
EVERSENSE E3 OG GRUNNLEGGENDE 
OM CGM-SYSTEMER
Det finnes viktige målsetninger du kan oppnå med kontinuerlig glukosemonitorering. Blant annet: 

• Få data du trenger for å ta beslutninger om diabetesbehandlingen din. 

• Lær hvordan valgene dine påvirker glukosenivåene dine. 

• Identifiser glukosemønstrene som kan kreve en endring i diabetesbehandlingsplanen din, 
med helsepersonell.

Den måler glukose hvert 5. minutt. Det blir faktisk 288 glukoseavlesninger om dagen. Sammenlignet med 
å bruke en blodsukkermåler hver dag, la oss si å teste 4-8 ganger om dagen, gir dette helt klart mye mer 
informasjon.

Det fine med det er at du kan få automatiske varsler og meldinger fra CGM-systemer i sanntid. Det er også 
trendpiler som lar deg vite hvilken retning glukosenivåene dine er på vei, og hvor raskt de endrer seg. 
For eksempel er en verdi på 8.3 mmol/L som går opp, noe annet enn om verdiene går ned eller bare forblir 
jevne.

Systemer for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) 
og blodsukkermonitorering (BGM)

Hva er det Eversense E3 CGM-systemet egentlig gjør?

Det som er viktig å merke seg, 
er at begge systemene måler 
glukosekonsentrasjoner, men fra 
forskjellige steder i kroppen. 

• BGM bruker en sensor som måler 
glukose fra kapillærblod. 

• På den annen side bruker CGM 
en sensor som måler glukose 
i interstitiell væske rett under 
overflaten av huden.

BGM
Måler glukose i kapillærblod 

hver gang du tar en 
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Eversense CGM
Måler glukose i interstitiell væske 

automatisk hvert 5. minutt
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Hver av de 4 grønne prikkene som vises her, 

representerer et øyeblikksbilde da en blodsukkermåling 
ble utført ved hjelp av en blodsukkermåler innen en 
24-timers periode. Dette øyeblikksbildet indikerer at 

glukoseverdiene er innenfor ønsket område.
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Ved bruk av CGM kan vi imidlertid se at det er flere 
perioder med høye og lave glukoseverdier som ikke 

ble fanget opp med blodsukkermåleren.
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EVERSENSE E3 OG GRUNNLEGGENDE OM CGM-SYSTEMER

HUSK
Sensorglukose 
(SG) følger 
blodsukkermåling med 
fingerstikkprøve (BG)

Blodsukker vs. sensorglukose

• Tilsvarende når 
blodsukkernivået er stabilt

Det kan være noe større avvik når 
glukosenivåene øker eller faller raskt, 
noe som kan oppstå under eller etter:

• Stort karbohydratinntak (f.eks. 
behandling av hypoglykemi)

• Glemte doser av diabetesmedisiner 
(vanligvis insulin)

• Fysisk aktivitet
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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 en 
reseptbelagt enhet; pasienter bør snakke med helsepersonell for å lære mer.

For viktig sikkerhetsinformasjon, se https://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.

• Det kan ta 5 til 10 minutter før glukosen går 
fra kapillærblodet til den interstitelle væsken. 
Denne tiden er det som vanligvis kalles forsinkelse.

• På grunn av forsinkelse kan endringer oppdages 
i en blodsukkermåling med fingerstikkprøve med 
en blodsukkermåler før endringer oppdages 
i sensorglukose (SG) med et CGM-system.

• Blodsukker- og sensorglukoseverdier vil være mest 
like når blodsukkernivåene er relativt stabile og ikke 
endres nevneverdig.

For eksempel kan glukosenivået øke raskt når noen spiser karbohydrater eller glemmer å ta diabetesmedisin. 
Hvis det skjer, vil en person vanligvis merke en økning i blodsukkernivået først (ved å bruke en 
blodsukkermåler), med sensorglukoseverdien som viser endringen litt senere (ved bruk av CGM).  
Med CGM-trendpilen vet man allerede at glukosenivået øker og hvor raskt det øker. 

• Det er viktig å forstå at man kan se forskjeller mellom blodsukkermålinger (BGM) og interstitiell væske 
(CGM), spesielt under og/eller etter visse aktiviteter på grunn av forsinkelse. 

• En annen faktor som kan bidra til slike forskjeller, er nøyaktigheten til hvert system. Både et BGM- og 
et CGM-system kan være nøyaktige sammenlignet med laboratoriereferanseverdiene (YSI). Dette betyr 
imidlertid ikke nødvendigvis at både BGM-systemet og CGM-avlesningene dine vil være de samme ved hver 
måling som tas.

Forsinkelse og implikasjoner for CGMS vs. BGMS

Forsinkelse mellom 
sensorglukose (SG) 

og blodsukkermåling 
(BG)
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