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Systemet Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) är indicerat för kontinuerlig 
mätning av glukosnivåer i upp till 180 dagar hos personer med diabetes som är 18 år och äldre. 
Systemet är avsett att ersätta mätning av blodsocker (BG) på fingertopp i samband med 
beslut om diabetesbehandling. Mätningar av blodsocker med fingerstick krävs fortfarande 
för kalibrering i första hand en gång om dagen efter dag 21 och när symtomen inte stämmer 
överens med CGM-information eller när man tar mediciner i klassen tetracyklin. Procedurerna för 
insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense E3 CGM-systemet är 
en receptbelagd anordning; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information.

Säkerhetsinformation finns på https://www.global.eversensediabetes.com/safety-info 

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring och Eversense-logotypen är 
varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Ascensia och logotypen Ascensia Diabetes 
Care är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes 
Care Holdings AG. Alla andra varumärken ägs av respektive ägare och används enbart för 
informativa syften. Inget samband eller garanti ska antydas eller inbegripas.
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Kontakter:
•  Kontakta vårdgivaren som utförde proceduren för frågor 

om insättningstället.

•  Kontakta din diabetessköterska/läkare om du har frågor 
om din diabeteshantering.

•  Kontakta Eversense kundsupport om du har tekniska frågor, 
eller behöver hjälp med att komma igång med Eversense: 
tel: 020 - 83 00 84, e-post: Eversense.se@ascensia.com.

•   Undvik att bada eller blöta ned snittområdet i ett 
badkar i minst 5 dagar. Att duscha går bra, men 
undvik en direkt vattenström mot området.

•  Tegaderm™ ska sitta på i minst fem dagar. Om det 
lossnar innan dess ska du sätta dit ett nytt. Var extra försiktig 
så att du inte drar loss dina Steri-Strips™ när du tar bort 
Tegaderm™-plåstret.

•  Skydda insättningsstället från fukt och svett. Undvik också fysisk 
ansträngning som belastar såret så det riskerar att gå upp. 
Tänjning på såret försämrar också sårläkning.

•  Låt Steri-Strips™ sitta kvar tills de ramlar av.

Informera din läkare om:

•  Steri-Strips™ lossnar innan 
snittet har läkt helt.

•  Du får feber eller upplever 
smärta, rodnad, svullnad, 
värme eller läckande vätskor 
vid snittområdet.

Läs noga avsnittet Fördelar och risker i bruksanvisningen till ditt Eversense E3 CGM-system.

Titta på instruktionsfilmerna på https://www.diabetes.ascensia.se/
eversense-e3/support/eversense-e3/onboarding-videos/

Dag Ett: Kom igång
• Läs bifogade bruksanvisning till Eversense E3 och snabbguiden.

• Ladda ned Eversense-appen och parkoppla din sändare med din mobila enhet.

• Koppla ihop sensorn och smartsändaren och starta uppvärmningsfasen på 24 timmar.

• Ange de inställningar som diskuterats med och tillhandahållits av ditt diabetesvårdteam.

• Stäng av sändaren, du behöver inte ha den på dig förrän du startar initieringsfasen.

Dag Två: Systemets initieringsfas börjar
•  Placera sändaren på det självhäftande plåstret och placera det över sensorn, där signalen är som 

starkast. 

•  Genomför 4 initieringskalibreringar. Kalibreringarna kan genomföras så ofta som varannan timme, 
men du måste genomföra alla fyra inom 36 timmar. 

• Efter den andra godkända kalibreringen kommer du börja se dina glukosdata.

Dag Tre och därefter: Daglig användning
• Fasen med dagliga kalibreringar börjar.

•  Efter dag 21: primärt en kalibrering per dag.
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Så tar du hand om insättningsstället för korrekt läkning




