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FreeStyle Libre, yeni nesil dijital sağlık çözümleri olan FreeStyle 
LibreLink^ ve LibreLinkUp* ile artık daha da etkili ve kolay diyabet 
yönetimi sunuyor.

FreeStyle LibreLink, kullanıcıların akıllı telefonlarına Google Play ve Apple Store'dan 
ücretsiz indirebilecekleri bir mobil uygulamadır.

FreeStyle LibreLink ile kullanıcılar diledikleri yerde ve zamanda kolayca glukoz 
ölçümlerini yapabilirler.†

FreeStyle LibreLink ve LibreLinkUp   
Glukoz ölçümü ve takibi için
yeni nesil mobil uygulamalar

FreeStyle LibreLink ana ekranını inceleyelim:

FreeStyle LibreLink uygulamaları ile daha 
detaylı glukoz raporları!

LibreLinkUp ile sevdiklerinizle bağlantıda kalın! 

 

 

FreeStyle LibreLink'teki önemli yeniliklerden biri de  
glukoz düzeylerinde neler olup bittiğinin daha kolay 
anlaşılması için ölçüm sonuçlarının renklendirilmiş 
olmasıdır.

Belirlenen hedef aralığında 

Yüksek glukoz (>240 mg/L)

Düşük glukoz (<70 mg/L)

Hedef glukoz aralığı ile yüksek ve düşük 
eşikler arasındaki ölçüm sonuçları

Yeşil

Turuncu

Kırmızı

Sarı

Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir. 

Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir. 

PAYLAŞOKUT

 

Glukoz değerinin seyir 
yönünü göstererek günlük 

hayatta daha bilinçli 
seçimler yapılmasını sağlar.

Aktivitelerin, beslenmenin 
ve insülin alımının glukoz 

seviyesini gece ve gündüz 
boyunca nasıl etkilediğini 

gösterir. 

 

Trend OkuAnlık Glukoz
Ölçümü

8 saatlik
Glukoz Geçmişi

FreeStyle LibreLink, daha detaylı raporlar ve yorumlar sunarak 
glukoz seviyelerinin daha iyi yönetilmesiyle diyabet tedavi sürecini 
bir üst noktaya taşır. 

Düşük glukoz olayları

Hedefte geçirilen zaman

Günlük seyirler

Ortalama glukoz

Günlük grafikler

Tahmini HbA1c

Sensör kullanımı

FreeStyle LibreLink ile alınan glukoz verileri maksimum 20 farklı 
LibreLinkUp mobil uygulama kullanıcısı ile paylaşılabilir.

 

Glukoz ölçümü parmak 
delmeden istenilen an 
istenilen yerde telefon 
ile yapılabilir. 

 
Diyabetlilerin glukoz 

ölçüm sonuçlarını aileleri 
veya sevdikleri uzaktan, 

gece gündüz takip edebilir. 

Sensör ve FreeStyle LibreLink ile her ölçüm 
yapıldığında, ilgili LibreLinkUp kullanıcısı ile de 
anlık sonuçlar paylaşılır. 

LibreLinkUp, FreeStyle LibreLink uygulaması 
ve FreeStyle Libre sensörü ile ulaşılan glukoz 
verilerinin diyabetli yakını tarafından da 
görülmesini sağlar. 

^FreeStyle LibreLink kullanımı Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView sisteminin kullanımını 
gerektirir. FreeStyle Libre sensörler Abbott tarafından geliştirilmiş ve sunulmaktadır. FreeStyle LibreLink’i ve 
LibreLinkUp’ı telefonunuza indirdiğinizde herhangi bir ücrete tabi değildir fakat indirme esnasında kullandığınız 
data sebebiyle data ücreti telefonunuza yansıtılabilir ya da mevcut data hakkınızdan düşebilir. FreeStyle 
LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android 7.1 veya üzeri ve iPhone 7 iOS 13 veya üzeri telefonlarla 
uyumludur. 

*LibreLinkUp kullanımı Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView sisteminin kullanımını gerektirir. 
LibreLinkUp’ı telefonunuza indirdiğinizde herhangi bir ücrete tabi degildir fakat indirme esnasında kullandıgınız 
data sebebiyle data ücreti telefonunuza yansıtılabilir ya da mevcut data hakkınızdan düşebilir. LibreLinkUp mobil 
uygulaması Android OS 6.0 ve yukarısı ve iPhone IOS 11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. 

†Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz 
düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında veya sistem hipoglisemi ya da yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde 
veya belirtiler sistem okumalarıyla uyuşmadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir.

Not: FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzeri diyabetlilerde hücreler arası sıvı glukoz düzeylerini ölçmek için 
endikedir. 4-17 yaş arasındaki çocukların ürün kullanımı en az 18 yaşında olan bir yakınının gözetimi altında 
olmasıyla sınırlandırılmıştır. En az 18 yaşında olan bu kişi çocuğun FreeStyle Libre sistemini kullanmakla, ölçüm-
lerini okumakla ve ona yardımcı olmakla sorumludur. 

www.freestyle.abbott/tr-tr/
AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

FreeStyle LibreLink ile yapılan ölçümlerde glukoz verileri otomatik 
olarak LibreView'a yüklenir, tedavi süreci için gerekli olan detaylı 
raporlar otomatik oluşturulur ve güvenli bir şekilde bulut tabanlı bir 
sistemde depolanır. Böylece depolanan veriler otomatik olarak 
LibreView'a aktarılmış olur ve LibreView üzerinden sağlık uzmanınızla 
diyabet tedavinizi kolaylıkla yürütebilir.

https://apps.apple.com/tr/app/freestyle-librelink-tr/id1439483369
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freestylelibre.app.tr&hl=tr&pli=1
https://apps.apple.com/tr/app/librelinkup/id1234323923?l=tr
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nativescript.LibreLinkUp&gl=TR

