Datum/tid för bokat besök: ________________________________

Förbered dig inför ditt CGM-besök
Vad roligt att du har valt att använda Eversense® XL systemet för kontinuerlig glukosövervakning (CGM).
Nu börjar din resa med Eversense XL CGM-systemet!
Innan besöket
 ölj stegen för att komma igång i snabbguiden för Eversense XL
F
(global.eversensediabetes.com)
 adda ner den kostnadsfria Eversense-appen från App Store® eller
L
Google Play™ på din kompatibla mobila enhet
 ryck på Eversense CGM-ikonen
T
för att starta appen och följ
sedan instruktionerna för att skapa ditt Eversense CGM-konto
– Välj ”Jag har ingen smartsändare” på välkomstskärmen
– Låt mmol/L vara inställt på skärmen Måttenhet
– Skriv ned användarnamnet (e-postadress) och lösenordet
för ditt konto:

På dagen för besöket
Bär en löst sittande, kortärmad eller ärmlös överdel
Ta med följande till besöket:
– Användarnamnet (e-postadress) och lösenordet för ditt Eversensekonto
– Din mobila enhet, fulladdad och med Eversense-appen installerad
Återgå till dina vanliga vardagsaktiviteter. För att du ska läka
ordentligt rekommenderar vi dock att du inte badar, simmar eller
ägnar dig åt ansträngande aktiviteter under de fem första dagarna.
– Läs alltid hela bruksanvisningen innan du använder produkten och
följ råden från din vårdgivare.

E-post ____________________________
Lösenord _________________________
 ontakta oss på Ascensia Diabetes Cares kundsupport om du har
K
frågor om utbildningsmaterial eller kontoregistrering.

Har du frågor? Vi finns här för dig!

Kontakta: Ascensia Diabetes Care
Eversense kundsupport tel. 020-83 00 84
E-post: Eversense.se@ascensia.com
Besök vår hemsida: diabetes.ascensia.se

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.

© 2020 Senseonics, Incorporated. Med ensamrätt.
© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

G.DC.12.2020.PP-SENS-GBL-0021

