Gebruikershandleiding mobiele app

Monitoring op afstand met Eversense
CGM-systeem en Eversense NOW app
De Eversense CGM-app beschikt over een optionele functie voor monitoring op afstand.
Hiermee kunnen Eversense CGM-gegevens op een secundair scherm worden bekeken
met behulp van de Eversense NOW mobiele app.

Beoogd gebruik
De Eversense NOW app is bedoeld voor gebruik als secundair scherm voor weergave van glucosegegevens
en -waarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

Contra-indicaties
Neem de richtlijnen van de kliniek en overige relevante instellingen in acht voor gebruik van uw mobiele apparaat
in de buurt van MRI- en CT-apparaten en andere medische apparatuur.

Risico's
De glucosegegevens kunnen wellicht niet op alle momenten naar de Eversense NOW app worden verzonden.
Wanneer u geen glucosegegevens van de Eversense CGM-gebruiker ontvangt, kunt u diegene niet helpen als
zich een te hoge of lage glucosewaarde voordoet. De functie voor monitoring op afstand biedt een secundaire
weergave van de gegevens. Dit is geen systeem voor realtime monitoring op afstand.
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Eversense CGM-gebruikers beschikken wellicht niet altijd over een verbinding waarmee gegevensoverdracht mogelijk is,
zoals internet/wifi of 3G/4G/LTE. Als u of de Eversense CGM-gebruiker niet over een internetverbinding beschikt, kunt u
de glucosegegevens van de gebruiker niet bekijken. Als zich een probleem voordoet met mobiele apparaten, draadloos
internet, de gegevensverbinding of het Eversense Data Management Systeem (DMS), als de Smart-zender van de CGMgebruiker buiten bereik van het mobiele apparaat is of als de Smart-zender van de gebruiker wordt opgeladen, kunnen
de gegevens wellicht niet worden weergegeven. De Eversense-gebruiker dient er niet vanuit te gaan dat u zijn/haar
glucosegegevens in de gaten houdt voor het geval zich een hoge of lage glucosewaarde voordoet.

Voordelen
Het Eversense CGM-systeem in combinatie met de Eversense NOW app voor monitoring op afstand biedt
CGM-gebruikers meer vertrouwen, in de wetenschap dat ook anderen hun CGM-gegevens kunnen zien.

Waarschuwingen:

•	Glucose-informatie die wordt weergegeven in de Eversense NOW app dient niet te worden gebruikt voor het
nemen van behandelingsbeslissingen. De Eversense NOW app biedt een secundaire weergave van Eversense
CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt in plaats van het primaire Eversense CGM-scherm. Eversense
CGM-gebruikers dienen altijd behandelingsbeslissingen te nemen op basis van de bloedglucosewaarden van
hun meter. Als enkel een glucosewaarde van de sensor zou worden gebruikt om een beslissing te nemen over
de behandeling, zou dat kunnen leiden tot een te hoge of te lage bloedglucosespiegel.

•	Eversense CGM-gebruikers dienen er niet vanuit te gaan dat degene die de glucosemetingen op afstand in de
gaten houdt, hen op de hoogte zal brengen van eventuele hoge of lage glucosewaarden.
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Opgelet:

•	De Eversense NOW mobiele app op afstand dient niet als vervanging van het bewakingsregime dat door een
zorgverlener is ingesteld.

•	Als automatisch synchroniseren (de functie waarmee gegevens automatisch naar uw Eversense NOW app
worden verzonden) niet is ingeschakeld bij een Eversense CGM-gebruiker, kunt u wellicht geen hoge of lage
glucosetrends en -voorvallen zien.

•	Als u en de Eversense CGM-gebruiker niet over een internetverbinding beschikken of als het mobiele
apparaat van de CGM-gebruiker door een (bijna) lege batterij is uitgeschakeld, kunnen zijn/haar Eversense
CGM-gegevens niet worden weergegeven in de Eversense NOW app.

•	Als u het geluid op uw mobiele apparaat uitschakelt, ontvangt u geen hoorbare waarschuwingen over de
CGM-gegevens die u op afstand monitort in uw Eversense NOW app.

•	Als een CGM-gebruiker zijn/haar status instelt op Offline, ontvangt u geen CGM-gegevens van de gebruiker in
uw Eversense NOW app.

•	De Eversense NOW app communiceert niet rechtstreeks met de Eversense Sensor en/of met de Eversense
Smart-zender.

•	De instellingen van de Eversense CGM-app kunnen niet worden gewijzigd in de Eversense NOW app.
•	Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat, ontvangt u geen glucosewaarschuwingen van
Eversense CGM-gebruikers.

•	Als de modus Niet storen op uw mobiele apparaat is ingeschakeld, hoort u geen meldingen van de Eversense
NOW app.
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De Eversense NOW app gebruiken
In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de Eversense NOW app beschreven
voor glucosemonitoring op afstand van gebruikers van het Eversense CGM-systeem.
Hartelijk dank dat u de Eversense NOW mobiele app hebt gedownload. Met behulp van Eversense NOW kunt u
glucosegegevens van gebruikers van het Eversense CGM-systeem monitoren.

Voorzichtig: De Eversense NOW app voor monitoring op afstand dient niet als vervanging van het primaire
scherm in de app van het Eversense CGM-systeem of het bewakingsregime dat door een zorgverlener is ingesteld.

Systeemvereisten
Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar https://global.eversensediabetes.com/compatibility.

Opmerking: U hebt een draadloze internetverbinding nodig om de app te kunnen downloaden en om
glucosewaarden op afstand te ontvangen voor weergave in uw Eversense NOW app. Als automatisch synchroniseren
is uitgeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker, worden er geen glucosewaarden weergegeven in uw Eversense
NOW app.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en privacyverklaring
Op gebruik van de Eversense NOW app zijn de voorwaarden van de meest actuele licentieovereenkomst voor
eindgebruikers van Eversense NOW en de privacyverklaring van de Eversense NOW app van toepassing.
Deze documenten worden regelmatig bijgewerkt en worden geplaatst op https://global.eversensediabetes.com/.
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Apparaten met jailbreak
Gebruik de Eversense apps NIET op iPhones, iPads of iPods met jailbreak. Apparaten met jailbreak bieden geen
acceptabele mate van veiligheid en nauwkeurigheid voor de gebruiker, en zijn niet goedgekeurd voor gebruik
door Senseonics.

Hulp en ondersteuning
Raadpleeg de achterzijde om uw plaatselijke leverancier te vinden in het geval van onduidelijkheden in deze
gebruikershandleiding.
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Deelnemen aan een Eversense-kring
De Eversense-kring bestaat uit de mensen die de glucosegegevens en
glucosewaarschuwingen van een Eversense CGM-gebruiker op afstand kunnen monitoren.
Als u wilt deelnemen aan de kring, accepteer dan de uitnodiging die u per e-mail hebt
ontvangen van de Eversense CGM-gebruiker. Maak vervolgens een account aan op de
Eversense DMS-website en download de Eversense NOW mobiele app.
Het Eversense DMS-programma is een webtoepassing die compatibel is met het Eversense CGM-systeem voor
weergave van historische glucosegegevens en -rapporten ter herkenning van glucosetrends. Dit verbetert het
diabetesbeheer. Bovendien kunt u met behulp van het Eversense DMS-programma een account aanmaken, zodat
u glucosegegevens op afstand kunt bekijken met behulp van uw Eversense NOW app. Glucosegegevens kunnen
niet op afstand worden bekeken met behulp van het Eversense DMS-programma. Voor meer informatie over het
Eversense DMS-programma gaat u naar https://global.eversensediabetes.com/.
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Een uitnodiging voor een Eversense-kring accepteren
Een Eversense-kring bestaat uit de mensen die door een Eversense CGM-gebruiker zijn uitgenodigd om zijn/haar
glucosegegevens en -waarschuwingen op afstand te bekijken.

1. U ontvangt een uitnodiging per e-mail, “Verzoek tot het bekijken van glucosegegevens”, om deel te nemen
aan de kring van een Eversense CGM-gebruiker.

Opmerking: Controleer uw map met ongewenste e-mails als u een uitnodiging verwacht, maar niet ziet in uw
postvak In.

2. Klik op de koppeling in de e-mail.
3. Meld u aan voor uw Eversense-account.

Opmerking: Met de Eversense NOW app kunt u aan maximaal 10 Eversense-kringen deelnemen. Als u wordt
uitgenodigd voor een elfde kring, ontvangt u een e-mail met de melding dat u zich uit een bestaande kring moet
terugtrekken voordat u aan een nieuwe kring kunt worden toegevoegd.
Gebruikershandleiding Eversense NOW mobiele app
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De Eversense NOW app downloaden
1. Ga naar de Apple App Store en zoek “Eversense NOW”.
2. Druk op het pictogram Eversense NOW, download de app en installeer deze op uw apparaat.
3. Wanneer dit wordt gevraagd, drukt u op “Toestaan” om glucosewaarschuwingen te ontvangen van de
Eversense CGM-gebruikers in uw lijst.

Voorzichtig: Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat, ontvangt u geen
glucosewaarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.
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4. Maak een Eversense-account aan om u te kunnen aanmelden bij de app.
5. Lees de licentievoorwaarden en tik op “Accepteren” als daarom wordt verzocht. Er verschijnt een inlogscherm.
Opmerking: Als u al over een Eversense-account beschikt, hoeft u geen nieuwe aan te maken om Eversense
NOW te gebruiken. Klik dan op de koppeling in de e-mail met uitnodiging en meld u aan bij uw bestaande
Eversense-account. Wanneer u de Startpagina in uw Eversense NOW app vernieuwt, ziet u de naam van de
CGM-gebruiker van wie u de uitnodiging hebt geaccepteerd. Indien u een account wilt verwijderen dat u al heeft
aangemaakt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

6. Kies de meeteenheid. De gekozen meeteenheid is vervolgens van toepassing op alle Eversense CGM‑gebruikers
van wie u de gegevens kunt bekijken. Nadat de app is geïnstalleerd, kunt u de meeteenheid niet meer wijzigen.
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Een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijderen
Als u een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijdert, kunt u zijn/haar glucosegegevens niet meer op afstand
monitoren. Als u een gebruiker opnieuw aan uw lijst wilt toevoegen, moet u contact opnemen met de Eversense
CGM-gebruiker. Hij/zij kan u vervolgens een nieuwe uitnodiging sturen.

1. Veeg de naam van de gebruiker van het Eversense CGM-systeem naar links op de startpagina.
2. Druk op “Verwijderen”.
In een waarschuwing dient u het verwijderen van de Eversense CGM-gebruiker te bevestigen.

3. Druk op “Ja” om deze persoon permanent uit uw lijst te verwijderen.
Deze gebruiker wordt op de startpagina niet meer in uw lijst weergegeven.
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Opmerking: Het kan 2 uur duren voordat de Eversense CGM-gebruiker in zijn/haar Eversense CGM-app ziet
dat u niet meer in zijn/haar kring zit.

Opmerking: U kunt
zelf ook door een Eversense
CGM‑gebruiker uit zijn/haar
kring worden verwijderd.
Als dit gebeurt, wordt deze
melding weergegeven.

Gebruikershandleiding Eversense NOW mobiele app

11

Hoofdmenu
In het hoofdmenu hebt u toegang tot de Eversense NOW startpagina, de pagina Info
en de pagina Afmelden.
Vanuit het hoofdmenu kunt u de startpagina
openen en uw lijst met Eversense CGMgebruikers bekijken, informatie over de
Eversense NOW app bekijken op de pagina
Info, zich afmelden bij de app of een
profielfoto toevoegen.

Als u het hoofdmenu wilt openen, drukt u
linksboven in het scherm op het pictogram
met 3 streepjes.

Home
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Info

Eversense NOW vraagt u om
het afmelden te bevestigen.
Als u zich afmeldt bij de app,
moet u uw gebruikersnaam
en wachtwoord invoeren om
de app opnieuw te openen.

Afmelden

U kunt uw profielfoto toevoegen door in het
hoofdmenu van de Eversense NOW app op de
profielfoto te drukken. Volg de aanwijzingen
om een foto te nemen of een foto toe te
voegen die is opgeslagen op uw mobiele
apparaat. De toegevoegde profielfoto wordt
ook naast uw naam weergegeven in de app
van de CGM‑gebruiker.

Profielfoto's
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CGM-gegevens bekijken
Op de startpagina wordt een lijst weergegeven met de mensen wiens CGM-gegevens
u op afstand kunt bekijken. Ook wordt hun meest recente CGM‑waarde weergegeven
en een trendpijl die de richting en de snelheid van de verandering aangeeft.
De lijst wordt standaard op achternaam gesorteerd. U kunt de lijst sorteren op achternaam, glucosewaarde of
status door boven aan de pagina op het gewenste tabblad te klikken.

Eversense NOW startpagina
De startpagina vernieuwen:

1. Open de startpagina.
2. Veeg in de startpagina omlaag (als u een iOS-apparaat gebruikt, wordt de startpagina niet vernieuwd,
maar worden uw iOS-widgets geopend wanneer u van helemaal boven aan het scherm omlaag veegt).
Glucosegegevens van de CGM-gebruiker worden ongeveer elke 5 minuten automatisch vernieuwd in uw
Eversense NOW app wanneer zowel de CGM-gebruiker als u over een internetverbinding beschikt.

Voorzichtig: Als automatisch synchroniseren is uitgeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker,
worden er geen glucosegegevens automatisch naar uw Eversense NOW app verzonden.
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Startpagina gesorteerd
op achternaam

Startpagina gesorteerd
op glucosewaarde

Startpagina gesorteerd
op status
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Trendpijlen
Naast de naam van de Eversense CGM-gebruiker ziet u een trendpijl. De trendpijl toont de huidige richting van de
glucosespiegel en hoe snel de glucosetrend verandert.
De app gebruikt de afgelopen 20 minuten aan continue glucosegegevens voor het berekenen van glucosetrends.
Wanneer er onvoldoende sensorwaarden beschikbaar zijn voor de berekening, wordt een grijze pijl weergegeven.

Geleidelijk stijgende of dalende glucoseniveaus, dalend of stijgend met een snelheid tussen
0,0 mmol/L en 0,6 mmol/L per minuut.
Matig stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid tussen 0,6 mmol/L en 0,11 mmol/L
per minuut.
Matig dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid tussen 0,6 mmol/L en 0,11 mmol/L per minuut.
Zeer snel stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid van meer dan 0,11 mmol/L per minuut.
Zeer snel dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid van meer dan 0,11 mmol/L per minuut.
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Status
Er zijn vier verschillende statuscondities die naast de naam van een gebruiker van het Eversense CGM-systeem
kunnen staan.

“Offline”
De gebruiker heeft het delen
van gegevens met u tijdelijk
uitgeschakeld. (Het kan maximaal
10 minuten duren voordat deze
statusupdate in uw Eversense
NOW app wordt weergegeven.)
“Geen zender aangesloten”
Er is geen verbinding tussen de Smart-zender en de
Eversense CGM-app. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
• De batterij van de Smart-zender moet worden opgeladen
of wordt opgeladen.
• De Bluetooth-verbinding, de internetverbinding of het
mobiele apparaat is uitgeschakeld.
• De Smart-zender is buiten bereik of is uitgeschakeld.
• De CGM-gebruiker heeft automatisch synchroniseren
uitgeschakeld.

Meest recente glucosemeting
De gebruiker ontvangt momenteel actieve
glucosegegevens.
“---”
De Smart-zender van de gebruiker is
aangesloten, maar ontvangt momenteel
geen glucosegegevens of er zijn niet
voldoende glucosegegevens om een
waarde weer te geven.
Dit kan de volgende oorzaken hebben:
• Het CGM-systeem bevindt zich in
de opwarmfase.
• De CGM-gebruiker bevindt zich in de
initialisatiefase en heeft de eerste
glucosemeting nog niet ontvangen.
• De gebruiker heeft een waarschuwing
ontvangen waardoor geen
glucosegegevens worden weergegeven.
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Trendgrafiek
Voor meer gedetailleerde glucose-informatie over een CGM-gebruiker drukt u op de startpagina op de naam van de
betreffende gebruiker van het Eversense CGM-systeem. In het eerste scherm wordt een trendgrafiek getoond van
de sensorglucosewaarden van de gebruiker voor de afgelopen drie uur. Een trendpijl geeft aan in welke richting de
huidige glucosespiegel beweegt en hoe snel de glucosetrend verandert.
Druk op het pictogram voor vernieuwen
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om het scherm te vernieuwen.

Vernieuwen
Hiermee worden de meest recente
gesynchroniseerde glucosegegevens geladen.
Datum en tijd*
Datum en tijd van
de weergegeven
glucosemeting.
Glucosemeting
Glucoseniveau van
laatste synchronisatie.

Trendpijl
De richting waarin de glucosespiegel van de gebruiker
beweegt en hoe snel (geleidelijk, matig of snel
stijgend of dalend) dit gebeurt.
Meeteenheid
De meeteenheid die wordt gebruikt om alle
glucosegegevens weer te geven.
Rode stippellijn
De waarschuwingen Hoog en Laag die de gebruiker
heeft ingesteld.
Groene stippellijn
Het bereik voor Doel Hoog en Doel Laag dat de
gebruiker heeft ingesteld.
Groen gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die
binnen het ingestelde doelbereik vallen.

* Als u niet binnen
5 minuten na de
meest recente
glucosewaarde een
nieuwe glucosemeting
ontvangt, worden de
datum en tijd rood
weergegeven.

Geel gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die
buiten het ingestelde doelbereik maar binnen het
waarschuwingsbereik vallen.
Rood gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die
buiten het ingestelde waarschuwingsbereik vallen.
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Eversense NOW waarschuwingen
Wanneer een Eversense CGM-gebruiker een glucosewaarschuwing ontvangt, ontvangen de mensen in zijn/haar
kring dezelfde waarschuwing van de Eversense NOW app. Deze waarschuwingen kunnen op vier manieren worden
weergegeven: op uw vergrendelingsscherm, als melding boven aan uw scherm, als pop-upbericht in de app of op een
Apple Watch.

Waarschuwing: Glucose-informatie die wordt weergegeven in de Eversense NOW app dient niet te
worden gebruikt voor het nemen van behandelingsbeslissingen. De Eversense NOW app biedt een secundaire
weergave van Eversense CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt in plaats van het primaire Eversense
CGM-scherm.

Opmerking: Spiegeling van meldingen moet op uw Apple Watch zijn ingeschakeld in de meldingsinstellingen
voor Eversense NOW om glucosewaarschuwingen op uw Apple Watch te ontvangen.

Waarschuwing:
op Apple Watch

Waarschuwing:
vergrendelingsscherm
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Waarschuwing: melding

Waarschuwing: pop-upbericht
in app

Waarschuwingsgeschiedenis
Veeg naar links vanuit de trendgrafiek op het scherm om de geschiedenis van
glucosewaarschuwingen voor de gebruiker van het Eversense CGM-systeem
te bekijken.
In het scherm Waarschuwingsgeschiedenis worden de laatste
20 glucosewaarschuwingen vermeld die de gebruiker heeft ontvangen
in de Eversense CGM-app.
Aan de hand van deze waarschuwingen worden voorvallen gemonitord,
zoals het stijgen of dalen van glucoseniveaus alsmede lage of hoge
glucosewaarden (hypoglykemie of hyperglykemie).

Opmerking: U ontvangt alleen waarschuwingen voor voorspelde hoge
en lage glucose als voorspellende waarschuwingen zijn ingeschakeld door de
Eversense CGM-gebruiker.

Logboek
Veeg naar links vanuit de waarschuwingsgeschiedenis op het scherm om het
logboek van de gebruiker van het Eversense CGM-systeem te bekijken.
In het Logboek worden de 20 meest recente voorvallen vermeld die door
de CGM-gebruiker zijn geregistreerd. In het logboek wordt informatie
getoond die door de Eversense CGM-gebruiker is ingevoerd, zoals kalibraties,
maaltijden, sporten, bloedglucosewaarden, insulineniveaus, gezondheid
en sporten. Als de gebruiker geen voorvallen heeft ingevoerd, blijft het
logboek leeg.

Gebruikershandleiding Eversense NOW mobiele app

21

Gedistribueerd door:
Nederland
Ascensia Diabetes Care Netherlands B.V.
Vermogenweg 107
3641 SR Mijdrecht
Nederland
0800 235 22 937
www.ascensia.com/eversense

Geproduceerd door Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 USA
844.SENSE4U 301.515.7260
(844.736.7348)

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, Den Haag
Nederland

2797
Authorised 2016

global.eversensediabetes.com

© Senseonics, Inc. 2021 PN: LBL-0307-53-101 Rev C 03/2022

