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•  Wiedzieć, jak zainstalować aplikację FreeStyle LibreLink.

•  Potrafić uruchomić nowy sensor FreeStyle Libre za pomocą telefonu.

•  Potrafić zeskanować sensor FreeStyle Libre.

•  Umieć interpretować wyniki pomiaru stężenia glukozy w aplikacji  
FreeStyle LibreLink.

• Wiedzieć, jak udostępniać swoje wyniki innym osobom.

Witamy na szkoleniu dotyczącym  
FreeStyle LibreLink

Po zakończeniu tego modułu będziesz:
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Do czego służy aplikacja FreeStyle LibreLink?

Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre jeśli chcesz w przyszłości skanować  
go wyłącznie telefonem?

Jak zeskanować sensor FreeStyle Libre za pomocą telefonu z aplikacją  
LibreLink?

Interpretacja odczytów: bieżące stężenia glukozy.

Interpretacja odczytów: strzałka trendu.

Interpretacja odczytów: inne informacje.

Jak udostępniać swoje wyniki innym osobom?

Dlaczego warto używać aplikacji FreeStyle LibreLink?

Jak zainstalować i przygotować do używania aplikację FreeStyle LibreLink?

Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre, jeśli w przyszłości chcesz skanować  
go zarówno czytnikiem FreeStyle Libre jak i telefonem z aplikacją?

W tym module, dowiesz się:
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Do czego służy aplikacja FreeStyle LibreLink?

Aplikacja w pełni zastępuje czytnik FreeStyle Libre,  
co w praktyce oznacza, że można za jej pomocą: 

Aplikacja FreeStyle LibreLink jest oprogramowaniem 
dostępnym na telefony wyposażone w funkcję NFC 
(zarówno z systemem Android jaki i iOS)* 

Umożliwia ona:
•  skanowanie sensorów FreeStyle Libre za pomocą telefonu
•  odczytywanie wyników pomiaru glikemii. 

uruchomić nowo  
założony sensor

skanować go przez  
cały czas działania

udostępnić Twoje wyniki  
innym osobom

obejrzeć szczegółowe statystki  
dotyczące Twojej glikemii 
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Jak zainstalować i przygotować do używania  
aplikację FreeStyle LibreLink?

Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać w sklepie:

Pobierz i zainstaluj aplikację

dla systemu Android dla systemu iOS



6

Jak zainstalować i przygotować do używania  
aplikację FreeStyle LibreLink?

Aby używać aplikacji wymagane jest posiadanie konta 
w systemie zarządzania danymi na stronie internetowej 
LibreView: www.libreview.com 

Jeżeli już je posiadasz, wybierz opcję „Zaloguj”.

Jeżeli chcesz założyć nowe konto, wybierz „Rozpocznij 
teraz”. W tym przypadku musisz przejść proces  
rejestracji podając wymagane dane.

Uruchom aplikację i załóż konto
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Jak zainstalować i przygotować do używania  
aplikację FreeStyle LibreLink?

•  Po zalogowaniu się będziesz poproszony o podanie 
zakresu docelowego Twojej glikemii oraz tego, czy 
liczysz ilość węglowodanów w posiłkach w gramach, 
czy też za pomocą wymienników węglowodanowych.

•  W przypadku telefonu z Androidem będziesz 
również zapytany o to, czy podczas skanowania  
telefon ma wydawać sygnał wibracyjny i dźwiękowy, 
czy tylko wibracyjny.

•  Aplikacja jest gotowa do uruchomienia sensora

Zaloguj się do aplikacji
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Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre, jeśli w przyszłości 
chcesz skanować go zarówno czytnikiem FreeStyle Libre 
jak i telefonem z aplikacją?

Aby rozpocząć korzystanie  
z nowo założonego sensora 

FreeStyle Libre musisz  
go w pierwszej kolejności  

uruchomić skanując.

Jeżeli chcesz w przyszłości móc skanować  
sensor zarówno czytnikiem FreeStyle Libre  
jak i telefonem z aplikacją, najpierw uruchom  
go czytnikiem – to umożliwi Ci dalsze 
skanowanie oboma urządzeniami. 
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Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre jeśli chcesz  
w przyszłości skanować go wyłącznie telefonem?

Jeżeli decydujesz się na skanowanie wyłącznie za pomocą telefonu z aplikacją  
musisz wykonać następujące czynności:

iOSAndroid

1.  przyłożyć telefon do sensora. Najczęściej czujnik zlokalizowany 
jest z tyłu telefonu. Każdy model telefonu jest nieco inny,  
dlatego konieczne będzie znalezienie optymalnego miejsca. 

2.  przytrzymać telefon w tym samym miejscu jak tylko poczujesz 
wibrację i/lub dźwięk aż do usłyszenia drugiego sygnału. 

W przypadku telefonu z systemem Android należy:

Uwaga: Uruchamiając nowy sensor, po pierwszym 
zeskanowaniu poczekaj 60 minut, aż sensor się 
uruchomi i będzie możliwe skanowanie  
go w celu monitorowania glikemii.
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Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre jeśli chcę  
w przyszłości skanować go wyłącznie telefonem?

iOSAndroid

Uwaga: Uruchamiając nowy sensor, po pierwszym 
zeskanowaniu poczekaj 60 minut, aż sensor się 
uruchomi i będzie możliwe skanowanie  
go w celu monitorowania glikemii.

1.  wybrać ikonkę skanowania , która znajduje się w prawym  
górnym rogu, lub niebieskie pole na ekranie głównym. 

2.  przyłożyć telefon do sensora. W telefonach z systemem  
iOS czujnik NFC zlokalizowany jest przy górnej krawędzi telefonu.

3.  przytrzymać telefon do momentu, aż poczujesz sygnał  
wibracyjny i/lub usłyszysz sygnał dźwiękowy.

W przypadku telefonu z systemem iOS należy:

Jeżeli decydujesz się na skanowanie wyłącznie za pomocą telefonu z aplikacją  
musisz wykonać następujące czynności:
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Uwaga: Uruchamiając nowy sensor, po pierwszym 
zeskanowaniu poczekaj 60 minut, aż sensor się 
uruchomi i będzie możliwe skanowanie  
go w celu monitorowania glikemii.

Jeżeli decydujesz się na skanowanie wyłącznie za pomocą telefonu z aplikacją  
musisz wykonać następujące czynności:

1.  wybrać ikonkę skanowania , która znajduje się w prawym  
górnym rogu, lub niebieskie pole na ekranie głównym. 

2.  przyłożyć telefon do sensora. W telefonach z systemem  
iOS czujnik NFC zlokalizowany jest przy górnej krawędzi telefonu.

3.  przytrzymać telefon do momentu, aż poczujesz sygnał  
wibracyjny i/lub usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Jak uruchomić sensor FreeStyle Libre jeśli chcę  
w przyszłości skanować go wyłącznie telefonem?

iOSAndroid

W przypadku telefonu z systemem iOS należy:

Więcej
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Jak zeskanować sensor FreeStyle Libre za pomocą  
telefonu z aplikacją LibreLink?

•  W przypadku telefonu z systemem  
Android wystarczy przyłożyć  
telefon do sensora w taki sposób,  
jak w przypadku uruchamiania  
nowego sensora. 

•  Po usłyszeniu dwóch sygnałów  
(wibracyjnego i/lub dźwiękowego) 
wynik pomiaru glikemii pojawi  
nam się na ekranie.

iOSAndroid
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Jak zeskanować sensor FreeStyle Libre za pomocą  
telefonu z aplikacją LibreLink?

iOSAndroid

•  W przypadku telefonu z systemem  
iOS, musisz przed skanowaniem  
wybrać ikonkę skanowania, następnie 
przyłożyć telefon do sensora. 

•  Po odebraniu dwóch sygnałów: 
dźwiękowego i wibracyjnego,  
wynik pomiaru glikemii pojawi się  
na ekranie.
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Interpretacja odczytów: bieżące stężenia glukozy

Ponadto, przy wyniku poniżej 40 mg/dL pojawi się komunikat „LO”,  
a przy wyniku powyżej 500 mg/dL pojawi się komunikat „HI”.

LO – niski 
HI – wysoki

Po każdym skanowaniu sensora pojawi się na telefonie bieżący wynik 
pomiaru glikemii. Tło tego komunikatu może mieć następujące kolory:
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Interpretacja odczytów: strzałka trendu

Po każdym skanowaniu sensora pojawia się na telefonie również strzałka 
trendu. Jest to informacja o tym, w jakim kierunku zmienia się stężenie 

glukozy. Strzałka trendu może mieć 5 różnych pozycji:

ponad 2 mg/dL na minutę

od 1 do 2 mg/dL na minutę

mniej niż 1 mg/dL na minutę

1 do 2 mg/dL na minutę

ponad 2 mg/dL na minutę
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Jak udostępniać swoje wyniki innym osobom?

Ponadto po każdym skanowaniu sensora na Twoim telefonie pojawi się  
wykres stężenia glukozy z ostatnich 8 godzin, wraz z zaznaczonym  

na zielono zakresem docelowych stężeń glukozy. 

Moje stężenie glukozy

Wstecz

Wiadomość

Bieżące 
stężenie 
glukozy

Wykres 
stężenia 
glukozy

Dodaj 
notatkę

Strzałka 
trendu 
glukozy

Symbol 
notatki

Zakres 
docelowy 
stężeń 
glukozy
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glukozy
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glukozy

Przycisk 
skanowania
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Jak udostępniać swoje wyniki innym osobom?

1. 2. 3.
W menu aplikacji  
wybierz opcję  
„Podłączone aplikacje”

Z pozycji LibreLinkUp 
wybierz „Połącz”

Wybierz opcję „Dodaj 
połączenie” wpisując 
imię, nazwisko oraz 
adres mailowy osoby, 
której chcesz udostęp-
niać wyniki

Aplikacja LibreLinkUp umożliwia jednoczesne  
dodanie 20 osób do śledzenia naszych wyników.

Ty

wybranemu



18

Jak udostępniać swoje wyniki innym osobom?

1. 2. 3.
W App Store lub  
w Google Play pobierz 
aplikację LibreLinkUp

Zaloguj się lub  
zarejestruj w systemie 
LibreView

Zaakceptuj zaproszenie, 
które dostaniesz  
od osoby, chcącej 
podzielić się swoimi  
odczytami

Aplikacja LibreLinkUp umożliwia jednoczesne  
dodanie 20 osób do śledzenia naszych wyników.

Osoba, którą  
wybrałeś

Za każdym razem, kiedy zeskanujesz 
sensor, zaproszona osoba będzie 
otrzymywała na ekranie głównym 
informacje o aktualnym odczycie. 
Warunkiem działania aplikacji jest 
to, aby obydwa urządzenia miały 
połączenie z Internetem,  
zapewniający dostęp do danych  
w chmurze systemu LibreView. 

Opiekun ma dostęp również  
do wszystkich raportów.
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Dlaczego warto używać aplikacji FreeStyle LibreLink?

•  aplikacja jest darmowa i jest dostępna w telefonie, który większość 
osób ma przy sobie i nie ma wtedy potrzeby posiadania dodatkowych 
urządzeń

•  nową wersję aplikacji wyróżnia doskonała dokładność pomiarów 
w niskich zakre sach glikemii oraz w całym okresie użytkowania sensora

•  dokładność pomiaru za pomocą aplikacji daje nam  
możliwość podejmowania decyzji terapeutycznych bez konieczności 
pomiaru glikemii za pomocą glukometru 

•  aplikacja umożliwia nam szybkie dodawanie notatek do każdego  
z pomiarów

•  z poziomu aplikacji mamy dostęp do raportów na temat naszej  
glikemii z ostatnich 90 dni

•  za pomocą aplikacji możemy w prosty sposób udostępnić nasze wyniki  
innym osobom korzystając z aplikacji LibreLinkUp 

Korzystanie z aplikacji mobilnej FreeStyle LibreLink ma szereg zalet,  
w porównaniu z czytnikiem:



Dziękujemy  
za udział  
w szkoleniu.
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