
FreeStyle Libre, sizi 
düzenli kan şekeri ölçümünün  
zorluklarından kurtarır.1– 5

Hamileler ve 4 yaş ve üzeri 
çocuklar için de uygundur3

FreeStyle Libre ölçüm sistemlerinin okuyucuları hem 
mg / dL hem mmol / L ölçü birimlerinde sunulur.
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FreeStyle Libre ölçüm sisteminizin 
sunduğu özellikler

Okuyucu ufak ve hafiftir.

Sensörü okutucuya okutmak için, bir saniye yeterlidir.  

Okuma, giysiler üzerinden de gerçekleştirilebilir.6

Işıklandırma ve renkli dokunmatik ekran sayesinde sonuçlar 
karanlıkta da rahatlıkla görülebilir.

 Şeker değerleri, 90 güne kadar okuyucu belleğinde saklanır.7

FreeStyle Libre Okuyucu
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Sensör, dikkat çekmez ve rahattır8 ; üstelik yalnızca  
1 Lira büyüklüğündedir.

Gece-gündüz, 14 güne kadar sürekli kullanılabilir.

Şeker değerinizi sürekli ve düzenli bir şekilde otomatik olarak7 
ölçer ve saklar.

Suya dayanıklıdır. Sensör, duş alırken, banyo yaparken veya  
yüzerken de kullanılabilir.9

Fabrika çıkışı kalibrasyonlu olarak sunulur.

FreeStyle Libre Sensör

FreeStyle Libre ölçüm sistemlerinin okuyucuları hem mg / dL, hem mmol / L ölçü birimlerinde sunulur.



Sensörü takmaya hazır mısınız? 
İşte yapmanız gerekenler:

Kolun hazırlanması
Paketin içeriğinde yer alan alkollü mendili kullana-
rak, üst kolunuzun arka kısmındaki deriyi temizleyin. 
Cildinizin tamamen kurumasını bekleyin.

1

Sensörün ve sensör uygulayıcının birleştirilmesi
Sensör paketini açın ve sensör uygulayıcının kapa-
ğını döndürerek çıkarın. Koyu renkli işaretlerin aynı 
hizaya getirilmiş olduğundan emin olun ve sensör 
uygulayıcısını sensör paketinin içine doğru sıkıca 
bastırın (bunun, örn. masa gibi sağlam bir yüzeyin 
üzerinde yapılması tavsiye olunur).

2

Sensörün uygulanması
Sensör uygulayıcıyı çekerek sensör paketinden  
dikkatlice çıkarın; sensör artık güvenli bir şekilde  
sensör uygulayıcının içine yerleşmiş olacaktır. Sensör 
uygulayıcıyı sensör cilde bakacak şekilde sıkıca  
cildinize bastırın. Bu işlem sırasında sensörün ufak,  
ince ve esnek yapılı anten kısmı cildin altına yerleştirilir.  
Normalde bu işlem herhangi bir şekilde hissedilmez.5

3

Her şeyin yerine oturduğundan emin olun
Sensör uygulayıcıyı kolunuzdan çekin ve sensörün 
sağlam bir şekilde kolunuza yerleşmiş olduğunu 
kontrol edin.

4
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Şimdi de hızlıca okuyucu ayarlarını 
yapalım ve başlayalım!

Okuyucuyu açık konuma ge-
tirmek için, mavi açma düğme-
sine basın. Ana ekrana dönmek 
istediğinizde de yine bu düğmeyi 
kullanın. 

Adım adım ayarlama kolaylığı.  
Ok tuşlarını kullanarak, güncel tarih 
ve saat bilgilerini ayarlayabilirsiniz.

Hedef şeker aralığınızı*, dokto-
runuz veya diyabet danışmanınız 
ile birlikte belirlediğiniz şekilde girin.
Uyarı: FreeStyle Libre 2 okuyucuyu ilk kez 
ayarlama sırasında bu adımın yapılmasına gerek 
yoktur.

Trend oklarıyla tanışarak,  
şeker değerlerinizin hangi hızda, 
hangi yönde değiştiğini daha rahat 
tespit edin.

1 2
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* Doktorunuz tarafından aksi önerilmediği sürece, hedef şeker aralığı için, 70-180 veya 3,9 - 10 mmol/L aralığının girilmesi tavsiye edilir.10 
FreeStyle Libre ölçüm sistemlerinin okuyucuları hem mg / dL, hem mmol / L ölçü birimlerinde sunulur.

Değerlerinizin ölçümü ve şeker seyrinin değerlendirilmesi 
açısından tarihin ve saatin girilmesi önemlidir.



Tek bir okumayla 
her şey takibimde

En son şeker 
değeriniz

Notlar 
(yemekler ve 
insülin hakkında)

Bildirimler 
(örn. sensör 
durumu)

Okuyucunuz ile her şey takibinizde:

Şeker düzeyinizi hızlı ve kolay bir şekilde tespit etmek 
için aşağıdaki adımları izleyin:

FreeStyle Libre 2 modelinin okuyucusu açık konumdayken ayriyeten iki sembol daha görüntülenir: Sinyal kaybı sembolü ve Ses/Titreşim ayarı.  FreeStyle Libre ölçüm 
sistemlerinin okuyucuları hem mg / dL, hem mmol / L ölçü birimlerinde sunulur.

Notlar (dokuna-
rak eklenebilir)

Trend oku

Şeker seyri (son 
8 saatlik geçmiş)

Kan şekeri ve 
ketonu ölçümü

4 cm 4 cm

Açın
Yeni bir sensör 

başlatın
Sensörü  

etkinleştirin11 Okutun



Trend oku size, 
hangi yöne gittiğini gösterir

Trend oku, şeker düzeyinizin mevcut seyri hakkında 
size bir ipucu verir.

Şeker hızla yükseliyor
Yani 15 dakika içinde 30 mg /dL‘den 
veya 1,6 mmol / L‘den yüksek bir 
artış gösteriyor 

Şeker yükseliyor
Yani 15 dakika içinde 15 ila  
30 mg /dL veya 0,8 ila 1,6 mmol / L 
arasında bir artış gösteriyor

Şeker yavaş değişiyor
Yani 15 dakika içinde görülen  
değişim 15 mg /dL’den veya  
0,8 mmol / L’den daha az veya fazla

Şeker düşüyor
Yani 15 dakika içinde 15 ila  
30 mg /dL veya 0,8 ila 1,6 mmol / L 
arasında bir azalma gösteriyor

    Şeker hızla düşüyor
  Yani 15 dakika içinde 30 mg /dL’den 

veya 1,6 mmol / L’den yüksek bir 
azalma gösteriyor

Hızlı azalma gösteren trend 
okları, örneğin hızlı etkili insülin 
verilmesi durumunda görülebilir.

Ama bu trend okunun  
görüntülenmesi ve şeker  
düzeyinizin hâlihazırda zaten 
düşük olması durumunda 
temkinli davranın veya  
hızlı etki gösteren  
karbonhidratlar tüketin.



Güvenli ve başarılı sonuçlar sağlayan 
FreeStyle Libre, düzenli kan şekeri 
ölçümlerine gerek bırakmaz1,2,13,14 

Okunan ISF (interstisyel sıvı) şekeri  
değerlerini baz alarak, insülin dozunuzu 
uyarlayabilirsiniz.2

FreeStyle Libre şeker düzeyinizi,  
kandan değil, doku -yani interstisyel 
sıvı- üzerinden ölçer.

Kan şekerinin kan üzerinden dokuya  
ulaşması biraz daha uzun sürdüğü için,  
kan şekeri değerinizin belirli durumlarda ISF 
(interstisyel sıvı) şekeri değerinizden farklılık 
göstermesi gayet normal bir durumdur.12

Daha kolay anlaşılması için, hızlı bir  
lunapark treni örnek verilebilir.

Kan şekeri ölçümü ile inters-
tisyel sıvıdan şeker ölçümü 
arasındaki fark nedir?

Kan şekeri düzeylerinin stabil seyretmesi 
halinde, FreeStyle Libre tarafından ölçülen 
şeker değerleri ile kan şekeri değerleri  
birbirine çok benzer özelliktedir.
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ISF (interstisyel sıvı) şekeri
(FreeStyle Libre Sensör)

Kan şekeri
(Parmak delme yöntemi)

DamarCilt

Sensör

Sensör anteni

Hızla yükselen kan şekeri değerlerinde   
FreeStyle Libre ile ölçülen şeker değerleri, 
kan şekeri değerlerinden daha düşük 
seyredebilir.

Hızlı düşüş gösteren kan şekeri  
değerlerinde FreeStyle Libre ile ölçülen 
şeker değerleri, kan şekeri değerlerinden 
daha yüksek seyredebilir.

ISF şekeri değerleri

Kan şekeri değerleri

Şeker düzeyi
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140

veya

mg / dL

10
mmol / L

veya

9,4
mmol / L

mg / dL
170

veya



ISF (interstisyel sıvı) şekerinin kan şekeri 
ile karşılaştırılması

Karşılaştırmayı daima şeker değerlerinin en stabil olduğu zamanlarda 
yapın: örn. kalktıktan sonraki ve kahvaltıdan önceki zaman biriminde.

•  Ölçüm karşılaştırılmalarında FreeStyle trend oklarının yatay pozisyonda  
olmasına dikkat edin.

•  Kan şekeri ölçümü öncesinde ellerinizi sabunla iyice yıkayın ve kurulayın.

FreeStyle Precision kan 
şekeri test çubukları 

100 adet PZN: 6905357; 
50 adet PZN: 06905334

FreeStyle Precision 
ß keton test çubukları

10 adet PZN: 06905386

 FreeStyle Libre, rahat  
ettiren çok yönlü teknoloji
 FreeStyle Libre ölçüm sistemleri ile 
kan şekeri veya kan keton düzeyi 
de ölçülebilir. Bunun için, FreeStyle 
Precision kan şekeri test çubuklarını 
veya FreeStyle Precision ß keton  
test çubuklarını kullanın.
Ölçüm sonuçlarınızın kendinizi  
hissetme şeklinizle örtüşmemesi 
halinde ayriyeten hep bir kan şekeri 
testi yapın.2

Kan şekeri değerlerinizi okunan ISF şekeri 
değerleri ile karşılaştırmak için, okuyucunuzu 
FreeStyle Precision kan şekeri test çubukları ile 
kullanmanız tavsiye olunur.



Not ekleme özelliğinden yararlanın

Not eklemek için yapılması gerekenler:

Dokunmatik ekranın sağ üst köşesindeki sembole  
dokunarak, şeker ölçüm değerleri ile ilgili notlar  
ekleyebilirsiniz.

Eklemek istediğiniz notun yanındaki kontrol  
kutucuğunu işaretleyin. Diğer not seçeneklerini  
görüntülemek için, aşağı gösteren ok üzerine tıklayın.

Uyarı: Gıda  ve hızlı etki gösteren Insülin  ile ilgili 
notlar, şeker  diyagramlarınızda ve protokolünüzde  
semboller ile gösterilir.

Notunuza ayriyeten özel bilgiler eklemek için, “Artı” sem-
bolünün üzerine dokunun. “OK (Tamam)” seçeneğine 
basarak, notunuzu kaydedin.

1

2

3

Not ekleme özelliği, FreeStyle 
LibreLink uygulaması15-18 
üzerinden de sunulur.

FreeStyle LibreLink uygulaması şu anda yalnızca FreeStyle Libre kullanıcıları tarafından kullanılabilir.



AGP kullanarak, birkaç günün şeker değerleri standardize edilmiş 24 saatlik 
bir aksiyon planı şeklinde görüntülenir. 
Bu sayede şunları kolayca saptayabilirsiniz: 

•  Şeker değerlerinizin belirli saatlerde hep fazla yüksek veya fazla düşük olup 
olmadığını

•  Şeker düzeyinizin iniş çıkışlı seyredip seyretmediğini, bunun hangi düzeyde 
gerçekleştiğini

•  Gün içerisinde hedef aralığında bulunup bulunmadığınızı, bulunduğunuzda 
ne kadar bulunduğunuzu (Hedef aralığınızı, doktorunuzla birlikte belirlersiniz)

FreeStyle Libre ve AGP üzerinden ölçülen verilerin değerlendirilmesi, şeker 
düzeyinizi iyileştirmenize yardımcı olabilir.

Ambulatuvar Glukoz Profili (AGP) 
ile günlük seyrinizi takip edin

AGP’nizi okuyucunuz (“Günlük Seyir”) ve yazılım üzerinden  
görüntüleyebilirsiniz. LibreView sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için, 
www.LibreView.com adresini ziyaret edin.
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Değişkenlik
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LibreView19 ile diyabet yönetimi 
çok daha kolay

Şeker bilgileriniz güvenli19, 
bulut tabanlı bir diyabet  
yönetimi sisteminde saklanır.

Snapshot

Page
1 / 1

  İnternet tarayıcınıza www.LibreView.com adresini girin.

   “Kaydol” seçeneğine tıklayın, üstteki “LibreView Hesabı”  
kutucuğunu seçin ve talimatlara uyun.

  İpucu: FreeStyle LibreLink uygulamasını zaten kullanıyor  
musunuz? Öyleyse, FreeStyle LibreLink erişim bilgilerinizi  
kullanarak giriş yapın ve uygulamada yer alan verileri,  
LibreView hesabınız üzerinden analiz edin.

  LibreView sisteminin ilk kullanımı sırasında aygıt sürücülerinin 
yüklenmesi gerekir. LibreView aygıt sürücülerini indirip  
yüklemek için, ekrandaki talimatları izleyin.

Hepsi bu kadar! Şimdi okuyucunuzu*, kablo yardımıyla  
bilgisayara bağlayabilir ve verileri yükleyip değerlendirebilirsiniz!

*FreeStyle Libre veya FreeStyle Libre 2 ölçüm sisteminin okuyucusu.

Üç basit adımda 
LibreView’li olun



Şeker düzeyinizi akıllı telefonunuz üzerinden  
okutmaya ne dersiniz?

Öyleyse, ücretsiz FreeStyle LibreLink uygulamasını 
Google Play Store veya App Store’dan indirin ve bir  
sonraki sensörde değerleri akıllı telefonunuz  
üzerinden okutun.15-18

Şeker değerlerini ölçmek ve paylaşmak 
artık çok daha kolay



Ücretsiz LibreLinkUp uygulaması ile hayat 
arkadaşınıza, ailenize veya arkadaşlarınıza iyi 
olduğunuzu bildirebilirsiniz.17,20-22

FreeStyle LibreLink uygulamasının “Paylaşıma Aç” 
fonksiyonunu kullanarak seçtiğiniz kişileri, okutma 
sonuçlarınızı takip etmeye davet edin.21 Ardından 
yakınlarınıza, LibreLinkUp uygulamasının yükleme 
talimatlarını içeren bir e-posta gönderilir.
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Şimdi 
20 kişiye kadar 

paylaşma özelliğiyle

Şeker değerlerinizi, akıllı cep telefonunuz üzerinden mi, 
okuyucu üzerinden mi veya her ikisi üzerinden mi  
okutmak istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz.18



İnternet erişiminiz var mı?

İster çevrimiçi, ister sipariş formu 
üzerinden: reçeteli sipariş vermek artık 
çok kolay

Kullanıcı 
hesabı açın

“Reçeteli 
Sipariş”i seçin

Sigorta 
bilgilerini girin

Reçeteyi 
gönderin

www.FreeStyleLibre.de adresini ziyaret edin ve 
masrafların üstlenilmesi işlemini başlatın.

EVET



* Montag bis Freitag erreichbar von 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus dem deutschen 
Festnetz und dem innerdeutschen Mobilfunknetz.

veya

Sipariş dosyası için doktorunuza başvurun 
veya bize telefon ile ulaşın.  0800 – 519 9 519*

FreeStyle Libre sipariş dosyası 
için doğrudan doktorunuza  

başvurun.

Müşteri hizmetlerimize telefon 
açın, istediğiniz bilgilere ulaşın.

HAYIR

Reçetenizi bize gönderin, masrafların  
üstlenilmesi başvurusunu sizin için yapalım!
Lütfen yeni reçetenizi vaktinde, eski reçetenin tarihi  
dolmadan takdim etmeyi unutmayın.

                 Reçetenin teslimi ile ilgili sorularınız mı  
kaldı? www.FreeStyleLibre.de adresini  
ziyaret edin.

FreeStyle Libre ölçüm sisteminin  
masrafları neredeyse tüm sağlık sigortası 
kuruluşları tarafından karşılanır.23

FreeStyle Libre ölçü sistemlerinin masraflarının üstlenilmesi ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için, www.FreeStyle.de adresini ziyaret edin.



Sizin için derlediğimiz 
ipuçları!

 Uygulanması ve Okutulması
   Yeni sensörü aynı noktaya değil, üst kolunu-

zun arka kısmındaki farklı bir alana takın.

   Sensörü duştan veya küvet banyosundan 
hemen sonra uygulamayın.

   Sensör şeker değerini otomatik olarak ölçer 
ve 8 saatlik bilgileri saklayabilir. Bu yüzden, 
tüm değerleri elde etmek için sensörü, 
mümkün olduğunca sık ancak en az 8 
saatte bir okutun.

  Şeker değerlerinin 
yorumlanması

   Kan şekerinizdeki değişikliklerin ISF şekerine 
gecikmeli yansıyabileceğini lütfen unutmayın. 
Aşırı düzeltmeler yapmaktan kaçının!  Trend 
okları, şeker düzeyinizin hangi yönde ve ne 
kadar hızlı değiştiğini anlamanızı kolaylaştırır.

 Veri yönetimi
   FreeStyle Libre yazılımı kullanarak, raporla-

rınızı istediğiniz zaman bilgisayarınıza PDF 
dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

   LibreView yazılımı size, raporlarınızı diyabet 
ekibiniz ile paylaşma olanağı sağlar.21

   Not ekleme özelliğinden yararlanın: 
Yediklerinizi, insülin miktarınızı ve spor faali-
yetlerinizi okuyucuya veya FreeStyle LibreLink 
uygulamasına* not şeklinde girin. Böylece 
kendiniz de doktorunuz da değerleri daha 
iyi yorumlayabilir. Okuyucuda notlar, okutma 
sonrasındaki 15 dakika içerisinde düzenle-
nebilir. FreeStyle LibreLink uygulamasında 
böyle bir zaman sınırlandırılması yoktur, notlar 
sınırsız olarak eklenebilir.

 Spor ve Etkinlikler
   Sensör, suya dayanıklıdır.9 Spor yaparken 

veya yüzerken, sabitleme veya yapışkanlı bir 
bandaj kullanarak,24  sensörünüze ek  
koruma sağlayabilirsiniz.

   Sensör, saunada aşırı yüksek sıcaklıklara 
tepki gösterebilir ve bunun sonucunda şeker 
değerlerini göstermez. Sensörün sıcaklığı 45 
°C’ye iner inmez değerler tekrar okutulabilir.

 Kış
   Sensör, soğuk havalara da tepki verip, 
değerleri göstermeyebilir. Sensörünüzü 
uygun sıcaklıktaki bir yere getirin ve birkaç 
dakika bekledikten sonra okutma işlemini 
tekrarlayın.

 Seyahatler
   Uçak yolculuklarinizda sensörlerinizi el  
bagajınıza koyun. Havalimanındaki güvenlik 
personeline ibraz edebilmek için, dokto-
runuzdan buna ilişkin bir rapor talep edin. 
Doktorunuza doldurtabileceğiniz böyle bir 
rapor şablonunu, www.FreeStyle.de adresi 
altında yer alan Medya Kütüphanemizde 
bulabilirsiniz.

   Planlı programlı hareket edin: Sensörsüz 
kalmanızı önlemek için, yeterli sayıda yedek 
sensörü yanınızda bulundurmaya her zaman 
dikkat edin.

   Farklı bir zaman dilimine seyahat etmeniz 
halinde, FreeStyle Libre okuyucunuzun saat 
ve tarih ayarlarını uyarlamayı unutmayın. 

  Radyolojik Muayeneler
   Yoğun manyetik veya elektromanyetik dal-
gaların oluştuğu (örn. röntgen muayeneleri, 
MR [ Manyetik Rezonans Görüntüleme ] 
veya CT [ bilgisayar tomografisi ] gibi) tıbbi 
muayeneler öncesinde sensörü çıkarın.

* FreeStyle Libre 2 ölçüm sistemi, FreeStyle Libre ölçüm sistemi ile uyumlu değildir. FreeStyle Libre 2 sensörleri, şu an için FreeStyle LibreLink uygulaması üzerinden 
okunamamaktadır.



Oruç tutmaya karar verdiy-
seniz, aşağıdaki uyarılar size 
yarar sağlayabilir:

  Diyabet ekibinize danışarak hareket edin. 
Oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuz, 
diyabet uzmanınız veya diyabet danışmanınız ile  
görüşüp, sağlık durumunuzun buna uygun olup  
olmadığına birlikte karar verin.

  Tedaviyi uyarlayın, hipoglisemiden kaçının. 
Tedavi kapsamındaki ilaç ve insülin kullanımının ne  
şekilde uyarlanması gerektiğini doktorunuz ile konuşun. 
İnsülin kullanılması durumunda normalde insülin  
dozunun, değişen yeme düzenine ve metabolizmanın 
bunun sonucunda farklılaşan durumuna uygun bir  
şekilde uyarlanması gerekir; bu da genelde dozun  
azaltılmasını beraberinde getirebilir.

  Şeker değerlerinizi daha sık kontrol edin. 
Hipoglisemi hallerinin yaşanmasını önlemek ve metabo-
lizmanızdaki değişiklikleri gözden kaçırmamak için, oruç 
tuttuğunuz süre boyunca şeker ölçümlerini daha sık 
yapmayı ihmal etmeyin.



Uyarı alın
Şeker düzeylerinin çok  

yüksek veya düşük  
olduğunda alarm ile  

uyarı alın.

Okutun
O anki şeker değerini, trend okunu 
ve 8 saate kadar şeker seyrini gö-
rüntülemek için, sensörü okutun.

Eyleme geçin
Gerekirse eyleme 
geçebilmek için, 

bilgilerden yararlanın.

*Alarmlar, fabrika çıkışı devre dışı bırakılmış olup, kullanıcı tarafından etkinleştirilmelidir. Ses ve titreşim özellikleri tüm alarmlar için etkinleştirilebilir veya kapatılabilir.

Opsiyonel alarm seçeneği

Şu durumlarda alarm verilir*:

düşük şeker düzeyi  
60 – 100 mg / dL  

(3,3 – 5,6 mmol / L)  
arasında ayarlanabilir

yüksek şeker düzeyi 
120 – 400 mg / dL  

(6,7 – 22,2 mmol / L)  
arasında ayarlanabilir

Sinyal kaybı 
sensörünüzün 20 dk.dır 

okuyucu ile bağlantı 
kuramadığı durumlarda
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Şeker değeri

Yüksek şeker düze-
yinde alarm verir

Düşük şeker düzeyin-
de alarm verir

Alarmları kullanıp kullanmayacağınıza veya hangi 
durumlarda etkinleştireceğinize siz karar verirsiniz
Alarmları istediğiniz zaman tekrar açabilir veya kapatabilirsiniz. 
Alarmları etkinleştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse şunları yapın:

Ayarlar sembolüne 
dokunun

“Alarmlar” 
seçeneğini seçin

“Alarm ayarl.  
değiştir” seçeneğine 

tıklayın

Gereken 
alarmı seçin

yüksek şeker düzeyinde:

düşük şeker düzeyinde:

Kişisel alarm sınır 
değerleriniz

Alarmı aktifleştirmek için, düğmeye 
basın veya sola kaydırın. 
Alarm değerini girin ve “Tamam” 
seçeneğine tıklayın.

Şeker düzeyi, girilen alt ve üst 
sınır aralığını aşması durumunda 
bir şeker alarmı verilir.

Alarm sınır değerleri, hedef 
şeker aralığınız ile örtüşmez.



*

Okuyucu, şeker alarmlarını 
6 metre uzaklığa kadar alabilir*.

*Örn. duvar gibi fiziksel nesneler, veri bağlantısını olumsuz etkileyebilir. Ancak sensör böyle bir durumda da şeker ölçümünü ve veri kaydını sürdürür.

Uyarı: Sinyalin yeniden alınması, 2-4 dakika arasında sürebilir. 

Bir şeker alarmı ilk kez etkinleştirildiğinde, sinyal kaybı alarmı otomatik olarak devreye sokulur. 
Sinyal kaybı alarmını istediğiniz zaman tekrar kapatabilir veya açabilirsiniz.

Sinyal kaybında alarmın kullanılması
Sensör ve okuyucu arasındaki bağlantı 20 dakikadan 
uzun bir süre kesilmesinde bu durum, “Sinyal kaybı” 
alarmı üzerinden size bildirilir.

Bağlantının kurulabilmesi için lütfen 
sensörü okutun veya okuyucuya olan 

mesafeyi azaltın.

Okuyucu ile sensör arasındaki aralık 
6 metreden daha fazla*

Lütfen sensörün şeker değerini yeniden 
ölçebilmesi için bekleyin ve ardından 

okutma işlemini tekrarlayın.

Sensör, şeker değerlerini kısa bir 
süreliğine ölçememektedir 

(örn. yüksek sıcaklık nedeniyle saunada).

METRE

*METRE



*Alarmlar, fabrika çıkışı devre dışı bırakılmış olup, 
kullanıcı tarafından etkinleştirilmelidir.

Gebeler ve 4 yaş ve üzeri 
çocuklar için de uygundur28

  FreeStyle Libre ölçüm sisteminin 
hâlihazırda sevdiğiniz tüm özellikleri 
ile birlikte

Opsiyonel alarmlar*

Daha da yüksek ölçüm doğruluğu29 



Bir bakışta yararlı semboller

En az bir alarm etkin durumdayken, ekranda şu semboller görüntülenir:

Sinyal gücü sembolü

Ses / Titreşim sembolü

Sinyal kaybı sembolü 
Sensör ile okuyucu arasında en az 5 dakikadır bağlantı yok

Bağlantının 20 dakikadan uzun bir süre kesilmesi durumunda, sinyal kaybı alarmı 
etkinleştirilir.

Uyumluluk 
FreeStyle Libre ile FreeStyle Libre 2 ölçüm 
sistemleri birbiriyle uyumlu değildir.

Fakat sensörü yanlışlıkla uyumlu olmayan okuyucu ile 
okutmanız herhangi bir olumsuz etki oluşturmaz. 
Sensörü, uyumlu bir okuyucu ile kullanmaya devam 
edebilirsiniz.

Ses ve titreşim özelliğini kullanarak, 
hiçbir alarmı kaçırmayın

  Alarmlar, ses ve titreşim özelliğine sahiptir. 

• Gürültülü ortamlarda (örn. alışverişte) ses özelliğinden faydalanın.

• Dikkat çekmek istemediğinizde (örn. sinemada) titreşim özelliğini kullanın.

•  Ses ve titreşim özeliğini istediğinizde kapatabilirsiniz. Alarmlar ekranda 
gösterilmeye devam edilir.

Ses fonksiyonunun etkinleştirilmesinde alarmlar için farklı sesler kullanılır. 
Titreşim modu tüm alarmlarda aynıdır.



Hedef şeker aralığınız önceden girilmiştir:

*Almanya’daki sabit telefon hatlarından ve Almanya içi cep telefonu şebekesinden yapılan aramalar ücretsizdir.

26 Sensör, sensör filamentinin cilt altına yerleştirilmesi ile uygulanır. Sensör, 14 güne kadar kullanılabilir. 
27 İnterstisyel sıvı şeker düzeylerinin kan şekeri düzeylerini doğru olarak yansıtmayabileceğinden şeker düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda ya da sistemin hipoglisemi veya yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde 

veya belirtilerin, sistem okumalarıyla uyuşmadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile ayriyeten ölçüm yapılması gerekir. 
28 FreeStyle Libre 2’nin kullanımı, 4 yaş ve üzeri çocuklar ve, gebeler dahil olmak üzere, yetişkinler için onaylanmıştır. FreeStyle Libre 2’nin 4-12 yaş arası çocuklarda kullanımı ve verilerin değerlendirilmesi, reşit bir 

kişinin kontrolü ve sorumluğu altında yapılmalıdır. 
29 Clinical Report for Study Protocol ADC-USVAL-17166: FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System Accuracy Study; Bu araştırmaya 95 yetişkin katılmıştır; Clinical Report for Study Protocol ADC-US-

VAL-17167: Effectiveness and Safety Study of the FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System in Pediatric Populations; Bu araştırmaya 74 kişi katılmıştır (katılımcı yaş grubu: 4-17 yaş arası). İki araştırmaya 
ait veriler de Abbott Diabetes Care’de mevcuttur ve https://freestyle.de/accuracy-of-freestyle-libre-2 adresinden görüntülenebilir. 

30 Buckingham, B. Clinical overview of continuous glucose monitoring. Journal of Diabetes Science and Technology. 2,2 (2008): 300-306. 
31 Pickup, John C. et al. Real-time continuous glucose monitoring in type 1 diabetes: a qualitative framework analysis of patient narratives. Diabetes Care 2014; 38: 544–550. 
32 Danne, Thomas, et al. „International consensus on use of continuous glucose monitoring.“ Diabetes Care 40.12 (2017): 1631-1640.

FreeStyle Libre ölçüm sistemlerinin okuyucuları hem mg/dL hem mmol/L ölçü birimlerinde sunulur. FreeStyle Libre 2 ölçüm sistemi, FreeStyle Libre ölçüm sistemi ile uyumlu değildir. 
FreeStyle, Libre ve ilgili markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care Inc.’in ticari markalarıdır. 
© 2019 Abbott Diabetes Care | ADC-2019-DE-0886 | Mart 2019 | sense & image

Hedef aralığınız okuyucuda  
diyagramlar şeklinde, açık mavi 
renkli alanlar olarak gösterilir.

Hedef aralığınızı, ayarlar menüsü 
altında yer alan “Rapor Ayarları“ 
seçeneği üzerinden değiştirebi-
lirsiniz.

FreeStyle Libre ölçüm sistemleri ile ilgili sormak 
istediğiniz bir şey mi var?

FreeStyle Libre ölçüm sistemleri ile ilgili her türlü konuda size yardımcı olacak Müşteri 
Hizmetleri Çağrı Merkezimizin telefon numarası:

 0800 - 519 9 519
Pazartesi’den Cuma’ya 8:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir*

İnternet sitemizi ziyaret edin: 
www.FreeStyle.de

FreeStyle Libre 2 okuyucudaki hedef şeker aralığı önceden 70 ila 
180 mg / dL (3,9 ila 10,0 mmol / L) arasına ayarlanmıştır.32

Diyabet sağlık ekibinize, hedef aralığınızın uyarlanıp  
uyarlanmaması gerektiğini danışın.



*Almanya‘daki sabit telefon hatlarından ve Almanya içi cep telefonu şebekesinden yapılan aramalar ücretsizdir.

1 Sensör, sensör filamentinin cilt altına yerleştirilmesi ile uygulanır. Sensör, 14 güne kadar kullanılabilir. 
2 İnterstisyel sıvı şeker düzeylerinin kan şekeri düzeylerini doğru olarak yansıtmayabileceğinden şeker düzeylerinin hızla değiştiği durumlarda ya da sistemin hipoglisemi veya yaklaşan hipoglisemi uyarısı verdiğinde 

veya belirtilerin, sistem okumalarıyla uyuşmadığında kan şekeri ölçüm cihazı ile ayriyeten ölçüm yapılması gerekir. 
3 FreeStyle Libre’nin kullanımı, 4 yaş ve üzeri çocuklar vegebeler dahil olmak üzere, yetişkinler için onaylanmıştır. FreeStyle Libre’nin 4-12 yaş arası çocuklarda kullanımı ve verilerin değerlendirilmesi, reşit bir 

kişinin kontrolü ve sorumluğu altında yapılmalıdır.
4 FreeStyle Libre’yi ilk kez kullananlar arasında Abbott Diabetes Care tarafından yapılan bir anket kapsamında hastaların %85’i, FreeStyle Libre’nin kişiyi rutin kan şekeri ölçümün zorluklarından kurtardığını onayladı 

(11.146 katılımcıdan 9.453’ü bu ifadeyi teyit etmiştir). İlgili veriler, Abbott Diabetes Care’de mevcuttur.
5 FreeStyle Libre’yi ilk kez kullananlar arasında Abbott Diabetes Care tarafından yapılan bir anket kapsamında hastaların %85’i, FreeStyle Libre sensörünün sensör uygulayıcı ile acısız bir şekilde uygulandığını 

onayladı (11.153 katılımcıdan 9.454’ü bu ifadeyi teyit etmiştir). İlgili veriler, Abbott Diabetes Care’de mevcuttur. 
6 Okuyucu, sensörün 1 cm ila 4 cm uzağında tutulduğunda sensörden veri alabilmektedir.
7 Son üç ayın eksiksiz glisemik tablosunu elde etmek için, sensör 14 günde bir değiştirilmeli ve en az 8 saatte bir okutulmalıdır. 
8 FreeStyle Libre’yi ilk kez kullananlar arasında Abbott Diabetes Care tarafından yapılan bir anket kapsamında hastaların %85’i, FreeStyle Libre sensörünün taşımasının konforlu ve kolay olduğunu onayladı (11.159 

katılımcıdan 9.504’ü bu ifadeyi teyit etmiştir). İlgili veriler, Abbott Diabetes Care’de mevcuttur. FreeStyle Libre’yi ilk kez kullananlar arasında Abbott Diabetes Care tarafından yapılan bir anket kapsamında hastala-
rın %85’i, FreeStyle Libre sensörünün kişiyi günlük işlerini yaparken rahatsız etmediğini onayladı (11.154 katılımcıdan 9.475’i bu ifadeyi teyit etmiştir). İlgili veriler, Abbott Diabetes Care’de mevcuttur.

9 Sensör, 1 metre derinliğe kadar suya 30 dakikaya kadar dayanıklıdır.
10 Danne, Thomas, et al. „International consensus on use of continuous glucose monitoring.“ Diabetes Care 40.12 (2017): 1631-1640. 
11 Sensör, 60 dakika sonra şeker ölçümü için kullanılabilir.
12 Rebrin, Kerstin, Norman F. Sheppard, and Garry M. Steil. „Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: revisiting delay and sensor offset.“ Journal of Diabetes Science and Technology  

4.5 (2010): 1087-1098. 
13 Bolinder, Jan, et al. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlled trial. The Lancet. 388, 10057 (2016): 2254-2263. Araştırma 

verileri için FreeStyle Libre ölçü sistemi kullanılmıştır. Bu araştırmaya 239 yetişkin katılmıştır.
14 Haak, Thomas, et al. Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled  

Trial. Diabetes Therapy. 8,1 (2017): 55-73. Araştırma verileri için FreeStyle Libre ölçü sistemi kullanılmıştır. Bu araştırmaya 224 yetişkin katılmıştır. 
15 FreeStyle LibreLink’in kullanımı, hem 4 yaş ve üzeri çocuklar, hem de gebeler ve yetişkinler için onaylanmıştır. FreeStyle LibreLink’in 4-17 yaş arası çocuklarda kullanımı ve verilerin değerlendirilmesi, reşit bir 

kişinin kontrolü ve sorumluğu altında yapılmalıdır. 
16 FreeStyle LibreLink ve LibreLinkUp hizmetlerinin kullanılabilmesi için, Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan LibreView’e kayıt olunması gerekmektedir. FreeStyle Libre okuyucuları ve sensörleri, Abbott 

tarafından temin edilebilir. 
17 FreeStyle LibreLink ve LibreLinkUp uygulamaları, NFC destekli, Android 5.0 (Lollipop) veya üzeri işletim sistemli veya iPhone 11 veya üzeri (iPhone 7.0 veya üzeri) işletim sistemleriyle çalışan akıllı cep telefonları 

için geliştirilmiştir. 
18 FreeStyle LibreLink uygulamasının ve FreeStyle Libre okuyucunun fonksiyonları benzerdir ama aynı değildir. FreeStyle Libre 2 sensörleri, şu an için FreeStyle LibreLink uygulaması üzerinden okunamamaktadır.
19 LibreView bulut tabanlı bir uygulamadır ve Newyu, Inc. tarafından geliştirilmiş olup hizmete sunulmaktadır. LibreView verileri sanal, herkese açık olmayan bir ağa aktarılır ve bir SQL veri tabanında toplanmaktadır. 

Veriler, dosya bazında şifrelenmektedir. Şifreleme ve anahtar kayıt fonksiyonlarının türü, verilerin bulut hizmetinin sağlayıcısı (Amazon Web Services) tarafından görüntülenebilmesini önlemektedir. LibreView 
hizmetinin Almanya’da kullanılması durumunda veriler Avrupa’daki sunucularda saklanmaktadır. İlgili kullanıcı hesaplarına erişim ancak şifre girilerek mümkündür.

20 LibreLinkUp mobil bir uygulamadır ve Newyu, Inc. tarafından geliştirilmiş olup hizmete sunulmaktadır. FreeStyle LibreLink uygulamasının kullanılabilmesi için önceden Abbott ve Newyu Inc. tarafından sunulan 
LibreView’e kayıt olunması gerekmektedir. FreeStyle Libre okuyucuları ve sensörleri, Abbott tarafından temin edilebilir.

21 FreeStyle LibreLink uygulaması ile, LibreLinkUp uygulaması ile ve LibreView arasında gerçekleştirilen şeker düzeyi veri transferi, cep telefonunuzun hızına bağlıdır.
22 LibreLinkUp davetiyesi, isteğe bağlı olarak, kabul edilebilir ve böylece bildirimlerin ve uyarıların alınması sağlanabilir veya reddedilebilir. Buna ilişkin kararınızı, fazla yüksek veya düşük bir şeker değerinin alınması 

durumunda uygun tepkiyi gösterebilme bilgisine ve tecrübesine sahip olup olmadığınızı baz alarak vermeniz tavsiye olunmaktadır.
23 Yoğunlaştırılmış insülin terapisi uygulanan ve Tip 1 veya Tip 2 diyabeti olan kişiler içindir. Sağlık sigortası kuruluşunun FreeStyle Libre şeker ölçüm sisteminin masraflarını üstlenip üstlenmeyeceğine her zaman 

vaka başına, ayrı ayrı karar verilmektedir. Kişinin, masrafların üstlenmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmemesi durumunda sağlık sigortası kuruluşu masrafın üstlenmesini reddedebilir.
24 Sensörün uygulanması sırasında sabitleme amacıyla sargı veya bandaj kullanılmalıdır. Bu işlem sırasında sensörün ortasında bulunan deliği örtmemeye dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra, ayriyeten tıbbi sargılar/

bandajlar da uygulanabilir; fakat bunlar bir kez uygulandıktan sonra ancak sensör çıkarıldığı zaman tekrar çıkarılabilir.
25 Verilen bilgiler herhangi bir üreticinin tavsiyesini yansıtmadığı gibi ürün kalitesi hakkında da bilgi vermemektedir. Abbott Diabetes Care, diğer üreticilerin ürün bilgilerinin eksiksizliği veya doğrululuğu ile ilgili hiçbir 

sorumluluk kabul etmemektedir. Bir ürünün bulunabilirliği, ülke ve bölge bazında farklılık gösterebilmektedir. Lütfen, seçtiğiniz ürünün üreticisinin kullanım kılavuzunu dikkate alın. 

FreeStyle Libre ölçüm sistemlerinin okuyucuları hem mg/dL hem mmol/L ölçü birimlerinde sunulur. FreeStyle Libre 2 ölçüm sistemi, FreeStyle Libre ölçüm sistemi ile uyumlu değildir. FreeStyle, Libre ve ilgili 
markalar, çeşitli ülkelerde Abbott Diabetes Care Inc.’in ticari markalarıdır. Diğer markalar, ilgili üreticilerin mülkiyetindedir. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.nin markalarıdır. © 2019 Abbott Diabetes Care 
| ADC-2019-DE-0886 | Mart 2019 | sense & image

FreeStyle Libre ölçüm sistemleri ile ilgili bir 
sorunuz mu kaldı?

FreeStyle Libre ölçüm sistemleri ile ilgili her türlü konuda size yardım-
cı olacak Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezimizin telefon numarası:

 0800 - 519 9 519
Pazartesi’den Cuma’ya 8:00-18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir*

İnternet sitemizi ziyaret edin: 
www.FreeStyle.de


