System ciągłego monitorowania glikemii

Skrócona instrukcja obsługi
System Eversense XL CGM składa się z czujnika wprowadzonego w ramię,
inteligentnego nadajnika noszonego nad czujnikiem i aplikacji na urządzenia
przenośne do wyświetlania odczytów pomiaru glukozy. Należy ustalić ze
świadczeniodawcą opieki zdrowotnej termin zainstalowania i usunięcia czujnika.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć
w instrukcji obsługi systemu Eversense XL CGM

Przeciwwskazania

•

System jest przeciwwskazany u osób, u których
stosowanie deksametazonu lub octanu
deksametazonu jest przeciwwskazane.

•

Inteligentny nadajnik jest niekompatybilny z
badaniami rezonansem magnetycznym (MRI).
Pacjenci noszący inteligentny nadajnik nie
powinni poddawać się badaniu rezonansem
magnetycznym. Czujnik jest warunkowo
bezpieczny w środowisku rezonansu
magnetycznego. Aby uzyskać więcej informacji
na temat czujnika, patrz Informacje dotyczące
bezpieczeństwa MRI w Podręczniku użytkownika
Eversense XL.

•

Mannitol lub sorbitol, podawane dożylnie lub
jako składnik roztworu do irygacji lub dializy
otrzewnowej, mogą podwyższać stężenie
mannitolu lub sorbitolu we krwi i powodować
fałszywie podwyższone odczyty poziomu glukozy
podawane przez czujnik. Sorbitol jest stosowany
w niektórych sztucznych słodzikach, ale poziom
jego stężenia we krwi na skutek spożycia w ramach
typowej diety nie wpływa na odczyty poziomu
glukozy podawane przez czujnik.

Wskazania do stosowania
System Eversense XL CGM jest przeznaczony
do ciągłego pomiaru stężenia glukozy z płynu
tkankowego za pomocą czujnika u osób dorosłych
(w wieku co najmniej 18 lat) chorujących na cukrzycę.
System jest przeznaczony do:

•
•

wspomagania kontrolowania cukrzycy,

•
•

dostarczania informacji o trendach glikemicznych,

•

interpretacji danych historycznych z systemu w celu
ułatwienia wprowadzania zmian w leczeniu. Zmiany
te powinny opierać się na wzorcach i trendach
obserwowanych w czasie.

•

System przeznaczony jest do użytku jako urządzenie
dodatkowe, które uzupełnia informacje pozyskiwane
ze standardowych urządzeń do monitorowania
poziomu glukozy we krwi. Nie zastępuje jednak
tych urządzeń.

podawania odczytów wartości poziomu glukozy
w czasie rzeczywistym,
generowania alertów ostrzegających o wykryciu
lub przewidywaniu epizodów hipoglikemii
(niskiego stężenia glukozy) i hiperglikemii
(wysokiego stężenia glukozy),

Inteligentny nadajnik
Eversense XL
Wierzch

Noszenie inteligentnego nadajnika
Spód

Kontrolka
LED (świeci
na zielono lub
pomarańczowo)

•
•

Przylepiec nadajnika należy wymieniać codziennie.
Inteligentny nadajnik można w każdym czasie zdjąć
i ponownie nałożyć na skórę.

Aby zapewnić stały odczyt poziomu glukozy:

Przycisk
zasilania
Styki ładowania

•

Baterię inteligentnego nadajnika należy ładować
codziennie (do pełnego naładowania wystarczy
15 minut), podłączając ją do gniazdka ściennego.

•

Należy umieścić inteligentny nadajnik nad
czujnikiem tak, aby symbol przycisku zasilania lub
kontrolka LED były skierowane w dół. W aplikacji
należy dotknąć ikony Menu ( ), a następnie
pozycji Przewodnik umieszczania, aby
potwierdzić nawiązanie łączności pomiędzy
czujnikiem i inteligentnym nadajnikiem. Należy użyć
Przewodnika umieszczania, aby prawidłowo
umieścić inteligentny nadajnik i upewnić się, że czujnik
i inteligentny nadajnik są połączone.

•

Należy zwracać uwagę na odczuwane na ciele alerty
wibracyjne inteligentnego nadajnika. Za każdym
razem, kiedy alert jest aktywny, w aplikacji pojawi
się komunikat alertu.

Inteligentny nadajnik zasila czujnik, oblicza odczyty
poziomu glukozy, zapisuje i wysyła dane do aplikacji.
Generuje również odczuwalne alerty wibracyjne.
Inteligentny nadajnik jest przyczepiony do skóry
za pomocą jednorazowego przylepca, który należy
codziennie wymieniać.

Uwaga: inteligentny nadajnik jest wodoodporny
(IP67) do głębokości 1 metra (3,2 stopy) przez czas
do 30 minut.

Ostrzeżenia

• System Eversense CGM nie był testowany w miejscach wszczepienia innych niż ramię.
• Jeżeli w dowolnym momencie wystąpią objawy niskiego lub wysokiego poziomu glukozy LUB jeżeli objawy nie

odpowiadają odczytom wartości wykrywanym przez czujnik, należy zbadać poziom glukozy za pomocą glukometru.
• Przed podjęciem decyzji dotyczących terapii należy zawsze sprawdzać poziom glukozy za pomocą glukometru.
• NIE NALEŻY używać uszkodzonego lub pękniętego inteligentnego nadajnika, ponieważ mogłoby to stworzyć
niebezpieczeństwo elektryczne lub awarię oraz prowadzić do porażenia prądem.
• Bliski kontakt z bezpośrednim źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) może wpływać na możliwość
przesyłania danych z nadajnika do urządzenia przenośnego. Należy odsunąć się od źródła zakłóceń
elektromagnetycznych i sprawdzić, czy urządzenie przenośne jest połączone z inteligentnym nadajnikiem.
• Tetracykliny mogą fałszywie zaniżać odczyty poziomu glukozy podawane przez czujnik. W przypadku przyjmowanie
tetracyklin należy zawsze sprawdzać poziom glukozy, dokonując pomiaru przy użyciu glukometru.
• Przed przyklejeniem inteligentnego nadajnika nad czujnikiem miejsce nacięcia należy zawsze osłaniać jałowym
bandażem aż do momentu wygojenia rany. W przeciwnym razie może dojść do zakażenia w miejscu nacięcia.
• Niniejszą Instrukcję należy przeanalizować ze swoim lekarzem. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących
produktu Eversense XL oraz w przypadku problemów z urządzeniem, prosimy o kontakt działem obsługi klienta
pod numerem infolinii 801-080-104. Użytkownicy przebywający poza granicami kraju mogą skontaktować się z
lokalnym dystrybutorem. Dane kontaktowe lokalnych dystrybutorów Eversense XL znajdują się na www.eversense.com.
• System należy zawsze kalibrować wyłącznie z użyciem próbki krwi pobranej z opuszka palca. NIE NALEŻY stosować
odczytu poziomu glukozy z krwi pobranej z innych miejsc (np. z przedramienia lub dłoni) do kalibracji systemu.
• NIE NALEŻY wprowadzać zestawu infuzyjnego w promieniu 10,16 cm (4 cali) od miejsca wszczepienia czujnika.
Jeżeli miejsce podawania insuliny znajduje się w promieniu 10,16 cm (4 cale) od miejsca wszczepienia czujnika,
może dochodzić do zakłócenia odczytów czujnika oraz niedokładnych odczytów.
• Po wprowadzeniu lub usunięciu czujnika należy zawsze stosować się do zaleceń świadczeniodawcy opieki zdrowotnej.
W przypadku wystąpienia poniższych sytuacji należy skontaktować się ze swoim świadczeniodawcą opieki zdrowotnej.
– Ból, zaczerwienienie lub obrzęk miejsca wszczepienia czujnika utrzymujący się dłużej niż 5 dni od dnia
wprowadzenia lub usunięcia czujnika.

Przestrogi

•

NIE NALEŻY nosić inteligentnego nadajnika podczas badań RTG (obrazowanie za pomocą promieniowania
rentgenowskiego) lub TK (obrazowanie metodą tomografii komputerowej). Aby uniknąć zniekształceń na
obrazach, należy zdjąć inteligentny nadajnik przed poddaniem się badaniu RTG lub TK. Należy poinformować
świadczeniodawcę opieki zdrowotnej o urządzeniu.

•

Inteligentny nadajnik jest przeznaczony do użytku tylko przez jednego pacjenta. NIE NALEŻY wymieniać
inteligentnych nadajników z inną osobą lub używać ich z innym czujnikiem. Każdy inteligentny nadajnik można
jednocześnie połączyć wyłącznie z jednym czujnikiem.

•

Czujnik i inteligentny nadajnik powinny zostać połączone w dniu wszczepienia. Niewykonanie tej czynności
może opóźnić odbiór odczytów poziomu glukozy.

•

Wymienione niżej metody leczenia i zabiegi wykonywane w pobliżu umieszczenia czujnika, mogą powodować
uszkodzenie:
– Litotrypsja — zabieg ten nie jest zalecany u pacjentów z wszczepionym czujnikiem, ponieważ wpływ litotrypsji
na urządzenie jest nieznany.
– Diatermia — NIE NALEŻY stosować diatermii u pacjentów z wszczepionym czujnikiem. Energia generowana
podczas diatermii może przenikać przez czujnik i uszkadzać tkankę w miejscu wprowadzenia czujnika.
– Elektrokoagulacja — elektrokoagulacja wykonywana w pobliżu miejsca wszczepienia czujnika może
uszkodzić urządzenie. NIE należy stosować elektrokoagulacji w pobliżu czujnika.

•

Stosowanie leków steroidowych — nie ustalono, czy zagrożenia wiążące się zwykle z octanem deksametazonu
podanym w iniekcji dotyczą również octanu deksametazonu uwalnianego z pierścienia, który w sposób
kontrolowany i punktowo uwalnia lek. Pierścień z octanem deksametazonu może powodować inne,
niewymienione lub wcześniej nieobserwowane działania niepożądane.

Przestrogi (cd.)

•

Jeżeli czujnik lub inteligentny nadajnik są ciepłe, użytkownik powinien natychmiast zdjąć inteligentny nadajnik
i skonsultować się ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Ciepły czujnik może oznaczać zakażenie lub awarię
urządzenia i należy go usunąć.

•

Przed rozpoczęciem ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy zdjąć inteligentny nadajnik z ramienia.
Nieusunięcie inteligentnego nadajnika podczas ładowania może skutkować porażeniem prądem.

•
•

NIE NALEŻY używać aplikacji Eversense XL podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

•

Do ładowania baterii inteligentnego nadajnika należy używać wyłącznie zasilacza i przewodu USB, które
dostarczono wraz z inteligentnym nadajnikiem. Korzystanie z innego zasilacza może uszkodzić inteligentny
nadajnik, uniemożliwiając prawidłowy odbiór odczytów poziomu glukozy, a ponadto może skutkować
unieważnieniem gwarancji.

•

W przypadku obaw dotyczących reakcji alergicznej na silikony należy najpierw skontaktować się
ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Przylepiec należy usunąć po 24 godzinach.

•

Aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastępuje schematu monitorowania pomiarów
wskazanego przez lekarza prowadzącego.

•

System Eversense XL CGM nie został przebadany w następujących populacjach: u kobiet w ciąży lub karmiących
piersią, u osób w wieku poniżej 18 lat, u pacjentów w stanie krytycznym lub hospitalizowanych, u chorych
otrzymujących leki immunosupresyjne, chemioterapię lub leki przeciwzakrzepowe, u osób z innym aktywnym
wszczepionym urządzeniem, np. z wszczepionym defibrylatorem (implanty pasywne, np. stenty wieńcowe,
są dozwolone), u osób ze stwierdzoną alergią na glikokortykosteroidy stosowane ogólnoustrojowo (w tym
podawane w postaci wziewnej, ale z wyłączeniem stosowanych miejscowo, do oczu lub nosa).

Nie należy poddawać się masażom w pobliżu miejsca umieszczenia czujnika. Masaż wykonywany w okolicy
czujnika może powodować dyskomfort lub podrażnienie skóry.

Aplikacja Eversense XL
Inteligentny nadajnik łączy się bezprzewodowo z aplikacją w celu wyświetlania danych, trendów, wykresów i alertów
dotyczących poziomu glukozy. Aplikacja zapisuje historię i statystyki wartości glukozy.
Ikona Menu
Należy dotknąć ikony
Menu ( ) w lewym
górnym rogu ekranu,
aby przejść do którejś z
pozostałych dostępnych
opcji menu:
– Moja glukoza
– Kalibruj
– Historia alertów
– Dziennik zdarzeń
– Raporty
– Udostępnij moje dane
– Przewodnik
umieszczania
– Połącz
– Ustawienia
– Informacje

1–
2–
3–
4–

Ikona menu
Ikona profilu tymczasowego
ID nadajnika
Bieżące wskazanie
poziomu glukozy
5– Symbol wielu zdarzeń
6– Znacznik zdarzenia (ćwiczenie)
7– Pasek stanu
8– Stan naładowania baterii nadajnika
9– Połączenie nadajnika z czujnikiem
10–Strzałka trendu
11– Jednostka miary
12– Data i godzina
13– Symbol kalibracji
14– Alert wysokiego poziomu glukozy
(górna czerwona linia przerywana)
15– Wysoki poziom wartości
docelowej glukozy (górna
zielona linia przerywana)
16– Niski poziom wartości
docelowej glukozy (dolna
zielona linia przerywana)
17– Alert niskiego poziomu glukozy
(dolna czerwona linia przerywana)
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Kalibracja

•

Aby zapewnić prawidłowe odczyty poziomu glukozy,
należy regularnie kalibrować system CGM za pomocą
pomiaru z opuszka palca podanego przez glukometr.
System CGM automatycznie powiadomi użytkownika
o konieczności kalibracji:

Urządzenie należy kalibrować wyłącznie wtedy,
kiedy poziom glukozy NIE zmienia się gwałtownie
(np. przed posiłkami, przed podaniem insuliny).

•

Aby pomyślnie zakończyć kalibrację, inteligentny
nadajnik należy nosić nad czujnikiem 5 minut przed
wykonaniem testu i 15 minut po jego zakończeniu.

•
•

24 godziny po wszczepieniu czujnika należy
wykonać 4 testy kalibracyjne z opuszka palca,
w odstępie od 2 do 12 godzin.
Każdego następnego dnia należy wykonać
dziennie po 2 testy kalibracyjne z opuszka palca,
w odstępie od 10 do 14 godzin.

Należy ustawić harmonogram codziennej kalibracji,
dotykając kolejno pozycji Menu > Ustawienia >
Dzienna kalibracja
Jak kalibrować:
• Wykonaj pomiar z opuszka palca przy użyciu
glukometru. Należy zawsze przestrzegać instrukcji
producenta glukometru, łącznie z umyciem rąk ciepłą
wodą i osuszeniem ich przed wykonaniem testu.

•

Należy wprowadzić do aplikacji odczyt poziomu
glukozy z opuszka palca w ciągu 10 minut
od wykonania testu i upewnić się, że odczyt
i godzina są poprawne.

Alerty

•

Zarówno urządzenie przenośne, jak i inteligentny
nadajnik generują alerty w celu powiadamiania,
kiedy odczyty CGM osiągną odpowiednie
ustawienia docelowe lub jeśli system CGM
wymaga uwagi użytkownika.

•

Należy przejrzeć i potwierdzić alerty na urządzeniu
przenośnym.

•

Można ustawić alerty dotyczące wysokiego
lub niskiego poziomu glukozy lub ustawienia
docelowe, dotykając pozycji Menu >
Ustawienia > Glukoza.

•

Kompletną listę alertów generowanych przez
aplikację można znaleźć w instrukcji obsługi.

Kroki rozpoczynania pracy
Kroki 1 i 2 dotyczą przygotowań przed wszczepieniem
czujnika. W celu wszczepienia czujnika należy umówić
się na wizytę ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej.
Po wszczepieniu należy odczekać 24 godziny
przed wykonaniem pierwszego zestawu kalibracji
i otrzymaniem pierwszych odczytów dotyczących
poziomu glukozy w aplikacji.

Ładowanie inteligentnego nadajnika

•

Podłącz standardową końcówkę kabla USB do adaptera
w porcie USB.

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, będą potrzebne:
• Kompatybilne urządzenie przenośne (np. smartfon)
– Listę kompatybilnych urządzeń można znaleźć
na stronie internetowej https://global.
eversensediabetes.com/compatibility
Bezprzewodowe
połączenie z Internetem
•
• Inteligentny nadajnik Eversense XL

•

Podłącz końcówkę micro USB kabla do stacji dokującej
w porcie USB.

•

Cztery złote styki na spodzie
inteligentnego nadajnika muszą
pokrywać się z czterema złotymi
stykami na stacji dokującej.
Po pełnym naładowaniu
(15 minut) na wierzchu
inteligentnego nadajnika zapali
się mała zielona kontrolka.
Po pełnym naładowaniu
należy wyjąć kabel USB
ze stacji dokującej.

Po otrzymaniu inteligentnego nadajnika i przed sparowaniem
go z urządzeniem przenośnym należy całkowicie naładować
jego baterię.

Uwaga: jeśli po naciśnięciu
przycisku zasilania na inteligentnym nadajniku nie zapali
się kontrolka LED, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
zasilania przez 5 sekund, aby uruchomić nadajnik.

Krok 1. Pobranie i zainstalowanie
aplikacji

1. Wybierz urządzenie mobilne do wyświetlania
poziomów glukozy. Upewnij się, że data i
godzina są prawidłowe, a funkcja Bluetooth
jest włączona.

2. Pobierz aplikację mobilną Eversense XL
z Apple® App Store℠ lub Google Play™
na urządzenie przenośne.

3. Na ekranie instalacji wybierz opcję

Zainstaluj aplikację i postępuj zgodnie
z instrukcjami instalacji.
Ikona aplikacji Eversense XL wyświetli
się na urządzeniu przenośnym.

Uwaga: zostanie wyświetlony monit o
utworzenie i zarejestrowanie konta, aby można
było zsynchronizować dane z aplikacji z wersją
w chmurze (wersja internetowa).

Krok 2. Konfigurowanie aplikacji —

Założenie konta, Parowanie
i Ustawienia

1. Uruchom aplikację, dotykając ikony
Eversense XL. Pojawi się LICENCJA DLA
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

2. Po wyświetleniu monitu zapoznaj się z nim i
wybierz opcję AKCEPTUJ, aby zaakceptować
warunki Umowy licencyjnej. Pojawi się ekran
ZALOGUJ.

3. Utwórz i zarejestruj konto, podając adres
e-mail i hasło.

4.Wprowadź informacje o koncie i wybierz
opcję Zarejestruj.

Przed otrzymaniem inteligentnego nadajnika
i wykonaniem tych kroków możesz zacząć
przygotowania od zapoznania się z aplikacją.
Jeśli już masz swój inteligentny nadajnik, możesz
rozpocząć parowanie inteligentnego nadajnika
z aplikacją.
Uwaga: W systemach operacyjnych Android
może pojawić się prośba o potwierdzenie
i włączenie usług lokalizacyjnych w celu
sparowania inteligentnego nadajnika z Twoim
urządzeniem mobilnym i otrzymywania alertów
z systemu Eversense XL CGM.

6. Po włączeniu inteligentnego nadajnika

5. Na ekranie WITAJ wybierz jedną z dwóch opcji,
w zależności od tego, czy masz
już inteligentny nadajnik:

i pojawieniu się na ekranie napisu
SPARUJ SWÓJ NADAJNIK ustaw
tryb wykrywania na inteligentnym nadajniku,
naciskając trzykrotnie przycisk zasilania
na inteligentnym nadajniku. Kontrolka LED
na inteligentnym nadajniku zacznie migać
na zielono i pomarańczowo.

Przycisk zasilania

7. Na ekranie SPARUJ SWÓJ NADAJNIK

przy numerze seryjnym inteligentnego nadajnika
wykrytego przez aplikację wyświetla się komunikat
„Nie połączono”.
Wybierz opcję Nie połączono, aby rozpocząć
proces parowania.

9. Po zakończeniu parowania aplikacja wyświetli
komunikat „Połączono” obok numeru seryjnego
inteligentnego nadajnika. Inteligentny
nadajnik będzie emitował przerywane wibracje
do czasu połączenia inteligentnego nadajnika
z wszczepionym czujnikiem.
Wybierz opcję Dalej.

8. Pojawi się okno wyskakujące Żądanie

połączenia Bluetooth.
Wybierz opcję Połącz, aby potwierdzić parowanie.

10. Pojawi się ekran DZIENNA KALIBRACJA,
na którym należy ustawić przypomnienie
o kalibracji wykonywanej dwa razy dziennie.
Wybierz opcję Rano, a następnie opcję
Wieczór, aby zmienić godzinę kalibracji.
Po zakończeniu wybierz opcję Dalej.

11. Pojawi się ekran JEDNOSTKA MIARY,

informujący o standardowej jednostce miary
używanej do obliczania i wyświetlania odczytów
poziomu glukozy w danym regionie. NIE NALEŻY
zmieniać jednostki miary bez konsultacji ze
świadczeniodawcą opieki zdrowotnej.
Wybierz opcję Koniec, aby zapisać jednostkę
miary i kontynuować.

12. Następnie pojawi się ekran główny MOJA

GLUKOZA. Żadne dane dotyczące poziomu
glukozy nie będą wyświetlane na tym ekranie
przed wszczepieniem czujnika i rozpoczęciem
kalibracji systemu.
W ramach przypomnienia inteligentny nadajnik
będzie emitował przerywane wibracje do
czasu połączenia z wszczepionym czujnikiem.
Aby wyłączyć inteligentny nadajnik do czasu
połączenia z czujnikiem, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania przez około 5 sekund.

Wszczepianie i łączenie czujnika
Termin wszczepienia czujnika należy ustalić
ze świadczeniodawcą opieki zdrowotnej. Po
wszczepieniu czujnika należy połączyć czujnik
z inteligentnym nadajnikiem.

Uwaga: do połączenia urządzenia przenośnego
z czujnikiem jest wymagane połączenie z Internetem.

1. Ustaw inteligentny nadajnik dokładnie nad
wszczepionym czujnikiem do momentu
ustania wibracji inteligentnego nadajnika
i pojawienia się w aplikacji komunikatu
Wykryto nowy czujnik.

2. Wybierz opcję Połącz czujnik, a następnie
opcję Połącz wykryty czujnik.

3. Po pomyślnym połączeniu inteligentnego
nadajnika i czujnika na ekranie Połączony
czujnik wyświetli się numer ID czujnika.

Ważna 24-godzinna faza rozgrzewania:

•

Czujnik potrzebuje 24 godzin na ustabilizowanie
się w ciele, zanim inteligentny nadajnik będzie
mógł obliczać wartości stężenia glukozy.

•

Nie trzeba umieszczać inteligentnego nadajnika nad
czujnikiem podczas 24-godzinnej fazy rozgrzewania.

•

Jeśli jednak postanowisz już teraz umieścić
inteligentny nadajnik nad czujnikiem, pojawi się
ekran STAN FAZY ROZGRZEWANIA,
na którym będzie odliczany 24-godzinny czas
do przeprowadzenia pierwszej kalibracji.

•

W czasie trwania 24-godzinnej fazy rozgrzewania
możesz korzystać z aplikacji, aby wyświetlać
w niej zdarzenia wstępne, np. odczyty poziomu
glukozy z krwi, przyjmowanie insuliny i spożycie
węglowodanów.

•

Odczyty poziomu glukozy zaczną pojawiać się na
ekranie po pomyślnym zakończeniu drugiej kalibracji.
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