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Sensor Pack

FreeStyle Libre
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Tvätta stället med vanlig tvål, 
torka och rengör sedan med 
alkoholservett. Låt stället lufttorka 
innan du fortsätter.

Dra av locket helt från 
sensorförpackningen. Skruva loss
korken från sensorapplikatorn.
FÖRSIKTIG: Sensorkoderna 
måste matcha koderna på 
sensorförpackningen och 
sensorapplikatorn.

Välj en plats på överarmens baksida.
Observera: Undvik ärr, 
födelsemärken, hudbristningar, 
hudknölar och insulininjektionsställen. 
Växla appliceringsställe för att 
förhindra hudirritation. Tänk på att det 
ska kännas bekvämt och fungera med 
dina aktiviteter.

 Se din bruksanvisning för fullständiga instruktioner och information om systemet.

Pekskärm

Hemknapp
USB-port

Sensor-
förpack-

ning

Avläsare

Placera sensorapplikatorn över 
stället och tryck ned ordentligt 
för att applicera sensorn. 
FÖRSIKTIG: Tryck inte ned 
sensorapplikatorn förrän den 
placerats över ett förberett ställe 
för att förhindra oavsiktliga 
resultat eller skada.

Kontrollera att sensorn  
sitter säkert. 
Kassera den använda 
sensorförpackningen och 
sensorapplikatorn. Se Kassering 
i bruksanvisningen.

Dra försiktigt bort 
sensorapplikatorn från kroppen.

Snabbstartguide

STEG 1

STEG 4

STEG 7

STEG 2

STEG 5

STEG 8

Placera den mörka markeringen 
på sensorapplikatorn mot 
den mörka markeringen på 
sensorförpackningen. Placera 
produkten på en hård yta och 
tryck ned sensorapplikatorn 
ordentligt tills det tar stopp. 

Sensorapplikatorn är redo att 
applicera sensorn.
FÖRSIKTIG: Sensorapplikatorn 
innehåller nu en nål. Vidrör 
inte sensorapplikatorns insida 
och sätt inte tillbaka den 
i sensorförpackningen.

Lyft ut sensorapplikatorn ur 
sensorförpackningen. 

Lock

Sensor

Sensorapp-
likator

Koderna på 
etiketterna måste 
stämma överens

●
 

 1  Montera och applicera sensorn på 
kroppen

●
 

 2 Starta ny sensor med avläsaren

 

 

Vänta 60 minuter 
för uppstart

Kork

Du kan kontrollera glukosvärdet när 
du vill i upp till 14 dagar

Installationsöversikt

●
 

 1 Montera och applicera sensorn på kroppen

FLASH GLUKOSÖVERVAKNINGSSYSTEM
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0 aktiv sensor

22:23

Starta ny
sensor

Granska
historik
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4,0 
Glukosnivån 
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Kontrollera glukos

Läs av sensorn för att 
kontrollera glukos.

22:23

Kontrollera
glukos

Granska
historik

Avslut om 14dgr

Dagliga mönster

Tid i målvärdes- 
området

Händelser med 
lågt glukosvärde

Sensoranvändning

Loggbok

Dagligt diagram

Medelvärde för 
glukos

Granska historik
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OKNy sensor startar
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Sensorn kan användas om:
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Glukosdiagram
Diagram över dina aktuella och lagrade glukosvärden

Måltids-
anteckning

Målglukos-
område

Anteckning om 
snabbverkande 
insulin

Aktuellt 
glukos

Tid

Meddelande
Tryck på  för mer 
information Lägg till anteckningar

Tryck på  för att lägga till 
anteckningar om 
glukosvärdet

Aktuellt glukos
Glukos från din 
senaste avläsning

Glukostrendpil
Riktning som ditt glukosvärde rör sig i

Pil Vad den betyder

Glukosnivån stiger snabbt

Glukosnivån stiger

Glukosnivån ändras sakta

Glukosnivån sjunker

Glukosnivån sjunker snabbt

Tryck på hemknappen för att starta 
avläsaren.
Obs! Om du använder avläsaren 
för första gången följer du 
uppmaningarna för att ställa in 
datum, tid och målglukosområde. 

Tryck på Starta ny sensor. Håll avläsaren inom 4 cm 
(1,5 tum) från sensorn för att 
läsa av den. 
Sensorn kan användas för 
att kontrollera glukos efter 
60 minuter.

Tryck på hemknappen för att starta 
avläsaren. Tryck på hemknappen igen för 
att gå till hemskärmen.

Tryck på Granska historik. Välj alternativ att visa.

Håll avläsaren inom 4 cm  
(1,5 tum) från sensorn för att 
läsa av den.

Tryck på hemknappen för att starta 
avläsaren.

Avläsaren visar dina glukosvärden.

Förstå dina glukosvärden
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Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 0YL, UK

Kontakta sjukvårdspersonal om du har följt instruktionerna som beskrivs 
i användarhandboken och fortfarande har problem med att ställa in systemet  
eller om du får symtom som inte stämmer med glukosövervakningen.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of 
Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. 
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● 
 2 Starta ny sensor med avläsaren

● 
 3 Kontrollera ditt glukosvärde

● 
 4 Granska din historik
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