Dato/klokkeslett for avtale: ________________________________

Gjør deg klar for CGM-avtalen
Gratulerer med beslutningen om å bruke Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM).
La oss starte din reise med Eversense XL CGM-systemet!
Før avtalen

Avtaledagen

 ølg trinnene i Komme i gang i lommeguiden for Eversense XL
F
(global.eversensediabetes.com).

Bruk en løs kortermet skjorte eller skjorte uten arm.

 ast ned Eversense-appen gratis fra App Store® eller Google Play™
L
til den kompatible mobilenheten din.

– brukernavn (e-post) og passord til Eversense-kontoen

 rykk på ikonet for Eversense CGM-systemet
T
for å starte appen,
og følg meldingene for å opprette en Eversense CGM-systemkonto.
– I velkomstskjermbildet velger du "Jeg har ikke en smartsender".
–P
 å siden for måleenheter lar du det stå på mmol/L.
–S
 kriv ned brukernavn (e-post) og passord for kontoen:

Gå tilbake til vanlige daglige aktiviteter. For å sørge for god nok
tilheling anbefales det imidlertid at du unngår karbad, svømming
eller driver med anstrengende aktiviteter i fem dager.

Dette tar du med til avtalen:
– fulladet mobilenhet med Eversense CGM-systemappen installert

– Les alltid hele brukerveiledningen for produktet før bruk, og følg
instruksjonene fra helsepersonell.

E-post ____________________________
Passord ___________________________
 ontakt oss på Ascensia Diabetes Care kundeservice, slik at vi kan
K
veilede deg gjennom de tilgjengelige opplæringsmateriellet og
hjelpe deg med registrering av konto før dagen for avtalen.

Spørsmål? Vi er her for deg!

Ring Ascensia Diabetes Care
kundeservice på 67122800 #1, eller finn
oss online på diabetes.ascensia.no

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en erstatning
for, blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler; pasienter bør snakke med helsepersonell for å få mer informasjon. Se
global.eversensediabetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated. Ascensia,
Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som
tilhører sine respektive eiere.
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