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KOMMA IGÅNG MED
DIASEND® FRÅN INSULET
För ditt Omnipod DASH™ Insulin Management System

by

VAD FINNS PÅ INSIDAN?

Ta reda på hur du:
• s kapar ett gratis konto för diasend® från Insulet på webben
• laddar upp data med hjälp av datorn

sid 2
sid 3–4

• visar och delar data i mobilen

sid 5

• visar tillgängliga rapporter

sid 7

Om dina vårdgivare använder diasend® ber du dem om deras Klinik-ID.
Med det kan du automatiskt dela systemdata från din Omnipod DASH™ med
vårdgivaren när du laddar upp data hemifrån. När du skapar ett konto antecknar
du informationen i utrymmet nedan. Förvara alltid inloggningsinformationen
på ett säkert ställe.

Användarnamn (e-post)

Lösenord

Klinik-ID

ALLT DU BEHÖVER, NÄR DU ÄR PÅ SPRÅNG!
Synka enheter
Synka din Omnipod DASH™ System Personal
Diabetes Manager (PDM), blodsockermätare,
CGM och träningsdagbok så att du kan se alla
data på ett ställe.

Hitta mönster
Se mönstret för ditt blodsocker och lär dig vilken som
är din bästa dag och den bästa tidpunkten på dagen.

Få support
Dela dina data med ditt vårdteam för att få
den support du behöver mellan klinikbesöken.

Åtkomst online
Visa detaljerade rapporter online på
www.diasend.com bekvämt hemifrån.

Poden är vattentät: IP28 (7,6 meter i upp till 60 minuter). PDM:en är inte vattentät.

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

SKAPA ETT KONTO FÖR
DIASEND® FRÅN INSULET PÅ NÄTET

Följ dessa steg:
1

Gå till diasend.com

2

Klicka på knappen Registrera dig här och fyll i dina uppgifter

Har du redan ett konto?
Logga in med dina
användaruppgifter.

Är diasend® nytt för dig?
Skapa ett konto.

DET ÄR ALLT!
På nästa sida får
du reda på hur du
installerar diasend®
Uploader hemifrån.

OBS! Alla skärmbilder är exempel och endast avsedda för utbildningsändamål.
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LADDA UPP DATA MED
HJÄLP AV DATORN

Det här behöver du:

PC eller Mac-dator

USB-A till Micro-kabel

Omnipod DASH™ PDM

Denna kabel medföljer i ditt startkit.

Följ dessa steg:
1

Logga in på ditt diasend®konto och klicka på Verktyg
för att hitta nedladdningssidan
för programmet

2

Ladda ned programmet diasend® Uploader
• Om du redan installerat programmet
går du till steg 5.

Slutför registreringen av det nya kontot
och ladda ned diasend® Uploader i det
sista steget av registreringsprocessen.
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LADDA UPP DATA MED HJÄLP AV DATORN

3

Spara installationsfilen

i

4

Kompatibla operativsystem:
Windows 7, 8 och 10.
macOS 10.9–10.14.

Leta upp installationsfilen och kör filen
Beroende på din webbläsare kan du behöva
söka efter den nedladdade installationsfilen.
Eller så visas popupfönstret där du kan köra filen.
Om du använder PC: 	
Sök i mappen
Hämtade filer.
Om du använder Mac: 	Sök i mappen
Hämtade filer i Finder.

När du har hittat filen dubbelklickar du på den
och följer installationsanvisningarna på skärmen.

OBS! Alla skärmbilder är exempel och endast avsedda för utbildningsändamål.
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5

Ladda upp dina data*
• Öppna diasend® Uploader på datorn
• Anslut PDM:en till datorn

Obs! Windows Media Player kan öppnas.
Stäng detta program – det behövs inte

• När uppladdningen är klar klickar
du på Se data på datorn
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Dela dina data med en klinik
• Logga in på ditt diasend®-konto på diasend.com för att se dina data.
– Alla dina uppladdade data visas i tabeller och diagram som är lätta att förstå.
• Du kan dela dina data med dina vårdgivare genom att ange deras klinik-ID
under flikarna Kontoadmin och Dela data. Glöm inte att klicka på Uppdatera.

KONTOADMIN
Dela data

*Alla hämtade filer innehåller data från midnatt och tidigare.
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DIASEND® FRÅN INSULET I DIN MOBIL

Följ dessa steg:
1

Ladda ned appen och logga in
• I App Store/Google Play™ Store söker du efter och installerar diasend®-mobilappen.
• Logga in eller skapa ett konto genom att fylla i nödvändig information.

2

Visa dina data
• När du har laddat upp dina data kan du visa trender och diagram i din iPhone/Android.
* Gå till sidan 5 för att lära dig hur du laddar upp dina data.

OBS! Alla skärmbilder är exempel och endast avsedda för utbildningsändamål.
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VISA DINA RAPPORTER

Du kan visa dina rapporter i mobilappen diasend® eller på diasend.com. Några bra
rapporter att börja med på diasend.com är:

1. Jämförelseloggboken/tabellen
	
Visa enkelt en detaljerad daglig vy över dina kolhydrater, dina BG-värden inom och
utanför intervallet samt dina insulindoser.

2. Rapport över pumpinställningarna
 är du laddar upp din PDM till diasend® från Insulet sparas dina pumpinställningar.
N
Denna rapport är en bra referenskälla för dig och dina vårdgivare.
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ANTECKNINGAR

Om du får problem med diasend® kontaktar du
diasend®-supporten.
Lokala telefonnummer finns på www.diasend.com

Kontakta Omnipod® kundtjänst för mer information
om Omnipod DASH™ -systemet.
Lokala telefonnummer finns på www.myomnipod.com

*Telefonsamtalen kan övervakas och spelas in av kvalitetsövervakningsskäl.
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