Sådan bruger du FreeStyle Libre
FreeStyle Libre er en flash glukosemåler, der placeres i vævsvæsken på overarmen.
Resultaterne af målingerne kan lagres, overføres til
en rapport og analyseres via software fra FreeStyle
Libre, og måleren kan være en hjælp til bedre behandling af din diabetes.

Hvis sensoren mod forventning ikke holder i 14 dage,
skal du også kontakte Abbott Kundeservice på tlf.
39 77 01 90, så du kan få erstattet sensoren.
Husk at gemme folie-toppen med serienummer
hver gang.

FreeStyle Libre-måleren er Region Nordjyllands ejendom og udleveres, når en læge har vurderet, at det er
hensigtsmæssigt. Brugen af FreeStyle Libre kan stoppes og erstattes af almindelig blodsukkermåling, hvis
du ikke opnår og holder de mål, som du og din behandler beslutter.

KONTROL AF BEHANDLINGEN
Vi revurderer dit behov for FreeStyle Libre ved hver
konsultation i diabetesambulatoriet.

KONTAKT OG MERE VIDEN
SÅDAN GØR DU
Når du vælger at anvende FreeStyle Libre flashglukosemåling, skal du være indstillet på følgende:


Du skal kontrollere indstiksstedet dagligt og se efter, at sensoren sidder korrekt, at indstiksstedet
ikke er irriteret, overdrevent rødt eller gør ondt.



Får du hudproblemer, skal du kontakte Diabetesambulatoriet for råd og vejledning.



Du skal foretage en flashglukosemåling minimum
4 gange i døgnet.



Du skal foretage en almindelig blodsukkermåling,
hvis glukoseværdien er < 4 mmol/l eller > 15
mmol/l.



Vi har aftalt følgende mål for din brug af apparatet:

__________________________________________

Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen
til at kontakte os. Har du brug for nye sensorer, så
kontakt Abbott Kundeservice.

Kontakt
Ambulatorium for Diabetes og
Hormon- og Stofskiftesygdomme
Hvis du skal ændre din tid:
Sekretær
Tlf. 97 64 20 31
Mandag – fredag 9.00 – 10.00 og
13.00 –14.00
Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen:
eller dit forløb
Sygeplejerske
Tlf. 97 64 20 04
Mandag – fredag 12.30 – 14.00
Abbott Kundeservice
Tlf. 39 77 01 90

UDLEVERING AF SENSORER
Du er bevilliget 28 sensorer om året, som du får udleveret ved at kontakte Abbott Kundeservice på tlf. 39
77 01 90 (alle hverdage fra 9.00-15.00) eller per mail
til diabetescare@abbott.dk.
Du får tilsendt 4-7 sensorer per gang.
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