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Pese kohta tavallisella saippualla, 
kuivaa ja puhdista sitten 
alkoholipyyhkeellä.
Anna kohdan kuivua, ennen  
kuin jatkat.

Vedä kansi kokonaan irti 
sensoripakkauksesta. Kierrä tulppa  
irti sensorin asettimesta.
HUOMIO: sensorikoodin 
täytyy olla sama sekä 
sensoripakkauksessa että 
sensorin asettimessa.

Valitse kohta käsivarren takaosasta.
Huomautus: Vältä arpia, luomia,  
raskausarpia, kyhmyjä ja insuliinin  
pistoskohtia. Vaihtele kohtia  
käyttökertojen välillä ihoärsytyksen  
estämiseksi. Ota huomioon  
käyttömukavuus ja harrastamasi liikunta.

Täydelliset järjestelmän ohjeet ja tiedot ovat käyttäjän ohjekirjassa.

Kosketusnäyttö

Koti-painike
USB-portti

Sensori-
pakkaus

Lukulaite

Aseta sensorin asetin kohdan 
päälle ja aseta sensori painamalla 
asetinta lujasti alaspäin. 
HUOMIO: sensorin asetinta ei saa 
painaa, ennen kuin se on asetettu 
valmistellun kohdan päälle, jotta 
et saa tahattomia tuloksia tai 
aiheuta vammaa.

Varmista, että sensori on 
kunnolla kiinni. 
Hävitä käytetty sensoripakkaus 
ja sensorin asetin. Katso 
käyttäjän ohjekirjan kohta 
Hävittäminen.

Vedä sensorin asetin varovasti 
irti iholta.

Pikaopas

VAIHE 1

VAIHE 4

VAIHE 7

VAIHE 2

VAIHE 5

VAIHE 8

Kohdista sensorin asettimen 
musta merkki sensoripakkauksen 
mustaan merkkiin. Paina sensorin 
asetinta lujasti alaspäin kovalla 
pinnalla, kunnes se ei enää liiku. 

Sensorin asetin on valmis 
sensorin asettamista varten.
HUOMIO: Sensorin asetin 
sisältää nyt neulan. Sensorin 
asettimen sisäpuolta ei saa 
koskettaa eikä sitä saa asettaa 
takaisin sensoripakkaukseen.

Nosta sensorin asetin pois 
sensoripakkauksesta. 

Kansi Tulppa

Sensori

Sensorin 
asetin

Etikettien koodien 
on täsmättävä

● 
 1 Kokoa sensori ja aseta se iholle 

● 
 2 Aloita uusi sensori lukulaitteessa 

● 
 3 Tarkista glukoosisi milloin tahansa   
  haluat enintään 14 päivän ajan 

Odota 60 minuuttia, 
kunnes järjestelmä 

käynnistyy

Käyttöönoton yleiskatsaus

●
 

 1 Kokoa sensori ja aseta se iholle
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Glukoosin 
suuntanuoli Mitä se tarkoittaa

Glukoosi nousee nopeasti

Glukoosi nousee

Glukoosi muuttuu hitaasti

Glukoosi laskee

Glukoosi laskee nopeasti

21

15

9

3
14:00 18:00 22:00

4,0 mmol
L

Glukoosi 
laskemassa

Ei akt. sensoria

22:23

Aloita uusi
sensori

Tarkastele
historiaa

Matalan glukoosin 
hälytys

Korkean glukoosin 
hälytys

Ei signaalia -hälytys0

Muuta 
hälytysasetuksia

OK

Muuta hälytysasetuksia

Hälytysasetukset

 Matala glukoosi Pois

 Korkea glukoosi Pois

 Ei signaalia Pois

OK

minuuttia

Uuden sensorin 
aloitus käynnissä

60 
Sensoria voidaan käyttää 
seuraavan ajan kuluttua:

OK

Matalan glukoosin 
hälytys

Sivuuta hälytys ja tarkasta 
glukoosi

Korkean glukoosin 
hälytys

Sivuuta hälytys ja tarkasta 
glukoosi

Skannaa sensori nyt?

Ei signaalia -hälytys

KylläEi

Hälytykset

Ääni ja värähtely

Aika ja päivämäärä

Asetukset

1 / 3

22:23

Tarkasta
glukoosi

Tarkastele
historiaa

Loppuu 14 p kul.

Kun hälytys on PÄÄLLÄ, ääni/värähtely ja signaalin tila 
näytetään oletusnäytössä.  

Lisäsymboleja on käyttäjän ohjekirjassa

Symboli Mitä se tarkoittaa 

 Ääni ja värähtely PÄÄLLÄ 

 Ääni ja värähtely POIS 

 Sensori tiedonsiirtoyhteydessä lukulaitteen 
 kanssa
 Sensori ei tiedonsiirtoyhteydessä lukulaitteen 
 kanssaTarkasta

glukoosi
Tarkastele
historiaa

Loppuu 14 p kul.

22:23

Käynnistä lukulaite painamalla  
Koti-painiketta.
Huomautus: jos käytät lukulaitetta 
ensimmäistä kertaa, noudata päivämäärän 
ja ajan asettamista koskevia kehotteita.

Valitse Aloita uusi sensori.

Siirry oletusnäyttöön 
painamalla Koti-painiketta. 
Valitse .

Valitse Hälytykset ja sen jälkeen 
Muuta hälytysasetuksia.  

Valitse ja aseta hälytykset. Tallenna valitsemalla valmis. 
Huomautus: Ei signaalia -hälytys kytkeytyy myös päälle automaattisesti,  
kun kytket alhaisen tai korkean glukoosin hälytyksen päälle ensimmäistä 
kertaa. Kytke se pois päältä valitsemalla Ei signaalia -hälytys.

Pidä lukulaite enintään 4 cm:n 
(1,5 tuuman) päässä sensorista 
skannauksen.
Sensoria voidaan käyttää 
glukoosin tarkistukseen 
60 minuutin jälkeen. 

Pidä lukulaite enintään 4 cm:n 
(1,5 tuuman) päässä sensorista 
skannauksen aikana. Lukulaite näyttää glukoosilukemasi. Näitä ovat 

Nykyinen glukoosi, Glukoosin suuntanuoli ja 
glukoosikuvaaja. 

Käynnistä lukulaite painamalla  
Koti-painiketta.

VAIHE 3

VAIHE 3

VAIHE 3

VAIHE 1

VAIHE 1

VAIHE 2

VAIHE 2

VAIHE 1 VAIHE 2

Valitse Sivuuta hälytys ja tarkasta 
glukoosi tai sivuuta hälytys ja tarkasta 
glukoosisi painamalla Koti-painiketta. 

Sivuuta hälytys valitsemalla Ei.
Valitse Kyllä tai paina 
aloituspainiketta, jos haluat sivuuttaa 
hälytyksen ja skannata sensorin.

Antaa ilmoituksen, kun 
glukoosi on asettamasi 
tason alapuolella.

Antaa ilmoituksen, kun sensori 
ei ole yhteydessä lukulaitteeseen 
etkä saa matalan tai korkean 
glukoosin hälytyksiä. 

Antaa ilmoituksen,  
kun glukoosi on asettamasi 

tason yläpuolella.

Sensori on automaattisesti tietoyhteydessä lukulaitteen kanssa ja voi antaa glukoosihälytyksiä, 
jos päätät kytkeä ne PÄÄLLE. Hälytykset ovat POIS päältä oletusasetuksena. Kytke hälytykset 
PÄÄLLE tai muuta niiden asetuksia noudattamalla seuraavia vaiheita. 

Sensori on skannattava, jotta voit nähdä glukoosilukemasi.

Nykyinen  
glukoosi

Viimeisimmän 
skannauksen  

glukoosi

Viesti
Saat lisätietoa tätä 

koskettamalla

Jos olet noudattanut käyttäjän ohjekirjassa annettuja ohjeita ja sinulla on edelleen 
ongelmia järjestelmän käyttöönotossa tai jos sinulla on oireita, jotka eivät täsmää 
glukoosin seurannan kanssa, ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.

FreeStyle, Libre, and related brand marks are trademarks of  
Abbott Diabetes Care Inc. in various jurisdictions. 
©2019 Abbott ART41106-011 Rev. A 10/19
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 2 Aloita uusi sensori lukulaitteessa
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 3 Tarkasta glukoosi

Hälytysten käyttäminen

Hälytysten asettaminen
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