
FLASH SISTEM ZA SPREMLJANJE GLUKOZE

Do 14 dni odčitkov glukoze brez zbadanja prstov2

ZAKAJ BI ZBADALI, ČE LAHKO ODČITATE?2

MERITE  
LAHKO
BREZ LANCET1

1. Odčitavanje senzorja ne zahteva lancet. 2. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če 
imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.
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Sistem FreeStyle Libre vas osvobaja rednega 
zbadanja prstov1

Majhen in neopazen (35x5 mm)

Preprost za namestitev in udoben 
za nošenje do 14 dni.

Brez umerjanja z zbadanjem 
prsta.

Vodoodporen - lahko ga nosite 
med kopanjem, plavanjem in 
telesno dejavnostjo.2

Preverite glukozo z nebolečim, 
1 sekundnim odčitavanjem.

Odčitavanje je mogoče tudi skozi 
oblačila3.

Preprost vpogled v trende in 
vzorce  glukoze za pomoč pri 
prilagajanju zdravljenja.

Senzor FreeStyle 
Libre

Čitalnik FreeStyle 
Libre

Trenutni odčitek glukoze

Puščica, ki kaže trend gibanja glukoze
Ugotovite smer gibanja glukoze, da se 
boste odločali bolj informirano.

Diagram gibanja glukoze v zadnjih  
8 urah 
Ugotovite, kako vam hrana, telesne 
dejavnosti in insulin vplivajo na 
koncentracijo glukoze podnevi in 
ponoči.

1. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.  
2. Senzor vzdrži potopitev v vodo do globine 1 metra v obdobju do 30 minut. 3. Čitalnik lahko odčita podatke iz senzorja v oddaljenosti od 1 do 4 cm od senzorja.

Za popoln vpogled v gibanje glukoze je treba senzor odčitati vsaj 1-krat na 8 ur
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Namestitev senzorja FreeStyle Libre je 
zelo preprosta

1. Izberite mesto, ki je vsaj 2,5 cm oddaljeno od mesta, kamor injicirate insulin. Da boste preprečili nelagodje in draženje kože, za namestitev izberite neko drugo mesto, ne tistega, ki ste ga uporabili 
nazadnje. 2. OPOZORILO: NE UPORABITE senzorja, če sta škatla s senzorjem ali aplikator senzorja videti poškodovana ali že odprta. NE UPORABITE, če je že pretekel rok uporabnosti. 3. OPOZORILO: 
Aplikator senzorja zdaj vsebuje iglo. Ne dotikajte se notranjosti aplikatorja in ne polagajte ga nazaj v škatlo senzorja. 4.OPOZORILO: Ne pritiskajte na aplikator senzorja, dokler ga ne postavite na 
pripravljeno mesto za namestitev, da boste preprečili neželene posledice in poškodbe. 5. Opomba: Namestitev senzorja lahko povzroči podplutbo ali krvavitev. Če se krvavitev ne ustavi, odstranite senzor 
in namestite nov senzor na drugo mesto.

Pomembno

Prvi dan so lahko odčitki 
glukoze s senzorjem nižji in bolj 
spremenljivi, kajti telo potrebuje 
nekaj časa za prilagoditev na 
novi senzor.

Senzor vedno namestite le 
na zadnjo stran nadlakta. 
Predel, kamor boste namestili 
senzor, lahko obrijete. Pravilna 
namestitev senzorja je 
pomembna za pravilno merjenje 
glukoze.

DAN
1.

Izberite in očistite predel na zadnji strani nadlakta. Izognite se predelom z 
brazgotinami, kožnimi znamenji, strijami ali izboklinami.
Mesto aplikacije umijte z navadnim milom (nehidrirajočim, brez vonja) in 
posušite.

Čvrsto pritisnite navzdol, da boste senzor namestili na kožo.
Previdno potegnite aplikator senzorja z roke.4,5

Senzor je pripravljen za preverjanje glukoze 1 uro po aktivaciji.

Očistite z alkoholnim robčkom.
Pustite, da se koža popolnoma posuši, preden vstavite senzor.1

Odprite škatlo s senzorjem tako, da povsem odstranite njen pokrovček.
Uravnajte temno oznako na aplikatorju senzorja in temno oznako na škatli
senzorja. Položite vse na trdno podlago in močno pritisnite aplikator
senzorja navzdol, dokler se ne ustavi.2,3

1.

4.

2.

3.

Za podrobna navodila o namestitvi glejte dodatek o izdelku, ki je priložen v 
kompletu s senzorjem.
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Povežite čitalnik s senzorjem

No Active Sensor

22:23

Start New
Sensor

Review
History

21

15

9

3

mmol
L

Glucose Going 
Low

14:00 18:00 22:00

4.0 

Za vklop čitalnika 
pritisnite tipko za 
začetni zaslon.
Opomba: če čitalnik 
uporabljate prvič, 
nastavite datum, čas in 
ciljno območje glukoze 
v skladu z navodili.

Na zaslonu se 
dotaknite oznake 
Start New Sensor.

Držite čitalnik v razdalji 
do 4 cm od senzorja, 
da ga boste odčitali. 
Senzor lahko uporabite 
za preverjanje glukoze 
po 60 minutah.

Držite čitalnik 
v razdalji 4 cm 
od senzorja, da 
ga boste lahko 
odčitali.

Pritisnite tipko 
začetnega zaslona 
za vklop čitalnika.

Čitalnik prikazuje 
odčitke glukoze.

3. korak

3. korak

1. korak

1. korak

2. korak

2. korak

Preverite glukozo

Senzor lahko odčitate 60 minut po njegovi aktivaciji
minutes

OKNew Sensor
Starting Up

60 
Sensor can be used in:
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Puščice, ki kažejo trend gibanja glukoze, vam 
pomagajo do boljših odločitev o zdravljenju

Koristna nasveta

Preden se odločite, kaj boste 
storili, upoštevajte vse informacije: 
trenutno odčitano glukozo, 
puščico, ki kaže trend gibanja 
glukoze, in diagram zadnjih 8 ur.

Senzor vam nenehno meri 
glukozo. Tako dobite več 
informacij kot z meritvijo 
glukoze v krvi, ki da podatek o 
le eni točki v času.

  Glukoza se hitro zvišuje
več kot 0,1 mmol/l na minuto

Glukoza se zvišuje
od 0,06 do 0,1 mmol/l na minuto

Glukoza se počasi spreminja
manj od 0,06 mmol/l na minuto

Glukoza se znižuje
od 0,06 do 0,1 mmol/l na minuto

Glukoza se hitro znižuje
več kot 0,1 mmol/l na minuto

Opomba: puščica trenda gibanja glukoze se vam pri odčitku morda 
ne bo pojavila vedno.

Ends in 14 days

22:23

21

15

9

3
14:00 18:00 22:00

6.2 mmol
L

Puščice kažejo, kam se spreminja glukoza
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Spoznajte, kako senzor meri glukozo

Slika je zgolj v ilustrativne namene. Ni prikazana v merilu.
1. Bailey T, Bode BW, Christiansen MP, Klaff LJ, Alva S. The performance and usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system. Diabetes Technol Ther. 2015;17(11):787-794.
2. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen..

Koristni nasveti

Odčitki glukoze s senzorjem 
lahko večinoma nadomestijo 
meritev glukoze v krvi.2

Glukoza potrebuje nekaj minut, 
da iz krvi preide v medcelično 
tekočino. Vrednosti glukoze v 
krvi so po navadi približno 5 
minut pred vrednostmi glukoze, 
odčitanimi s senzorjem.1

Koža

Celice

Kako senzor meri 
glukozo?

GlukozaMedcelična tekočina

Kaj meri senzor?
Senzor meri 
koncentracijo glukoze v 
medcelični tekočini. To 
je tekočina, ki obdaja 
celice pod kožo.

Ob namestitvi FreeStyle 
Libre senzorja, se pod 
kožo vstavi tanek filament, 
ki meri glukozo.

Kapilara
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Kakšna je razlika med odčitkom glukoze s 
senzorjem in meritvijo glukoze v krvi?

Koristni nasveti

Odčitki glukoze s senzorjem lahko 
večinoma nadomestijo meritev 
glukoze v krvi.1

Normalno je, da se odčitki s 
senzorjem v določenih okoliščinah 
(npr. po obroku, uporabi insulina 
ali telesni dejavnosti) razlikujejo od 
vrednosti glukoze v krvi.

Koncentracija glukoze v medcelični tekočini Koncentracija glukoze v krvi   Koncentracije glukoze

To je mogoče pojasniti z vožnjo vlaka:

Če je koncentracija 
glukoze stabilna, bo 
koncentracija glukoze 
v krvi zelo podobna 
koncentraciji, odčitani s 
senzorjem.

Če koncentracija glukoze
hitro upada, bo koncentracija 
glukoze, izmerjena s 
senzorjem FreeStyle Libre, 
višja od koncentracije glukoze, 
izmerjene v krvi.

Če koncentracija 
glukoze hitro narašča, 
bo koncentracija glukoze, 
izmerjena s senzorjem, nižja 
od koncentracije glukoze, 
izmerjene v krvi.

6,9  
mmol/l  

  6,9  
    mmol/l  

7,2 
mmol/l  

9,0  
mmol/l  

  9,4 
    

mmol/l  

  
    

7,8 
mmol/l  

 

Časovni zamik med koncentracijo glukoze v krvi in koncentracijo glukoze v medcelični tekočini, odčitano s senzorjem, je od 5 do 10 minut.2

1. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.  
2. Bailey T, Bode BW, Christiansen MP, Klaff LJ, Alva S. The performance and usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system. Diabetes Technol Ther. 7 2015;17(11):787-794.

Čitalnik FreeStyle Libre lahko s 
testnimi lističi FreeStyle Optium 
uporabljate za meritve glukoze in 
ketonov v krvi.
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Preprosta in razumljiva poročila vam omogočajo, 
da spoznate vzorce in trende glukoze

Tukaj prikazana poročila niso vsa poročila, ki so na voljo v čitalniku FreeStyle Libre.
Stanja nizke glukoze se zabeležijo, če je odčitek senzorja manj kot 3,9 mmol/l več kot 15 minut.

Dnevni vzorci
Diagram, ki prikazuje, 
kako se vam glukoza 
spreminja na standardni 
dan. Odčitajte vsaj enkrat 
na 8 ur, da boste preprečili 
vrzeli v podatkih.

Povprečna 
glukoza
Podatki o povprečni 
vrednosti glukoze, odčitani 
z vašega senzorja, za 
različna časovna obdobja 
(7, 14, 30, 90 dni).

Čas v ciljnem
območju
Ugotovite, kako pogosto 
so vaši odčitki znotraj 
ciljnega območja, nad njim 
ali pod njim.

Stanja nizke 
glukoze
Podatki o stanjih nizke 
glukoze, odčitani z vašega 
senzorja, za različna 
časovna obdobja  
(7, 14, 30, 90 dni).
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Izkoristite dodatne možnosti čitalnika FreeStyle 
Libre za še boljši vpogled v vzorce in trende glukoze

Tukaj prikazana poročila niso vsa poročila, ki so na voljo v čitalniku FreeStyle Libre.
Stanja nizke glukoze se zabeležijo, če je odčitek senzorja manj kot 3,9 mmol/l več kot 15 minut.

*Vaše ciljno območje glukoze se prikaže na grafičnih prikazih glukoze in se uporablja za izračun Time in Target (čas, v katerem ste imeli glukozo znotraj ciljnega razpona).
**Beležko lahko dodate ob času odčitavanja glukoze ali v 15 minutah po odčitavanju.

3.9    10.0

Ciljno območje
Nastavite ciljno območje glukoze (Target 
Glucose Range*) za katero ste se dogovorili 
z zdravnikom. Pritisnite next za nadaljevanje.

Dodajanje beležk
Ob odčitku glukoze lahko z dotikom  
oznake        dodate beležko.** 

Tako lahko spremljate hrano, insulin, telesno 
dejavnost in zdravila, ki ste jih uporabili.

Ends in 14 days

22:23

21

15

9

3
14:00 18:00 22:00

6.2 mmol
L
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Za popoln vpogled v glukozo prenesite poročila 
programske opreme FreeStyle Libre

Programska oprema FreeStyle je namenjena posameznikom in zdravstvenim delavcem kot pomoč pri pregledovanju, analizi in vrednotenju podatkov o koncentracijah glukoze, odčitanih s senzorjem, rezultati meritev 
glukoze v krvi, rezultatov meritev ketonov v krvi in drugih podatkov, zbranih s sistemom za kontrolo glukoze FreeStyle Libre Flash, da bi bilo vodenje sladkorne bolezni čim učinkovitejše. 
Programska oprema FreeStyle Libre ni namenjena za diagnostiko sladkorne bolezni ali presejalno pregledovanje glede sladkorne bolezni. Uporabniki se morajo zavedati, da je programska oprema FreeStyle Libre le 
pripomoček za upravljanje s podatki in ni namenjena temu, da bi nadomestila podporo strokovnega zdravstvenega osebja.
Glede vseh vprašanj ali skrbi v zvezi z vodenjem sladkorne bolezni se je treba vedno posvetovati z zdravstvenim delavcem. Vir: Priročnik za uporabnika za programsko opremo FreeStyle Libre različica 1.0. 

• Brezplačno prenesite programsko opremo FreeStyle Libre z  
https://www.freestyle.abbott/si-sl/home.html 

• Čitalnik FreeStyle Libre povežite z računalnikom, na katerem je nameščena programska 
oprema FreeStyle Libre, z USB-kablom, ki je priložen v začetnem kompletu s čitalnikom 
FreeStyle Libre

• Pridobite vpogled v 8 različnih poročil, da jih boste analizirali s svojim zdravnikom
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Senzor avtomatično preneha delovati po 14 dneh nošenja in ga morate 
zamenjati.

Dvignite rob lepljive površine, s katero je senzor pritrjen na kožo. Senzor 
počasi in z enim gibom odlepite s kože. 
Opomba: Morebitne ostanke lepila lahko s kože odstranite s toplo vodo in 
milom ali z izopropilnim alkoholom.

Da boste preprečili nelagodje in draženje kože, za namestitev izberite 
neko drugo mesto, ne tistega, ki ste ga uporabili nazadnje; upoštevajte, da 
morate senzor vedno namestiti na zadnjo stran nadlakta.

Zamenjava senzorja

Delovanje sistema FreeStyle Libre 
ni raziskano v kombinaciji z drugimi 
vstavljenimi pripomočki, na primer 
s srčnimi spodbujevalniki.

Vpliv preiskav, ki vključujejo 
uporabo močnega magnetnega 
ali elektro-magnetnega 
sevanja, npr. rentgenskega, 
magnetnoresonančnega (MR) ali 
računalniškotomografskega (CT) 
slikanja, na delovanje sistema 
FreeStyle Libre ni raziskan. 
Odstranite trenutno nameščeni 
senzor in namestite novega po 
preiskavi.

Sistem ni raziskan pri osebah, ki se 
zdravijo z dializo.
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Zakaj bi zbadali, če lahko odčitate?1

1. Odčitavanje senzorja ne zahteva lancet. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.  
To gradivo je informativne narave in ni nadomestilo za strokovna medicinska priporočila. Slike imajo izključno ilustrativen namen in niso prikaz resničnega bolnika ali zdravstvenega delavca. Simulirani podatki so namenjeni le za ilustracijo in 
ne prikazujejo resničnega bolnika ali podatkov.  
FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so znamke podjetja Abbott. © 2021 ADC-18413 v 3.0,  Abbott Laboratories d.o.o., Dolenjska cesta 242, Ljubljana.  
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Posvetujte se z zdravnikom ali poiščite več informacij 
na https://www.freestyle.abbott/si-sl/home.html

Brezplačna telefonska številka za  
informacije: 080 11 00
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