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છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. મૂળ દરદીઓ અથવા ડેટા નથી.  
1. સેનસરને સ્ેન ્રવા માટે લાંસેટસની જરૂરપડતી નથી. 2. જો ગલુ્ોઝના વાંચનો અને ચેતવણીઓ લક્ષણો અથવા અપેક્ષાઓની સાથે મેળ ન ધરાવતી હોય, તો આંગળીના 
છેદન જરૂરી છે.
© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, અન ેસંબંધધત બ્ાનડ ધનશાનીઓ Abbottના ધનશાનો છે. ADC-54125 v1.0 04/22.
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FreeStyle Libre 2 ધસસટમન ેશોધો

FreeStyle Libre 2 ધસસટમ – ્ોઇપણ આંગળીના છેદન2 વૈ્ધ્પ્ 
ચેતવણીઓ ધવના ગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ.

Gujarati



આંગળીના ્ોઈ છેદન નહિં1

પીડારધહત 1 સે્નડના સ્ેન સાથ4ે તમારા
ગલુ્ોઝના વાંચન, વલણ તીર, અન ે8-્લા્ના 
ઇધતહાસન ેજુઓ

વૈ્વ્પિ્ ગલલુ્ોઝ ચેતવણીઓ 
તમાર ંગલુ્ોઝ ખુબ નીચું અથવા ખુબ ઉચચ
હોય ત ેધમધનટન ેજાણો  

તમ ેબહુધવધ ઉપ્રણો પર ચેતવણીઓ પ્ાપત ્રી શ્તા ંનથી. તમાર ે્યા ઉપ્રણ પર 
ચેતવણીઓ પ્ાપત ્રવી છે ત ેપસંદ ્રવાની જરૂર પડશ,ે FreeStyle Libre 2 રીડર અથવા
FreeStyle LibreLink ધરાવતો સસુગંતતાયોગય ફોન, બનનેમાથંી એ્. તમે જે ઉપ્રણ પર ચતેવણીઓ 
પ્ાપત ્રવા ઇચછતા હો તેની સાથ ેFreeStyle Libre 2 સેનસરને ચાલ ુ્રવું જરૂરી છે.

FreeStyle LibreLink એપની સાથ ેતમારા સેનસરને ચાલ ુ્રવાનો અથ્થ એ છે ્ે તમ ેસ્ેન ્રવા માટ ે
રીડરનો ઉપયોગ ્રી શ્શો નહહ.ં જયાર ેતમ ેનવું FreeStyle Libre 2 સેનસર શરૂ ં્રો છો તયાર ેતમ ે
ફરીથી પસંદ ્રી શ્ો છો.

તમારી ગલુ્ોઝ માધહતીની દેખરેખ અન ેરજુઆત માટેની કાંધત્ારી રીત.

FreeStyle Libre 2 ફલેશ ગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ ધસસટમ એ્ સેનસર અને સમાટ્થફોન ઍપ, અથવા રીડર ધરાવે છે. તે આંગળીના છેદનની જરૂરરયાત ધવના ગલુ્ોઝના સતરોનું માપન ્રે છ1 અને જયારે તમારં ગલુ્ોઝ ખુબ જ ઉચચ 
અથવા ખુબ જ નીચું હોય તયારે તમને સાવચેત ્રવા માટે વૈ્ધ્પ્ એલારસ્થ ધરાવે છે. FreeStyle Libre 2 ધસસટમ 14 રદવસ સુધી માટે નૈદાધન્ રીતે સચોટ છે, નીચી ગલુ્ોઝ રેનજમાં ઉત્કૃષ્ટ સચોટતા સાથે જયાં તે સૌથી વધુ 
મહતવ ધરાવે છે.2,3

FreeStyle Libre 2 ધસસટમન ેમળો

છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. વાસતધવ્ દરદી ડેટા નથી.  
1. જો ગલુ્ોઝના વાચંનો અન ેચતેવણીઓ લક્ષણો અથવા અપેક્ષાઓની સાથે મેળ ન ધરાવતી હોય, તો આંગળીના છેદન જરૂરી છે. 2. ફાઇલપરનો ડેટા, Abbott Diabetes Care, Inc. 3. આ્વએસ, અન ેબધા.ં ડાયાધબટીસધરાવતી પીરડયારરિ્ અન ેવયસ્વસતીમા ંએડવાનસડઅ્ગોરરધમ ધરાવતા 14-રદવસફકેટરી ્ેધલબ્ટેેડ ્ંરટનયુઅસગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ ધસસટમની 
સચોટતા. જન્થલઓફ ડાયાધબટીસસાયનસએનડટેકનોલૉજી. સપટેરબર2020. doi:10.1177/1932296820958754. 4. હા્, થૉમસ., અન ેબધાં. ટાઈપ 2 ડાયાધબટીસની સારવાર્રતા ઇંસયુધલનના વયવસથાપન માટે બલડ ગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ માટે ફરેબદલતરી્ે ફલેશ ગલુ્ોઝ-સહેનસંગ ટેકનોલૉજી: બહુ્ધેનરિય, ખુ્લાલેબલયાદ્દધચછ્કૃત ધનયંધત્રત અજમાયશ. 
ડાયાધબટીસઉપચાર8.1 (2017): 55-73. 



ડાયાધબટીસ સંભાળનુ ંધત્ર્ોણ

ડાયાધબટીસ સંભાળનુ ંધત્ર્ોણ શ્ેષ્ઠતમ ડાયાધબટીસ વયવસથાપન માટેના ત્રણ 
ધયેયો દશા્થવ ેછે.

ડાયાધબટીસ સંભાળનુ ંધત્ર્ોણ ડૉ. રારઝી અજજાન, યુધનવરસ્થટી ઓફ લીડસ ખાતેના એસોધશયેટ પ્ૉફેસર અન ે
્નસલટંટ ઇન ડાયાધબટીસ દવારા ધવ્ધસત ્રવામા ંઆવયુ ંછે.

X

ગ્લુકોઝના સ્તરો 
(HbA1c) વધુ સારી 
રીતે સંચાિલત કરે છે

ગ્લુકોઝની પ�રવતર્નશીલતાને મયાર્�દત કરે છેહાઈપોગ્લાયસેિમયાને ન્યૂનતમ કરે છે

વધુ સા�ં 
ડાયાિબટીસ 
વ્યવસ્થાપન

ધસસટમન ેસમજવી

FreeStyle Libre 2 ધસસટમ ્ેવી રીત ે્ામ ્રે છે?

જયાર ેતમ ેFreeStyle Libre 2 સેનસરને તમારા બાવડાની પાછળ લગાવો છો, એ્ પાતળી રફલામેનટન ેતમારી 
તવચાની નીચે દાખલ ્રવામા ંઆવે છે. ત ેલોહીના પ્વાહ સુધી પહોંચતી નથી, પરંત,ુ તેના બદલ,ે ત ે્ોધશ્ાઓની 
આસપાસના ધવસતારમા ંતવચાની સપાટીની ધબલ્ુલ નીચે ગલુ્ોઝમા ંથતા ંપરરવત્થનોન ેમાપ ેછે, જેન ેઇનટરસટ્થશલ 
પ્વાહી ્હે છે. આ ધવશેષ પ્વાહી છે જે તમારી ્ોધશ્ાઓની ચારેતરફ હોય છે, તેન ેપોષણ પુર ંપાડ ેછે.

સેનસર રફલામેનટ 0.4 ધમધલમીટર ્રતા ં
ઓછી જાડી હોય છે અન ેતેન ેતવચાની 
સપાટીની નીચે 5 ધમધલમીટર દાખલ 
્રવામા ંઆવે છે 

તવચા
્ોધશ્ાઓ

ઇનટરસટ્થશલ પ્વાહી

ગલુ્ોઝ

્ેધપલરી



બલડ ગલુ્ોઝ 

ઇનટરસટ્થશલ પ્વાહીમા ં
ગલુ્ોઝનુ ંમાપન 

ગલુ્ોઝનુ ંસતર

બલડ ગલુ્ોઝ અન ેસેનસર ગલુ્ોઝ ઘધનષ્ઠ રીત ેસંબંધધત છે પરંત ુસમાન નથી.

FreeStyle Libre 2 સેનસર દવારા માપવામા ંઆવેલ ગલુ્ોઝ લોહીમાંથી બાવડાની નીચેની તવચાની નીચે ઇનટરસટ્થશલ પ્વાહીની અંદર તેનો માગ્થ બનાવે છે. આ થોડો સમય લ ેછે અન ેતેથી સેનસર ગલુ્ોઝ વાંચન હંમેશા આંગળીના 
છેદન દવારા લીધેલા બલડ ગલુ્ોઝ વાંચન ્રતા લગભગ 2.1 ધમધનટ બાળ્ો માટ ેઅન ેલગભગ 2.4 ધમધનટ વયસ્ો માટ ેપાછળ રહે છે1. જયાર ેતમારા ગલુ્ોઝ સતરો ધસથર હોય છે તયાર ેબે વાંચનો ખુબ જ સમાન હોય તેમ બની શ્ ે
છે. જો ગલુ્ોઝના સતરો વધી રહાં હોય અથવા નીચે આવી રહાં હોય, તો પછી બે વાંચનો જુદા-જુદા હોય તેમ બની શ્ ેછે. આ સંપૂણ્થપણ ેસામાનય છે અન ેઅપેધક્ષત છે, ખાસ ્રીને ભોજનો પછી, ઇંસયુધલન લીધા ંપછી અથવા જયાર ે
તમ ે્સરત ્રી રહાં હો. વાંચનો સહેજ ધભનન હોય તેમ બની શ્ ેછે તેમ છતા,ં તમારા ્ેન ્રેલ ગલુ્ોઝ પરરણામમાંથી ઇંસયુધલન ડોઝ ્રવા માટ ેFreeStyle Libre 2 ધસસટમ સચો1 અન ેસલામત છે.

ઇનટરસટ્થશલ ગલુ્ોઝ ધવ. બલડ ગલુ્ોઝ

જયાર ેબલડ ગલુ્ોઝ સતરો વસથિર, હોય છે, 
તયાર ેઇનટરસટ્થશલ પ્વાહીમા ંFreeStyle 
Libre 2 ધસસટમ દવારા દશા્થવવામા ંઆવતુ ં
ગલુ્ોઝનુ ંમાપન બલડ ગલુ્ોઝની ્માન 
હોય છે.

જયાર ેબલડ ગલુ્ોઝ સતરો વધે, છે, તયાર ે
ઇનટરસટ્થશલ પ્વાહીમા ંFreeStyle Libre 2 
ધસસટમ દવારા દશા્થવવામા ંઆવતુ ંગલુ્ોઝનુ ં
માપન બલડ ગલુ્ોઝથી નીચા હોય તેમ બની 
શ્ ેછે.

જયાર ેબલડ ગલુ્ોઝ સતરો ઘટે, તયાર ે
ઇનટરસટ્થશલ પ્વાહીમા ંFreeStyle Libre 
2 ધસસટમ દવારા દશા્થવવામા ંઆવતુ ં
ગલુ્ોઝનુ ંમાપન બલડ ગલુ્ોઝથી વધલુ હોય 
તેમ બની શ્ ેછે.

1. આ્વએસ, અન ેબધાં. ડાયાધબટીસધરાવતી પીરડયારરિ્ અન ેવયસ્વસતીમાં એડવાનસડઅ્ગોરરધમ ધરાવતા 14-રદવસફકેટરી ્ધેલબ્ટેેડ ્ંરટનયુઅસગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ ધસસટમની સચોટતા. જન્થલઓફ ડાયાધબટીસસાયનસએનડટેકનોલૉજી. સપટેરબર2020. doi:10.1177/1932296820958754. 



તમે ્ેન્ર લગાવો તે પિિેલાં:

• માનય ્રવામા ંઆવેલ અનુપ્યોગ સથળ – તમારા બાવડાના પાછળના ભાગન ે
પસંદ ્રવાની ખાતરી રાખો.

• તમ ેજયા ંસેનસર લગાવવાના હો, તયા ંબૉડી લોશન અથવા કીમનો ઉપયોગ ્રશો 
નહહ ં્ેમ ્ે ત ેતમારી તવચા પર તૈલીય અવશેષ છોડ ેતેમ બની શ્ ેછે.

• ્ોઇપણ વધારાના હાથના વાળન ેશેવ ્રો ્ેમ ્ે ત ેસેનસર એડહેધસવ અન ે
તવચાની વચચ ેપ્ડાઈ જઈ શ્ ેછે.

છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. વાસતધવ્ દરદીઓ નથી.

સેનસર તયાર ેવધુ સારી રીત ેચોંટ ેછે જયાર ેતમ ેઅનુપ્યોગ પહેલા ંતમારા હાથન ે
ધુઓ છો, સાફ ્રો છો અન ેસૂ્વો છો.

સેનસર લાગ ુ્રવાના 3 પગલાઓ તમારા સેનસરને સથાનબદધ રાખવામા ંમદદ માટેની રટપસ

1 ધલુઓ, ્ાફ ્રો અન ે્ૂ્વો

તમારા બાવડાના પાછળના ભાગ ેએવુ ંસથાન 
પસંદ ્રો જે સામાનય પ્વકૃધતિ દરધમયાન 
સપાટ રહે. તવચાને વિન-ભેજ્ારી, ્લુગંધ 
મલુકત ્ાિલુ અન ેપાણીથી સવચછ ્રો. 
તવચાને સાફ ્રવા માટ ેઆ્્ોહૉલ વાળા 
પોતાનો ઉપયોગ ્રો અન ેઆગળ વધતા 
પહેલા ંતેને ્ૂ્ાવા દો.

2 પ્ેપિ એવ્લ્ેટર

ઢાં્ણન ેપાછળની બાજુએ લઈ જઈન ે
સેનસરને ખોલો. સેનસર એધપલ્ેટરમાંથી 
્ેપના સકૂ ખોલો. સેનસર એધપલ્ેટર 
પરના વનશાનોને રેખાિદધ ્રો. 
દૃઢતાપિૂવ્વ્ નીચેની તરફ દિાવો અન ે
પછી ઉંચ્ો.

3 લાગલુ ્રો

દૃઢતાથી દબાવીન ેસેનસરને તમારા 
બાવડાના પાછળના ભાગ ેલગાવો. વકલ્ 
માટે ્ાંભળતા રિો. સેનસરને તવચા પર 
છોડીન,ે થોડી સે્નડ માટ ેપ્તીક્ષા ્રો 
અન ેધીમ ેપાછંુ ખેંચો.

તે ્રવલું ્રળ છે
તમારા સેનસર દરવાજા, ્ારના દરવાજા, 
સીટ બે્ટ અથવા ફરન્થચરની ધારો પર 
અથડાઈ ન જાય તેની ્ાળજી રાખો.

્ૂ્વવા માટે િળવેથિી થિપિથિપિાવો

નાહા પછી ્ે ધસવહમંગ ્યા્થ પછી 
સેનસર ખેંચાઈને ની્ળી ન જાય તેના 
માટે રૂમાલ થી લૂછો તયારે ્ાળજી 
રાખો.

્ફળતા માટે પિક્રધાન ્રો

ઢીલા રફરટંગ ધરાવતા અન ેહળવુ ં
વજન ધરાવતી સામગ્ી પહેરીન ેતમારા 
સેનસરને શવાસ લઈ શ્ ેત ેમાટ ેજગયા 
આપવાનો પ્યતન ્રો.

્ંપિ્્વ રમત-ગમતો અન ેભારે ્્રતો

તમારા બાવડાના પાછળના ભાગ ેએવુ ં
સથળ શોધવાની ખાતરી રાખો જે નૉ્-
ઓફના જોખમન ેનયૂનતમ ્રે.

ધીમા પિડો

જયાર ે્પડા ંપહેરી રહાં હો અથવા 
્ાઢી રહાં હો, તયાર ેતમારા આંતવ્થસત્રો 
સેનસર પર અથડાઈ ન જાય તેની 
્ાળજી રાખો.

દૂર રિો

સેનસર પહેરતી વખતે તેની સાથે 
રમવાનો ખેંચવાનો ્ે સપશ્થ ્રવાનો 
પ્યતન ન ્રો.



ગલલુ્ોઝ ઇવતિા્ના 8 ્લા્ ્લુધી

પરરણામોની સમજણ.

ડેટાન ેધવધશષ્ઠ રીત ેરીડર અથવા સેનસરની ઉપરના સમાટ્થફોનના 1-સે્નડ સ્ેનને અનુસરીન ેબનાવવામા ંઆવયા છે.

યાદ રાખો ્ે FreeStyle LibreLink ઍપ અન ેFreeStyle Libre 2 રીડર એ્બીજાની સાથ ેડેટાની વહેંચણી ્રતા ં
નથી. એ જરૂરી છે ્ે ઍપ અથવા રીડર બનનેમાંથી એ્ અથવા બનને સાથ ેદર આઠ ્લા્મા ંઓછામા ંઓછા એ્ વખત 
તમારા સેનસરનું સ્ેહનંગ ચાલ ુરાખવામા ંઆવે જેથી તમ ેઅન ેતમારા આરોગય સંભાળ વયાવસાધય્ તમારા ગલુ્ોઝ 
વલણો અન ેપેટનસ્થનુ ંસંપૂણ્થ ધચત્ર મેળવી શ્ો.

ડેટાન ેસ્ેન અન ેએ્ત્ર ્રવા

છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. મૂળ દરદીઓ અથવા ડેટા નથી. 

્લુ્ંગત ઘટનાઓને નોંધવા માટે 
્રળતાથિી નોંધો ઉમેર ેછે

વલણ તીર
ગલુ્ોઝ ્ેવી રીત ેબદલાય છે ત ેદશા્થવ ેછે

િાલના ગલલુ્ોઝ વાંચનો

ટેકસટ-ટ-ુસપીચ જયાર ેસક્ષમ ્રવામા ં
આવયુ ંહોય



તમારા ગલુ્ોઝ ડેટાન ેઑનલાઇન જોવાની સરળ રીત

્ાફ, વાંચવા માટે ્રળ અિેવાલો 

ગલુ્ોઝ પેટનસ્થ અન ેવલણો શોધો જેથી તમારા આરોગય ધવશ ેતમ ેસુમાધહતગાર ધનણ્થયો ્રી શ્ો.

્રળ દૂરસથિ ્લુલભતા 

તમારા ઇંટરનેટ સાથ ેજોડાયેલા ઉપ્રણથી ્ોઇપણ સમય પર, ્ોઇપણ સથળેથી તમારા સંપૂણ્થ ગલુ્ોઝ ધચત્રની સુલભતા મેળવો, 
્ંઇપણ ડાઉનલોડ ્રવાની જરૂર નથી.

જોડાયેલી ્ંભાળ 

તમારા ડાયાધબટીસ ધવશ ેવધુ સુમાધહતગાર વાતચીત ધરાવવા માટ,ે પૂવ્થ-ધનધા્થરરત મુલા્ાતોની વચચ ેપણ, તમારા આરોગયસંભાળ 
વયાવસાધય્ો સાથ ેઝડપથી તમારા અહેવાલોની વહેંચણી ્રો.

આજે જ ડાઉનલોડ ્રો

FreeStyle LibreLink ઍપ સાથ,ે1 ્ોઇપણ સમય પર, ્ોઇપણ સથળ2ે ડેટાન ેજુઓ3

FreeStyle LibreLink ઍપ સાથ ે્ૅપચર ્રવામા ંઆવેલ ડેટાન ેવાયરલેસ રીત ેઅન ેસવચાધલતપણ ેLibreViewમા ંઅપલોડ
્રવામા ંઆવે છે.4 

સુરધક્ષત, કલાઉડ આધારરત ડાયાધબટીસ વયવસથાપન વયવસથાનો ઉપયોગ ્રીને સંપૂણ્થ ગલાય્ેધમ્ ધચત્ર જુઓ.4

ઍપ સ્ટોર પર
ડાઉનલોડ કરો

ગ્લુકોઝ પેટનર્ આંતર�િ�
14 ફે�ુઆરી 2020 - 12 માચર્ 2020 (28 �દવસ)

ગ્લુકોઝ

મધ્ય ધ્યેય 

નીચલી મયાર્દા  

25મી થી 75મી ટકાવારી

અથવા 49 mmol/mol

મધ્યમાં આવેલું

5મી થી 95મી ટકાવારી

નીચી શકર્રાની 
સંભાવના

ધ્યેયની અપેક્ષા મધ્યમાં 
આવેલું ગ્લુકોઝ

મધ્યથી 10મી ટકાવારી

મધ્યગાની નીચે 
પ�રવતર્નશીલતા
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છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. વાસતધવ્ દરદી ડેટા નથી.  
1. જયાર ેસનેસરલગાવી રહાંહો તયારે 60-ધમધનટના વૉમ્થ-અપ સમયગાળાની જરૂરપડે છે. 2. સનેસરએ 1 મીટર(3 ફીટ) પાણી સધુી જળ પ્ધતરોધ્ છે. 30 ધમધનટ્રતા ંવધમુાટે ડુબાડી રાખશો નહહં. 10,000 ફીટથી ઉપરઉપયોગ ્રવો નહહં. 3. FreeStyle LibreLink એપ એ માત્ર ચોક્સમોબાઇલઉપ્રણો અન ેઑપરરેટંગ ધસસટરસસાથે સસુગંત છે. ્કૃપા ્રી એપનો 
ઉપયોગ ્રતાં પહલેા ઉપ્રણ સસુગંતતા ધવશે વધમુાધહતી માટે વબેસાઇટતપાસો. FreeStyle LibreLink ના ઉપયોગ માટે LibreView સાથેનુ ંરધજસરેિશન જરૂરી છે. ઑટોમેરટ્ અપલોડન ેવાયરલેસજોડાણ અથવા મોબાઇલડેટા જોડાણની જરૂરપડે છે. 4. LibreView વબેસાઇટમાત્ર ચોક્સઑપરરેટંગ ધસસટરસઅન ેબ્ાઉઝસ્થસાથે સસુગંત છે. ્કૃપા ્રી વધારાની 
માધહતી માટે www.libreview.com તપાસો. 



વધુ ટધપ્સ અન ેપ્રોડ્્ટ માહધતી માટ:ે 
www.FreeStyleDiabetes.co.uk

છબીઓ માત્ર આલેખન હેતુઓ માટ ેજ છે. મૂળ દરદીઓ અથવા ડેટા નથી.
1. ધવગેસ્કી આરએ, મૅ્મોહન સી. ડાયાધબટીસ ધરાવતા દરદીઓમા ંટાઇમ-ઇન-રેનજથી હીમોગલોધબન A1cનો સંબંધ. ડાયાધબટીસ ટેકનૉલ થેર. 2019;21(2):81-85. 2. બેટેધલનો ટી, ડેનની ટી, બગગેંસટૉલ આરએમ, અન ેબધા. સતત ગલુ્ોઝ મોધનટરરંગ ડેટા અથ્થઘટન માટ ેનૈદાધન્ લક્યો: શ્ેણીમા ંસમય પર આંતરરાષ્ટીય સવ્થસંમધત તરફથી ભલામણો. 
ડાયાધબટીસ સંભાળ. 2019;42(8):1593-1603. 3. બૅ્ આરડબ્ય,ુ બગગેંસટૉલ આરએમ, રરડડ્સવથ્થ ટીડી, અન ેબધા. ડાયાધબટીસ નૈદાધન્ અજમાયશ માટ ેપરરણામી પગલા તરી્ ેશ્ેણીમા ંસમયની માનયતા. ડાયાધબટીસ સંભાળ. 2019;42(3):400-405. 4. ટાઈપ 1 અન ેટાઈપ 2 ડાયાધબટીસ ધરાવતા વયસ્ો માટ ેજેઓ ગભ્થવતી નથી, વકૃદધ નથી, 
અથવા જોખમ પર નથી. 
© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, અન ેસંબંધધત બ્ાનડ ધનશાનીઓ Abbottના ધનશાનો છે. ADC-54125 v1.0 04/22.

શ્ેણીમા ંવધુ સમય, વધુ સારં ગલુ્ોઝ ધનયંત્રણ

શ્ેણીમા ંસમય એ સમયની એવી ટ્ાવારી છે જેન ેવયધકત લધક્ષત ગલુ્ોઝ શ્ેણીમા ંપોતાની રકત શ્્થરાના સતરો સાથ ેધવતાવ ેછે. 

શ્ેણીમા ંસમયમા ંદરે્ 10%નો વધારો HbA1c ને 
0.8%1 નીચું લાવી શ્ ેછે

શ્ેણીમા ંવધુ સમય ધવતાવવાથી લાંબા ગાળાની આરોગય 
જરટલતાઓ ઘટી શ્ ેછે3

શ્ેણીમા ંદરે્ વધારાનો ્લા્ તમારા ગલુ્ોઝ ધનયંત્રણ પર 
સ્ારાતમ્ અસર ધરાવે છે2

HbA1c એ છે્લા ં2-3 મધહનામા ંતમાર ંસરેરાશ ગલુ્ોઝ છે.

માગ્થદરશ્થ્ાઓ શ્ેણીમા ંતમારા સમય (3.9-10 mmol/L)2,4 

ના ઓછામા ંઓછા ં70% ને ધવતાવવાની ભલામણ ્રે છે

1 ્લા્

FreeStyle Libre 2 વ્સટમ સવચાવલત રીતે એ ્મયની ટ્ાવારીની 
ગણતરી ્રી લ ેછે જે તમે લવષિત શ્ેણીમાં, ઉપિર અથિવા નીચે વયવતત

્યયો િોય.

લવષિત શ્ેણીની નીચે
(<3.9 mmol/L)

લવષિત ગલલુ્ોઝ શ્ેણી
(3.9-10.0 mmol/L)

લવષિત શ્ેણીની ઉપિર
(>10.0 mmol/L)


