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/ 1 Sistema de Monitorização Contínua da Glucose GlucoMen Day
/ 1.1 Introdução

O Sistema GlucoMen Day CGM permite-lhe:
• Monitorizar o seu nível de glucose fornecendo uma nova
leitura da glucose a cada minuto.
• Ver como o seu nível de glucose varia ao longo do dia
e da noite.
• Receber alertas se ocorrer algo que exija a sua atenção,
como por exemplo uma leitura de glucose baixa.
IMPORTANTE: Ao utilizar o sistema GlucoMen Day CGM,
traga sempre consigo um medidor de glucose no sangue.
Poderão surgir situações em que precisará de fazer um
teste de glicemia antes de tomar a decisão terapêutica.
Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 14.1.

CUIDADO
Leia todas as instruções fornecidas neste guia do utilizador antes de utilizar o sistema.

O ecrã da App GlucoMen Day CGM pode aparecer ligeiramente diferente dependendo do dispositivo inteligente
(Android ou iOS) no qual a App é visualizada. As imagens
da App GlucoMen Day CGM apresentadas neste manual
são para fins meramente instrutivos. Sempre que existir uma diferença significativa entre as versões Android
e iOS da App, serão apresentados ambos os ecrãs. Nos
restantes casos, será utilizada como referência a versão
Android.
IMPORTANTE: A App GlucoMen Day CGM suporta ambas
as unidades de medida da glucose: mg/dL e mmol/L. As
imagens contidas neste manual são para fins meramente
instrutivos e podem não usar as mesmas unidades que a
sua App.

/ 1.2 Indicações de utilização
O Sistema GlucoMen Day CGM:
• Destina-se à gestão da diabetes em adultos, crianças
com 6 anos ou mais, mulheres grávidas, pessoas em
diálise e pessoas gravemente doentes.
• Visa substituir o teste de picada no dedo para a tomada
de decisões de tratamento da diabetes. Para mais informações sobre as limitações, veja o CAPÍTULO 14.
• Destina-se a ser usado apenas no abdómen e partes laterais inferiores.
• Destina-se a ser utilizado num único paciente.
• Visa ser um auxiliar na deteção de episódios de hiperglicemia e hipoglicemia, facilitando os ajustes terapêuticos
agudos e a longo prazo.

Sistema de Monitorização Contínua da Glicose GlucoMen Day /

Obrigado por escolher o Sistema de Monitorização Contínua da Glucose (CGM) GlucoMen Day. O Sistema GlucoMen Day CGM fornece os níveis de glucose atuais. O sistema monitoriza os seus níveis de glucose a cada minuto,
medindo a quantidade de glucose no fluido intersticial.
Um sensor, inserido na sua pele, envia as leituras da glucose para a App GlucoMen Day. A App apresenta depois
os seus níveis de glucose e as tendências da glucose a
longo prazo. A App também fornece alertas se o seu nível
de glucose estiver ou se se prever que irá estar num intervalo inseguro.

IMPORTANTE: As ilustrações contidas neste manual
são para fins meramente instrutivos e não são apresentadas em tamanho real.
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Limitações
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• O GlucoMen Day CGM não é seguro para utilização em ambientes de ressonância magnética (RM). Remova o GlucoMen Day CGM (sensor e transmissor) antes de se submeter
a uma Imagem por Ressonância Magnética (IRM), Tomografia Computorizada (TC) ou tratamento com corrente elétrica
de alta frequência (diatermia).
• A colocação do sensor do sistema GlucoMen Day não está
aprovada para locais que não a pele do abdómen e partes
laterais inferiores.
• Não reutilize o sensor, nem o utilize após os 14 dias.
• Antes de utilizar, inspecione a embalagem esterilizada da
unidade do sensor. Não utilize a unidade do sensor se a embalagem esterilizada estiver aberta ou danificada.
• Não utilize o sensor numa banheira de hidromassagem.
• Não nade com o transmissor e o sensor colocados durante
mais de 30 minutos e em profundidades superiores a 1 metro
(3 pés).
• O GlucoMen Day CGM não se destina a ser utilizado fora do
intervalo de temperaturas de funcionamento do transmissor
de 5°C a 45°C (41°F a 113°F).
• O Sistema GlucoMen Day CGM contém peças pequenas
que podem representar um risco de asfixia.

CUIDADO
O Sistema GlucoMen Day CGM requer o uso de um medidor
de glucose no sangue para a calibração. Para obter mais informações sobre restrições adicionais, consulte o manual do
proprietário do seu medidor.

É importante conhecer como está o seu nível de glucose
e como está a variar (tendência), em vez de concentrar a
atenção apenas em leituras individuais de monitorização
contínua da glucose. À medida que utiliza o seu sistema
de CGM, lembre-se de dois aspetos importantes no que
respeita às tendências:
• As tendências destacam em que direção os seus níveis
de glucose estão a evoluir e o seu ritmo de variação. As
tendências permitem-lhe dizer se o seu nível de glucose
tem estado a aumentar, a diminuir ou estável durante
vários minutos ou horas até às últimas 24 horas.
• Compreender e ajustar os seus níveis de insulina com
base em tendências é mais útil do que uma leitura individual da glucose com CGM. O sistema de CGM apresenta
os níveis de glucose no líquido intersticial que rodeia o
sensor, o que é semelhante mas pode diferir do seu nível
de glucose efetivo.

/ 1.3 Começar
O GlucoMen Day CGM foi concebido para substituir o teste da picada no dedo na tomada de decisão terapêutica
da diabetes. Antes de utilizar o GlucoMen Day CGM para
tomar decisões terapêuticas é importante perceber como
pode utilizar as informações do seu sistema de CGM. O seu
nível de glucose atual, a tendência da glucose atual e as
suas leituras passadas, podem ser todos utilizados para a
tomada de decisão informada.

Informações importantes para o utilizador

Também é importante saber quando não deve utilizar o
seu sistema de CGM para decisões de tratamento e quando deve, em vez disso, utilizar o seu medidor de glucose
no sangue.

O GlucoMen Day CGM envia uma leitura da glucose por
minuto e fornece uma seta de tendência que indica a direção e o ritmo de variação do seu nível de glucose.

Deve trabalhar em conjunto com o seu médico para determinar como utilizar o GlucoMen Day CGM para gerir a
sua diabetes.

Português

/ 2 Composição do sistema
/ 2.1 Visão geral do sistema
O GlucoMen Day CGM utiliza um sensor descartável de
utilização única, inserido no líquido intersticial, que converte os níveis de glucose num sinal elétrico. O sensor
encontra-se dentro da unidade do sensor, o qual inclui
o sensor, o adesivo do sensor e a plataforma do sensor.
Um transmissor recarregável é encaixado na unidade do
sensor, que por sua vez é preso à pele com um adesivo. O
transmissor envia as leituras de glucose para a App GlucoMen Day, utilizando a tecnologia Bluetooth® de baixo
consumo energético.

CUIDADO
• Antes de utilizar, verifique o prazo de validade indicada
na embalagem.
• Não modifique nenhuma parte do GlucoMen Day CGM, nem
utilize componentes que não os especificados neste manual.
• O Sistema GlucoMen Day CGM contém peças pequenas
que podem representar risco de asfixia.
IMPORTANTE: • Se não tiver toalhetes SKIN-PREPTM,
pode utilizar um pano com álcool.

/ 2.2 Unidade do sensor
CUIDADO
• Não utilize a unidade do sensor se a embalagem esterilizada estiver aberta ou danificada. Não manuseie a unidade do sensor até estar pronto para inserir o sensor, uma
vez que este pode ser contaminado.
• Não utilize o sensor numa banheira de hidromassagem.

Carregador do
Transmissor

Transmissor

Aplicador de
inserçao do sensor

Toalhetes
SKIN-PREPTM

IMPORTANTE: O transmissor e o adesivo do sensor podem ser usados enquanto toma banho ou duche. Também
pode nadar com o transmissor e o sensor colocados durante até 30 minutos, até uma profundidade de 1 metro
(3 pés).

CUIDADO
Quando eliminar o sensor, não deite fora o transmissor, a
ferramenta de inserção do sensor, nem o carregador do
transmissor.
Overpatches

App

Composição do sistema /

Unidades de sensores
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IMPORTANTE: Se não tiver um penso extra (Overpatche), pode aplicar fita médica à volta do adesivo.

/ 3 Configurar o sistema
/ 3.1 Transferir a App
A App GlucoMen Day funciona como o ecrã do sistema GlucoMen Day CGM e suporta dispositivos Android e iOS (dispositivos inteligentes). A App está disponível no Google Play
(Android) e na App Store (iOS).
A lista de dispositivos inteligentes compatíveis está
disponível no site do www.menarinidiagnostics.com
IMPORTANTE: A App guarda informações sensíveis,
relacionadas com saúde, no seu dispositivo inteligente.
Recomenda-se que mantenha o seu dispositivo inteligente atualizado com o mais recente software de segurança.
Para mais detalhes sobre como atualizar o seu dispositivo
inteligente e manter as suas informações seguras, contacte o fabricante do seu dispositivo inteligente.

Configurar o sistema /
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CUIDADO
Não instale a App num dispositivo inteligente que
tenha sido desbloqueado ou
acedido externamente. Se o
fizer, pode comprometer a
segurança e funcionalidade
da App.

/ 3.2 Criar um conta
Antes de usar o GlucoMen Day CGM App, é necessário responder a algumas perguntas simples e criar uma conta. Sua
conta será usada para armazenar todos os seus dados CGM.
Poderá, sempre, atualizar suas informações em PERFIL
(CAPÍTULO 11).
IMPORTANTE: O país que selecionar determinará as unidades de glucose usadas na app (mg/dL ou mmol/L).
NOTA: Se a sua app suportar apenas um país, não verá a
tela PAÍS.

1.

Toque no ícone da app
GlucoMen Day CGM
para a abrir.

4.

Leia AVISO LEGAL e toque
em COMPREENDO.

2.

Toque em INSCREVA-SE.

5.

3.

Toque INICIAR.

Selecione o seu País e toque
no ícone ( ).
Insira o seu Nome e Apelido
e toque no ícone ( ).
Selecione o seu Ano de
nascimento e toque no
ícone ( ).
Selecione o Género e toque
no ícone ( ).
Selecione o seu Tipo de
diabetes e toque no ícone
( ).

Português

6.

Leia a explicação, por
que as notificações são
importantes e toque no
ícone ( ).
Introduza o seu email e
defina uma palavra-passe.

7.

Escolha as configurações de
comunicação para o email.

/ 3.3 Login numa conta existente
Se já tem uma conta na GlucoMen Day CGM App, pode
fazer login na sua conta existente.

1.

2.

3.

4.

Toque no ícone da app
GlucoMen Day CGM App
para abrir.

Toque em LOG IN.

9.
A palavra-passe deverá
conter pelo menos 8
caracteres.
NOTA: Toque no ícone
( ) para mostrar ou
ocultar sua palavra-passe.

Reveja o CONSENTIMENTO DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
PELA WAVEFORM e decida se
deseja consentir a partilha
dados

8.

Leia AVISO LEGAL e toque
em COMPREENDO.

No Android: se vir uma
mensagem a solicitar o acesso
a NÃO INCOMODAR, toque em
IR PARA CONFIGURAÇÕES e
siga as instruções para ativar
as permissões, para que não
perca nenhum alerta.
No iOS: se vir uma mensagem a solicitar permissão para enviar
notificações, toque em PERMITIR para não perder nenhum alerta.

Se se esqueceu da sua
palavra-passe, consulte a
SECÇÃO 11.6 para obter
informações sobre como
redefinir a sua senha.
NOTA: Toque no ícone
( ) para mostrar ou
ocultar sua palavra-passe.

Toque em LOG IN.

Configurar o sistema /

No final do contrato, escolha a
opção de partilha e toque em
CONFIRMAR.

Introduza o seu email e
palavra-passe.

9

Português

/ 3.4 Ligar um transmissor
O kit de Dispositivos GlucoMen Day CGM inclui dois transmissores para poder utilizar um enquanto carrega o outro.
Os transmissores comunicam com a App GlucoMen Day
por Bluetooth e devem ser ligados à App antes de poderem
ser utilizados. Este processo é também designado de emparelhamento.
IMPORTANTE: • O seu transmissor comunica com a
App utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. O seu dispositivo inteligente tem de ter o Bluetooth ligado para
poder continuar.
• Leia todas as instruções de emparelhamento antes de
tentar emparelhar o seu transmissor. Após premir o botão
no carregador, o transmissor estará em modo de emparelhamento durante 60 segundos. Se não for bem-sucedido ao emparelhar o transmissor desta vez, terá de reiniciar o processo de emparelhamento.

CUIDADO
Apenas pode ligar um transmissor a um dispositivo inteligente de cada vez. Se ligar o transmissor a um segundo
dispositivo inteligente, o mesmo deixará de estar ligado
ao primeiro dispositivo inteligente.

Configurar o sistema /
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IMPORTANTE: Se esta é a
primeira vez que liga um transmissor, a App irá apresentar dicas para indicar o passo seguinte e sublinhar as
características
importantes.
Quando terminar de ler as dicas, toque em OK.

1.

A

Localize o PIN numérico de 6
dígitos (A) que se encontra na
parte inferior do transmissor.
Tome nota do PIN numérico de
6 dígitos, do qual irá precisar no
passo 7.

2.

Mantenha o transmissor no
carregador e ligue-o a uma fonte
de alimentação. Mantenha o
transmissor no carregador até o
emparelhamento estar concluído.
A luz no carregador pode acender-se vermelho de forma
intermitente durante até 5 segundos. Certifique-se de que a
luz passou à cor verde (intermitente se não estiver totalmente
carregado, contínua se estiver totalmente carregado) antes de
iniciar o passo 3.
Para mais detalhes sobre como carregar o transmissor, veja a
SECÇÃO 8.4.

3.

2

Abra a App e:
1. Toque no botão DISPOSITIVOS.
Nos dispositivos Android, poderá ter
de tocar na SETA DE RETROCEDER
até conseguir ver os botões da
parte inferior.
2. Toque em TRANSMISSORES.
3. No Android: toque no botão (+).
No iOS: toque em ADICIONAR UM
NOVO TRANSMISSOR.

3
1
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4.

7.

Apenas nos dispositivos Android:
Dependendo das definições de
permissões do seu dispositivo,
poderá ver nenhuma ou todas
estas mensagens no ecrã NOVO
TRANSMISSOR:
• Permita que esta App aceda à
sua localização.
• Ative os serviços de localização.
• Ative o Bluetooth.
Se alguma destas mensagens
aparecer, toque na mensagem e
siga as instruções para ativar as
permissões.

Quando surgir o Pedido de emparelhamento por Bluetooth,
insira o PIN numérico de 6 dígitos que guardou no passo 1.
Toque em EMPARELHAR.

8.

A App indica que o transmissor está a ligar-se.
Uma vez concluído o emparelhamento, o seu transmissor
emparelhado aparecerá listado em TRANSMISSORES
DISPONÍVEIS no ecrã TRANSMISSORES. Agora pode utilizar
este transmissor para iniciar uma sessão de CGM.
Ecrã Transmissores:
Ecrã Início:

CUIDADO
Todas estas permissões devem estar ativadas para poder
ligar a um transmissor.

5.

Prima o botão no carregador. Uma
luz azul intermitente indica que
o transmissor está pronto para
emparelhar.
NOTA: Após premir o botão no
carregador, o transmissor estará
em modo de emparelhamento
durante 60 segundos.
No ecrã NOVO TRANSMISSOR,
selecione o seu transmissor
quando o mesmo aparecer na lista.
Se estiverem listados vários
transmissores, verifique o ID
alfanumérico de 7 dígitos
(A) que se encontra
na parte superior do
seu transmissor, para
assegurar que seleciona
o transmissor correto.

A

Se este for o primeiro transmissor
que ligou, aparecerá uma
mensagem a perguntar se deseja
ligar o seu segundo transmissor.
• Se tocar em SIM, repita os
passos 1-7 com o segundo
transmissor.
• Se tocar em NÃO, siga os passos
1-7 quando estiver pronto para o
emparelhamento.
IMPORTANTE: Se estiver ligado
mais do que um transmissor, aparecerá uma mensagem a indicar que já
existe outro transmissor ativo.
Somente o transmissor ativo pode
ser utilizado numa sessão.
Para mais detalhes sobre como ativar um transmissor, veja a SECÇÃO
8.6.

Configurar o sistema /

6.

9.
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/ 4 Inserir um sensor
e iniciar uma sessão
/ 4.1 Preparar a inserção do sensor
Para iniciar uma sessão de CGM, deve inserir um sensor. O
processo de inserção deve ser realizado num local limpo e
seco. Lave e seque as mãos antes de começar.
Para preparar a inserção do sensor, reúna as seguintes
peças:

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /
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• Aplicador do sensor
• Embalagem da unidade do sensor selada
• Transmissor totalmente carregado e emparelhado (veja
a SECÇÃO 8.4 para mais detalhes sobre como carregar
o transmissor e a SECÇÃO 3.3 para mais detalhes sobre
como emparelhar o transmissor)
• Toalhetes Skin-Prep™ (opcional)
• Penso extra (opcional)
• App GlucoMen Day (para mais instruções sobre como
transferir a App, veja a SECÇÃO 3.1)

CUIDADO
• Verifique o prazo de validade indicado na embalagem da
unidade do sensor. Se o sensor tiver ultrapassado o prazo
de validade, não o utilize. Utilizar um sensor fora do prazo
de validade pode resultar em leituras de glucose incorretas.
• Siga cuidadosamente as instruções de inserção do sensor.
Se não o fizer, isso pode resultar na ativação acidental do
sensor.
• Existem diversas peças móveis por baixo do Aplicador
do sensor. Estas podem entalar os dedos se não seguir as
instruções para a preparação e utilização do Aplicador do
sensor.

/ 4.2 E
 scolher um local de inserção
do sensor
Antes de inserir o sensor, reserve algum tempo para considerar qual será o melhor local de inserção.
Escolha um local de inserção no seu abdómen ou parte
lateral inferior que:
• seja fácil de alcançar, mas afastado de roupas ou cintos
apertados.
• esteja, pelo menos, a 4 cm (1,5 polegadas) de um local
de injeção de insulina ou bomba de insulina, medido a partir da margem do adesivo.
• seja macio. Se necessário, depile a zona para permitir
que o adesivo adira à pele.

Lado direito

Parte frontal

Lado esquerdo

Recomenda-se que evite escolher um local nas seguintes zonas:
• Na linha média (a linha vertical que passa pelo umbigo).
• Em zonas que fiquem dobradas quando se movimenta
(como, por exemplo, ao longo da cintura).
• Em zonas com muitas cicatrizes.
• Em zonas que tenham uma alergia ou irritação cutânea.
• Em zonas da pele onde roupas, cintos ou o cinto de segurança possam roçar e irritar.

Português
CUIDADO
• Apenas deve inserir o sensor no seu abdómen ou parte
lateral inferior, sensivelmente entre as costelas e a linha da
cintura. Pergunte ao seu médico qual o melhor local de inserção do sensor para si. Hemorragias, inflamação, nódoas
negras ou infeções no local de inserção do sensor são os
possíveis riscos de utilização do sensor. Se alguma destas
condições ocorrer, consulte o seu médico.
• Deve escolher um novo local de inserção sempre que inserir um novo sensor. Utilizar o mesmo local pode causar
irritação no local de inserção.

/ 4.3 Limpar o local de inserção do sensor
Limpe o local de inserção escolhido antes de inserir o
sensor. A limpeza cuidada do local de inserção desinfeta
a pele e ajuda o adesivo do sensor a aderir firmemente
à sua pele.

• Não permita que nada entre em contacto com o local de
inserção após a limpeza e antes de inserir o sensor.
• O local de inserção deve estar seco antes de aplicar um
toalhete SKIN-PREPTM e DEVE estar totalmente seco antes
de inserir o sensor.
• A falta de limpeza do local de inserção ou uma técnica de
limpeza inadequada podem resultar numa infeção.

1.

Remova o toalhete SKIN-PREP™ da sua embalagem selada.
Se não tiver um toalhete SKIN-PREP™ , utilize um pano com álcool.

Coloque o toalhete no local de
inserção e limpe num padrão
circular para fora, afastando-se
do local.
Continue a limpar até abranger
uma área de cerca de 15-20 cm
(6-8 polegadas) sem voltar a
qualquer zona que já tenha limpo.

3.

Deixe a zona limpa secar completamente durante 2 minutos.

CUIDADO
Mantenha a roupa afastada da zona limpa.

4.4 Selecionar um transmissor
Identifique o transmissor que deseja utilizar. Certifique-se
de que o transmissor está totalmente carregado, colocando-o no carregador e verificando se a luz no carregador é
de cor verde e contínua. Para mais detalhes sobre como
carregar o transmissor, veja a SECÇÃO 8.4.

CUIDADO
• Se o transmissor não estiver totalmente carregado, a App
irá apresentar uma mensagem no início da sessão para o
informar de que o transmissor pode não durar toda a sessão de 14 dias. Não pode mudar de transmissor no meio
de uma sessão. Se a bateria do transmissor acabar, deverá
inserir um novo sensor para iniciar uma nova sessão.
• Verifique se o transmissor apresenta defeitos visíveis,
como fissuras por exemplo. Não utilize o transmissor se observar algum defeito.

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /

CUIDADO

2.
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/ 4.5 Ativar o transmissor
Embora possa ligar vários transmissores à App, apenas
um transmissor de cada vez pode enviar leituras de CGM
à App. Esse transmissor é referido como o transmissor
ativo.
Veja a SECÇÃO 8.6, como ativar um transmissor.

3.

Disponha a unidade do sensor sobre uma superfície rígida e
limpia (como o interior da embalagem esterilizada), com o lado
do adesivo do sensor virado para baixo.

A

A

/ 4.6 C
 olocar o transmissor na unidade
do sensor
Para completar estes passos, irá precisar do transmissor
ativo e da unidade do sensor.

1.

4.

B
B

Localize os braços do
transmissor (B).

Remova a unidade do sensor da
embalagem esterilizada.

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /
14

CUIDADO
Evite tocar nos contactos do transmissor, que se encontram entre os braços do transmissor.

2.

Remova a unidade do sensor do
invólucro interno.

CUIDADO
Não remova o papel protetor da unidade do sensor até
imediatamente antes da inserção.

5.

Segure no transmissor, com os respetivos braços virados para
baixo, perpendicularmente à unidade do sensor.
O lado do transmissor com o ID (C) deve estar virado na direção
da extremidade larga da unidade do sensor.
C
C

Português

6.

Baixe o transmissor e oriente os braços na direção das ranhuras
da guia da unidade do sensor.
Ranhuras da guia:

Incline a extremidade curva do
transmissor para baixo, de forma a
unir-se com da unidade do sensor.

A seguir, prenda o Aplicador do sensor à plataforma do
sensor.

1.
CLIQUE

/ 4.7 P
 reparar o Aplicador do sensor
Agora que já inseriu o transmissor na unidade do sensor,
pode preparar o Aplicador do sensor. Para completar
estes passos, irá precisar do Aplicador do sensor.

1.

A

Disponha a plataforma do sensor
sobre uma superfície rígida
e limpia (como o interior da
embalagem esterilizada), com o
lado do transmissor virado para
cima. Localize a abertura (A) na
extremidade larga da plataforma
do sensor.

2.

A

Localize a patilha (B) no Aplicador do sensor junto à extremidade
com a alavanca (1 saliência).

Coloque o Aplicador do sensor
sobre uma superfície rígida e limpa.
Localize a alavanca de plástico
(com 1 saliência) (A) no Aplicador
do sensor.
B

B

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /

Pressione o transmissor
firmemente para baixo, até se
encaixar e ouvir um clique.

Levante esta alavanca para cima
até ouvir um clique e depois
baixe-a para a sua posição inicial.
Uma patilha laranja indica que o
Aplicador do sensor está pronto
a usar.

/ 4.8 P
 render o Aplicador do sensor à
plataforma do sensor

7.

8.

2.
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/ 4.9 R
 emover a película protetora
do adesivo do sensor

3.

Segure no Aplicador do sensor,
com a patilha (B) virada para baixo,
perpendicularmente à plataforma
do sensor.
Alinhe a patilha diretamente
sobre a abertura (A) existente na
plataforma do sensor.

Depois de limpar o local de inserção, está pronto para remover a película protetora do adesivo do sensor. Para completar este passo, irá precisar do Aplicador do sensor com a
plataforma do sensor preso à mesma.

B

NOTA: A abertura da plataforma
do sensor (A) serve para o
alinhamento e posicionamento da
patilha do Aplicador do sensor (B).

CUIDADO
A

4.

1.

Baixe o Aplicador do sensor,
orientando a patilha na direção da
abertura existente na plataforma
do sensor.

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /
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O adesivo está esterilizado; não toque na zona central do
adesivo. Ao remover a película protetora, toque apenas no
contorno do adesivo.

Segure no Aplicador do sensor
com a película protetora do
adesivo virada para cima.
Localize as abas (A e B) em
cada um dos lados da película
protetora.

5.

Incline a extremidade levantada
do Aplicador do sensor para
baixo, de forma a unir-se com a
plataforma do sensor, até ouvir
um clique.

2.

Agarre na aba direita e descole-a
para remover a primeira secção da
película protetora.

6.

O Aplicador do sensor e a plataforma do sensor devem
encaixar uma na outra sem qualquer folga. Verifique se existe
uma folga entre o Aplicador do sensor e a plataforma do
sensor. Se houver uma folga, veja a SECÇÃO 15.7.

CLIQUE

3.

Agarre na aba esquerda e
descole-a para remover a segunda
secção da película protetora.
Certifique-se de que o adesivo não
se dobra antes ou durante a App.

B
A

Português

/ 4.10 A
 plicar a plataforma do sensor
no local de inserção

4.

Mantendo o Aplicador do sensor no local, prima o botão de
libertação (3 saliências) até ouvir um clique.

Agora que já removeu a película protetora do adesivo do
sensor, está pronto para aplicar o adesivo na pele.

CUIDADO
Se não seguir cuidadosamente as instruções de inserção,
isso pode fazer com que o sensor escorregue na pele, em
vez de o inserir na pele. Se isso ocorrer, a sessão pode
não começar ou o sensor irá fornecer dados de baixa
qualidade, que não serão apresentados na App. Siga
cuidadosamente as instruções para assegurar a correta
inserção do sensor.

1.

2.

Prima firmemente para assegurar que o adesivo fica bem colado à sua pele. Depois aplique uma pressão normal sobre a pele
durante a inserção.

3.

Prima o botão de inserção (2 saliências) até ouvir um clique.
Continue a segurar o Aplicador do sensor no local.
Não tente ajustar a localização
do adesivo após a aplicação.

Levante cuidadosamente o Aplicador do sensor, afastando-o do
corpo num movimento reto para fora.
Se sentir resistência, repita os passos 4-5.
IMPORTANTE: A plataforma do sensor permanece ligada ao
Aplicador do sensor, deixando apenas o transmissor, o sensor e
o adesivo no seu corpo.

6.

Pressione o adesivo do sensor para assegurar que aderiu
totalmente à pele. Pressione suavemente quaisquer rugas à volta
das margens, para assegurar que não existem folgas.

IMPORTANTE: A sessão de CGM começa automaticamente quando o sensor é inserido.

CUIDADO
• Se o transmissor não estiver totalmente carregado, aparecerá uma mensagem para o informar que o transmissor
pode não durar toda a sessão de 14 dias. Não pode mudar de transmissor no meio de uma sessão. Se a bateria
do transmissor acabar, deverá remover o sensor e inserir
um novo sensor para iniciar uma nova sessão.
• Não remova o transmissor enquanto a unidades do sensor estiver preso a si.
• Se sentir resistência ao remover o Aplicador do sensor
com duas unidades de sensor diferentes, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /

Segurando o Aplicador do sensor,
coloque o adesivo firmemente no local de inserção, paralelamente à sua
linha da cintura.
Aponte o botão de libertação (3 saliências) do Aplicador do sensor na
direção do seu umbigo.

5.
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Depois de inserir um novo sensor, pode demorar 1-3 minutos até a App detetar o sensor.
NOTA: Se as margens do adesivo começarem a descolar-se, a qualquer momento durante a sua sessão, poderá
aplicar o penso extra. Para mais instruções sobre como
aplicar o penso extra, veja a SECÇÃO 15.7.

/ 4.11 R
 emover a plataforma
do Aplicador do sensor
Depois de inserir o sensor, deve remover a plataforma
do sensor do Aplicador do sensor, para poder utilizar
o Aplicador do sensor na próxima vez que inserir um
sensor.

1.

Inserir um sensor e iniciar uma sessão /
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Localize a patilha de libertação
na parte inferior do Aplicador do
sensor. Prima e mantenha premida
a patilha de libertação.

2.

Enquanto pressiona a patilha
de libertação para cima, puxe a
plataforma do sensor.

/ 4.12 A
 guardar pela estabilização
do sensor
Depois de inserir um novo sensor, deve aguardar cerca
de 45 minutos para o sensor estabilizar antes de poder
calibrar o sistema. Enquanto o sensor está a estabilizar,
a App irá apresentar uma barra de progresso e o número de minutos até à calibração no ecrã INÍCIO e no ecrã
TRANSMISSORES.
Ecrã Início:

Ecrã Transmissores:

Uma vez estabilizado o sensor, é necessário calibrar. Se
deu permissão à App para lhe enviar notificações e ativou
o alerta de calibração, irá receber uma notificação de que
é necessário calibrar. Para mais detalhes sobre os alertas,
veja o CAPÍTULO 7.
O ecrã INÍCIO e o ecrã TRANSMISSORES irão indicar que
é necessário calibrar. Para mais detalhes sobre a calibração, veja o CAPÍTULO 5.
Ecrã Início:

Ecrã Transmissores:

3.

Elimine a plataforma do sensor usada, feita de plástico.
Conserve o Aplicador reutilizável do sensor com os outros
consumíveis do seu
GlucoMen Day CGM.

/ 4.13 C
 omo saber quando substituir
o sensor?
O sensor foi concebido para funcionar durante 14 dias.
Após 14 dias, a App irá informá-lo de que a sessão terminou, e que é necessário substituir o sensor.

Português
Cerca de 24 horas antes da sessão estar programada para
terminar, a App fornece as seguintes indicações:
• Se deu permissão à App para lhe enviar notificações, irá
receber uma notificação de que a sessão irá terminar em
breve.
• A App apresenta uma mensagem que indica que a sessão
irá terminar em breve.
Quando for a altura de substituir o seu sensor, a App
fornece as seguintes indicações:
• Se deu permissão à a App para lhe enviar notificações,
irá receber uma notificação de que a sessão terminou.
• A App apresenta uma mensagem que indica que a sessão
terminou.
• O ecrã INÍCIO e o ecrã TRANSMISSORES apresentam
instruções que indicam que não está a decorrer nenhuma
sessão.
Também pode substituir o sensor mais cedo se:
• Sentir dor, sensibilidade ou inflamação no local de inserção do sensor.
• Realizar um procedimento médico, como uma IRM, que
requer a remoção do sensor.
• A App pede-lhe para remover o sensor.
Mensagem “Sessão
terminada”:

Ecrã Transmissores:

/ 5 Calibrar o sistema
/ 5.1 Quando calibrar

A calibração é uma parte importante da utilização do sistema GlucoMen Day CGM para obter a máxima precisão
possível numa monitorização contínua da glucose.
NOTA: Não são permitidas calibrações adicionais nas primeiras seis horas.
IMPORTANTE: Ao utilizar o sistema GlucoMen Day
CGM, traga sempre consigo um medidor de glucose no
sangue para calibrar o sistema.
DIA 1
Primeira
calibração:
Insira a sua primeira leitura de
calibração assim
que o período de
estabilização do
sensor terminar,
cerca de 45
minutos após
inserir o sensor.
Segunda
calibração:
Insira a sua
segunda leitura
de calibração 6
horas após ter
inserido o sensor.

DIA 2
Terceira
calibração:
Insira a sua
terceira leitura
de calibração
24 horas após
ter inserido o
sensor.

DIAS 3-14
Calibrações
seguintes:
Insira a sua
leitura de calibração 24 horas
após a última
calibração.

Calibrar o sistema /

Mensagem “A sessão
irá terminar em breve”:

Ecrã Início:
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IMPORTANTE: Após a segunda calibração, pode sempre calibrar mais cedo, caso deseje alterar o seu plano de
calibração para uma hora mais conveniente. Por exemplo, se a sua próxima calibração deveria ser realizada às
23:00, pode decidir calibrar às 19:00 se for uma hora
mais conveniente. Nesse caso, a sua próxima calibração
planeada seria às 19:00 (24 horas mais tarde).

• Segundo o sistema de Medição de Glicemias Capilares
(MGC), o seu nível de glucose encontra-se no intervalo de
70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L).
• O seu nível de glucose está a variar menos de 2 mg/dL
(0,11 mmol/L) por minuto.
• Está a decorrer uma sessão.
• O botão CALIBRAR está ativado.

Na App, há várias formas de saber se é necessário calibrar:

Se alguma das condições acima não for verdadeira, o
botão CALIBRAR será desativado e não poderá calibrar.

• No ecrã INÍCIO, aparece a barra É NECESSÁRIO CALIBRAR. Toque na barra para calibrar.
• No ecrã TRANSMISSORES, a área de mensagens indica que
é necessário calibrar. Toque em CALIBRAR para calibrar.
Se deu permissão à App para lhe enviar notificações e
ativou o alerta de calibração, irá receber uma notificação
quando for necessário calibrar.

5.1.1 O que acontece sem a calibração
Se não inserir uma leitura de calibração, o sistema CGM
irá continuar a apresentar os níveis de glucose durante
algum tempo, mas estes aparecerão com uma barra Glucose ESTIMADA para indicar que a qualidade dos dados
pode ser inferior ao habitual. Os níveis de glucose estimados aparecem no gráfico de tendência como pontos
de cor cinzento claro. Para mais detalhes sobre a glucose
estimada, veja a SECÇÃO 6.5.

Calibrar o sistema /
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NOTA: A barra Glucose ESTIMADA nem sempre significa
que é necessário calibrar. Toque na barra para mais informações sobre os motivos pelos quais os níveis de glucose
são estimados. Para mais detalhes sobre a glucose estimada, veja a SECÇÃO 6.5.

/ 5.2 Inserir uma leitura de calibração
Para se poder calibrar, todas as condições abaixo têm de
ser verdadeiras:

1.

Realize um teste de glicemia.
Siga as instruções do seu medidor de glucose no sangue para realizar um teste de glicemia.

CUIDADO
Para calibrar o seu sistema CGM, só deve utilizar a leitura de
um medidor de glucose no sangue realizada no dedo. Não
utilize uma leitura de um outro local.

2.

Ecrã Início:

Na App:
1. Toque no botão INÍCIO.
Nos dispositivos Android, poderá
ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os botões da
parte inferior.
2. Toque em CALIBRAR.
OU
1. Toque no botão DISPOSITIVOS.
Nos dispositivos Android, poderá
ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os botões da
parte inferior.
2. Toque em TRANSMISSORES.
3. Toque em CALIBRAR.

Ecrã Transmissores:

Português

3.

No ecrã NOVA CALIBRAÇÃO,
toque no campo NOVA LEITURA
e insira a sua leitura do nível de
glucose no sangue.

6.

Se esta for a primeira calibração
da sessão, existe um período de
recolha de dados de 10 minutos,
durante o qual o sistema não irá
apresentar os níveis de glucose.
No final do período de recolha
de dados, a App irá começar a
apresentar os níveis de glucose.

3

/ 6 Visualizar leituras
contínuas da glucose
/ 6.1 Aceder ao ecrã Início
4.

Toque em GUARDAR.

4

Pode visualizar as suas leituras contínuas da glucose utilizando a App GlucoMen Day. O ecrã INÍCIO é o principal
ecrã para monitorizar as suas leituras de CGM.

A secção do estado atual apresenta o nível de glucose
mais recente e a tendência da glucose.

Visualizar leituras contínuas da glicose /

Na App, toque no botão INÍCIO.

Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 6.3.
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Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

/ 6.2 Visão geral do ecrã Início
O ecrã Início está dividido em duas secções: o estado atual
(parte superior) e o gráfico de tendência (parte inferior).

5.

Quando lhe for solicitado que
confirme a leitura, certifique-se de
que a leitura está correta e toque
em CONFIRMAR.

Estado atual (parte superior)

Português
A. Leitura da glucose atual

NOTA: Pode rodar o ecrã Início para a orientação horizontal, para ver um gráfico de tendência maior.

B. Seta de tendência
C. Ícones de estado

B

D. Botão Calibrar

C

A

E. Barra de informações
NOTA: A barra nem sempre está visível. Apenas aparece
quando há informações para apresentar.

/ 6.3 Estado atual
C

D

A

B
E

Visualizar leituras contínuas da glicose /
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6.3.1 Glucose atual
A leitura da glucose atual é a leitura mais recente do sensor CGM. A indicação da data e hora indica quando ocorreu a leitura. A cor de fundo é baseada no nível de glucose
atual.
Cores de fundo do ecrã Início

Gráfico de tendência (parte inferior)

A. Alta (amarelo)

O gráfico de tendência apresenta as leituras de glucose
recentes.

O nível de glucose atual está
acima da linha de glucose
alta configurada nas DEFINIÇÕES DO GRÁFICO. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
6.4.3.

Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 6.4.
A. Área do gráfico
B. Opções de apresentação do gráfico
Toque para escolher a quantidade de dados a apresentar
no gráfico de tendência.
C. Definições do gráfico
Toque para ajustar as linhas de glucose baixa e alta e o
intervalo-alvo.

B. Entre baixa e alta (azul)
O nível de glucose atual está
entre as linhas de glucose
baixa e alta configuradas nas
DEFINIÇÕES DO GRÁFICO.
Para mais detalhes, veja a
SECÇÃO 6.4.3.

A

B

Português
C. Baixa (vermelho)

C

O nível de glucose atual está
abaixo da linha de glucose
baixa configurada nas DEFINIÇÕES DO GRÁFICO. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
6.4.3.
D. Nenhuma leitura de glucose (cinzento)

D

Um fundo cinzento aparece
se a App não estiver a receber leituras de glucose do
transmissor ou se existir um
problema temporário no sensor que impede que a glucose
seja apresentada.

• - - - em vez de um nível de glucose
• OU uma mensagem a explicar o que se passa.

CUIDADO
Se a App não estiver a apresentar a leitura da glucose
atual, não utilize o seu GlucoMen Day CGM para tomar
decisões terapêuticas. Realize um teste de glicemia antes
de tomar decisões terapêuticas.

IMPORTANTE: Níveis de glucose inferiores a 40 mg/
dL (2,2 mmol/L) são apresentados como < 40 mg/dL (<
2,2 mmol/L). Níveis de glucose superiores a 400 mg/dL
(22,2 mmol/L) são apresentados como > 400 mg/dL (>
22,2 mmol/L).

A seta de tendência indica em
que medida o seu nível de glucose está a variar. Existem 7
setas de tendência, cada uma
das quais indica um ritmo de
variação diferente. A App só
apresenta a seta se existirem
leituras suficientes para determinar a tendência.
Sempre que estiver visível uma
seta de tendência, pode tocar
na seta de tendência para
obter uma descrição do respetivo significado.

Visualizar leituras contínuas da glicose /

O ecrã irá apresentar:

6.3.2 Seta de tendência
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Seta de
tendência

O que significa
O seu nível de glucose está a aumentar a um ritmo
de 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) ou mais por minuto.
Se esta seta estiver visível, não é possível calibrar.
O seu nível de glucose está a aumentar 2,53,5 mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) por minuto.
Se esta seta estiver visível, não é possível
calibrar.
O seu nível de glucose está a aumentar 1,52,5 mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) por minuto.
O seu nível de glucose está a alterar menos
de 1,5 mg/dL (0,08 mmol/L) por minuto.

6.3.3 Ícones de estado
Os ícones de estado indicam o estado atual da calibração,
volume do dispositivo e sinal do transmissor.

Ícones de calibração
Os ícones de calibração indicam
se é necessário
calibrar ou se
não é possível
calibrar o sistema agora.

Não é possível calibrar agora.
É necessário calibrar.
Adicione uma leitura do nível
de glucose no sangue.
O sistema está calibrado.

O seu nível de glucose está a diminuir 1,5-2,5
mg/dL (0,08-0,14 mmol/L) por minuto.

Visualizar leituras contínuas da glicose /
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O seu nível de glucose está a diminuir 2,5-3,5
mg/dL (0,14-0,19 mmol/L) por minuto. Se
esta seta estiver visível, não é possível calibrar.
O seu nível de glucose está a diminuir a um ritmo
de 3,5 mg/dL (0,19 mmol/L) ou mais por minuto.
Se esta seta estiver visível, não é possível calibrar.

CUIDADO
Se a App não estiver a apresentar uma seta de tendência,
não utilize o seu GlucoMen Day CGM para tomar decisões
terapêuticas. Realize um teste de glicemia antes de tomar
decisões terapêuticas.
IMPORTANTE: Ao utilizar o sistema GlucoMen Day
CGM, traga sempre consigo um medidor de glucose no
sangue.

Ícones do volume
Os ícones do
volume indicam
o volume do
seu dispositivo.
CUIDADO

Se o volume
estiver demasiado baixo, poderá
não ouvir os
seus alertas.

O volume está desligado.
As notificações não produzirão
qualquer som.
O volume está definido no
nível baixo. Poderá não ouvir
as notificações.
O volume está definido no
nível médio.
O volume está definido no
nível alto.

Português
O que a barra diz

O que significa

Os ícones do sinal
do transmissor
indicam o estado
de ligação do
transmissor ativo.

Não é possível
calibrar agora

Não pode calibrar o sistema neste momento.
Toque na barra para mais detalhes sobre os
motivos pelos quais não é possível calibrar.
Para mais detalhes sobre os motivos pelos
quais a calibração pode não ser possível, veja
a SECÇÃO 15.3.

A guardar a
calibração

O sistema está a guardar a leitura de calibração.

Glucose
estimada

Os níveis de glucose estão a ser estimados.
Toque na barra para mais detalhes sobre os
motivos pelos quais os níveis de glucose são
estimados.
Para mais detalhes sobre a glucose estimada,
veja a SECÇÃO 6.5.

Problema
temporário

Ocorreu algum problema e a App não consegue apresentar as leituras de glucose. Trata-se de um problema ao nível do sistema que
se deverá resolver por si só.
Se o problema não ficar resolvido após 1 hora,
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

Não é possível detetar o sinal
do transmissor ativo.
O sinal do transmissor ativo
foi detetado.

6.3.4 Botão Calibrar
Toque no botão CALIBRAR quando desejar inserir uma
leitura do nível de glucose no sangue com base num medidor. Este botão está desativado se não for possível calibrar agora.

Para mais detalhes sobre a calibração, veja o CAPÍTULO 5.

6.3.5 Barra de informações
A barra de informações aparece quando há informações
para apresentar. Nalguns casos, pode tocar na barra para
obter mais detalhes.

O que a barra diz

O que significa

Instruções de
inserção
do sensor

Não está a decorrer nenhuma sessão.

É necessário
calibrar

É necessário calibrar.

Toque para ver instruções sobre como
inserir um sensor e iniciar uma nova sessão.

Toque na barra ou no botão CALIBRAR
para inserir uma leitura do nível de glucose no sangue com base num medidor.

6.3.6 Mensagens no ecrã Início
Se a App GlucoMen Day não
conseguir apresentar o nível de
glucose atual, a mesma pode
apresentar uma mensagem a
indicar o que se passa. A mensagem indica um processo em
curso ou fornece instruções
para o passo seguinte.

Visualizar leituras contínuas da glicose /

Ícones do sinal do transmissor
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Mensagem no
ecrã Início
Nenhum
transmissor

Visualizar leituras contínuas da glicose /
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O que significa

Mensagem no
ecrã Início

Não há nenhum transmissor ligado
à App. Toque em Ligar transmissor
para LIGAR UM TRANSMISSOR.
Para mais detalhes sobre como ligar
um transmissor, veja a SECÇÃO 3.3.

A parar a
sessão…

A sessão está a parar.

O Bluetooth está
desligado
Ligue o Bluetooth
para utilizar o seu
sistema de CGM.

O Bluetooth está desligado. O
Bluetooth tem de estar ligado para
que o transmissor e App possam
comunicar.

Falta de armazenamento
Liberte espaço no seu
telefone para utilizar
o seu sistema CGM.

O seu dispositivo inteligente está sem
espaço de armazenamento e a App
não consegue apresentar as leituras
de glucose. Se libertar algum espaço,
a App irá apresentar as leituras de
glucose.

Perda de sinal
Certifique-se de que o
seu transmissor está
nas proximidades. Pode
demorar algum tempo
até voltar a ligar.

A App não deteta o sinal do
transmissor. Certifique-se de que o
transmissor está próximo da App.

A ligar o
transmissor…

O sistema está a ligar-se ao seu
transmissor.

A ativar o transmissor…Remova o
transmissor
[ID do TRANSMISSOR] do carregador
para ativar.

O sistema está a tentar ativar o
transmissor indicado pelo [ID do
TRANSMISSOR].
Deve remover o transmissor do
carregador para o ativar.
Para mais detalhes sobre como
ativar um transmissor, veja a
SECÇÃO 8.6 .

O que significa

Pronto para começar
Siga as instruções de
inserção do sensor.
Pode demorar 1-3
minutos até detetar o
sensor.

Está ligado um transmissor, mas a
sessão não foi iniciada.

A iniciar
a sessão…

A sessão está a começar. Uma barra
de progresso indica o tempo restante
até a sessão começar.

/ 6.4 Gráfico de tendência

A aguardar a calibração
Adicione uma leitura
do medidor de glucose no sangue.

O sistema está pronto para ser
calibrado.
Para mais detalhes sobre a calibração, veja o CAPÍTULO 5.

A recolher
dados…

Após a primeira calibração da
sessão, o sistema precisa de tempo
para recolher dados. Uma barra de
progresso indica o tempo restante.

O gráfico de tendência apresenta os níveis de glucose recentes, para que possa ver as suas tendências ao longo
do tempo. O transmissor envia uma leitura da glucose por
minuto. O sistema de CGM apresenta níveis de glucose no
intervalo de 40-400 mg/dL (2,2-22,2 mmol/L).
A. Tempo (eixo X)

Para mais detalhes sobre como iniciar uma sessão, veja o CAPÍTULO 4.

6.4.1 Área do gráfico

B. Nível de glucose (eixo y)
C. Linha de glucose alta

Português
E. Linha de glucose baixa
D. Intervalo-alvo

6.4.3 Definições do gráfico

Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 6.4.3.

As DEFINIÇÕES DO GRÁFICO permitem-lhe escolher
onde apresentar as linhas de glucose baixa e alta e o intervalo-alvo no gráfico de tendência.

B
C
E
D
A

Alterar as definições do gráfico
Aceda às DEFINIÇÕES DO GRÁFICO para alterar as suas
definições.

NOTA: Se o seu transmissor perder a ligação com a App
durante uma sessão, poderão aparecer áreas vazias no
gráfico de tendência. Essas áreas serão preenchidas
quando o transmissor se voltar a ligar.

6.4.2 Opções de apresentação do gráfico
As opções de apresentação do gráfico permitem-lhe
escolher a quantidade de dados apresentados no gráfico
de tendência.
Pode escolher apresentar as últimas 1, 3, 6, 12, ou 24
horas de dados de glucose. O lado direito do gráfico começa sempre com a hora atual e as leituras passadas são
representadas à esquerda.

NOTA: As DEFINIÇÕES DO GRÁFICO apenas afetam a forma como a informação é apresentada no ecrã INÍCIO e
não afetam nenhum dos seus alertas. Para mais detalhes
sobre os alertas, veja o CAPÍTULO 7.

1.

Toque no botão DEFINIÇÕES.

2.

Toque na definição que
deseja alterar e faça os seus
ajustamentos:
• Linha de glucose alta
• Intervalo-alvo
• Linha de glucose baixa

Visualizar leituras contínuas da glicose /

IMPORTANTE: Níveis de glucose inferiores a 40 mg/
dL (2,2 mmol/L) são representados no nível 40 mg/dL
(2,2 mmol/L). Níveis de glucose superiores a 400 mg/
dL (22.2 mmol/L) são representados no nível 400 mg/
dL (22,2 mmol/L).
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3.

No Android: toque em OK para guardar a sua seleção.
No iOS: A sua seleção é automaticamente guardada.

4.

Toque no botão da SETA DE RETROCEDER para regressar ao
ecrã INÍCIO.

Mensagem no
ecrã Início
Glucose estimada
Os níveis de
glucose estão a
ser estimados,
uma vez que é necessário calibrar o
sistema.

O que significa
O sistema precisa de ser calibrado.
• Após a primeira calibração: Os níveis
de glucose são estimados se o sistema
não for calibrado no prazo de 6 horas
após o início da sessão.
• Após a segunda calibração: Os níveis
de glucose são estimados se o sistema
não for calibrado no prazo de 24 horas
após o início da sessão.
• Após todas as outras calibrações: Os
níveis de glucose são estimados se o sistema não for calibrado no prazo de 26
horas após a última calibração.
Depois de calibrar, os novos níveis de
glucose deixarão de ser estimados.
Para mais detalhes sobre a calibração,
veja o CAPÍTULO 5.

Visualizar leituras contínuas da glicose /
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/ 6.5 Glucose estimada
CUIDADO
Se a App estiver a apresentar a glucose estimada e você
sentir sintomas de glucose alta ou baixa, realize um teste
de glicemia antes de tomar qualquer decisão terapêutica.

Existem diversos motivos pelos quais os níveis de glucose
podem ser estimados. Toque na barra glucose ESTIMADA
para mais detalhes sobre os motivos pelos quais a glucose está a ser estimada.

Glucose estimada
Os níveis de
glucose estão a
ser estimados,
uma vez que há
um problema
temporário no
sensor.

O sistema deteta um problema no sensor. Os níveis de glucose serão estimados até o sistema ter a certeza de que
o problema foi resolvido (cerca de 1
hora).
Se a barra Glucose ESTIMADA ainda
estiver visível após 1 hora, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

Português

/ 7 Alertas
/ 7.1 Aceder ao ecrã Alertas
O ecrã ALERTAS permite-lhe configurar alertas para o informar se está a ocorrer um determinado evento, como
por exemplo glucose baixa, que exige a sua atenção.

B. Histórico de alertas
O separador HISTÓRICO permite-lhe ver uma lista dos
alertas que ocorreram nos últimos 14 dias. Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 7.8.
A

B

Na App, toque no botão ALERTAS.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

/ 7.2 Visão geral do ecrã Alertas
O ecrã ALERTAS está dividido em três secções principais:
alertas de glucose, alertas de dispositivos e histórico de
alertas.
Pode deslocar-se entre as secções, clicando nos separadores na parte superior do ecrã.
A. Definições de alertas
Os separadores Glucose e DISPOSITIVOS permitem-lhe
configurar os seus alertas.

Para mais detalhes sobre como configurar os alertas, veja
a SECÇÃO 7.4.

Se pretende que os alertas apareçam como notificações
no seu dispositivo inteligente, deve dar permissão à App
GlucoMen Day para lhe enviar notificações.
Se a App estiver em segundo plano, aparecerá um alerta
como uma notificação se:
• A App tem permissão para enviar notificações.
• O alerta está ligado.
NOTA: Se a App estiver em primeiro plano, aparecerá um
alerta como uma mensagem na App.

Alertas /

• Toque em Glucose para alertas relacionados com os níveis de glucose atuais e futuros. Para mais detalhes, veja
a SECÇÃO 7.6.
• Toque em DISPOSITIVOS para alertas relacionados com
o transmissor ou o seu dispositivo inteligente. Para mais
detalhes, veja a SECÇÃO 7.7.

/ 7.3 Ativar as notificações
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1.

Aceda ao menu Definições do
seu dispositivo.

2.

Clique em NOTIFICAÇÕES.

NOTA: Isto é fora da App
GlucoMen Day.

3.

Na lista de Apps, toque na App
GlucoMen Day.

nalizar o alerta. A maioria dos alertas também pode ser
ligada ou desligada.
IMPORTANTE: Os alertas de HIPOGLICEMIA CLINICAMENTE PERIGOSA e BATERIA CRÍTICA não podem ser desligados.

1.

Na App, toque no botão ALERTAS.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

4.

Ajuste as suas definições de notificações para permitir que a
App GlucoMen Day lhe envie notificações.

IMPORTANTE: • Para receber alertas, o transmissor e a
App devem estar a comunicar. Isso requer que o Bluetooth
esteja ligado.
• Se um alerta começar enquanto o seu transmissor e a App
não estão a comunicar, a App irá apresentar
o alerta quando o transmissor e a App retomarem a comunicação se o alerta ainda se verificar.
• Para instruções sobre como ativar as notificações no seu
dispositivo, consulte o manual do utilizador que veio com o
seu dispositivo inteligente.

CUIDADO
Se o seu dispositivo inteligente estiver no modo Silencioso ou Não perturbar, poderá perder alertas importantes.

2.

Selecione o tipo de alerta que deseja configurar:
• Toque em Glucose para alertas relacionados com os níveis de
glucose atuais e futuros. Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 7.6.
• Toque em DISPOSITIVOS para alertas relacionados com o
transmissor ou o seu dispositivo inteligente. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.7.

3.

Toque no alerta que deseja configurar.
Cada alerta tem um título (A) e uma
definição atual (B).
Se o alerta estiver desligado, a
definição atual será DESLIGADO.

4.
Alertas /
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/ 7.4 Configurar alertas
A App GlucoMen Day inclui uma série de alertas que pode
configurar para o avisar se ocorrer algo que exija a sua
atenção.
Cada alerta tem opções que pode configurar para perso-

Toque no botão para ligar ou desligar
o alerta.
Se desligar o alerta, não poderá
editar nenhuma das definições do
alerta.
NOTA: Alguns alertas não podem ser
desligados.

A

B

4

Português

7.5 Indicadores de estado dos alertas

5.

Toque no nível de alerta para definir
quando o alerta ocorre. O nível de
alerta é diferente para cada alerta.
Por exemplo, se escolher 250 mg/
dL para o nível do alerta de glucose
alta, irá aparecer Glucose SUPERIOR
A 250 mg/dL.
No Android: Toque em OK para
guardar a sua seleção.
No iOS: A sua seleção é
automaticamente guardada.

5
6

6.

Toque na definição REPETIR para determinar quando o alerta se
irá repetir se o nível de alerta ainda se aplicar.
No Android: Toque em OK para guardar a sua seleção.
No iOS: A sua seleção é automaticamente guardada.

NOTA:
• Os alertas preditivos de glucose baixa e alta não podem
ter atribuído um nível de alerta, uma vez que o nível de
alerta é automaticamente baseado nos alertas de glucose
baixa e alta, respetivamente.
• O alerta de calibração não tem um nível de alerta, uma
vez que é definido pelo momento em que o sistema precisa de ser calibrado.
• Não é possível alterar os níveis dos alertas de hipoglicemia clinicamente perigosa e de bateria crítica.

CUIDADO

NOTA: O estado do alerta é o mesmo para todos os alertas. Se pelo menos um alerta for alterado, o estado fica
PENDENTE até as novas definições serem sincronizadas
com o transmissor.
Estados
As definições de alertas estão sincronizadas com o transmissor.
As definições de alertas serão sincronizadas com o transmissor na próxima vez que
a App comunicar com o transmissor. Até lá,
poderá receber alertas baseados nas definições anteriores.
As suas atuais definições de notificações
podem impedir o aparecimento de notificações como seria de esperar.

/ 7.6 Alertas de glucose
Pode configurar alertas associados aos seus níveis de
glucose atuais e futuros. Estes alertas irão avisá-lo quando o seu nível de glucose for baixo, alto ou estiver a variar
rapidamente.

Alertas /

Depois de alterar as definições de alertas, poderá haver
um tempo de espera antes de receber alertas baseados
nas novas definições. Durante este tempo de espera, os
alertas serão baseados nas definições anteriores. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO 7.5.

Os indicadores de estado dos alertas permitem-lhe saber se a App
GlucoMen Day e o transmissor
estão a usar as mesmas definições
de alertas e se as definições de
notificações podem impedir os
alertas de se comportarem como
seria de esperar.
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CUIDADO
Fale com o seu médico sobre as medidas que deve tomar se
sentir sintomas de glucose alta ou baixa. Siga os conselhos do
seu médico para aumentar ou diminuir o seu nível de glucose
para o seu intervalo-alvo.
Quando ocorre o alerta

Hipoglicemia
clinicamente
perigosa

O seu nível de glucose atual
está abaixo do limite de hipoglicemia considerada clinicamente perigosa de 54 mg/dL (3,0
mmol/L).
Este alerta não pode ser desligado e o valor do alerta de
glucose não pode ser alterado.
• Pode personalizar a definição
REPETIR para este alerta. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
7.4 .

Alerta de hipoglicemia clinicamente perigosa
O seu nível de
glucose é 53 mg/
dL.

O seu nível de glucose atual
está abaixo do limite do alerta
de glucose baixa.
• Pode configurar o alerta de
glucose baixa para 60-80 mg/
dL (3,3-4,4 mmol/L).
• Pode personalizar a definição
REPETIR para este alerta. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
7.4 .

Alerta de glucose
baixa
O seu nível de
glucose é 68 mg/
dL.

O seu nível de glucose atual
está acima do limite do alerta
de glucose alta.
• Pode configurar o alerta de
glucose alta para 120-350 mg/
dL (6,7-19,4 mmol/L).
• Pode personalizar a definição
REPETIR para este alerta. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
7.4.

Alerta de glucose
alta
O seu nível de glucose é 257 mg/dL.

Glucose baixa

Glucose alta

Alertas /
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Quando ocorre o alerta

Descida
da glucose

O seu nível de glucose está
a diminuir ao ritmo selecionado ou mais rapidamente.
• Pode configurar o ritmo de
diminuição para 2 ou 3 mg/dL
(0,1 ou 0,2 mmol/L) por minuto.
• Pode personalizar a definição REPETIR para este
alerta. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.4.

Alerta de descida
da glucose
O seu nível de
glucose é 111
mg/dL e está a
diminuir 3+ mg/dL
por minuto.

Subida
da glucose

O seu nível de glucose está
a aumentar ao ritmo selecionado ou mais rapidamente.
• Pode configurar o ritmo de
aumento para 2 ou 3 mg/dL
(0,1 ou 0,2 mmol/L) por
minuto.
• Pode personalizar a definição REPETIR para este
alerta. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.4 .

Alerta de subida
da glucose
O seu nível de
glucose é 111
mg/dL e está a
aumentar 2 mg/dL
por minuto.

Previsão de
glucose baixa

Se a atual tendência continuar, o seu nível de glucose
será inferior ao limite do
seu alerta de glucose baixa
dentro de 15 minutos.
O limite do alerta de glucose baixa é baseado no nível
configurado para o alerta
de glucose baixa.
• Pode personalizar a definição REPETIR para este
alerta. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.4 .

Alerta de previsão
de glucose baixa
Se a atual tendência continuar, o seu
nível de glucose
será inferior a 70
mg/dL dentro de
15 minutos.

Mensagem de
alerta *

Tipo de alerta

*Os níveis de glucose e ritmos de variação são apenas exemplos.

Mensagem de
alerta *

Tipo de alerta

*Os níveis de glucose e ritmos de variação são apenas exemplos.

Português
Tipo de alerta

Quando ocorre o alerta

Previsão de
glucose alta

Se a atual tendência continuar, o seu nível de glucose
será superior ao limite do seu
alerta de glucose alta dentro
de 15 minutos. O limite do
alerta de glucose alta é baseado no nível configurado
para o alerta de glucose alta.
• Pode personalizar a definição REPETIR para este
alerta. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.4 .

Mensagem de
alerta *

Tipo de
alerta

Alerta de previsão
de glucose alta
Se a atual tendência continuar, o seu
nível de glucose
será superior a
250 mg/dL dentro
de 15 minutos.

Perda
de sinal

A App não consegue detetar o
transmissor. O transmissor pode estar demasiado
afastado da App ou algo pode
estar a bloquear o sinal do
transmissor.

Bateria
crítica

A bateria do transmissor está Bateria do transfraca e pode não durar toda a missor fraca*
sessão de 14 dias.
Resta 30% de
bateria.
Este alerta irá repetir-se quando a bateria estiver a 30%,
25%, 20%, 15%, 10% e 5%.

*Os níveis de glucose e ritmos de variação são apenas exemplos.

/ 7.7 Alertas de dispositivos
Os alertas de dispositivos permitem-lhe saber quando precisa de calibrar, quando o transmissor já não está a comunicar com a App, quando a bateria do transmissor está
fraca e quando o seu telefone está a ficar sem espaço de
armazenamento.

CUIDADO
Os alertas de transmissores apenas se aplicam ao transmissor ativo. Para mais detalhes sobre o transmissor ativo, veja aSECÇÃO 8.6.1.
Tipo de
alerta
Calibração

Quando ocorre o alerta

• Pode personalizar a definição REPETIR para este alerta. Para mais detalhes, veja a
SECÇÃO 7.4 .

É necessário
calibrar
Insira um valor de
glicemia capilar
com base no seu
medidor.

Mensagem de
alerta

Perda de sinal do
transmissor
Certifique-se de
que o Bluetooth
está ligado e que
o seu transmissor
está nas proximi• Pode definir durante quanto
dades.
tempo deve durar a perda de
sinal até ser alertado.
• Pode personalizar a definição
REPETIR para este alerta. Para
mais detalhes, veja a SECÇÃO
7.4 .

Este alerta não pode ser desligado.
Armazenamento
do telefone

O armazenamento do seu dispositivo inteligente está a ficar
cheio.
CUIDADO

Quando o seu dispositivo inteligente estiver cheio, a App
deixará de apresentar as leituras de glucose.
• Pode definir o quão cheio
deve estar o seu dispositivo
até ser alertado.
• Pode personalizar a definição REPETIR para este
alerta. Para mais detalhes,
veja a SECÇÃO 7.4 .

Armazenamento
do telefone cheio
Os dados de CGM
não serão guardados se o seu
telefone ficar sem
espaço de armazenamento.

Alertas /

É necessário calibrar. Realize
um teste de glicemia com o seu
medidor de glucose.

Mensagem de
alerta

Quando ocorre o alerta
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/ 7.8 Histórico de alertas
Consulte o Guia Completo do Utilizador.

detalhes da sessão atual (B), uma lista dos transmissores
disponíveis (C), e um botão para adicionar um novo transmissor (D). Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 8.3.
Android:

iOS

/ 8 Transmissores
A

/ 8.1 Aceder ao ecrã Transmissores
O transmissor é um componente recarregável que envia
os seus dados contínuos de glucose para a App, utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.
Na App, pode gerir os seus transmissores no ecrã TRANSMISSORES.

B

C

1.

Na App toque no botão DISPOSITIVOS.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.
D

2.

Toque em TRANSMISSORES.

/ 8.3 Detalhes do ecrã Transmissores
8.3.1 Área de mensagens

Transmissores /
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/ 8.2 Visão geral do ecrã Transmissores
O ecrã TRANSMISSORES é onde pode gerir os seus transmissores. Também pode parar manualmente uma sessão
a partir deste ecrã.
O ecrã TRANSMISSORES tem quatro secções principais:
uma área de mensagens (A, esta secção apenas aparece
quando há informações relevantes para apresentar), os

Quando uma mensagem aparece na área de mensagens,
a mesma indica um processo em curso ou fornece instruções para o passo seguinte.
Mensagem no ecrã
Transmissores

O que significa

PASSO SEGUINTE
Nenhum transmissor
ligado. Adicione um
novo transmissor.

Não há nenhum transmissor ligado à
App.
Para mais detalhes sobre como ligar um
transmissor, veja a SECÇÃO 3.3.

Português
8.3.2 Sessão atual

Mensagem no ecrã
Transmissores

O que significa

A ligar o
transmissor…

O sistema está a ligar-se ao seu transmissor.

Remova o
transmissor
[ID do TRANSMISSOR] do carregador
para ativar.
A ativar o transmissor…

O sistema está a tentar ativar o transmissor indicado pelo [ID do TRANSMISSOR].

PASSO SEGUINTE
Siga as instruções de
inserção do sensor.
Pode demorar 1-3
minutos até detetar
o sensor.

Está ligado um transmissor, mas a
sessão não foi iniciada.

D. Data e hora de fim da sessão atual

Para mais detalhes sobre como iniciar
uma sessão, veja o CAPÍTULO 4.

A data de fim é 14 dias após a data de início. A data de fim
só aparece se estiver a decorrer uma sessão.

A iniciar a sessão…

A sessão está a começar. Uma barra
de progresso indica quanto tempo falta até poder calibrar.

PASSO SEGUINTE
É necessário calibrar. Insira um valor
de glicemia capilar.

Para mais detalhes sobre a calibração,
veja o CAPÍTULO 5.

A guardar a
calibração…

O sistema está a guardar a leitura de
calibração.

A recolher dados…

Após a primeira calibração de uma
sessão, o sistema precisa de tempo
para recolher dados. Uma barra de
progresso indica o tempo restante.

Para mais detalhes sobre como ativar
um transmissor, veja a SECÇÃO 8.6.

A. Estado da sessão
O estado é INICIADA ou NÃO INICIADA.
B. Transmissor ativo
ID do transmissor ativo.
C. Data e hora de início da sessão atual

E. Data e hora da última calibração
F. Botão Calibrar
Toque para calibrar. Este botão estará desativado se a calibração não for possível.
G. Botão Parar

A sessão está a parar.

Toque para parar a sessão. Este botão estará desativado
se não estiver a decorrer nenhuma sessão.
G
A

D
E

B
F
C
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A parar a sessão…

Deve remover o transmissor do carregador para o ativar.

A secção de detalhes sobre a sessão atual fornece informações sobre a sessão atual.
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8.3.3 Transmissores disponíveis
Esta secção apresenta os transmissores que estão ligados à App. O transmissor ativo está assinalado com a indicação ATIVO.

3.

Insira a outra extremidade do cabo USB no computador.
Certifique-se de que o computador está ligado.
NOTA: Se necessário, pode utilizar um adaptador de parede AC
que cumpra com as especificações definidas na SECÇÃO 16.4.5.

Clique numa linha para ver os detalhes desse transmissor.
A luz no carregador indica o estado do transmissor.
Para mais detalhes sobre a luz do carregador, veja a
SECÇÃO 8.4.1.

/ 8.4 Carregar um transmissor
O transmissor é um componente recarregável. Quando
totalmente carregado, o transmissor pode durar toda a
sessão de 14 dias.

1.

Coloque o transmissor no carregador.

Este transmissor pode demorar até 4 horas a ser totalmente carregado.

CUIDADO
Se deseja utilizar o computador para carregar o transmissor, é necessário ter uma porta USB que suporte uma
corrente de carregamento mínima de 100 mA. Consulte o
manual do utilizador do seu computador ou contacte o fabricante do computador para assegurar que o dispositivo
cumpre estes requisitos. A porta USB no seu computador
deve cumprir com os requisitos mínimos da norma 606011 ed. 3.1.

8.4.1 Luz do carregador
Transmissores /
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2.

Insira a extremidade Micro USB do cabo USB no carregador.

Enquanto o transmissor estiver no carregador, a luz (A) no
carregador indica o estado do transmissor.
A

Português
Luz do carregador

O que significa

Luz verde
intermitente

O transmissor está a carregar. Este
transmissor pode demorar até 4 horas
a ser totalmente carregado.

Luz verde
contínua

O transmissor está totalmente carregado e pronto a usar numa sessão.

Luz azul
intermitente

O transmissor está pronto para ser emparelhado com a App.
Esta luz aparece quando pressiona o
botão no carregador. Para mais detalhes
sobre como ligar um transmissor à App,
veja a SECÇÃO 3.3.

Luz azul
contínua

O transmissor foi corretamente emparelhado com a App.
Após 60 segundos, esta luz irá passar a
verde (intermitente ou contínua) para indicar que o transmissor está a carregar
ou está carregado.

Luz vermelha
intermitente

Se durar até 5 segundos: O transmissor
foi detetado mas não está a comunicar
com o carregador. Isso pode ocorrer
quando o transmissor está colocado no
carregador.
Se durar mais de 5 segundos: Ocorreu
um erro.
Para mais detalhes sobre erros do carregador, veja a SECÇÃO 15.6.

Luz vermelha
contínua

/ 8.5 Ligar um transmissor
Para mais instruções sobre como ligar um transmissor,
consulte a SECÇÃO 3.3.

Embora possa ligar vários transmissores à App, apenas
um transmissor pode enviar leituras de CGM à App. Esse
transmissor é referido como o transmissor ativo. É importante perceber qual o transmissor que está ativo antes de
iniciar uma sessão.
Se apenas tiver um transmissor ligado à App, o mesmo é
automaticamente o transmissor ativo.
Se tiver vários transmissores ligados à App, pode escolher
qual deseja ativar.

8.6.1 Identificar o transmissor ativo
Antes de iniciar uma sessão, é importante certificar-se
que está a utilizar o transmissor ativo.

1.

Na App, clique no botão
DISPOSITIVOS.

2.

Clique em TRANSMISSORES.

Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

3.

Na secção SESSÃO ATUAL,
localize o ID listado por baixo
de TRANSMISSOR. Este é o ID
do transmissor ativo.
OU
Na lista TRANSMISSORES
DISPONÍVEIS, localize o
transmissor com a indicação
ATIVO. O ID alfanumérico de 7
dígitos listado nessa linha é o
ID do transmissor ativo.

Transmissores /

Ocorreu um erro. O transmissor não
está a carregar ou não foi corretamente
emparelhado com a App. Para mais detalhes sobre erros do carregador, veja a
SECÇÃO 15.6.

/ 8.6 Ativar um transmissor
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4.

Agora que já identificou o transmissor ativo, pode utilizar esse
transmissor para iniciar uma sessão.
Se desejar utilizar um outro transmissor, siga os passos
descritos na SECÇÃO 8.6.2 para ativar o transmissor.

8.6.2 Ativar um outro transmissor
Se desejar utilizar um outro transmissor, que não o transmissor atualmente ativo, deve ativar esse transmissor.

5.

Localize o transmissor
na lista de TRANSMISSORES
DISPONÍVEIS.
Toque na linha do seu transmissor.
Pode identificar o transmissor utilizando o ID alfanumérico de 7 dígitos (A)
que se encontra na parte superior do
transmissor.
A

1.

Identifique o transmissor que deseja
ativar.
Veja a SECÇÃO 8.6.1 se precisar de ajuda
para identificar o transmissor ativo.

6.

Toque em ATIVAR.

2.

Se o transmissor estiver a carregar, remova o transmissor do
carregador.
O transmissor não pode ser ativado enquanto estiver no
carregador.

7.

3.

Agora, o seu transmissor está ativado e pronto a usar.

Na App, toque no botão
DISPOSITIVOS.

Transmissores /
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Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

4.

Toque em
TRANSMISSORES.

Se aparecer uma mensagem de confirmação, clique em ATIVAR
para confirmar que deseja
alterar o transmissor ativo.
Certifique-se de que o transmissor está totalmente carregado
antes de prosseguir. Para mais detalhes sobre como carregar o
transmissor, veja a SECÇÃO 8.4.

Português

/ 8.7 Apagar um transmissor
Apagar um transmissor irá remover a ligação entre o transmissor e a App. Deixará de poder utilizar o transmissor.

5.

Quando a mensagem de confirmação aparecer, toque em
APAGAR.

Se desejar utilizar o transmissor novamente no futuro,
terá de seguir os passos para ligar o transmissor.

1.

2.

Na App, toque no botão
DISPOSITIVOS.

Toque em
TRANSMISSORES.

Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

6.

Se o transmissor apagado
era o transmissor ativo,
uma mensagem indicará
que transmissor é agora o
transmissor ativo.
Toque em OK.
Para ativar outro transmissor,
veja a SECÇÃO 8.6.

3.

Localize o transmissor
na lista de TRANSMISSORES
DISPONÍVEIS.
Toque na linha do seu
transmissor.

/ 9 Medidores

Pode identificar o transmissor
utilizando o ID alfanumérico de
7 dígitos (A) que se encontra na
parte superior do transmissor.

4.

Toque em APAGAR.

A calibração pode ser realizada utilizando o sistema GlucoMen Day METER (fornecido em separado), ou por
qualquer medidor de glicemia capilar comercialmente
disponível.

/ 9.1 Aceder ao ecrã Medidores
Se utilizar o sistema GlucoMen Day METER para medir
o seu nível de glicemia (fornecido em separado), pode
ligar o medidor à App para que os valores da glicemia
capilar sejam automaticamente

Medidores /

A

Ao utilizar o sistema GlucoMen Day CGM, traga sempre
consigo um medidor de glicemia capilar para calibrar o
sistema.
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transferidas para a App e pode selecioná-las para calibração.
Na App, pode gerir os seus medidores no ecrã MEDIDORES.

1.

Na App, toque no botão
DISPOSITIVOS.

2.

Clique em MEDIDORES.

C. Botão Adicionar um medidor
No Android: Toque no botão (+)
No iOS: Toque em ADICIONAR UM NOVO MEDIDOR.
Este botão permite-lhe adicionar um novo medidor.
Para mais detalhes sobre como ligar um medidor, veja a
SECÇÃO 9.3.

Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os
botões da parte inferior.
A
B

C
A

/ 9.2 Visão geral do ecrã Medidores
O ecrã MEDIDORES é onde pode gerir os medidores
que estão ligados à App.

B

C

O ecrã MEDIDORES tem três secções: um botão para
visualizar os medidores compatíveis, uma lista de medidores ligados e um botão para adicionar um novo
medidor.
A. Botão MEDIDORES COMPATÍVEIS
Este botão apresenta uma lista de medidores compatíveis que podem ser ligados à App.
Medidores /
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B. Lista de medidores ligados
Esta secção lista todos os medidores ligados à App.
Toque na linha de um medidor para ver os detalhes desse
medidor.

/ 9.3 Ligar um medidor
A App é compatível com o sistema GlucoMen Day METER,
que comunica com a App utilizando a tecnologia sem fios
Bluetooth e deve ser ligado à App antes de poder transferir as leituras para a App. Este processo é também designado de emparelhamento.
IMPORTANTE: A App apenas emparelha com o sistema GlucoMen Day METER. Se desejar utilizar um medidor
diferente para calibrar o sistema de CGM, pode inserir os
seus valores de calibração manualmente.

Português
Depois de ligar o seu medidor à App, o medidor enviará
automaticamente os valores das glicemias capilares
para a App, para não ter de inserir manualmente o seu
valor de glicemia capilar quando calibrar. Este processo
é designado de sincronização.
O medidor será automaticamente sincronizado quando:
Ligar o medidor ou realizar um teste de glicemia e
ejetar uma tira de teste.
O medidor e a App estão a uma distância de 3 metros (10 pés) entre si, e o Bluetooth está ligado.
A App está aberta. A App pode estar em primeiro
plano ou em segundo plano.
Quando calibrar, as leituras do seu medidor que foram recolhidas nos últimos 5 minutos e após a sua
calibração mais recente irão aparecer por baixo de
LEITURAS RECENTES DO MEDIDOR.

IMPORTANTE: O seu medidor GlucoMen Day METER
comunica com a App utilizando a tecnologia sem fios
Bluetooth. O seu dispositivo inteligente tem de ter o
Bluetooth ligado para poder continuar.
NOTA: A App irá atualizar a hora no medidor cada vez
que for sincronizado.

1.

2.

Nos dispositivos Android, poderá
ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os
botões da parte inferior.

Se não tiver a certeza sobre
que medidores são compatíveis com a App, clique em
MEDIDORES COMPATÍVEIS
para ver uma lista de medidores compatíveis.

Na App, toque no botão
DISPOSITIVOS.

Clique em MEDIDORES.

3.

No Android: Toque no botão (+).
No iOS: Toque em ADICIONAR UM
NOVO MEDIDOR.

4.

Apenas nos dispositivos Android:
Dependendo das definições de
permissões do seu dispositivo,
poderá ver nenhuma ou todas
estas mensagens no ecrã NOVO
MEDIDOR:
• Permita que esta App aceda à
sua localização.
• Ative os serviços de localização.
• Ative o Bluetooth.
Se alguma destas mensagens
aparecer, clique na mensagem e
siga as instruções para ativar as
permissões.

Todas estas permissões devem estar ativadas para
poder ligar a um medidor.

Medidores /
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5.

A parte superior do ecrã NOVO MEDIDOR apresenta instruções
passo-a-passo para ligar o medidor à App. Depois de executar
cada passo, deslize para a esquerda para ver o passo seguinte.
Depois de seguir as instruções no ecrã, quando o seu medidor
aparecer por baixo de MEDIDORES DETETADOS toque na linha
do seu medidor.
Pode identificar o medidor utilizando os últimos 4 dígitos do
número de série que se encontra na parte traseira do medidor.

6.

3.

Localize o medidor na lista de
medidores.
Toque na linha do seu medidor.
Pode identificar o medidor utilizando o número de série que
se encontra na parte traseira do
medidor.

Quando o Pedido de emparelhamento por Bluetooth aparecer na
App, insira o PIN de 6 dígitos apresentado no medidor.
Toque em EMPARELHAR.

4.

Toque em APAGAR.

/ 9.4 Apagar um medidor
Apagar um medidor irá remover a ligação entre o medidor e a App. Deixará de poder transferir leituras do
medidor para a App.
Se desejar transferir leituras do medidor para a App
novamente no futuro, terá de seguir os passos para
ligar o medidor.

1.

Na App, toque no botão
DISPOSITIVOS.

Medidores /
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Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE RETROCEDER até conseguir ver os
botões da parte inferior.

2.

Clique em MEDIDORES.

5.

Quando a mensagem de confirmação aparecer, toque em APAGAR.

Português

/ 10 Info

4.

/ 10.1 Aceder ao ecrã Informações
A App inclui uma secção INFORMAÇÕES, onde pode ver
um relatório de resumo da glucose, exportar os seus dados não tratados e encontrar informações úteis como as
instruções de inserção do sensor e o Guia Completo do
Utilizador.
Na App, toque no botão INFORMAÇÕES.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

Toque em CRIAR RELATÓRIO
para criar um relatório em
formato PDF para o intervalo de
datas selecionado.

5.

Quando o relatório for
apresentado, toque no
botão PARTILHAR.
Android:

iOS

6.

Selecione uma opção para enviar por e-mail ou guardar o
relatório. As opções de partilha podem variar consoante o seu
dispositivo inteligente.

/ 10.3 Relatório de dados em formato CSV
A exportação de dados em formato CSV permite-lhe exportar um ficheiro CSV (comma-separated values ou valores
separados por vírgulas) que contém os seus dados de CGM.

/ 10.2 Relatório de resumo da glucose
O relatório de resumo da glucose permite-lhe criar e partilhar um relatório com os seus dados de glucose anteriores, até aos últimos 28 dias.

1.

Na App, toque no botão INFORMAÇÕES.
Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

Selecione o intervalo de datas
para o qual deseja criar um
relatório.

Na App, toque no botão INFORMAÇÕES.
Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

Toque em RESUMO DA
Glucose.

4.

Toque em CRIAR RELATÓRIO
para criar um relatório em
formato CSV para o intervalo de
datas selecionado.

6.

2.

Toque em EXPORTAÇÃO DE
DADOS EM FORMATO CSV.

3.

Selecione o intervalo de
datas para o qual deseja
criar um relatório.

5.

Quando o relatório tiver
sido criado, toque no botão
PARTILHAR.
Android:

iOS

Selecione uma opção para enviar por e-mail ou guardar o relatório. As opções de partilha podem variar consoante o seu dispositivo inteligente.

Info /
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/ 10.4 Instruções de inserção do sensor

/ 10.9 Serviço de Apoio ao Cliente

Consulte o Guia Completo do Utilizador.

1.

/ 10.5 Instruções de remoção do sensor
Consulte o Guia Completo do Utilizador.

/ 10.6 Ícones e cores
Consulte o Guia Completo do Utilizador.

/ 10.7 Perguntas frequentes
Consulte o Guia Completo do Utilizador.

/ 10.8 Guia Completo do Utilizador
A secção GUIA COMPLETO DO UTILIZADOR fornece uma
versão digital do guia do utilizador do sistema GlucoMen
Day CGM.

1.

Na App, toque no botão
INFORMAÇÕES.
Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

3.
Perfil /
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2.

Toque em GUIA COMPLETO DO UTILIZADOR.

O Guia Completo do Utilizado está disponível em várias línguas.
Selecione a língua que deseja visualizar.
• Os guias listados em GUIAS TRANSFERIDOS estão armazenados
localmente e não requerem uma ligação à Internet para serem
visualizados.
• Os guias listados em GUIAS DISPONÍVEIS requerem uma ligação
à Internet para serem transferidos e visualizados.

Na App, toque no botão INFORMAÇÕES.
Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

2.

Toque em SERVIÇO DE
APOIO AO CLIENTE.

3.

As informações do Serviço de Apoio ao Cliente estão listadas por
país. Localize as informações de contacto do Serviço de Apoio ao
Cliente para o seu país.

/ 10.10 Legal
A secção LEGAL fornece acesso a documentos e acordos
legais relacionados com a app GlucoMen Day CGM.

1.

Na app, toque no botão INFO.
Em dispositivos Android, pode ser necessário tocar na SETA PARA
TRÁS até ver os botões inferiores.

2.

Toque no documento legal que deseja visualizar.

/ 11 Perfil
/ 11.1 Aceder ao ecrã Perfil
No ecrã Perfil pode alterar as informações da sua conta,
incluindo o nome e o país.
Na App, toque no botão PERFIL.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

Português

/ 11.2 Alterar informações pessoais

/ 11.4 Alterar o e-mail

Pode alterar o seu nome, ano de nascimento, sexo e tipo
de diabetes.

O endereço de e-mail é usado para fazer login na sua
conta, bem como para comunicações importantes sobre
o seu CGM.

/ 11.3 Alterar o país

1.

O país que selecionar no PERFIL determina as unidades
de glucose utilizadas na App (mg/dL ou mmol/L).

1.

Na App, toque no botão PERFIL.
Nos dispositivos Android,
poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver
os botões da parte inferior.

3.

2.

Toque no campo PAÍS.
NOTA: Se a sua App
apenas suportar um país,
não poderá selecionar este
campo.

Na app, toque no botão PERFIL.
Em dispositivos Android, pode ser necessário tocar na SETA
PARA TRÁS até ver os botões inferiores.

2.

Toque no campo EMAIL.

4.

Introduza o novo endereço
de e-mail novamente.

Selecione o seu país.
No Android: Toque em OK para guardar a sua seleção.
No iOS: A sua seleção é automaticamente guardada.

4.

Se selecionar um país que usa
unidades de glucose diferentes
do seu atual país, será
apresentada uma mensagem
a informar que as unidades
de glucose da App vão ser
alteradas.

A App irá apresentar os níveis
de glucose nas unidades do
país selecionado (mg/dL ou
mmol/L).

Toque em GUARDAR.

Introduza o novo endereço
de e-mail que deseja usar.

5.

Introduza a sua
palavra-passe atual.

Se se esqueceu da sua
palavra-passe, consulte a
SECÇÃO 11.6 para obter
informações sobre como
redefinir a sua senha.
NOTA: Toque no ícone
( ) para mostrar ou ocultar
sua palavra-passe.

Perfil /

Toque em ALTERAR para alterar
o país.

6.

3.
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/ 11.5 Alterar a palavra-passe
Uma boa palavra-passe é importante para manter os seus
dados de saúde seguros. É boa prática alterar a sua palavra-passe ocasionalmente, especialmente se você acredita que a sua palavra-passe possa estar comprometida.

• Fizer login na sua conta (SECÇÃO 3.3)
• Alterar o e-mail (SECÇÃO 11.4)
• Alterar a palavra-passe (SECÇÃO 11.5)

1.

Na app, toque no botão PERFIL.
Em dispositivos Android, pode ser necessário tocar na SETA
PARA TRÁS até ver os botões inferiores.

2.

Toque no campo PALAVRAPASSE field.

4.

Introduza a sua nova
palavra-passe.

A palavra-passe deverá
conter pelo menos 8
caracteres.
NOTA: Toque no ícone
( ) para mostrar ou ocultar
sua palavra-passe.

3.

Se se esqueceu da sua
palavra-passe, consulte a
SECÇÃO 11.6 para obter
informações sobre como
redefinir a sua senha.

5.

Toque em OBTER UM CÓDIGO
DE RESET.

2.

No ecrã RESET PALAVRAPASSE, se o seu endereço de
email não for exibido, toque
no campo EMAIL e digite o
endereço de email associado
à sua conta.

Toque em GRAVAR.

/ 11.6 Redefinir a palavra-passe
Se se esqueceu da sua palavra-passe, pode redefini-la e
criar uma nova palavra-passe.
Perfil /
46

3.

Introduza a sua palavrapasse atual.

1.

Toque em ESQUECEU A PALAVRA-PASSE?
O botão ESQUECEU A PALAVRA-PASSE? Surge quando:

4.

Introduza o código de reset
no campo CODE.

Um código de Reset será
enviado para o seu email.

5.

Introduza a sua nova palavrapasse no campo NOVA
PALAVRA-PASSE.

A palavra-passe deverá
conter pelo menos 8
caracteres.
NOTA: Toque no ícone
( ) para mostrar ou ocultar
sua palavra-passe.

6.

Toque em GRAVAR.
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/ 11.7 Configurações de comunicação
por email
As configurações de COMUNICAÇÃO POR EMAIL permitem ativar ou desativar determinadas comunicações
por email.

2.

Toque no botão ao lado de PARTILHAR DADOS COM A WAVEFORM
para ativar ou desativar partilha de dados.
Toque em LER CONTRATO COMPLETO para rever o contrato todo.

1.

Na app, toque no botão PERFIL.

2.

Nas definições da seccão COMUNICAÇÃO POR EMAIL, toque no
botão ao lado de cada opção para ativar ou desativar.

/ 11.9 Análises
A secção ANÁLISES permite ativar ou desativar a partilha
de análises da app.
Os dados de análise são anónimos e não podem ser usados para identificá-lo.

1.
/ 11.8 Partilhar dados com a WaveForm
Quando cria uma conta para usar a app GlucoMen Day
CGM, os seus dados são armazenados nos servidores seguros da WaveForm.
Se preferir usar a app sem partilhar os seus dados, tem
essa opção. Nesse caso, os seus dados são armazenados
localmente, apenas no seu dispositivo, e não podem ser
recuperados do servidor, se algo acontecer ao seu dispositivo.

1.

Na app, toque no botão PERFIL.

Em dispositivos Android, pode ser necessário tocar na SETA
PARA TRÁS até ver os botões inferiores.

2.

Na secção ANÁLISES, toque no botão ao lado de PARTILHA DE
ANÁLISES DA APP para ativar ou desativar a partilha de análises
da app.
Toque em POLÍTICA DE PRIVACIDADE para rever como as
análises são recolhidas e usadas.

IMPORTANTE: A app Day GlucoMen Day CGM armazena informações confidenciais relacionadas à saúde no
seu dispositivo. Recomendamos manter seu dispositivo
atualizado com a versão mais recente do iOS ou Android
OS para ajudar a garantir o mais alto nível de segurança.
Para medidas extras de proteção, defina e use uma palavra-passe no seu dispositivo.

Perfil /

No entanto, certos recursos da app Day GlucoMen Day
CGM exigem a partilha de dados para funcionar. Esses
recursos não estarão disponíveis a menos que ative PARTILHAR DADOS COM A WAVEFORM.

Na app, toque no botão PERFIL.
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/ 12 Parar uma sessão

/ 12.2 Parar manualmente uma sessão

/ 12.1 Parar automaticamente uma sessão

Se decidir parar uma sessão antes de decorrerem os 14
dias, terá de fazê-lo manualmente.
Motivos pelos quais pode querer interromper uma sessão
mais cedo:

O sensor do seu GlucoMen Day CGM dura 14 dias. Após
14 dias, a sessão de CGM irá parar automaticamente.
Existem outros motivos pelos quais uma sessão pode
parar automaticamente:
• O sistema deteta um problema no sensor.
• Você ativou um transmissor diferente.
• Você removeu o transmissor e colocou-o no carregador.

1.

Na App, verá uma mensagem que
indica que a sessão terminou.
Toque em INSTRUÇÕES DE REMOÇÃO
DO SENSOR para obter informações
sobre como remover o sensor.
OU Toque em OK.
NOTA: A mensagem SESSÃO
TERMINADA pode incluir informação
acerca dos motivos pelos quais a
sessão terminou.

Parar uma sessão /
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• Procedimento médico (IRM, TC, etc.).
• Sente dor, sensibilidade ou inflamação no local de inserção
do sensor.
• Conveniência; pode decidir parar a sessão mais cedo, se
necessário.

1.

Na App, toque no botão DISPOSITIVOS.
Nos dispositivos Android, poderá ter de tocar na SETA DE
RETROCEDER até conseguir ver os botões da parte inferior.

2.

Toque em TRANSMISSORES.
Toque em PARAR.

3.

Quando a mensagem de
confirmação aparecer, toque
em PARAR A SESSÃO.

Uma vez terminada a sessão, deve remover o sensor e
colocar o transmissor no carregador.
Para mais detalhes sobre como remover o sensor, veja o
CAPÍTULO 13.

4.

Na App, verá uma mensagem que
indica que a sessão terminou.
Toque em INSTRUÇÕES DE REMOÇÃO
DO SENSOR para obter informações
sobre como remover o sensor.
OU Toque em OK.

Português
Uma vez terminada a sessão, deve remover o sensor e
colocar o transmissor no carregador.
Para mais detalhes sobre como remover o sensor, veja o
CAPÍTULO 13.

/ 13 Remover um sensor
Uma vez terminada uma sessão, deve remover o sensor e
colocar o transmissor no carregador.

CUIDADO
• O sensor é apenas para utilização única, durante até 14
dias. Não reutilize o sensor, nem o utilize após os 14 dias.
• Não remova o transmissor enquanto o conjunto do sensor
estiver preso a si.

1.

Remova o adesivo do sensor, começando pela extremidade mais
próxima do lado traseiro plano do transmissor.
Descole o adesivo do seu corpo.
Comece a descolar a partir
desta extremidade

3.

Pressione a patilha de
libertação do transmissor.

4.

Levante o transmissor,
afastando-o do adesivo do
sensor.

5.

Coloque o transmissor no
carregador.
Certifique-se de que o
transmissor está totalmente
carregado antes de o utilizar
novamente.
Para mais detalhes sobre como
carregar o transmissor, veja a
SECÇÃO 8.4.

6.

Elimine o adesivo do sensor
usado como um resíduo médico.

2.

Após a remoção, dobre os lados
do adesivo do sensor para trás
para cobrir o sensor.

Remover um sensor /

CUIDADO
Não descarte o seu transmissor.
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/ 14 Limitações
/ 14.1 Q
 uando utilizar o seu medidor
de glicemia capilar para
decisões de tratamento
Pode utilizar o seu GlucoMen Day CGM para tomar decisões
terapêuticas sem realizar um teste de glicemia. Embora na
maioria dos casos possa utilizar o seu GlucoMen Day CGM
para tomar decisões terapêuticas, é importante perceber as
situações em que precisa de realizar um teste de glicemia
antes de tomar decisões terapêuticas.
IMPORTANTE: Ao utilizar o sistema GlucoMen Day CGM,
traga sempre consigo um medidor de glicemia capilar.
Quando utilizar o
seu medidor de
glicemia capilar

Limitações /
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Por que motivo deve utilizar o seu medidor de glicemia capilar

Se tiver sintomas de um
baixo nível de glucose no
sangue ou se os seus sintomas não corresponderem ao
nível de glucose apresentado
no sistema de CGM.

Se o nível de glucose indicado no sistema
de CGM não corresponder aos seus sintomas, deve realizar um teste de glicemia
utilizando o seu medidor e fazer o tratamento adequado.

Tem dúvidas quanto ao nível
de glucose apresentado no
sistema de CGM.

Se o nível de glucose apresentado no sistema de CGM não for o que esperava ver,
realize um teste de glicemia para garantir
que toma a decisão de tratamento correta.

O seu sistema de CGM não
apresenta o nível de glucose
atual.

Se o sistema de CGM não apresentar um
nível de glucose, a única forma de saber
o seu nível de glucose atual é realizar um
teste de glicemia com o seu medidor.

O seu sistema de CGM
não apresenta a seta de
tendência.

Se o sistema de CGM não apresentar
uma seta de tendência, significa que o
sistema não possui informação suficiente
para fornecer uma tendência e não deve
ser utilizado para decisões terapêuticas.

Quando utilizar o
seu medidor de
glicemia capilar

Por que motivo deve utilizar o seu medidor de glicemia capilar

O seu sistema de CGM
está a apresentar o nível
de glucose estimado (A
barra Glucose ESTIMADA
aparece).

Se o sistema de CGM está a apresentar
a glucose estimada, a qualidade das leituras de glucose pode ser inferior ao habitual. Realize um teste de glicemia para
assegurar que toma a decisão terapêutica correta.

/ 14.2 V
 iajar com o seu GlucoMen Day CGM
Ao viajar com o seu GlucoMen Day CGM, pode encontrar
situações
que requerem considerações especiais. Estas incluem
passar pela segurança do aeroporto e viajar de avião.
O Sistema GlucoMen Day foi testado em altitudes até
3048 metros (10.000 pés).
O que encontra

O que precisa de saber

Detetor de
metais

É seguro utilizar o seu GlucoMen Day
CGM quando passar por detetores de
metais.

Scanners
corporais

A utilização de GlucoMen Day CGM ainda não foi testada com scanners corporais. Solicite um método de revista
diferente, como detetores portáteis ou
revista corporal completa e inspeção
visual.

Raio X

A utilização de GlucoMen Day CGM ainda não foi testada com raios X. Solicite
um método de revista diferente, como
a inspeção visual.

No avião

É seguro utilizar o seu GlucoMen Day
CGM num avião. Irá continuar a receber leituras de CGM desde que o seu
dispositivo inteligente tenha o Bluetooth ligado e esteja em modo de voo.

Português

/ 15 Resolução de problemas
/ 15.1 P
 roblemas com a leitura
contínua da glucose
Problema

Solução

As leituras de
CGM não são
apresentadas no
ecrã INÍCIO

Se o ecrã INÍCIO apresentar uma mensagem em vez de uma leitura de glucose, veja
a SECÇÃO 6.3.6 para mais detalhes sobre a
mensagem.

Problema

Solução

As leituras de
CGM são significativamente
diferentes das leituras do medidor
glicemia capilar

O GlucoMen Day CGM mede os níveis de glucose no líquido intersticial que envolve as células
no corpo, enquanto os medidores de glicemia
capilar medem os níveis de glucose no sangue.

O ecrã INÍCIO
apresenta uma
barra Glucose
ESTIMADA

Para mais detalhes sobre a glucose estimada,
veja a SECÇÃO 6.5.

O ecrã INÍCIO
indica > 400
mg/dL (> 22,2
mmol/L)

O sistema de CGM apenas apresenta níveis de
glucose no intervalo de 40-400 mg/dL (2,222,2 mmol/L). Níveis de glucose superiores
a 400 mg/dL são apresentados como > 400
mg/dL (> 22,2 mmol/L).

O ecrã INÍCIO indica < 40 mg/dL
(< 2,2 mmol/L)

O sistema de CGM apenas apresenta níveis de
glucose no intervalo de 40-400 mg/dL (2,222,2 mmol/L). Níveis de glucose inferiores a
40 mg/dL são apresentados como < 40 mg/dL
(< 2,2 mmol/L).

As leituras de
glucose estão na
unidade de medida incorreta (mg/dL
ou mmol/L)

As unidades de glucose da App são determinadas pelo país selecionado em PERFIL.

Se o ecrã INÍCIO apresentar - - - em vez do
nível de glucose:
• Pode ser necessário calibrar. Para calibrar, toque em CALIBRAR ou na barra É NECESSÁRIO
CALIBRAR (se estiver visível). Para mais detalhes sobre a calibração, veja o CAPÍTULO 5.

Faltam dados
no gráfico de
tendência no ecrã
INÍCIO

Se o seu transmissor e a App perderem a comunicação, poderá haver uma lacuna nos dados devido a leituras que não foram enviadas
para a App. Quando a comunicação for restabelecida, a lacuna poderá ser preenchida se
o transmissor tiver estado a recolher dados
durante esse período.

Para mais detalhes sobre como alterar o país,
veja a SECÇÃO 11.2.

Resolução de problemas /

• O seu transmissor pode ter perdido a comunicação com a App. Certifique-se de que o
transmissor e a App estão a uma distância de 3
metros (10 pés) entre si e que o Bluetooth está
ligado. Verifique para se certificar que o ecrã
INÍCIO apresenta uma marca de visto dentro
do ícone do sinal do transmissor.
• Poderá haver um problema temporário no
sensor. Quando isso acontece, o tempo no
ecrã INÍCIO continuará a ser atualizado, mas
os níveis de glucose não serão apresentados.
Normalmente, o problema resolve-se por si só
e, uma vez resolvido, os níveis de glucose começarão a ser novamente apresentados.

Estes dois níveis de glucose podem diferir, uma
vez que a glucose normalmente primeiro passa
pelos vasos sanguíneos e capilares e só depois
pelo líquido intersticial. Isso significa que pode
haver um atraso entre o momento em que os
níveis de glicemia capilar variam e o momento em que os níveis de glucose intersticial variam. Esta diferença pode ser mais significativa
quando o seu nível de glucose está a variar
rapidamente.
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/ 15.2 Problemas com os alertas
Problema

Solução

Não está a receber alertas

Tente o seguinte:

Problema

Solução

O botão GUARDAR
está desativado no
ecrã NOVA CALIBRAÇÃO.

O botão GUARDAR está desativado se:

• Certifique-se de que o alerta está ligado.
Veja a SECÇÃO 7.4.
• Certifique-se de que ativou as notificações no seu dispositivo inteligente. Veja
a SECÇÃO 7.3.
• Certifique-se de que está a decorrer uma
sessão. Veja o CAPÍTULO 4.

Se ainda não tiver inserido manualmente
uma leitura do nível de glicemia capilar, insira uma.
O seu nível de glicemia capilar está fora do
intervalo de 70-250 mg/dL; aguarde até
que o seu nível de glucose esteja dentro do
intervalo de 70-250 mg/dL antes de tentar
calibrar. Siga os conselhos do seu médico
para aumentar ou diminuir o seu nível de
glicemia capilar conforme necessário.

/ 15.3 Problemas de calibração
Há alturas em que a calibração não é possível.
A tabela abaixo descreve os problemas mais comuns que
impedem a calibração.
Problema

Solução

Botão CALIBRAR
desativado

O botão CALIBRAR está desativado quando a calibração não é possível.
Existem diversos motivos pelos quais pode
não ser possível calibrar:

Resolução de problemas /
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• O seu nível de glucose está a variar mais
de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) por minuto.
Isto corresponde a uma seta de tendência que aponta para cima ou para baixo no
ecrã INÍCIO.
• A corrente do seu sensor está a variar
mais do que o aceitável.
• Está a decorrer um outro processo, como por
exemplo o período de estabilização do sensor.
• Está nas primeiras 6 horas da sessão e já
calibrou uma vez.
• A sessão não foi iniciada.
No ecrã INÍCIO, toque na barra NÃO É
POSSÍVEL CALIBRAR agora (se estiver visível), para mais detalhes sobre os motivos
pelos quais a calibração não é possível.

• Não tiver inserido manualmente uma leitura do nível de glicemia capilar.
• OU a sua leitura do nível de glicemia capilar manualmente inserida está fora do intervalo de 70-250 mg/dL (3,9-13,9 mmol/L).

Aparece a mensagem
ERRO DE CALIBRAÇÃO.
Mensagem:
Certifique-se de que as
suas mãos estão limpas e secas e volte a
testar dentro de 10
minutos.

Inseriu uma leitura de calibração que o
sistema não pode aceitar, uma vez que há
uma diferença demasiado grande entre a
leitura do medidor de glicemia capilar e a
leitura de CGM.
Siga cuidadosamente as instruções da
App, que lhe irão solicitar para fazer calibrações adicionais que serão eventualmente aceites pelo sistema.
O número de calibrações adicionais depende de há quantas horas a sessão está
a decorrer:
• Nas primeiras 48 horas, irá precisar de
realizar uma calibração adicional.
• Após 48 horas, pode precisar de realizar
até 3 calibrações adicionais após a mensagem de erro inicial.
Esta mensagem também pode aparecer se
a leitura de calibração não pode ser utilizada, uma vez que o sistema detetou um
problema temporário no sensor.

Português
Problema

Solução

Aparece a mensagem ERRO DE
CALIBRAÇÃO.

Inseriu uma leitura de calibração que o
sistema não pode aceitar, uma vez que há
uma diferença demasiado grande entre a
leitura do medidor de glicemia capilar e a
leitura de CGM.

Mensagem: Espere
pelo menos uma
hora antes de tentar
novamente.

Aparece a mensagem
ERRO DE CALIBRAÇÃO.
Mensagem: A leitura
de calibração já tem
mais de 5 minutos.
Por favor, tente
novamente.
A leitura de
calibração não foi
aceite após tocar
em GUARDAR.

/ 15.4 Problemas do sensor
Problema

Solução

Folga entre o Aplicador
do sensor e o conjunto
do sensor

Se houver uma folga, o Aplicador do
sensor não está corretamente preso à
unidade do sensor e não pode ser utilizado para inserir o sensor.

Siga cuidadosamente as instruções da
App, que lhe irão solicitar para fazer calibrações adicionais que serão eventualmente aceites pelo sistema.
A leitura de calibração não pode ser utilizada, uma vez que a leitura do medidor
de glicemia capilar já tem mais de 5 minutos. Isso pode acontecer se a App perder
a ligação com o transmissor e não conseguir enviar imediatamente a leitura de
calibração.

Veja a SECÇÃO 15.7 para corrigir a
folga e volte a prender a unidade do
sensor ao Aplicador do sensor.
O adesivo do sensor não
se cola à pele

• Antes da inserção, certifique-se de
que o local está devidamente limpo e
seco. Para instruções de limpeza, veja
a SECÇÃO 4.3.
• Se reparar que as margens do adesivo
estão a enfraquecer ou não colam na
pele, aplique o penso extra (SECÇÃO
15.7) ou fita médica nas margens para
ajudar a segurar o adesivo.

Sensor danificado

Se o filamento do sensor parecer
estar danificado, contacte o Serviço
de Apoio ao Cliente para determinar
as medidas adequadas a tomar.

Volte a testar.
Em casos raros, a sua leitura de calibração
pode não ser aceite após tocar em GUARDAR.
Existem diversos motivos pelos quais pode
não ser possível calibrar:

Se alguma das situações acima se aplicar, a
App irá apresentar a mensagem NÃO É POSSÍVEL CALIBRAR, explicando por que motivo
não é possível guardar a leitura. Antes de
poder calibrar, pode ser necessário aguardar
até que o seu nível de glucose estabilize.

O sensor já não está totalmente inserido.
Solução: Interrompa a sessão e remova o sensor. Insira um novo sensor
para iniciar uma nova sessão.
Desconforto ou irritação
no local de inserção ou
ao inserir o sensor

Apenas deve inserir o sensor no seu
abdómen ou parte lateral inferior. Para
mais detalhes sobre como escolher um
local de inserção, veja a SECÇÃO 4.2.
Pergunte ao seu médico qual o
melhor local de inserção do sensor
e padrão de rotação para si. Embora
improvável, pode experienciar hemorragias, inflamação, nódoas negras ou
infeção no local de inserção do sensor.
Se alguma destas condições ocorrer,
consulte o seu médico.

Resolução de problemas /

• O seu nível de glucose está a variar mais
de 2 mg/dL (0,11 mmol/L) por minuto. Isto
corresponde a uma seta de tendência que
aponta para cima ou para baixo no ecrã
INÍCIO.
• A corrente do seu sensor está a variar mais
do que o aceitável.
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Problema

Solução

Problema

Solução

O sensor não funciona
após ser submerso em
água

Se o problema não ficar resolvido
após 1 hora, interrompa a sessão,
remova o sensor e insira um novo
sensor para iniciar uma nova sessão.

Não é possível iniciar
a sessão

Depois de inserir um novo sensor, pode demorar 1-3 minutos até a App detetar o sensor.

Aparece a mensagem
ESTADO DO SENSOR.

Se o sensor estiver inserido, selecione SIM e a sessão irá continuar. Se
o sensor não for detetado após 2
horas, a sessão terminará automaticamente.

Mensagem: O seu sensor
ainda está inserido?

Motivos pelos quais pode não ser possível iniciar uma sessão:
• Há um problema no sensor. Siga as instruções
do CAPÍTULO 13 para remover o sensor.
A sessão terminou
mais cedo

Se o sensor não estiver inserido, selecione NÃO para parar a sessão.

/ 15.5 Problemas do transmissor
Problema

Solução

Não é possível ligar
um transmissor à App

Verifique o seguinte:
• O transmissor está no carregador.
• O transmissor e a App estão a uma distância
de (10 pés) entre si e o Bluetooth está ligado.
Se antes o transmissor estava ligado ao seu
dispositivo inteligente, mas agora não se liga:

Resolução de problemas /
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1. Aceda às definições de Bluetooth no seu
dispositivo inteligente (não na App GlucoMen
Day).
2. Verifique a lista de dispositivos emparelhados. Se o transmissor estiver listado, apague-o.
3. Tente emparelhar novamente. Para mais detalhes, veja a SECÇÃO 3.3.
O transmissor não
está listado como
um TRANSMISSOR
DISPONÍVEL

O transmissor e a App não estão ligados. Para
mais detalhes sobre como ligar um transmissor,
veja a SECÇÃO 3.3.

Não é possível ativar
um transmissor

Verifique o seguinte:
• O transmissor está no carregador? O transmissor não pode ser ativado enquanto estiver
no carregador.
• O transmissor e a App estão a uma distância de 3
metros (10 pés) entre si e o Bluetooth está ligado?

A sessão irá terminar mais cedo se:
• Há um problema no sensor que não é possível
corrigir.
• OU o sistema deteta que o sensor pode ter
sido removido e, quando solicitado, você confirma que o sensor já não está inserido.
Siga as instruções do CAPÍTULO 13 para remover o sensor.
Para mais informações, contacte o Serviço de
Apoio ao Cliente.

A bateria do
transmissor
está fraca

Se está atualmente a utilizar o transmissor
para uma sessão, pode continuar a utilizá-lo,
mas o transmissor pode não durar toda a
sessão de 14 dias. A mensagem BATERIA DO
TRANSMISSOR FRACA irá aparecer quando a
bateria do transmissor estiver a 30% e continuará a aparecer a cada diminuição de 5%.
Não remova o transmissor durante uma sessão. Se deseja remover o transmissor, interrompa a sessão, remova o sensor e carregue
o transmissor. Terá de inserir um novo sensor
para iniciar uma nova sessão.
Se não estiver a utilizar o transmissor para
uma sessão, coloque-o no carregador. Quando o carregador apresentar uma luz verde
contínua, isso significa que o transmissor está
totalmente carregado.
Para mais detalhes sobre como carregar o
transmissor, veja a SECÇÃO 8.4.

Português

/ 15.6 P
 roblemas do carregador
do transmissor
Problema

Solução

O carregador
apresenta uma
luz vermelha
intermitente

Existe um problema com o carregamento ou emparelhamento do transmissor.

O carregador
apresenta uma
luz vermelha
contínua

Se está a tentar carregar o transmissor e o carregador
apresenta uma luz vermelha intermitente, isso significa que o transmissor não está a carregar. Experimente
as seguintes opções para corrigir o problema:

/ 15.7 Problemas de inserção do sensor
Problema
Existe uma folga entre o Aplicador do sensor e a unidade
do sensor.
Se houver uma folga entre o Aplicador do sensor e a unidade do sensor, o Aplicador do sensor não está corretamente
preso à unidade do sensor e não pode ser utilizada para
inserir o sensor.

• Remova o transmissor e coloque-o novamente no
carregador.
• Remova o cabo USB e volte a inseri-lo na porta USB.
• Se o carregador estiver ligado a um computador,
certifique-se de que o computador está ligado.
• Se o carregador estiver ligado a um adaptador de
parede, desligue o adaptador e ligue-o novamente.

Solução

Se o problema não ficar resolvido, contacte o Serviço
de Apoio ao Cliente para obter a peça de substituição.

1.

Poderá haver um problema temporário no carregador
ou no transmissor.

Se o carregador apresentar uma luz vermelha contínua
durante mais de 10 segundos, tente o seguinte para
corrigir o problema:
1. Deixe o transmissor no carregador e desligue o carregador da fonte de alimentação (adaptador de parede ou
porta USB do computador) durante 5 segundos.
2. Volte a ligar o carregador à fonte de alimentação.
Se o problema não ficar resolvido, desligue o carregador da fonte de alimentação e contacte o Serviço de
Apoio ao Cliente.

Localize a patilha de libertação na
parte inferior do Aplicador do sensor.
NOTA: Terá de descolar ligeiramente
a extremidade estreita do adesivo do
sensor para encontrar a patilha de
libertação.

2.

Enquanto empurra a patilha de
libertação para cima, puxe a
plataforma do sensor.
Depois de remover a plataforma do
sensor do Aplicador do sensor, volte à
SECÇÃO 4.8.

Resolução de problemas /

Se está a tentar emparelhar o transmissor e a luz do
carregador passar a vermelha contínua durante 10
segundos, isso significa que transmissor não foi corretamente emparelhado com a App. Tente emparelhar
novamente (SECÇÃO 3.3). Certifique-se de que o transmissor e a App estão a uma distância de 3 metros (10
pés) entre si e que o Bluetooth está ligado.

Siga os passos abaixo para remover a unidade do sensor,
para depois tentar prendê-lo novamente.
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Problema
As margens do adesivo estão a descolar-se.
Solução

O Sistema GlucoMen Day CGM destina-se a ser utilizado
num único paciente.

Siga os passos abaixo para aplicar o penso extra, se
necessário.

Limpeza geral

NOTA: O penso extra apenas é necessário se reparar que as
margens do adesivo estão a começar a descolar-se.

1.

Dobre o penso de cobertura ao longo
da linha que divide as duas metades
da película protetora, com o lado da
película protetora virado para fora.
Descole a película protetora, começando pelo meio, onde as duas metades da película se encontram.

As peças do seu sistema de CGM devem ser limpas apenas
à medida que for necessário, a fim de remover a sujidade
e resíduos visíveis. Isso não reduz o risco de transmissão
de doenças infeciosas. Para mais assistência, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.
Limpar o Aplicador do sensor e o transmissor
Limpe o transmissor e exterior o Aplicador do sensor com
um pano que não liberte pêlos, humedecido (não molhado). Deve utilizar um dos seguintes:

IMPORTANTE: Certifique-se de que o penso extra não se
dobra antes ou durante a App.

• Água
• Solução de álcool isopropílico a 70%
• Detergente suave

2.

Limpe e seque cuidadosamente todas as peças com um
pano que não liberte pêlos.

Aplique o penso extra de forma a cobrir
as margens do adesivo.
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/ 16.2 Limpeza do seu sistema

/ 16 Informações adicionais
/ 16.1 I nformações do Serviço
de Apoio ao Cliente
Para obter ajuda com o seu sistema GlucoMen Day CGM,
contacte o Serviço de Apoio ao Cliente. Na secção INFORMAÇÕES da App está disponível uma lista de números de
telefone do Serviço de Apoio ao Cliente.
Em caso de emergência, contacte o seu médico ou os
serviços de emergência médica.

CUIDADO
• Não partilhe as peças do sistema com ninguém, incluindo familiares! Não utilize em vários pacientes! O sensor e a
plataforma do sensor são considerados resíduos biológicos
perigosos e poderão potencialmente transmitir doenças infeciosas, mesmo depois de ter efetuado a sua limpeza.
• Não limpe o carregador do transmissor, uma vez que as
soluções de limpeza podem causar problemas de ligação na
porta USB ou corrosão dos contactos elétricos.
• Não limpe o transmissor enquanto estiver a ser utilizado
ou colocado no carregador.

Português

/ 16.3 Eliminação do sistema

16.4.2 Especificações do transmissor

Consulte os seus regulamentos locais ao eliminar o Aplicador do sensor, a plataforma do sensor, o transmissor e o
carregador.

Especificação

Descrição

Tipo de bateria
do transmissor

Bateria de polímeros de iões de lítio
recarregável, não reparável

Elimine o adesivo do sensor como um resíduo médico.

Duração da bateria
do transmissor

14 dias de utilização normal

Vida útil do transmissor

5 anos de utilização contínua média

Armazenamento de
dados do transmissor

14 dias de dados de glucose calculados, recolhidos a cada minuto

Dimensões do
transmissor

Comprimento: 33,0 mm, largura: 24,0
mm, espessura: 9,0 mm

/ 16.4 Especificações do produto
16.4.1 Especificações do sensor
Descrição

Peso do transmissor

5 gramas

Intervalo de
glucose

40-400 mg/dL (2,2-22,2 mmol/L)

Proteção de entrada

Vida útil do sensor

Até 14 dias

IP27: Proteção contra inserção de
objetos grandes e imersão em água
até 1 metro de profundidade (3 pés)
durante até 30 minutos.

Calibração

GlucoMen Day METER (fornecido em
separado) ou medidor de glicemia
capilar comercialmente disponível.

Temperatura de
funcionamento

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Intervalo de
calibração

70–250 mg/dL (3,9–13,9 mmol/L)

Humidade de
funcionamento

10% - 100% Humidade relativa,
condensação

Temperatura
de armazenagem

5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Temperatura
de armazenagem

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Humidade
de armazenagem

10% - 55% Humidade relativa

Humidade
de armazenagem

10% - 100% Humidade relativa,
condensação

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Proteção contra
choques elétricos

Peça aplicada, Tipo BF

Temperatura
de funcionamento

Frequência TX

2,402–2,480 GHz

Esterilização

Esterilização por irradiação

Frequência das leituras

A cada 1 minuto

Até 3048 metros (10.000 pés)

Largura de banda

1,06 MHz

700 hPa - 1060 hPa

Potência máxima de
saída

-2,93 dBm

Modulação

FSK Gaussiana

Altitude
Pressão
atmosférica

Informações adicionais /

Especificação

57

Português
Especificação

Descrição

Altitude

Até 3048 metros (10.000 pés)

Pressão atmosférica

700 hPa - 1060 hPa

16.4.3 Especificações do Aplicador do sensor
Especificação

Descrição

Vida útil

5 anos

16.4.4 Especificações do carregador do transmissor
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Especificação

Descrição

Vida útil

5 anos

Temperatura
de armazenagem

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Temperatura
de funcionamento

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Altitude

Até 3048 metros (10.000 pés)

Pressão atmosférica

700 hPa - 1060 hPa

16.4.5 Especificações do adaptador de parede AC
NOTA: o adaptador de parede AC não está incluído.
Especificação

Descrição

Classe

II, em conformidade com a norma
60601-1-2 4.ª ed. e 60601-1 ed. 3.1

Entrada

Entrada AC 100-240 Vac, 50/60Hz,
0,2A, 0,2A rms a 100 Vac

Saída DC

5VDC (fixo), 0,1A (mínimo)

Conector de saída

Recetáculo USB Tipo A

16.4.6 Especificações do cabo de carregamento USB
O cabo de carregamento USB pode ser utilizado para alimentar o carregador do transmissor. O cabo de carregamento USB pode ser ligado a uma porta USB do computador que cumpra as especificações de entrada e de tipo de
conector especificadas abaixo.
O carregador pode ser isolado, desligando o cabo de carregamento USB do computador. A incorreta utilização do cabo
USB pode representar risco de choques elétricos.
NOTA: Se necessário, o cabo de carregamento USB pode
ser utilizado com um adaptador de parede AC, ligado a
uma tomada de parede AC que cumpra as especificações
listadas na SECÇÃO 16.4.5.

CUIDADO
A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não
os especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento poderá resultar em maiores emissões eletromagnéticas ou em menor imunidade eletromagnética deste
equipamento, resultando num funcionamento incorreto.

Especificação

Descrição

Temperatura
de funcionamento

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Temperatura
de armazenagem

5°C a 45°C (41°F a 113°F)

Entrada/Saída

5 VDC, 0,5A

Tipo de conector

USB A (macho) para USB micro
B (macho)

Comprimento

1 metro (3 pés)

Português

/ 16.5 Símbolos de rotulagem
Estes símbolos encontram-se na embalagem do seu Sistema GlucoMen Day CGM.
Símbolo

Descrição

Instruções de
utilização
Fabricante
Cuidado
Prazo de validade
Não reutilizar
Peça aplicada,
Tipo BF
Não adequaado
para RM
Não utilizar se a
embalagem estiver
danificada
Índice

Símbolo

Descrição

Marca CE
Esterilizado
através de
radiação
Radiação não
ionizante
Manter num local
seco
Limite de
humidade
Limite de
temperatura
Marca comercial
Bluetooth®
Proteção contra
inserção de
objetos grandes
e imersão em água

Número de série

Corrente direta

Número de lote
N.º da peça/
referência
Representante
Autorizado na
Comunidade
Europeia

Dados de desempenho
Precisão global
% MARD (percentagem de erro absoluto
médio em relação à referência para todos
os níveis de glucose)

11.4 %

Precisão clínica
Percentagem de leituras na Zona A da
matriz Consensus Error Grid (CEG)

90 %

Percentagem Zona A+B da matriz CEG

99 %

A referência é YSI (Yellow Springs Laboratory Instruments)

/ 16.7 Compatibilidade eletromagnética
O Sistema GlucoMen Day CGM cumpre a Diretiva 2014/53/
UE, relativa aos Equipamentos de Rádio para a transmissão sem fios, bem como os requisitos de compatibilidade
eletromagnética definidos na Diretiva 2014/30/UE.
O texto completo da Declaração de Conformidade EU encontra-se disponível no seguinte site:
www.red.menarinidiagnostics.com
O transmissor cumpre os requisitos essenciais em matéria de transmissão de dados para funcionar na banda
de 2.4 GHz ISM de acordo com a norma ETSI
EN 300 328 v2.1.1. Devido à natureza contínua da comunicação sem fios do sistema de CGM, o utilizador não
deve entrar ou descontinuar a utilização em locais onde
os telemóveis e outros transmissores de rádio não são
permitidos, tais como alguns hospitais e consultórios de
médicos. Consulte a SECÇÃO 14.2 Viajar com o seu
GlucoMen Day CGM para outros destinos.
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Reciclagem:
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/ 16.6 Resumo da precisão

59

Português
O Sistema GlucoMen Day CGM cumpre os requisitos de
imunidade eletromagnética definidos nas normas ETSI
EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1, e IEC
60601-1-2.
Não se prevê que as emissões de equipamentos eletrónicos próximos interfiram com o Sistema GlucoMen Day CGM
quando utilizado num ambiente de cuidados de saúde
doméstico. Estes podem interferir com o correto funcionamento do Sistema GlucoMen Day CGM. Afastar-se ou
desligar esses dispositivos eletrónicos pode permitir a
comunicação.
Se ocorrerem interferências e forem observados os seguintes comportamentos do dispositivo:
• Medições de CGM perdidas ou incorretas
• Perda de capacidade de carregamento do transmissor
O utilizador pode atenuar a situação seguindo as soluções
recomendadas no CAPÍTULO 15 Resolução de problemas.
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CUIDADO
• A utilização deste equipamento ao lado ou em cima de
outro equipamento deve ser evitada, uma vez que pode levar a um funcionamento incorreto. Se tal for necessário,
este equipamento e o outro equipamento devem ser observados para verificar se estão a funcionar corretamente.
• Os equipamentos portáteis de comunicações por radiofrequência (incluindo periféricos como cabos de antena e
antenas externas) devem ser utilizados num raio máximo
de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do Sistema
GlucoMen Day CGM, incluindo os cabos especificados
pelo fabricante. Caso contrário, isso pode resultar na degradação do desempenho deste equipamento.

16.7.1 Orientações e declaração do fabricante —
emissões eletromagnéticas
O Sistema GlucoMen Day CGM destina-se a ser utilizado no
ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou
o utilizador do Sistema GlucoMen Day CGM deve assegurar
que este é utilizado nesse tipo de ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Emissões de RF - CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF - CISPR 11

Classe B

16.7.2 Orientações e declaração do fabricante —
imunidade eletromagnética
O Sistema GlucoMen Day CGM destina-se a ser utilizado no
ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou
o utilizador do Sistema GlucoMen Day CGM deve assegurar
que este é utilizado nesse tipo de ambiente.

A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de frequências mais
elevada.
NOTA: UT é a tensão de alimentação AC antes da App do
nível de ensaio.
Estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Português
Teste de imunidade

Nível de conformidade

Descarga eletrostática (ESD)

Contacto de ± 8 kV

IEC 61000-4-2

± 2, 4, 8, 15 kV ar

Disparo/transitório elétrico
rápido

±2 kV para linhas de alimentação 100 kHz

IEC 61000-4-4
Sobretensão

±1 kV modo diferencial

IEC 61000-4-5

±2 kV modo comum

Quedas de tensão, breves
interrupções e variações de
tensão nas linhas de entrada
de alimentação

0% UT para 0,5 ciclo, ângulo de
fase 8

IEC 61000-4-11

70% UT (30% de queda de tensão em UT) para 25 ciclos a 0º

0% UT para 1 ciclo

0% UT para 250 ciclos
Campo magnético de frequência de alimentação (50/60 Hz)

de dois (2) anos a contar da data de fabrico, o seu novo
Carregador de CGM tem uma garantia de dois (2) anos a
contar da data de fabrico e o seu novo Sensor de CGM está
coberto por garantia até ao prazo de validade. Esta garantia
está em vigor desde que os componentes do seu Sistema
de CGM não tenham sido modificados, alterados ou incorretamente utilizados. Ao abrigo desta garantia, substituiremos gratuitamente qualquer componente de CGM que
apresente defeitos de material e de fabrico. Para substituir
o seu sistema de CGM ao abrigo desta garantia, contacte
o Serviço de Apoio ao Cliente. Não são feitas outras garantias, expressas ou implícitas. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos acidentais ou consequentes que
possa cometer. Esta garantia concede-lhe direitos legais
específicos e também poderá ter outros direitos que variam
de Estado para Estado. Podemos descontinuar este programa em qualquer momento sem aviso prévio.

30 A/m

IEC 61000-4-8
RF conduzida

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz a 80 MHz
6 Vrms em bandas ISM e radioamador entre
0,15 MHz e 80 MHz

RF irradiada

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz

16.8 Garantia
Oferecemos uma garantia limitada aos clientes que adquirirem um novo sistema de CGM. Ao abrigo desta garantia
limitada, o seu novo Transmissor de CGM está coberto
durante um período de dois (2) anos a contar da data de
fabrico, o seu novo Aplicador do Sensor tem uma garantia

Medidor de glicemia capilar
Um dispositivo utilizado para
medir os níveis de glucose no
sangue.

informações necessárias para
assegurar que a App GlucoMen
Day apresenta os seus níveis de
glucose de forma precisa.

Leitura do nível de glicemia
capilar

Monitorização Contínua da
Glucose (CGM)

A concentração de glucose no
sangue, medida em miligramas
de glucose por decilitro de
sangue (mg/dL) ou milimoles
de glucose por litro de sangue
(mmol/L).

Um sistema de CGM utiliza um
sensor, inserido debaixo da
pele, para medir a quantidade
de glucose no líquido na pele,
designado de líquido intersticial.
Essas leituras de glucose são
depois enviadas para uma App,
onde são apresentadas como
níveis de glucose e tendências
da glucose a longo prazo.

Calibração
O ato de comparar medições
para verificar, ajustar, ou
definir como padrão, fornece as
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Hiperglicemia (nível alto de
glucose no sangue)
Elevados níveis de glucose no
sangue, também conhecido
como hiperglicemia. Se deixada
sem tratamento, a hiperglicemia
pode dar origem a complicações graves.
Fale com o seu médico para
determinar o seu nível de
glucose alta.
Hipoglicemia (nível baixo de
glucose no sangue)
Baixos níveis de glucose no
sangue, também conhecido
como hipoglicemia. Se deixada
sem tratamento, a hipoglicemia
pode dar origem a complicações graves.
Fale com o seu médico para determinar o seu nível de glucose
baixa.
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Insulina
Uma hormona produzida pelo
pâncreas que regula o metabolismo da glucose e de outros
nutrientes. As injeções de
insulina podem ser receitadas
por um médico para ajudar os
pacientes com diabetes a processar a glucose (açúcar), caso
o seu pâncreas apresente danos
e não produza insulina.
Líquido intersticial
O Líquido que rodeia todas as
células do corpo.
Desbloqueado ou com
acesso exterior
Obter acesso não autorizado ao
sistema operativo de um dispo-

sitivo inteligente, removendo
as restrições definidas pelo
fabricante. Isso representa um
risco de segurança.
Não instale a App GlucoMen Day
num dispositivo inteligente que
tenha sido desbloqueado ou
com acesso exterior.
Cetonas
Químicos que o organismo produz ao converter as gorduras
em energia. Se as cetonas se
acumularem no sangue, podem
dar origem a graves complicações.
Limitações
Uma declaração de segurança
que descreve as situações
específicas nas quais o GlucoMen Day CGM não deve ser
utilizado, uma vez que pode ser
nocivo para si ou danificar o
sistema.
mg/dL
Miligramas por decilitro; uma
das duas unidades de medida
padrão para a concentração de
glucose no sangue (açúcar).
mmol/L
Milimoles por litro; uma das
duas unidades de medida
padrão para a concentração de
glucose no sangue (açúcar).
Dispositivo inteligente
A lista de dispositivos inteligentes
compatíveis está disponível no site
do www.menarinidiagnostics.com
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