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Jos terveydenhuollon ammattilainen käyttää diasend®-ohjelmistoa, pyydä häneltä
klinikan tunnus (Clinic ID). Näin voit automaattisesti jakaa Omnipod DASHTM
‑järjestelmän tiedot terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, kun lataat ne kotoa.
Kun olet luonut tilin, kirjoita sen tiedot alla olevaan tilaan. Muista pitää kirjautumistietosi
tallessa kaikkina aikoina.

Käyttäjätunnus (sähköposti)

Salasana

Klinikan tunnus (Clinic ID)

KAIKKI TARVITTAVA MUKANASI!
Yhdistä laitteidesi tiedot
Synkronoi Omnipod DASHTM System Personal
Diabetes Manager (PDM), verensokerimittari,
CGM ja aktiivisuusranneke, jotta näet kaikki tietosi
yhdestä paikasta.

Tunnista toistuvia vaihteluita
Tarkista verensokerin vaihtelukuviot ja katso, mikä
on paras päivä ja mikä on paras ajankohta päivässä.

Hoitotiimi tukenasi
Jaa tietosi hoitotiimisi kanssa, jotta saat tarvitsemaasi
tukea vastaanottokäyntien välillä.

Verkkokäyttö
Tarkastele yksityiskohtaisia raportteja verkossa osoitteessa
www.diasend.com suoraan omasta kodistasi.

Pumppu on vedenkestävä: IP28 (7,6 metriä enintään 60 minuutin ajan). PDM-laite ei ole vedenpitävä.

INSULIININHALLINTAJÄRJESTELMÄ

INSULETIN TOIMITTAMAN DIASEND®OHJELMISTON TILIN LUOMINEN VERKOSSA

Noudata näitä ohjeita:
1

Siirry sivulle diasend.com

2

Napsauta Rekisteröidy tästä ‑painiketta ja täytä tietosi

Onko sinulla jo tili?
Kirjaudu käyttäjätunnuksellasi.

Uusi diasend®-käyttäjä?
Luo tili.

SIINÄ KAIKKI.
Katso seuraavalta
sivulta, miten diasend®
Uploader asennetaan
kotona.

HUOMAUTUS: kaikki näyttöjen kuvat ovat esimerkkejä ja vain havainnollistamiseen.
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TIETOJEN LATAAMINEN
TIETOKONEELLA

Tarvitset:

PC- tai Mac-tietokone

USB-A–Micro-kaapeli

Omnipod DASHTM PDM

Tämä kaapeli tuli aloituspakkauksen
mukana.

Noudata näitä ohjeita:
1

Kirjaudu diasend®-tilillesi
ja etsi ohjelmistonlataussivu
valitsemalla Työkalut

2

Lataa ohjelmisto diasend® Uploader
• Jos asensit jo ohjelmiston, siirry
vaiheeseen 5.

Täytä uuden tilin rekisteröinti ja lataa
diasend® Uploader rekisteröintiprosessin
viimeisessä vaiheessa.
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TIETOJEN LATAAMINEN TIETOKONEELLA

3

Tallenna asennustiedosto

i

4

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
Windows 7, 8 ja 10.
macOS 10.9–10.14.

Etsi asennustiedosto ja suorita se.
Verkkoselaimen mukaan sinun täytyy ehkä etsiä
ladattu asennustiedosto.
Tai näkyviin voi tulla ponnahdusikkuna, jossa kysytään
tiedoston suorittamisesta.
Jos käytät PC-tietokonetta: 	
etsi viimeaikaisten
latausten kansiosta.
Jos käytät Mac-tietokonetta: 	etsi viimeaikaisten
latausten kansiosta
hakutoiminnolla.

Kun olet löytänyt tiedoston, kaksoisnapsauta sitä
ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita.

HUOMAUTUS: kaikki näyttöjen kuvat ovat esimerkkejä ja vain havainnollistamiseen.
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Tietojen lataaminen*
• Avaa diasend® Uploader
tietokoneella.
• Kytke PDM tietokoneeseen.

Huomautus: Windows Media Player
voi avautua. Sulje tämä sovellus – sitä
ei tarvita.

• Kun lataus on valmis, valitse
tietokoneelta Näytä tiedot.

6

Jaa tietosi klinikan kanssa.
• Kirjaudu diasend®-tilille osoitteessa diasend.com ja tarkastele tietojasi.
– Kaikki lataamasi tiedot on esitetty helposti ymmärrettävinä taulukoina ja kaavioina.
• Voit jakaa tietosi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa kirjoittamalla klinikan
tunnuksen (Clinic ID) Tilinhallinta ja Jaa tiedot ‑välilehtiin. Muista valita Päivitä.

TILINHALLINTA
Jaa tiedot

*Kaikki lataukset heijastavat viime keskiyöltä ja sitä edeltävältä ajalta olevia tietoja.
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INSULETIN TOIMITTAMA DIASEND®OHJELMISTO MATKAPUHELIMESSA

Noudata näitä ohjeita:
1

Lataa sovellus ja kirjaudu sisään
• Etsi ja asenna diasend®-mobiilisovellus App Storesta/Google Play Storesta.
TM

• Kirjaudu sisään tai luo tili täyttämällä pyydetyt tiedot.

2

Tietojen katseleminen
• Kun olet ladannut tietosi, voit katsella trendejä ja kaavioita iPhonella/Android-laitteella.
* Katso sivulta 5, miten tiedot ladataan.

HUOMAUTUS: kaikki näyttöjen kuvat ovat esimerkkejä ja vain havainnollistamiseen.
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RAPORTTIEN KATSELEMINEN

Voit katsella raporttejasi diasend®-mobiilisovelluksessa tai osoitteessa diasend.com.
Joitakin hyviä aloitusraportteja diasend.com-osoitteessa ovat esimerkiksi:

1. Vertailu/taulukko
	
Katsele helposti tarkkaa näkymää hiilihydraateistasi, tavoitealueen sisä- ja ulkopuolella
olevista verensokerilukemista ja insuliiniannoksista.

2. Pumpun asetusten raportti
 un lataat PDM:n Insuletin toimittamaan diasend®-ohjelmistoon, pumpun asetukset
K
tallentuvat. Tämä raportti on hyvä apuväline sinulle ja terveydenhuollon tiimillesi.
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MUISTIINPANOT

Jos sinulla on ongelmia diasend®-ohjelmiston
kanssa, ota yhteyttä diasend®-tukeen.
Paikalliset puhelinnumerot ovat osoitteessa
www.diasend.com
Lisätietoa Omnipod DASH™ ‑järjestelmästä saat
Omnipod®-asiakaspalvelusta.
Paikalliset puhelinnumerot ovat osoitteessa
www.myomnipod.com

*Puheluja voidaan valvoa ja ne voidaan tallentaa laadun parantamiseksi.
©2019 Insulet Corporation. Omnipod, Omnipod-logo, DASH ja DASH-logo ovat Insulet Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa. Glooko ja diasend ovat Glooko, Inc:n tavaramerkkejä, joiden käyttöön tarvitaan
lupa. Tässä asiakirjassa mainitut muiden valmistajien tavaramerkit kuuluvat omistajilleen. Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä ei käytetä
mainostustarkoituksissa, eikä niiden käyttö viittaa minkäänlaiseen liiketoimintasuhteeseen tai muihin kytköksiin. Kaikki oikeudet pidätetään.
Insulet Netherlands B.V. Schiphol Boulevard 359, D Tower, 11t, Schiphol, 1118BJ NETHERLANDS
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