
Data/godzina wizyty: _________________________________

   Wykonaj Etapy rozpoczynania pracy opisane w Skróconej instrukcji 
obsługi systemu Eversense E3 (global.eversensediabetes.com).

   Pobierz bezpłatną aplikację Eversense z App Store® lub Google 
Play™ na kompatybilne urządzenie mobilne.

   Wybierz ikonę systemu Eversense CGM , aby uruchomić 
aplikację, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby 
założyć konto w aplikacji Eversense CGM. 

–  Na ekranie powitalnym wybierz opcję „Nie mam nadajnika 
Smart Transmitter”

–  Na ekranie Jednostka miary pozostaw wybrane ustawienie 
mg/dl

–  Zapisz swoją nazwę użytkownika (e-mail) i hasło:
E-mail _________________________________
Hasło ______________________________

   Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Ascensia Diabetes 
Care — nasz specjalista przedstawi dostępne materiały 
szkoleniowe i pomoże w zarejestrowaniu konta przed dniem 
umówionej wizyty.

   Załóż luźną koszulę z krótkim rękawem lub bez rękawów.

   Przynieś ze sobą:

–  nazwę użytkownika (e-mail) i hasło do konta Eversense; 
–  całkowicie naładowane urządzenie mobilne z zainstalowaną 

aplikacją systemu Eversense CGM.
   Po założeniu sensora możesz wrócić do zwykłej aktywności. 

Aby proces gojenia skóry przebiegał prawidłowo, nie zanurzaj 
się w wodzie na długi czas podczas kąpieli, pływania ani nie 
podejmuj intensywnego wysiłku fizycznego przez okres pięciu 
dni.

–  Przed użyciem produktu zapoznaj się z całą instrukcją obsługi 
i przestrzegaj zaleceń otrzymanych od lekarza.

Gratulujemy decyzji o wyborze systemu CGM Eversense® E3 do ciągłego monitorowania glukozy.  
Poniżej wskazówki, jak się dobrze przygotować do wizyty.

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 CGM 
Eversense E3 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.
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Wystarczy skontaktować się z Działem obsługi 
klienta Ascensia Diabetes Care pod numerem 

+ 48 22 372 72 20, wew. 4 (pon.-pt., 9.00-17.00) 
lub przez stronę diabetes.ascensia.pl

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY IMPLANTACYJNEJ
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Przed wizytą W dniu wizyty

Pytania? Chętnie odpowiemy!


