4-17 YAŞ ÇOCUKLAR İÇİN DE ONAYLI1

PARMAK DELMEDEN2

KESİNTİSİZ

UYKULAR

Flash şeker takibine hoşgeldiniz
Freestyle Libre ile siz ve çocuğunuz parmak
delmeye gerek kalmadan şeker ölçebilirsiniz.3

Temsili veriler yalnızca örnek amaçlıdır, gerçek hasta verileri değildir.

Artık, çocuğunuzun
parmağını delmeden
şekerini takip edebilirsiniz3
Çocuğunuzun şekerini kontrol etmek için sadece kolunun
üst arka kısmına taktığı küçük sensörü okuyucuya okutun.
Freestyle Libre Sensör

24 saat

14 GÜN

1¨

Freestyle Libre Okuyucu

Gönül rahatlığı ile kullanılabilir Tüm gece ve gündüz şeker
ölçümlerini otomatik olarak yapar4

Kolay gece testi - Şeker
düzeylerini kontrol etmek için
yalnızca okutun

Kanıtlanmış doğruluk Kalibrasyona gerek duymadan 14
güne kadar klinik doğruluk sağlar3,5

Hızlı – Sadece 1 saniyelik okutma
ile gece düşüşleri de dahil olmak
üzere yükselmeleri ve düşüşleri
kolayca takip edebilirsiniz

Pratik ve küçük- Küçük boyutuyla
dikkat çekmeyecek şekilde
tasarlanmıştır. (1 TL'lik madeni
parayla aynı boyutta)

Kullanışlı – Giysilerin üzerinden bile
istediğiniz sıklıkta okutabilirsiniz6
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Parmak delmeden her acısız ölçümle
takip edebilecekleriniz:
22:23
14 günde
sonlanacak

• Mevcut şeker değeri
• Eğilim göstergesi
Şeker değerinin yükseldiğini, düştüğünü ya da
yavaşça değiştiğini gösterir
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• 8 saate kadar şeker geçmişi

150

Gece ve gündüz; yemek, fiziksel aktivite ve
insülinin şeker düzeylerini nasıl etkilediğini
görebilirsiniz

50
14:00

Temsili veriler yalnızca örnek amaçlıdır, gerçek hasta verileri değildir.
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18:00

22:00

Basitçe okutmak varken,
parmak delmek niye?3
Freestyle Libre Sistemi
Siz ve çocuğunuz, eksiksiz şeker profili
bilgisi edinerek diyabeti daha kolay
yönetebilirsiniz.
Keşfetmek ve Sipariş Vermek İçin www.freestylelibre.com.tr

1
En az 18 yaşında olan bir hasta yakınının gözetimi gerektirir. Bu kişi
çocuğun Freestyle Libre Sistemini kullanmakla ve ölçümleri okumakla ya
da yardımcı olmakla sorumludur. | 2Sensör okuması için parmak
delinmesi gerekmez. | 3Glukoz düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda
interstisyel (hücreler arası) sıvı glukoz düzeyleri kan glukoz 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. | 4Sensör 14 günde bir değiştirilmeli ve en az 8 saatte bir
okutulmalıdır. | 5Data on file, Abbott Diabetes Care, Inc. | 6Okuyucu,
sensörün 1 cm ila 4 cm uzağında tutulduğunda, sensörden veriyi alabilir.
FreeStyle Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'ın ticari markalarıdır.
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