Parmak delme yöntemiyle glukoz takibi,
diyabetli çocuklar için büyük bir stres
sebebidir1
Çocuklar günde ortalama 6 kez parmak delme
işlemine maruz kalıyor ve çocukların %45'i parmak
delmenin güçlüğünden, %30'u acıdan, %15'i ise
utandığından dolayı bundan şikayet ediyor.
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Ebeveynlerin %67’si diyabetin, çocuğunun hayatını kısıtladığına inanıyor.

%51'i diyabet yönetiminde
parmaktan şeker ölçümü
sebebiyle çocuğunun
uykusunun bölündüğünü
söylüyor.

%44'ü şeker takibini,
çocuklarının uykusunu
bölen en büyük sebep
olarak görüyor.

%63'ü çocuğunun
uyku sırasında en az bir defa
ağır bir hipoglisemi nöbeti
geçirdiğini belirtiyor.

Referans: 1. Kaynak: Abbott Diabetes Care.
* Sensör okuması için parmak delinmesi gerekmez.
#FreeStyle Libre Flash glukoz takip sistemi diyabet hastalarında (4 yaş ve üzeri) hücreler arası sıvı glukoz düzeyini ölçmek için endikedir.
Çocuklarda (4-17 yaş) en az 18 yaşındaki bir hasta yakının gözetimini gerektirir. Hasta yakını, çocuğun FreeStyle Libre sistemini kullanmakla
ve ölçümleri okumakla ya da yardımcı olmakla sorumludur.

Diyabetin etkili bir şekilde
yönetilmesinde düzenli glukoz takibi
en önemli faktördür
FreeStyle Libre Sistemi ile elde edilen eksiksiz
glisemik tabloya* bakmanız, tedavi kararları almanıza
yardımcı olacaktır.
Güvenli ve başarılı bir şekilde kan şekeri takibinin
yerini alabileceği kanıtlanmıştır
•
•
•

Hastaların tavsiye edilen ölçüm sıklığına ulaşmalarını sağlar.1,2
Hipoglisemide geçirilen zamanı, HbA1c değerinde artış
gözlenmeden azaltır.1,2

4-17 yaş aralığında bulunan hastaların %97’si FreeStyle Libre kullanımının
parmaktan ölçüme göre daha kolay olduğunu belirtiyor.3

Parmak delme ile kalibrasyona gerek duymadan kanıtlanmış doğruluk4
•
•
•

14 günlük sensör kullanımı boyunca kesin, stabil ve tutarlı sonuçlar verir.
Fabrika kalibrasyonu olduğu için, kullanıcı kalibrasyon hatalarını ortadan kaldırır.
FreeStyle Libre sisteminin sunduğu raporlar, hastaların glukoz datalarını,
net ve kolayca görmesini sağlar.
Referanslar: 1. Bolinder et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre,
non-masked, randomised controlled trial. The Lancet, published online 12 Sept 16. 2. Haak, T., Hanaire, H., Ajjan, R. et al.
Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated
Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther (2016). doi:10.1007/s13300016-0223-6. 3. Edge J, Acerini C, Campbell F, et al. (2017) An alternative sensor-based method for glucose monitoring
in children and young people with diabetes. Arch Dis Child doi:10.1136/archdischild-2016-311530. 4. Bailey, et.al. The
Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics,
Volume 17, Number 11, 2015.
* Eksiksiz bir glisemik tablo için her 8 saatte bir okuma yapın.

FreeStyle Libre Sistemi, çocukların
glukoz seviyelerinin takibi ve tedavi
kararlarına destek olması açısından
daha iyi bir seçenektir
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Sağlık çalışanlarının %96’sı FreeStyle Libre’nin
hastaların tavsiye edilen ölçüm sıklığına
ulaşmalarına yardımcı olduğunu ve bu yüzden de
kendi kendine kan glukoz ölçümüne kıyasla daha
iyi bir glisemik kontrol ve tedavi sonucu sağladığını
düşünüyor.1
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Sağlık çalışanlarının %96'sı FreeStyle Libre'nin
hipoglisemik olayları saptamaya ve azaltmaya
yardımcı olacağını düşünüyor.1
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Sağlık çalışanlarının %88'i sürekli glukoz ölçüm sistemleri
(CGM) ve kan glukoz cihazlarına kıyasla glukoz takibi yapmak
için FreeStyle Libre sistemini tercih ediyor.1

Referans: 1. Kaynak: Abbott Diabetes Care.

Freestyle Libre Yazılımı ile
hastaların glukoz verilerinden
daha fazla bilgi edinin
Genel Bakış Raporu, önemli bilgileri ve trendleri ön plana çıkarır
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Düşük glukoz olasılığını arttırmadan medyan glukoz hedefine ulaşılmasını zorlaştırıyor.
Medyan altında kalan glukoz değişkenliğine sebep olabilecek faktörler:
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Notlar

Trafik ışığı çizelgesi,
sorunlu noktalara1
hızlı ve kolay bir şekilde
odaklanmanıza
yardımcı olmak için
tasarlanmıştır.

Referans: 1. Dunn TC, Hayter GA, Doniger KJ, Wolpert HA. Development of the likelihood of low glucose (LLG) algorithm for evaluating risk of hypoglycemia: a new approach for using continuous glucose
data to guide therapeutic decision making. J Diabetes Sci Technol. http://dst.sagepub.com/content/early/2014/04/17/1932296814532200. Accessed 17 April 2014.
*10'uncu, 25'inci, 50'inci (medyan), 75'inci, ve 90'ıncı yüzdelik dilimler. Yüzdelik dilim olarak ifade edilen değer, tüm glukoz değerlerinin ne kadarının belirlenen yüzdelik dilim arasına düştüğünü gösterir.
Örneğin 25'inci ve 75'inci yüzdelik dilimler arası, tüm glukoz sonuçlarının %50'sini kapsar.
FreeStyle Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care, Inc.'ın ticari markalarıdır. © 2017 ADC-07374

14 günlük glukoz verilerini bir günlük
görüntü olarak topluca sunar ve
yüzdelik dilimler* şeklinde özetler.
Hipoglisemi ve hiperglisemi olaylarını
ortaya çıkaran, tipik bir günün anlık
görünümüdür.

