Så innovativt
Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM)
Sensor satt inn av helsepersonell

Innovativ teknologi
(https://diabetes.ascensia.no)

En liten, nøyaktig*
glukosesensor som
plasseres under huden

En lett, oppladbar
smartsender som
brukes på huden

Eversense-appen
nedlastet på en
kompatibel mobilenhet

Hudvennlig tape
som skiftes daglig

• Sensoren settes inn av helsepersonell gjennom et
lite snitt i et bedøvet område på overarmen.
• Snittet lukkes med medisinsk tape og skal være
tildekket noen dager.
• Det er mulig å gjenoppta hverdagslige aktiviteter
umiddelbart.

Engasjerende Eversense-app

• Den kan lastes ned gratis fra Apple Store® eller
Google PlayTM
• Appen er kompatibel med de fleste mobilenheter
(https://global.eversensediabetes.com/compatibility)

• Displayet er stort og lettlest og basert på
skjermstørrelsen til smartenheten.
*Eversense CGM-systemet krever to blodsukkerkalibreringer per dag.1 Referanse: 1. Christiansen MP, Klaff LJ, Brazg R, et al. A prospective multicenter evaluation of the accuracy of a novel
implanted continuous glucose sensor: PRECISE II. Diabetes Technol Ther. 2018;20(3):197-206.
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. Apple Watch® er et produkt fra Apple, Inc., og kan kjøpes separat fra en autorisert Apple-forhandler.
Apple Watch er ikke inkludert i Eversense CGM-systemet. Android er et varemerke som tilhører Google LLC.

• Glukosenivåer måles hvert 5. minutt i opptil
6 måneder1.
• Smartsenderen gir diskré vibrasjonsvarsler
på kroppen – selv når mobilenheten ikke er
i nærheten.
• Smartsenderen kan fjernes uten å måtte
kaste eller starte sensoren på nytt.

Langtids-CGM er mer lettvint

• Smartsenderen er vanntett og kan senkes
i vann på 1 meters dybde i opptil
30 minutter.
• Den hudvennlige tapen skiftes daglig.

Spørsmål? Vi er her for deg!
Ring Ascensia Diabetes Care kundeservice
på 67122800 #1, eller finn oss online
på diabetes.ascensia.no
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