
PODRĘCZNA LISTA KONTROLNA DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ
Pacjent zainteresowany systemem CGM Eversense E3?

  Omów z pacjentem działanie systemu CGM Eversense E3 (niezależnie od innych czynności wykonywanych 
w trakcie zwykłej wizyty).

•  Omów najważniejsze korzyści ze stosowania systemu CGM 
Eversense E3

› Długi czas działania sensora

›  Zdejmowalny inteligentny transmiter generujący alarmy 
wibracyjne odczuwalne na skórze

› Dokładność

•  Przekaż pacjentowi broszurę dla pacjenta

•  Poinformuj, które urządzenia są kompatybilne 
z systemem Eversense

• Wyjaśnij przeciwwskazania

• Omów wymagania dot. samokontroli glikemii

W dniu zaplanowanej implantacji systemu CGM Eversense E3

  Zadbaj o naładowanie inteligentnego transmitera

  Upewnij się, że aplikacja została pobrana na urządzenie mobilne pacjenta

  Połącz inteligentny transmiter z urządzeniem mobilnym

  Połącz sensor z inteligentnym transmiterem/urządzeniem mobilnym

  Przekaż pacjentowi plastry, pudełko z inteligentnym transmiterem i materiały 
eksploatacyjne

  Kontroluj proces edukacji pacjenta

  Przekaż instrukcje synchronizowania danych pacjenta z placówką

Gdy system CGM Eversense E3 już działa

  Zaplanuj dalsze działania/umów następną wizytę

  Umów wizytę na ponowną implantację po 180 dniach

  Przypomnij pacjentowi o zamówieniu sensora systemu CGM 
Eversense E3 na 1 miesiąc przed terminem wizyty pacjenta

  Materiały edukacyjne są dostępne na stronie www.diabetes.ascensia.pl

System CGM Eversense E3 został dostarczony do placówki medycznej

  Sprawdź terminy przydatności 
wszystkich materiałów

  Zapewnij dostępność 
pomieszczenia w terminie 
implantacji oraz:

•  specjalny zestaw zabiegowy

•  jałowe rękawiczki

•  roztwór lidokainy o stężeniu 1% 
lub 2% (z dodatkiem epinefryny 
lub bez)

•  roztwór chloroheksydyny lub 
betadyny albo 3 waciki Chloraprep

  Dostarczone opakowanie z sensorem 
umieść od razu w lodówce

  Zapewnij dostępność specjalnych 
zestawów zabiegowych

  Umów pacjenta na zabieg 
implantacji

  Omów z pacjentem kartę wizyty

•  Poinformuj pacjenta, aby 
pobrał aplikację i założył konto 
użytkownika

  Zapewnij dostępność potrzebnych 
materiałów w dniu implantacji

  Rozpoczęcie edukacji

•  Zapoznaj się z materiałami 
edukacyjnymi na stronie  
www.diabetes.ascensia.pl

•  Pobierz materiały edukacyjne 
ze strony internetowej 
Ascensia Diabetes Care  
(www.diabetes.ascensia.pl)

•  Materiały edukacyjne można 
też zamówić w Dziale obsługi 
klienta Ascensia Diabetes Care 
48 22 372 72 20 (08:00–17:00)



 Zestaw sensora Eversense
•  Umieść od razu zestaw w lodówce 

(wymiary opakowania: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm)

•  Sprawdź terminy przydatności

•  1 zestaw na pacjenta

•  Zaleca się zaopatrzenie placówki w zapasowy sensor

 Zestaw narzędzi do implantacji
•  Zawiera szablon do nacięcia, narzędzia do implantacji i instrukcje 

obsługi

•  Sprawdź terminy przydatności

•  1 zestaw jest automatycznie dostarczany z każdym zamówionym 
sensorem

•  Zalecane jest zaopatrzenie placówki w zapasowy zestaw narzędzi

 Zestaw inteligentnego transmitera
•  Zawiera: ładowarkę (stację dokującą), zasilacz i instrukcje obsługi

•  Naładuj inteligentny transmiter w dniu implantacji

•  1 zestaw z roczną gwarancją na każdego nowego pacjenta

 Zestaw plastrów
•  150 białych i 30 przezroczystych plastrów (razem 180 plastrów)

•  Sprawdź terminy przydatności

 Specjalny zestaw zabiegowy
•  Zawiera elementy jałowe i niejałowe

•  NIE zawiera jałowych rękawiczek, lidokainy, chloroheksydyny/
betadyny
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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.
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Zaopatrzenie placówki medycznej




