
Možnosti mobilních aplikací při používání Dexcom G4/G5 
 

Originální aplikace Dexcom G5 
Její největší výhodou je snadnost zprovoznění, jelikož obsahuje wizard (průvodce), který Vás přesně 

provede každým krokem a skoro nejde udělat chybu.  Také nastavení followera (rodiče/kamaráda), 

který může sledovat naměřené hodnoty je velmi snadné (i když ani to nemusí být úplně bez potíží). 

Další výhodou je napojení na systém Clarity, kde jde změřené výsledky zpětně procházet a hodnotit 

Zadaní aktivit a inzulínu není ale úplně přehledné. 

Výhody 

+ Snadnost zprovoznění 

+ Snadnost obsluhy 

+ Jednoduché přidání folowera (ten kdo glymkemie sleduje) 

+ Clarity (prohlížení historie na webu) a možnost napojení na lékaře nebo diasend 

+ Při nedostupnosti telefon se po určitou dobu dohrají hodnoty zpětné 

+ O něco přesnější měření než Xdrip/Spike 

Nevýhody 

- Omezený počet mobilní telefonů na kterých funguje 

- Nezobrazuje delta glykemie (rozdíl mezi předchozí a současnou) 

- Nutný restart s 2 hodinovou pauzou, pokud chce člověk používat senzor déle jak 7 dní  

- Zkrácení doby vysílače na max. 112 dní (cca o 40-60 dní) 

- Omezený použitelnost pro celkový managment DM 

- Nelze použít repasovaný vysílač 

Upravená aplikace Dexcom G5  
Chovaní je stejné jako u neupravené, ale přináší dvě výhody 

- Umožní odesílat glykemie do AndroidAPS 

- Lze nainstalovat na více typů telefonů 

Xdrip+ (pro android), Spike (pro iOS(Apple)) 
Její hlavní výhodou je daleko větší možnost nastavení a množství funkcí oproti originální aplikaci, ale 

jako každá věc, která přináší velké možnosti je složitější na nastavení a naučení správného používání. 

Pokud se to ovšem naučíte, zjistíte že aplikace přináší velké možnosti, jak si ulehčit život s DM. Pro 

plné využití aplikace je dobré si zřídit službu NightScout, která rozšíří možnosti o další stupeň. 

 

Výhody 

+ Široká podpora mobilních telefonů  

+ Podpora G4 s použitím Xbridge 

+ Podpora NightScout (webová aplikace pro managmenta DM) 

+ Široké funkce pro managment DM (zadávaní inzulínu a sacharidů, prokreslovaní do grafu 

glykemií, sledování IOB a COB) 

+ Různé funkce (sledování aktivit apod) 

+ Podpora hodinek AWS a Pebble  



+ Více úrovňové nastavení upozornění 

+ Možnost followera nebo sledování přes NightScout 

+ Vyhodnocovaní historie přímo v telefonu 

+ Bez nutnosti 2hodinového čekání při restartu senzoru, dokud jede tak jede 

+ Widget aplikace s aktuální glykemii 

+ Nightscout ekosystém (NightWatch,Glucoflow apod.) 

 

Nevýhody 

- O něco horší algoritmus výpočtu glykemii ve srovnání s originální aplikaci  

- Složitější první zprovoznění 

- Pro 100% využití nutnost nightscout 

- Problém z předávání dat do clarity/diasend 
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