
SILIKONBASERT PLASTER: SKÅNSOM MOT HUDEN

Siden bruken av CGM-enheter som fester seg til huden i mellom 7 og 14 dager øker konstant2, rapporteres det 
om mange enhetsrelaterte hendelser og uønskede hendelser som stammer fra allergiske reaksjoner, alt fra 
overfølsomhetsreaksjoner til kontaktdermatitt. Enten reaksjonene er milde eller alvorlige, representerer de et 
problem for både pasienter og leverandører.

Det er observert hudreaksjoner hos pasienter med diabetes ved bruk av tradisjonelle 
CGM-teknologier, og dette har noen ganger ført til seponering.1,2

 Eversenses hudvennlige silikonbaserte plaster
Silikonbasert plaster er skånsomt og forbundet med lav risiko for hudskade sammenlignet med andre typer plaster, 
på grunn av de fysiske egenskapene.10

 Utfordringene med 
hudreaksjoner relatert til 
akrylbasert plaster

Når et plaster først har utløst en immunrespons, kan 
hudreaksjonen dukke opp flere ganger, ofte mer intens 
og aggressiv enn tidligere. Rundt 30 % av brukere av 
tradisjonelle CGM-systemer rapporterte om én eller 
flere lesjoner som følge av bruken av enhetene.2,3

Pasienter utviklet kontaktallergi 
mot isobornylaktrylat (IBOA) 
tidligere rapportert i tradisjonelle 
CGM-systemer på grunn av bruk 
av enhetene.1 

Dessuten er de fortsatt følsomme 
for andre allergener som for tiden 
er tilstede i plastrene til tradisjonelle 
CGM-systemer.4

 Dermatologiske 
komplikasjoner: en barriere 
mot bruk av utstyr

Dermatologiske komplikasjoner er ofte ansett som 
en barriere mot bruk av utstyr og en årsak til avbrutt 
bruk av utstyr eller seponering.5, 6 Når pasienten får 
reaksjoner gjentatte ganger, kan det være mindre 
sannsynlig at de fortsetter med CGM-systemet. Fortsatt 
bruk under 70 % er ansett som suboptimalt og er 
knyttet til dårligere regulering av pasientens diabetes.7 

Spurte pasienter som har gått bort fra tradisjonelle 
CGM-systemer oppga hudirritasjon fra plaster som 
viktigste årsak til at de avbrøt bruken.8

Allergisk 
kontaktdermatitt 

forårsaket av 
tradisjonell  
CGM-bruk1

Det er derfor viktig å identifisere og eliminere 
plasterallergener for å:
–  sørge for komfortabel bruk av CGM-enheten
–  forbedre pasientens bruk av enheten9

Silikon har både en lavere overflatespenning og mindre avrivningskraft,  
noe som fører til mindre skade på huden og mindre ubehag ved fjerning. 

I motsetning til tradisjonelle CGM-systemer, brukes nytt plaster daglig,  
noe som gjør at huden under får puste og kan renses lettere. 

Eversense-plasteret har et silikonbasert selvklebende middel av medisinsk grad som 
ikke inneholder de proteinene som mest sannsynlig utløser en allergisk reaksjon. 

Det er ikke IBOA i selve plasteret eller bindeelementene, noe som reduserer 
potensialet for at irriterende stoffer migrerer samt hyppige hudreaksjoner.  
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Les mer om Eversense E3 CGM-systemet på
www.diabetes.ascensia.no eller ring Ascensia Diabetes Care kundeservice på 67122800

Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System er godkjent for 
kontinuerlig måling av glukosenivåer i opptil 180 dager hos personer med diabetes 
over 18 år. Systemet er godkjent for bruk for å erstatte målinger av blodsukker (BG) 
i fingerstikk for diabetes behandlingsbeslutninger. BG-målinger med fingerstikk er 
fortsatt nødvendig for kalibrering primært én gang om dagen etter dag 21, og når 
symptomene ikke samsvarer med CGM-informasjon eller når du tar medisiner av 
tetracyklinklassen. Prosedyrene for innsetting og fjerning av sensoren utføres av et 
helsepersonell. Eversense E3 CGM-systemet er er på refusjon; pasienter bør snakke 
med helsepersonell for å lære mer.

For viktig sikkerhetsinformasjon, se global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring og Eversense-logoen er 
varemerker for Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen 
er varemerker og/eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings 
AG. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes utelukkende til 
informative formål. Ingen relasjon eller godkjenning skal utledes eller underforstås.

 Bytt til Eversense E3 CGM-systemet
Eversense E3 langtids CGM-system kan være det riktige valget for pasienter som er følsomme overfor 
plaster9 og/eller som er overfølsomme overfor isobornylakrylat11. Det kan bidra til å redusere risikoen for 
kontaktdermatitt og hudskader ved å bruke silikonbasert plaster som skiftes daglig.11 

 Plasteret som brukes med 
Eversense kan bidra til å 
redusere risikoen for allergier11 
og hudirritasjon11 betydelig, 
forbedre pasientens bruk 
av enheten9 og begrense 
oppfølgingsbehandlinger9.

 Det at smartsenderen kan 
fjernes, gjør også at huden 
under plasteret på overarmen 
kan rengjøres daglig.11




