FreeStyle Libre-System
Vejledning i sensorpåklæbning

FreeStyle Libre-sensoren er designet til at blive båret i op til 14 dage.
Følg instruktionerne i brugervejledningen til forberedelse af huden og applikering.

Valg af sted
Vælg et hudområde bag på overarmen, som generelt forbliver glat under normale
daglige aktiviteter (dvs. steder, hvor armen ikke bøjes og er fri for hudfolder). Vælg
et sted, der er mindst 2,5 cm (1 tomme) fra insulininjektionsstedet. For at forhindre
ubehag eller hudirritation bør du vælge et nyt sted fremfor det, der sidst blev brugt.

Forberedelse af huden

PROBLEM

FORSLAG

Fedtet overflade
Sæbe, lotion, shampoo eller balsam kan efterlade
et fedtet lag på hudoverfladen, som kan forhindre
sensoren i at klæbe ordentligt.

For at sikre bedst mulig påklæbning skal man vaske huden
med vand og sæbe, tørre huden og rense den med en
spritserviet, hvorefter huden skal have lov til at tørre (undgå
at puste på den), inden man fortsætter.

Våd overflade
Fugt forhindrer påklæbning. Hold huden tør inden
påsætning.

For at sikre bedst mulig påklæbning skal man tørre huden
og rense den med en spritserviet, hvorefter huden skal have
lov til at tørre (undgå at puste på den), inden man fortsætter.

Behåret overflade
Hår forhindrer god kontakt mellem hudoverfladen
og sensorens klæbestof.

Det valgte sted bag på overarmen skal være nybarberet.

HVORFOR PRIKKE1 NÅR DU KAN SCANNE?2

1. Det er nødvendigt at lave en fingerpriktest og bruge en blodsukkermåler ved hurtige ændringer i glukoseniveauet, da måling i vævsvæsken, som findes mellem cellerne og uden
for blodbanen, ikke nødvendigvis afspejler blodsukkeret helt korrekt; når systemet rapporterer hypoglykæmi eller forestående hypoglykæmi; eller hvis systemets målinger ikke
stemmer overens med de symptomer, der er. SMBG=Selvmonitorering af blodsukker. 2. Scanning af sensoren kræver ikke lancetter.
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FreeStyle Libre-System
Tip

Denne information er tiltænkt som en hjælp. Det kan være en hjælp for dig at benytte følgende produkter for at sikre
en god påklæbning. Alle hudtyper er forskellige, og du skal muligvis prøve flere produkter for at finde frem til et, der
passer til netop dig. Rådfør dig med din læge for at beslutte, hvilken mulighed der passer bedst til dig.
Informationen nedenfor udgør ikke en godkendelse af producenten eller produktets kvalitet. Abbott Diabetes Care er
ikke ansvarlig for, at denne produktinformation er fyldestgørende eller nøjagtig. Produktets tilgængelighed kan variere
mellem de enkelte lande eller regioner. Producentens vejledning til det enkelte produkt bør følges.

Hjælper sensoren med at klæbe fast

PRODUKT

BESKRIVELSE

Torbot Skin Tac

En hypoallergen og latexfri ”klæbende” hudbarriere (torbot.com)

SKIN-PREP Protective Barrier Wipes

Beskyttende flydende film, som giver huden mulighed for at ånde
og sikrer, at tape og film klæber bedre (smith-nephew.com)

Mastisol Liquid Adhesive

Gennemsigtig, irritationsfri, ikke-vandopløseligt flydende
klæbestof, der holder bandager fast i selv fugtige hudområder
(eloquesthealthcare.com).

Tegaderm IV

Transparent film med god klæbestyrke (3m.com)

Over-Bandage*

Et medicinsk klæbestof; bandage eller tape

Fjernelse af sensoren

PRODUKT

BESKRIVELSE

Babyolie

Blødgør huden

REMOVE-klæbestoffjerner

Fjerner rester af klæbestof fra huden (smith-nephew.com)

UNI-SOLVE-klæbestoffjerner

Formuleret til at reducere hudtraumer fra klæbestof ved grundigt
at opløse bandagetape og klæbestof fra medicinske enheder
(smith-nephew.com)

*Over-bandage skal påføres på tidspunktet for påføring af sensoren, åbningen/hullet i midten af sensoren må ikke være dækket.
Yderligere bandager/tape af medicinske kvalitet kan påføres, men fjern ikke de påførte bandager/tape, før sensoren også er klar til at blive fjernet.
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