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Pomembne informacije o programski opremi za upravljanje podatkov  
o glukozi FreeStyle Libre

Predvidena uporaba
Programska oprema za upravljanje podatkov o glukozi FreeStyle Libre je namenjena posameznikom in 
zdravstvenim delavcem za pomoč pri pregledovanju, analiziranju in ocenjevanju podatkov, kot so odčitki senzorja 
za glukozo, rezultati meritev ravni glukoze v krvi, rezultati meritev ravni ketonov v krvi in drugi podatki, preneseni 
iz sistema za spremljanje glukoze FreeStyle Libre Flash, ki podpirajo učinkovit zdravstveni program za spremljanje 
sladkorne bolezni.

Programska oprema za upravljanje podatkov o glukozi FreeStyle Libre ni namenjena postavljanju diagnoze 
ali presejalnemu testiranju za sladkorno bolezen. Uporabniki se morajo zavedati, da je programska oprema za 
upravljanje podatkov o glukozi FreeStyle Libre zgolj orodje za upravljanje informacij, zato ne more nadomestiti 
podpore zdravstvenega delavca. Posamezniki se morajo vedno posvetovati s svojim zdravstvenim delavcem, 
če imajo kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede obvladovanja sladkorne bolezni.

Sistemske zahteve
Računalnik mora imeti vsaj eno zvezdišče USB 2.0, dvojedrni procesor (1,6 GHz za računalnik Mac, 2,53 GHz za 
osebni računalnik) ter 2 GB RAM.

Služba za stranke

Služba za stranke je na voljo za odgovore na morebitna vprašanja o programski opremi za upravljanje podatkov  
o glukozi FreeStyle Libre. Za telefonsko številko službe za stranke obiščite spletno stran www.FreeStyleLibre.com ali 
jo poiščite v uporabniškem priročniku iz kompleta za čitalec. Tiskane različice uporabniškega priročnika so na voljo 
na zahtevo.

http://www.FreeStyleLibre.com
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Sproznavanje programske opreme za upravljanje podatkov  
o glukozi FreeStyle Libre

Zaslon Home (začetni zaslon) Programska oprema za upravljanje podatkov o glukozi FreeStyle Libre vam 
omogoča dostop do različnih funkcij aplikacije za ustvarjanje poročil in spreminjanje nastavitev čitalca. 

Pred začetkom uporabe aplikacije storite naslednje: 

•  Z USB-kablom iz kompleta za čitalec povežite svoj čitalec z računalnikom. En konec priključite na vrata na 
čitalcu, drugega pa na vrata USB na računalniku. Uporabljajte samo kabel USB, ki je priložen sistemu.

•  Če želite ustvarjati poročila, dodajte profil čitalca.

Če ste čitalec povezali, a ga aplikacija ne prepozna, poskušajte težavo odpraviti s pomočjo naslednjih nasvetov: 

•  Na računalnik naj bo istočasno priključen samo en čitalec, saj aplikacija morda ne bo delovala, kadar je 
priključenih več čitalcev. 

•  Zavarujte povezavo – ponovno preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen na čitalec in računalnik.

OPOZORILO: NE uporabljajte vgrajenega merilnika čitalca, če je ta priključen v električno vtičnico ali na 
računalnik.

Change Reader Settings

Create Reports

Welcome to FreeStyle Libre Glucose 
Data Management Software

PATIENT ID#:

READER TIME:

READER DATE:

99999
12:30
2019/05/07

JCMT193-F9999SERIAL #:

Rosemary S. Hampton

Reader Connected

Use the information on your Reader to create, view, save, 
and print a variety of reports.

Modify settings on your Reader, including date, 
time, and target glucose range.
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Ustvarjanje poročil

Na zaslonu Create Reports (ustvari poročila) lahko izbirate poročila in nastavite parametre poročanja. Izbrana 
poročila lahko pregledujete, tiskate in shranite v obliki PDF. 

 

-

For Glucose Pattern Insights only:

DAILY EVENTS:

  BREAKFAST  08:00

  LUNCH  12:00 

  DINNER  18:00

  BEDTIME  22:00

Home

Create Reports
Reader Profile

READER TIME:

READER DATE:

  12:30 

  2019/05/07

PATIENT ID#:  99999

  JCMT193-F9999SERIAL #:

Rosemary S. Hampton

Set Report Parameters

Timeframe

Target Glucose Range

FROM TO

2 Weeks

2019/04/23 2019/05/07

mg/dL  (4.4 - 7.8 mmol/L)80 140

Select Reports

Changes will not be saved to the Reader.

Edit

Snapshot Monthly 
Summary

Daily Log  
Glucose 
Pattern 
Insights

Daily 
Patterns

Mealtime 
Patterns

Reader 
Details

Weekly 
Summary

Print Reports View ReportsTotal Pages: 6
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Izbiranje poročil 
Izberite eno ali več naslednjih poročil, ki bi si jih želeli ogledati ali natisniti.

Posnetek 
Poročilo Snapshot (posnetek) prikazuje povzetek podatkov o glukozi, uporabi senzorja, ogljikovih hidratih in 
insulinu v izbranem časovnem okviru. Vsebuje tudi komentarje podatkov.

Dnevni vzorci 
Poročilo Daily Patterns (dnevni vzorci) prikazuje podatke o glukozi, ogljikovih hidratih in insulinu v izbranem 
časovnem okviru za »tipičen« dan na podlagi vseh dni. Vključuje ambulantni profil glukoze, graf za 10., 25., 50. 
(povprečni), 75. in 90. percentil odčitkov glukoze. Na drugi strani se nahajajo posamezni odčitki senzorja za glukozo.

Vpogled v vzorce glukoze
Poročilo Glucose Pattern Insights (vpogled v vzorce glukoze) prikazuje podatke o glukozi v izbranem časovnem 
okviru za »tipičen« dan na podlagi vseh dni. Vključuje oceno ukrepov za obvladovanje glukoze in ambulantni 
profil glukoze, graf za 10., 25., 50. (povprečni), 75. in 90. percentil odčitkov glukoze. Na drugi strani se nahajajo 
posamezni odčitki senzorja za glukozo. Za več informacij glejte razdelek Vpogled v vzorce glukoze.

Vzorci obrokov 
Poročilo Mealtime Patterns (vzorci obrokov) na podlagi zapiskov o prehrani prikazuje podatke o glukozi, 
ogljikovih hidratih in insulinu za »tipične« obroke v izbranem časovnem okviru.

Mesečni povzetek 
Poročilo Monthly Summary (mesečni povzetek) prikazuje podatke o glukozi in uporabi senzorja v koledarskem 
mesecu za posamezni mesec v izbranem časovnem okviru.

Tedenski povzetek 
Poročilo Weekly Summary (tedenski povzetek) prikazuje podatke o glukozi, ogljikovih hidratih, insulinu in ostale 
podatke v tedenskem formatu za posamezni teden v izbranem časovnem okviru.

Dnevnik 
Poročilo Daily Log (dnevnik) prikazuje podrobne podatke o glukozi, ogljikovih hidratih, insulinu in ostale podatke 
za posamezni dan v izbranem časovnem okviru. To je edino poročilo, ki vsebuje rezultate preskusnih trakov. 

Podrobnosti čitalca 
Poročilo Reader Details (podrobnosti čitalca) prikazuje trenutne nastavitve čitalca ter vse spremembe nastavitev 
v zadnjih 30 dneh.
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Nastavitev parametrov poročanja

Ta dva parametra se uporabljata v vseh poročilih. Nastavita so v oknu Set Report Parameters (nastavite parametre 
poročanja) in se uporabljata za ustvarjanje poročil. Parametra ne spremenita nobenih nastavitev čitalca.

Timeframe 
(časovni okvir)

S časovnim okvirom izberete razpon datumov, ki bo uporabljen za vsa poročila. 
Izberete lahko zadnje 1 do 4 tedne ali pa izberete začetni in končni datum po meri  
v zadnjih 90 dneh. 

Target Glucose 
Range (ciljni 
razpon glukoze)

Ciljni razpon glukoze je prikazan na nekaterih grafih glukoze in se uporablja za  
izračun časa znotraj ciljnega razpona. Izberete lahko razpon od 70 do 180 mg/dL  
(3,9 do 10,0 mmol/L).

Opomba: Za ustvarjanje poročil mora razpon obsegati vsaj 30 mg/dL (1,7 mmol/L) 
(npr. 90 do 120 mg/dL (5,0 do 6,7 mmol/L)).

Naslednji dodatni parametri se uporabljajo samo za poročilo Glucose Pattern Insights (vpogled v vzorce glukoze) 
in se shranijo v čitalec. Nastavite jih v oknu Set Report Parameters (nastavite parametre poročanja) z gumbom 
Edit (uredi).

Daily Events 
(dnevni dogodki)

Dnevni dogodki določajo obdobja dneva, ki se uporabljajo za analizo ukrepov za 
obvladovanje glukoze. Nastavite lahko tipične časa vašega zajtrka, kosila, večerje  
in odhoda v posteljo.

Median Goal 
(ciljno povprečje)

Parameter ciljnega povprečja določa raven glukoze, v primerjavi s katero je povprečna 
glukoza ocenjena kot nizka, zmerna ali visoka. Izberete lahko eno izmed spodnjih vrednosti:

Cilj Ekvivalent A1c

126 mg/dL (7,0 mmol/L) 6,0 % ali 42 mmol/mol

140 mg/dL (7,8 mmol/L) 6,5 % ali 48 mmol/mol

154 mg/dL (8,6 mmol/L) 7,0 % ali 53 mmol/mol

169 mg/dL (9,4 mmol/L) 7,5 % ali 58 mmol/mol

183 mg/dL (10,2 mmol/L) 8,0 % ali 64 mmol/mol

197 mg/dL (10,9 mmol/L) 8,5 % ali 69 mmol/mol 

Low Glucose 
Allowance 
(dopustna nizka 
vrednost glukoze)

Parameter dopustne nizke vrednosti glukoze določa prag, glede na katerega je 
verjetnost nizke glukoze ocenjena kot nizka, zmerna ali visoka. Dopustnost lahko 
nastavite na majhno, srednjo ali veliko. 

Zvišanje tega parametra omogoči več odčitkov pod vrednostjo 70 mg/dL (3,9 mmol/L), 
preden pride do verjetnosti, da nizka glukoza preide iz vrednosti nizko na vrednost 
srednje ali visoko. Dopustnost temelji na pogostosti in vrednosti nizkih odčitkov.  
Te nastavitve pomenijo približno naslednje:

Majhna 2 % odčitkov pri vrednosti 50 mg/dL (2,8 mmol/L) ali 4 % 
odčitkov pri vrednosti 60 mg/dL (3,3 mmol/L)

Srednja 4 % odčitkov pri vrednosti 50 mg/dL (2,8 mmol/L) ali 8 % 
odčitkov pri vrednosti 60 mg/dL (3,3 mmol/L)

Velika 10 % odčitkov pri vrednosti 50 mg/dL (2,8 mmol/L) ali 20 % 
odčitkov pri vrednosti 60 mg/dL (3,3 mmol/L)

POMEMBNO: Za določitev parametrov poročanja se posvetujete z zdravstvenim delavcem.
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Tiskanje, ogled in shranjevanje poročil
Ko so parametri poročanja nastavljeni in je čitalec povezan, lahko izberete ukaz Print Reports (natisni poročila) 
ali View Reports (ogled poročil). 

Kliknite Print Reports (natisni poročila) za tiskanje poročil brez ogleda. Programska oprema bo nato prikazala 
okno za tiskanje. Potrditi morate nastavitve tiskalnika in izbrati Print (natisni). Natisnete lahko barvna ali črno-
bela poročila.

Kliknite View Reports (ogled poročil) za ogled, shranjevanje in kasnejše tiskanje poročil. Programska oprema 
bo prikazala izbrana poročila. Med poročili lahko iščete tako, da jih prikažete na zaslonu in se po njih pomikate 
bodisi z izbiro imena poročila na spustnem meniju ali s klikanjem po straneh (npr. 1/6). 

• Gumbi ,  in  se lahko uporabijo za prilagajanje velikosti poročila oknu in povečevanje ter 
zmanjševanje poročila na zaslonu.

• Z gumbom Back (nazaj) se pomaknete nazaj na zaslon Create Reports (ustvari poročila), kjer lahko 
spremenite izbiro poročila ali parametre.

• Gumb Save (shrani) vas opozori, da shranite poročila na računalniku v obliki PDF dokumenta.

• Gumb Print All (natisni vse) odpre standardno okno za tiskanje in omogoči tiskanje izbranih poročil.
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Razumevanje poročil

Za razumevanje poročil uporabite oznake in legende poročil. Dodatne informacije najdete v nadaljevanju: 

• Estimated A1c (ocena A1c) v poročilih uporablja podatke vašega senzorja za glukozo. Rezultat morda ne 
bo enak meritvam A1c v laboratoriju. Formula temelji na objavljeni referenci1, ki je primerjala povprečno 
glukozo senzorja z meritvami A1c v laboratoriju:

A1c% = (Avg SGmg/dL + 46,7)/28,7

A1c% = (Avg SGmmol/L + 2,59)/1,59

• Glukoza senzorja izven razpona in vrednosti glukoze v krvi so prikazani na naslednji način:

Vrednost izven razpona Prikazano v poročilih

Glukoza senzorja nad 500 mg/dL (27,8 mmol/L) 500 mg/dL (27,8 mmol/L)

Glukoza v krvi nad 500 mg/dL (27,8 mmol/L) 500 mg/dL (27,8 mmol/L)

Glukoza senzorja pod 40 mg/dL (2,2 mmol/L) 40 mg/dL (2,2 mmol/L)

Glukoza v krvi pod 20 mg/dL (1,1 mmol/L) 20 mg/dL (1,1 mmol/L)

Ketonska telesca v krvi nad 8,0 mmol/L 8,0 mmol/L

• Vrednosti glukoze so označene kot visoke, kadar so višje od 240 mg/dL (13,3 mmol/L) in kot nizke, kadar 
so nižje od 70 mg/dL (3,9 mmol/L). Dogodek nizke glukoze uporablja enak nizek prag.

• Sensor data captured (zajeti podatki senzorja) predstavljajo odstotek možnih podatkov senzorja, ki jih  
je zabeležil čitalec pri odčitavanju senzorja. Da bo odstotek čim bolj maksimalen, uporabljajte senzor ves  
čas časovnega okvira in odčitajte vrednosti vsakih 8 ur.

Včasih se lahko zgodi, da podatki v poročilih manjkajo, če: 

• niste senzorja uporabljali ves čas časovnega okvira;

• niste odčitali vrednosti vsaj vsakih 8 ur; 

• niste v čitalec vnesli podatkov o hrani in/ali insulinu;

• ste spremenili čas na čitalcu;

• je bilo treba v poročilo vključiti preveč informacij.

POMEMBNO: Za razumevanje poročil se posvetujete z zdravstvenim delavcem.
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Vpogled v vzorce glukoze

Poročilo Glucose Pattern Insights (vpogled v vzorce glukoze) vključuje oceno naslednjih treh kontrolnih meritev 
glukoze za vsako od 5 časovnih obdobij (med časom odhoda v posteljo in zajtrkom sta 2 obdobji) v »tipičnem« dnevu.

• Likelihood of Low Glucose (verjetnost nizke glukoze) pomeni verjetnost, da so vrednosti nizke glukoze 
presegle dopustni prag, ki ga je določil uporabnik.

• Median Glucose (povprečna glukoza) je indikacija, kdaj je povprečna glukoza presegla cilj, ki ga je določil 
uporabnik. Povprečna glukoza je tesno povezana z A1c.

• Variability Below Median (variabilnost pod povprečjem) je meritev obsega podatkov o glukozi pod 
povprečjem. Izračunana je kot razlika med 50. in 10. percentilom odčitkov glukoze za časovno obdobje.

Pomembno! Kadar je variabilnost pod povprečjem visoka, je brez zvišanja verjetnosti nizke glukoze težko doseči 
ciljno povprečje. Dejavniki, ki prispevajo k variabilnosti pod povprečjem, vključujejo neredno prehrano, 
nepravilno ali pozabljeno zdravilo, uživanje alkohola, spremembe stopnje aktivnosti ali bolezen.

Opomba: Poročilo Glucose Pattern Insights (vpogled v vzorce glukoze) oceni ukrepe za obvladovanje 
glukoze kot nizke, zmerne ali visoke na podlagi naslednjih meril:

Ukrep za 
obvladovanje 
glukoze

Ocena

OK

Nizka Zmerna Visoka

Verjetnost 
nizke glukoze 

Manj kot 10-odstotna 
verjetnost preseganja 
dopustne nizke vrednosti 
glukoze*

Od 10 do 50-odstotna 
verjetnost preseganja 
dopustne nizke vrednosti 
glukoze*

Več kot 50-odstotna 
verjetnost preseganja 
dopustne nizke vrednosti 
glukoze* 

Povprečna 
glukoza  
(v primerjavi  
s ciljem)

Nižja od cilja Višja od cilja Višja od cilja
IN
več kot 20 % in 40 mg/dL 
(2,2 mmol/L) višja od 
celodnevnega povprečja

Variabilnost 
pod 
povprečjem 
(povprečje do 
10. percentila)

Manj kot 35 mg/dL 
(1,9 mmol/L)

Med nizko in visoko Višja od stopnje, ki bi 
prispevala k doseganju 
ciljnega povprečja brez 
morebitnega povzročanja 
nizke glukoze

* Glejte razdelek Nastavitev parametrov poročanja za informacije o nastavitvi dopustne nizke vrednosti glukoze.
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Spreminjanje nastavitev čitalca

Razdelek Reader Settings (nastavitve čitalca) vam omogoča spreminjanje splošnih nastavitev čitalca, ciljnega 
razpona glukoze, profila čitalca, opomb in opomnikov. Ko opravite spremembe, ne pozabite klikniti Save To 
Reader (shrani v čitalec). 

Opomba: Ko spreminjate nastavitve čitalca, ne prekinite njegove povezave. Če med postopkom shranjevanja 
prekinete povezavo čitalca, nastavitve morda ne bodo shranjene.s.

Save To ReaderDiscard Changes

English

Pressing Update will adjust the time and date on the Reader to match your 
computer’s time and date. This will not affect the data recorded prior to the update.

General
General

Target Glucose Range

Reader Profile

Notes

Reminders

Time and Date Reader Time and Date

Sounds and 
Vibrations

Language

Reader Settings

Thursday, 24 October 2019 11:28
Computer Time and Date

Thursday, 24 October 2019 11:31   

Update

Clock Style
12-hour (am/pm)

24-hour

Volume
High

Low

Notification Tone
On

Off

Notification Vibrate
On

Off

Touch Tone
On

Off

Home

Save To ReaderDiscard Changes

English

Pressing Update will adjust the time and date on the Reader to match your 
computer’s time and date. This will not affect the data recorded prior to the update.

General
General

Target Glucose Range

Reader Profile

Notes

Reminders

Time and Date Reader Time and Date

Language

Reader Settings

Thursday, 24 October 2019 11:28
Computer Time and Date

Thursday, 24 October 2019 11:31   

Update

Clock Style
12-hour (am/pm)

24-hour

Home
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Time and Date  
(čas in datum)

S klikom na gumb Update (posodobi) lahko spremenite čas in datum čitalca, da 
se ujemata s časom in datumom na računalniku. Nastavite lahko tudi Clock Style 
(način zapisa časa) na 12-urni ali 24-urni način.

POZOR: Zelo pomembno je, da čas in datum pravilno nastavite. Te vrednosti 
vplivajo na podatke in nastavitve čitalca.

Language (jezik) Spremenite lahko jezik čitalca. (Ta možnost je na voljo pri čitalcih z več jeziki.) 

Target Glucose Range 
(ciljni razpon glukoze)

Nastavite lahko ciljni razpon glukoze pri čitalcu. Posvetujete se z zdravstvenim 
delavcem in določite svoj ciljni razpon glukoze. Ciljni razpon glukoze je mogoče 
nastaviti med 70 in 180 mg/dL (3,9 do 10,0 mmol/L).

Opomba: Ciljni razpon glukoze je na čitalcu prikazan na grafih glukoze in se 
uporablja za izračun časa znotraj ciljnega razpona.

Reader Profile  
(profil čitalca)

Spremenite lahko ime/in ID, ki bo natisnjeno/natisnjen v poročilih. Ime in ID se 
bosta shranila v čitalec, a ne bosta vidna na njem.

Notes (opombe) Odčitkom glukoze lahko dodate opombe in razkrijete rezultate na čitalcu.  
Na voljo je pet standardnih opomb, dodate pa lahko do šest opomb po meri. 

• Opombe dodajte na seznam tako, da kliknete gumb Add Note (dodaj 
opombo) in natipkate želeno besedilo opombe. 

• Spremenite vrstni red prikazanih opomb na čitalcu z uporabo smernih 
puščic gor in dol.

• Opombo izbrišete s klikom na simbol »X«. 

Reminders (opomniki) Spremenite lahko nastavljene opomnike čitalca. 

• V spustnem meniju izberite Reminder Type (vrsta opomnika)  
(Check Glucose (preveri glukozo), Take Insulin (vzemi insulin), Alarm (alarm) 
ali Custom (po meri)). 

• V spustnem meniju izberite Reminder Frequency (pogostost opomnika) 
(Once (enkrat), Daily (dnevno) ali Timer (časovnik)). 

• Nastavite Reminder Time (čas opomnika) s smernima puščicama gor in 
dol ali z vnosom želenega časa.

• Opomnik nastavite na On (vklop) ali Off (izklop).

Opomba: Uporabite gumb Add Reminder (dodaj opomnik) in ustvarite lahko 
do 12 opomnikov.
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Dodatne funkcije

Software Update 
(posodobitev 
programske opreme)

Če je na voljo posodobitev programske opreme, se bo na zaslonu Home 
(začetni zaslon) Programska oprema za upravljanje podatkov o glukozi 
FreeStyle Libre pojavilo sporočilo. Če želite opraviti posodobitev, sledite 
navodilom na zaslonu.

Uninstall (odstrani) Aplikacijo lahko odstranite z uporabo običajnega postopka za odstranitev 
v operacijskem sistemu računalnika. Odstranitev aplikacije bo izbrisala 
namestitvene datoteke. Vsa poročila, shranjena na računalniku, lahko kljub 
odstranitvi programske opreme še vedno pregledujete v obliki PDF.

Auto-Launch 
(samodejni zagon)

Do samodejnega zagona lahko dostopite prek menija File (datoteka) v zgornji 
menijski vrstici. Če je omogočen samodejni zagon, se programska oprema 
zažene, ko je čitalec povezan.

Auto-Save (samodejno 
shranjevanje)

Do samodejnega shranjevanja lahko dostopite prek menija File (datoteka)  
v zgornji menijski vrstici. Če je aktivirano samodejno shranjevanje,  
bo programska oprema samodejno shranila vaša poročila, ko jih natisnete ali 
pregledate. Izberete lahko obliko imena datoteke in lokacijo za shranjevanje. 

Export Data  
(izvoz podatkov)

Do izvoza podatkov lahko dostopite prek menija File (datoteka) v zgornji 
menijski vrstici. Na ta način lahko podatke izvozite iz čitalca v datoteko, ki jo  
je mogoče arhivirati. 
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Poročanje o resnih dogodkih 
Če je v zvezi s tem pripomočkom prišlo do resnega dogodka, je o tem treba poročati družbi Abbott Diabetes 
Care. Za telefonsko številko službe za stranke obiščite spletno stran www.FreeStyleLibre.com ali jo poiščite na 
listu s podatki o izdelku iz kompleta senzorja.
V državah članicah Evropske unije je treba o resnih dogodkih poročati tudi pristojnemu organu (vladni
službi, ki je odgovorna za medicinske pripomočke) v vaši državi. Za podrobnosti o tem,
kako stopiti v stik s pristojnim organom, glejte spletno mesto pristojnega organa.
»Resen dogodek« pomeni kateri koli dogodek, ki je neposredno ali posredno privedel do oz. je morda privedel 
do ali bi lahko privedel do:
• smrti bolnika, uporabnika ali druge osebe, 
• začasnega ali trajnega resnega poslabšanja zdravstvenega stanja bolnika, uporabnika ali druge osebe.

Pričakovane klinične koristi
Zapleti zaradi sladkorne bolezni (ki brez omejitev vključujejo naslednja stanja: diabetično retinopatijo, diabetično
nefropatijo) so dobro dokumentirani1 Samostojno spremljanje ravni glukoze v krvi je pri bolnikih korenito 
spremenilo obvladovanje sladkorne bolezni2. Bolniki s sladkorno boleznijo lahko z uporabo pripomočkov za 
spremljanje ravni glukoze dosežejo in ohranjajo določene glikemične cilje. Glede na rezultate preskušanja, 
povezanega z nadzorom sladkorne bolezni in njenimi zapleti (DCCT)3, in drugih študij obstaja široko soglasje 
o koristih normalnih ali skoraj normalnih ravni glukoze v krvi ter o pomenu pripomočkov za spremljanje 
ravni glukoze pri prizadevanjih za doseganje teh glikemičnih ciljev, zlasti pri bolnikih, zdravljenih z insulinom. 
Strokovnjaki so predvsem na podlagi rezultatov preskušanja DCCT priporočili, da bi morala večina posameznikov 
s sladkorno boleznijo poskušati doseči in ohranjati ravni glukoze v krvi, ki so čim bližje normalnim ravnem, dokler 
je to za njih varno. Večina bolnikov s sladkorno boleznijo, zlasti bolniki, zdravljeni z insulinom, lahko ta cilj doseže 
samo z uporabo pripomočkov za spremljanje ravni glukoze.

1. Textbook of Diabetes, Volumes 1 & 2; Pickup and Williams, 1999.
2. ADA Position Statement. Test of glycaemia in diabetes. Diabetes Care 2003; 26(Suppl.1) S106-108.
3.  Diabetes Control and Complications Trial Research Group (DCCT): The effect of intensive treatment of diabetes 

on the development and progression of long term complications in insulin dependent diabetes mellitus.  New 
Engl J Med, 329: 977-86; 1993.
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Programska oprema za upravljanje podatkov  
o glukozi FreeStyle Libre
Uporabniški priročnik različica 1.0 

Simboli za označevanje:

Izdelovalec Glejte navodila za uporabo

Datum proizvodnje  Kataloška številka

Oznaka CE Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti  

Patent: https://www.abbott.com/patents 

Zavrnitev in omejitev odgovornosti
Informacije v tem uporabniškem priročniku, vključno s kakršnimi koli specifikacijami izdelka (vendar ne omejeno nanje),  
se lahko spremenijo brez obvestila. Za najnovejše informacije obiščite našo spletno stran www.FreeStyleLibre.com.

Družba Abbott Diabetes Care ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede vsebine tega uporabniškega priročnika. Družba 
Abbott Diabetes Care pod nobenimi pogoji ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali drugo škodo, povezano z uporabo tega 
uporabniškega priročnika, v največjem obsegu dovoljeno skladno z veljavnimi zakoni.

Avtorske pravice in blagovne znamke
Avtorske pravice © 2019 Abbott

Programska oprema vsebuje knjižnice in komponente naslednjih tretjih oseb:

Qt

SimpleCrypt

QuaZip

Zlib

QtSingleApplication

OpenSSL

Informacije o avtorskih pravicah in licencah za zgoraj našteto programsko opremo tretjih oseb se nahajajo v datoteki readme.
txt, ki je priložena programski opremi.

Ta dokument je last družbe Abbott Diabetes Care Inc. in ga ni dovoljeno ponatisniti, distribuirati, razkriti ali uporabiti za izdelavo 
ali prodajo sistemov brez izrecnega pisnega soglasja družbe Abbott Diabetes Care Inc.

Kopije tega dokumenta je dovoljeno tiskati izključno za namene uporabe uporabnika programske opreme za upravljanje 
podatkov o glukozi FreeStyle Libre. 

FreeStyle, Libre in povezani zaščitni znaki so blagovne znamke podjetja Abbott Diabetes Care Inc. v različnih jurisdikcijah. 
Ostale blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

ART39660-228 rev. A 10/19

Uvoznik (za Evropsko unijo): 
Abbott B.V.
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp,
The Netherlands

https://www.abbott.com/patents
http://www.FreeStyleLibre.com
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