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Mobiilisovelluksen käyttöopas

Eversense NOW – Käyttöopas | mmol/L

Eversense NOW | mmol/L

Etäseuranta Eversense CGM ‑järjestelmän ja
Eversense NOW ‑sovelluksen avulla
Eversense CGM ‑sovelluksessa on valinnainen etäseurantatoiminto. Toiminto mahdollistaa Eversense CGM ‑tietojen katselemisen toissijaisella näytöllä
Eversense NOW ‑mobiilisovelluksen avulla.

Käyttötarkoitus
Eversense NOW ‑sovellus on tarkoitettu toissijaiseksi näytöksi Eversense CGM ‑käyttäjiltä saatujen glukoositietojen ja varoitusten katselua varten.

Vasta-aiheet
Noudata klinikan ohjeita ja asianmukaisia muiden laitosten ohjeita, jotka koskevat mobiililaitteiden käyttöä magneetti- tai TT-kuvauksissa sekä samassa tilassa muiden toimenpiteiden laitteiden kanssa.

Riskit
Glukoositietoja ei ehkä voida aina lähettää Eversense NOW ‑sovellukseen. Jos et saa glukoositietoja Eversense CGM ‑käyttäjältä, et voi auttaa häntä korkean tai matalan glukoosiarvon tapauksessa.
Etäseurantatoiminto mahdollistaa tietojen näyttämisen toissijaisella näytöllä. Se ei ole reaaliaikainen etäseurantajärjestelmä.
Eversense CGM ‑käyttäjillä ei ehkä ole aina käytössään tiedonsiirron edellyttämää yhteyttä, kuten internet-, Wi-Fi-, 3G-, 4G- tai LTE-yhteyttä. Jos sinulla tai Eversense CGM ‑käyttäjällä ei ole
internet-yhteyttä, et voi katsella käyttäjän glukoositietoja. Tiedot eivät ehkä näy, jos mobiililaitteissa, langattomassa internet-yhteydessä, tiedonsiirrossa tai Eversense Data Management System
(DMS) ‑järjestelmässä on jokin ongelma tai jos CGM-käyttäjän älylähetin on mobiililaitteen kantaman ulkopuolella tai latauksessa. Eversense-käyttäjän ei pidä laskea sen varaan, että seuraat hänen
glukoositietojaan jatkuvasti ja voit auttaa häntä korkean tai matalan glukoositason tapauksessa.

Edut
Eversense CGM ‑järjestelmän käyttö yhdessä Eversense NOW ‑etäseurantasovelluksen kanssa tuo CGM-järjestelmän käyttäjille lisää mielenrauhaa, kun he tietävät, että muutkin henkilöt näkevät heidän
CGM-tietonsa.

Varoituksia:

•	Eversense NOW ‑sovelluksessa näkyviä glukoositietoja ei saa käyttää hoitopäätösten perustana. Eversense NOW ‑sovellus on Eversense CGM ‑tietojen toissijainen näyttötapa. Sitä ei tule
käyttää Eversense CGM ‑järjestelmän ensisijaisen näytön sijasta. Eversense CGM ‑käyttäjien tulee käyttää hoitopäätösten tekemiseen aina verensokerimittarista saatuja verensokeriarvoja.
Sensorin glukoosiarvon käyttäminen hoitopäätöksen tekemiseen voi johtaa korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.

•	Eversense CGM ‑käyttäjien ei pidä laskea sen varaan, että heidän glukoositasojaan etäseurannan avulla seuraavat henkilöt ilmoittavat heille korkeasta tai matalasta glukoositasosta.
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Tärkeät huomautukset:

•	Eversense NOW ‑mobiilisovellus ei korvaa lääkärin ohjaamaa asianmukaista seurantaa.
•	Jos Eversense CGM ‑käyttäjä ei käytä automaattista synkronointia (toiminto, joka mahdollistaa tietojen automaattisen lähetyksen Eversense NOW ‑sovellukseen), et ehkä voi nähdä hänen
korkean tai matalan glukoositason trendejään ja tapahtumiaan.

•	Jos sinulla tai Eversense CGM ‑käyttäjällä ei ole internet-yhteyttä tai CGM-käyttäjän mobiililaitteen virta on katkennut akun tyhjenemisen vuoksi, hänen Eversense CGM ‑tietojaan ei voida
näyttää Eversense NOW ‑sovelluksessa.

•	Jos mykistät mobiililaitteesi äänet, et kuule seuraamiisi CGM-tietoihin liittyviä äänivaroituksia Eversense NOW ‑sovelluksessa.
•	Jos Eversense CGM ‑käyttäjä asettaa tilakseen ”Offline”, et saa hänen CGM-tietojaan Eversense NOW ‑sovellukseen.
•	Eversense NOW ‑sovellus ei kommunikoi suoraan Eversense-sensorin ja/tai Eversense-älylähettimen kanssa.
•	Eversense NOW ‑sovellus ei voi muuttaa Eversense CGM ‑sovelluksen asetuksia.
•	Jos et salli ilmoituksia Eversense NOW ‑sovelluksesta, et voi saada glukoositasoon liittyviä varoituksia Eversense CGM ‑käyttäjiltä.
•	Jos mobiililaitteesi on asetettu Ei saa häiritä -tilaan, et kuule Eversense NOW ‑sovelluksen ilmoitusääniä.
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Eversense NOW ‑sovelluksen käyttäminen
Tässä käyttöoppaassa neuvotaan Eversense NOW ‑sovelluksen käyttö Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjien glukoositietojen etäseurantaan.
Kiitos, että latasit Eversense NOW ‑mobiilisovelluksen. Eversense NOW mahdollistaa sinulle Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjien glukoositietojen etäseurannan.

Tärkeä huomautus: Eversense NOW ‑etäseurantasovellus ei korvaa Eversense CGM ‑järjestelmän sovelluksen ensisijaista näyttöä tai lääkärin ohjaamaa asianmukaista seurantaa.

Järjestelmävaatimukset

• Eversense CGM ‑sovellus, joka ladataan mobiililaitteeseen Apple® App Store ‑sovelluskaupasta
• Yhteensopiva Apple® iPhone® tai iPod® tai iPad® (iOS-versio 8.0 tai uudempi)
• Yhteensopivien laitteiden luettelo on osoitteessa www.eversensediabetes.com.
Huom.: Eversense NOW ‑sovelluksen lataamiseen ja etänä näytettävien glukoositietojen vastaanottamiseen tarvitaan langaton internet-yhteys. Jos Eversense CGM ‑käyttäjä on poistanut automaattisen
synkronoinnin käytöstä, hänen glukoosiarvonsa eivät näy Eversense NOW ‑sovelluksessasi.

Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja tietosuojakäytäntö
Eversense NOW ‑sovelluksen uusin loppukäyttäjän lisenssisopimus ja Eversense NOW ‑sovelluksen tietosuojakäytäntö säätelevät Eversense NOW ‑sovelluksen käyttöä. Nämä asiakirjat päivitetään
säännöllisesti ja julkaistaan osoitteessa www.eversensediabetes.com.

Jailbroken-laitteet
ÄLÄ käytä Eversense-sovelluksia jailbroken-iPhone- tai iPod-laitteissa. Jailbroken-laitteet eivät takaa hyväksyttävää turvallisuus- ja tarkkuustasoa, ja Senseonics ei hyväksy niiden käyttöä.

Asiakaspalvelu ja ‑tuki
Jos tämän käyttöoppaan tiedoissa on jotain, jota et ymmärrä, katso paikallisen jälleenmyyjän yhteystiedot takasivulta.
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Eversense-piiriin liittyminen
Eversense-piiri tarkoittaa niiden henkilöiden ryhmää, jotka voivat seurata tietyn Eversense CGM ‑käyttäjän glukoositietoja ja glukoosiin liittyviä varoituksia.
Liittyäksesi piiriin sinun on hyväksyttävä Eversense CGM ‑käyttäjältä sähköpostitse saatu kutsu, luotava tili Eversense DMS ‑verkkosivustolla ja ladattava
Eversense NOW ‑mobiilisovellus.
Eversense DMS ‑ohjelma on Eversense CGM ‑järjestelmän kanssa yhteensopiva verkkopohjainen sovellus, joka mahdollistaa historiallisten glukoositietojen ja raporttien katselun ja auttaa tunnistamaan
niistä glukoositason trendejä, jotka voivat auttaa diabeteksen hallinnassa. Eversense DMS ‑ohjelma mahdollistaa myös tilin luomisen, jotta voit katsella glukoositietoja etänä Eversense NOW ‑sovelluksen
avulla. Glukoositietoja ei ole mahdollista katsella etänä Eversense DMS ‑ohjelmassa. Saat lisätietoja Eversense DMS ‑ohjelmasta osoitteesta www.eversensediabetes.com.

Eversense-piirin liittymiskutsun hyväksyminen
Eversense-piiri on niiden henkilöiden ryhmä, jotka Eversense CGM ‑käyttäjä on kutsunut katselemaan etänä omia glukoositietojaan ja glukoosiin liittyviä varoituksiaan.

1. Saat sähköpostitse kutsun (”Glukoositietojen katselupyyntö”) liittyä
Eversense CGM ‑käyttäjän piiriin.

Huom.: Jos odotat kutsua, mutta et näe sitä Saapuneetkansiossasi, tarkista Roskaposti- ja Roskakori-kansiosi.

2. Klikkaa linkkiä sähköpostiviestissä.
3. Kirjaudu sisään Eversense-tiliisi.
Huom.: Eversense NOW ‑sovellus sallii korkeintaan
kymmeneen Eversense-piiriin liittymisen. Jos sinut kutsutaan
liittymään yhdenteentoista piiriin, saat sähköpostiviestin,
jossa sinua kehotetaan poistamaan itsesi jostain piiristä,
jotta voit lisätä uuden piirin.
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Eversense NOW ‑sovelluksen lataaminen
1. Siirry Apple App Storeen ja etsi sovellus kirjoittamalla hakukenttään ”Eversense NOW”.
2. Napauta Eversense NOW -kuvaketta ja lataa ja asenna sovellus älylaitteeseesi.
3. Kun näet sovelluksen kehotteen, napauta ”Salli”, jotta voit alkaa vastaanottaa
glukoositasoon liittyviä varoituksia luettelossasi olevilta Eversense CGM ‑käyttäjiltä.

Tärkeä huomautus: Jos et salli ilmoituksia Eversense NOW ‑sovelluksesta, et voi
saada glukoositasoon liittyviä varoituksia Eversense CGM ‑käyttäjiltä.

4. Luo Eversense-tili kirjautuaksesi sovellukseen.
Huom.: Jos sinulla on jo Eversense-tili, sinun ei tarvitse luoda uutta tiliä voidaksesi käyttää Eversense
NOW ‑sovellusta. Klikkaa linkkiä sähköpostikutsussa ja kirjaudu sisään Eversense-tiliisi. Kun päivität kotisivusi
Eversense NOW ‑sovelluksessa, näet sen CGM-käyttäjän nimen, jonka kutsun hyväksyit.

5. Hyväksy loppukäyttäjän lisenssisopimus.
6. Valitse mittayksikkö. Valitsemaasi mittayksikköä sovelletaan kaikkiin Eversense CGM ‑käyttäjiin,
joiden tietoja voit katsella. Et voi vaihtaa mittayksikköä, kun sovellus on asennettu.
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Eversense CGM ‑käyttäjän poistaminen omasta luettelosta
Jos poistat Eversense CGM ‑käyttäjän luettelostasi, et enää voi seurata hänen glukoositietojaan etänä. Jos haluat lisätä Eversense CGM ‑käyttäjän takaisin luetteloosi, ota yhteys käyttäjään ja pyydä häntä
lähettämään sinulle uusi kutsu.

1. Pyyhkäise Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjän nimeä vasemmalle kotisivulla.
2. Napauta ”Poista”.
Näkyviin tulee varoitus, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, että haluat poistaa Eversense CGM ‑käyttäjän.

3. Napauta ”Kyllä”, jos haluat poistaa henkilön pysyvästi luettelostasi.
Käyttäjä ei enää näy kotisivusi luettelossa.

Huom.: Saattaa kulua kaksi tuntia ennen kuin Eversense CGM ‑käyttäjä näkee Eversense CGM ‑sovelluksestaan, että et enää kuulu hänen piiriinsä.

Huom.: Myös Eversense
CGM ‑käyttäjä voi poistaa
sinut omasta piiristään. Tässä
tapauksessa näkyviin tulee tätä
koskeva ilmoitus.
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Päävalikko
Päävalikossa näkyvät vaihtoehdot Eversense NOW ‑kotisivulle, Tietoja-sivulle ja uloskirjautumissivulle siirtymistä varten.
Voit siirtyä päävalikkoon napauttamalla
kolmen palkin kuvaketta näytön
vasemmassa yläkulmassa.

Koti

Päävalikosta voit siirtyä
kotisivulle, jolla näet Eversense
CGM -käyttäjien luettelosi,
Tietoja-sivulle, jolla näkyvät
Eversense NOW ‑sovelluksen
tiedot tai uloskirjautumissivulle
sovelluksesta ulos kirjautumista
varten. Päävalikossa voit myös
lisätä profiilikuvan.

Tietoja

Kirjaudu ulos

Profiilikuvat

Eversense NOW pyytää
sinulta vahvistuksen ennen
uloskirjautumista. Jos kirjaudut
ulos sovelluksesta, sinun on
annettava käyttäjätunnuksesi
ja salasanasi sovelluksen
avaamiseksi uudelleen.

Voit lisätä profiilikuvan
napauttamalla profiilikuvaa
Eversense NOW ‑sovelluksen
päävalikossa. Ota kuva tai lisää
mobiililaitteeseesi tallennettu kuva
noudattamalla näytöllä näkyviä
ohjeita. Lisäämäsi profiilikuva näkyy
myös CGM-käyttäjän sovelluksessa
nimesi vieressä.
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CGM-tietojen katseleminen
Kotisivulla näkyy luettelo henkilöistä, joiden CGM-tietoja voit katsella etänä, sekä kunkin henkilön kohdalla tämän viimeisin CGM-glukoosiarvo ja
trendinuoli, joka osoittaa glukoositason muuttumissuunnan ja ‑nopeuden.
Luettelo on oletusarvoisesti sukunimien mukaisessa järjestyksessä. Voit järjestää luettelon sukunimien, glukoosiarvojen tai tilan mukaan klikkaamalla vastaavaa välilehteä sivun yläreunassa.

Eversense NOW ‑kotisivu
Kotisivun päivittäminen:

1. Avaa kotisivu.
2. Pyyhkäise alaspäin kotisivun keskiosasta (jos käytät
iOS‑laitetta ja pyyhkäiset aivan sivun yläreunasta, iOS:n
widgetit tulevat näkyviin ja kotisivu ei päivity).
CGM-käyttäjältä saadut glukoositiedot päivittyvät Eversense
NOW ‑sovelluksessasi automaattisesti noin viiden minuutin
välein, jos sekä sinulla että CGM-käyttäjällä on internet-yhteys.

Tärkeä huomautus: Jos Eversense CGM ‑käyttäjä
on poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä, hänen
glukoositietojaan ei lähetetä automaattisesti Eversense
NOW ‑sovellukseesi.

Kotisivu järjestettynä sukunimien mukaan

Trendinuolet
Näet trendinuolen CGM-käyttäjän nimen vieressä. Trendinuoli
osoittaa glukoositason senhetkisen muuttumissuunnan ja
muuttumisnopeuden.
Mobiilisovellus käyttää glukoositrendien laskemiseen jatkuvan
glukoosin seurannan tietoja viimeisten 20 minuutin ajalta.
Jos sensorin arvoja ei ole riittävästi laskentaa varten, nuoli näkyy
harmaana.

Kotisivu järjestettynä glukoosiarvojen
mukaan

Kotisivu järjestettynä tilan mukaan

Glukoositaso laskee tai nousee vähitellen 0,00–0,06 mmol/L:n minuuttinopeudella.
Glukoositaso nousee kohtuullisen nopeasti eli 0,06–0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.
Glukoositaso laskee kohtuullisen nopeasti eli 0,06–0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.
Glukoositaso nousee erittäin nopeasti eli yli 0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.
Glukoositaso laskee erittäin nopeasti eli yli 0,11 mmol/L:n minuuttinopeudella.
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Tila
Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjän nimen vieressä voi näkyä neljä eri tilaa.

Viimeisin glukoosilukema
Käyttäjä vastaanottaa glukoositietoja aktiivisesti.

”---”
Käyttäjän älylähetin on liitetty, mutta se ei vastaanota glukoositietoja tai glukoositietoja ei
ole riittävästi arvon näyttämiseksi.
Tämä voi johtua seuraavista syistä:
• CGM-järjestelmä on lämpenemisvaiheessa.
• CGM-käyttäjä on alustusvaiheessa, eikä ole vielä saanut ensimmäistä glukoosilukemaa.
• Käyttäjä on saanut varoituksen, joka estää glukoositietojen näyttämisen.
”Offline”
Käyttäjä on poistanut tietojen jakamisen kanssasi tilapäisesti pois käytöstä.
(Saattaa kulua 10 minuuttia, kunnes tämä tilapäivitys tulee näkyviin Eversense
NOW 0‑sovelluksessasi.)
”Lähettimeen ei ole yhteyttä”
Älylähettimen ja Eversense CGM ‑sovelluksen välillä ei ole yhteyttä. Tämä voi
johtua seuraavista syistä:
• Älylähettimen akku on ladattava tai se on latauksessa.
• Bluetooth- tai internet-yhteyttä ei ole tai mobiililaite ei ole päällä.
• Älylähetin on kantaman ulkopuolella tai sen virta on katkaistu.
• CGM-käyttäjä on poistanut automaattisen synkronoinnin käytöstä.

Eversense NOW ‑mobiilisovelluksen käyttöopas
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Trendikaavio
Saat CGM-järjestelmän käyttäjän yksityiskohtaisemmat glukoositiedot näkyviin napauttamalla CGM-käyttäjän nimeä kotisivulla. Ensimmäisellä näytöllä näkyy trendikaavio käyttäjän sensorin
glukoosiarvoista kolmen viimeisen tunnin ajalta. Trendinuoli osoittaa glukoositason muuttumissuunnan ja muuttumisnopeuden.
Voit päivittää näytön napauttamalla päivityskuvaketta

Päivämäärä ja kellonaika*
Näytöllä näkyvän glukoosilukeman päivämäärä
ja kellonaika.
Glukoosilukema
Viimeisestä synkronoinnista saatu
glukoositaso.

.
Päivitys
Lataa viimeisimmät synkronoidut glukoositiedot.

Trendinuoli
Osoittaa glukoositason muuttumissuunnan ja nousu- tai laskunopeuden
(vähitellen, kohtuullisen nopeasti tai nopeasti).
Mittayksikkö
Mittayksikkö, jota käytetään kaikkien glukoositietojen näyttämiseen.

Punaiset katkoviivat
Käyttäjän asettamat korkean ja matalan glukoosin varoitustasot.
Vihreät katkoviivat
Käyttäjän asettamat glukoosin tavoitealueen ylä- ja alarajat.
Vihreä alue trendiviivan alapuolella
Osoittaa, että käyttäjän glukoosiarvot olivat asetetun tavoitealueen rajoissa.
Keltainen alue trendiviivan alapuolella
Osoittaa, että käyttäjän glukoosiarvot olivat asetetun tavoitealueen
ulkopuolella, mutta asetetun varoitusalueen rajoissa.
Punainen alue trendiviivan alapuolella
Osoittaa, että käyttäjän glukoosiarvot olivat asetetun varoitusalueen ulkopuolella.
* Jos et saa uutta glukoosilukemaa viiden minuutin
kuluttua viimeisimmästä glukoosiarvosta, päivämäärä ja
kellonaika muuttuvat punaisiksi.
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Eversense NOW ‑sovelluksen
varoitukset
Kun Eversense CGM ‑käyttäjä saa glukoositasoon
liittyvän varoituksen, myös hänen piiriinsä kuuluvat
henkilöt saavat saman varoituksen Eversense NOW
‑sovelluksen kautta.
Varoitukset näkyvät neljällä tavalla: mobiililaitteen
lukitusnäytöllä, ilmoituksena näytön yläreunassa,
ponnahdusilmoituksena sovelluksessa sekä Apple
Watch ‑laitteessa.

Varoitus: Eversense NOW ‑sovelluksessa
näkyviä glukoositietoja ei saa käyttää
hoitopäätösten perustana. Eversense NOW
‑sovellus on Eversense CGM ‑tietojen toissijainen
näyttötapa. Sitä ei tule käyttää Eversense
CGM ‑järjestelmän ensisijaisen näytön sijasta.
Huom.: Ilmoitusten peilaus täytyy olla otettu

Varoitus Apple
Watch ‑laitteessa

Varoitus lukitusnäytöllä

Varoitus ilmoituksena

käyttöön Apple Watch ‑laitteen Eversense
NOW ‑ilmoitusasetuksissa, jotta voit saada
glukoosivaroituksia Apple Watch ‑laitteeseen.

Varoitus ponnahdusilmoituksena
sovelluksessa

Varoitushistoria

Tapahtumaloki

Saat näkyviin Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjän
glukoosivaroitusten varoitushistorian pyyhkäisemällä
trendikaavionäyttöä vasemmalle.

Saat näkyviin Eversense CGM ‑järjestelmän käyttäjän
tapahtumalokin pyyhkäisemällä varoitushistorianäyttöä
vasemmalle.

Varoitushistoria-näytössä näkyvät viimeiset
20 glukoositasoon liittyvää varoitusta, jotka kyseinen
käyttäjä on saanut Eversense CGM ‑sovelluksessaan.

Tapahtumaloki sisältää luettelon 20 viimeisestä
tapahtumasta, jotka CGM-käyttäjä on tallentanut lokiin.
Tapahtumaloki näyttää Eversense CGM ‑käyttäjän
syöttämät tiedot, kuten kalibrointeja, aterioita, liikuntaa,
verensokeriarvoja, insuliinitasoja ja terveydentilaa koskevat
tiedot. Jos käyttäjä ei ole syöttänyt mitään tietoja,
loki on tyhjä.

Nämä varoitukset ilmoittavat glukoositasojen nopeasta
noususta tai laskusta sekä matalista tai korkeista
glukoosiarvoista (hypoglykemia tai hyperglykemia).

Huom.: Saat ennakoivia korkean ja matalan
glukoositason varoituksia ainoastaan, jos Eversense
CGM ‑käyttäjä on ottanut ennakoivat varoitukset käyttöön.

Eversense NOW ‑mobiilisovelluksen käyttöopas
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Fjärrövervakning med Eversense CGM-system
och Eversense NOW-app
Eversense CGM-app innehåller en valfri fjärrövervakningsfunktion. Med denna funktion kan Eversense CGM-data visas på en sekundär display via
Eversense NOW-mobilappen.

Avsedd användning
Eversense NOW-appen är avsedd att användas som en sekundär display för att visa glukosdata och varningar från Eversense CGM-användare.

Kontraindikationer
Följ klinikens och övriga institutionens riktlinjer gällande användning av mobilenhet i närheten av MR, CT-skanningar och annan procedurutrustning.

Risker
Det kan finnas tillfällen då glukosdata inte kan skickas till Eversense NOW-appen. Om du inte tar emot glukosdata från Eversense CGM-användaren kan du inte hjälpa till vid högt eller lågt glukosvärde.
Fjärrövervakningsfunktionen ger en sekundär visning av data. Det är inte ett fjärrövervakningssystem i realtid.
Eversense CGM-användare kanske inte alltid har tillgång till anslutning som stödjer dataöverföring, såsom internet/wifi eller 3G/4G/LTE. Om du eller Eversense CGM-användaren inte har tillgång till
en internetanslutning blir glukosdata inte tillgängliga för visning. Eventuella problem med mobilenheter, trådlöst internet, dataanslutning, Eversense datahanteringssystem (DMS), CGM-användarens
smartsändare utom räckhåll från mobilenheten eller laddning av smartsändaren kan medföra att data inte visas. Eversense-användaren bör inte förlita sig på att du övervakar glukosdata för att hjälpa till
vid hög eller låg glukoshändelse.

Nytta
Eversense CGM-systemet som används med Eversense NOW fjärrövervakningsapp kan ge CGM-användarna extra trygghet eftersom de vet att andra också kan se deras CGM-data.

Varningar:

•	Glukosinformation som visas på Eversense NOW-appen ska inte användas för att fatta beslut om behandling. Eversense NOW-appen är en sekundär visning av Eversense CGM-data och bör
inte användas i stället för den primära Eversense CGM-visningen. Eversense CGM-användare bör alltid använda blodsockervärden från sin mätare för att fatta beslut om behandling. Om ett
behandlingsbeslut tas utifrån sensorns glukosvärde kan det resultera i alltför hög eller låg blodsockernivå.

•	Eversense CGM-användare bör inte förlita sig på dem som fjärrövervakar glukosvärdena för att meddela dem om höga eller låga glukoshändelser.
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Var försiktig:

•	Eversense NOW fjärrövervakningsapp ersätter inte en övervakningsregim från en vårdgivare.
•	Om en Eversense CGM-användare inte har automatisk synkronisering (funktion som möjliggör att data skickas automatiskt till Eversense NOW-appen) kanske du inte ser höga eller låga
glukostrender och -händelser.

•	Om du och Eversense CGM-användarna inte har någon internetanslutning, eller om CGM-användarens mobilenhet har stängts av på grund av svagt batteri eller slut på batteriet, kan deras
Eversense CGM-data inte visas på Eversense NOW-appen.

•	Om du stänger av ljudet på mobilenheten får du inga hörbara varningar om CGM-data som du fjärrövervakar via din Eversense NOW-app.
•	Om en CGM-användare ställer in sin status till offline får du inga CGM-data från den användaren i din Eversense NOW-app.
•	Eversense NOW-appen kommunicerar inte direkt med Eversense-sensorn och/eller med Eversense-smartsändaren.
•	Eversense NOW-appen kan inte ändra inställningarna på Eversense CGM-appen.
•	Om du inte tillåter meddelanden från Eversense NOW-appen får du inte glukosrelaterade varningar från Eversense CGM-användare.
•	Om du har din mobilenhet inställd på Stör ej kommer du inte höra några meddelanden från Eversense NOW-appen.
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Använda Eversense NOW-appen
I denna bruksanvisning beskrivs hur man använder Eversense NOW-appen för att fjärrövervaka glukos hos användarna av Eversense CGM-system.
Tack för att du laddat ner Eversense NOW-mobilappen. Med Eversense NOW kan du fjärrövervaka glukosdata från användarna av Eversense CGM-system.

Var försiktig: Eversense NOW fjärrövervakningsapp ersätter inte den primära visningen på Eversense CGM-system-appen eller en övervakningsregim från en vårdgivare.

Systemkrav

• Eversense NOW-appen laddas ned till mobilenheten från Apple® App Store
• En kompatibel Apple® iPhone® eller iPod® eller iPad® (iOS version 8.0 eller senare)
• En lista över kompatibla enheter finns på www.eversensediabetes.com
Obs! En trådlös internetanslutning krävs för att ladda ned appen och för fjärrmottagning av glukosvärden att visas på Eversense NOW-appen. Om Eversense CGM-användaren har stängt av automatisk
synkronisering visas inga glukosvärden på din Eversense NOW-app.

Licensavtal för slutanvändare och sekretesspolicy
Användning av Eversense NOW-appen är föremål för villkoren i det senaste Eversense NOW licensavtal för slutanvändare och Eversense NOW sekretesspolicy. Dessa dokument uppdateras regelbundet och
finns tillgängliga på www.eversensediabetes.com.

Jailbreakade enheter
ANVÄND INTE Eversense-appar på en jailbreakad iPhone, iPad eller iPod. Jailbreakade enheter ger inte användaren godtagbara nivåer av säkerhet eller noggrannhet och är inte godkända för användning
av Senseonics.

Hjälp och support
Om det är något du inte förstår e i den här bruksanvisningen hittar du kontaktinformation till din lokala återförsäljare på baksidan.
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Gå med i en Eversense-cirkel
Eversense-cirkeln hänvisar till den grupp personer som kan fjärrövervaka glukosdata och glukosrelaterade varningar från en Eversense CGM-användare.
För att gå med i cirkeln måste du acceptera den e-postinbjudan du får från Eversense CGM-användaren, skapa ett konto på Eversense DMS-webbplatsen
och ladda ned Eversense NOW-mobilappen.
Eversense DMS-programmet är en webbaserad applikation som är kompatibel med Eversense CGM-systemet för att visa historiska glukosdata och rapporter för att hjälpa till att identifiera glukostrender
som ett hjälpmedel i diabeteshantering. Med Eversense DMS-programmet kan du dessutom skapa ett konto så att du kan fjärrvisa glukosdata med hjälp av Eversense NOW-appen. Du kan inte fjärrvisa
glukosdata via Eversense DMS-programmet. Mer information om programmet Eversense DMS finns på www.eversensediabetes.com.

Acceptera en inbjudan att gå med i en Eversense-cirkel
En Eversense-cirkel är den grupp personer som en Eversense CGM-användare har bjudit in att följa glukosdata och varningar på distans (i sina mobiltelefoner).

1. Du kommer att få en e-postinbjudan, ”Begäran att visa glukosdata”,
om att gå med i en Eversense CGM-användares cirkel.

Obs! Om du förväntar dig en inbjudan och inte ser den i din inkorg,
kolla dina spam-mapp eller skräp-mapp.

2. Klicka på länken i e-postmeddelandet.
3. Logga in på ditt Eversense-konto.
Obs! Med Eversense NOW-appen kan du gå med i maximalt
10 Eversense-cirklar. Om du får en inbjuden att gå med i en 11:e cirkel
får du ett e-postmeddelande med uppmaningen att gå ur en befintlig
cirkel innan du läggs till i en ny.
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Ladda ned Eversense NOW-appen
1. Gå till Apple App Store och sök ”Eversense NOW”.
2. Tryck på ikonen Eversense NOW, ladda ned och installera appen till din
smartenhet.

3. När du blir uppmanad trycker du på ”OK” för att ta emot glukosrelaterade
varningar från Eversense CGM-användare på din lista.

Var försiktig: Om du inte tillåter meddelanden från Eversense NOW‑appen
får du inga glukosrelaterade varningar från Eversense CGM-användare.

4. Skapa ett Eversense-konto för att logga in på appen.
Obs! Om du redan har ett Eversense-konto behöver du inte skapa ett nytt för att använda Eversense NOW.
Klicka på länken i e-postinbjudan och logga in på ditt befintliga Eversense-konto. När du uppdaterar startsidan
i din Eversense NOW-app kan du se namnet på den CGM-användare vars inbjudan du accepterat.

5. Godkänna licensavtalet för slutanvändare.
6. Välj måttenhet. Den måttenhet du väljer kommer att gälla för alla Eversense CGM-användare vars data
du kan visa. Du kan inte ändra måttenhet när appen har installerats.
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Ta bort en Eversense CGM-användare från din lista
Om du tar bort en Eversense CGM-användare från listan betyder det att du inte längre kan fjärrövervaka den användarens glukosdata. Om du vill få tillbaka användaren på din lista kontaktar du Eversense
CGM-användaren och ber denne skicka en ny inbjudan.

1. Svep över Eversense CGM-systemanvändarens namn på startsidan till vänster.
2. Tryck på ”Ta bort”.
En varning kommer att be dig att bekräfta att du vill ta bort Eversense CGM-användaren.

3. Tryck på ”Ja” för att permanent ta bort den här personen från din lista.
Startsidan visar inte längre användaren på din lista.

Obs! Det kan ta upp till 2 timmar för Eversense CGM-användaren att se i sin Eversense CGM-app att du inte längre är i dennes cirkel.

Obs! En Eversense
CGM‑användare kan också ta bort
dig från sin cirkel. Om detta händer
visas detta meddelande.
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Huvudmeny
Huvudmenyn visar åtkomst till Eversense NOW-startsidan, Om-sidan och utloggningssidan.
För att komma till huvudmenyn trycker
du på ikonen med 3 rader längst upp
till vänster på skärmen.

Start

Från huvudmenyn kan du komma
till startsidan för att se Eversense
CGM-användare på din lista,
granska information om Eversense
NOW‑appen på sidan Om, logga
ut från appen eller lägga till en
profilbild.

Om

Logga ut

Profilbilder

Eversense NOW uppmanar
dig att bekräfta innan du
loggar ut. Om du loggar ut
från appen måste du ange ditt
användarnamn och lösenord när
du öppnar appen igen.

Du kan lägga till din profilbild
genom att trycka på profilbilden
i huvudmenyn i Eversense
NOW‑appen. Följ anvisningarna
för att ta eller lägga till en bild från
din mobilenhet. Profilbilden du
lägger till kommer även att visas
på CGM‑användarens app bredvid
ditt namn.
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Visa CGM-data
Startsidan visar listan över personer vars CGM-data du kan se på avstånd, tillsammans med deras senaste CGM-värde och en trendpil som anger riktning
och förändringshastighet.
Listan sorteras som standard efter efternamn. Du kan sortera listan efter efternamn, glukosvärde eller status genom att klicka på önskad flik högst upp på sidan.

Eversense NOW-startsidan
För att uppdatera startsidan:

1. Öppna startsidan.
2. Svep nedåt på startsidan (om du använder en iOS-enhet
uppdateras inte startsidan när du sveper uppifrån skärmen,
istället öppnas dina iOS-widgetar).
Glukosdata från CGM-användaren uppdateras automatiskt på
din Eversense NOW-appen ungefär var 5:e minut när du och
CGM‑användaren har anslutning till internet.

Var försiktig: Om Eversense CGM-användaren har stängt av
automatisk synkronisering skickas inga glukosdata automatiskt till din
Eversense NOW-app.

Startsidan sorterad efter efternamn

Trendpilar
Bredvid Eversense CGM-användarens namn ser du en trendpil.
Trendpilen visar glukosens nuvarande riktning och hur snabbt
glukostrenden förändras.
Appen använder de senaste 20 minuterna med kontinuerliga
glukosdata för att beräkna vilken pil som ska visas. När det inte finns
tillräckligt med sensorvärden tillgängliga för beräkningen visas pilen
i grått.

Startsidan sorterad efter glukosvärde

Startsidan sorterad efter status

Gradvis stigande eller fallande glukosnivåer, som faller eller stiger i en takt mellan 0,00 mmol/L och
0,06 mmol/L per minut.
Måttligt stigande glukosnivå, som stiger i en takt mellan 0,06 mmol/L och 0,11 mmol/L per minut.
Måttligt fallande glukosnivåer, som faller i en takt mellan 0,06 mmol/L och 0,11 mmol/L per minut.
Mycket snabbt stigande glukosnivåer, som stiger i högre takt än 0,11 mmol/L per minut.
Mycket snabbt fallande glukosnivåer, som faller i högre takt än 0,11 mmol/L per minut.
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Status
Det finns fyra olika statusförhållanden som du kan se bredvid en Eversense CGM-användarens namn.

Senaste glukosavläsningen
Användaren tar aktivt emot glukosdata.

”---”
Användarens smartsändare är ansluten men tar för närvarande inte emot glukosdata eller
så finns det inte tillräckligt med glukosdata för att visa ett värde.
Detta kan bero på:
• CGM-systemet befinner sig i uppvärmningsfasen.
• CGM-användaren befinner sig i initieringsfasen och har ännu inte tagit emot sin första
glukosavläsning.
• Användaren har fått en varning som förhindrar att glukosdata visas.
”Offline”
Användaren har tillfälligt stängt av datadelning med dig. (Det kan ta upp till
10 minuter för denna statusuppdatering att visas i din Eversense NOW-app.)
”Sändare frånkopplad”
Det finns ingen anslutning mellan smartsändaren och Eversense CGM-appen.
Detta kan bero på:
• Smartsändarens batteri måste laddas eller håller på att laddas.
• Bluetooth-anslutningen, internetanslutningen eller mobilenheten kan vara avstängd.
• Smartsändaren är utom räckvidd eller avstängd.
• CGM-användaren har stängt av automatisk synkronisering.
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Trenddiagram
För att se mer detaljerad glukosinformation om en CGM-användare, tryck på en Eversense CGM-användares namn på startsidan. Den första skärmen visar ett trenddiagram över användarens
sensorglukosvärden under de senaste tre timmarna. Trendpilen visar vilken riktning nuvarande glukos rör sig i samt hur snabbt glukostrenden förändras.
För att uppdatera skärmen trycker du på uppdateringsikonen

Datum och tid*
Datum och tid för den visade
glukosavläsningen.
Glukosavläsning
Glukosnivå från senaste synkronisering.

.
Uppdatera
Läser in senast synkroniserade glukosdata.

Trendpil
Den riktning som användarens glukos rör sig mot och hur snabbt
(gradvis, måttligt eller snabbt, stigande eller fallande).
Måttenhet
Den måttenhet som används för att visa alla glukosdata.

Röda streckade linjer
De inställningarna för varning om hög och låg glukos som användaren har angett.
Gröna streckade linjer
Det målområde för hög och låg glukos som användaren har angett.
Grönt område under trendlinjen
Visar att användarens glukosvärden ligger inom målområdet.
Gult område under trendlinjen
Visar att användarens glukosvärden ligger utanför inställt målområde men
inom inställda varningsgränser.
Rött område under trendlinjen
Visar att användarens glukosvärden ligger utanför inställda varningsgränser.
* Om du inte får någon ny glukosavläsning inom
5 minuter efter det senaste glukosvärdet kommer
datum och tid att visas i rött.
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Eversense NOW-varningar
När en Eversense CGM-användare får en
glukosrelaterad varning får även den användarens
medlemmar samma varning i sin Eversense NOW-app.
Dessa varningar visas på ett av fyra sätt: På din
låsskärm, som ett meddelande högst upp på
skärmen, som en pop-up via app eller på en
Apple Watch.

Varning: Glukosinformation som visas
på Eversense NOW-appen ska inte användas
för att fatta beslut om behandling. Eversense
NOW‑appen är en sekundär visning av Eversense
CGM-data och bör inte användas i stället för den
primära Eversense CGM-visningen.

Varning: på Apple Watch

Obs! Meddelandespegling måste vara aktiverad
i dina Apple Watch-meddelandeinställningar för
Eversense NOW för att få glukosvarningar på din
Apple Watch.

Varning: låsskärm

Varning: meddelande

Varning: pop-up via app

Varningshistorik

Händelselogg

Svep skärmen till vänster från trenddiagrammet
om du vill se Eversense CGM-systemanvändarens
glukosvarningshistorik.

Svep skärmen till vänster från varningshistoriken om du vill se
Eversense CGM-systemanvändarens händelselogg.

På skärmen Varningshistorik visas de senaste
20 glukosrelaterade varningarna som användaren
fått i sin Eversense CGM-app.
Dessa varningar övervakar händelser som stigande
eller fallande glukostakt samt låga eller höga
glukosvärden (hypoglykemi eller hyperglykemi).

Händelseloggen visar de 20 senaste händelserna
som CGM-användaren loggat. Händelseloggen visar
information som Eversense CGM-användare har angett,
till exempel kalibreringar, måltider, träning, blodsockervärden,
insulinnivåer, hälsa och motion. Loggen är tom om användaren
inte har angett några händelser.

Obs! Du får endast förutsägande höga och låga
glukosvarningar om Eversense CGM-användaren har
aktiverat förutsägande varningar.
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