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Freestyle Libre sensor

LEES DEZE BIJLAGE EN DE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE 
SCANNERKIT VOORDAT U ONDERDELEN VAN 
DE SENSORKIT GAAT GEBRUIKEN. BIJ GEBRUIK 
VAN FREESTYLE LIBRELINK RAADPLEEGT U DE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING IN DE APP. 

Voor gebruik met: FreeStyle Libre scanner 
en FreeStyle LibreLink app. (Niet alle 
producten zijn verkrijgbaar in alle landen.)

lndicaties voor gebruik 
Bij gebruik in combinatie met een 
compatibel apparaat is de sensor van het 
FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring 
systeem (de ‘sensor’) geïndiceerd voor 
het meten van de glucosespiegel in 
interstitiële vloeistof bij personen (van 
4 jaar en ouder) met diabetes mellitus, 
waaronder zwangere vrouwen. De 
sensor en het compatibele apparaat 
dienen ter vervanging van het testen van 
bloedglucose bij de zelfbehandeling van 
diabetes, met inbegrip van het doseren 
van insuline. 
De indicatie voor kinderen (van 4 tot 12 
jaar) geldt uitsluitend voor kinderen die 
worden begeleid door een verzorger 
die ten minste 18 jaar is. Het is de 
verantwoordelijkheid van de verzorger 
om de sensor en het compatibele 
apparaat te hanteren of het kind daarbij te 
helpen en om de sensorglucosemetingen 
te interpreteren of het kind daarbij te 
helpen. 

CONTRA-INDICATIE: 
De sensor moet worden verwijderd 
voordat een MRI-scan wordt uitgevoerd. 

WAARSCHUWING: 
•  De sensor bevat kleine onderdelen die 

gevaarlijk kunnen zijn als ze worden 
ingeslikt.

•  Tijdens periodes van snel veranderende 
glucose (meer dan 2 mg/dL 
(0,1 mmol/L) per minuut) kunnen de 
glucosespiegels in interstitiële vloeistof 
zoals die door de sensor worden 
gemeten een onnauwkeurige weergave 
zijn van de bloedglucosespiegels. 
Onder deze omstandigheden moet u de 
sensorglucosemetingen controleren 
door een vingerpriktest uit te voeren 
met behulp van een bloedglucosemeter. 

•  Ter bevestiging van hypoglykemie 
of dreigende hypoglykemie zoals 
gerapporteerd door de sensor moet u 
een vingerpriktest uitvoeren met behulp 
van een bloedglucosemeter.

•  U mag symptomen die het gevolg 
kunnen zijn van lage of hoge 
bloedglucose niet negeren. Als u 
symptomen hebt die niet kloppen met 
de glucosemeting van de sensor of als u 
vermoedt dat uw meting onnauwkeurig 
is, moet u de meting controleren door 
een vingerpriktest uit te voeren met 
behulp van een bloedglucosemeter. 
Als u symptomen hebt die niet 
overeenkomen met uw glucosemetingen, 
moet u uw behandelaar consulteren.

LET OP:
•  In zeldzame gevallen kunt u 

onnauwkeurige sensorglucosemetingen 
krijgen. Als u denkt dat uw metingen 
niet correct zijn of niet overeenkomen 
met hoe u zich voelt, moet u een 
bloedglucosetest op uw vinger uitvoeren 
om uw glucose te bevestigen en 
controleren of uw sensor niet los is 
gekomen. Als het probleem zich blijft 
voordoen, verwijdert u de huidige 
sensor en brengt een nieuwe aan. 

•  Door intensieve lichaamsbeweging 
kan uw sensor losraken als gevolg van 
zweet of verplaatsing van de sensor. Als 
uw sensor losraakt, kan het gebeuren 
dat u geen metingen krijgt of dat u 
onbetrouwbare metingen krijgt die niet 
kloppen met hoe u zich voelt. Volg de 
aanwijzingen op voor de selectie van 
een goede aanbrenglocatie. 

•  Ernstige dehydratie en buitensporig 
vochtverlies kunnen onnauwkeurige 
resultaten tot gevolg hebben. Als u 
denkt last te hebben van dehydratie, 
moet u onmiddellijk uw behandelaar 
consulteren. 

•  Sensors niet opnieuw gebruiken. De 
sensor is zodanig ontworpen dat hij 
niet opnieuw kan worden gebruikt. Niet 
geschikt voor hersterilisatie. 

•  De sensorverpakking en 
sensorapplicator zijn als een set 
verpakt en hebben dezelfde sensorcode. 
Controleer of de sensorcodes 
overeenkomen voordat u de 
sensorverpakking en sensorapplicator 
gebruikt. Sensorverpakkingen en 
sensorapplicators met dezelfde 
sensorcode moeten samen worden 
gebruikt, anders kunnen uw 
sensorglucosemetingen onjuist zijn.

•  Sommige mensen zijn mogelijk gevoelig 
voor het hechtmiddel waarmee de 
sensor op de huid wordt geplakt. Bij 
ernstige huidirritatie rond of onder uw 
sensor verwijdert u de sensor en staakt 
u het gebruik van de sensor. Neem 
contact op met uw behandelaar alvorens 
het systeem verder te gebruiken.

Beschrijving 
De sensor wordt in twee delen geleverd: 
een deel in de sensorverpakking en 
het andere deel bevindt zich in de 
sensorapplicator. Volg de aanwijzingen 
om de sensor voor te bereiden en aan 
te brengen op de achterkant van uw 
bovenarm. De sensor heeft een kleine, 
buigzame punt die net onder de huid 
wordt aangebracht. De sensor kan 
maximaal 14 dagen worden gedragen. 

Onderdelen sensorkit

Sensor- 
verpakking 
Wordt gebruikt  
met de sensor- 
applicator om 
de sensor voor 
te bereiden 
voor gebruik. 

Sensor- 
applicator
Voor het 
aanbrengen van 
de sensor op 
het lichaam.

Alcoholdoekje
Voor het voor-
bereiden van 
de huid op het 
aanbrengen van 
de sensor.

Veiligheid van de gebruiker, opslag en 
hanteren 
•  De sensorverpakking is steriel zolang 

deze niet geopend of beschadigd is. 
•  Bewaar de sensorkit tussen 4 °C en  

25 °C. Hoewel u uw sensorkit niet in een 
koelkast hoeft te bewaren, kunt u dat 
toch doen zolang de temperatuur van de 
koelkast tussen 4 °C en 25 °C bedraagt. 

•  Uw sensor is getest en kan een meter 
(3 ft) onder water worden gehouden 
gedurende maximaal 30 minuten.

•  Niet invriezen. Niet gebruiken na de 
vervaldatum. 

•  Storende stoffen: Als u ascorbinezuur 
inneemt terwijl u de sensor draagt, 
kunnen uw sensorglucosemetingen 
foutief hoger zijn. Als u 
salicylzuur inneemt, kunnen uw 
sensorglucosemetingen iets lager 
zijn. De mate van onnauwkeurigheid is 
afhankelijk van de hoeveelheid storende 
stof die actief is in uw lichaam. 

•  De specificaties van het alcoholdoekje 
zijn als volgt: reliject pre-injectiedoekje | 
1 doekje | Te gebruiken voor het reinigen 
van de huid voorafgaand aan injectie | 
Verzadigd met 70% isopropylalcohol. 
Aanwijzingen: Scheur het zakje open 
en neem het doekje er uit. Begin op 
de plaats van injectie en wrijf met een 
cirkelbeweging stevig over de huid, 
beweeg naar buiten toe. Uitsluitend 
voor uitwendig gebruik. Uitsluitend 
voor eenmalig gebruik. Na gebruik 
wegwerpen. NOOIT gebruiken voor het 
desinfecteren van een invasief medisch 
hulpmiddel. Let op: Buiten bereik van 
kinderen houden. Vermijd contact met 
de ogen. Bij contact met een doekje 
spoelen met water. Staak het gebruik 
bij huidirritatie of huiduitslag. Niet 
gebruiken na de vervaldatum. Niet 
opnieuw gebruiken.

Etiketsymbolen

CODE Sensorcode

Niet opnieuw gebruiken

Gesteriliseerd met straling

Te gebruiken tot

Serienummer

Let op

Temperatuurbeperking

Niet gebruiken als de 
verpakking beschadigd is

Type BF- apparatuur

Fabrikant

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Batchcode

Catalogusnummer

CE-markering

Gemachtigde in de Europese 
Gemeenschap

Vochtigheidsgrenzen

Dit product mag niet met het 
huisvuil worden afgevoerd. 
Het moet afzonderlijk worden 
afgevoerd conform Richtlijn 
2012/19/EC in de Europese 
Unie betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische 
apparatuur. Neem contact op 
met de fabrikant voor meer 
informatie.
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Hierbij verklaar ik, Abbot Diabetes Care Ltd. dat het type radioapparatuur FreeStyle 
Libre sensor conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-
conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:  
www.diabetescare.abbott/doc

STAP 1:   Selecteer de locatie. 
STAP 2:  Reinig de locatie met een alcoholdoekje en laat de locatie drogen. 
STAP 3:  Trek het deksel helemaal van de sensorverpakking. Draai het dopje van de 

sensorapplicator los. 
 
LET OP: De sensorcodes op de sensorverpakking en sensorapplicator 
moeten met elkaar overeenkomen.
NIET gebruiken indien de verpakking beschadigd is of al is geopend.

STAP 4:  Lijn de donkere markering op de sensorapplicator uit met de donkere markering op 
de sensorverpakking. Druk de sensorapplicator stevig naar beneden op een harde 
ondergrond totdat hij niet verder gaat. 

STAP 5:   Haal de sensorapplicator uit de sensorverpakking. 
STAP 6:   De sensorapplicator is nu klaar voor het aanbrengen van de sensor. 

 
LET OP: De sensorapplicator bevat nu een naald. Raak de binnenkant 
van de sensorapplicator niet aan en stop hem ook niet terug in de 
sensorverpakking.

STAP 7:   Plaats de sensorapplicator over de locatie. Druk stevig naar beneden om de 
sensor aan te brengen. 
 
Let op: Druk NIET op de sensorapplicator totdat deze over de 
voorbereide locatie is geplaatst, zo voorkomt u onbedoelde resultaten of 
letsel. 

STAP 8:   Trek de sensorapplicator voorzichtig terug. 
STAP 9:   Controleer of de sensor goed vastzit. Voer de gebruikte sensorverpakking 

en sensorapplicator af volgens de plaatselijke regelgeving.

Raadpleeg voor het gebruik van uw systeem de gebruikershandleiding die meegeleverd 
wordt bij de scannerkit. Bij gebruik van FreeStyle LibreLink raadpleegt u de 
Gebruikershandleiding in de app.
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