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Hoşgeldiniz
FreeStyle Libre Sistemi

Sizi şeker takibindeki zorluklardan kurtarır.

Flash Glikoz Takibi

Şeker değerlerinizi kolayca takip etmek ve anlaşılması kolay raporlar elde
etmek için devrim niteliğindedir.
Parmak delmenize gerek yok!
Şeker değerinizi öğrenmek için
1 saniyelik acısız bir okutma
yeterlidir.Δ

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

Basit ve rahat
İstediğiniz sıklıkta giysilerinizin
üzerinden de okutabilirsiniz.µ

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

∆
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.

PARMAK
DELMEDEN
SÜREKLİ

ŞEKER ÖLÇÜMÜNDE
EN SON DİJİTAL ÇÖZÜMLERLE TANIŞIN

Sensörü Nasıl Uygularım?
1. Sağ ya da sol
kolun üst arkasını
uygulama bölgesi
olarak seçin.

Koruyucu

3. Sensör paketinin
ambalajını çıkarın.ø

5. Sensör uygulayıcıdaki
koyu renk işareti sensör
paketindeki koyu renk
çizgiyle aynı hizaya getirin
ve sabit bir zeminde
zemine doğru sıkıca
bastırın.

2. Sensörü
uygulayacağınız
bölgeyi alkollü
mendille silin.
Sildiğiniz bölgenin
nemli kalmaması
için kendi kendine
kurumasını bekleyin.∆
Kapak

4. Ambalajın
içindeki sensör
uygulayıcının
kapağını çevirerek
çıkarın.

6. Sensör uygulayıcıyı
sensör paketinden
dışarı çıkarın.∆

∆
Sensör uygulama mekanizması bir filament içermektedir. Lütfen sensör uygulama mekanizmasının içine dokunmayınız ve kutusuna geri koymayınız. ø İstenmeyen
yaralanmaları önlemek için hazırlanan alanın üzerine yerleştirilene kadar sensör aplikatörüne basmayın. µ Sensörün uygulanması morarma veya kanamaya neden olabilir.
Durmayan bir kanama olursa sensörü olduğu bölgeden çıkarın ve farklı bir bölgeye yenisini uygulayın. Uygulama sonrasında sensörün emniyette olduğundan emin olun.

7. Sensör uygulayıcıyı
kolun üst arka
bölümüne yerleştirin
ve sensörü uygulamak
için aşağı sıkıca
bastırın.ø

8. Sensör uygulayıcıyı
yavaşça çekin.µ

9. Sensörün kolunuza
sabitlenmiş olduğunu
kontrol edin.

Sensörü Kullanmaya Başlamam İçin Neden 1 Saatlik Bir Isınma
Süresi Gerekiyor?

Kolunuza yeni bir sensör uyguladığınız zaman vücudunuza alışması için
belirli bir süre geçmesi gerekir. FreeStyle Libre sensörünün,
vücudunuza uyumlu bir şekilde çalışabilmesi adına 1 saatlik bir ısınma
süresi standart olarak programlanmıştır.

Eğer FreeStyle Libre sensörünü ilk defa uyguluyorsanız
dikkat etmeniz gereken noktaları videoyu izlerken
bulacaksınız. O halde kodu basitçe okutup izleyelim!
∆
Sensör uygulama mekanizması bir filament içermektedir. Lütfen sensör uygulama mekanizmasının içine dokunmayınız ve kutusuna geri koymayınız. ø İstenmeyen
yaralanmaları önlemek için hazırlanan alanın üzerine yerleştirilene kadar sensör aplikatörüne basmayın.µ Sensörün uygulanması morarma veya kanamaya neden olabilir.
Durmayan bir kanama olursa sensörü olduğu bölgeden çıkarın ve farklı bir bölgeye yenisini uygulayın. Uygulama sonrasında sensörün emniyette olduğundan emin olun.

Önemli Noktalar
Kalibrasyon
FreeStyle Libre sensörlerinin kalibrasyonu; fabrikada, üretim
aşamasında yapılmış ve kontrol edilmiştir. Sizin ek bir kalibrasyon
yapmanıza gerek yoktur. Sensörünüzü kullanmaya başlamak için
parmak delerek kan şekeri testi yapmanıza gerek kalmaz.

Kullanıcı Kalibrasyonuna Gerek
Duyulmaması Ne Anlama Gelir?
Kalibrasyon, her bir sensörün duyarlılık
seviyeleri birbirinden farklı olabileceği için
gereklidir.
Mevcut sürekli glikoz ölçüm sistemlerinde,
kullanıcı tarafından kalibrasyon yapılması
gerekmektedir.
FreeStyle Libre sensörü, sensörlerin birbirine
kıyasla hassasiyeti en az olacak şekilde
tasarlanarak, üretim esnasında kalibre edilmiştir.
Bu nedenle parmak delerek kalibrasyon
yapılmasına gerek yoktur.

Sensörü Okutma ve Veri Toplama
Şeker değerleriniz, okuyucu ile sensörün 1 saniyede okutulması
sonucu elde edilir.

MEVCUT ŞEKER DEĞERİ:
1 dakikalık en güncel şeker değerini
gösterir.

8 SAATLİK GRAFİK:
Grafikler, sensör tarafından her 15 dakikada
otomatik olarak kaydedilen şeker ölçüm
değerlerinden, son 8 saatin verilerini
gösterecek şekilde oluşturulmuştur.

Hızla Yükseliyor
Yükseliyor
Yavaşça Değişiyor
Düşüyor

TREND OKU:
Trend oku, şeker değerinizin hareket
yönünü, ne kadar hızlı değiştiği bilgisi ile
birlikte gösterir.

Hızla Düşüyor

Entegre Dijital Sağlık Çözümleri
Şeker değerlerinizi
doktorunuz ile
uzaktan paylaşın!

FreeStyle Libre okuyucu yerine
telefonunuzla da şeker
ölçümü yapın!

Aileniz ya da yakınlarınız şeker
değerlerinizi kendi telefonlarından
anlık takip etsin!

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.

Diyabet Yönetiminin
Dijital Çağı Başlıyor!
Okut
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.

Keşfet
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!

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

Trend Oklarını Yorumlama
ve Uygulama
FreeStyle Libre sensörü, her bir dakikada
glikoz ölçümünüzü yapar ve okuyucu her 15.
dakikadaki glikoz ölçümünüzü otomatik olarak
hafızasına kaydeder.

Glukozum

GLUKOZ HEDEFTE
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Son 13 gün
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Trend oklarının değişim yönüne göre glikoz
seviyenizdeki gidişatı, düzeltici aksiyonlar
alarak değerlendirebilirsiniz.

NOT EKLE

HIZLI ARTAN
GLİKOZ
(Dakikada
2 mg/dL’den fazla)

Okuyucu, anlık glikoz değerinizi ve trend
oklarıyla da glikoz seviyenizin hangi yöne
gittiğini gösterir.

ARTAN GLİKOZ
(Dakikada
1-2 mg/dL’den fazla)

YAVAŞ DEĞİŞEN
GLİKOZ
(Dakikada
1 mg/dL’den fazla)

AZALAN GLİKOZ
(Dakikada
1-2 mg/dL’den fazla)

HIZLA AZALAN
GLİKOZ
(Dakikada
1-2 mg/dL’den fazla)

Trend Okları ve
Hedeflenen Glikoz
Öngörülen Glikozu Hesaplamak
Her trend oku, glikoz seviyenizdeki değişiklik
oranını ve glikoz seviyenizin düşme ya da
yükselme hızını gösterir. Bu da glikoz
seviyenizin hangi yöne gittiğini tahmin
edebilirsiniz demektir.

Yandaki tabloda
glikoz değişimlerinin
FreeStyle Libre
okuyucuda trend
okları ile nasıl
gösterildiğini
bulabilirsiniz.

Dijital Sağlık Çözümleri Genel Tanıtım
FreeStyle Libre sensörünü kullanıyorsanız dijital
uygulamalar ile diyabetinizi daha iyi yönetebilirsiniz.
Cep telefonunuzdan şeker verilerinize bakabilir,
sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.
Ayrıca sizi takip eden sağlık profesyonelleri ile
uzaktan diyabet yönetimi de mümkün!

Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Hadi videoyu izleyelim!

Uygulaması Nedir ve Nasıl Kullanılır?
FreeStyle LibreLink mobil uygulaması sayesinde cep telefonu
ile şeker verilerini kontrol etmek mümkün!
Yapmanız gereken ilgili program indirici arayüzlerden
FreeStyle LibreLink mobil uygulamasını ücretsiz indirmek.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Hadi videoyu izleyelim!

Hem Okuyucu Hem Mobil Uygulamayı
Aynı Anda Nasıl Kullanırım?
Dilerseniz okuyucunuzla, dilerseniz cep telefonunuzla!
Okuyucunuz veya mobil uygulamanız ile ya da her ikisiyle birlikte
şeker takibine devam edebilirsiniz. Seçim sizin! Hem mobil uygulama
hem okuyucu kullanırken mutlaka öncelikli olarak okuyucunuz ile
sensörünüzü başlatmanız gerektiğini unutmamalısınız!
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FreeStyle LibreLink uygulaması, NFC
uyumlu Android OS 7.1 ve üzeri
cihazlarda ve OS 11 ve üzeri işletim
sistemi kullanan iPhone 7 ve üzeri
cihazlarda kullanılabilir. Şeker ölçümü
alabilmek için okutma pozisyonları
farklı telefonlarda değişiklik
gösterebilir.

NOT EKLE

FLAŞ GLİKOZ TAKİP SİSTEMİ

FreeStyle LibreLink Kullanım İpuçları
Eğer kullanmakta olduğunuz bir sensör var ise FreeStyle LibreLink
uygulamasını başlatın ve mobil telefonunuz ile mevcut sensörünüzü
okutun. Kullanmakta olduğunuz bir sensör yok ise önce yeni bir
FreeStyle Libre sensörünü uygulayın, sensörü FreeStyle LibreLink
uygulaması ile başlatın, sensörünüzün 60 dakikalık vücudunuza alışma
periyodunu bekleyin. Anlık ölçümünüzü, şeker değerinizin gidişatını
gösteren trend okunu ve son 8 saatlik şeker geçmişinizi görmek için
sensörünüzü okutun.
Aynı sensörü hem FreeStyle LibreLink uygulaması hem de
FreeStyle Libre okuyucu ile birlikte kullanmak istiyorsanız ilk olarak
sensörü okuyucu ile okutmanız gerekmektedir. Hemen sonra
FreeStyle LibreLink uygulamasını kullanmalısınız. Aynı sensörü okutmak
için okuyucu ve telefon birlikte kullanıldığında, iki cihaz arasında veri
senkronizasyonu gerçekleşmez. Her iki cihazı da 8 saatte bir ayrı ayrı
okutmanız gerekmektedir.

Peki bunu nasıl yapacaksınız?
Hadi videoyu izleyelim!
FLAŞ GLİKOZ TAKİP SİSTEMİ

Uygulaması Nedir ve Nasıl Kullanılır?
Diyabet takibinin en güzel tarafı sevdiklerimizin ve yakınlarımızın
şeker seviyesini kontrol edebilmektir.
Bunun için LibreLinkUp mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.
FreeStyle LibreLink ile şeker ölçüm sonuçlarınızı dilediğiniz
LibreLinkUp kullanıcısı ile paylaşabilirsiniz. Veriler maksimum
20 farklı LibreLinkUp kullanıcısı ile paylaşılır.

Nasıl mı?
Hadi videoyu izleyelim.

FLAŞ GLİKOZ TAKİP SİSTEMİ

LibreView ile FreeStyle Libre
Raporlarıma Nasıl Ulaşacağım?
FreeStyle Libre sensörü her dakika şeker verilerini
güncellemeye programlanmış bir sistematiğe
sahiptir.
Bu sayede 24 saat boyunca siz farkında olmadan
şekerinizi ölçer ve grafikler halinde veriler oluşturur.
Her diyabetlinin kendi şeker verilerine
bakabilecekleri internet yazılım programı
mevcuttur.
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www.libreview.com
adresinden şeker seyrinize bakabilir ve sizi takip
eden sağlık profesyoneli ile şeker verilerinizi
çevrimiçi online olarak paylaşabilirsiniz.

112

Nasıl mı?
Hadi videoyu izleyelim.

NOT EKLE
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