FreeStyle Libre - järjestelmä
Neuvoja sensorin kiinnitykseen

FreeStyle Libre -sensoria voidaan pitää enintään 14 päivän ajan.
Valmistele iho ja kiinnitä sensori käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Valitse kohta sensorille
Valitse olkavarren takaosasta kohta, jossa iho pysyy suhteellisen tasaisena arjen
toimissa (ei taivu tai taitu). Insuliinia ei saa pistää lähemmäs kuin 2,5 senttimetriä
sensorista. Älä kiinnitä sensoria samaan kohtaan kuin edellisellä kerralla, muutoin
iho voi ärtyä tai sensori voi tuntua epämukavalta iholla.

Ihon valmistelu

TILANNE

RATKAISU

Iho on öljyinen
Pesuaineesta, kosteusvoiteesta, sampoosta tai
hoitoaineesta voi jäädä öljyisiä jäämiä iholle, jolloin
sensori ei tartu kunnolla ihoon.

Puhdista iho saippualla ja vedellä ja kuivaa iho. Puhdista iho
lopuksi desinfiointipyyhkeellä ja anna ihon kuivua itsestään
(älä puhalla kiinnityskohtaan). Kiinnitä sensori.

Kostea iho
Kosteus estää sensoria tarttumasta. Iho on oltava
kuiva ennen sensorin kiinnittämistä.

Kuivaa iho, puhdista iho desinfiointipyyhkeellä ja anna ihon
kuivua itsestään (älä puhalla kiinnityskohtaan). Kiinnitä sensori.

Alueella on hiuskarvoja
Ihokarvat jäävät sensorin liima-aineen ja ihon väliin.

Aja ihokarvat valitusta kiinnityskohdasta olkavarren
takaosassa.

MIKSI PISTÄÄ, JOS VOI SKANNATA?*

*Glukoosiarvo on mitattava sormenpäästä verensokerimittarilla, jos glukoosiarvot muuttuvat nopeasti, koska silloin soluvälinesteen glukoosiarvot eivät vastaa veren glukoosiarvoja
tarkasti; tai jos sensori ilmoittaa hypoglykemiasta tai lähestyvästä hypoglykemiasta; tai jos oireet eivät vastaa sensorin mittaamia lukemia.
© 2019 Abbott. FreeStyle, Libre, ja siihen liittyvät tavaramerkit eri lainkäyttöalueilla omistaa Abbott Diabetes Care Inc. Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa,
eikä niissä ole todellisia potilaita eikä potilastietoja. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-16557 v1.0 10/19
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Vinkkejä

Nämä vinkit saattavat helpottaa sinua. Seuraavista tuotteista voi olla sinulle apua sensorin kiinnittämiseen liittyen.
Jokaisen iho on erillainen. Voi olla, että sinun tarvitsee kokeilla useampia tuotteita löytääksesi itsellesi sopivimman.
Keskustele hoitohenkilökunnan kanssa parhaiten sopivasta vaihtoehdosta.
Alla olevat tiedot eivät ole tae valmistajan tai tuotteen laadukkuudesta. Abbott Diabetes Care ei vastaa annettujen
tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella maittain ja alueittain. Tuotteiden
käytössä tulee noudattaa aina valmistajan antamia ohjeita.

Sensorin kiinnitystä parantavat tuotteet

TUOTE

KUVAUS

SKIN-PREP™ - haavapyyhe

Haavapyyhe muodostaa hengittävän suojakalvon, joka toimii
hyvänä kiinnitysalustana teipeille ja kalvoille. (smith-nephew.com)

Tegaderm IV™ ‑ sidos

Läpinäkyvä haavakalvo, joka kiinnittyy hyvin. (3msuomi.fi)

Peittävä sidos*

Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu liima; side tai teippi.

Sensorin irrottaminen

TUOTE

KUVAUS

Vauvaöljy

Pehmeä, ihoa kosteuttava öljy.

* Peittävä sidos on laitettava sensorin asettamisen yhteydessä, sensorin keskellä olevaa aukkoa / reikää ei saa peittää.
Muita lääketieteellisiä siteitä / teippejä voi käyttää, mutta älä irroita niitä, ennen kuin on aika poistaa sensori.
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