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Συνεργασία των Sanofi και Abbott για την ενοποίηση 
τεχνολογιών παρακολούθησης γλυκόζης και χορήγησης 
ινσουλίνης, με στόχο την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του 
διαβήτη. 
 

 Η συνεργασία επιδιώκει την ψηφιακή σύνδεση των συσκευών, που 
χρησιμοποιούνται στην διαχείριση του διαβήτη και την χορήγηση ινσουλίνης και 
αφορά εκατομμύρια άτομα με διαβήτη παγκοσμίως.  
 Δύο εταιρείες με ηγετική θέση στον τομέα του διαβήτη, συνεργάζονται για να 
προσδώσουν ουσιαστικές βελτιώσεις στη διαχείριση της πάθησης 

 
ΠΑΡΙΣΙ και ABBOTT PARK, Ιλινόις – 16 Σεπτεμβρίου 2019 – Η Sanofi και η Abbott 
συνεργάζονται για την ενοποίηση τεχνολογιών παρακολούθησης της γλυκόζης και της 
χορήγησης ινσουλίνης, με σκοπό την περαιτέρω απλοποίηση της διαχείρισης του διαβήτη. 
Οι δύο εταιρείες θα ακολουθήσουν καινοτόμες οδούς και τρόπους, αναπτύσσοντας ψηφιακά 
εργαλεία που έχουν ως στόχο την διασύνδεση της επαναστατικής τεχνολογίας του FreeStyle 
Libre με την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της δόσης της 
ινσουλίνης και την ανάπτυξη «έξυπνων» πενών χορήγησης ινσουλίνης, εφαρμογών (apps)  
τιτλοποίησης της ινσουλίνης και λογισμικό “cloud”. 
 
«Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα η Sanofi στηρίζει τα άτομα με διαβήτη με το ισχυρό 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της. Η στρατηγική συνεργασία με την Abbott αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχρονικής μας δέσμευσης να βελτιώνουμε τη διαχείριση 
του διαβήτη, εντάσσοντας νέα ψηφιακά εργαλεία στην καθημερινότητα των ατόμων με 
διαβήτη», δήλωσε ο Gustavo Pesquin, Senior Vice President Global Diabetes and 
Cardiovascular Franchise της Sanofi. «Συμπράττοντας με την Abbott, κάνουμε ένα βήμα 
ακόμα προς το ευρύτερο οικοσύστημα του διαβήτη ώστε, να βοηθήσουμε στη βελτίωση του 
ελέγχου και τη λήψη αποφάσεων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ατόμων με διαβήτη, 
μέσω της εξέλιξης μιας εξατομικευμένης διαχείρισης του δαιβήτη». 
 
Η μη αποκλειστική συνεργασία θα επιτρέψει αρχικά την ανταλλαγή δεδομένων, με τη 
συναίνεση του χρήστη, ανάμεσα αφενός στην ψηφιακή εφαρμογή FreeStyle Libre και το 
cloud λογισμικό της Abbott και αφετέρου στις υπό ανάπτυξη «έξυπνες» πένες, τις εφαρμογές 
και το cloud λογισμικό της Sanofi. Αυτή η ανταλλαγή δεδομένων θα δώσει τη δυνατότητα 
τόσο στα άτομα με διαβήτη, όσο και στους θεράποντες ιατρούς, να λαμβάνουν πιο 
τεκμηριωμένες αποφάσεις για θέματα προσαρμογής της φαρμακευτικής αγωγής, της 
διατροφής και του τρόπου ζωής τους.  
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«Κατέχοντας κορυφαία θέση στον τομέα παρακολούθησης της γλυκόζης, αναγνωρίζουμε ότι 
η ανάπτυξη νέων εργαλείων και η συνεργασία με τη Sanofi, μια εταιρεία με ηγετική θέση στην 
ινσουλινοθεραπεία, αποτελούν σημαντική ευκαιρία για να βελτιώσουμε την υγεία 
εκατομμυρίων ατόμων με διαβήτη», δήλωσε ο Jared Watkin, Senior Vice President, Diabetes 
Care της Abbott. «Η διαχείριση του διαβήτη απαιτεί πληθώρα πληροφοριών από 
διαφορετικές συσκευές και πηγές. Η δημιουργία ενός «ψηφιακού οικοσυστήματος» γύρω 
από το σύστημα FreeStyle Libre απλοποιεί την εμπειρία του χρήστη, ενοποιώντας τον τρόπο 
λήψης των δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω των συσκευών και ψηφιακών 
εργαλείων της Abbott, όσο και της συνεργασίας της με άλλες κορυφαίες εταιρείες στα πεδία 
του διαβήτη και της τεχνολογικής καινοτομίας».  
 
Σήμερα, η Sanofi εργάζεται ώστε να προσφέρει «έξυπνες» πένες, ψηφιακές εφαρμογές και 
cloud λογισμικό που θα είναι συμβατά με το σύστημα FreeStyle Libre και τα σχετικά ψηφιακά 
εργαλεία. Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στα άτομα με 
διαβήτη τα αμέσως επόμενα χρόνια, σε αναμονή και των σχετικών εγκρίσεων από τις 
τοπικές ρυθμιστικές αρχές. 
 
Σχετικά με το σύστημα FreeStyle Libre της Abbott 
 

Το σύστημα FreeStyle Libre της Abbott είναι το κορυφαίο σύστημα παρακολούθησης 
γλυκόζης με αισθητήρα παγκοσμίως1. Ανιχνεύει τα επίπεδα γλυκόζης αίματος μέσω ενός 
αισθητήρα ο οποίος εφαρμόζεται στο πίσω μέρος του άνω βραχίονα, εξαλείφοντας την 
ανάγκη για χρήση σκαρφιστήρων2. Το σύστημα FreeStyle Libre έχει αλλάξει τη ζωή 
περισσότερων από 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων σε 46 χώρες3, ενώ έχει εξασφαλιστεί η 
μερική ή πλήρης αποζημίωση των ασθενών για τη χρήση του σε 33 χώρες, μεταξύ των 
οποίων η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.  
 
Η εφαρμογή FreeStyle LibreLink4 της Abbott δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
λαμβάνουν και να βλέπουν τα επίπεδα γλυκόζης τους σε πραγματικό χρόνο, το ιστορικό 
γλυκόζης των τελευταίων οκτώ ωρών, καθώς και τη μεταβολή των επιπέδων γλυκόζης. Το 
σύστημα LibreView5 είναι ένα ασφαλές σύστημα διαχείρισης του διαβήτη που βασίζεται στην 
τεχνολογία cloud, παρέχοντας στα άτομα με διαβήτη και στους επαγγελματίες υγείας σαφείς, 
κατανοητές αναφορές από το σύστημα FreeStyle Libre. Επιπλέον, η εφαρμογή LibreLinkUp6 

                                                
1 Στοιχεία αρχείου, Abbott Diabetes Care. Τα στοιχεία βασίζονται στον αριθμό των χρηστών παγκοσμίως για το σύστημα 
FreeStyle Libre σε σύγκριση με τον αριθμό των χρηστών για άλλα κορυφαία συστήματα παρακολούθησης της γλυκόζης 
με χρήση αισθητήρα για ατομική χρήση. 
2 Ο έλεγχος με τρύπημα στο δάκτυλο με τη χρήση μετρητή γλυκόζης αίματος είναι απαραίτητος σε περιόδους απότομης 
αλλαγής των επιπέδων γλυκόζης, όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο διάμεσο υγρό δεν αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τα 
επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, όταν καταγράφεται από το σύστημα υπογλυκαιμία ή ακόμα όταν τα συμπτώματα δεν 
ταιριάζουν με τις ενδείξεις του συστήματος. 
3 Στοιχεία αρχείου, Abbott Diabetes Care. 
4 Η εφαρμογή The FreeStyle LibreLink είναι συμβατή με κινητά με τεχνολογία NFC που χρησιμοποιούν λογισμικό Android 
OS 5.0 ή πιο σύγχρονο και iPhone 7 ή πιο σύγχρονο που τρέχουν με λογισμικό OS 11 ή πιο σύγχρονο. 
5 Το LibreView αναπτύσσεται και διανέμεται από τη Newyu, Inc. 
6 Το LibreLinkUp είναι μία εφαρμογή για κινητές συσκευές που αναπτύσσεται και παρέχεται από τη Newyu, Inc. Η χρήση 
του απαιτεί δήλωση στο LibreView, υπηρεσία που παρέχεται από την Abbott και τη Newyu, Inc. 
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επιτρέπει στους φροντιστές των ατόμων με διαβήτη να παρακολουθούν από απόσταση τις 
μετρήσεις γλυκόζης των αγαπημένων τους προσώπων. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.freestylelibre.us 
 
Σχετικά με την Abbott 
Η Abbott είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο της Υγείας που βοηθά τους ανθρώπους να ζουν στο έπακρο 
κάθε στάδιο της ζωής τους. Το χαρτοφυλάκιο επαναστατικών τεχνολογιών μας καλύπτει ολόκληρο το φάσμα 
της φροντίδας υγείας, με κορυφαίες δραστηριότητες και προϊόντα στα πεδία των διαγνωστικών προϊόντων, 
των ιατρικών συσκευών, των προϊόντων κλινικής διατροφής και των επώνυμων γενόσημων φαρμάκων. Οι 
103.000 εργαζόμενοί μας υπηρετούν ανθρώπους σε περισσότερες από 160 χώρες. 
 
Συνδεθείτε μαζί μας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.abbott.com, στο LinkedIn στη διεύθυνση 
www.linkedin.com/company/abbott-/, στο Facebook στη διεύθυνση www.facebook.com/Abbott και στο Twitter 
ακολουθώντας @AbbottNews και @AbbottGlobal. 

 
 
Σχετικά με τη Sanofi 
 
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν τον πόνο και 
βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που πάσχουν από 
σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις ανά την υφήλιο. 
Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την επιστημονική 
καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 
 
 

 
 
Τμήμα Επικοινωνίας  
Sanofi Ελλάδας 
 
Χριστίνα Βεϊοπούλου  
Τηλ: 210 9001600 
info.greece@sanofi.com 
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