
FreeStyle Libre 2 systemet har valgfrie  
glukose alarmer for å holde deg trygg,  
selv om natten

ALARM
Få en alarm når glukosenivået er 
for lavt eller for høyt 

ACTION
Bruk informasjonen til å gjøre de 
tiltakene som er nødvendige 

SCAN
Skann din FreeStyle Libre 2 sensor 
for å se glukoseavlesningen,  
trendpilen og 8-timers historikk

Du kan motta glukosealarmer på avleser eller mobiltelefon1
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#1 sensorbasert glukosemålingssystem brukt  
over hele verden2 — enkelt og tilgjengelig
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Det er enkelt å legge til alarmer på din FreeStyle Libre app3

Trykk på Alarmer i menyen
1

Rull ned for å velge Lav Glukose Verdi4
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Berør lav glukose alarm og slå på alarmer (alarmene er slått av som standard)

Alarm for mistet 
signal aktiveres  
automatisk straks 
alarm for lav  
eller høy glukose 
slås PÅ første gang
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Still inn Høy Glukose alarm ved  
å gå gjennom de samme stegene5
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1. Pasienter velger hvilken enhet (FreeStyle Libre 2 avleser eller FreeStyle LibreLink app) de ønsker alarmer på. De må starte sin FreeStyle Libre 2 sensor med den valgte enheten. Når pasienten har skannet sin FreeStyle Libre 2 sensor med denne enheten vil de kun motta alarmer 
på denne enheten. 2. Data on file, Abbott Diabetes Care. Data basert på antall brukere over hele verden for FreeStyle Libre-systemet, sammenlignet med antall brukere fra andre ledende sensorbaserte glukoseovervåkingssystemer til personlig bruk. 3. Vennligst se FreeStyle Libre 2 
brukerhåndbok for fullstendig brukerveiledning. 4. 3,9 mmol/L er satt som standard lavt glukosalarmnivå og kan endres mellom 3,3-5,6 mmol/L. 5. 13,3 mmol/L er satt som standard høyt glukosealarmnivå og kan endres mellom 6,7-22,2 mmol/L. FreeStyle, Libre, and related brand 
marks are trademarks of Abbott Diabetes Care, Inc. in various jurisdictions. Other trademarks are the property of their respective owners.   
© 2019 Abbott ADC-13252 v 1.0 04/19

Besøk oss på FreeStylediabetes.no

Berør Alarm Tone  
og velg alarm lyd
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