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Drodzy Rodzice,

Chcielibyśmy poinformować o zbliżającej się zmianie dotyczącej systemu ciągłego monitorowania 
glikemii metodą skanowania FreeStyle Libre. Już w grudniu dostępny będzie w Polsce system 
FreeStyle Libre 2!  Posiada on opcjonalne alarmy. Można je włączyć w ustawieniach aplikacji 
FreeStyle LibreLink i wtedy na telefon, którym skanowany jest sensor będą przychodzić 
automatycznie powiadomienia, gdy poziom cukru będzie zbyt niski lub zbyt wysoki. 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że sensory FreeStyle Libre (bez alarmów) będą 
dostępne jedynie do wyczerpania zapasów.

Na ten moment nie będzie dostępny 
czytnik do systemu FreeStyle Libre 2. Będą 
mogli Państwo skanować sensor za 
pomocą bezpłatnej aplikacji FreeStyle 
LibreLink, którą można pobrać na 
smar�on z funkcją NFC. Będzie również 
możliwość dokonywania odczytów 
pomiarów z sensora za pomocą czytnika 
FreeStyle Libre, ale bez możliwości 
otrzymywania alarmów (czytnik powinien 
posiadać najnowszą wersję 
oprogramowania 2.4.8.). Wersję 
oprogramowania można sprawdzić w 
ustawieniach czytnika i w razie potrzeby 
zaktualizować go. Szczegółową instrukcję 
znajdą Państwo w naszym artykule:  

Jak zaktualizować czytnik FreeStyle Libre?

System FreeStyle Libre 2 
będzie objęty refundacją NFZ 
od momentu wprowadzenia 
go do Polski w grudniu 2022r. 

Nie będzie potrzebne nowe zlecenie. 
Podczas realizacji zamówienia i składania 
zamówienia w sklepie Diabetyk24.pl 
proszę po prostu wybrać sensor 
FreeStyle Libre 2.

Już dziś zapisz się na webinar. Poprowadzi go 
diabetolog dr n.med. Bogumił Wolnik z Kliniki 
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

Pomiar cukru bez kłucia palców i alarmy! 
Poznaj nową generację sensorów 
FreeStyle Libre 2

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Ważna informacja! Od 1 stycznia 2023 r. wraz z otrzymaniem zlecenia na system 
FreeStyle Libre będzie obowiązywał limit na refundację pasków do oznaczania stężenia 
glukozy we krwi w ilości 50 szt. miesięcznie (1 opakowanie). Jeśli potrzebna będzie 
dodatkowa ilość pasków, pacjent powinien nabyć je samodzielnie w cenie pełnopłatnej.  
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu opublikowanym przez Ministra 
Zdrowia. 

Z wyrazami szacunku

Zasady refundacji od 1 stycznia 2023r. 

Poziom odpłatności pacjenta ulegnie obniżeniu i będzie wynosić 20% czyli 51 zł 
za 14-dniowy sensor. Pozostałe warunki się nie zmieniają. Zlecenie na wyrób medyczny 

FreeStyle Libre będzie przysługiwało dzieciom chorującym na cukrzycę typu 1 oraz typu 3, od 
ukończenia 4 do 18 roku życia z bardzo dobrze monitorowaną gikemią tj. wymóg minimum 8 

pomiarów glikemii na dobę. Nie będzie również warunków kontynuacji zlecenia.

Webinar z diabetologiem dla wszystkich 
cukrzyków. 5 grudnia, godz. 20:00

Powiadomienia na telefonie będą pojawiać się tylko, jeśli alarmy są włączone i telefon znajduje się w odległości do 6 metrów 
od sensora. Alarmy będą dostępne tylko w aplikacji FreeStyle LibreLink, którą uruchomiono sensor FreeStyle Libre 2. 
Alarmy nie będą dostępne na czytniku FreeStyle Libre. Pomiar glikemii z opuszki palca jest konieczny, jeżeli odczyty 
stężenia glukozy i alarmy nie odzwierciedlają występujących objawów lub oczekiwań. Szczegóły dotyczące refundacji 
znajdują się w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
1.Bezpłatna aplikacja FreeStyle LibreLink jest kompatybilna tylko z wybranymi modelami telefonów posiadającymi funkcję 
NFC. Przed zakupem sensora należy sprawdzić czy posiadany model telefonu jest z nią kompatybilny. Aby przesyłać dane 
telefon musi mieć połączenie z Internetem.
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https://www.freestyle.abbott/pl-pl/o-freestyle-libre/jak-zaktualizowac-czytnik-freestyle-libre.html
https://app.livestorm.co/abbott-diabetes-care-10/pomiar-cukru-bez-klucia-palcow-i-alarmy-poznaj-nowa-generacje-sensorow-freestyle-libre-2?type=detailed
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