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Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM)-systemet er ment 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 med fingerstikk for å gi beslutningsgrunnlag 
vedrørende diabetesbehandling. Blodsukkermålinger med fingerstikk er fremdeles nødvendig 
for kalibrering, hovedsakelig én gang om dagen etter dag 21, når symptomene ikke samsvarer 
med CGM-informasjonen, eller når det tas medisiner i tetrasyklin-klassen. Innsetting og 
fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense E3 CGM-systemet gis på refusjon, 
pasienter bør snakke med helsepersonell for å få mer informasjon.

Se https://www.global.eversensediabetes.com/safety-info for sikkerhetsinformasjon 
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Hvem du skal kontakte:
•  Kontakt det helsepersonellet som utførte prosedyren 

for problemer angående innsettingsstedet.

•  Kontakt legen som foreskrev Eversense E3 for 
spørsmål om håndtering av diabetes.

•  Kontakt 67122800 for tekniske spørsmål eller hjelp til 
å komme i gang med Eversense E3.

Behandling av innsettingssted  
for god tilheling
•   Ikke svøm eller bløtlegg snittstedet i et badekar 

på minst 5 dager. Dusjing går fint, men unngå å 
dusje direkte på stedet.

•  Tegaderm™ bør beholdes på i minst fem dager. Hvis den løsner 
før tiden, bytt den ut. Vær ekstra forsiktig så du ikke drar av 
Steri-Strips™ når du fjerner Tegaderm™-puten.

•  Unngå aktiviteter som kan trekke i snittet eller forårsake svette 
rundt innsettingsområdet til snittstedet heles.

•  La Steri-Strips™ sitte på til de faller av.

Gi beskjed til helsepersonell hvis:

•  Steri-Strips™ løsner før snittet 
er helt lukket.

•  Du får feber eller opplever 
smerte, rødhet, hevelse, 
varmefølelse eller lekkasje på 
innsettingsstedet.

Les avsnittet Fordeler og risikoer i brukerveiledningen for Eversense E3 CGM-systemet nøye.

Opplæringsvideoer er tilgjengelige på diabetes.ascensia.no/eversense-e3.
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Dag én: Kom i gang
• Les den vedlagte brukerveiledningen og hurtigreferansen for Eversense E3.

•  Last ned Eversense-appen før du kommer til avtalen din, deretter par senderen med appene på 
mobilenheten din når du får den.

• Koble sammen sensoren og smartsenderen på klinikken for å starte den 24 timer lange oppvarmingsfasen.

• Angi innstillingene som er diskutert og gitt av diabetesteamet ditt.

• Slå av senderen, det er ikke nødvendig å bruke den før du starter initialiseringsfasen.
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Dag to: Systeminitialiseringsfasen begynner
•  Plasser senderen på plasteret og plasser den over sensoren der signalet er sterkest. 

•  Fullfør 4 initialiseringskalibreringer. Kalibreringer kan fullføres så raskt som hver 2. time,  
men du må gjøre alle 4 innen 36 timer. 

• Etter den andre vellykkede kalibreringen vil du begynne å se glukosedataene dine.
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Dag tre og utover: Daglig bruk
• Daglig kalibreringsfase begynner.

•  For å dele CGM-data med helsepersonell går du til diabetes.ascensia.no/eversense-e3 og følger 
trinnene i brukerveiledningen for Eversense DMS.
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