TIPS &
TRICKS

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

DU
KAN
GÖRA DET

NÄR SOM HELST1, VAR SOM HELST2

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. En uppvärmningsperiod på 60 minuter krävs när sensorn appliceras. 2. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till
30 minuter. Ska inte användas över 3048 meter.
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ENKELHET OCH FRIHET VARJE DAG

FREESTYLE LIBRE SYSTEMET GER FRIHET

!

Den här broschyren är bra att spara.
Den ger dig en överblick över fördelar
med FreeStyle Libre systemet och
samlar allt som är bra att veta och
komma ihåg på ett ställe.
FreeStyle Libre systemet är ett
glukosövervakningssystem som
består av FreeStyle LibreLink appen1
och en sensor som bärs på baksidan
av överarmen.

FREESTYLE
LIBRE SENSORN
Liten och diskret2, knappt större än en
femkrona
Lätt att applicera och bekväm att bära i upp till
14 dagar

Ingen kalibrering med fingerstick3
Vattentålig, så att du kan leva ett aktivt liv och
bära den när du duschar, simmar eller tränar4

FREESTYLE LIBRELINK APPEN
Kontrollera glukosvärdet snabbt med en
smärtfri5 skanning – på en sekund
Skanna själv genom kläderna
Få glukostrender och mönster som
beslutsunderlag för insulindosering

Se aktuell glukosmätning på din
smarttelefon1
Bevarar kontrollen
med en trendpil, som visar såvida
glukosvärden stiger, sjunker eller
förändras långsamt.


   















BRA ATT TÄNKA PÅ

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM





Upp till 8 timmars
glukoshistorik. Se hur måltider,
fysisk aktivitet och insulin påverkar
ditt glukos. Sensorn mäter varje
minut.
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LÄGG TILL ANTECKNING

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView. 2. Arkivdata, Abbott Diabetes Care.
3. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
4. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter. 5. Haak, Thomas., et al. Flash glucose-sensing technology as a replacement for blood glucose monitoring for the management of insulin-treated type 2 diabetes: a multicenter, open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy 8.1 (2017):
55-73.
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ENKELHET OCH FRIHET I VARDAGEN

TRYGGHET ÄR NÄR DU KAN SE OCH DELA SINA GLUKOSVÄRDEN

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

DELA MED DINA NÄRA & KÄRA

SKANNA MED APPEN

ANSLUT

SKANNA

Med FreeStyle LibreLink appen
kan du skanna din FreeStyle
Libre sensor med telefonen¹ och
både se och tillåta delning av din
glukosdata på ett säkert sätt

Med LibreLinkUp2 appen kan dina nära och kära följa
dina glukosmätningar när som helst, var som helst.
Bjud in familj och vänner att ladda ner appen och dela
dina avläsningar3

   









HÅLL DIN VÅRDGIVARE UPPDATERAD













UPPTÄCK
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LÄGG TILL ANTECKNING

LibreView är ett säkert molnbaserat
datahanteringssystem som ger din vårdgivare
tillgång till dina rapporter efter behov. Din
glukosdata laddas upp automatiskt5, så att din
vårdpersonal alltid har aktuell information.
4

Jack Sminth
DOB:

PreProd

MRN: __________________________

03/10/1980

DEVICE: FreeStyle

Libre

PHONE: 7607101920

AGP-rapport

19 februari 2020 – 3 mars 2020 (14 dagar)
GLUKOSSTATISTIK OCH MÅL

TID I INTERVALLER

19 februari 2020 – 3 mars 2020

14 Dagar

% tidssensor är aktiv

97%

Intervaller och mål för

Mycket hög

1%

>13,9 mmol/L

(14 min)

250

Typ 1 eller typ 2-diabetes

Glukosintervall
Målintervall 3,9-10,0 mmol/L

Hög

18%

10,1 - 13,9 mmol/L

(4 tim 19 min)

180

Mål % av värden (tid/dag)
Högre än 70% (16tim 48min)

Nedan 3,9 mmol/L

Mindre än 4% (58min)

Nedan 3,0 mmol/L

Målintervall

Mindre än 1% (14min)

Ovan 10,0 mmol/L

Mindre än 25% (6tim)

Ovan 13,9 mmol/L

Mindre än 5% (1tim 12min)

Varje ökning med 5% i tid i intervall(3,9-10,0 mmol/L) är kliniskt gynnsam.

Medelvärde för glukos

7,8

Glukoshanteringsindikator (GMI)

Låg

70
54

mmol/L

6,7% eller 49 mmol/mol

Glukosvariabilitet

78%

3,9 - 10,0 mmol/L

(18 tim 43 min)

3%

3,0 - 3,8 mmol/L

Mycket låg

0%

<3,0 mmol/L

(43 min)
(0 min)

32,1%

Definieras som procentuell variationskoefficient (%CV); mål ≤36%)

AMBULATORISK GLUKOSPROFIL (AGP)
AGP är en sammanfattning av glukosvärden från rapporteringsperioden, med medianen (50%) och andra percentiler visas om detta inträffar på en och samma dag.

21,0 mmol/L

13,9

95%
10,0

75%
50%
25%

Målintervall

5%

3,9
3,0
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DAGLIG GLUKOSPROFIL
Varje daglig profil representerar en period från midnatt till midnatt med datumet visat i det övre vänstra hörnet.
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3,9
Källa: Battelino Tadej, et al.: ”Kliniska målvärden för kontinuerlig tolkning av glukosövervakningsdata: rekommendationer från internationella samförståndet om tid i målområdet. Diabetesvård.
American Diabetes Association. 7 juni, 2019. https://doi.org/10.2337/dci19-0028.

Du kan läsa mer om LibreView och alla fördelar med
FreeStyle Libre systemet i My Guide på www.FreeStyle.Abbott
Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView. 2. LibreLinkUp appen är endast kompatibel
med vissa mobila enheter och operativsystem. Kontrollera www.librelinkup.com för mer information om kompatibilitet innan du använder appen. Användning av LibreLinkUp och FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Mobilappen LibreLinkUp är inte avsedd att vara en primär glukosövervakare:
hemanvändare måste konsultera sin/sina primära enhet/enheter och sin hälso- och sjukvårdskontakt innan de gör några eventuella medicinska bedömningar och behandlingsjusteringar utifrån informationen som tillhandahålls genom appen. 3. Patienten bestämmer själv om man vill bjuda in anhörig, vänner etc att få
ta del av uppgifter om glukosdata. Abbott ansvarar inte i något avseende för att de som tar del av dina uppgifter vidtar lämpliga åtgärder. Att dela dina uppgifter på detta sätt ska inte ses som ett substitut för att söka vård. Kontakta alltid din läkare om du har några frågor om din sjukdom eller behandling. 4 LibreView
webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information. 5. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering hos LibreView. Automatisk uppladdning kräver trådlöst internet eller mobildata uppkoppling.
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APPLICERING

SÅ HÄR ENKELT APPLICERAR DU FREESTYLE LIBRE SENSORN

1

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

Välj ett område på överarmens baksida. Undvik områden med ärr,
födelsemärken, hudbristningar eller ojämnheter¹ Tvätta området med en
vanlig tvål (parfymfri och icke-fuktgivande) tvål och låt lufttorka.

2

Använd en alkoholservett för att rengöra området och låt huden torka helt
innan du applicerar sensorn.²
https://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-stod.html

3

Ta av locket helt från sensorförpackningen. Skruva loss korken på applikatorn3.
Placera den mörka markeringen på sensorapplikatorn mot den mörka
markeringen på sensorförpackningen. Tryck ned sensorapplikatorn ordentligt,
på ett hårt underlag, tills det tar stopp4.

4

Placera sensor applikatorn över det förberedda stället och tryck ned
den ordentligt för att applicera sensorn på kroppen5. Dra försiktigt bort
sensorapplikatorn från kroppen. Sensorn ska nu vara fäst på huden6. Sensorn
är klar att användas för att kontrollera ditt glukosvärde efter 1 timme.
Fullständiga instruktioner för hur du applicerar sensorn finns i sensorkitets bruksanvisning.

1. Välj ett område av huden som normalt är slät under dina dagliga aktiviteter (som inte böjs eller veckas). Välj en plats som ligger minst 2,5 cm (1 tum) från ett injektionsställe för insulin. För att förhindra obehag eller hudirritation ska du välja ett annat ställe än det du använde senast. 2. Obs! Området MÅSTE vara
rent och torrt, annars kanske sensorn inte fäster på stället. 3. FÖRSIKTIG: Använd INTE sensorförpackningen eller sensorapplikatorn om de verkar vara skadade eller redan är öppnade. Använd INTE produkten om utgångsdatum har passerats. 4. FÖRSIKTIG: Sensorapplikatorn innehåller nu en nål. Vidrör INTE
sensorapplikatorns insida och sätt inte tillbaka den i sensorförpackningen. 5. FÖRSIKTIG: Tryck INTE nedåt på sensorapplikatorn förrän den placerats över ett förberett ställe för att förhindra oavsiktliga resultat eller skada. 6. Obs! Applicering av sensorn kan orsaka blåmärken eller blödning. Om det inte slutar blöda
ska du ta bort sensorn och applicera en ny sensor på ett annan ställe.
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APPLICERING

TIPS OCH RÅD FÖR APPLICERING

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

TA DET FÖRSIKTIGT

KONTAKTSPORT OCH
INTENSIV TRÄNING

Se upp så att du inte fastnar med
sensorn i dörröppningar, bildörren,
säkerhetsbältet eller i någon möbel.

ENKELHET OCH FRIHET I VARDAGEN
Varför FreeStyle Libre?

Var noga med att välja en plats på
baksidan av överarmen där det är minsta
möjliga risk att sensorn träffas av slag
eller stötar.

KLAPPA HUDEN TORR

TA DET LUGNT

Torka dig försiktigt efter duschen eller
badet så att du inte fastnar i sensorn
eller drar loss den.

Var försiktig när du klär av eller på dig så
att inga klädesplagg fastnar i sensorn.

KLÄ DIG SMART

RÖR INTE

Försök att ge sensorn lite andrum
genom att välja löst sittande kläder
i lätta material.

Försök låta bli att röra vid sensorn
i onödan eller dra i den.
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INSIKT

MED FREESTYLE LIBRE 2 FÅR DU KLARA BESKED.
NÄR SOM HELST¹, VAR SOM HELST²

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM
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Avbryt
 

LARM

SKANNA

AGERA

Få ett larm automatiskt³ om glukosvärdet är för lågt
eller för högt.

Skanna din FreeStyle Libre 2 sensor för att se det aktuella
glukosvärdet, en trendpil och glukoshistorik för de senaste
8 timmarna.

Använd informationen för att agera på lämpligt
sätt när det behövs.

På www.FreeStyle.Abbott kan du läsa mer om hur du ställer in larm, när
du vill bli informerad och hur du stänger av dem när du inte vill bli störd
Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. En uppvärmningsperiod på 60 minuter krävs när sensorn appliceras. 2. Sensorn är vattenresistent ned till 1 meters djup i upp till 30 minuter. Ska inte användas över 3048 meter.
3. FreeStyle Libre 2 systemet har valbara glukoslarm. Larmen måste vara påslagna för att larm om hög och låg glukos ska kunna tas emot.
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INSIKT

LÄTT ATT ANVÄNDA, LÄTT ATT ANPASSA1

Med
valbara
glukoslarm
LARM OM LÅGT GLUKOSVÄRDE

Inställningarna kan variera mellan
3,3 mmol/l och 5,6 mmol/l





     


Under 3.9 mmol/L


Over 13.3 mmol/L

LARM OM HÖGT GLUKOSVÄRDE

Inställningarna kan variera mellan
6,7 mmol/l och 22,2 mmol/l

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM







Til

Til

Til

ANVÄNDARVÄNLIGA
VALBARA GLUKOSLARM
• Enkelt att slå på/av1
•	Enkelt att anpassa larminställningarna för
högt och lågt glukosvärde1
• Enkelt att justera larmljud och
vibrationsmönster
•	Om du ignorerar ett larm, kommer du att
få det igen om fem minuter, om tillståndet
fortfarande kvarstår.

LARM OM SIGNALFÖRLUST

Larmet utlöses när sensorn förlorar kontakten med
avläsaren eller mobilen

Du kan läsa mer om våra valbara glukoslarm på
vår hemsida: www.FreeStyle.Abbott

Se användarmanualen för FreeStyle Libre 2 för närmare anvisningar.
1. Arkivdata, Abbott Diabetes Care.
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ÖVERBLICK

PRATA MED DIN HÄLSO -OCH SJUKVÅRDSPERSONAL OM DIN
AMBULATORISKA GLUKOSPROFIL (AGP)

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

AGP VISAR
GLUKOSVÄRDEN SOM
ERHÅLLITS UNDER
FLERA DAGAR SOM
ETT STANDARDISERAT
24-TIMMARS DIAGRAM.
Det gör det enkelt att ta reda på när
glukosnivån är för hög eller för låg, eller när
den varierar mycket.

Du kan se din AGP (”dagliga mönster”) i LibreView1 och i FreeStyle LibreLink² appen.
Besök www.LibreView.com för mer information om LibreView.
Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. LibreView webbplatsen är endast kompatibel med vissa operativa system och webbläsare. Kontrollera www.libreview.com för ytterligare information. 2. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om
kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView.

ENKELHET OCH FRIHET I VARDAGEN
Varför FreeStyle Libre?

APPLICERING

Kom igång med sensorn

INSIKT

Få meddelanden och vidta åtgärder

ÖVERBLICK

Support från FreeStyle Libre

FRIHET

Ta den med dig

9

ÖVERBLICK

ÖVERBLICK ÖVER GLUKOSMÖNSTER OCH TRENDER
PÅ ETT ÖGONBLICK

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM
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TILFØJ NOTE

”DAGLIGA MÖNSTER”

”TID I MÅLOMRÅDE”

Visar mönstret och variationen av
glukosvärden som sensorn mäter under
en typisk dag. Skanna var 8:e timme för
att undvika databortfall1.

Visar hur stor andel av tiden (i procent)
som dina glukosmätningar från sensorn
ligger inom, över eller under ditt
målområde.

”HÄNDELSER MED
LÅGT GLUKOSVÄRDE”

”MEDELVÄRDE FÖR
GLUKOS”

En händelse med låg glukosnivå
registreras när sensorns glukosmätning
är lägre än 3,9 mmol/l i mer än 15
minuter. (7, 14, 30 eller 90 dagar).

Visar en översikt på genomsnittliga
glukosnivåer för olika tidsperioder
(7, 14, 30 eller 90 dagar).

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. För att få en komplett glykemisk bild över de senaste 3 månaderna ska sensorn bytas var 14:e dag och sensorn måste avläsas minst en gång var 8:e timme.
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ÖVERBLICK

FREESTYLE LIBRE SYSTEMET HJÄLPER DIG MED
GLUKOSMÄTNINGAR OCH TRENDPILAR

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

Trendpilarna visar dig i vilken riktning glukosvärdet är på väg.

BRA ATT TÄNKA PÅ

GLUKOSNIVÅN STIGER SNABBT

Varje skanning av sensorn med appen1
ger dig det aktuella glukosvärdet, de
senaste 8 timmarnas glukosvärde samt
en trendpil som visar i vilken riktning
glukosvärdet är på väg. För att få en
så bra överblick som möjligt över sitt
glukosvärde är rekommendationen att
du registrerar minst 70 procent av din
sensordata2. Sensorn sparar upp till 8
timmars historik åt gången. Det kan
vara bra att du skannar sensorn innan
du går och lägger dig, och sedan igen på
morgonen när du går upp.

(mer än 0,1 mmol/L per minut)

GLUKOSNIVÅN STIGER

(mellan 0,06 och 0,1 mmol/L per minut)

GLUKOSNIVÅN ÄNDRAS SAKTA

(Mindre än 0,06 mmol/L per minut)

GLUKOSNIVÅN SJUNKER

(mellan 0,06 och 0,1 mmol/L per minut)

Sensorn sparar glukosavläsningar var 15:e
minut. Du får därför mer information
än vid fingerstick3, som bara ger en
ögonblicksbild.

GLUKOSNIVÅN SJUNKER SNABBT

(mer än 0,1 mmol/L per minut)

Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView. 2. Battelino T, Danne
T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the international consensus on time in range. Diabetes Care. (2019);42(8):1593-1603. 3. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då
glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
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ÖVERBLICK

VAD ÄR ”TID I MÅLOMRÅDE”?

BRA ATT KÄNNA TILL

SÅ HÄR KAN DINA DAGLIGA AKTIVITETER
PÅVERKA DIN TID I MÅLOMRÅDET.
Tid i målområdet

MOTION

HbA1c

INSULIN

NÄR DU ÖKAR TIDEN
I MÅLOMRÅDET
SJUNKER DITT HbA1c*
LÄKEMEDEL**

GLUKOSNIVÅ

Med FreeStyle Libre systemet får du
tillgång till funktionen ‘’Tid i målområde’’.
Här ser du hur stor del av en tidsperiod
som ditt glukosvärde har legat inom ditt
målområde.

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

KOST

Ökad tid i målområdet kan minska risken för långsiktiga hälsoproblem1

TIMME

Varje extra timme i målområdet har en positiv inverkan på ditt glukosvärde2

SJUKDOM

Varje ökning med 10 procent av tiden i målmrådet kan sänka
HbA1c med ~ 9 mmol/mol hos typ 1- och typ 2-patienter3

HbA1c

70%

STRESS

• Intag av snabba kolhydrater påverkar din tid i målområdet
• Kontrollera ditt glukosvärde regelbundet. Det ger dig förståelse för hur din kropp
reagerar i olika situationer

Rekommendationen är att ligga i målområdet
(3,9-10,00 mmol/L) mer än 70 procent av tiden hos vuxna med
typ 1 och typ 2 diabetes som inte är gravid, äldre eller riskgrupp2

• Upprepa det som fungerar för dig

Bilden är endast till för illustrativt syfte och visar ingen verkliga patientdata.
*HbA1c visar ditt genomsnittliga glukosvärde under de senaste 2–3 månaderna. **Med “läkemedel” menas diabetesspecifika läkemedel
1. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, et al. Validation of time in range as an outcome measure for diabetes clinical trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-405. 2. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM, et al. Clinical targets for continuous glucose monitoring data interpretation: recommendations from the
international consensus on time in range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603. 3. Vigersky RA, McMahon C. The relationship of hemoglobin A1c to time-in-range in patients with diabetes. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81-85.
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ÖVERBLICK

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN GLUKOS I VÄVNADSVÄTSKA
OCH GLUKOS I BLODET?

BRA ATT KÄNNA TILL

GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
FLASH GLUCOSE
MONITORING SYSTEM

Din FreeStyle Libre sensor mäter glukos i vävnadsvätskan (ISF/interstitialvätskan) – ett tunt lager vätska som omger cellerna i
vävnaden under huden. Det kan ta 5–10 minuter för glukos att nå vävnadsvätskan (ISF/interstitialvätskan) via blodomloppet. Här
är ett exempel som visar fördröjningen mellan blodglukos och vävnadsglukos:2

Du slipper ständiga fingerstick för att
kontrollera glukosvärdet1.

9.4

mmol/L

9.0

mmol/L

Det kan ta 5–10 minuter för
glukos att nå vävnadsvätskan (ISF/
interstitialvätskan) via blodomploppet.
Blodglukosmätningar ligger vanligtvis
5 minuter före sensoravläsningar2.

7.8

6.95

6.95

mmol/L

mmol/L

7.2

mmol/L

mmol/L

När glukosnivån är stabil är de
glukosvärden som registreras av sensorn
ungefär desamma som blodglukoset.

När glukosnivån stiger kan glukosvärden
som registreras av sensorn kan vara lägre
än blodglukoset.

Vävnadsglukos

Blodglukos

När glukosnivån sjunker kan
glukosvärden som registreras av sensorn
kan vara högre än blodglukoset.

Glukosvärden

Bilden är endast till för illustrativt syfte och visar ingen verklig patientdata
1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
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. 2015;17(11):787-794.
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ÖVERBLICK

RÅD FÖR EN BÄTTRE
UPPLEVELSE MED
FREESTYLE LIBRE OCH
FREESTYLE LIBRELINK1

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

ALLMÄNNA RÅD

• Starta om telefonen en gång i veckan
• Ta bort Bluetooth-enheter som inte används (under Inställningar)
• Stäng webbläsarfönster som du inte använder
• Låt FreeStyle LibreLink appen vara öppen och swipa inte bort den
• Se till att telefonens batteri är laddat
• Se till att alltid ha Bluetooth aktiverat

KOMPATIBILITETSGUIDE

I kompatibilitetsguiden får du information om vilka enheter Abbott
rekommenderar vid användning av FreeStyle LibreLink – här hittar du guiden

OBS!

Vid röntgen, ultraljudsundersökning, datortomografi
eller MRT (magnetresonans-tomografi) – ta av sensorn

BILKÖRNING

Skanna av sensorn innan du ska köra bil2. Om du misstänker hypoglykemi,
kom ihåg att alltid ha med dig snabba kolhydrater.

Bild är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. FreeStyle LibreLink-appen är endast kompatibel med vissa smarttelefoner och operativsystem. Kontrollera webbplatsen för mer information
om kompatibilitet på din smarttelefon innan du använder appen. Användning av FreeStyle LibreLink kräver registrering i LibreView. 2. Ett
fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar
blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med
systemavläsningarna.
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ÖVERBLICK

DÄRFÖR HAR
MOTION EN POSITIV
EFFEKT PÅ ALLA SOM
LEVER MED DIABETES

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

MOTION ÄR EN AV HÖRNSTENARNA I DIN
BEHANDLING
Fysisk aktivitet kan ge upphov till både till låg samt hög glukosnivå. Lär känna hur din
kropp reagerar på träningen genom att skanna din sensor regelbundet.
Innan träning: Prata alltid med din hälso- och sjukvårdspersonal om dina träningsmål,
och om hur du bör anpassa din träningen och diabetesbehandling.

Använd rapporten ’’Dagliga mönster’’
för att få insikt i hur dina glukosvärden
förändras före, under och efter att du
har tränat.

Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
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FRIHET

RESA MED
FREESTYLE LIBRE

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Om du ska ut och resa, planera i förväg: ta med dig tillräckligt med sensorer inför resan.
Om du reser med flyg lägg dina FreeStyle Libre sensorer i handbagaget. Kontakta din
hälso -och sjukvårdspersonal för att få ett så kallat flygintyg som du kan visa upp i
säkerhetskontrollen på flygplatsen.
Se användarmanualen för ytterligare information.
Du är även välkommen att kontakta vår kundservice – kontaktinformation hittar du
på sista sidan.

När du reser in i en annan tidszon ska du justera
inställningarna för tid och datum i din FreeStyle
Libre avläsare.

Bild är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
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FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

VI FINNS HÄR FÖR DIG
RING OSS OM DU BEHÖVER
RÅD OCH VÄGLEDNING OM
FREESTYLE LIBRE SYSTEMET

FÖLJ OSS
PÅ SOCIALA MEDIER

E-post: diabetes.sverige@abbott.se
Telefon: 020-190 11 11 Öppettider -vardagar mellan kl. 8:00-18:00
Vanliga frågor
Kontakta kundservice

Läs mer på vår webbplats

www.FreeStyle.Abbott

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM

Bilden är endast till för illustrativt syfte och visar ingen verklig patientdata.
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