
KORZYSTANIE Z RAPORTÓW W APLIKACJI
System CGM Eversense automatycznie tworzy 3 raporty, które w każdej chwili można wyświetlić 
bezpośrednio w aplikacji.
Te raporty mogą ułatwić pacjentowi i lekarzowi optymalizowanie indywidualnego planu zarządzania cukrzycą.

 Aby uzyskać dostęp do raportów w aplikacji, wybierz Menu główne > Raporty.

Raport Tygodniowe zestawienie 
modalne

•  Przedstawia podsumowanie 
informacji o stężeniach glukozy 
z ostatnich siedmiu dni w postaci 
24-godzinnych wykresów 
liniowych

•  Pozwala łatwo zaobserwować 
trendy zmian poziomu glukozy 
w różnych porach dnia

•  Czerwone słupki (paski)  
odzwierciedlają zmienność stężenia 
glukozy w danym momencie

•  Po przewinięciu w dół można 
zapoznać się z dodatkowymi 
statystykami glukozy w zadanych 
przedziałach czasu

Raport statystyk poziomu 
glukozy

•  Przedstawia średnie, niskie 
i wysokie stężenia glukozy 
w zadanych przedziałach czasu

•  Może odzwierciedlać dane  
z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni

•  Porównując dane z różnych 
okresów, pacjent i lekarz 
mogą ocenić skuteczność 
wprowadzanych zmian 
w leczeniu cukrzycy

Raport Wykres kołowy poziomu 
glukozy 

•  Przedstawia czas, przez jaki 
poziom glukozy utrzymywał 
się w zakresie docelowym, był 
poniżej zakresu docelowego 
i powyżej zakresu docelowego

•  Może odzwierciedlać dane  
z 1, 7, 14, 30 lub 90 dni

•  Porównując dane z różnych 
okresów, pacjent i lekarz 
mogą ocenić skuteczność 
wprowadzanych zmian 
w leczeniu cukrzycy
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System Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3 jest przeznaczony do ciągłego 
pomiaru glukozy przez okres do 180 dni u osób chorych na cukrzycę które ukończyły 18 lat. 
System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych.  Pomiar glikemii za 
pomocą glukometru we krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko 
w celu kalibracji, od 21 dnia stosowania systemu zwykle 1 x dziennie. Pomiary z użyciem 
glukometru  powinny być wykonane w sytuacji kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom 
sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetracyklin. Procedura implantacji i 
usuwania sensora wykonywana jest przez lekarza posiadającego w tym zakresie uprawnienia. 
System Eversense E3 CGM można zakupić na stronie diabetyk24.pl

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie  
https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring i logo Eversense są znakami towarowymi 
firmy Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care są znakami towarowymi 
i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ascensia Diabetes Care Holdings AG. 
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie 
w celach informacyjnych. Nie należy wnioskować ani sugerować żadnych związków ani poparcia.

Wszystkie raporty można przeglądać, wysyłać pocztą e-mail i drukować bezpośrednio z aplikacji!
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