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

O K UT

FreeStyle LibreLink, kullanıcıların akıllı
telefonlarına Google Play ve Apple Store'dan
ücretsiz indirebilecekleri bir mobil uygulamadır.
FreeStyle Libre okuyucunun yerine veya
okuyucuya ek olarak kullanılabilir. Bu şekilde
kullanıcılar diledikleri yerde ve zamanda kolayca
glikoz ölçümlerini yapabilirler.
Aynı sensörü hem FreeStyle LibreLink
uygulaması hem de FreeStyle Libre okuyucu ile
birlikte kullanmak için ilk olarak sensörün
okuyucu ile okutulması gerekmektedir, hemen
ardından FreeStyle LibreLink uygulaması
kullanılmalıdır.

FreeStyle LibreLink ve FreeStyle Libre okuyucuda
gördüğümüz ana ekranları karşılaştıralım.

Trend Oku
Glikoz değerinin seyir yönünü göstererek
günlük hayatta daha bilinçli seçimler
yapılmasını sağlar.
Anlık glikoz ölçümü

8 saatlik glikoz geçmişi
Aktivitelerin, beslenmenin ve insülin
alımının glikoz seviyesini gece ve gündüz
nasıl etkilediğini gösterir.
Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.

Glikoz ölçümü ve takibi için yeni nesil mobil uygulamalar
FreeStyle LibreLink'teki önemli yeniliklerden biri de, glikoz
düzeylerinde neler olup bittiğinin daha kolay anlaşılması
için ölçüm sonuçlarının renklendirilmiş olmasıdır.

Yeşil
Turuncu
Kırmızı
Sarı

Belirlenen hedef aralığında
Yüksek glikoz (>240 mg/L)
Düşük glikoz (<70 mg/L)
Hedef glikoz aralığı ile yüksek ve düşük
eşikler arasındaki ölçüm sonuçları
Kullanılan ekran ve veriler sadece gösterim amaçlı olup gerçek kullanıcı verisi içermemektedir.

FreeStyle LibreLink uygulamaları ile daha detaylı
glikoz raporları!

Günlük seyirler
Hedefte geçirilen zaman
Düşük glikoz olayları
Ortalama glikoz
Günlük graﬁkler
Tahmini HbA1c
Sensör kullanımı

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

FreeStyle Libre okuyucuda bulunan tüm standart raporlar, FreeStyle LibreLink üzerinden de görülebilir.
Ayrıca FreeStyle LibreLink, daha detaylı raporlar ve yorumlar sunarak glikoz seviyelerinin daha iyi
yönetilmesiyle diyabet tedavi sürecini bir üst noktaya taşır.

FreeStyle LibreLink ile yapılan ölçümlerde glikoz verileri otomatik olarak LibreView'a
yüklenir, tedavi süreci için gerekli olan detaylı raporlar otomatik oluşturulur ve
güvenli bir şekilde cloud üzerinde depolanır. LibreView üzerinden şeker verileri sağlık
uzmanına otomatik düşeceğinden kolay takip ve tedavi süreci sağlar.

LibreLinkUp ile sevdiklerinizle bağlantıda kalın!

FreeStyle LibreLink
ile ulaşılan glikoz
verileri maksimum
20 farklı
LibreLinkUp mobil
uygulama kullanıcısı
ile paylaşılabilir.
Glikoz ölçümü parmak
delmeden istenilen an
istenilen yerde telefon ile
yapılabilir.

Diyabetlilerin glikoz 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 aşağıdaki glikoz verilerinin
diyabetli yakını tarafından da
görülmesini sağlar.
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Bunları biliyor musunuz?
1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) FreeStyle LibreLink kullanıcıların akıllı telefonları aracılığıyla FreeStyle
Libre sensörlerini okutmalarını ve anlık glikoz değerlerini görmelerini sağlar.
b) FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre okuyucusu yerine veya okuyucu
ile birlikte kullanılabilir.
c) FreeStyle Libre sensör ve FreeStyle Libre okuyucu eşleştirilmiş ise FreeStyle
LibreLink kullanılamaz.

2

FreeStyle LibreLink kullanarak ulaşılan mevcut glikoz ölçüm
sonuçları hangi durumda kırmızı renk ile gösterilir?
a) Glikoz ölçümü 239 mg/L'nin üzerinde olduğunda.
b) Glikoz ölçüm sonucu kullanıcının glikoz hedef aralığında olduğunda.
c) Glikoz ölçümü 70 mg/L'nin altında olduğunda.

3

FreeStyle LibreLink ekranında görüntülenen özet raporlar ile ilgili
aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
a) FreeStyle Libre okuyucuda yer alandan daha az sayıda özet rapor vardır.
b) FreeStyle Libre okuyucudaki tüm özet raporlar FreeStyle LibreLink
uygulamasında da mevcuttur.
c) FreeStyle LibreLink özet raporları, FreeStyle Libre okuyucudakilerden daha
fazla geri bildirim sunar.

4

FreeStyle LibreLink, bir kullanıcının sensör ile ölçülen glikoz
verisini en fazla kaç kişi ile paylaşmasına imkan tanır ?
a) 20
b) 10
c) 5

5

FreeStyle LibreLink kullanıcıları glikoz ölçümü yaptıklarında,
raporlarını paylaştıkları LibreLinkUp kullanıcılarının telefonlarında
nasıl bir bilgilendirme olur?
a) Hiçbir şey. LibreLinkUp kullanıcıları şeker verisini görebilmek için
oturum açmalıdır.
b) O anki şeker ölçüm sonucunu ve şekerin gidiş yönünü gösteren
bilgilendirme, telefon ekranında görülür.
c) Şeker ölçümünü gerçekleştirmiş FreeStyle LibreLink kullanıcısından
telefona çağrı gelir.

Detaylar için www.libresensor.com Dijital Çözümler sayfamıza göz atabilirsiniz.

^FreeStyle LibreLink kullanımı Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView sisteminin kullanımını
gerektirir. FreeStyle Libre okuyucu ve 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 OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11
ve yukarısı 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.
†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.
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Not: 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.

