
FreeStyle Libre
bezinwazyjny system ciągłego monitorowania glikemii

Bez konieczności nakłuwania - wygodnie, dyskretnie i dokładnie.2,3

Rekomendowany dla pacjentów z cukrzycą od 4. roku życia.

To system, który pomoże Twoim pacjentom wydłużyć czas w
docelowym zakresie glikemii, a Tobie ułatwi prowadzenie leczenia
i podejmowanie lepszych decyzji terapeutycznych. 4,5

Komplementarne rozwiązania telemedyczne systemu FreeStyle Libre
pomogą Ci w efektywnym zdalnym kontakcie z pacjentem i
prowadzeniu terapii. 6,7

Zapraszamy na sesję pod patronatem Abbott
- nie może Cię zabraknąć!



Dlaczego FreeStyle Libre?
Poznaj kluczowe korzyści systemu

14-dniowy sensor 2 Prostota użytkowania 2

Najniższa cena 8 Potwierdzona dokładność
bez kalibracji 2

Mały i dyskretny sensor
wielkości monety 5 zł 2

Możliwość udostępniania
wyników zdalnie rodzinie
i lekarzowi 6,7

Pierwsza przekrojowa analiza danych ze stosowania
FreeStyle Libre w codziennej praktyce klinicznej w Polsce9

ponad 10 000
czytników

prawie 100 000
sensorów

113 000 000
automatycznych pomiarów

stężenia glukozy



Kontrola glikemii u pacjentów stosujących FreeStyle Libre
w Polsce9

1
2
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Częstsze pomiary
FreeStyle Libre umożliwia dokonywanie
znacząco większej
(>5-krotnie) liczby pomiarów w ciągu dnia
niż podczas
stosowania glukometru

Lepsza kontrola
Wyższa częstość skanowania prowadzi do
lepszej
kontroli glikemii

Zaufanie
Polscy pacjenci aktywnie wykorzystują
możliwości
jakie daje system FreeStyle Libre

Zdalny kontakt z pacjentem w oparciu
o system FreeStyle Libre 6,7



FreeStyle Libre w pigułce

Ulotka Refundacja
FreeStyle Libre
krok po kroku

1. Dane oparte na liczbie użytkowników systemu FreeStyle Libre na całym świecie w porównaniu z liczbą użytkowników innych
wiodących marek do pomiaru poziomu glukozy opartych na sensorach. Data on File. 2021.

2. FreeStyle Libre - Podręcznik użytkownika systemu

3. Karta danych dotyczących wydajności systemu FreeStyle Libre.

4. Lang J, Jangam S, Dunn T, Hayter G. Expanded real world use confirmed strong associated between frequency of accelerated
glucose monitoring and glucose control [abstrakt 089]. Diabetes Technol Ther. 2019;21(1):A-40.

5. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM i wsp. Cele kliniczne dla interpretacji danych z ciągłego monitorowania glikemii: zalecenia
wynikające z międzynarodowego konsensusu w sprawie czasu w zakresie docelowym. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.

6. Aby zdalnie przeglądać raporty LibreView, zaloguj się z dowolnego komputera połączonego z Internetem. Strona LibreView jest
kompatybilna tylko z niektórymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź stronę
www.LibreView.com.

7. Aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z niektórymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed
skorzystaniem z aplikacji należy sprawdzić na stronie
https://freestyleserver.com/Payloads/IFU/2020/q1/ART39109-001_rev-H-Web.pdf informacje na temat kompatybilności z
urządzeniami

8. Spośród wszystkich systemów ciągłego monitorowania dostępnych w Polsce, Sklep Diabetyk24 (koszt miesięczny monitorowania
systemem FreeStyle Libre, Dexcom G6, Medtronic: https://diabetyk24.pl/sensory-i-czytniki-freestyle-libre, https://
diabetyk24.pl/dexcom-g6, https://diabetyk24.pl/sensory-medtronic-enlite.

9. Hohendorff j., Gumprecht J., Myśliwiec M., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Malecki M.; Ciągłe monitorowanie glikemii metodą skanowania
– wyniki polskich pacjentów w warunkach codziennej praktyki klinicznej: częstsze skanowanie i lepsza kontrola glikemii
w porównaniu z danymi ogólnoświatowymi, Diabetes Technology & Therapeutics, August 2021, 23(8): 577–585



© 2021 Abbott. FreeStyle Libre oraz powiązane z nimi znaki firmowe są własnością firmy Abbott

ADC-47354 v1.0


