מערכת פריסטייל ליברה

סקירה מהירה
משחררת את המטופלים מאי הנוחות הקשורה בבדיקות סוכר בדם מהאצבע
קורא פריסטייל ליברה

חיישן פריסטייל ליברה

הודעות

לחץ
להוספת הערות

הקריאה הנוכחית
של רמת הסוכר
כפי שהתקבלה
מהסריקה האחרונה

חץ מגמת
הסוכר

• חיישן המודד באופן אוטומטי את רמות הסוכר
לאורך היממה במשך  14יום
• לא נדרשות בדיקות דם מהאצבע לצורך כיול
• החיישן בגודל זעיר ( 35x5מ"מ) ,המתוכנן
לשימוש דיסקרטי

הערה על מזון/
אינסולין קצר

גרף רמות הסוכר
כפי שנוטרו
ב 8-השעות
האחרונות

• ניתן לסרוק מבעד לבגדים*
• מספק תצוגה גרפית ידידותית למטופל
• שמירת היסטוריית הערות המטופל כפי שהוזנו במשך  90יום

מערכת הפריסטייל ליברה נועדה להחליף את בדיקות הסוכר התכופות
1
בדם באמצעות מד סוכר באצבע
חיצי מגמה לרמת הסוכר

כיצד זה פועל

11

הצמד

את החיישן לגב הזרוע
העליונה

22

סרוק את החיישן
להצגה מיידית
של רמות הסוכר
על צג הקורא,
גם מבעד לבגדים

33

קבל קריאות

כולל היסטוריית
הקריאות של
 8השעות האחרונות,
וחץ מגמה המראה
אם הסוכר עולה ,יורד
או נשאר יציב

דוחות הקורא

חץ המגמה נותן אינדיקציה לכיוון שאליו פונה
רמת הסוכר
רמת הסוכר עולה במהירות
(בקצב של מעל  2 mg/dLלדקה)

OK OKדפוסים יומיים
)(mg/dL

רמת הסוכר עולה
(בקצב של בין  1-2 mg/dLלדקה)
רמת הסוכר משתנה באיטיות
(בקצב הקטן מ 1 mg/dL -לדקה)
רמת הסוכר יורדת
(בקצב של בין  1-2 mg/dLלדקה)
רמת הסוכר יורדת במהירות
(בקצב של מעל  2 mg/dLלדקה)
שים לב :לעיתים ייתכן כי חץ המגמה לא יופיע
על גבי הצג לצד קריאת הסוכר
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גרף המציג את רמות הסוכר
בהשוואה לרמת המטרה
לאורך יום טיפוסי

ממחקר שנערך עולה כ:
סריקה של החיישן על ידי הקורא אורכת שנייה אחת בלבד ,ומאפשרת בדיקה קלה
ללא כאב של רמות הסוכר ,בהשוואה לבדיקות סוכר מהאצבע.2

תמונות למטרת אילוסטריציה בלבד

לקבלת מידע נוסףwww.geffenmedical.co.il/freestyle-libre-detail :
פריסטייל וסמלילים קשורים הנם סימני מסחר של חברת  Abbott Diabetes Careבתחומי שיפוט שונים.
* הקורא יכול לקלוט נתונים מהחיישן כאשר הוא נמצא בטווח של  1ס"מ עד  4ס"מ ממנו.
 1בדיקת רמת סוכר באצבע באמצעות מד סוכר נחוצה בזמנים של שינויים מהירים ברמות הסוכר כאשר בדיקה בנוזל
הבין-תאי עלולה שלא לשקף באופן מדויק את רמות הסוכר בדם או כאשר המערכת מדווחת על היפוגליקמיה או
היפוגליקמיה צפויה או כאשר התסמינים אינם תואמים את הקריאות שמתקבלות במערכת.
 2במחקר שנערך על ידי  Abbott Diabetes Careנמצא כי  91.3%מהמטופלים שנבדקו ( )n=30הסכימו שקל יותר
לבדוק את רמות הסוכר באמצעות מערכת זו מאשר באמצעות מדי סוכר אחרים.

www.geffenmedical.co.il

פריסטייל ליברה
מערכת  FLASHלניטור סוכר
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מערכת פריסטייל ליברה

סקירה מהירה

נתוני המערכת

מערכת הפריסטייל ליברה הוכחה קלינית כמדויקת ,יציבה ועקבית במשך  14יום
ללא צורך בביצוע בדיקת דם מהאצבע לצורך כיול
 Consensus Error Gridלפריסטייל ליברה
בהשוואה לבדיקת סוכר באצבע

B

A

D

C

Consensus Error Grid
דיוק מוכח קלינית
500

בהשוואה
לבדיקה באצבע

אזור

400

99.7%

A+B

86.7%

A

E
תוצאת רמת הסוכר בחיישן )(mg/dL

A

300

B
200

C
100

D

A
400

500

300

200

100

A

Regression analysis of the FreeStyle Libre
1.02

Slope

)-6.4 mg/dL (-0.36 mmol/L

Intercept

0.951

Correlation

13195

N

)23-498 mg/dL (1.3–27.6 mmol/L

Range

)-4.3 mg/dL (0.24 mmol/L

Overall mean bias

11.4%

MARD

0

0

בדיקת סוכר ב) FreeStyle Precision-י(mg/dL
מספר המטופלים = 72
 %מתוצאות רמות הסוכר באזור  Aו= B-י 99.7%
 %מתוצאות רמות הסוכר באזור = Aי 86.7%

במחקר קליני ,מערכת פריסטייל ליברה השיגה ממוצע שונות יחסית מוחלטת ()MARD
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של  11.4%בהשוואה לבדיקת סוכר בדם
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ממוצע השונות היחסית המוחלטת בהשוואה לביצוע בדיקה מהאצבע לאחר תקופה של מעל  14יום
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יום החיישן
לקבלת מידע נוסףwww.geffenmedical.co.il/freestyle-libre-detail :
אינדיקציות לשימוש
מערכת פריסטייל ליברה מותוות למדידת רמת הסוכר בנוזל הבין-תאי בבוגרים מגיל  18ומעלה .שימוש בקרב גילאי  4-17מוגבל לילדים הנתונים תחת השגחת מטפל בן  18לפחות ,שיסייע בשימוש ובפרשנות של
קריאות הסוכר המתקבלות במערכת .המערכת מתוכננת להחליף את בדיקות רמות הסוכר בדם במדי הסוכר הקיימים בטיפול העצמי בסוכרת עם היוצאים מהכלל המצוינים להלן .בנסיבות הבאות ,יש להשתמש
במד סוכר בדם כדי לבדוק את רמת הסוכר:
• בזמנים של שינויים מהירים ברמות הסוכר ,רמות הסוכר בנוזל הבין תאי כפי שנמדדות על ידי החיישן ומדווחות כמדידות עכשוויות עלולות שלא לשקף במדויק את רמות הסוכר בדם .כאשר רמות הסוכר יורדות
במהירות ,מדידות הסוכר מהחיישן יכולות להיות גבוהות מרמות הסוכר בדם .ולהפך ,כאשר רמות הסוכר עולות במהירות ,מדידות הסוכר מהחיישן יכולות להיות נמוכות מרמות הסוכר בדם.
• כדי לוודא היפוגליקמיה או היפוגליקמיה צפויה כפי שדווח על ידי החיישן.
• אם יש לך תסמינים שלא מתאימים לקריאות שהתקבלו ממערכת פריסטייל ליברה .אין להתעלם מתסמינים שעלולים להיגרם מרמות סוכר נמוכות או גבוהות.
References:
1
Data on file, Abbott Diabetes Care Inc, Clinical Report: Evaluation of the Accuracy of the Abbott Sensor-Based Interstitial Glucose Monitoring System 2014.
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