FreeStyle Libre System
Vidhäftningsguide för sensorn

FreeStyle Libre sensoren är designad att sitta på kroppen i upp till 14 dagar.
Se din bruksanvisning för fullständiga instruktioner för att välja ett lämpligt appliceringsställe.

Välj ett område
Välj ett hudområde på baksidan av överarmen som vanligtvis är sträckt vid normala
dagliga aktiviteter (som inte böjs eller där det bildas hudveck). Välj ett område minst
2,5cm från ett injektionsställe. För att förhindra obehag eller hudirritation, bör du
välja annan område än det senast använda.

Förbereda huden

SITUATION

LÖSNING

Oljig yta
Tvål, lotion, schampo eller balsam kan lämna oljiga
rester efter sig på huden, vilket kan hindra sensorn
från att fästa ordentligt.

För att öka vidhäftningen rengör du huden med tvål och
vatten, torkar torrt och rengör med en spritkompress och låter
därefter huden lufttorka (blås inte på den) innan du fortsätter.

Våt yta
Fukt motverkar vidhäftningen. Håll huden helt torr
före applicering.

För att öka vidhäftningen, rengör med en spritkompress och
låt huden lufttorka (blås inte på den) innan du fortsätter.

Hårig yta
Hår hamnar mellan huden och den självhäftande
ytan på sensorn.

Stället som väljs på baksidan av överarmen bör vara renrakat.

VARFÖR STICKA NÄR DU KAN SKANNA?*

* Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar blodglukosnivåerna korrekt
eller om systemet rapporterar lågt eller sjunkande glukosvärde eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.
© 2019 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
ADC-16974 v1.0 10/19

1/2

FreeStyle Libre System
Användbara produkter

Du kan eventuellt använda dig av följande produkter för att underlätta vidhäftningen. Allas hud ser annorlunda ut
och du kan därför behöva testa olika produkter för att hitta den som passar just dig. Rådfråga din vårdgivare för att
komma fram till vad som är det bästa alternativet.
Informationen nedan är inte ett stöd för tillverkaren eller produktkvaliteten. Abbott Diabetes Care ansvarar inte för att
produktinformationen är fullständig eller att den stämmer. Produkttillgängligheten kan variera mellan olika länder och
regioner. Tillverkarens instruktioner för användning av respektive produkt bör följas.

Gör att sensorn sitter fast bättre

VARUMÄRKE

BESKRIVNING

Torbot Skin Tac

En hypo-allergen och latexfri ”klibbig” hudbarriär (torbot.com)

Skin-Prep / Protective Wipes

Flytande hudskyddsmedel som låter huden andas så tejpen fäster
bättre (smith-nephew.com)

Mastisol Liquid Adhesive

Klar, skonsam, icke vattenlöslig flytande fixering som säkerställer
skydd i våta områden (eloquesthealthcare.com)

Tegaderm IV

Transparent förband för förstärkt fixering (3m.com)

Täckförband*

Medicinskt klassificerat täckförband eller tejp

Borttagning av sensorn

VARUMÄRKE

BESKRIVNING

Babyolja

Mjuk återfuktare

REMOVE Adhesivborttagare

Tar bort adhesivrester på huden (smith-nephew.com)

UNI-SOLVE Adhesivborttagare

Formulerad för att minska adhesivtrauman på huden genom
att helt och hållet lösa upp kirurgisk tejp och apparatlimmer
(smith-nephew.com)

* Täckförband måste appliceras samtidigt som applicering av sensorn, öppningen/hålet i mitten av sensorn får ej övertäckas. Ytterligare bandage/tejp som är medicinskt 		
klassificerat kan appliceras men ta inte bort bandage/tejp förrän sensorn är redo för att tas bort.
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