ίς  χρησιμοποιούν εν μέρε ι ένα έξυπνο τηλέφω νο για μέρος  
του χρόνου και εν μέρε ι έναν δέκτη, τότε  το Dexcom Clarity απαιτε ί δεδομένα και από 
τα δύο για να παράσχε ι ακριβή στατ ιστ ικά στοιχε ία.
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Μεταφόρτωση δεδομέ νων ασθε νούς
Όταν μεταφορτώ νετε  δεδομένα από έναν δέκτη Dexcom ασθενούς  στην κλινική, τα 
δεδομένα μπορούν άμεσα να προβληθούν από τη στ ιγμή της  καταχώ ρισής  τους  στη 
Λίστα Ασθενώ ν.

Για να μεταφορτώ σετε  δεδομένα για κάθε  ασθενή:

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του επιθυμητού ασθενούς .

 3. Κάντε  κλικ στο Μεταφόρτωση δεδομέ νων.

 4. Συνδέστε  το CGM σύμφω να με  τ ις  οδηγίε ς  που παρέχονται στην οθόνη.

 5. Κάντε  κλικ στο Εγκατάσταση ή Μεταφόρτωση.

 6. Κάντε  κλικ στο Αποθήκευση ή εκτύπωση αναφοράς  ή στο Μετάβαση σε  
διαδραστικέ ς  αναφορέ ς .

Διαχε ίριση δέκτη
Το χαρακτηριστ ικό αυτό ε ίναι διαθέσιμο μόνο σε  χρήστες  του συστήματος  Dexcom 
Professional CGM και του Dexcom G6. Τα συστήματα Dexcom Professional CGM 
ανήκουν στ ις  κλινικές , ε ίναι συσκευές  πολλαπλώ ν ασθενώ ν και η διαμόρφωσή τους  
επιτρέπεται μόνο σε  επαγγελματ ίε ς  υγε ιονομικής  περίθαλψης , όπου αυτό ε ίναι 
δυνατό. Οι ρυθμίσε ις  που ε ίναι διαθέσιμες  για επαγγελματ ικούς  δέκτες  ε ίναι οι εξής :

 l Επαναφορά: Διαγράφε ι όλα τα δεδομένα και κάνε ι επαναφορά τω ν 
εργοστασιακώ ν ρυθμίσεω ν. Αυτή η ενέργε ια δεν μπορε ί να αναιρεθε ί.

 l Τυφλοποίηση: Απενεργοποιε ί όλες  τ ις  ενδε ίξε ις  γλυκόζης  CGM, τα βέλη, τα 
γραφήματα και όλους  τους  συναγερμούς  και τ ις  προε ιδοποιήσε ις  που 
σχετ ίζονται με  τ ις  τ ιμές  της  γλυκόζης .

 l Αναίρεση τυφλοποίησης : Ενεργοποιε ί όλες  τ ις  ενδε ίξε ις  γλυκόζης  CGM, τα 
βέλη, τα γραφήματα και όλους  τους  συναγερμούς  και τ ις  προε ιδοποιήσε ις  που 
σχετ ίζονται με  τ ις  τ ιμές  της  γλυκόζης .

Τυφλοποίηση, Αναίρεση τυφλοποίησης  και Επαναφορά
Το λογισμικό Dexcom Clarity ανιχνεύε ι εάν ένας  δέκτης  βρίσκεται σε  κατάσταση 
τυφλοποίησης  ή μη τυφλοποίησης . Οι τυφλοποιημένοι δέκτες  μπορούν να οριστούν 
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σε  Αναίρεση τυφλοποίησης  ή Επαναφορά. Οι μη τυφλοποιημένοι δέκτες  μπορούν να 
οριστούν σε  Τυφλοποίηση ή Επαναφορά.

Παρακαλούμε  επικοινω νήστε  με  τον τοπικό σας  αντ ιπρόσω πο της  Dexcom, εάν 
επιθυμε ίτ ε  περισσότερες  πληροφορίε ς  σχετ ικά με  το χαρακτηριστ ικό αυτό.

Ανώνυμη μεταφόρτωση
Χρησιμοποιε ίτ ε  την ανω νυμη μεταφόρτω ση, όταν υφ ίσταται ζήτημα ιδιω τ ικότητας  
του ασθενούς . Τα δεδομένα που μεταφορτώ νονται ω ς  ανώ νυμα δεν περιέχουν 
προσω πικές  πληροφορίε ς  και αποθηκεύονται στο σύστημα Dexcom. Δεν θα μπορε ίτ ε  
να προσπελάσετε  τα δεδομένα αυτά, όταν επιστρέψετε  στη λίστα ασθενώ ν. 
Μπορε ίτε  να συμπεριλάβετε  ένα αναγνω ριστ ικό (ID) για να προβάλλεται στο πάνω  
μέρος  τω ν αναφορώ ν.

Χαρακτηριστικά αναφορών
Στο Dexcom Clarity προβάλλετε  αναφορές  δεδομένω ν γλυκόζης  με  διαδραστ ικά 
γραφήματα και συναφή στατ ιστ ικά.

Μπορε ίτε  να προσπελάσετε  τ ις  αναφορές  απευθε ίας  αφού μεταφορτώ σετε  τα 
δεδομένα ασθενούς  ή να κάνετε  οποτεδήποτε  τα εξής :

 1. Κάντε  κλικ στο Ασθενε ίς .

 2. Κάντε  κλικ στο όνομα του επιθυμητού ασθενούς .

 3. Κάντε  κλικ στο Μετάβαση σε  διαδραστικέ ς  αναφορέ ς .

Για να επιστρέψετε  στη Λίστα ασθενώ ν ενώ  προβάλλετε  τ ις  διαδραστ ικές  αναφορές , 
κάντε  κλικ στο ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ από οποιαδήποτε  σελίδα 
αναφορώ ν.

Επιλογή εύρους  ημερομηνιών
Οι αναφορές  Dexcom Clarity εμφανίζουν ω ς  προεπιλογή τα δεδομένα τω ν 
τελευταίω ν 14 ημερώ ν.

Για να αλλάξετε  το εύρος  ημερομηνιώ ν, από οποιαδήποτε  αναφορά:
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 1. Κάντε  κλικ στο εύρος  ημερομηνιώ ν.

 2. Επιλέξετε  αριθμό πλέον πρόσφατω ν ημεριώ ν ή επιλέξτε  ένα εξατομικευμένο 
εύρος  ημερομηνιώ ν. Κατόπιν κάντε  κλικ στο OK.

Συμβάντα
Τα Συμβάντα που καταγράφονται από το σύστημα Dexcom CGM απε ικονίζονται σε  
ορισμένες  αναφορές . Κάθε  συμβάν εμφανίζεται ω ς  ένα ε ικονίδιο. Αφήστε  τον 
δρομέα πάνω  από ένα ε ικονίδιο, για να προβάλετε  περισσότερες  πληροφορίε ς .

Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς
Στο κάτω  μέρος  της  λίστας  Αναφορές , κάντε  κλικ στο Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς , για 
να αλλάξετε  μόνο την προβολή τω ν ευρώ ν-στόχου της  γλυκόζης . Αυτές  οι αλλαγές  
ρυθμίσεω ν ισχύουν μόνο για την προβολή του λογαριασμού σας  και δεν αλλάζουν 
οποιαδήποτε  άλλη προβολή λογαριασμού κλινικής , τ ις  προσω πικές  ρυθμίσε ις  
του/ της  ασθενούς  ή οποιεσδήποτε  ρυθμίσε ις  CGM.

Ώρα μέτρησης  γλυκόζης /Εύρος -στόχος : Για να εξατομικεύσετε  το άνω  και κάτω  
όριο για το εύρος -στόχο της  γλυκόζης , κάντε  κλικ και κρατήστε  πατημένο ένα γκρίζο 
κυκλικό ε ικονίδιο και σύρετέ  το προς  τα επάνω  ή τα κάτω , για να ορίσετε  τ ις  
επιθυμητές  τ ιμές  γλυκόζης  για το εύρος -στόχο ή επιλέξτε  τον χρόνο και τα όρια 
επιπέδου γλυκόζης  τόσο για την Ημέρα όσο και για τη Νύχτα από τ ις  
αναπτυσσόμενες  λίστες . Σε  ολόκληρο το Dexcom Clarity, η γραμμή του άνω  ορίου 
ε ίναι πάντα κίτρινη και η γραμμή του κάτω  ορίου ε ίναι πάντα κόκκινη. Τα χρώ ματα 
μπορε ί να εμφανίζονται διαφορετ ικά, ανάλογα με  τ ις  ρυθμίσε ις  της  οθόνης  σας .

Ημέρα και Νύχτα: Για να εξατομικεύσετε  την ημέρα και τη νύχτα, κάντε  κλικ και 
κρατήστε  πατημένο ένα γκρίζο κυκλικό ε ικονίδιο και σύρετέ  το προς  τα αριστερά ή 
τα δεξιά, για να ορίσετε  πότε  αρχίζε ι και πότε  τελε ιώ νε ι η ημέρα ή επιλέξτε  την ώρα 
έναρξης  και τέλους  τόσο για την Ημέρα όσο και για τη Νύχτα, από τ ις  
αναπτυσσόμενες  λίστες .

Πολύ υψηλή: Επιλέξτε  13,9 mmol/L (250 mg/dL) ή υψηλότερο ω ς  το όριο για 
προβολή του Πολύ υψηλή εντός  τω ν αναφορώ ν Dexcom Clarity. Η αλλαγή αυτής  της  
ρύθμισης  δεν αλλάζε ι τ ις  ρυθμίσε ις  του Dexcom CGM.

Πολύ χαμηλή: Επιλέξτε  2,8 mmol/L ή 3,0 mmol/L (50 mg/dL ή 54 mg/dL) καθώ ς  το 
όριο για προβολή του Πολύ Χαμηλή εντός  τω ν αναφορώ ν Dexcom Clarity. Η αλλαγή 
αυτής  της  ρύθμισης  δεν αλλάζε ι τ ις  ρυθμίσε ις  του Dexcom CGM.



Dexcom Clarity Οδηγός χρήστη για κλινικές 22 από 39

Εύρος -στόχος  AGP: Επιλέξτε  τα άνω  και κάτω  όρια που θέλετε  να βλέπετε  στην 
αναφορά AGP. Οι αλλαγές  που πραγματοποιε ίτ ε  για τη ρύθμιση αυτή ισχύουν μόνο 
για την αναφορά AGP.

Έξοδοι αναφορών
Μπορε ίτε  να εκτυπώσετε , να κατεβάσετε , να στε ίλετε  ω ς  ηλεκτρονικό μήνυμα και 
να εξαγάγετε  αναφορές  με  τους  συνδέσμους  που βρίσκονται στο πάνω  μέρος  του 
Dexcom Clarity.

Όλες  οι αναφορές  δημιουργούνται στην προεπιλεγμένη γλώ σσα και στ ις  μονάδες  
μέτρησης  του λογαριασμού σας . Ο ασθενής  σας  ενδέχεται να ζητήσε ι μια αναφορά σε  
διαφορετ ική γλώ σσα ή διαφορετ ική μονάδα μέτρησης . Για να αποστε ίλετε  μια 
αναφορά με  διαφορετ ικές  ρυθμίσες , μεταβε ίτ ε  στο Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς .

Εκτύπωση αναφορών
Για να εκτυπώσετε  μια αναφορά από οποιαδήποτε  σελίδα αναφορώ ν:

 1. Κάντε  κλικ στο ε ικονίδιο εκτύπωσης  στο πάνω  μέρος  της  σελίδας .

 2. Επιλέξτε  ένα εύρος  ημερομηνιώ ν.

 3. Επιλέξτε  τον αριθμό τω ν πλέον πρόσφατω ν ημερώ ν ή κάντε  κλικ στα πλαίσια 
τω ν ημερομηνιώ ν, για να επιλέξετε  τ ις  ημερομηνίε ς  για εξατομικευμένη 
προβολή. Κατόπιν κάντε  κλικ στο OK.

 4. Επιλέξτε  τουλάχιστον μία αναφορά για εκτύπωση.

 5. Κάντε  κλικ στο Εκτύπωση αναφοράς .

Λήψη αναφορών
Για να καταφορτώ σετε  μια αναφορά ω ς  αρχε ίο PDF, από οποιαδήποτε  σελίδα 
αναφορώ ν:

 1. Κάντε  κλικ στο ε ικονίδιο λήψης   στο πάνω  μέρος  της  σελίδας .

 2. Επιλέξτε  ένα εύρος  ημερομηνιώ ν.

 3. Επιλέξτε  τον αριθμό τω ν πλέον πρόσφατω ν ημερώ ν ή κάντε  κλικ στα πλαίσια 
τω ν ημερομηνιώ ν, για να επιλέξετε  τ ις  ημερομηνίε ς  για εξατομικευμένη 
προβολή. Κατόπιν κάντε  κλικ στο OK.
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 4. Επιλέξτε  τουλάχιστον μία αναφορά για καταφόρτω ση.

 5. Κάντε  κλικ στο Αποθήκευση αναφοράς .

Εξαγωγή αναφορών
Μπορε ίτε  να εξαγάγετε  τ ις  ακατέργαστες  τ ιμές  δεδομένω ν γλυκόζης , τ ις  τ ιμές  
βαθμονόμησης  και τα συμβάντα σε  ένα υπολογιστ ικό φύλλο Excel και να τα 
αποθηκεύσετε  στον υπολογιστή σας . Έτσι δημιουργε ίται ένα αρχε ίο .csv.

Για να εξαγάγετε  μια αναφορά, από οποιαδήποτε  σελίδα αναφορώ ν:

 1. Κάντε  κλικ στο ε ικονίδιο ε ξαγωγής  στο πάνω  μέρος  της  σελίδας .

 2. Επιλέξτε  ένα εύρος  ημερομηνιώ ν.

 3. Επιλέξτε  τον αριθμό τω ν πλέον πρόσφατω ν ημερώ ν ή κάντε  κλικ στα πλαίσια 
τω ν ημερομηνιώ ν, για να επιλέξετε  τ ις  ημερομηνίε ς  για εξατομικευμένη 
προβολή. Κατόπιν κάντε  κλικ στο OK.

 4. Κάντε  κλικ στο Εξαγωγή, κατόπιν στο Κλε ίσιμο .

Αντιγραφή ως  κε ίμε νο
Διαθέσιμο μόνο στην Αναφορά επισκόπησης , μπορε ίτ ε  να αντ ιγράψετε  τα δεδομένα 
του πίνακα ελέγχου στο πρόχε ιρο του υπολογιστή σας . Μπορε ίτε  κατόπιν να τα 
επικολλήσετε  όπου επιθυμε ίτ ε . Το περιεχόμενο θα εμφανιστε ί σε  μορφή κε ιμένου 
μόνο.

Για να το αντ ιγράψετε  ω ς  κε ίμενο, μόνο από την αναφορά Επισκόπηση:

 1. Κάντε  κλικ στο ε ικονίδιο Αντιγραφή ως  κε ίμε νο  στο άνω  μέρος  της  σελίδας  
αναφοράς  επισκόπησης .

 2. Επικολλήστε  το περιεχόμενο σε  οποιοδήποτε  έγγραφο ή αρχε ίο διαθέσιμο στον 
υπολογιστή σας .

Αναφορά Επισκόπησης
Η αναφορά Επισκόπησης  εμφανίζε ι τον πίνακα ελέγχου στατ ιστ ικώ ν στοιχε ίω ν 
σύνοψης  γλυκόζης , μια σύνοψη μοτ ίβω ν, και την καλύτερη ημέρα γλυκόζης  για το 
επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν. Παρέχε ι επίσης  πληροφορίε ς  σχετ ικά με  το 
σύστημα Dexcom CGM που χρησιμοποιε ίται για την παροχή τω ν δεδομένω ν που 
εμφανίζονται.
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Πίνακας  ε λέ γχου
Η αναφορά Επισκόπησης  περιλαμβάνε ι έναν συνοπτ ικό πίνακα ελέγχου με  βασικές  
μετρήσε ις  από το επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν, που περιλαμβάνουν τα εξής :

 l Μέση τιμή γλυκόζης : Η μέση τ ιμή όλω ν τω ν ενδε ίξεω ν γλυκόζης  CGM από το 
επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν.

 l Τυπική απόκλιση: Υποδε ικνύε ι πόσο αυξομε ιώ νεται η ενδε ίξη γλυκόζης  CGM. 
Είναι επίσης  γνω στή και ω ς  γλυκαιμική μεταβλητότητα.

 l GMI (δε ίκτης  διαχε ίρισης  γλυκόζης ): Υπολογίζεται με  βάση τον μέσο όρο τω ν 
δεδομένω ν γλυκόζης  που λαμβάνονται από τον αισθητήρα. Ο δε ίκτης  GMI 
παρέχε ι μια ένδε ιξη της  αποτελεσματ ικότητας  της  διαχε ίρισης  τω ν επιπέδω ν 
γλυκόζης . Ο δε ίκτης  GMI ενδεχομένω ς  διαφέρε ι από την A1C.

 l Χρόνος  ε ντός  στόχου: Το ποσοστό του χρόνου που τα επίπεδα γλυκόζης  
βρίσκονται στο εύρος  χαμηλώ ν τ ιμώ ν, στο εύρος -στόχο και στο εύρος  υψηλώ ν 
τ ιμώ ν. Συνιστώ νται τα ακόλουθα εύρη, τα οποία έχουν προέλθε ι από συναίνεση 
σε  διεθνές  επίπεδο. Τα εύρη του Dexcom Clarity ενδέχεται να διαφέρουν από 
τ ις  ε ιδοποιήσε ις  Dexcom CGM. Οι αλλαγές  που γίνονται εδώ  ισχύουν μόνο για 
το Dexcom Clarity.

 l Εύρος -στόχος : 3,9-10,0 mmol/L ή 70-180 mg/dL

 l Πολύ υψηλό: άνω  τω ν 13,9 mmol/L ή 250 mg/dL

 l Πολύ χαμηλό: κάτω  τω ν 3,0 mmol/L ή 54 mg/dL

 l Χρήση αισθητήρα: παρέχε ι υψηλού επιπέδου εποπτε ία της  χρήσης  της  
συσκευής  Dexcom CGM.

 l Ημέρε ς  με  δεδομέ να CGM εμφανίζε ι τον αριθμό τω ν ημερώ ν στη 
διάρκε ια της  περιόδου αναφοράς  με  τουλάχιστον 50% τω ν ενδε ίξεω ν 
CGM.

 l Μέσος  όρος  βαθμονομήσεων ανά ημέρα εμφανίζε ι τον μέσο αριθμό τω ν 
βαθμονομήσεω ν ανά ημέρα, όπω ς  καταχω ρίζεται από τον ασθενή, στη 
διάρκε ια της  περιόδου αναφοράς . Συμπεριλαμβάνονται μόνο ημέρες  με  
τουλάχιστον 50% τω ν ενδε ίξεω ν CGM. Το σύστημα Dexcom G6 έχε ι 
εγκριθε ί για χρήση χω ρίς  βαθμονομήσε ις  ή προαιρετ ικά με  
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βαθμονομήσε ις , γεγονός  που καθιστά δυνατό το να έχε ι μηδενικές  μέσες  
βαθμονομήσε ις  την ημέρα.

Συνόψε ις  μοτίβων και Καλύτερη ημέρα
Η αναφορά Επισκόπησης  εμφανίζε ι έω ς  και τέσσερα μοτ ίβα που αναγνω ρίζονται στα 
δεδομένα. Για να προβάλετε  μια σύνοψη μοτ ίβου στην αναφορά Μοτίβων, κάντε  κλικ 
στο πλαίσιο του μοτ ίβου για λεπτομερή γραφήματα και στατ ιστ ικές .

Τα όρια χαμηλού και υψηλού επιπέδου γλυκόζης  αλλάζουν στα Εύρη γλυκόζης  
ασθε νούς . Οι αλλαγές  που γίνονται στο Dexcom Clarity ισχύουν για ολόκληρο το 
Dexcom Clarity, αλλά δεν επηρεάζουν τ ις  όποιε ς  ρυθμίσε ις  στη συσκευή CGM.

Η καλύτερη ημέρα γλυκόζης  ενός  ασθενούς  ε ίναι η ημέρα που ο ασθενής  βρισκόταν 
περισσότερο εντός  του εύρους -στόχου του/ της  για το επιλεγμένο εύρος  
ημερομηνιώ ν. Κάντε  κλικ στο πλαίσιο με  την καλύτερη ημέρα γλυκόζης  για 
λεπτομερή προβολή.

Συσκευέ ς
Οι λεπτομέρε ιε ς  σχετ ικά με  το σύστημα Dexcom CGM που χρησιμοποιε ίται, 
συμπεριλαμβάνουν τον σε ιριακό αριθμό, την τελευταία μεταφόρτω ση και τ ις  
τρέχουσες  ρυθμίσε ις  ε ιδοποιήσεω ν. Εδώ  συμπεριλαμβάνονται επίσης  πληροφορίε ς  
συνδεδεμένω ν συσκευώ ν.

Αναφορά Μοτίβων
Η αναφορά Μοτίβω ν παρέχε ι γραφ ικά μοτ ίβα και στατ ιστ ικά, καθώ ς  και εκτ ιμήσε ις  
για υψηλές  και χαμηλές  τ ιμές  και την καλύτερη ημέρα εντός  του επιλεγμένου 
εύρους  ημερομηνιώ ν. Πρόκε ιται για τα ίδια μοτ ίβα που εμφανίζονται συνοπτ ικά στην 
αναφορά Επισκόπησης . Θα υπάρχε ι πάντα μια καρτέλα Καλύτερης  ημέρας  για 
ανασκόπηση. Κάντε  κλικ σε  κάθε  καρτέλα για να δε ίτ ε  τ ις  λεπτομέρε ιε ς .

Γραφήματα μοτίβων
Κάθε  μοτ ίβο αναπαρίσταται από μια σε ιρά γραφημάτω ν, που χρονολογε ίται από κάθε  
φορά που βρέθηκε  το μοτ ίβο στο επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν ή από μια εμφάνιση 
μοτ ίβου.

Κάθε  γράφημα περιλαμβάνε ι τα εξής :



Dexcom Clarity Οδηγός χρήστη για κλινικές 26 από 39

 l Ένα χρονοδιάγραμμα 24 ωρώ ν στον κάτω  άξονα x.

 l Μια κλίμακα ενδε ίξεω ν γλυκόζης  στον αριστερό άξονα y.

 l Τα όρια του εύρους -στόχου στον δεξιό άξονα y.

 l Γραμμές  CGM που συνδέουν τ ις  μεμονω μένες  ενδε ίξε ις  γλυκόζης  CGM.

 l Τιμές  που συσχετ ίζονται με  κάθε  ένδε ιξη CGM και που προβάλλονται 
μετακινώ ντας  τον δρομέα κατά μήκος  τω ν γραμμώ ν CGM

 l Τα εύρη-στόχοι της  γλυκόζης  που απε ικονίζονται με  τ ις  παράλληλες  στον 
άξονα x χρω ματ ιστές  γραμμές  και καθορίζονται στο Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς . 
Η κίτρινη γραμμή ε ίναι το άνω  όριο και η κόκκινη γραμμή το κάτω  όριο.

 l Σημαντ ικά ημερήσια δεδομένα που χρησιμοποιούνται για να υποδε ίξουν το 
μοτ ίβο επισημαίνονται στ ις  στήλες  με  το λευκό υπόβαθρο.

 l Τα Συμβάντα που καταγράφονται από το σύστημα Dexcom CGM απε ικονίζονται 
με  ένα ε ικονίδιο στο κάτω  μέρος . Αφήστε  τον δρομέα πάνω  από κάθε  ε ικονίδιο 
για περισσότερες  λεπτομέρε ιε ς  ή κυλίστε  προς  τα κάτω  για να δε ίτ ε  τον 
πίνακα.

Εμφανίσε ις  μοτίβων
Η εμφάνιση μοτ ίβου ε ίναι μια περίοδος  δεδομένω ν γλυκόζης  που ταιριάζε ι σε  ένα 
μεγαλύτερο μοτ ίβο παρόμοιω ν περιόδω ν δεδομένω ν γλυκόζης . Για παράδε ιγμα, εάν 
τα δεδομένα εκε ίνα δε ίχνουν ένα μοτ ίβο χαμηλώ ν τ ιμώ ν νύχτας , τότε  μια τέτοια 
χαμηλή τ ιμή νύχτας  θα συνιστούσε  εμφάνιση μοτ ίβου. Οι ημέρες  ενδέχεται να έχουν 
πολλαπλές  εμφανίσε ις  ενός  μοτ ίβου.

Οι εμφανίσε ις  μοτ ίβω ν ε ίναι οι λευκές  στήλες . Οι γκρίζες  περιοχές  του γραφήματος  
δεν αποτελούν μέρος  του μοτ ίβου. Οι τ ιμές  γλυκόζης  και τα συμβάντα προβάλλονται 
μετακινώ ντας  το ποντ ίκι σας  επάνω  σε  οποιοδήποτε  μέρος  του γραφήματος  και 
αφήνοντάς  το επάνω  του.

Το γράφημα μοτ ίβου Καλύτερης  ημέρας  δεν περιλαμβάνε ι γκρίζα σκίαση.

Ένα γράμμα επισημαίνε ι κάθε  εμφάνιση μοτ ίβου. Το γράμμα αυτό εμφανίζεται στο 
άνω  μέρος  του γραφήματος , πάνω  από τη λευκή στήλη, και εμφανίζεται στα 
αριστερά του γραφήματος  με  τον αριθμό εμφανίσεω ν.
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Οι εμφανίσε ις  μοτ ίβω ν στη στήλη και στην αριστερή πλευρά επισημαίνονται, όταν 
αφήνετε  τον δρομέα να παραμε ίνε ι πάνω  από τ ις  εμφανίσε ις .

Αναπηδήσε ις
Αναπήδηση συμβαίνε ι, όταν μια εμφάνιση μοτ ίβου ακολουθε ίται αμέσω ς  από την 
εντελώ ς  αντ ίθετη –μια υψηλή τ ιμή μετά από μια χαμηλή ή μια χαμηλή τ ιμή μετά από 
μια υψηλή τ ιμή. Ο αριθμός  τω ν αναπηδήσεω ν στο σετ  δεδομένω ν γλυκόζης  
σημε ιώ νεται στη σύνοψη πριν από τα γραφήματα.

Στατιστικέ ς  μοτίβων
Οι στατ ιστ ικές  τω ν μοτ ίβω ν για το επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν περιλαμβάνουν 
τη μέση τ ιμή μέτρησης  γλυκόζης , την τυπική απόκλιση και τον χρόνο εντός  στόχου.

Εκτιμήσε ις
Βάσε ι τω ν μοτ ίβω ν του επιλεγμένου εύρους  ημερομηνιώ ν, μερικές  πιθανές  
εκτ ιμήσε ις  παρέχονται στο κάτω  μέρος  της  αναφοράς  Μοτίβω ν.

Αναφορά Τάσεων
Η αναφορά Τάσεω ν σας  επιτρέπε ι να δε ίτ ε  τ ις  τάσε ις  της  γλυκόζης  σε  διαφορετ ικές  
ώρες  της  ημέρας  στο επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν. Για παράδε ιγμα, μπορε ίτ ε  να 
δε ίτ ε  ότ ι τα επίπεδα γλυκόζης  σας  ε ίναι σταθερά τα πρω ινά αλλά λιγότερο σταθερά 
τα απογεύματα.

Για να εφαρμόσετε  φ ίλτρο στα δεδομένα τάσεω ν, κάντε  κλικ στο Ημέρε ς , Ώρα της  
ημέρας , Συμβάντα, και Χρήση και κατόπιν κάντε  κλικ στο Εφαρμογή. Κάθε  φορά που 
αλλάζετε  ένα φ ίλτρο, πρέπε ι να κάνετε  κλικ στο Εφαρμογή, προκε ιμένου να 
επικαιροποιε ίται το γράφημα.

Γράφημα Τάσεων
Το γράφημα Τάσεω ν περιλαμβάνε ι τα εξής :

 l Ένα χρονοδιάγραμμα 24 ωρώ ν κατά μήκος  του κάτω  άξονα x.

 l Μια κλίμακα ενδε ίξεω ν γλυκόζης  στον δεξιό άξονα y.

 l Τις  γραμμές  CGM που συνδέουν τ ις  ενδε ίξε ις  δεδομένω ν γλυκόζης  CGM.

 l Τις  τ ιμές  που συσχετ ίζονται με  κάθε  ένδε ιξη CGM, που προβάλλονται, εάν 
μετακινήσετε  τον δρομέα κατά μήκος  τω ν γραμμώ ν CGM.
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 l Τα εύρη-στόχους  της  γλυκόζης  που απε ικονίζονται με  τ ις  παράλληλες  στον 
άξονα x χρω ματ ιστές  γραμμές  και καθορίζονται στο Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς , 
στον αριστερό άξονα y. Η κίτρινη γραμμή ε ίναι το άνω  όριο και η κόκκινη 
γραμμή το κάτω  όριο.

Οι γραμμές  με  κίτρινη και κόκκινη σκίαση απε ικονίζουν μοτ ίβα κλινικά σημαντ ικής  
υπεργλυκαιμίας  ή υπογλυκαιμίας , αντ ίστοιχα. Τρε ις  ε ίναι οι παράγοντες  που 
καθορίζουν την κλινική σημαντ ικότητα:

 l Ο χρόνος  σε  υπεργλυκαιμία ή υπογλυκαιμία

 l Η κλίμακα υπεργλυκαιμίας  ή υπογλυκαιμίας

 l Η συχνότητα υπεργλυκαιμίας  ή υπογλυκαιμίας

Οι γραμμές  με  την πιο σκούρα σκίαση ε ίναι οι πιο σημαντ ικές  περιοχές  
υπεργλυκαιμίας  και υπογλυκαιμίας . Οι γραμμές  με  τη φω τε ινότερη σκίαση 
εμφανίζουν άλλα μοτ ίβα υπεργλυκαιμίας  και υπογλυκαιμίας , συμπεριλαμβανομένω ν 
μη κλινικά σημαντ ικώ ν δεδομένω ν.

Αναφορά Επικάλυψης
Η αναφορά Επικάλυψης  εμφανίζε ι μια εβδομάδα δεδομένω ν σε  κάθε  γράφημα με  
χρω ματ ιστές  γραμμές  που αντ ιπροσω πεύουν τα δεδομένα μίας  ημέρας  σε  συνάρτηση 
με  τον χρόνο. Για παράδε ιγμα, εάν επιλέξετε  εύρος  ημερομηνιώ ν 10 ημερώ ν και δεν 
εφαρμόσετε  κανένα φ ίλτρο, θα δε ίτ ε  δύο γραφήματα, ένα με  επτά γραμμές  και ένα με  
τρε ις .

Για να εφαρμόσετε  φ ίλτρο στα δεδομένα Επικάλυψης , κάντε  κλικ στο Ημέρε ς , Ώρα 
της  ημέρας , Συμβάντα, και Χρήση και κατόπιν κάντε  κλικ στο Εφαρμογή. Κάθε  φορά 
που αλλάζετε  ένα φ ίλτρο, πρέπε ι να κάνετε  κλικ στο Εφαρμογή, προκε ιμένου να 
επικαιροποιε ίται το γράφημα.

Γράφημα Επικάλυψης
Το γράφημα Επικάλυψης  αποτελε ίται από τα εξής  στοιχε ία:

 l Ένα χρονοδιάγραμμα 24 ωρώ ν κατά μήκος  του κάτω  άξονα x.

 l Μια κλίμακα ενδε ίξεω ν γλυκόζης  στον αριστερό άξονα y.
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 l Γραμμές  CGM: Κάθε  γραμμή στο γράφημα αντ ιπροσω πεύε ι τα δεδομένα μιας  
διαφορετ ικής  ημέρας . Ένα υπόμνημα πάνω  από το γράφημα δε ίχνε ι ποια γραμμή 
αντ ιστοιχε ί σε  ποια ημέρα. Χρησιμοποιήστε  τ ις  γραμμές  CGM, για να 
εντοπίσετε  τάσε ις  και να συγκρίνετε  δεδομένα διαφορετ ικώ ν ημερώ ν στο 
επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν.

 l Κρατήστε  τον δρομέα από πάνω : Τοποθετήστε  τον δρομέα σε  οποιοδήποτε  
σημε ίο επάνω  στη γραμμή CGM και αφήστε  τον εκε ί για μια στ ιγμή, για να 
λάβετε  λεπτομερε ίς  πληροφορίε ς  σχετ ικά με  τη γλυκόζη σε  αυτό το χρονικό 
σημε ίο.

 l Τα εύρη-στόχοι της  γλυκόζης  που απε ικονίζονται με  τ ις  παράλληλες  στον 
άξονα x χρω ματ ιστές  γραμμές  και καθορίζονται στο Εύρη γλυκόζης  ασθε νούς , 
στον δεξιό άξονα y. Η κίτρινη γραμμή ε ίναι το άνω  όριο και η κόκκινη γραμμή το 
κάτω  όριο.

Ημερήσια αναφορά
Η Ημερήσια αναφορά εμφανίζε ι τα δεδομένα γλυκόζης  σε  γραφήματα ανά ημέρα στο 
επιλεγμένο χρονικό εύρος . Τα ημερήσια γραφήματα εμφανίζονται με  την πιο 
πρόσφατη μέρα πρώ τη. Για να φορτώ σετε  προηγούμενες  ημέρες , χρησιμοποιήσετε  
τους  αριθμούς  που βρίσκονται στη βάση του τελευταίου γραφήματος .

Για να εφαρμόσετε  φ ίλτρο στα Ημερήσια δεδομένα, κάντε  κλικ στο Ημέρε ς , Ώρα της  
ημέρας , Συμβάντα και Χρήση, και κατόπιν κάντε  κλικ στο Εφαρμογή. Κάθε  φορά που 
αλλάζετε  ένα φ ίλτρο, πρέπε ι να κάνετε  κλικ στο Εφαρμογή, προκε ιμένου να 
επικαιροποιε ίται το γράφημα. Χρησιμοποιήστε  το Υπόμνημα, για να κατανοήσετε  τα 
ε ικονίδια συμβάντω ν.

Ημερήσιο  γράφημα
Το Ημερήσιο γράφημα αποτελε ίται από τα εξής  στοιχε ία:

 l Ένα χρονοδιάγραμμα 24 ωρώ ν κατά μήκος  του κάτω  άξονα x και τ ις  μονάδες  για 
τ ις  ενδε ίξε ις  γλυκόζης  στον αριστερό άξονα y.

 l Τα εύρη-στόχοι της  γλυκόζης  που απε ικονίζονται με  τ ις  παράλληλες  στον 
άξονα x χρω ματ ιστές  γραμμές  και καθορίζονται στο Ρυθμίσε ις , στον δεξιό 
άξονα y. Η κίτρινη γραμμή ε ίναι το άνω  όριο και η κόκκινη γραμμή το κάτω  όριο.
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 l Τα Συμβάντα που καταγράφονται από το σύστημα Dexcom CGM απε ικονίζονται 
με  ένα ε ικονίδιο στο κάτω  μέρος . Αφήστε  τον δρομέα πάνω  από κάθε  ε ικονίδιο 
για περισσότερες  λεπτομέρε ιε ς  ή κυλίστε  προς  τα κάτω  για να δε ίτ ε  τον 
πίνακα.

Εάν η μαύρη γραμμή ίχνους  στο γράφημα διακόπτεται ή σταματά, τότε  το σύστημα 
Dexcom CGM δεν κατέγραψε  δεδομένα γλυκόζης  κατά τη διάρκε ια αυτής  της  
περιόδου.

Αναφορά Σύγκριση
Η αναφορά Σύγκριση υποδιαιρε ίται σε  δύο στήλες  που περιέχουν γραφήματα, 
στατ ιστ ικά, μοτ ίβα και συσκευές  για σύγκριση εντός  επιλεγμένω ν ευρώ ν 
ημερομηνιώ ν.

Επιλογή ευρών ημερομηνιών
Κάθε  στήλη περιέχε ι τον δικό της  επιλογέα εύρους  ημερομηνιώ ν. Μπορε ίτε  να 
συγκρίνετε  δεδομένα έω ς  και 90 ημερώ ν. Χρησιμοποιήστε  τους  αριθμούς  που 
βρίσκονται κάτω  από το τελευταίο γράφημα, για να προβάλετε  περισσότερα 
γραφήματα στο εύρος  ημερομηνιώ ν που έχετε  επιλέξε ι.

Οι γραμμές  ημερομηνιώ ν εμφανίζουν τα τρέχοντα εύρη ημερομηνιώ ν προς  σύγκριση. 
Για να αλλάξετε  τα εύρη κάθε  στήλης , επιλέξτε  τον αριθμό πλέον πρόσφατω ν 
ημερώ ν ή κάντε  κλικ στα πλαίσια ημερομηνίας , για να επιλέξετε  ημερομηνίε ς  για 
εξατομικευμένη προβολή και κατόπιν κάντε  κλικ στο OK.

Συγκρίνετε  τα γραφήματα διαμέσω  τω ν προβολώ ν Τάσε ις , Επικάλυψη, ή Ημερήσια 
και εφαρμόστε  φ ίλτρα. Για να αλλάξετε  τ ις  προβολές  δεδομένω ν και τα φ ίλτρα:

 1. Κάντε  κλικ στα Τάσε ις , Επικάλυψη ή Ημερήσια, για να επιλέξετε  την προβολή.

 2. Κάντε  κλικ στο Ημέρε ς , Ώρα της  ημέρας , Συμβάντα, και Χρήση, και κατόπιν 
κάντε  κλικ στο Εφαρμογή. Κάθε  φορά που αλλάζετε  ένα φ ίλτρο, πρέπε ι να 
κάνετε  κλικ στο Εφαρμογή, προκε ιμένου να επικαιροποιε ίται το γράφημα.

Σύγκριση Τάσε ις
Στην προβολή Τάσε ις , δε ίτ ε  κατά παράταξη τ ις  τάσε ις  τω ν τ ιμώ ν γλυκόζης  σε  όλη τη 
διάρκε ια της  ημέρας  στα επιλεγμένα εύρη ημερομηνιώ ν. Τα γραφήματα αυτά 
περιλαμβάνουν τα ίδια χαρακτηριστ ικά με  το γράφημα Τάσε ις .
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Σύγκριση Επικάλυψη
Στην προβολή Επικάλυψη, γίνεται σύγκριση μεταξύ ημερώ ν δεδομένω ν μιας  
εβδομάδας  σε  επιλεγμένα εύρη χρόνου. Τα γραφήματα αυτά περιλαμβάνουν τα ίδια 
χαρακτηριστ ικά με  το γράφημα Επικάλυψη.

Σύγκριση Ημερήσια
Στην προβολή Ημερήσια, δε ίτ ε  κατά παράταξη τα καθημερινά γραφήματα 24 ωρώ ν 
στα επιλεγμένα εύρη ημερομηνιώ ν. Τα γραφήματα αυτά περιλαμβάνουν τα ίδια 
χαρακτηριστ ικά με  το γράφημα Ημερήσια.

Σύγκριση Στατιστικά
Όλες  οι προβολές  Σύγκριση περιλαμβάνουν βασικές  μετρήσε ις  ή στατ ιστ ικά που 
εμφανίζονται κάτω  από τα γραφήματα. Τα στατ ιστ ικά αυτά ε ίναι παρόμοια με  εκε ίνα 
που εμφανίζονται στην αναφορά Επισκόπηση.

Τα στατ ιστ ικά στη δεξιά στήλη επισημαίνονται με  βέλη που υποδε ικνύουν τ ις  
διαφορές  από τ ις  τ ιμές  της  αριστερής  στήλης . Ένα βέλος  που δε ίχνε ι προς  τα πάνω  
σημαίνε ι ότ ι το στατ ιστ ικό στοιχε ίο στα δεξιά ε ίναι υψηλότερο από το ίδιο 
στατ ιστ ικό στοιχε ίο στα αριστερά. Ένα βέλος  που δε ίχνε ι προς  τα κάτω  σημαίνε ι ότ ι 
ε ίναι χαμηλότερο.

Σύγκριση Μοτίβα
Κάντε  κλικ στο όνομα του μοτ ίβου, για να προβάλετε  το χρονικό εύρος , τον αριθμό 
συμβάντω ν και τ ις  αναπηδήσε ις  του μοτ ίβου.

Τα μοτ ίβα που διακρίθηκαν από την αριστερή στήλη επισημαίνονται στη δεξιά στήλη 
με  ένα διαγραμμένο πράσινο κε ιμένο και ένα ε ικονίδιο σημαδιού ελέγχου.

Τα νέα μοτ ίβα στη δεξιά στήλη επισημαίνονται με  ένα ε ικονίδιο ΝΕΟ. Οι Καλύτερες  
ημέρες  συμπεριλαμβάνονται πάντα και στα δύο επιλεγμένα εύρη ημερομηνιώ ν.

Σύγκριση Συσκευέ ς
Κάντε  κλικ στο όνομα της  συσκευής  στο κάτω  μέρος  της  σελίδας , για να συγκρίνετε  
το μοντέλο Dexcom CGM, τον σε ιριακό αριθμό και την ημερομηνία μεταφόρτω σης  
τω ν επιλεγμένω ν ευρώ ν ημερομηνιώ ν.

Αναφορά στατιστικών
Οι στατ ιστ ικές  για τα δεδομένα CGM απε ικονίζονται ε ίτ ε  για κάθε  μέρα ε ίτ ε  για 
κάθε  ώρα με  τυποποιημένες  και σύνθετες  προβολές  για το επιλεγμένο εύρος  
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ημερομηνιώ ν.

Οι ημερήσιες  στατ ιστ ικές  ε ίναι τ ιμές  υπολογιζόμενες  για την εκάστοτε  μέρα της  
εβδομάδας  στο επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν. Για παράδε ιγμα, εάν το εύρος  
ημερομηνιώ ν ε ίναι 14 ημέρες , όλες  οι τ ιμές  CGM που συλλέγονται τ ις  δύο Δευτέρες  
θα χρησιμοποιηθούν για τους  υπολογισμούς  της  Δευτέρας .

Οι στατ ιστ ικές  ανά ώρα ε ίναι τ ιμές  υπολογιζόμενες  για τη μεμονω μένη ώρα της  
ημέρας  στο επιλεγμένο εύρος  ημερομηνιώ ν. Για παράδε ιγμα, εάν το εύρος  
ημερομηνιώ ν ε ίναι 7 ημέρες , όλες  οι τ ιμές  CGM που συλλέγονται για κάθε  
μεμονω μένη ώρα έκαστης  από τ ις  επτά ημέρες  θα χρησιμοποιηθούν στους  
υπολογισμούς .

Κάντε  κλικ στο Ημερήσια ή Ωριαία για τ ις  τυποποιημένες  προβολές , κατόπιν κάντε  
κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Σύνθετε ς , εάν θέλετε  να προβάλετε  όλες  τ ις  στατ ιστ ικές .

Τόσο οι ημερήσιες  όσο και οι ωριαίε ς  τ ιμές  έχουν τ ις  ίδιε ς  στατ ιστ ικές  και 
περιλαμβάνουν τα εξής :

 l Χρόνος  ε ντός  στόχου: Το ποσοστό του χρόνου που τα επίπεδα γλυκόζης  
βρίσκονται στο εύρος  χαμηλώ ν τ ιμώ ν, στο εύρος -στόχο και στο εύρος  υψηλώ ν 
τ ιμώ ν. Συνιστώ νται τα ακόλουθα εύρη, τα οποία έχουν προέλθε ι από συναίνεση 
σε  διεθνές  επίπεδο. Τα εύρη του Dexcom Clarity ενδέχεται να διαφέρουν από 
τ ις  ε ιδοποιήσε ις  Dexcom CGM. Οι αλλαγές  που γίνονται εδώ  ισχύουν μόνο για 
το Dexcom Clarity.

 l Εύρος -στόχος : 3,9-10,0 mmol/L ή 70-180 mg/dL

 l Πολύ υψηλό: άνω  τω ν 13,9 mmol/L ή 250 mg/dL

 l Πολύ χαμηλό: κάτω  τω ν 3,0 mmol/L ή 54 mg/dL

 l #Ενδε ίξεων: Ο συνολικός  αριθμός  ενδε ίξεω ν CGM.

 l Ελάχιστη: Η ελάχιστη τ ιμή ε ίναι η χαμηλότερη ένδε ιξη CGM.

 l Μέση: Η μέση τ ιμή τω ν ενδε ίξεω ν CGM.

 l Μέγιστη: Η μέγιστη τ ιμή ε ίναι η υψηλότερη ένδε ιξη CGM.

 l Τεταρτημόριο  25: Η ένδε ιξη CGM από την οποία το 25% όλω ν τω ν ενδε ίξεω ν 
ε ίναι ίσες  ή χαμηλότερες , εάν όλες  οι τ ιμές  ταξινομηθούν από τη χαμηλότερη 
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στην υψηλότερη.

 l Διάμεσος : Η μεσαία ένδε ιξη CGM από την οποία οι μισές  ενδε ίξε ις  ε ίναι 
υψηλότερες .

 l Τεταρτημόριο  75: Η ένδε ιξη CGM από την οποία το 75% όλω ν τω ν ενδε ίξεω ν 
ε ίναι ίσες  ή χαμηλότερες , εάν όλες  οι τ ιμές  ταξινομηθούν από τη χαμηλότερη 
στην υψηλότερη.

 l IQR (Inter Quartile Range, διατε ταρτημοριακό  εύρος ): Η διαφορά μεταξύ τω ν 
ενδε ίξεω ν Τεταρτημόριο 75 και Τεταρτημόριο 25.

 l Τυπική απόκλιση: Υποδε ικνύε ι πόσο αυξομε ιώ νεται η ενδε ίξη γλυκόζης  CGM. 
Είναι επίσης  γνω στή και ω ς  γλυκαιμική μεταβλητότητα.

 l Διατε ταρτημοριακή τυπική απόκλιση: Inter Quartile Standard Deviation (IQSD): 
αφαιρε ί το άνω  25% και το κάτω  25% τω ν ενδε ίξεω ν CGM πριν από τον 
υπολογισμό της  τυπικής  απόκλισης .

 l Τυπική απόκλιση της  μέσης  τιμής : (SD Mean) αποτελε ί μέτρο υπολογισμού 
της  μεταβλητότητας  διαιρώ ντας  την τυπική απόκλιση με  την τετραγω νική ρίζα 
του αριθμού τω ν τ ιμώ ν.

 l %CV: Ο συντελεστής  μεταβλητότητας  (%CV) υπολογίζεται διαιρώ ντας  την 
τυπική απόκλιση της  τ ιμής  γλυκόζης  με  τη μέση τ ιμή γλυκόζης . Ο συντελεστής  
μεταβλητότητας  (%CV) ε ίναι ένα τυποποιημένο μέτρο που εκτ ιμά το μέγεθος  
της  μεταβλητότητας  της  γλυκόζης . Όσο μεγαλύτερος  ε ίναι ο συντελεστής  
μεταβλητότητας  (%CV), τόσο μεγαλύτερη ε ίναι η μεταβλητότητα τω ν 
ενδε ίξεω ν CGM.

Αναφορά AGP (τυποποιημέ νου προφίλ γλυκόζης )

Το τυποποιημένο προφ ίλ γλυκόζης  (Ambulatory Glucose Profil, AGP) ε ίναι μια 
αδε ιοδοτημένη, τυποποιημένη αναφορά γλυκόζης  που έχε ι δημιουργηθε ί από το 
International Diabetes Center (IDC). Το AGP παρέχε ι ένα τυποποιημένο σύνολο 
πληροφοριώ ν και γραφημάτω ν, που σχετ ίζονται με  τη διαχε ίριση του διαβήτη σας , 
και αποτελε ί μέρος  μόνο της  κατανόησης  τω ν μοτ ίβω ν γλυκόζης . Μπορε ίτε  να 
μάθετε  περισσότερα για την αναφορά στη διεύθυνση agpreport.org

agpreport.org
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Υποστήριξη
Για βοήθε ια με  τη χρήση του Dexcom Clarity, κάντε  κλικ στο Υποστήριξη και 
επιλέξτε  μια επιλογή:

 l Απεγκατάσταση Uploader: Αφαιρε ί το λογισμικό Dexcom Uploader από τον 
υπολογιστή σας .

 l Οδηγός  χρήστη: Προβάλλε ι, εκτυπώ νε ι και αποθηκεύε ι τον οδηγό αυτόν σε  
μορφότυπο PDF.

 l Γλωσσάρι: Δε ίτε  ορισμούς  τω ν όρω ν και επεξηγήσε ις  τω ν υπολογισμώ ν 
δεδομένω ν.

 l Επικοινωνήστε  μαζ ί μας : Βρε ίτε  τα στοιχε ία επικοινω νίας  με  τον τοπικό σας  
αντ ιπρόσω πο της  Dexcom.

Αντιμε τώπιση προβλημάτων
Εάν αντ ιμετω πίζετε  δυσκολίε ς  με  την πρόσβαση στο Dexcom Clarity, επιχε ιρήστε  
αυτά τα βήματα αντ ιμετώ πισης  προβλημάτω ν:

 l Εάν ξεχάσατε  τον κω δικό πρόσβασής  σας , μεταβε ίτ ε  στην οθόνη σύνδεσης  και 
κάντε  κλικ στο Ξεχάσατε  τον κωδικό  πρόσβασης ; ώστε  να σας  αποσταλε ί με  
ηλεκτρονικό ταχυδρομε ίο.

 l Εάν ξεχάσατε  το όνομα χρήστη σας , μεταβε ίτ ε  στην οθόνη σύνδεσης  και κάντε  
κλικ στο Ξεχάσατε  το  όνομα χρήστη; ώστε  να σας  αποσταλε ί με  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομε ίο.

 l Βεβαιω θε ίτ ε  ότ ι ο υπολογιστής  σας  ε ίναι συνδεδεμένος  στο διαδίκτυο σε  όλη 
τη διάρκε ια της  περιόδου. Εάν ο υπολογιστής  χάσε ι αυτή τη σύνδεση, ενδέχεται 
να μην εμφανίσε ι σωστά τ ις  οθόνες .

 l Βεβαιω θε ίτ ε  ότ ι το  λε ιτουργικό  σύστημα και το  πρόγραμμα περιήγησης  του 
υπολογιστή σας  υποστηρίζονται.

 l Γνω ρίζετε  που αποθηκεύονται τα αρχε ία που καταφορτώ νονται. Αυτό 
διευκολύνε ι την εύρεση τω ν λήψεω ν.

 l Βεβαιω θε ίτ ε  ότ ι δεν ε ίναι ανοικτό κανένα άλλο λογισμικό δεδομένω ν 
γλυκόζης , ε ιδάλλω ς  ενδέχεται αυτά να προκαλέσουν καθυστερήσε ις  ή αστοχίε ς  
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κατά τ ις  μεταφορτώ σε ις  από ένα CGM.

 l Βεβαιω θε ίτ ε  ότ ι έχετε  τ ις  κατάλληλες  άδε ιε ς  στον υπολογιστή σας  για τη 
λήψη αναφορώ ν ή την εγκατάσταση του Dexcom Uploader.

 l Βεβαιω θε ίτ ε  ότ ι οι εξής  δικτυακοί τόποι (URL) συμπεριλαμβάνονται στ ις  
λίστες  με  τα αξιόπιστα προγράμματα περιήγησης :

 l *.dexcom.eu (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l *.dexcom.com (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l https:/ / agent.mydiabetesdata.com

Τεχνική υποστήριξη
Για βοήθε ια σχετ ικά με  τα συστήματα Dexcom CGM, ερω τήσε ις  σχετ ικά με  το 
Dexcom Clarity, ή για να λάβετε  μια έντυπη έκδοση του Οδηγού χρήστη, παρακαλούμε  
επικοινω νήστε  με  τον τοπικό σας  αντ ιπρόσω πο της  Dexcom.

Κάθε  σοβαρό περιστατ ικό που έχε ι συμβε ί σε  σχέση με  αυτό το τεχνολογικό προϊόν 
θα πρέπε ι να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους  
μέλους  στο οποίο ε ίστε  εγκατεστημένος .

Διαμόρφωση δικτύου Αντιμε τώπιση προβλημάτων
Οι πληροφορίε ς  αυτές  προορίζονται για χρήστες  που βρίσκονται πίσω  από εταιρικό 
τε ίχος  προστασίας  ή διακομιστές  μεσολάβησης  για τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. 
Παρακαλούμε  να συνεργαστε ίτ ε  με  το τοπικό τμήμα τεχνικής  υποστήριξης , για να 
διασφαλίσετε  τη σωστή διαμόρφωση του δικτύου.

Απαιτήσε ις  δικτύου
Η εκτέλεση του Dexcom Uploader για κλινικές  απαιτε ί συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο 
για εξερχόμενη και ε ισερχόμενη κυκλοφορία HTTPS/SSL, όπω ς  παρατ ίθεται 
παρακάτω :

 l dexcom.eu (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l dexcom.com (και όλοι οι υποτομε ίς ) στη θύρα 443

 l agent.mydiabetesdata.com με  υποστήριξη βρόχου DNS/υποστήριξη τοπικού 
διακομιστή σε  127.0.0.1
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Αξιόπιστοι δικτυακοί τόποι
Για δίκτυα που χρησιμοποιούν διαμορφώσε ις  αξιόπιστω ν ιστοτόπω ν, συμπεριλάβετε  
τ ις  εξής  καταχω ρίσε ις  στο Επιλογέ ς  Internet > Ασφάλε ια > Αξιόπιστε ς  τοποθεσίε ς  
> Τοποθεσίε ς  ή στη διαχε ιριζόμενη Διαμόρφωση πολιτ ικής  ομάδας :

 l https:/ / *.dexcom.eu

 l https:/ / *.dexcom.com

 l https:/ / agent.mydiabetesdata.com

Υποστήριξη βρόχου επιστροφής
Ο ιστότοπος  agent.mydiabetesdata.com πρέπε ι να αντ ιμετω πίζεται ω ς  ιστότοπος  
τοπικού ενδοδικτύου (intranet), που παρακάμπτε ι τους  διακομιστές  μεσολάβησης . 
Αυτό ενδέχεται να απαιτήσε ι υποστήριξη βρόχου επιστροφής  DNS στον τοπικό 
διακομιστή 127.0.0.1, μαζί με  μια εξαίρεση εντός  τω ν ρυθμίσεω ν διαμόρφωσης  
εταιρικού δικτύου, για να επιτραπε ί η παράκαμψη του διακομιστή μεσολάβησης  από 
το agent.mydiabetesdata.com και να αντ ιμετω πισή του ω ς  ιστότοπου του τοπικού 
ενδοδικτύου. Για πελάτες  που δεν χρησιμοποιούν την εξαναγκαστ ική εφαρμογή της  
πολιτ ικής  ομάδας  ή για πελάτες  που επιτρέπουν τοπικές  αλλαγές  στ ις  Επιλογές  
διαδικτύου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής  βήματα ω ς  οδηγοί για την 
κατάλληλη διαμόρφωση.

Για τοπικό ενδοδίκτυο (intranet):

 1. Πλοηγηθε ίτ ε  στα Επιλογέ ς  Internet  > Ασφάλε ια > Τοπικό  intranet > 
Τοποθεσίε ς .

 2. Αποεπιλέξτε  Συμπερίληψη όλων των ιστοτόπων που παρακάμπτουν τον 
διακομιστή μεσολάβησης .

Για εξαιρέσε ις  ρυθμίσεω ν διακομιστώ ν μεσολάβησης :

 1. Πλοηγηθε ίτ ε  στα Επιλογέ ς  Internet  > Συνδέσε ις  > Ρυθμίσε ις  LAN.

 2. Επιλέξτε  το πλαίσιο Χρησιμοποιήστε  έ ναν διακομιστή μεσολάβησης  για το  
δίκτυο  LAN σας .

 3. Κάντε  κλικ στο Σύνθετε ς .
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 4. Πληκτρολογήστε  agent.mydiabetesdata.com στο πλαίσιο Εξαιρέσε ις .

 5. Κάντε  κλικ στο ΟΚ.
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Αυστραλία  

Σύμβολα

Αυτά τα σύμβολα σας  επεξηγούν τη σωστή και ασφαλή χρήση του Dexcom Clarity.

Κατασκευαστής
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