RAMAZAN DÖNEMİ ÖNERİLERİ

PARMAK
DELMEDEN
SÜREKLİ
*+^

ŞEKER ÖLÇÜMÜ

FreeStyle Libre Sistemi, Ramazan döneminde oruç tutmak
isteyen diyabetliler için oldukça önemli faydalar sunar.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.
* Sensörle şeker ölçümü parmak delmeyi gerektirmez.
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.

+ Glikoz

^ FreeStyle Libre Flash Glikoz Takip 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.
1- A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may beneﬁt children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan.
Saudi Med J 2017; Vol. 38 (4): 366-371.
FreeStyle Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.’ın ticari markalarıdır. 2020 Abbott Laboratories S.A. Tüm hakları saklıdır.

Klinik ve dini tavsiyelere rağmen, birçok diyabetli
Ramazan boyunca oruç tutmayı tercih ediyor.1
EPIDIAR çalışmasına göre diyabetlilerin
%79'u Ramazan boyunca en az 15 gün
oruç tutmaktadır.1

CREED çalışmasına göre Tip2 diyabetlilerin
çoğunluğu her gün oruç tutmayı tercih
etmektedir.1
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Ramazan ayının belirli dönemlerinde oruç tutan
Tip2 diyabetlilerin yüzdesi
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En az 15 gün oruç tutan diyabetlilerin, diyabet tiplerine göre dağılımı
* Grafik adaptasyonu:IDF ve DAR 2016 Pratik Kılavuz Çalışması
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* Grafik adaptasyonu: IDF ve DAR 2016 Pratik Kılavuz Çalışması

Referanslar: 1. International Diabetes Federation and the DAR International Alliance. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2016. www.idf.org/guidelines/diabetes-in-ramadan and www.daralliance.org. 2.

Her gün

Oruç tutmanın diyabetliler üzerinde ciddi riskleri vardır.1
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Hipoglisemi ve hiperglisemi riskleri oruç tutulduğunda ciddi oranda artmaktadır.1
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Referanslar: 1. International Diabetes Federation and the DAR International Alliance. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2016. www.idf.org/guidelines/diabetes-in-ramadan and www.daralliance.org. 2.

Oruç tutan diyabetliler düzenli olarak mutlaka
şeker seviyelerini ölçmelidir.1
Risklere rağmen, diyabetliler çoğunlukla parmaktan şeker ölçümü
yapmayı ihmal edebiliyorlar.2
Oruç tutarken kandan şeker ölçümü yapan diyabetlilerin yüzdesi1
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Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçekor
kullanıcı
data.
ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. International Diabetes Federation and the DAR International Alliance. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2016. www.idf.org/guidelines/diabetes-in-ramadan and www.daralliance.org.
2. Salti I, Benard E, Detournay B, et al. A population-based study of diabetes and its characteristics during the fasting month of Ramadan in 13 countries: results of the epidemiology of diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study. Diabetes Care 2004;27:2306–11.

Ölçüm yapmayanlar

FreeStyle Libre sistemi Ramazan boyunca oruç tutarken
sürekli şeker takibi yapmanın pratik ve faydalı yolunu sunar.1
FreeStyle Libre sistemi kullanan diyabetliler oruç
tutarken sürekli şeker ölçümlerine kolaylıkla devam
edebilmiştir.1
Birleşik Arap emirliklerinde yapılan
bir araştırmaya göre;
• FreeStyle Libre Sistemi kullanan
diyabetliler şeker ölçümlerini
aksatmadan yapmıştır.
• FreeStyle Libre kullanan
diyabetliler; hipoglisemi
durumlarını ve fark edilemeyen
hipogliseminin tekrar oranını
kolayca saptayabilmiştir.
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Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da
sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. Afandi B, Kaplan W, Majd L, Roubi S. Rate, timing, and severity of hypoglycemia in adolescents with type 1 diabetes during Ramadan fasting: A Study with FreeStyle Libre ash glucose monitoring system. Ibnosina J Med Biomed Sci 11-10:9;2018.

FreeStyle Libre Sistemi ile daha etkin diyabet yönetimi:
Sürekli ve kolayca şeker ölçümü yapar, aynı zamanda kolay,
anlaşılır ve detaylı raporlar sayesinde hekimlerle uzaktan
diyabet yönetimi imkanı sağlar.
Yapılan bir klinik çalışma ile Ramazan boyunca çocuk ve yetişkin
Tip1 diyabetlilerin FreeStyle Libre sisteminden nasıl faydalandıkları değerlendirilmiştir.
Çalışma sonucunda aşağıdaki bulgular saptanmıştır:1
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Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı
ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Çalışmaya katılanların
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'u
asemptomatik
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FreeStyle Libre
sayesinde erken tespit
ettiği için zamanında
aksiyon alabilmiştir.
*Sensör ölçümleri,
glukometre ile
doğrulanmıştır.1

FreeStyle Libre sistemi hipoglisemi, hiperglisemi ve gün
içindeki glikoz değişimleriyle ilgili detaylı raporlar sunarak
oruç boyunca aksiyonların doğru planlanmasını sağlar.

Referanslar: 1. A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may benefit children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan. Saudi Med J 2017; Vol. 38 (4): 366-371.

Düzenli şeker ölçümü sayesinde diyabetliler glikoz
seviyeleriyle ilgili anlık takip yapabilir ve gerekli durumda
hızlı aksiyon alabilirler.
Parmak delmeden yapılan bir saniyelik ölçümle görebilecekleriniz :

Mevcut şeker değeri

Trend oku

Glikoz değerlerinin seyri yönünü gösterir.

Son 8 saatlik şeker geçmişi

Gün içerisinde alınan insülin, yemekler ve egzersiz gibi
aksiyonların şeker değerini nasıl etkilediği net olarak görülmektedir.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Diyabet yönetiminin dijital çağı başlıyor!

Diyabetliler
FreeStyle Libre sensörü
ile çalışan, FreeStyle
Libre okuyucuyla birlikte
veya okuyucunun yerine
kullanılmak üzere
geliştirilmiş Apple Store
ve Google Play Store'dan
ücretsiz indirilebilen bir
mobil uygulamadır.
Kişilerin diledikleri an
diledikleri yerde parmak
delmeden glikoz ölçümü
yapabilmelerini sağlar.

Sağlık Profesyonelleri
Tüm glikoz verilerine ve detaylı
glisemik profile kolay, anlaşılır ve
ücretsiz erişim sağlayan LibreView
sistemi ile tüm veriler cloud tabanlı
sistem üzerinde güvende! Uzaktan
diyabet yönetimi ve tedavi kararları
artık mümkün!

FreeStyle Libre Dijital Sağlık Çözümleri ile ilgili diğer detaylar için www.libresensor.com’u ziyaret edebilirsiniz.
LibreView ile verilerinizi hekiminizle paylaşmak için www.libreview.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Diyabetli aileleri
ve yakınları
LibreLink Up,
FreeStyle LibreLink ile
birlikte kullanılmak
üzere tasarlanmış,
glikoz ölçümü yapan
kişilerin ailelerinin,
arkadaşlarının veya
diğer yakınlarının
glikoz okumalarını
uzaktan takip
etmelerine imkan
sağlayan ücretsiz bir
uygulamadır.

FreeStyle Libre, oruç tutmayı tercih eden
diyabetlilere yardımcı olur.1
FreeStyle Libre sistemi; hipogliseminin kontrol altına alınması,
glikoz değişkenliğinin minimize edilmesi ve genel şeker verilerinin
daha etkin takip edilerek yönetilmesinde katkı sağlar.

Düşük Glikoz Olayları Raporu
Diyabetlinin, 15 dakika ve daha fazla
süre ile şeker değerinin 70 mg/dL
olması durumunda, bu şekilde geçen
süreleri birer düşük glikoz olayı
olarak rapor eder. Bu graﬁk 24 saatlik bir günü, 4 zaman dilimine böler
ve her zaman diliminde gerçekleşen
hipoglisemik olayların sayısını
gösterir.
Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı
ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may benefit children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan. Saudi Med J 2017; Vol. 371-366 :(4) 38.

Kullanım Önerisi:

Düşük Glikoz olaylarının günün
hangi saatlerinde daha sık
gerçekleştiğini görmek, düşük
glikoz seyrine sebep olan
aktivitelerin kolay tespiti ve
düzeltilmesini sağlar.

FreeStyle Libre, oruç tutmayı tercih eden
diyabetlilere yardımcı olur.1
FreeStyle Libre sistemi; hipogliseminin kontrol altına alınması,
glikoz değişkenliğinin minimize edilmesi ve genel şeker verilerinin daha etkin
takip edilerek yönetilmesinde katkı sağlar.
Trend Oku

Kullanım Önerisi:

Okuyucu ya da mobil uygulama,
anlık glikoz değerini ve Trend
oklarıyla da glikoz seviyesinin hangi
yöne gittiğini gösterir. Trend
oklarının değişim yönüne göre glikoz
seviyesindeki gidişatı düzeltici aksiyonları almak değerlendirilebilir.

Her Trend oku glikoz seviyesindeki
değişiklik oranını ve glikoz
seviyesinin düşme ya da yükselme
hızını gösterir, bu da glikoz
seviyesinin hangi yöne gittiğinin
tahmin edilmesine yardımcı olur.
Gerekli zamanda düzenleyici
aksiyon alarak hipoglisemi ve
hiperglisemi vakaları engellenebilir.
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Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may benefit children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan. Saudi Med J 2017; Vol. 371-366 :(4) 38.

FreeStyle Libre, oruç tutmayı tercih eden
diyabetlilere yardımcı olur.1
FreeStyle Libre sistemi; hipogliseminin kontrol altına alınması, glikoz değişkenliğinin minimize
edilmesi ve genel şeker verilerinin daha etkin takip edilerek yönetilmesinde katkı sağlar.

Günlük Seyir Raporu
Günün hangi saatlerinde hedef glikoz
aralığında olunduğunu ve glikoz
düzeylerinin değişkenlik durumunu
gösterir.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı
ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may benefit children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan. Saudi Med J 2017; Vol. 371-366 :(4) 38.

Kullanım Önerisi:

Gün içinde istenmeyen glikoz
değişkenliklerini ve hipoglisemi
veya hiperglisemi risk alanlarını
açıkça gösterir. Diyabetlinin gün
içinde ne kadar hedef şeker
aralığına uyumlu olduğu açıkça
görülür.

FreeStyle Libre, oruç tutmayı tercih eden
diyabetlilere yardımcı olur.1
FreeStyle Libre sistemi; hipogliseminin kontrol altına alınması, glikoz değişkenliğinin minimize
edilmesi ve genel şeker verilerinin daha etkin takip edilerek yönetilmesinde katkı sağlar.

Hedefte Geçirilen Zaman Raporu

Kullanım Önerisi:

Glikoz değerlerinin ne kadar süre
boyunca hedef aralığın altında,
hedefte veya üstünde olduğunu
yüzdesel olarak gösterir.

Glikoz değişkenliğinin ya da
hipoglisemi vakalarının çok olduğu
diyabetlilerde "Hedefte Geçirilen
Zaman" hedeﬁnin takip edilmesi ve
hedeﬂer belirlenmesi oldukça
önemlidir. Hedefte geçen zaman
yüzdesi arttıkça diyabetin daha
etkin yönetildiği anlaşılmaktadır.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı
ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Referanslar: 1. A. Al-Agha et al, Flash glucose monitoring system may benefit children and adolescents with type 1 diabetes during fasting at Ramadan. Saudi Med J 2017; Vol. 371-366 :(4) 38.

Diyabetliler artık glikoz ölçümlerini akıllı telefonlarındaki
FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile yapabilir ve şeker
verilerini anlık olarak LibreView sistemiyle sağlık
profesyonellerine otomatik iletebilirler.

Diyabetliler sensörlerini
okuyucuları ya da FreeStyle
LibreLink mobil uygulamalarıyla ya da her ikisi ile
birlikte okutabilirler.*

FreeStyle LibreLink ile yapılan
ölçüm sonuçları otomatik
olarak LibreView sistemine
aktarılır ve raporlanır. Böylece
hekiminizle uzaktan diyabet
yönetiminizi kolayca
gerçekleştirebilirsiniz.†

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

* FreeStyle LibreLink mobil uygulaması ile FreeStyle Libre okuyucusu benzerdir ancak birebir aynı ürünler değildir. Glikoz düzeylerinin hızla değistiği durumlarda, interstisyel (hücreler arası) sıvı glikoz düzeyleri kan glikoz düzeylerini doğru olarak yansıtmadığında
veya sistem hipoglisemi ya da yaklașan hipoglisemi uyarısı verdiğinde veya belirtiler sistem okumalarıyla uyușmadığında kan șekeri ölçüm cihazı ile parmaktan ölçüm yapılması gerekir. FreeStyle LibreLink mobil uygulaması NFC destekli Android OS 5.0 ve yukarısı ve iPhone 7 OS11 ve
yukarısı telefonlarla uyumludur. † FreeStyle Libre sensörü, kendisini bașlatan FreeStyle Libre okuyucusu veya kendisini bașlatan FreeStyle LibreLink uygulaması ile iletișim kurar. Hem okuyucuyu hem de uygulamayı kullanmak istiyorsanız, sensörünüzü önce okuyucuyla bașlatın, ardından bir saat içinde
telefonla tarayın. Veriler cihazlar arasında senkronize edilmez. Bu nedenle, raporların mevcut tüm verileri içerdiğinden emin olmak için sensörün en az 8 saatte bir kez okutmak için kullanılacak yöntem seçilmeli ya da her iki yöntemle de en az 8 saatte bir kez okutulmalıdır.

LibreView içindeki farklı raporlardan biri de Genel Bakış
Raporudur. Genel Bakış Raporu ile ana şeker verileri ve
trendleriyle ilgili bilgi edinilir.
Genel Bakış Raporu
Ortalama Glikoz
İlgili zaman dilimlerinde
gerçekleşmiş ortalama glikoz
değerlerini gösterir.
Düşük Glikoz Olayları
15 dakika ya da daha fazla süreyle
70mg/dL altında kalındığı vakaları
gösterir.

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

Etkin diyabet tedavisi için etkin raporlama
Ambulatuvar Glikoz Proﬁli
Ambulatuvar Glikoz Proﬁli (AGP) olarak da
tanımlanan ve eksiksiz glikoz proﬁlini gösteren
bu rapor seçilen tarih aralığındaki glikoz
değişkenliğini, glikozda yaşanan iniş çıkışları ve
glikoz dalgalanmalarını bir bakışta gösterir.
Hipoglisemi, hiperglisemi ve glisemik
değişkenliklerin tespitini ve diyabet tedavisinde
önceliklerin belirlenmesini kolaylaştırır. Graﬁğin
altında yer alan “Traﬁk Işıkları” diyabet takibinde
dikkat edilmesi gereken glisemik paternlerin,
değişkenliklerin ve problemli alanların
saptanmasına yardımcı olur. AGP Raporu,
glisemik proﬁldeki düşük glikoz olasılığı,
glisemik değerlerde hedeften sapma ve glikoz
değişkenliğine odaklanır.*
Düşük

Orta

Yüksek

Kullanılan görseller sadece gösterim amaçlı olup, gerçek kullanıcı ya da sağlık profesyoneli verisi içermemektedir.

*10th, 25th, 50th (median), 75th, and 90th percentiles. A percentile is the value below which a certain percent of observations falls; eg, the 25th to 75th percentile shows where the middle 50% of the observed glucose results may be found.

FreeStyle Libre dünyada en çok kullanılan
ve talep edilen 1 numaralı şeker takip sistemidir.

Glukozum

GLUKOZ HEDEFTE

112

1 dakika önce

mg/dL

Son 13 gün

112

mg/dL

mg/dL

Suya dayanıklı sensör
Banyo yaparken, duş
alırken, yüzerken veya
spor yaparken
kullanabilirsiniz.ø

Pratik
FreeStyle Libre şeker
değerlerinizi otomatik
olarak raporlar. Böylece şeker
değerinizdeki iniş ve çıkışları,
uyku sırasındaki değişimleri
kolayca görmenizi sağlar.Ω

Sevdiklerinizle bağlantıda kalın!
LibreLinkUp ile de
çocuğunuzun, annenizin ya da
diğer sevdiklerinizin şeker
gidişatlarını takip edebilir,
diyabetli sevdiklerinizle sürekli
iletişimde kalarak diyabetlerini
daha iyi yönetmelerine
yardımcı olabilirsiniz.*

Basit ve rahat
İstediğiniz sıklıkta giysilerinizin
üzerinden de okutabilirsiniz.µ

NOT EKLE

FreeStyle LibreLink mobil uygulamasını hemen bugün indirin ve kullanmaya başlayın.
LibreView ile verilerinizi hekiminizle paylaşmak için
www.libreview.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için
libresensor.com
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sorularınız için 0850 577 75 04
numaralı Müşteri Hizmetleri
hattımıza ulaşabilirsiniz.

∆ Sensör okuması için parmak delinmesi gerekmez. ø Sensörler, 1 metre derinliğe ve 30 dakika süreye kadar suya dayanıklıdır. Ayrıca 3.000 km’den yüksek rakımlı yerlerde sensörü kullanmayınız.µ Okuyucunun sensörden veri alabilmesi için 1-4 cm arasında bir mesafede tutulmalıdır.
Ω Tam bir glisemik resim için sensörünüzü en az 8 saatte bir okutun. * LibreLink Up, FreeStyle LibreLink ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıș, glikoz ölçümü yapan kișilerin ailelerinin, arkadașlarının veya diğer yakınlarının glikoz okumalarını uzaktan takip etmelerine imkan sağlayan
ücretsiz bir uygulamadır.
FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre sensörleri ile birlikte okuyucu ile ya da yerine kullanılmak üzere geliștirilmiștir. FreeStyle Libre sistemi, parmaktan delerek yapılan șeker ölçümlerinin yerine geçmek için endikedir.
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Parmak delmenize gerek yok!
Şeker değerinizi öğrenmek için
1 saniyelik acısız bir okutma
yeterlidir. Ölçüm ile anlık şeker
sonucunuz, şeker gidişatınızı
gösteren trend okunuz ve son
8 saatlik şeker geçmişinize ait
graﬁk ekranda görüntülenir.∆

