
Lợi ích của việc theo dõi đường huyết liên 
tục là gì?
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FreeStyle Libre - Hệ thống đo và theo dõi Glucose*

Theo dõi đường huyết thường xuyên với FreeStyle Libre giúp cải thiện kiểm soát đường huyết**. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy những lợi ích của việc sử dụng FreeStyle Libre:

Nhờ có FreeStyle Libre mà tôi có thể theo dõi nồng độ glucose 
trong giấc sáng mà không phải thức dậy và trích máu ở đầu 
ngón tay, cảm giác mất ngủ và làm cho xong “nghĩa vụ” trong 
lúc còn mơ màng thật không mấy dễ chịu.

- Eric Bergara -

Giảm chỉ số HbA1c(1)

Chỉ số cho thấy mức độ kiểm 
soát đường huyết tốt trong vòng 
3 tháng.

Tăng thời gian đạt đường huyết 
mục tiêu(1)

Tăng thời gian ghi nhận đạt mức 
đường huyết mục tiêu (70-180 mg/dL).

Giảm các cơn hạ đường huyết(1)

Giảm thời gian ghi nhận đường 
huyết thấp (<70 mg/dL), cả ngày 
và đêm.

Khám Phá FreeStyle Libre Ưu Điểm của FreeStyle Libre

FreeStyle Libre là gì?
FreeStyle Libre là hệ thống đo và theo dõi Glucose 
(đường huyết) gồm một đầu đọc cầm tay và bộ 
cảm biến được gắn cố định ở mặt dưới bắp tay lên 
đến 14 ngày.

FreeStyle Libre hoạt động như thế nào?
Bộ cảm biến sử dụng sợi mỏng, linh hoạt, dưới da 
để đo đường huyết sau mỗi phút.

FreeStyle Libre hoạt động như thế nào?
Thay vì trích máu đầu ngón tay thông thường, sử 
dụng đầu đọc cầm tay quét lên bộ cảm biến trong 
1 giây để xem kết quả đường huyết mà không gây 
đau đớn.

Kiểm tra đường huyết
trong 1 giây, không đau 

bằng cách quét bộ cảm biến

Đầu đọc cầm tay cho phép
xem kết quả ngay cả khi

quét qua lớp áo

Bộ cảm biến
nhỏ gọn

Dễ gắn, tạo cảm giác
thoải mái khi đeo

đến 14 ngày

Không cần hiệu chỉnh
Không cần thường xuyên 
trích máu ở đầu ngón tay 

Chống nước
Đeo cả khi tắm,
bơi & tập thể dục

Dễ dàng theo dõi
chỉ số đường huyết

Chia sẻ kết quả
kiểm tra với nhân viên y tế,

gia đình và bạn bè

Ngay cả khi thực hiện việc trích máu ở đầu 
ngón tay hàng ngày thì các chỉ số cao và 
thấp cũng không thể phát hiện được.
Với FreeStyle Libre, nồng độ đường huyết 
được ghi nhận và theo dõi liên tục, để người 
dùng có thể thấy được mức độ dao động 
đường huyết và tiến triển để kiểm soát bệnh 
đái tháo đường tốt hơn.

* Trong điều kiện thực tế, hệ thống đo và theo dõi Glucose cho phép kiểm tra đường huyết thường xuyên với tốc độ quét cao hơn, từ đó cho thấy việc cải thiện các dấu hiệu đường huyết.
** Đường trong dịch mô kẽ.
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