Sensoren klæber bedre, når du vasker, renser og
tørrer din hud, før du sætter den på

2. RENS

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

1. VASK

Nyttige
tips om
at have
sensor på

Brug kun ikke-fugtgivende,
parfumefri sæbe til at vaske
det sted, hvor du vil sætte
sensoren på

Brug en spritserviet til at rense stedet, og lad
huden tørre

3. TØR
Lad huden tørre helt, før du sætter sensoren på.
Det er især vigtigt, hvis du har tænkt dig at sætte
sensoren på, efter at du har taget bad eller svømmet

FØR DU SÆ T TER SENSOREN PÅ:
• Sørg for at vælge et godkendt påsætningssted – på
bagsiden af din overarm

HVORFOR STIKKE, NÅR DU KAN SCANNE?1-3

• Brug ikke bodylotion eller creme der, hvor du vil sætte
sensoren på, da de kan efterlade fedtrester på din hud
• Sørg for at barbere kraftig hårvækst af, da hårene kan
blive fanget mellem sensorens klæbestof og huden

1. En fingerpriktest med en blodglukosemåler er påkrævet ved hurtige ændringer i glukoseniveauet, da måling i vævsvæsken, som findes mellem cellerne og uden for blodbanen, muligvis ikke afspejler blodglukosen helt korrekt i disse tilfælde, eller hvis
systemet rapporterer hypoglykæmi eller risiko for hypoglykæmi, eller hvis symptomer ikke stemmer overens med systemets målinger. 2. Brugere skal altid tjekke deres nuværende appversion og den tilsvarende brugermanual. Brugermanualen kan findes
via appen. 3. Brugere skal altid tjekke deres nuværende aflæserversion og den tilsvarende brugermanual.
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FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Tips til at holde din sensor på plads
TAG DE T MED RO
Pas på, at din sensor ikke bliver
fanget i en dørkarm, bildør,
sikkerhedssele eller møbelkant

KON TA K T SP OR T
OG HÅRD MOTION
Sørg for at vælge et sted bag på din
overarm, hvor risikoen for at slå den af
er mindst mulig, og overvej at bruge en
overbandage

DUP DIG TØR
Efter at du har været i bad eller
svømmet, skal du passe ekstra
godt på, når du tørrer dig, så
du ikke får fat i din sensor eller
trækker den af

SÆT FARTEN NED
Når du tager dit tøj på og af, skal du passe
på, at dit tøj ikke hænger fast i sensoren

K L ÆD DIG MED OM TA NK E
Prøv at give din sensor plads til at
ånde ved at gå med løstsiddende tøj
og lette tekstiler

FINGRENE VÆK
Prøv at lade være med at
lege med, trække i eller pille
ved sensoren, mens du har
den på
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