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Diyabetliler, sağlık uzmanları ile glikoz 
verilerini uzaktan paylaşabilir, yüz yüze 
olmadan dahi diyabet yönetimine kesintisiz 
devam edebilirler. 

UZAKTAN
DİYABET
YÖNETİMİ
MÜMKÜN!

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.
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Diyabetliler için kolay 
ve kullanışlı

Dilerseniz mobil uygulama 
ile dilerseniz okuyucu ile, 
dilerseniz her ikisi ile birlikte 
ölçümünüzü yapabilirsiniz. 
Her ikisi ile ölçüm 
yapılacağı zaman mutlaka 
sensörü öncelikli olarak 
okuyucu sonra mobil 
uygulama ile başlatmak 
gerektiği unutulmamalıdır.1

Sağlık uzmanları için 
kolay ve kullanışlı

FreeStyle LibreLink ile 
alınan glikoz ölçümleri direkt 
LibreView sistemine aktarılır. 
Böylece sağlık uzmanları 
tek bir sistem üzerinden 
takip ettikleri tüm diyabetliler 
için uğraşmadan detaylı 
raporlara ve glikoz verisine 
erişim sağlar.2,3 
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Diyabetliler FreeStyle Libre sensörlerini FreeStyle LibreLink mobil 
uygulamasıyla okutarak kolayca glikozlarını takip edebilirler. Mobil 
uygulama ile alınan her glikoz ölçümü otomatik olarak LibreView 
sistemine aktarılır.2 

1. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birebir aynı ürünler değildir. Glikoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glikoz düzeyleri kan glikoz 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. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve 
yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. 3. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarısı veya IOS ve yukarısı cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glikoz verisi yüklenebilir. Minimum 
sistem gereksinimleri için “http://www.libreview.com” www.libreview.com adresine göz atabilirsiniz.



Güvenli ve güvenilir
Glikoz verilerine çevrimiçi olarak güvenli, 
bulut tabanlı bir sistem üzerinden ücretsiz 
olarak erişilebilir.

Uzaktan erişim
İnternet erişimi olan herhangi bir cihazdan 
kolayca sisteme giriş yapılabilir. Detaylı 
glikoz verilerinize hem siz hem de sağlık 
uzmanınız kolayca ulaşabilir.

LibreView sisteminin sunduğu tüm raporları inceleyebilmek için 
www.libreview.com’a göz atabilirsiniz. 

Kolay veri yükleme
FreeStyle LibreLink ile yapılan glikoz ölçümleri 
otomatik olarak LibreView sisteminde 
görüntülenir. Ayrıca okuyucudan gelen 
verilerinizi de bağlantı kablonuzla kolayca 
LibreView'a aktarabilirsiniz. 
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Etkin diyabet yönetimi için detaylı ve kolay anlaşılır 
glikoz raporları1

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir. 
1. LibreView ve LibreLinkUp, birincil glikoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir 
sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermelidir.



Diyabetliler, glikoz verilerini uzaktan sağlık 
uzmanlarıyla kolayca paylaşmak için FreeStyle 
LibreLink uygulamasını kullanabilirler.1 
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FreeStyle Librelink mobil 
uygulama üzerindeki Bağlantılı 
Uygulamalar butonundan 
LibreView bölümüne 
gidilerek “Sağlık Uzmanı 
Grubuna Bağlan” özelliği ile; 
diyabetlilerin kolayca glikoz 
verilerini uzaktan sağlık 
uzmanlarıyla paylaşabilmeleri 
sağlanır.  

Otomatik aktarılan glikoz 
verileri ile sağlık uzmanları 
uzaktan da hasta takibi 
yapabilir ve etkili tedaviye 
kesintisiz devam edebilir.3

Kolayca bağlanın
Mobil uygulamanız üzerinden; sağlık 
uzmanınızdan gelen daveti kabul edebilir 
ya da sağlık uzmanı grup kimliğini sağlık 
uzmanınızdan alarak siz bağlanabilirsiniz. 

Kolay ve kullanışlı
Bağlandıktan sonra diyabetlilerin glikoz 
verileri otomatik olarak FreeStyle LibreLink 
uygulamasından LibreView’a yüklenir. Sağlık 
uzmanının ya da yardımcılarının veri yükleme, 
indirme gibi süreçlerle uğraşmasına gerek yoktur. 

Uzaktan diyabet yönetimi 
Daha bilinçli tedavi kararları 
ve uzaktan dahi etkin diyabet 
yönetimi için glikoz raporlarına 
kolay erişim sağlanır. 

FreeStyle LibreLink ile 
SAĞLIK UZMANINIZA 
BAĞLANIN 1

Diyabetlilerin glikoz 
verilerini görüntülemek 
için güvenilir çevrimiçi 
sistem

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir. 
1. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. Telefonunun NFC uyumluluğunu telefon ayarlarından kontrol edebilir ya da telefon üreticinden bilgi alabilirsin. FreeStyle 
LibreLink kullanımı için LibreView'a kaydolman gerekir ve otomatik glikoz verisi aktarımı için kablosuz internet bağlantısı veya mobil veri bağlantısına ihtiyaç vardır. 2. Sensör okutarak şeker ölçümü parmak delmeyi gerektirmez, mobil uygulamalar ve sistemler 
arası data aktarımı mobil cihazın internet erişimi ve bağlantı hızıyla doğrudan alakalıdır.



Sağlık uzmanları; tedavi sürecinde takip ettikleri tüm 
diyabetlileri glikoz verilerini paylaşmaya kolayca davet 
edebilirler. 
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Diyabetliler, e-postalarına gelen 
davetiyeyi ya da FreeStyle LibreLink 
mobil uygulamalarına gelen 
davetiyeyi kabul ederek sağlık 
uzmanlarına bağlanabilirler. 

Destek için www.libreview.com’daki 
Müşteri Desteği bölümünü ziyaret edebilirsiniz. 

Seçenek 1: 
Sağlık uzmanları 
LibreView aracılığıyla 
hastalarını evden veri 
yüklemeye davet 
edebilir.1

1. Kayıtlı bir hasta arayın veya 
navigasyon çubuğunun üst 
kısmındaki “Hasta Ekle” 
simgesini tıklayın.

2. Diyabetli kişinin profilinde 
“Davet Et”i seçin ve diyabetli 
kişi için doğru e-posta adresini 
kullandığınızdan emin olun.  

3. Davet giden diyabetli 
kişi, FreeStyle LibreLink 
uygulamasında ve e-postasında 
davetiyeyi görür.

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott’un markalarıdır.
www.abbott.com.tr
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FreeStyle LibreLink mobil 
uygulamasının “Bağlantılı 
Uygulamalar” bölümünden 
LibreView alanına giriş yapılır ve 
buraya “Sağlık Uzmanı Grubu 
Kimliği” girilir. Ardından “İleri” 
butonuna basarak bağlantı 
gerçekleştirilmiş olur. 

Sağlık uzmanının vereceği “Sağlık 
Uzmanı Grubu Kimliği” ile giriş 
yapan FreeStyle LibreLink kullanıcısı 
kolayca sağlık profesyoneli ile 
bağlantı gerçekleştirebilir. Sağlık 
profesyoneli grup kimliğine 
LibreView sağ menüden kolayca 
erişir ve diyabetli hastasına iletebilir.

Seçenek 2:
Diyabetliler mobil 
uygulamalarından 
sağlık uzmanı grubuna 
bağlanırlar. 

Diyabetliler sağlık uzmanlarından alacakları "Sağlık 
Uzmanı Grubu Kimliği"ni mobil uygulamalarına girerek 
uzaktan erişim ve veri paylaşımını başlatabilirler.

Destek için www.libreview.com’daki 
Müşteri Desteği bölümünü ziyaret edebilirsiniz. 

Veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.
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1. LibreView ve LibreLinkUp, birincil glikoz monitör etme aracı olarak tasarlanmamıştır. Kullanıcıların yazılımdan gelen bilgilerle herhangi bir medikal yorum yapmadan ya da tedaviye başlamadan önce mutlaka birincil ölçüm cihazlarını da kontrol etmeleri ve bir 
sağlık uzmanına danışmaları gerekir. Sağlık uzmanları yazılımdaki bilgilerle, sahip oldukları diğer verileri birleştirerek tedavi kararı vermelidir. 2. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birebir aynı ürünler değildir. Glikoz 
düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glikoz düzeyleri kan glikoz 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. 3. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve yukarısı telefonlarla uyumludur. 4. LibreView, Safari tarayıcısında Mac OS X Mountain Lion ve yukarısı 
veya IOS ve yukarısı cihazlarda kullanılabilir. Şu an sadece Windows tabanlı bilgisayarlara glikoz verisi yüklenebilir. Minimum sistem gereksinimleri için "http://www.libreview.com" www.libreview.com adresine göz atabilirsiniz. 5. FreeStyle Libre sistemi 4 yaş ve üzeri 
diyabetlilerde hücreler arası sıvı glikoz 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, ölçümlerini okumakla ve ona yardımcı olmakla sorumludur. 
© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre ve ilgili markalar Abbott’un markalarıdır.  ADC-31778 v.1.0 12/20
www.abbott.com.tr 7

Yeni nesil FreeStyle Libre Dijital Diyabet Yönetimi ürünleri
ile glikoz verileri  sağlık uzmanlarıyla uzaktan paylaşılabilir
ve etkin tedavi sürecine kesintisiz devam edilebilir.  

• Her ölçüm sonucu otomatik olarak sağlık uzmanının da erişebileceği LibreView sistemine 
   ücretsiz ve kolayca akar.1 

•  FreeStyle Libre okuyucu kullanmaya devam eden kullanıcılar okuyucularındaki verileri 
bağlantı kablolarıyla kolayca LibreView sistemi üzerinden sağlık uzmanlarıyla paylaşabilir.2,3

•  LibreView sisteminin sağladığı detaylı raporlar ve kullanımı kolay arayüz ile hem diyabetliler 
hem de sağlık uzmanları için diyabet yönetimi kolaylaşır ve etkinliği artar. Raporlarda 
tedavideki ana noktalar kolayca tespit edilip buna uygun tedavi basamakları takip edilebilir. 

Sağlık uzmanlarıyla glikoz ölçüm sonuçları evden de 
paylaşılarak etkin diyabet yönetimine kesintisiz devam edilir. 

UZAKTAN
DİYABET
YÖNETİMİ
MÜMKÜN!


