Instruktioner att ta med hem
Diskutera med din vårdgivare och läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder enheten.
Rådfråga alltid din vårdgivare innan du gör ändringar i behandling, kost eller motion.

Så tar du hand om snittområdet för korrekt läkning
- Bada och simma inte och undvik ansträngande sporter och aktiviteter under fem dagar.
- Låt Tegaderm™-förbandet sitta kvar över Steri-Strips™-suturtejpen i två dagar. Byt sedan ut det mot ett rent
Tegaderm™-förband eller ett sterilt förband. Var försiktig så att inte Steri-Strips™-suturtejpen följer med när
du tar bort Tegaderm™-förbandet.
• Undvik att blöta ner Tegaderm™-förbandet när du duschar.
• Byt Tegaderm™-förbandet tidigare än efter 2 dagar om gasbindan ser väldigt
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• Du kan placera sändaren över Tegaderm™-förbandet efter den första dagen.
- Låt Steri-Strips™-suturtejpen sitta kvar tills de ramlar av (normalt 5–7 dagar).
- Meddela din vårdgivare om:
• Steri-Strips™-suturtejpen lossnar innan snittet har läkt helt
• du upplever smärta, rodnad, svullnad, värme eller läckande vätskor vid snittet
• du får feber.

Viktiga steg att komma ihåg
Uppvärmningsfas: Pågår under de första 24 timmarna efter insättning av sensorn. Inga glukosvärden visas
i Eversense-appen. Du behöver därför inte ha på dig smartsändaren under uppvärmningsfasen.
Initieringsfas: Efter 24 timmar placerar du smartsändaren över sensorn med det dubbelhäftande plåstret.
Kontrollera att smartsändaren är fulladdad innan du placerar den över sensorn.
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Tryck på strömknappen
och håll den intryckt
i 5 sekunder för att slå
PÅ smartsändaren

LED-indikator

Strömknapp

Sätt fast smartsändaren
på armen
• Öppna och använd
placeringsguiden i appen för
att placera smartsändaren.
• Det kan ta flera sekunder
innan signalstyrkan visas.
Placera smartsändaren där
signalstyrkan visar 2 till
3 streck (bra till utmärkt).
• Stäng placeringsguiden när
anslutningen har upprättats.
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Inom 10 minuter – den första
kalibreringen ska ha gjorts
• Du får en uppmaning om att kalibrera
i mobilappen.

• Gör en blodglukoskontroll med fingerstick
och ange glukosvärdet i appen inom
10 minuter efter fingersticket.
• Du får ytterligare tre kalibreringsupp
maningar under initieringsfasen. Slutför
alla inom 36 timmar.
• Mer information finns i bruksanvisningen
Obs! Glukosvärden visas i appen några minuter efter att den
andra kalibreringen har slutförts.

Tips om varningar och aviseringar
För många varningar eller vibrationer?
• Gå igenom inställningarna för glukosmål och varningar med din vårdgivare.
• Läs om ”Stör ej” i bruksanvisningen.
Får du en varning om starkt omgivningsljus?
• Flytta dig från direkt ljus.
• Täck smartsändaren med mörka kläder.
• Flytta smartsändaren 1 cm uppåt så att den täcker sensorn bättre.

Korrekta kalibreringstips
• Tvätta och torka händerna grundligt innan du gör ett blodglukostest med fingerstick.
• Lägg in kalibreringsvärdet inom 10 minuter efter att du har kontrollerat din blodglukos.
• Blodglukos och sensorglukos kanske inte matchar exakt.
• Kalibreringsvärdet måste ligga mellan 2,2 och 22,0 mmol/L.
• Undvik att kalibrera när glukosnivån förändras snabbt (som efter måltider, efter att du har tagit
insulin eller under träning).
• Håll smartsändaren på plats över sensorn 5 minuter innan och 15 minuter efter varje kalibrering.

Ytterligare tips
• Gör alltid ett blodglukostest med fingerstick om du upplever att du har
symptom på lågt eller högt blodglukos
• Byt det dubbelhäftande plåstret dagligen och diskutera ytterligare behov
av förband med din vårdgivare.
• Ladda smartsändaren i ca 15 minuter varje dag. Låt den vara ansluten tills
LED-lampan lyser med ett fast grönt sken.
• Kontakta din vårdgivare om du drabbas av en medicinsk nödsituation
eller om du har frågor om behandlingsplanen för din diabetes.
• Kontakta Ascensia Diabetes Cares kundsupport om du behöver hjälp eller
har frågor om Eversense XL CGM-systemet på:
020-83 00 84 (Vardagar 8.00–16.30)
Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att
komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin
vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabetes.com/safety-info.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated.
Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Apple Watch® är en produkt från Apple, Inc. och kan köpas separat från en auktoriserad Apple-återförsäljare. Apple Watch medföljer inte Eversense CGM-systemet.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
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