
Få tidligere varsel

John, 35 år, er en ivrig løper og 
trener for å løpe 10 km. John 
merker at glukosenivået har 
en tendens til å synke raskt 
under treningsløpene, og at det 

også tar lengre tid å behandle jo 
lenger han løper.

I dag bestemmer han seg for midlertidig å øke varselet 
for lav glukose under løpeturen fra 4,4 til 6,1 mmol/L.  
Han mener at et tidlig varsel om lavt glukosenivå blir 
en påminnelse om å ta nødvendige karbohydrater under 
løpeturen, noe som forbedrer løpetiden!

BRUK AV MIDLERTIDIG PROFIL
Det kan hende du noen ganger vil endre innstillingene for glukosevarsling – men bare midlertidig. 

Eversense-appen har en "Midl. profil"-funksjon som lar deg justere varslingsinnstillingen i en periode på 
30 minutter til 36 timer.

Se baksiden for hvordan du får tilgang til denne funksjonen i Eversense-appen. Diskuter alltid eventuelle endringer 
i varslingsinnstillinger med helsepersonell først.

Sjekk hvilke av følgende situasjoner som  
kan ha en effekt på glukosenivåene dine:

Mine glukosenivåer har en tendens til å:

Under og etter trening  Bli lavere  Bli høyere

Ved inntak av alkohol  Bli lavere  Bli høyere

Når jeg er syk  Bli lavere  Bli høyere

Under menstruasjon  Bli lavere  Bli høyere

Når jeg er spent eller stresset  Bli lavere  Bli høyere

Eksempler på når og hvordan du bruker den midlertidige profilen:
Hvis en situasjon har en tendens til å få 
glukosenivået til å bli lavere, bør du vurdere å 
midlertidig justere varselet for lav glukose til et 
høyere nivå for tidligere varsling.

Hvis en situasjon har en tendens til å få glukosenivået 
til å bli høyere, bør du vurdere å midlertidig justere 
varselet for høy glukose til et høyere nivå for å unngå 
uønskede varsler om høy glukose.

Redusere uønskede varsler

Melissa, 42 år, skal på 
jobbintervju. I hvert av de 
tidligere intervjuene hun har 
vært på, la hun merke til at 
glukosenivået hennes har en 

tendens til å stige kort tid før 
intervjuet og ikke går ned igjen før 

omtrent 30 minutter etterpå. I dag har 
hun et viktig annengangsintervju. Omtrent 15 minutter 
før intervjuet øker hun midlertidig det nivået for varsel 
for høy glukose fra 10 til 12,2 mmol/L i 1½ time, slik at 
hun ikke mottar uønskede varsler om høy glukose 
under intervjuet.



 
Midl. profil-ikon

BRUK AV MIDLERTIDIG PROFIL
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Trykk på:

Meny > Innstillinger >  
Midl. profil

  Juster varsel for 
høy eller lav glukose 
etter behov

  Velg en varighet 
fra 30 minutter til 
36 timer

  Trykk på: 
Ferdig og deretter 
på Start

Midl. profil-funksjonen lar deg også justere glukosemålnivåene midlertidig 
i 30 minutter til 36 timer. Justering av glukosemålnivåer vil ikke ha noen 
innvirkning på glukosevarsler.

Når den midlertidige profilen er aktiv, vises Midl. profil-ikonet på skjermbildet MIN GLUKOSE

De røde 
varslingslinjene 
på trendgrafen vil 
også bli endret 
i henhold til den 
midlertidige 
innstillingen

Når Midl. profil-
varigheten er 
ferdig, viser 
appen et varsel.

Slik setter du opp en midlertidig profil

Hvis du vil avslutte 
den midlertidige 
profilen tidligere, 
går du til 
Innstillinger > 
Midl. profil > 
STOPP
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Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System er indikert for kontinuerlig 
måling av glukosenivåer i opptil 180 dager hos personer med diabetes over 18 år. 
Systemet er godkjent for å erstatte målinger av blodsukker (BG) i fingerstikk for 
diabetes behandlingsbeslutninger. BG-målinger med fingerstikk er fortsatt nødvendig 
for kalibrering primært én gang om dagen etter dag 21, når symptomene ikke samsvarer 
med CGM-informasjon eller når du tar medisiner av tetracyklinklassen. Prosedyrene 
for innsetting og fjerning av sensoren utføres av et helsepersonell. Eversense E3 CGM-
systemet fås på refusjon; pasienter bør snakke med helsepersonell for å lære mer.

For viktig sikkerhetsinformasjon, se https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring og Eversense-logoen er 
varemerker for Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen er 
varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 
Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes utelukkende til informative 
formål. Ingen relasjon eller godkjenning skal utledes eller underforstås.




