Unikt och innovativt
Eversense® XL System för kontinuerlig glukosövervakning (CGM)
Professionellt insatt sensor

Innovativ teknik

En liten, noggrann*
glukossensor som sätts
in precis under huden

En smidig och
laddningsbar
smartsändare som sitter
ovanpå huden

Granska
glukosvärden i
Eversense®-appen
på en kompatibel
mobil enhet

Hudvänligt
dubbelhäftande
plåster som byts
dagligen och håller
sig rent och fräscht

• Sensorn sätts in på vårdgivarens mottagning via
ett litet snitt i ett bedövat område på överarmen
• Snittet stängs igen med kirurgtejp och hålls täckt
i några dagar
• Återgå till vardagsaktiviteterna direkt

Engagerande Eversense-app

• Ladda ner utan kostnad från Apple Store® eller
Google PlayTM
• Kompatibel med de flesta mobila enheter
(https://global.eversensediabetes.com/compatibility)

• Stor och tydlig display (beroende på den mobila
enhetens skärmstorlek)
* Eversense CGM-systemet kräver två kalibreringar av blodglukos per dag.1
Referens: 1. Christiansen MP, Klaff LJ, Brazg R, et al. A prospective multicenter evaluation of the accuracy of a novel implanted continuous glucose sensor: PRECISE II. Diabetes Technol Ther.
2018;20(3):197-206.
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.
© 2020 Senseonics, Incorporated. Med ensamrätt.
© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med ensamrätt.

• Mäter glukosnivåer var femte minut i upp till
6 månader1
• Smartsändare som vibrerar diskret på huden även när den mobila enheten inte finns
i närheten
• Smartsändaren kan tas bort utan att sensorn
förbrukas eller behöver startas om

Långtids-CGM, mindre krångel

• Smartsändaren är vattenresistent till ett djup
av 1 meter under 30 minuter.
• Hudvänligt dubbelhäftande plåster som byts
dagligen och håller sig rent och fräscht.

Har du frågor? Vi finns här för dig.
Kontakta Ascensia Diabetes Care:
Eversense kundsupport tel. 020-83 00 84
(Vardagar 8.00–16.30)
E-post: Eversense.se@ascensia.com
Hemsida: diabetes.ascensia.se
G.DC.12.2020.PP-SENS-GBL-0024

