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Do stosowania z:  aplikacja Freestyle Libre Link do sensorów Freestyle Libre (pobierz w Google Play lub iOS Apple store) lub 
czytnik Freestyle Libre.
Wskazania do użycia:
Czujnik systemu monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre Flash („czujnik”)
stosowany ze zgodnym urządzeniem jest przeznaczony do pomiaru stężeń glukozy w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą 
(w wieku 4 lat lub starszych), w tym również u kobiet w ciąży. Czujnik i zgodne urządzenie mają na celu zastąpienie oznaczania 
stężenia glukozy we krwi w samodzielnym kontrolowaniu cukrzycy, w tym w dawkowaniu insuliny.
Wskazanie do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 12 lat) jest
ograniczone do osób będących pod nadzorem opiekuna, który ukończył co najmniej 18 lat. Opiekun jest odpowiedzialny za 
obsługę lub zapewnienie dziecku pomocy w obsłudze czujnika i zgodnego urządzenia oraz za interpretację lub pomoc dziecku w 
interpretacji odczytów stężenia glukozy z czujnika.
PRZECIWWSKAZANIE:
Czujnik należy zdjąć przed obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
OSTRZEŻENIE:
Czujnik zawiera małe elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia.
Uwaga:
Informacje na temat znaczenia odczytów stężenia glukozy z czujnika można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia, które 
jest stosowane wraz z czujnikiem.
PRZESTROGA:
•	 W rzadkich przypadkach odczyty stężenia glukozy z czujnika mogą być niedokładne. Jeśli pacjent uzna, że odczyty stężenia 

glukozy są nieprawidłowe lub niezgodne z samopoczuciem, należy wykonać pomiar stężenia glukozy w krwi z palca i sprawdzić, 
czy czujnik się nie poluzował. Jeśli problem nie ustępuje lub czujnik się poluzował, należy go zdjąć i przykleić nowy.

•	 Intensywne ćwiczenia fizyczne mogą spowodować poluzowanie czujnika z powodu potu lub ruchu czujnika. Jeśli czujnik się 
poluzuje, może nie dostarczać odczytów lub odczyty mogą być nieprawidłowe i niezgodne z samopoczuciem pacjenta. Należy 
postępować zgodnie z instrukcjami, aby wybrać odpowiednie miejsce założenia czujnika.

•	 Nie używać ponownie czujników. Czujnik i aplikator czujnika są przeznaczone do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może 
spowodować brak odczytów stężenia glukozy i zakażenie. Wyrób nie nadaje się do ponownej sterylizacji.Dalsze narażenie na 
napromieniowanie może prowadzić do uzyskania niedokładnych wyników.

•	 Zestaw czujnika i aplikator czujnika są pakowane jako zestaw i mają ten sam kod czujnika. Przed użyciem zestawu czujnika 
i aplikatora czujnika należy się upewnić, że kody czujnika są zgodne. Zestawy czujnika i aplikatory czujnika o takich samych 
kodach należy stosować razem. W przeciwnym razie odczyty stężenia glukozy mogą być nieprawidłowe.

•	 U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość na przylepiec mocujący czujnik do skóry. W przypadku zauważenia znacznego 
podrażnienia wokół czujnika lub pod nim należy go zdjąć i zaprzestać korzystania z niego. Przed kontynuowaniem używania 
czujnika należy skonsultować się z lekarzem.

Opis:
Czujnik początkowo składa się z dwóch części: jeden element znajduje się w zestawie czujnika, a drugi w aplikatorze czujnika. 
Postępując zgodnie z instrukcją, należy przygotować i założyć czujnik na tylną część ramienia. Czujnik ma małą, elastyczną 
końcówkę, która wnika pod wierzchnią warstwę skóry. Czujnik można nosić przez maksymalnie 14 dni.

Elementy kompletu czujnika

Bezpieczeństwo użytkownika, przechowywanie i obsługa
•	 Zestaw czujnika jest sterylny, o ile nie został otwarty lub uszkodzony.
•	 Komplet czujnika należy przechowywać w temperaturze 4°C–25°C. Mimo że nie trzeba przechowywać kompletu czujnika w 

lodówce, można to robić pod warunkiem, że temperatura w lodówce mieści się w przedziale 4°C–25°C.
•	 Testy czujnika wykazały odporność na zanurzenie do głębokości jednego metra (3 stóp) w wodzie przez maksymalnie 30 

minut. Jest on także chroniony przed wnikaniem przedmiotów o średnicy > 12 mm (IP27).
•	 Nie zamrażać. Nie używać po upływie terminu ważności.
•	 Substancje zakłócające: Można przyjmować standardowe dawki kwasu askorbinowego (witamina C) i nadal podejmować 

decyzje dotyczące leczenia na podstawie odczytów z czujnika. Przyjmowanie kwasu askorbinowego w dawce przekraczającej 
maksymalne zalecane dzienne spożycie (RDA) może wpłynąć na odczyty czujnika i spowodować, że będą wyglądały na wyższe 
niż w rzeczywistości.

•	 Wacik nasączony alkoholem stosować do oczyszczania skóry przed wstrzyknięciem | Nasączony alkoholem izopropylowym 
70%. Instrukcje: Rozerwij saszetkę i wyjmij gazik. Energicznie pocieraj skórę, wykonując ruchy okrężne od miejsca 
wstrzyknięcia do zewnątrz. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Zutylizować po użyciu. NIE 
WOLNO używać do dezynfekcji inwazyjnego urządzenia medycznego. Przestroga: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z gazikiem, przepłukać wodą. W przypadku podrażnienia skóry lub 
wysypki przerwać stosowanie. Nie używać po upływie daty ważności. Nie używać ponownie.

Sensor FreeStyle Libre
LEIA TODA A ROTULAGEM FORNECIDA COM O KIT DO LEITOR 
ANTES DE MANUSEAR AS PEÇAS DO KIT DO SENSOR.  
SE USAR O FREESTYLE LIBRELINK, CONSULTE O MANUAL  
DO UTILIZADOR NA APLICAÇÃO.

Para usar com: Leitor FreeStyle Libre e aplicação FreeStyle LibreLink. 
(Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.)
Indicações de utilização
O sensor do sistema Flash de monitorização da glicose FreeStyle Libre (“sensor”), 
quando usado com um dispositivo compatível, está indicado na medição dos 
níveis de glicose no líquido intersticial em indivíduos (a partir dos 4 anos) 
com diabetes mellitus, incluindo mulheres grávidas. O sensor e o dispositivo 
compatível foram concebidos para substituir o teste de glicemia na autogestão 
da diabetes, incluindo o doseamento da insulina.
A indicação para crianças (entre os 4 e os 12 anos) limita-se a indivíduos 
vigiados por um prestador de cuidados com idade igual ou superior a 18 anos. 
O prestador de cuidados é responsável pela utilização ou por ajudar a criança na 
utilização do sensor e dispositivo compatível e também por interpretar ou ajudar 
a criança a interpretar as leituras de glicose do sensor.
CONTRAINDICAÇÕES:
O sensor tem de ser removido antes da Imagiologia por Ressonância 
Magnética (IRM).
AVISO: 
•  O sensor contém peças pequenas que podem ser perigosas se ingeridas.
Nota: Para obter informações sobre o significado da leitura de glicose do 
sensor, consulte o Manual do utilizador do dispositivo que está a utilizar 
com o seu sensor.
CUIDADO: 
•  Em raras ocasiões, poderá obter leituras de glicose do sensor inexatas. 

Caso considere que as suas leituras não estão corretas ou são inconsistentes 
com a forma como se sente, realize um teste de glicemia no seu dedo para 
confirmar a sua glicose e verificar que o seu sensor não se soltou. Se o problema 
continuar ou se o seu sensor se soltar, remova o sensor atual e aplique um novo.

•  O exercício intenso pode fazer com que o seu sensor se solte devido à 
transpiração ou à movimentação do sensor. Se o seu sensor se soltar, 
poderá não obter leituras ou obter leituras pouco fiáveis, que poderão não 
corresponder com a forma como se sente. Siga as instruções para selecionar 
um local de aplicação adequado.

•  Não reutilize sensores. O sensor e o aplicador do sensor foram concebidos 
apenas para uma única utilização. A reutilização poderá resultar na ausência 
de leituras de glicose e em infeção. Inadequado para reesterilização. 
A exposição adicional a irradiação poderá obter resultados imprecisos.

•  A unidade do sensor e o aplicador do sensor são embalados como um conjunto 
e têm o mesmo código do sensor. Certifique-se de que os códigos do sensor 
correspondam antes de utilizar a sua unidade do sensor e o seu aplicador do 
sensor. As unidades do sensor e os aplicadores do sensor com o mesmo código 
do sensor devem ser utilizados em conjunto, ou as suas leituras de glicose do 
sensor poderão ser incorretas. 

•  Algumas pessoas podem ser sensíveis ao adesivo que mantém o sensor preso 
à pele. Se notar irritação significativa na pele em redor ou por baixo do seu 
sensor, remova o sensor e pare de o utilizar. Contacte o seu profissional de 
saúde antes de continuar a utilizar o sensor.

Descrição
O sensor é fornecido inicialmente em duas peças: uma peça está na unidade do 
sensor e a outra no aplicador do sensor. Siga as instruções para preparar e aplicar 
o sensor na parte posterior da zona superior do braço. O sensor tem uma pequena 
ponta flexível que é inserida imediatamente debaixo da pele. O sensor pode ser 
utilizado até 14 dias.

Componentes do kit do sensor

Unidade do sensor
Utilizada com o 
aplicador do sensor para 
preparar o sensor para  
a utilização.

Aplicador do 
sensor
Aplica o sensor 
no corpo.

Toalhete com 
álcool
Utilizado para preparar 
a pele antes da 
aplicação do sensor. 

Segurança do utilizador, conservação e manuseamento
•  A unidade do sensor é estéril a menos que aberta ou danificada.
•  Conserve o kit do sensor entre 4 °C e 25 °C. Embora não seja necessário manter o kit 

do sensor no frigorífico, pode fazê-lo desde que a temperatura do frigorífico esteja 
compreendida entre 4 °C e 25 °C.

•  O seu sensor foi testado para suportar imersão num metro (3 pés) de água durante 
no máximo 30 minutos. Está também protegido contra a inserção de objetos > 12 mm 
de diâmetro. (IP27)

•  Não congele. Não utilize se o prazo de validade tiver expirado.
•  Substâncias interferentes: Pode tomar doses padrão de ácido ascórbico (vitamina C) 

e continuar a tomar decisões de tratamento com o sensor. Tomar uma dose superior 
à dose máxima diária recomendada de ácido ascórbico poderá afetar as leituras do 
sensor e fazer com que pareçam superiores ao normal.

•  O toalhete com álcool tem a seguinte rotulagem: toalhete pré-injeção reliject | 
1 toalhete | Usar para limpeza da pele antes da injeção | Saturado com álcool 
isopropílico a 70%. Instruções: Rasgar a saqueta para a abrir e retirar o toalhete. 
No local de injeção, esfregar a pele vigorosamente com um movimento circular de 
dentro para fora. Apenas para utilização externa. Apenas para uma única utilização. 
Eliminar após a utilização. NUNCA utilizar para desinfetar um dispositivo médico 
invasivo. Cuidado: Manter afastado das crianças. Manter afastado dos olhos. 
Se entrarem em contacto com um toalhete, enxaguar com água. Em caso de irritação 
ou erupção cutânea, descontinuar a utilização. Não utilizar após o prazo de validade. 
Não reutilizar.

Eliminação
Consulte no Manual do utilizador as instruções de eliminação.

Czujnik FreeStyle Libre

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA Z ELEMENTÓW 
KOMPLETU CZUJNIKA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI 
ETYKIETAMI DOSTARCZONYMI Z KOMPLETEM CZYTNIKA. 
W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z APLIKACJI FREESTYLE 
LIBRELINK NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM 
UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI.

Do stosowania z: czytnikiem FreeStyle Libre i aplikacją FreeStyle LibreLink. 
(Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich krajach.)
Wskazania do użycia
Czujnik systemu monitorowania stężenia glukozy FreeStyle Libre Flash („czujnik”) 
stosowany ze zgodnym urządzeniem jest przeznaczony do pomiaru stężeń glukozy 
w płynie śródtkankowym u osób z cukrzycą (w wieku 4 lat lub starszych), w tym 
również u kobiet w ciąży. Czujnik i zgodne urządzenie mają na celu zastąpienie 
oznaczania stężenia glukozy we krwi w samodzielnym kontrolowaniu cukrzycy, 
w tym w dawkowaniu insuliny.
Wskazanie do stosowania u dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 12 lat) jest 
ograniczone do osób będących pod nadzorem opiekuna, który ukończył co najmniej 
18 lat. Opiekun jest odpowiedzialny za obsługę lub zapewnienie dziecku pomocy 
w obsłudze czujnika i zgodnego urządzenia oraz za interpretację lub pomoc dziecku 
w interpretacji odczytów stężenia glukozy z czujnika.
PRZECIWWSKAZANIE:
Czujnik należy zdjąć przed obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
OSTRZEŻENIE: 
•  Czujnik zawiera małe elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku 

połknięcia.
Uwaga: Informacje na temat znaczenia odczytów stężenia glukozy z czujnika 
można znaleźć w podręczniku użytkownika urządzenia, które jest stosowane wraz 
z czujnikiem.
PRZESTROGA: 
•  W rzadkich przypadkach odczyty stężenia glukozy z czujnika mogą być niedokładne. 

Jeśli pacjent uzna, że odczyty stężenia glukozy są nieprawidłowe lub niezgodne 
z samopoczuciem, należy wykonać pomiar stężenia glukozy w krwi z palca 
i sprawdzić, czy czujnik się nie poluzował. Jeśli problem nie ustępuje lub 
czujnik się poluzował, należy go zdjąć i przykleić nowy.

•  Intensywne ćwiczenia fizyczne mogą spowodować poluzowanie czujnika z powodu 
potu lub ruchu czujnika. Jeśli czujnik się poluzuje, może nie dostarczać odczytów 
lub odczyty mogą być nieprawidłowe i niezgodne z samopoczuciem pacjenta. 
Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby wybrać odpowiednie miejsce 
założenia czujnika.

•  Nie używać ponownie czujników. Czujnik i aplikator czujnika są przeznaczone 
do jednorazowego użytku. Ponowne użycie może spowodować brak odczytów 
stężenia glukozy i zakażenie. Wyrób nie nadaje się do ponownej sterylizacji. 
Dalsze narażenie na napromieniowanie może prowadzić do uzyskania 
niedokładnych wyników.

Η ένδειξη του συστήματος στα παιδιά (ηλικίας 4 - 12 ετών) περιορίζεται σε εκείνα 
τα οποία επιβλέπονται από άτομο παροχής φροντίδας το οποίο είναι τουλάχιστον 
18 ετών. Το άτομο παροχής φροντίδας είναι υπεύθυνο να διαχειρίζεται ή να βοηθάει 
το παιδί να διαχειρίζεται τον αισθητήρα και τη συμβατή συσκευή καθώς και να 
ερμηνεύει ή να βοηθάει το παιδί να ερμηνεύει τις ενδείξεις γλυκόζης αισθητήρα.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ:
Ο αισθητήρας πρέπει να αφαιρείται πριν από τη διεξαγωγή μαγνητικής τομογραφίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
•  Ο αισθητήρας περιέχει μικρά μέρη τα οποία ενδέχεται να είναι επικίνδυνα 

σε περίπτωση κατάποσης.
Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη σημασία των ενδείξεων γλυκόζης 
αισθητήρα, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης της συσκευής που χρησιμοποιείτε 
σε συνδυασμό με τον αισθητήρα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
•  Σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να λαμβάνετε ανακριβείς ενδείξεις γλυκόζης 

από τον αισθητήρα. Εάν πιστεύετε ότι οι ενδείξεις γλυκόζης σας δεν είναι ορθές 
ή σύμφωνες με το πώς αισθάνεστε, διεξάγετε μια μέτρηση γλυκόζης αίματος 
με δείγμα αίματος από το δάκτυλό σας και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο 
αισθητήρας σας δεν έχει χαλαρώσει. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει 
ή ο αισθητήρας σας έχει χαλαρώσει, αφαιρέστε τον τρέχοντα αισθητήρα και 
τοποθετήστε έναν νέο.

•  Η έντονη άσκηση μπορεί να προκαλέσει τη χαλάρωση του αισθητήρα σας λόγω 
του ιδρώτα ή πιθανής μετακίνησης του αισθητήρα. Εάν ο αισθητήρας χαλαρώσει, 
ενδεχομένως να μη λαμβάνετε καμία ένδειξη ή να λαμβάνετε εσφαλμένες 
ενδείξεις, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε αυτό που αισθάνεστε. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες για να επιλέξετε το κατάλληλο σημείο εφαρμογής.

•  Μην επαναχρησιμοποιείτε τους αισθητήρες. Ο αισθητήρας και η συσκευή 
εφαρμογής αισθητήρα έχουν σχεδιαστεί για μία χρήση μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση 
μπορεί να οδηγήσει σε απουσία ενδείξεων γλυκόζης και λοίμωξη. Δεν είναι 
κατάλληλα για επαναποστείρωση. Η περαιτέρω έκθεση σε ακτινοβολία μπορεί 
να προκαλέσει ανακριβή αποτελέσματα.

•  Η συσκευασία αισθητήρα και η συσκευή εφαρμογής αισθητήρα συσκευάζονται 
μαζί ως ένα κιτ και έχουν τον ίδιο κωδικό αισθητήρα. Ελέγξτε ότι οι κωδικοί του 
αισθητήρα ταιριάζουν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευασία αισθητήρα και τη 
συσκευή εφαρμογής αισθητήρα. Οι συσκευασίες αισθητήρα και οι συσκευές 
εφαρμογής αισθητήρα που έχουν τον ίδιο κωδικό αισθητήρα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μαζί, διαφορετικά οι ενδείξεις γλυκόζης αισθητήρα 
ενδέχεται να είναι εσφαλμένες. 

•  Ορισμένα άτομα μπορεί να είναι ευαίσθητα στο αυτοκόλλητο που διατηρεί τον 
αισθητήρα κολλημένο στο δέρμα. Εάν παρατηρήσετε σοβαρό δερματικό ερεθισμό 
γύρω ή κάτω από το σημείο εφαρμογής του αισθητήρα σας, αφαιρέστε τον 
αισθητήρα και διακόψτε τη χρήση του. Επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας 
που σας παρακολουθεί προτού συνεχίσετε τη χρήση του αισθητήρα.

Περιγραφή
Ο αισθητήρας αρχικά αποστέλλεται σε δύο μέρη: το ένα μέρος βρίσκεται στη 
συσκευασία αισθητήρα και το άλλο μέρος βρίσκεται στη συσκευή εφαρμογής 
αισθητήρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να προετοιμάσετε και να εφαρμόσετε 
τον αισθητήρα στο πίσω μέρος του άνω βραχίονά σας. Ο αισθητήρας διαθέτει 
ένα μικρό, εύκαμπτο άκρο, το οποίο εισάγεται ακριβώς κάτω από το δέρμα. 
Ο αισθητήρας μπορεί να φορεθεί για διάστημα έως και 14 ημερών.

Μέρη του κιτ αισθητήρα

Συσκευασία αισθητήρα
Χρησιμοποιείται με τη 
συσκευή εφαρμογής 
αισθητήρα για την 
προετοιμασία του αισθητήρα 
για χρήση.

Συσκευή 
εφαρμογής 
αισθητήρα
Εφαρμόζει τον 
αισθητήρα στο 
σώμα.

Μαντηλάκι 
αλκοόλης
Χρησιμοποιείται για 
την προετοιμασία 
του δέρματος πριν 
από την τοποθέτηση 
του αισθητήρα. 

Ασφάλεια του χρήστη, αποθήκευση και χειρισμός
•  Η συσκευασία αισθητήρα είναι στείρα εκτός εάν έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά.
•  Φυλάσσετε το κιτ αισθητήρα σε θερμοκρασία μεταξύ 4 °C - 25 °C. Παρότι δεν 

χρειάζεται να φυλάσσετε το κιτ αισθητήρα σας σε ψυγείο, μπορείτε να 
το αποθηκεύσετε στο ψυγείο αρκεί η θερμοκρασία του ψυγείου να είναι 
μεταξύ 4 °C - 25 °C.

•  Ο αισθητήρας σας έχει υποβληθεί σε δοκιμές ώστε να αντέχει εμβύθιση σε νερό 
βάθους ενός μέτρου (3 πόδια) για έως και 30 λεπτά. Προστατεύεται επίσης από 
εισχώρηση αντικειμένων διαμέτρου > 12 mm. (IP27)

Distribuído por | Dystrybuowane przez | Διανέμεται από: 
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•  Zestaw czujnika i aplikator czujnika są pakowane jako zestaw i mają ten sam kod 
czujnika. Przed użyciem zestawu czujnika i aplikatora czujnika należy się upewnić, 
że kody czujnika są zgodne. Zestawy czujnika i aplikatory czujnika o takich samych 
kodach należy stosować razem. W przeciwnym razie odczyty stężenia glukozy mogą 
być nieprawidłowe. 

•  U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość na przylepiec mocujący czujnik 
do skóry. W przypadku zauważenia znacznego podrażnienia wokół czujnika lub 
pod nim należy go zdjąć i zaprzestać korzystania z niego. Przed kontynuowaniem 
używania czujnika należy skonsultować się z lekarzem.

Opis
Czujnik początkowo składa się z dwóch części: jeden element znajduje się w zestawie 
czujnika, a drugi w aplikatorze czujnika. Postępując zgodnie z instrukcją, należy 
przygotować i założyć czujnik na tylną część ramienia. Czujnik ma małą, elastyczną 
końcówkę, która wnika pod wierzchnią warstwę skóry. Czujnik można nosić przez 
maksymalnie 14 dni.

Elementy kompletu czujnika

Zestaw czujnika
Stosowany 
z aplikatorem czujnika 
w celu przygotowania 
czujnika do użycia.

Aplikator 
czujnika
Służy do założenia 
czujnika na 
skórę.

Wacik nasączony 
alkoholem
Służy do przygotowania 
skóry przed założeniem 
czujnika. 

Bezpieczeństwo użytkownika, przechowywanie i obsługa
•  Zestaw czujnika jest sterylny, o ile nie został otwarty lub uszkodzony.
•  Komplet czujnika należy przechowywać w temperaturze 4°C–25°C. Mimo że 

nie trzeba przechowywać kompletu czujnika w lodówce, można to robić pod 
warunkiem, że temperatura w lodówce mieści się w przedziale 4°C–25°C.

•  Testy czujnika wykazały odporność na zanurzenie do głębokości jednego metra 
(3 stóp) w wodzie przez maksymalnie 30 minut. Jest on także chroniony przed 
wnikaniem przedmiotów o średnicy > 12 mm (IP27).

•  Nie zamrażać. Nie używać po upływie terminu ważności.
•  Substancje zakłócające: Można przyjmować standardowe dawki kwasu 

askorbinowego (witamina C) i nadal podejmować decyzje dotyczące leczenia na 
podstawie odczytów z czujnika. Przyjmowanie kwasu askorbinowego w dawce 
przekraczającej maksymalne zalecane dzienne spożycie (RDA) może wpłynąć na 
odczyty czujnika i spowodować, że będą wyglądały na wyższe niż w rzeczywistości.

•  Wacik nasączony alkoholem jest oznaczony następująco: gazik reliject do stosowania 
przed iniekcją | 1 gazik | Stosować do oczyszczania skóry przed wstrzyknięciem | 
Nasączony alkoholem izopropylowym 70%. Instrukcje: Rozerwij saszetkę i wyjmij 
gazik. Energicznie pocieraj skórę, wykonując ruchy okrężne od miejsca wstrzyknięcia 
do zewnątrz. Tylko do użytku zewnętrznego. Wyłącznie do jednorazowego użytku. 
Zutylizować po użyciu. NIE WOLNO używać do dezynfekcji inwazyjnego urządzenia 
medycznego. Przestroga: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Unikać kontaktu z oczami. Jeśli dojdzie do kontaktu z gazikiem, przepłukać wodą. 
W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki przerwać stosowanie. Nie używać po 
upływie daty ważności. Nie używać ponownie.

Utylizacja
Instrukcje utylizacji znajdują się w podręczniku użytkownika.

Αισθητήρας FreeStyle Libre
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 
ΚΙΤ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥ ΚΙΤ ΑΣΘΗΤΗΡΑ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ FREESTYLE 
LIBRELINK, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Για χρήση με: τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre και την εφαρμογή FreeStyle 
LibreLink. (Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα σε όλες τις χώρες.)
Ενδείξεις χρήσης
Ο αισθητήρας του συστήματος παρακολούθησης γλυκόζης FreeStyle Libre με 
τεχνολογία Flash («αισθητήρας») ενδείκνυται για τη μέτρηση των επιπέδων της 
γλυκόζης στο διάμεσο υγρό σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (ηλικίας 4 ετών και 
άνω), συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 
με συμβατή συσκευή. Ο αισθητήρας και η συμβατή συσκευή έχουν σχεδιαστεί για 
να αντικαταστήσουν τη μέτρηση της γλυκόζης αίματος στην αυτοδιαχείριση του 
διαβήτη, συμπεριλαμβανομένης της δοσολογίας ινσουλίνης.

•  Μην καταψύχετε. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης.
•  Παρεμβάλλουσες ουσίες: Μπορείτε να παίρνετε συνήθεις δόσεις ασκορβικού οξέος 

(βιταμίνη C) και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε θεραπευτικές επιλογές με τον 
αισθητήρα. Η λήψη υψηλότερων δόσεων από τη μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια 
πρόσληψη (RDA) ασκορβικού οξέος μπορεί να επηρεάσει τις ενδείξεις του αισθητήρα 
και να τις κάνει να δείχνουν υψηλότερες από ό,τι είναι πραγματικά.

•  Τα μαντηλάκι αλκοόλης επισημαίνονται ως εξής: μαντηλάκι προετοιμασίας για 
ένεση reliject | 1 μαντηλάκι | Να χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του δέρματος 
πριν από ένεση | Εμποτισμένο με ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Οδηγίες: Σχίστε τον 
φακελίσκο και αφαιρέστε το μαντηλάκι. Τρίψτε έντονα το δέρμα με κυκλικές κινήσεις, 
ξεκινώντας από την περιοχή της ένεσης με κατεύθυνση προς τα έξω. Μόνο για 
εξωτερική χρήση. Για μία μόνο χρήση. Απορρίψτε μετά τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε 
ΠΟΤΕ για απολύμανση επεμβατικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Προσοχή: 
Φυλάσσετε μακριά από παιδιά. Διατηρείτε μακριά από τα μάτια. Εάν έρθουν σε 
επαφή με ένα μαντηλάκι, ξεπλύνετέ τα με νερό. Σε περίπτωση δερματικού ερεθισμού 
ή εξανθήματος, διακόψτε τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης. 
Μην επαναχρησιμοποιείτε.

Απόρριψη
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για οδηγίες απόρριψης.

CODE Código do sensor | Kod czujnika | Κωδικός αισθητήρα

Não reutilizar | Nie używać ponownie | Να μην 
επαναχρησιμοποιείται

Esterilizado por irradiação | Produkt sterylizowany 
za pomocą napromieniowania | Αποστειρωμένο 
με ακτινοβολία

Prazo de validade | Data ważności | Ημερομηνία λήξης

Número de série | Numer seryjny | Σειριακός αριθμός

Cuidado| Przestroga | Προσοχή

Limite de temperatura | Dopuszczalna 
temperatura | Περιορισμός θερμοκρασίας

Sistema de barreira estéril única | System 
pojedynczej bariery sterylnej | Σύστημα μονού 
στείρου φραγμού

Peça aplicada tipo BF | Część typu BF stykająca 
się z ciałem pacjenta | Εφαρμοζόμενο εξάρτημα 
τύπου BF

Fabricante | Producent | Κατασκευαστής 

Data de fabrico | Data produkcji | Ημερομηνία 
κατασκευής

Consultar as instruções de utilização | Zapoznaj się 
z instrukcją | Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

Código de lote | Kod partii | Κωδικός παρτίδας

Número de catálogo | Numer katalogowy | 
Αριθμός καταλόγου

Marcação CE | Oznakowanie CE | Σήμανση CE

Representante autorizado na Comunidade 
Europeia | Upoważniony przedstawiciel we 
Wspólnocie Europejskiej | Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Limites de humidade | Dopuszczalny zakres 
wilgotności | Όριο υγρασίας

Este produto não deve ser eliminado através 
dos serviços municipais de recolha de resíduos. 
É necessário recolher separadamente resíduos 
de equipamento elétrico e eletrónico na União 
Europeia, de acordo com a Diretiva 2012/19/CE. 
Contactar o fabricante para mais detalhes.
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem 
z odpadami komunalnymi. W krajach 
Unii Europejskiej wymagana jest osobna 
zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych według dyrektywy 2012/19/WE. 
W sprawie szczegółów należy kontaktować się 
z producentem.
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται 
στους κάδους συλλογής δημοτικών αποβλήτων. 
Απαιτείται να γίνεται ξεχωριστή συλλογή των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EΚ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικοινωνήστε με τον 
κατασκευαστή για λεπτομέρειες

Símbolos de rotulagem | Symbole na etykiecie | 
Σύμβολα επισήμανσης

Barreira estéril. Consultar as Instruções de utilização se estiver aberto ou 
danificado. | Sterylna bariera. W przypadku otwarcia lub uszkodzenia patrz 
instrukcja obsługi. | Στείρος φραγμός. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης εάν 
έχει ανοιχτεί ή υποστεί ζημιά. 

Não utilizar se a embalagem estiver danificada | Nie używać, 
jeśli opakowanie jest uszkodzone | Μη χρησιμοποιείτε το 
προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά.
Para a barreira estéril: não utilizar se o sistema de 
barreira estéril do produto ou a respetiva embalagem estiver 
comprometido/a. | Dotyczy bariery sterylnej: nie używać, 
jeśli system bariery sterylnej wyrobu lub jego opakowanie 
zostały naruszone. | Για στείρο φραγμό: Μη χρησιμοποιείτε 
το προϊόν εάν το σύστημα στείρου φραγμού του προϊόντος ή η 
συσκευασία του έχει παραβιαστεί.



KROK 1: Wybierz miejsce na skórze.
KROK 2: Przemyj miejsce na skórze zwykłym mydłem,
osusz i przetrzyj wacikiem nasączonym alkoholem. Poczekaj, 
aż skóra wyschnie.
KROK 3: Zdejmij całe wieczko z zestawu czujnika. Odkręć
nasadkę z aplikatora czujnika.
PRZESTROGA: Kody czujnika muszą być zgodne z kodami 
zestawu czujnika i aplikatora czujnika. NIE używaj w 
przypadku uszkodzenia lub wcześniejszego otwarcia.
KROK 4: Wyrównaj ciemne znaczniki na aplikatorze i 
zestawie czujnika. Na twardej powierzchni
mocno wciśnij aplikator czujnika aż do jego zatrzymania.
KROK 5: Unieś aplikator czujnika i wyjmij go z zestawu 
czujnika.
KROK 6: Aplikator czujnika jest gotowy do założenia 
czujnika.
PRZESTROGA: Aplikator czujnika zawiera teraz igłę. Nie 
dotykaj niczego wewnątrz aplikatora czujnika ani nie 
wkładaj go ponownie do zestawu czujnika.

KROK 7: Przyłóż aplikator czujnika do miejsca na skórze. Mocno 
dociśnij, aby założyć czujnik.
PRZESTROGA: NIE wywieraj nacisku na aplikator czujnika, 
zanim nie zostanie umieszczony na
przygotowanym miejscu na skórze, aby uniknąć obrażeń lub 
uzyskania nieplanowanych wyników.
KROK 8: Delikatnie odciągnij aplikator czujnika od skóry.
KROK 9: Upewnij się, że czujnik jest dobrze zamocowany. 
Wyrzuć zużyty zestaw czujnika i aplikator
czujnika. Patrz część Utylizacja w podręczniku użytkownika. 
Aby korzystać z czujnika, należy zapoznać się ze wszystkimi 
etykietami dostarczonymi z kompletem czytnika. W przypadku 
korzystania z aplikacji FreeStyle LibreLink należy
zapoznać się z podręcznikiem użytkownika w aplikacji.


