JE TO
MOŽNÉ

I BEZ PICHANIA DO PRSTA
Viac informácií zistíte na www.abbottdiabetescare.sk
Bezplatná infolinka 0800 189 564

Preskripčné obmedzenie:
DIA/ENP
D12.3 Glukózové senzory
s dobou snímania 14 dní

D13 Pomôcky na prenos dát
Čítačka

Úhrada ZP aj max.
cena pre samoplátcov

Kód ZP

Názov

Doplnok

59,90 EUR

D 99161

Systém na neinvazívne sledovanie
glykémie FreeStyle Libre Flash

čítačka - súprava s čítačkou

59,90 EUR

D 99162

Systém na neinvazívne sledovanie
glykémie FreeStyle Libre Flash

senzor - súprava so snímačom

Množstvový limit

Indikačné obmedzenie

max. 20 kusov za graviditu,
resp. počet kusov = počet
14-dňových intervalov
do ukončenia gravidity

gravidné diabetičky 1. typu

23 kusov za 1 rok

deti do dovŕšenia 19. roku veku s DM 1. typu, ktoré sú na inzulínovej pumpe alebo intenziﬁkovanej
inzulínovej terapii; s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho
beneﬁtu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne
90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom beneﬁte

9 kusov za 1 rok

DM 1. typu na IP a ITT s potenciálom zlepšenia kompenzácie alebo jej udržania či iného medicínskeho beneﬁtu deklarovaného navrhujúcim lekárom. Prehodnotenie úhrady po každom roku liečby
zdravotnou poisťovňou na základe žiadosti ošetrujúceho lekára a pri dokázateľnom využití minimálne
90 % senzorov uhradených v uplynulom roku a dosiahnutom medicínskom beneﬁte

1 kus na 4 roky
(od 1. 7. 2022)

všetky vyššie uvedené kategorie pacientov

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. www.health.gov.sk

Systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Čítačka) a systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Senzor) sú zdravotnickými pomôckami. Čítajte pozorne príručku používateľa a informácie o bezpečnom používaní.
Číslo notifikovanej osoby: 2797.
Čítačka systému na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre, pri použití so senzorom FreeStyle Libre, je indikovaná na meranie hladín glukózy v tkanivovom moku u osôb s diabetes mellitus (vo veku od 4 rokov), vrátane tehotných žien. Čítačka a senzor majú
slúžiť ako náhrada za meranie glykémie pri samostatnej liečbe diabetu, vrátane dávkovania inzulínu. Fyziologické rozdiely medzi tkanivovým mokom a kapilárnou krvou môžu viesť k rozdielom v zistených hodnotách koncentrácie glukózy. V dobe rýchlej zmeny glykémie,
napr. po jedle, po podaní dávky inzulínu alebo po cvičení, môžu byť spozorované rozdiely v hodnotách koncentrácie glukózy v tkanivovom moku a v kapilárnej krvi.
FreeStyle, Libre a súvisiace obchodné značky sú značkami spoločnosti Abbott. © 2022 ADC-58007 v1.0 05/22
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Glukomer FreeStyle
Optium Neo
BALENIE
súprava

Testovacie prúžky
FreeStyle Optium
KÓD
D92302

BALENIE
50 ks

Testovacie prúžky
FreeStyle Optium ß-Ketone
KÓD
D45780

BALENIE
10 ks

KÓD
D53685

Zákaznické
oddelenie
je tu pre Vás:
• Poradenstvo pre správne
používanie glukomerov
a príslušenstva
• Technický servis
• Informácie o novinkách
o všetkých produktoch

Odberové pero
FreeStyle Lancing Device II

FreeStyle Lancets
BALENIE

KÓD

BALENIE

KÓD

50 ks

D95305

1 ks

D96968
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Bezplatná infolinka
0800 189 564
FreeStyle.SK@abbott.com
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