Sensoren fester seg bedre når du vasker, desinfiserer
og tørker huden før påføring

2. DESINFEKS JON

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

1. VASK

Gode råd
om hvordan
du bruker
sensoren

Bruk kun parfymefrie såper
som ikke er mykgjørende til
å vaske stedet hvor sensoren
skal festes

Bruk en spritserviett til å desinfisere huden, og la
huden tørke før du fortsetter.

3. TØRK
La huden tørke helt før du fester sensoren. Dette
er spesielt viktig dersom du skal feste sensoren
etter at du har dusjet eller badet

FØR DU FESTER SENSOREN:
• Velg et egnet sted til sensoren – på baksiden av overarmen
• Bruk ikke hudkrem på det stedet du skal feste sensoren,
da kremer kan etterlate et fettlag på huden

HVORFOR STIKKE NÅR DU KAN SKANNE?1-3

• Barber bort hår på armen for å unngå at det fester seg
mellom sensoren og huden

1. Det er nødvendig å ta en fingerstikktest med en blodglukosemåler når glukosenivåene endrer seg raskt fordi glukosenivåene i vevsvæsken kanskje ikke gjenspeiler glukoseverdiene nøyaktig eller hvis systemet rapporterer hypoglykemi eller nær
forestående glykemi eller når symptomene ikke stemmer overens med systemavlesningene. 2. Brukere bør alltid sjekke deres nåværende appversjon og medfølgende brukerveiledning. Brukerveiledningen finner du i appen. 3. Brukere bør alltid sjekke
deres siste avleserversjon og medfølgende brukerveiledning.
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FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Slik holder du sensoren på plass
ROLIG OG FORSIKTIG
Vær forsiktig så ikke sensoren
hekter seg i dørkarmer, bildører,
setebelter eller kanter på møbler

KON TA K T SP OR T OG T UNG
TRENING
Velg et sted på baksiden av overarmen
hvor det er minimal risiko for at sensoren
rives av, og vurder om du kan bruke et
bind over sensoren

TØRK MED HÅNDKLE
Vær ekstra forsiktig når du
tørker deg med håndkle etter at
du har dusjet eller badet, slik at
du unngår å dra av sensoren

TA DE T RO L IG
Vær forsiktig når du kler av og på deg slik
at klærne ikke hekter seg i sensoren

KLE DEG PRAKTISK
Bruk løstsittende og klær i lette
materialer slik at sensoren får god
plass

IKKE RØR
Unngå å fikle med, dra i eller
ta på sensoren
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