
Poznaj pełny obraz 
zmian glikemii  
i podejmuj lepsze 
decyzje1,2

Teraz Już Wiesz

System FreeStyle Libre 2 zapewnia łatwy  
wgląd w pełny obraz zmian glikemii pacjentów, 
umożliwiając podejmowanie lepszych  
decyzji terapeutycznych1,2

Objęty refundacją NFZ11

od 1 stycznia 2023 r. 

112 mg/dL
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Łatwy do założenia, wygodny do noszenia
(wielkość porównywalna do wielkości monety 5-złotowej).

MAŁY I DYSKRETNY SENSOR1

W każdej minucie, godzinie i dobie, przez 14 dni.
CIĄGŁE MONITOROWANIE GLIKEMII1,3

14

Brak konieczności kalibracji poprzez nakłucie opuszki palca
i wprowadzania kodu kalibracji.

SKALIBROWANY FABRYCZNIE1*

SYSTEM FREESTYLE LIBRE 2 UMOŻLIWIA PODEJMOWANIE 
BARDZIEJ ŚWIADOMYCH DECYZJI TERAPEUTYCZNYCH  

W LECZENIU PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ

Sensor FreeStyle Libre 2 ułatwia  
codzienne życie pacjentów z cukrzycą

*Testy z opuszki palca są konieczne, jeżeli odczyty stężenia glukozy i alarmy nie odzwierciedlają występujących objawów lub oczekiwań.
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System FreeStyle Libre 2 eliminuje rutynowe nakłuwanie
opuszki palca, zapewnia pełny profil glikemii oraz możliwość 
wykorzystania opcjonalnych alarmów1,3*

Wskazuje, czy glikemia jest stabilna, 
rośnie, czy spada i w jakim tempie

zachodzą te zmiany

Strzałka trendu

Wskazuje aktualne stężenie glukozy 
po zeskanowaniu sensora

Aktualna wartość 
glikemii

112

Ilustracje wyłącznie w celach poglądowych. Nie przedstawiają rzeczywistych danych.
*Testy z opuszki palca są konieczne, jeżeli odczyty stężenia glukozy i alarmy nie odzwierciedlają występujących objawów lub oczekiwań. W celu uzyskania kompletnego obrazu glikemii użytkownicy muszą skanować sensor co 8 godzin.
**Aplikacja FreeStyle LibreLink jest przeznaczona do instalacji na telefonach z funkcją NFC i kompatybilna wyłącznie z określonymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi. Przed użyciem aplikacji proszę zapoznać się z informacjami na temat 
kompatybilności urządzenia podanymi na stronie internetowej.
***Powiadomienia będą pojawiać się tylko, jeśli alarmy są włączone, a sensor znajduje się w niezakłóconej odległości 6 metrów od telefonu z aplikacją.

Sensor automatycznie mierzy i zapisuje poziom 
glukozy, tworząc wykres dobowy1,3**

Pełny profil glikemii

Opcjonalne alarmy1,3***

Niezawodny system powiadomień: 
3 możliwości ustawienia alarmu
(niskie stężenie, wysokie stężenie,  
utrata sygnału)

Prosty sposób sprawdzenia stężenia glukozy, 
bezbolesny, 1-sekundowy odczyt

Prosty i dyskretny1,3

Wysoka dokładność pomiaru (MARD 9,2%) przez  
cały okres stosowania sensora, bez konieczności 
kalibracji1,3

Klinicznie potwierdzona dokładność1,3

Wykres odczytów stężenia glukozy  
z ostatnich 8 godzin z zaznaczeniem 

docelowego zakresu glikemii

Obraz zmian glikemii
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FreeStyle Libre 2 – opcjonalne alarmy stężenia glukozy  
dla pacjentów, którzy tego potrzebują1,3

Łatwe w użyciu alarmy stężenia glukozy
• Łatwe włączenie.
•  Łatwe dostosowanie zakresów alarmów 

niskich i wysokich stężeń glukozy.
• Łatwa regulacja dźwięku i wibracji.

Opcjonalne alarmy stężenia glukozy informują pacjenta, gdy stężenie glukozy 
 jest za niskie lub za wysokie1,3*.

PIERWSZY 14-DNIOWY SYSTEM MONITOROWANIA GLIKEMII Z ALARMAMI I KLINICZNIE 
POTWIERDZONĄ REDUKCJĄ NOCNYCH HIPOGLIKEMII W PORÓWNANIU Z SAMODZIELNYM 

MONITOROWANIEM GLIKEMII GLUKOMETREM3,4

*Powiadomienia alarmowe będą pojawiać się tylko po uruchomieniu sensora FreeStyle Libre 2 za pomocą kompatybilnego urządzenia, jeśli alarmy są włączone, a sensor znajduje się w niezakłóconej odległości 6 metrów od telefonu z aplikacją
FreeStyle LibreLink.

Alarm niskiego stężenia 
glukozy
Zakres od 60 do 100 mg/dL.

Alarm wysokiego stężenia 
glukozy
Zakres od 120 do 400 mg/dL.

Alarm utraty sygnału
Pojawia się, gdy sensor utraci 
połączenie z telefonem na 20 minut.
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mg/dL
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Badania kliniczne potwierdzają, 
że stosowanie systemu  
FreeStyle Libre 2  
pomaga w lepszej kontroli 
cukrzycy

5

135

Wydłuża czas w docelowym 
zakresie glikemii
Więcej czasu w docelowym zakresie 
glikemii (70–180 mg/dL).

Obniża wartość HbA1c
5

Niższe stężenie HbA1c, bez 
konieczności nakłuwania opuszek 
palców.

Ogranicza hipoglikemie1,6,7

Mniej czasu w stanie niskiego stężenia 
glukozy (<70 mg/dL), zarówno w 
ciągu dnia, jak i w nocy.



FreeStyle Libre 2 – wiedza dla lepszej  
kontroli cukrzycy i jakości życia pacjenta9

System FreeStyle Libre 2 pomaga pacjentom 
lepiej radzić sobie z cukrzycą.2

95% Pacjentów potwierdza lepsze zrozumienie  
zmienności stężenia glukozy9

80% Pacjentów potwierdza łatwiejszą  
okołoposiłkową kontrolę glikemii9

92% Pacjentów potwierdza dostosowanie dawek 
insuliny z większą częstością9

37% Pacjentów potwierdza częstszą  
aktywność fizyczną9



System FreeStyle Libre 2 objęty refundacją NFZ11

Kto może wypisać zlecenie na sensory FreeStyle Libre 2?11
Lekarz posiadający uprawnienia do wydawania zleceń na wyroby medyczne  
następujących specjalizacji: 

Diabetolog Kardiolog

Ginekolog Endokrynolog

Lekarz podstawowej opieki  
zdrowotnej

Geriatra

Oraz inni specjaliści (lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, pediatrii 
lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii, perinatologii, endokrynologii 
ginekologicznej i rozrodczości, położnictwa i ginekologii).

Kontynuacja zlecenia możliwa jest przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii.

Grupa pacjentów Odpłatność 
pacjenta

Dopłata  
pacjenta za sensor

dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku 
życia z cukrzycą typu 1 lub 3 20% 51 zł

osoby z cukrzycą powyżej 18. roku życia
wymagające min. 3 wstrzyknięć insuliny 
w ciągu doby (intensywna insulinoterapia)

30% 76,5 złkobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą,  
wymagające insulinoterapii

osoby chorujące na cukrzycę z orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełnosprawności  
ze względu na stan wzroku leczone insuliną
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Opracowanie na podstawie: 1. FreeStyle Libre – podręcznik użytkownika systemu 2. Leelarathna L. et al. NEJM 2022;387 (16):1477-1487 3. Ajjan R et al. Advances in Therapy 2019; 36:579–596 4. Dunn T. et al. J Diabetes Sci Technol.2014 Jul; 8(4): 720–730. 5. Fokker 
M. et al. BMJ Open Diab Res Care 2019;7:e000809 6. Alva S. et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2022, Vol. 16(1) 70–77  7. Evans M. et al. Diabetes Ther (2020) 11:83–95 8. Bolinder J. et al. Lancet 2016; 388: 2254–63 9. Haak T et al. Diabetes Ther 
(2017) 8:573–586 10. Roussel R. et al. Diabetes Care 2021;44:1368–1376 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

SYSTEM MONITOROWIANIA GLIKEMII FLASH

Masz dodatkowe pytania dotyczące
systemu FreeStyle Libre 2?

800 500 800

Więcej informacji znajdziesz  
na stronie:

WWW.LIBRE.PL

Zadzwoń na bezpłaną infolinię:


