Livet med

Så enkelt … anpassningsbara inställningar
Med funktionen Ljudinställningar i Eversense®-appen kan du anpassa ditt Eversense XL CGM-system på
flera praktiska sätt:

1 Ställa in anpassade varningsljud
Du kan välja olika ljud för varningar om hög och låg glukosnivå.
T
 ryck på Meny > Inställningar > Ljudinställningar

Inställningar
Om

 Tryck på varje
varning för att välja
varningsljud.

 Tryck på < Tillbaka när
du är färdig så kommer
du tillbaka till skärmen
Ljudinställningar.

TIPS: Bläddra för att lyssna på de olika tillgängliga
signalerna. Signalerna bör väcka din uppmärksamhet och
skilja sig från alla andra ljudaviseringar du har ställt in.

2 Ställa in upprepning av varningar
Inställningarna Låg snooze och Hög snooze avgör hur
ofta varningarna upprepas om din glukosnivå stannar
under inställningen för lågvarning eller över inställningen
för högvarning.
T
 ryck på Meny > Inställningar > Ljudinställningar

 Tryck på Låg snooze eller
Hög snooze för att välja
upprepningsintervall för
varningen.

• Intervall för Låg snooze:
5 till 30 minuter.

• Intervall för Hög snooze:
15 till 180 minuter.

Ett exempel på inställning för upprepning av varningar
Susanna är frustrerad över alla glukosvarningar hon får. Hon inser att hennes snooze-funktion för hög glukosvarning är
inställd på 30 minuter, men hon vet att det ofta tar över en timme innan den höga glukosnivån sjunker när hon har tagit
korrigeringsinsulin. Efter att ha pratat med sin vårdgivare ändrar hon snooze-inställningen för hög glukosvarning till
90 minuter, så att hennes kropp hinner reagera på insulinet.

VIKTIGT: Rådfråga alltid din vårdgivare om du är osäker på hur lång tid du bör ställa in för upprepning av
snooze-varningar.

Så enkelt … anpassningsbara ljudinställningar
3 Använda funktionen Stör ej i Eversense®-mobilappen
Genom att aktivera funktionen Stör ej (DND - Do Not Disturb) under Ljudinställningar
stänger du av varningsljuden och vibrationerna på kroppen för icke-kritiska varningar.
Att aktivera Stör ej-läget i Eversense-appen skiljer sig från att aktivera Stör ej-läget på din
mobila enhet. I diagrammet nedan hittar du en mer ingående förklaring.
Funktionen Stör
ej aktiverad

Om den är aktiverad
Du känner

Du hör

Du ser

DND i Eversenseappen

Vibrationer på kroppen
endast för kritiska
varningar*

Varningsljud
endast för kritiska
varningar*(1)

Popup i appen
endast för kritiska
varningar*

DND på mobil
enhet

Vibrationer på kroppen
för alla varningar

Ej tillämpligt

Popup i appen för
alla varningar(2)

1. Förutsatt att ljudet inte är avstängt på enheten, 2. När Eversense-appen är öppen i förgrunden.

OBS! Möjligheten att få varningar är en viktig fördel med CGM, så vi rekommenderar att man noga tänker
igenom hur DND-funktionen används. En komplett lista med kritiska och icke-kritiska varningar finns i avsnittet
Beskrivningar och åtgärder för varningar i din bruksanvisning. Kritiska varningar är markerade med en asterisk (*).

Ett exempel på användning av DND
Marie vill minimera antalet varningar hon får, så hon aktiverar DND i sin Eversense®-mobilapp. Hon gillar att hon fortfarande
får vibrationer på kroppen, popup-meddelanden med varningar i appen och varningsljud för alla kritiska varningar, men inte
för icke-kritiska varningar.

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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