
ਤੁਸੀਂ 
ਲੈਂਸੈੱਟਸ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਇਹ  
ਕਰ ਸਕਦੇ  ਹ1ੋ ਅਲਾਰਮ। ਸਕੈਨ। ਐਕਟ।

FreeStyle Libre 2 ਸਿਿਟਮ – ਉਂਗਲ ਸਿੱਚ ਿੂਈ ਚੋਭੇ ਸਿਨਾਂ2 
ਅਤੇ ਸਿਕਲਪਕ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ।

ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। 
1. ਿੈਂਿਰਨ ੂੰ ਿਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਿੈੱਟਿਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2. ਜੇਕਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ਦੀਆ ਂ ਰੀਸਡੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ ੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ 
ਸਿੱਚ ਿੂਈ ਚੋਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, ਅਤੇ ਿੰਿੰਸਿਤ ਿ੍ਰਾਂਡ ਦ ੇਸਨਸ਼ਾਨ Abbott ਦ ੇਸਨਸ਼ਾਨ ਹਨ। 54127 v1.0 04/2022.
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ਉਂਗਲ ਬਿੱਚ ਸੂਈ ਚੋਭਣ ਦੀ ਕੋਈ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ 1
ਇੱਕ ਦਰਦ ਰਸਹਤ 1-ਿਸਕੰਟ ਦ ੇਿਕੈਨ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ, ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤੀਰ, 
ਅਤੇ 8-ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਸਤਹਾਿ 4 ਿੇਖੋ

ਬਿਕਲਪਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਲਾਰਮ 
ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਿਹੁਤ
ਸਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦ ੇਹੀ ਉਿ ਿਾਰ ੇਜਾਣ ੋ

ਤੁਿੀਂ ਕਈ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ’ਤ ੇਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਡਿਾਈਿ ਚੁਣਨੀ
ਪਿੇਗੀ ਸਜਿ ’ਤ ੇਤੁਿੀਂ ਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹ,ੋ ਇੱਕ FreeStyle Libre 2 ਰੀਡਰ ਜਾਂ 
FreeStyle LibreLink ਨਾਲ ਅਨੁਕਲੂ ਫ਼ਨੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਿ ਸਡਿਾਈਿ ਨਾਲ ਆਪਣਾ FreeStyle Libre 2 
ਿੈਂਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਿ ’ਤ ੇਤੁਿੀਂ ਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹੋ।

FreeStyle LibreLink ਐਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਂਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹ ੈਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਕੈਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰੀਡਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕੋਗੇ। ਜਦੇਂ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਨਿਾਂ FreeStyle Libre 2 ਿੈਂਿਰ ਚਾਲੂ 
ਕਰੋਗ ੇਓਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਦੁਿਾਰਾ ਚੁਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਿੋਗੇ।

ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਨਤ ਤਰੀਕਾ।

FreeStyle Libre 2 ਫਲੈਸ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਿਿਟਮ ਸਿੱਚ ਇੱਕ ਿੈਂਿਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਐਪ, ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਸਿੱਚ ਿੂਈ ਚੋਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਿਨਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦੀ ਹ1ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਚੇਤਾਿਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿ ਸਿੱਚ ਸਿਕਲਪਕ ਅਲਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। FreeStyle Libre 2 ਸਿਿਟਮ 14 ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲੀਸਨਕਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਹੀ ਰਸਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ 
ਰੇਂਜ ਸਿੱਚ ਇਿਦੀ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਸਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਸਜੱਥ ੇਇਹ ਿਭ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।2,3

ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ। 
1. ਜੇਕਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ਦੀਆ ਂ ਰੀਸਡੰਗਾ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ ੇ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਸਿੱਚ ਿੂਈ ਚੋਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2. ਫ਼ਾਈਲ ਸਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੇਟਾ, Abbott Diabetes Care, Inc. 3. ਅਲਿਾ ਐੱਿ, ਐਟ ਅਲ. ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ਤ ੋਂ ਪੀਸੜਤ ਿਾਲ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਆਿਾਦੀ ਸਿੱਚ ਐਡਿਾਂਿਡ ਐਲਗੋ ਸਰਦਮ ਨਾਲ 14-ਸਦਨਾਂ ਦ ੇ 
ਫੈਕਟਰੀ-ਕੈਲੀਿਰੇ ਸਟਡ ਸਨਰੰਤਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ। ਜਰਨਲ ਆਫ ਡਾਇਿਟੀਜ਼ਿਾਇੰਿਐ ਂਡਟੈਕਨਾਲੋਜੀ। ਿਤੰਿਰ 2020. doi:10.1177/1932296820958754. 4. ਹਾਕ, ਥਾਮਿ., ਐਟ ਅਲ. ਇਨਿੁਸਲਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ਦ ੇ ਪ੍ਰਿੰਿਨ ਲਈ ਿਲੱ ਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇ 
ਿਦਲੇ ਫਲੈਸ਼ ਗਲੂਕੋਜ਼-ਿੈਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ: ਇੱ ਕ ਿਹੁਕੇਂਦਰੀ, ਖੁ ੱਲ੍ਾ-ਲੇਿਲ, ਿੇਤਰਤੀਿੀ ਸਨਯੰਸਤ੍ਰਤ ਪ੍ਰੇਖਣ। ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ਥੈਰੇਪੀ 8.1 (2017): 55-73.
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ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਤ੍ਰਕੋਣ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ

ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਤ੍ਰਕੋਣ ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਦ ੇਿਰਿੋਤਮ ਪ੍ਰਿੰਿਨ 
ਲਈ ਸਤੰਨ ਟੀਚੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਤ੍ਰਕੋਣ ਡਾ. ਰਮਜ਼ੀ ਅੱਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ ਜ ੋਲੀਡਜ਼ 
ਯੂਨੀਿਰਸਿਟੀ ਸਿੱਚ ਐਿੋਿੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰ ਅਤੇ ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਡਂੋਕ੍ਰਾਈਨੋਲੋਜੀ ਦ ੇਕੰਿਲਟੈਂਟ ਹਨ।

FreeStyle Libre 2 ਸਿਿਟਮ ਸਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇਦ ੇਸਪੱਛਲੇ ਪਾਿ ੇFreeStyle Libre 2 ਿੈਂਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਉਦੋਂ 
ਚਮੜੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਸਫਲਾਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਿਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦਾ, ਿਲਸਕ, 
ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਤਸਹ ਦ ੇਥੱਲੇ ਕੋਸਸ਼ਕਾਿਾਂ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਿੱਚ ਿਦਲਾਿਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹ,ੈ ਸਜਿਨੰੂ 
ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ ਫਲੂਇਡ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਾਿ ਤਰਲ ਹ ੈਜ ੋਕੋਸਸ਼ਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਿੈਂਿਰ ਸਫਲਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 0.4 
ਸਮਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ 
ਚਮੜੀ ਦੀ ਿਤਸਹ ਦ ੇ5 ਸਮਲੀਮੀਟਰ 
ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਚਮੜੀ

ਕੋਸਸ਼ਕਾਿਾਂ

ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ 
ਫਲੂਇਡ

ਗਲੂਕੋਜ਼

ਕੈਪੀਲਰੀ



ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ 

ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ 
ਫਲੂਇਡ ਸਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ 
ਦਾ ਮਾਪ 

ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਿਰ

1. ਅਲਿਾ ਐੱਿ, ਐਟ ਅਲ. ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ਤ ਂੋ ਪੀਸੜਤ ਿਾਲ ਅਤੇ ਿਾਲਗ ਆਿਾਦੀ ਸਿੱਚ ਐਡਿਾਂਿਡ ਐਲਗੋ ਸਰਦਮ ਨਾਲ 14-ਸਦਨਾਂ ਦ ੇ ਫੈਕਟਰੀ-ਕੈਲੀਿਰੇ ਸਟਡ ਸਨਰੰਤਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਨਗਰਾਨੀ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ। ਜਰਨਲ ਆਫ ਡਾਇਿਟੀਜ਼ਿਾਇੰਿਐ ਂਡਟੈਕਨਾਲੋਜੀ। ਿਤੰਿਰ 2020. doi:10.1177/1932296820958754.

ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਨਾਮ ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼

ਜਦੋਂ ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰ ਸਬਿਰ 
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਦੋਂ FreeStyle Libre 2 
ਸਿਿਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ 
ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ ਫਲੂਇਡ ਸਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ 
ਮਾਪ, ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਸਮਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰ ਿੱਧਦ ੇਹਨ, 
ਉਦੋਂ FreeStyle Libre 2 ਸਿਿਟਮ ਦੁਆਰਾ 
ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ 
ਫਲੂਇਡ ਸਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਮਾਪ, ਿਲੱਡ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰ ਘੱਟਦੇ 
ਹਨ, ਉਦੋਂ FreeStyle Libre 2 
ਸਿਿਟਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ 
ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ ਫਲੂਇਡ ਸਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼
ਦਾ ਮਾਪ, ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ ਤੋਂ
ਿੱਧ ਹ ੋਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਿੈਂਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੇਸੜਓਂ ਿੰਿੰਸਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਕੋ ਸਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

FreeStyle Libre 2 ਿੈਂਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਪਆ ਸਗਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇਦੀ ਚਮੜੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਖੂਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਿਟੀਸ਼ਲ ਫਲੂਇਡ ਸਿੱਚ ਚਲਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਿ ਸਿੱਚ ਥੋੜ੍ਾ ਿਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਿ 
ਲਈ ਉਂਗਲ ਸਿੱਚ ਿੂਈ ਚੋਭਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੀਸਡੰਗ ਦ ੇਮੁਕਾਿਲੇ ਿੈਂਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਸਡੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੱਸਚਆ ਂਲਈ ਤਕਰੀਿਨ 2.1 ਸਮੰਟ ਅਤੇ ਿਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਿਨ 2.4 ਸਮੰਟ ਸਪੱਛ ੇਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 1 । ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਲੱਡ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰ ਿਸਥਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਰੀਸਡੰਗਜ਼ ਿਹੁਤ ਿਮਾਨ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰ ਿੱਿਦ ੇਜਾਂ ਘੱਟਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਿੇਂ ਰੀਸਡੰਗਜ਼ ਿੱਖਰੀਆ ਂਹ ੋਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਿਾਰਨ ਹ ੈਅਤੇ, ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ ’ਤ ੇਭੋਜਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਇਨਿੁਸਲਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦ ੇਿਮੇਂ ਇਿਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਰੀਸਡੰਗਜ਼ ਸਿੱਚ ਥੋੜ੍ਾ ਫ਼ਰਕ ਹ ੋਿਕਦਾ 
ਹ,ੈ ਪਰ FreeStyle Libre 2 system ਿਹੀ 1 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿਕੈਨ ਕੀਤ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਦ ੇਮੁਤਾਿਕ ਇਨਿੁਸਲਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ।



ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ
ਸਕਿੇ ਦਰਿਾਜ਼,ੇ ਗੱਡੀ ਦ ੇਦਰਿਾਜ਼,ੇ 
ਿੀਟ ਿੈਲਟ, ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦ ੇ
ਸਿਸਰਆ ਂ’ਤ ੇਆਪਣ ੇਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਨਾ 
ਫੜਨ ਲਈ ਿਾਿਿਾਨ ਰਹੋ।

ਪੈਟ ਡ੍ਾਈ
ਸ਼ਾਿਰ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਆਪਣ ੇ
ਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਫੜਨ ਜਾਂ ਸਖੱਚਣ ਤੋਂ ਿਚਣ 
ਲਈ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰ ਝਣ ਿੇਲੇ ਿਿੇਰ ੇ
ਸਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਕਾਮਯਾਿੀ ਦੀ ਬਤਆਰੀ ਕਰੋ
ਸਿੱਲੀ ਸਫਸਟੰਗ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜ ੇਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 
ਹਲਕੀ ਿਮੱਗਰੀ ਿਰਤ ਕੇ ਆਪਣ ੇ
ਿੈਂਿਰ ਤੱਕ ਹਿਾ ਆਉਣ ਸਦਓ।

ਸੰਪਰਕ ਿਾਲੀਆ ਂਖੇਡਾਂ ਅਤ ੇਕਰੜੀ 
ਕਸਰਤ
ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇਦ ੇ
ਸਪੱਛਲੇ ਪਾਿ ੇਅਸਜਹੀ ਥਾਂ ਚੁਣਨਾ 
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ ਜ ੋਟੱੁਟ ਕੇ ਸਡੱਗਣ ਦ ੇ
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰੋ
ਕੱਪੜ ੇਪਾਉਂਦ ੇਜਾਂ ਉਤਾਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਹ 
ਸਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿੈਂਿਰ ਉੱਤ ੇ
ਆਪਣ ੇਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਿ ਨਾ ਆਉਣ 
ਸਦਓ।

ਹੱਿਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
ਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਪਸਹਨਣ ਿੇਲੇ ਉਿ ਨਾਲ 
ਖੇਡਣ, ਉਿਨੰੂ ਸਖੱਚਣ ਜਾਂ ਛੂਹਣ ਦੀ 
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

3

ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਜਦੋਂ ਿੈਂਿਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਨੰੂ ਿੋਂਦ,ੇ ਿਾਫ਼ ਕਰਦ,ੇ ਅਤੇ 
ਿੁਕਾਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤਰ ਿੰਗ ਨਾਲ ਸਚਪਕਦ ੇਹਨ।

ਿੈਂਿਰ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ3 ਚਰਣ ਤੁਹਾਡ ੇਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਿਹੀ ਿਥਾਨ ’ਤ ੇਲਗਾਉਣ ਸਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ

ਲਗਾਓ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਦ ੇ
ਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇਦ ੇਸਪੱਛਲੇ ਪਾਿ ੇਿੈਂਿਰ 
ਲਗਾਓ। ਕਬਲੱਕ ਦੀ ਆਿਾਜ਼ ਸੁਣਨ 
ਿੱਲ ਬਧਆਨ ਬਦਓ। ਕੁਝ ਿਸਕੰਟਾਂ ਲਈ 
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਪੱਛ ੇਸਖੱਚੋ 
ਤਾਂ ਜ ੋਿੈਂਿਰ ਚਮੜੀ ’ਤ ੇਰਸਹ ਜਾਿੇ।

ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ:

• ਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਥਾਂ—ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇ
ਦਾ ਸਪਛਲਾ ਪਾਿਾ ਚੁਣਨਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ।

• ਸਜੱਥ ੇਤੁਿੀਂ ਿੈਂਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹ ੋਉਿ ਥਾਂ ’ਤ ੇਿਾਡੀ ਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਨਾ ਕਰ ੋਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ’ਤ ੇਤੇਲਯੁਕਤ ਰਸਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਛੱਡ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।

• ਿਾਂਹ ਦ ੇਿਾਿ ੂਿਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਿ ਕਰ ੋਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਿੈਂਿਰ ਦ ੇਗੰੂਦ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦ ੇ
ਸਿਚਕਾਰ ਫੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ।

1 ਧੋਿ,ੋ ਸਾਫ਼ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸੁਕਾਓ
ਆਪਣੀ ਿਾਂਹ ਦ ੇਉੱਪਰਲੇ ਸਹੱਿ ੇਦ ੇਸਪੱਛਲੇ 
ਪਾਿ ੇਅਸਜਹੀ ਥਾਂ ਚੁਣੋ ਜ ੋਆਮ ਗਤੀਸਿਿੀ 
ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਮਤਲ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ 
ਰਬਹਤ, ਖੁਸ਼ਿੂ ਰਬਹਤ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਿਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਿੱਿਣ ਤੋਂ 
ਪਸਹਲਾਂ ਚਮੜੀ ਿਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਾ 
ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦ ੇ
ਫੰਿ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

2 ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਬਤਆਰ ਕਰੋ
ਿੱਕਣ ਨੰੂ ਸਛੱਲ ਕੇ ਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਖੋਲ੍ੋ । 
ਿੈਂਿਰ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਦੀ ਕੈਪ ਹਟਾਓ। 
ਿੈਂਿਰ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ’ਤ ੇਲਾਈਨ ਅਪ 
ਮਾਰਕਸ । ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿੱਲੇ ਦਿਾਓ 
ਅਤੇ ਸਫਰ ਚੁੱ ਕੋ।



ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ।

ਨਤੀਸਜਆ ਂਨੰੂ ਿਮਝਣਾ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ ੇਿੈਂਿਰ ਉੱਤ ੇਰੀਡਰ ਜਾਂ ਿਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦ ੇ1-ਿਸਕੰਟ ਦ ੇਿਕੈਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਨਰੇਟ ਡੇਟਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਕ FreeStyle LibreLink ਐਪ ਅਤੇ FreeStyle Libre 2 ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਨਾਲ ਡੇਟਾ ਿਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਠ ਘੰਸਟਆ ਂਸਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 
ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਐਪ ਜਾਂ ਰੀਡਰ ਜਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਿੈਂਿਰ ਨੰੂ ਿਕੈਨ ਕਰਦ ੇਰਸਹਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹ ੈਤਾਂ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ੋਿਕੇ।

ਿਕੈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

8 ਘੰਬਟਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ 
ਇਬਤਹਾਸ

ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਤੀਰ
ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹ ੈਸਕ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸਕਿੇਂ 
ਿਦਲ ਸਰਹਾ ਹੈ

ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੀਬਡੰਗ
ਟੈਕਿਟ-ਟ-ੂਿਪੀਚ, ਜਦੋਂ ਿਮਰਸਥਤ ਹੋਿੇ

ਸੰਿੰਬਧਤ ਇਿੈਂਟਸ ਨੰੂ ਬਰਕਾਰਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਟਸ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ



ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਿੇਖਣ ਦਾ ਿੌਖਾ ਤਰੀਕਾ

ਸਪਸ਼ਟ, ਪੜ੍ਹਨ ਬਿੱਚ ਅਸਾਨ ਬਰਪੋਰਟਾਂ 
ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਿਾਰ ੇਜਾਣ ੋਤਾਂ ਜ ੋਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿਾਰ ੇਿੂਸਚਤ ਫੈਿਲੇ ਲੈ ਿਕੋ।

ਸੌਖੀ ਬਰਮੋਟ ਪਹੁੰ ਚ 
ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਕਨੈਕਸਟਡ ਸਡਿਾਈਿ ਤੋਂ ਕਦ ੇਿੀ, ਸਕਤ ੇਿੀ ਆਪਣ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਿੰਪੂਰਨ ਿਸਥਤੀ 
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਕੁਝ ਿੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਨੈਕਬਟਡ ਕੇਅਰ 

ਆਪਣੀ ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਿਾਰ ੇਿਿੇਰੀ ਿੂਸਚਤ ਗੱਲਿਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੀਆ ਂਸਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀਆ ਂਕਰ,ੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਿ ਦ ੇਸਿਚਕਾਰ ਿੀ।

ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਖਅਤ, ਕਲਾਉਡ ਅਿਾਰਤ ਡਾਇਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਿਨ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਿਰਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗਲਾਈਿੀਸਮਕ ਿਸਥਤੀ ਿੇਖੋ 4।

ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਨਿੀਂ FreeStyle LibreLink ਐਪ ਨਾਲ ਕਦ ੇਿੀ,1 ਸਕਤ ੇਿੀ2 ਡੇਟਾ ਿੇਖ3ੋ

FreeStyle LibreLink ਐਪ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਡੇਟਾ ਿਾਇਰਲੈਿ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ LibreView 
ਸਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।4 

ਐਪ ਸਟੋਰ ਤ� 

ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ।
1. ਿੈਂਿਰਨ ੂੰ ਲਗਾਉਣ ਿੇਲੇ 60-ਸਮੰਟਾਂ ਦੀ ਿਾਰਮ-ਅਪ ਅਿਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2. ਿੈਂਿਰ 1 ਮੀਟਰ (3 ਫੁੱ  ਟ) ਤੱ ਕ ਗਸਹਰ ੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੋ ਿਕ ਹੈ। 30 ਸਮੰਟਾਂ ਤ ੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮੇਂ ਤੱ ਕ ਨਾ ਡੁਿੋਿੋ। 10,000 ਫੁੱ  ਟ ਤ ੋਂ ਉਪਰ ਿਰਤ ੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3. FreeStyle LibreLink ਐਪ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੋਿਾਈਲ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸਟੰਗ 
ਸਿਿਟਮਿਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ ਐਪ ਦੀ ਿਰਤ ੋਂ ਕਰਨ ਤ ੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਡਿਾਈਿਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਿਾਰ ੇ ਿਿੇਰ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈੱਿਿਾਈਟ ਿੇਖੋ। FreeStyle LibreLink ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ LibreView ਸਿੱਚ ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਅਪਲੋਡ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਾਇਰਲੈਿਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੋਿਾਈਲ ਡੇਟਾ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 4. LibreView ਦੀ ਿੈੱਿਿਾਈਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਓਪਰੇਸਟੰਗ ਸਿਿਟਮਿਅਤੇ ਿ੍ਰਾਉਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.libreview.com ਿੇਖੋ।



ਿਿੇਰੇ ਿੁਝਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ: 
www.FreeStyleDiabetes.co.uk

ਸਚੱਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਿਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ।
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ਿਿੇਰ ੇਟਾਈਮ ਇਨ ਰੇਂਜ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਹਤਰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ

ਟਾਈਮ ਇਨ ਰੇਂਜ, ਿਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹ ੈਜ ੋਕੋਈ ਸਿਅਕਤੀ ਸਕਿੇ ਟਾਰਗੈਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੇਂਜ ਸਿੱਚ ਆਪਣ ੇਿਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦ ੇਪੱਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

FreeStyle Libre 2 ਬਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਂਜ ਬਿੱਚ, 
ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਿੱਲੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦ ੇਪਤ੍ੀਸ਼ਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਬਹਸਾਿ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਮ ਇਨ ਰੇਂਜ ਸਿੱਚ ਹਰ 10% ਦਾ ਿਾਿਾ 
HbA1c ਨੰੂ 0.8% ਤੱਕ ਘਟਾ ਿਕਦਾ ਹ1ੈ

ਰੇਂਜ ਸਿੱਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਮਾ ਸਿਤਾਉਣਾ ਲੰਿ ੇਿਮੇਂ ਦੀਆ ਂ
ਸਿਹਤ-ਿੰਿਿੀ ਜਸਟਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਕਦਾ ਹ3ੈ

ਰੇਂਜ ਸਿੱਚ ਹਰ ਿਾਿ ੂਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ’ਤ ੇ
ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹ2ੈ

HbA1c ਸਪਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਸਨਆ ਂਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਔਿਤ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ।

ਸਦਸ਼ਾਸਨਰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਟਾਈਮ ਇਨ ਰੇਂਜ 
ਸਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ (3.9-10 mmol/L)2,4

1 ਘੰਟਾ

ਟਾਰਗੈਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਘੱਟ
(<3.9 mmol/L)

ਟਾਰਗੈਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਰੇਂਜ
(3.9-10.0 mmol/L)

ਟਾਰਗੈਟ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਜ਼ਆਦਾ
(>10.0 mmol/L)


