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ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী িা তথযে নয়। 
1. দেন্স�টি স্যোন ক�া� জনযে িযোদ্ন্সটগুবি� প্রদ্য়াজন হয় না। 2. গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিং এিং অযোিাম্মগুবি উপেগ্ম িা প্রতযো্া� োদ্থ না বমিদ্ি আঙুি ফুদ্টা ক�া� প্রদ্য়াজন হয়।
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FreeStyle Libre 2 বেদ্টেমটি েম্পদ্ক্ম  জাননু

FreeStyle Libre 2 বেদ্টেম - আঙুি ফুদ্টা না কদ্� গ্লুদ্কাজ 
বন�ীক্ষণ2 এিং ঐবছিক অযোিাম্ম।



আঙুল ফুন্টযা করযা িয় 1

একটি যন্ত্রণাহীন4 1-দেদ্কন্ড স্যোদ্ন� োহাদ্যযে 
আপনা� গ্লুদ্কাজ ব�বিং, প্রিণতা তী�বিহ্ন, 
এিং 8-ঘন্া� ইবতহাে দদখুন

ঐনছিক গ্লুন্কযাজ অ্যালযার্ম 
আপনা� গ্লুদ্কাজ খুি কম িা খুি দি্ী
হওয়া� মহূুদ্ত্ম ই জাননু 

FreeStyle Libre 2 বেদ্টেমটি� োদ্থ পব�বিত দহান

আপনা� গ্লুদ্কাজ েংক্ান্ত তথযে বন�ীক্ষণ এিং উপস্াপন ক�া� একটি বিপ্লবিক উপায়।

FreeStyle Libre 2 ফ্যো্ গ্লুদ্কাজ মবনটব�ং বেদ্টেমটিদ্ত একটি দেন্স� এিং একটি স্াট্ম দ্ফান অযোপ, িা ব�িা� �দ্য়দ্ছ। এটি আঙুি ফুদ্টা ক�া� প্রদ্য়াজন ছাড়াই গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি পব�মাপ কদ্�1 এিং আপনা� 
গ্লুদ্কাজ খুি দি্ী িা খুি কম হদ্ি আপনাদ্ক েতক্ম  ক�া� জনযে এদ্ত ঐবছিক অযোিাম্ম আদ্ছ। FreeStyle Libre 2 বেদ্টেমটি 14 বদন পয্মন্ত বিবকৎোগতভাদ্ি বনভু্ম ি থাদ্ক, কম গ্লুদ্কাজ দ�দ্জে দদু্ম ান্ত বনভু্ম িতা েহ 
দযখাদ্ন এটি� গুরুত্ব েিদ্িদ্য় দি্ী।2,3

আপবন একাবধক বিভাইদ্ে অযোিাম্ম দপদ্ত েমথ্ম হন না। আপবন দকান বিভাইদ্ে অযোিাম্মগুবি 
দপদ্ত িান তা আপনাদ্ক দিদ্ছ বনদ্ত হদ্ি, FreeStyle Libre 2 ব�িা� বকম্া FreeStyle 
LibreLink এ� োদ্থ একটি োমজেেযেপূণ্ম দফান। আপবন দয বিভাইদ্ে অযোিাম্মগুবি দপদ্ত িান 
দেটি� োদ্থ আপনাদ্ক অি্যেই আপনা� FreeStyle Libre 2 দেন্স�টি শুরু ক�দ্ত হদ্ি।

FreeStyle LibreLink অযোদ্প� োদ্থ আপনা� দেন্স�টি শুরু ক�া� অথ্ম হি আপবন
স্যোন ক�া� জনযে ব�িা�টি িযেিহা� ক�দ্ত েক্ষম হদ্িন না। আপবন একটি নতুন
FreeStyle Libre 2 দেন্স� শুরু ক�া� েমদ্য় আপবন আিা� দিদ্ছ বনদ্ত েক্ষম হদ্িন।

ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী� তথযে নয়। 
1. গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিং এিং অযোিাম্মগুবি উপেগ্ম িা প্রতযো্া� োদ্থ না বমিদ্ি আঙুি ফুদ্টা ক�া� প্রদ্য়াজন হয়। 2. ফাইদ্ি থাকা দিটা, Abbott Diabetes Care, Inc. 3. আিভা এে, এিং অনযোনযে। িায়াদ্িটিদ্ে আক্ান্ত ব্শু এিং িয়স্ জনেংখযো� দক্ষদ্ত্র উন্নত অযোিগব�দদ্ম� োদ্থ 14 বদদ্ন� ক্মাগত ফযোক্টব�� কযোবিদ্ব্ট ক�া 
গ্লুদ্কাজ মবনটব�ং বেদ্টেদ্ম� যথাথ্মতা। জান্মাি অফ িায়াদ্িটিে োদ্য়ন্স অযোন্ড দটকদ্নািবজ (Journal of Diabetes Science and Technology)। দেদ্টেম্� 2020. doi:10.1177/1932296820958754. 4. হাক, থমাে, এিং অনযোনযে। টাইপ 2 িায়াদ্িটিদ্ে� দক্ষদ্ত্র ইনেুবিন েহ বিবকৎো পব�িািনা� জনযে �দ্তে� গ্লুদ্কাজ পয্মদ্িক্ষদ্ণ� 
প্রবতস্াপক বহোদ্ি ফ্যো্ গ্লুদ্কাজ-দেবন্সং দটকদ্নািবজ: একটি মাবটিদ্েন্া�, ওদ্পন-দিদ্িি এদ্িাদ্মদ্িাভাদ্ি বনয়বন্ত্রত প�ীক্ষা। িায়াদ্িটিে দথ�াবপ 8.1 (2017): 55-73. 



িায়াদ্িটিে পব�িয্মা� বত্রভুজটি েি্মাবধক অনকুূি িায়াদ্িটিে পব�িািনা� 
জনযে বতনটি িক্ষযে দদখায়।

বিিে বিশ্ববিদযোিদ্য় িায়াদ্িটিে ও এদ্ন্ডাবক্দ্নািবজ� দক্ষদ্ত্র েহদ্যাগী অধযোপক ও প�াম ্্মদাতা, িাঃ 
�ামবজ আজ্জন (Dr. Ramzi Ajjan) িায়াদ্িটিে পব�িয্মা� বত্রভুজটি বতব� কদ্�দ্ছন।

িায়াদ্িটিে পব�িয্মা� বত্রভুজ

উ�ততর
ডায়ােবিটস
পিরচালনা

�েকােজর মা�া
(HbA1c) আেরা

ভালভােব পিরচালনা কের

হাইেপা�াইিসিময়া
কম কের

�েকােজর
পিরবতর্ নশীলতা
সীমাব� কের

X

দেন্স� বফিাদ্মন্টি 0.4 বমবিবমটাদ্�� 
দিদ্য় কম পুরু এিং ত্বদ্ক� পৃদ্ঠে� নীদ্ি 
5 বমবিবমটা� দ�াকাদ্না হয় 

বেদ্টেমটি দিাঝা

FreeStyle Libre 2 বেদ্টেমটি বকভাদ্ি কাজ কদ্�?

FreeStyle Libre 2 দেন্স�টিদ্ক আপবন আপনা� হাদ্ত� উপদ্�� অংদ্্� দপছন বদদ্ক িাগাদ্না� েমদ্য়, 
একটি েরু বফিাদ্মন্ আপনা� ত্বদ্ক� নীদ্ি প্রদ্ি্ কদ্�। এটি �তে দ্াদ্ত দপৌঁছায় না বকন্তু, পব�িদ্ত্ম , 
আন্তঃস্ায়ী ত�ি নামক দকাষগুবি� িা�পাদ্্� জায়গায় ত্বদ্ক� পৃদ্ঠে� ঠিক নীদ্ি গ্লুদ্কাদ্জ� পব�িত্ম ন 
পব�মাপ কদ্�। এটি একটি বিদ্্ষ ত�ি যা আপনা� দকাষগুবিদ্ক বঘদ্� দথদ্ক দেগুবিদ্ক খাদযে দজাগায়।

ত্বক

দকাষ

আন্তঃস্ায়ী 
ত�ি

গ্লুদ্কাজ

বকব্ক নাড়ী িা 
কযোবপিাব�



�দ্তে গ্লুদ্কাজ 

আন্তঃস্ায়ী ত�দ্ি গ্লুদ্কাজ 
পব�মাপ ক�া 

গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রা

�তে গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি সনুথিে থাকদ্ি, 
FreeStyle Libre 2 বেদ্টেম দ্া�া প্রদব ্্মত 
আন্তঃস্ায়ী ত�দ্ি গ্লুদ্কাদ্জ� পব�মাপটি �দ্তে 
গ্লুদ্কাদ্জ� অিরুূপ হয়।

�দ্তে গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি বৃনধি পপন্ল, 
FreeStyle Libre 2 বেদ্টেম দ্া�া প্রদব ্্মত 
আন্তঃস্ায়ী ত�দ্ি গ্লুদ্কাদ্জ� পব�মাপটি �দ্তে 
গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিংদ্য়� কর হদ্ত পাদ্�।

�দ্তে গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি কন্র পেন্ল, 
FreeStyle Libre 2 বেদ্টেম দ্া�া প্রদব ্্মত 
আন্তঃস্ায়ী ত�দ্ি গ্লুদ্কাদ্জ� পব�মাপটি �দ্তে 
গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিংদ্য়� দিদ্য় পবশী হদ্ত পাদ্�।

1. আিভা এে, এিং অনযোনযে। িায়াদ্িটিদ্ে আক্ান্ত ব্শু এিং িয়স্ জনেংখযো� দক্ষদ্ত্র উন্নত অযোিগব�দদ্ম� োদ্থ 14 বদদ্ন� ক্মাগত ফযোক্টব�� কযোবিদ্ব্ট ক�া গ্লুদ্কাজ মবনটব�ং বেদ্টেদ্ম� যথাথ্মতা। জান্মাি অফ িায়াদ্িটিে োদ্য়ন্স অযোন্ড দটকদ্নািবজ (Journal of Diabetes Science and Technology)। দেদ্টেম্� 2020. 
doi:10.1177/1932296820958754.

আন্তঃস্ায়ী গ্লুদ্কাজ িনাম �দ্তে গ্লুদ্কাজ

�দ্তে� গ্লুদ্কাজ এিং দেন্স� গ্লুদ্কাজ ঘবনঠেভাদ্ি েম্পক্ম যুতে বকন্তু অবভন্ন নয়।

FreeStyle Libre 2 দেন্স� দ্া�া পব�মাপ ক�া গ্লুদ্কাজটি, �তে দথদ্ক হাদ্ত� উপদ্�� অংদ্্ ত্বদ্ক� নীদ্ি আন্তঃস্ায়ী ত�িটি� বদদ্ক এবগদ্য় দগদ্ছ। এটি োমানযে েময় দনয় এিং তাই দেন্স� গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিং েি্মদা আঙুি 
ফুদ্টা কদ্� দনওয়া �দ্তে� গ্লুদ্কাদ্জ� ব�বিংদ্য়� দথদ্ক ব্শুদ্দ� জনযে প্রায় 2.1 বমবনট এিং প্রাপ্তিয়স্দ্দ� জনযে প্রায় 2.4 বমবনট বপবছদ্য় থাদ্ক 1। আপনা� গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি বস্বত্ীি থাকদ্ি দটুি ব�বিং খুিই েদৃ্  হদ্ত 
পাদ্�। গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রা িাড়দ্ত িা কমদ্ত থাকদ্ি, দটুি ব�বিং বভন্ন হদ্ত পাদ্�। এটি েমূ্পণ্মরূদ্প স্াভাবিক এিং বিদ্্ষত আহাদ্�� পদ্�, ইনেুবিন দনওয়া� পদ্� িা আপবন িযোয়াম ক�দ্ত থাকা� েমদ্য় আ্া ক�া যায়।
যবদও ব�বিংগুবি োমানযে বভন্ন হদ্ত পাদ্�, তিওু FreeStyle Libre 2 বেদ্টেমটি বনভু্ম ি 1 এিং আপনা� স্যোন ক�া গ্লুদ্কাদ্জ� ফিাফি দথদ্ক প্রাপ্ত ইনেুবিদ্ন� দিাজ প্রদ্য়াগ ক�া বন�াপদ। 



1

দেন্স� িাগাদ্না� 3 টি ধাপ

ধীন্রসনু্থি কযাজ করুি
প্রদ্ি্দ্াদ্�, গাবড়� দ�জায়, বেট 
দিদ্টি, িা আেিািপদ্ত্র� বকনা�ায় 
আপনা� দেন্স�টি না আটদ্ক 
যাওয়া� িযোপাদ্� েতক্ম  দহান।

শুনকন্য় নিি
স্ান ক�া িা োঁতা� কাটা� পদ্�, 
দতায়াদ্ি বদদ্য় দমাছা� েময় 
অবতব�তে যত্ন বনন যাদ্ত আপনা� 
দেন্স�টি আটদ্ক না যায় িা টান 
দিদ্গ খুদ্ি না যায়।

সফল হওয়যার রে পপযাষযাক 
পরুি
ব�দ্ি�ািা দপাষাক ও হাল্া িস্ত্র 
প�া� মাধযেদ্ম আপনা� দেন্স�দ্ক 
দখািাদ্মিা থাকদ্ত দদওয়া� দিষ্া 
করুন।

পেলযাধলুযা এবং ভযারী ব্যায়যার 
করযার সরয় সংস্পশ্ম
আপনা� হাদ্ত� উপদ্�� অংদ্্� 
দপছন বদদ্ক একটি জায়গা দিদ্ছ 
দনওয়া� িযোপাদ্� বনবচিত দহান 
যা ধাক্া দিদ্গ পদ্ড় যাওয়া� ঝঁুবক 
নযূেনতম ক�দ্ি। 

েনে করযাি
দপাষাক প�া িা দখািা� েমদ্য়, 
আপবন দেন্সদ্�� উপদ্� আপনা� 
অন্তি্মাে জবড়দ্য় না দফিা� িযোপাদ্� 
যত্ন্ীি দহান।

হযাে লযােযান্বি িযা
দেন্স�টি প�া� েমদ্য় দেটি বনদ্য় 
দখিা, টানা, িা স্প ্্ম না ক�া 
দিষ্া করুন।

আপনি পসসেরটি লযােযান্িযার পনূ্ব্ম:

• একটি অনদু্মাবদত িাগাদ্না� জায়গা - আপনা� হাদ্ত� উপদ্�� অংদ্্� দপছন 
বদকটি দিদ্ছ দনওয়া� িযোপাদ্� বনবচিত দহান।

• আপবন দযখাদ্ন দেন্স�টি িাগাদ্িন দেখাদ্ন িবি দিা্ন িা ক্ীম িাগাদ্িন না 
কা�ণ এগুবি আপনা� ত্বদ্ক� উপদ্� একটি বতিাতে অিদ্্ষ দ�দ্খ দযদ্ত পাদ্�।

• িাহু� দয দকাদ্না অবতব�তে দিাম কাবমদ্য় বনন দযদ্হতু এটি দেন্সদ্�� আঠা ও 
ত্বদ্ক� মাদ্ঝ আটদ্ক দযদ্ত পাদ্�।

আপনা� দেন্স�টিদ্ক যথাস্াদ্ন �াখদ্ত োহাযযে ক�া� 
জনযে প�াম ্্ম

ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী নয়।

িাগাদ্না� আদ্গ আপবন আপনা� হাত ধুদ্য়, পব�ষ্া� কদ্� এিং শুবকদ্য় বনদ্ি 
দেন্স�গুবি দি্ী ভাি কদ্� আটকায়।

ধনু্য় নিি, পনরষ্যার করুি, এবং শুনকন্য় 
নিি

আপনা� হাদ্ত� উপদ্�� অংদ্্� দপছন 
বদদ্ক একটি জায়গা দিদ্ছ বনন দযটি 
স্াভাবিক কাজকদ্ম্ম� েমদ্য় েমান থাদ্ক। 
রয়শ্যারযাইজযার-হীি, সেুনধি রকু্ত সযাবযাি 
ও পাবন বদদ্য় ত্বক পব�ষ্া� করুন। এবগদ্য় 
যাওয়া� আদ্গ ত্বকটি পব�ষ্া� ক�া� জনযে 
একটি অযোিদ্কাহি ওয়াইপ িযেিহা� করুন 
এিং বযােযান্স শুনকন্য় পেন্ে বদন।

2 পরেপ অ্যানলিন্কটর

�াকাটি দটদ্ন তুদ্ি বদদ্য় দেন্স� খুিনু। 
দেন্স� অযোবপ্লদ্কট�টি দথদ্ক দপবঁিদ্য় 
�াকনা খুিনু। দেন্স� অযোবপ্লদ্কটদ্�� 
উপদ্� থাকা নিহ্নগুনলন্ক একই লযাইন্ি 
আিিু। দঢ়ৃভযান্ব নিন্ির নদন্ক িযাপিু 
এিং তা�প� উঠিদ্য় বনন।

3 লযােযাি
দঢ়ৃভাদ্ি িাপা� মাধযেদ্ম আপনা� হাদ্ত� 
উপদ্�� অংদ্্� দপছন বদদ্ক দেন্স�টি 
িাগান। নলিক শব্দটি শুিিু। কদ্য়ক 
দেদ্কন্ড অদ্পক্ষা করুন এিং ত্বদ্ক� উপদ্� 
দেন্স�টিদ্ক থাকদ্ত বদদ্য়, ধীদ্� ধীদ্� 
দটদ্ন খুিনু।



ফিাফিগুবি িঝুদ্ত পা�া

দেন্স�টি� মাধযেদ্ম ব�িা� িা স্াট্ম দ্ফানটি 1-দেদ্কন্ড স্যোন হওয়া� পদ্� োধা�ণত দিটা েৃষ্ হয়।

মদ্ন �াখুন দয FreeStyle LibreLink অযোপ এিং FreeStyle Libre 2 ব�িা� এদ্ক অপদ্�� োদ্থ দিটা বিবনময় কদ্� না। অযোপ িা ব�িা� িা 
উভদ্য়� োদ্থ প্রবত আট ঘন্া অন্ত� কমপদ্ক্ষ একিা� আপনা� দেন্স� স্যোন ক�া অিযোহত �াখা গুরুত্বপূণ্ম যাদ্ত আপবন এিং আপনা� স্াস্যেদ্েিা 
দপ্াজীিী আপনা� গ্লুদ্কাদ্জ� প্রিণতা এিং পযোটাদ্ন্ম� একটি েমূ্পণ্ম বিত্র দপদ্ত পাদ্�ন।

দিটা স্যোন ও েংগ্রহ ক�া

ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী িা তথযে নয়।

রেবণেযা েীরনিহ্ন
বকভাদ্ি গ্লুদ্কাজ পব�িবত্ম ত হদ্ছি তা 
বনদ্দ্ম্ কদ্�

গ্লুন্কযান্জর বে্ম রযাি নরনিং 
দটক্সট-টু-স্পীি যখন েক্ষম

8 ঘণ্যা পে্মন্ত গ্লুন্কযান্জর 
ইনেহযাস

রেযাসনগিক ঘটিযাগুনল 
নলনপবধি করযার জি্ সহন্জই 
পিযাট পেযাে কন্র



আপনা� গ্লুদ্কাজ দিটা অনিাইদ্ন দদখা� একটি েহজ উপায়

সসু্পষ্ট, সহন্জ-পযাঠন্েযাে্ ফলযাফল 

গ্লুদ্কাদ্জ� পযোটান্ম এিং প্রিণতা আবিষ্া� করুন যাদ্ত আপবন আপনা� স্াস্যে েম্পদ্ক্ম  অিবহত বেদ্ান্ত বনদ্ত পাদ্�ন।

সহজ দরূবেতী অ্যান্সেস 
আপনা� ইন্া�দ্নট-েংযুতে বিভাইে দথদ্ক দয দকাদ্না েমদ্য়, দয দকাদ্না জায়গায়, আপনা� েমূ্পণ্ম গ্লুদ্কাদ্জ� বিত্রটি 
অনিাইদ্ন অযোদ্ক্সে করুন, দকাদ্না বকছু িাউনদ্িাি ক�া� প্রদ্য়াজন দনই।

সংেকু্ত পনরিে্মযা 
আপনা� িায়াদ্িটিে েম্পদ্ক্ম  আ�ও অিবহত কদ্থাপকথদ্ন� জনযে, এমনবক অযোপদ্য়ন্দ্মন্গুবি� মাদ্ঝও, আপনা� 
স্াস্যেদ্েিা দপ্াজীিীদ্দ� োদ্থ আপনা� ব�দ্পাট্ম গুবি দ্রুত বিবনময় করুন।

�েকাজ প্যাটানৰ্ সং�া� অ�দৃৰ্ ি�
14 েফ�য়াির 2020 - 12 মাচৰ্  2020  (28 িদন)

�েকাজ

মধ্যম

�েকাজ পিরচালন িনেদৰ্শক (GMI) 6.7 % বা 49 mmol/mol

5তম েথেক 95তম পােসৰ্�াইল25তম েথেক 75তম পােসৰ্�াইল
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িন� �েকােজর
স�াবনা

িন�
ে�সেহা� 70

মধ্যম ল�্য
154

লে�্যর তুলনায়
মধ্যম �েকাজ

মধ্যেমর কম
পিরবতৰ্ নশীলতা
মধ্যম েথেক 10তম পােসৰ্�াইল

একটি েু�বক্ষত, ক্াউি বভবতিক িায়াদ্িটিে পব�িািনা বেদ্টেম িযেিহা� কদ্� েমূ্পণ্ম গ্াইদ্েবমক ছবিটি দদখুন 4.

আজই িাউনদ্িাি করুন

দয দকাদ্না েমদ্য় দিটা দদখুন,1 দয দকাদ্না জায়গায় 2 FreeStyle LibreLink 
অযোদ্প� োহাদ্যযে 3
FreeStyle LibreLink অযোদ্প� োহাদ্যযে কযোপিা� ক�া দিটা ওয়যো�দ্িে উপাদ্য় এিং স্য়ংবক্য়ভাদ্ি LibreView 
দত আপদ্িাি হয়।4 

এ�েক

�ত পান
অয্াপ ে�াের
ডাউনেলাড করুন

ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী� তথযে নয়। 
1. দেন্স�টি িাগাদ্না� েমদ্য় 60-বমবনদ্ট� একটি ওয়াম্ম-আপ েময়কাদ্ি� প্রদ্য়াজন হয়। 2. দেন্স� পাবন� 1 বমটা� (3 ফুট) পয্মন্ত পাবন বনদ্�াধক। 30 বমবনদ্ট� দি্ী িুবিদ্য় �াখদ্িন না। 10,000 ফুদ্ট� উপদ্� িযেিহা� ক�া যাদ্ি না। 3. FreeStyle LibreLink অযোপটি শুধুমাত্র বনবদ্মষ্ বকছু দমািাইি বিভাইে এিং অপাদ্�টিং 
বেদ্টেদ্ম� োদ্থ োমজেেযেপূণ্ম। অযোপটি িযেিহা� ক�া� আদ্গ বিভাইদ্ে� োমজেেযেতা েম্পদ্ক্ম  আদ্�া তদ্থযে� জনযে অনগু্রহ কদ্� ওদ্য়িোইটি দদখুন। FreeStyle LibreLink িযেিহা� ক�া� জনযে LibreView এ� োদ্থ বনিন্ধদ্ন� প্রদ্য়াজন হয়। স্য়ংবক্য় আপদ্িাদ্ি� জনযে একটি ওয়যো�দ্িে ইন্া�দ্নট েংদ্যাগ িা দমািাইি দিটা েংদ্যাদ্গ� 
প্রদ্য়াজন হয়। 4. LibreView ওদ্য়িোইটটি শুধুমাত্র বনবদ্মষ্ বকছু অপাদ্�টিং বেদ্টেম ও ব্াউজাদ্�� োদ্থ োমজেেযেপূণ্ম। অবতব�তে তদ্থযে� জনযে অনগু্রহ কদ্� www.libreview.com দদখুন।



আ�ো প�াম�্্ ও পণ্য েংক্�ান্ত তথ্যদ্� জন্য: 
www.FreeStyleDiabetes.co.uk

আপনি অভীষ্ট সীরযার রন্ধ্, পবশী, বযা কর েে শেযাংশ  
সরয় অনেবযানহে কন্রি েযা FreeStyle Libre 2  

নসন্টেরটি স্বয়ংনরিয়ভযান্ব েণিযা কন্র।

যত দি্ী 'টাইম ইন দ�জে', তত ভাি গ্লুদ্কাজ বনয়ন্ত্রণ

একজন িযেবতে� �দ্তে গ্লুদ্কাদ্জ� মাত্রাগুবি যত ্তাং্ েময় ধদ্� একটি অভীষ্ গ্লুদ্কাজ েীমায় থাদ্ক দেটিই হি 'টাইম ইন দ�জে'।  

'টাইম ইন দ�জে' এ প্রবত 10% িবৃদ্ HbA1c 
0.8% কবমদ্য় বদদ্ত পাদ্� 1

'টাইম ইন দ�জে'-এ দিব্ক্ষণ অবতিাবহত ক�া স্াদ্স্যে� 
দীঘ্ম-দময়াদী জটিিতা কবমদ্য় বদদ্ত পাদ্� 3

আপনা� গ্লুদ্কাজ বনয়ন্ত্রদ্ণ� উপদ্� দ�জে-এ প্রবতটি 
অবতব�তে ঘন্া� একটি ইবতিািক প্রভাি আদ্ছ 2

HbA1c হি গত 2-3 মাে ধদ্� আপনা� গড় গ্লুদ্কাজ।

বনদ্দ্ম ব্কা আপনা� 'টাইম ইন দ�জে' এ কমপদ্ক্ষ 70% 
অবতিাবহত ক�া� প�াম ্্ম দদয় (3.9-10 mmol/L)2,4

1 ঘন্যা

অভীষ্ট সীরযার িীন্ি
(<3.9 mmol/L)

অভীষ্ট গ্লুন্কযাজ সীরযা
(3.9-10.0 mmol/L)

অভীষ্ট সীরযার উপন্র
(>10.0 mmol/L)

ছবিগুবি শুধুমাত্র দষৃ্ান্তমিূক উদ্দেদ্্যে দদওয়া হদ্য়দ্ছ। প্রকৃত দ�াগী� তথযে নয়। 
1. ভাইগা�বস্ আ�এ, মযোকদ্মাহন বে। দযে ব�দ্ি্ন অফ বহদ্মাদ্গ্াবিন A1c টু টাইম-ইন-দ�জে ইন দপদ্্ন্ উইথ িায়াদ্িটিে। িায়াদ্িটিে দটকনি দথ�াবপউটিক। 2019;21(2):81-85. 2. িযোদ্টবিদ্না টি, িযোবন টি, িাদ্গ্মনটোি আ�এম, এিং অনযোনযে। ক্মাগত গ্লুদ্কাজ মবনটব�ং-এ� তদ্থযে� িযোখযো� জনযে বক্বনকাি িক্ষযেেমহূ: 
েময়মদ্তা পব�েদ্� আন্তজ্ম াবতক েি্মেম্মবতদ্ত েুপাব�্। িায়াদ্িটিদ্ে যত্ন। 2019;42(8):1593-1603. 3. দিক আ�িাব্লু, িাদ্গ্মনটোি আ�এম, ব�িিেওয়াথ্ম টিবি, এিং অনযোনযে। িায়াদ্িটিে বক্বনকাি প�ীক্ষা� ফিাফদ্ি� পব�মাপ বহোদ্ি পব�েদ্�� মদ্ধযে েমদ্য়� বিধতা। িায়াদ্িটিদ্ে যত্ন। 2019;42(3):400-405. 
4. টাইপ 1 এিং টাইপ 2 িায়াদ্িটিদ্ে আক্ান্ত প্রাপ্ত িয়স্দ্দ� দক্ষদ্ত্র যা�া গভ্ম িতী নন, িয়স্ নন িা যাদ্দ� দকান�কম ঝঁুবক দনই। 
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