Pikaopas
diasend® Personal

diasend® Personal on palvelu diabetespotilaille, jotka haluavat tarkkailla glukoosi-, CGM- ja
insuliiniarvojaan kotona. Jotta voit ladata tietoja kotiseurantalaitteeltasi/-laitteiltasi, sinun on
ensin rekisteröitävä tili ja ladattava diasend® Uploader -ohjelmisto.
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Rekisteröidy osoitteessa diasend.com ja lataa ja asenna diasend®
Uploader

a. Suorita rekisteröintiprosessi loppuun
verkossa.
b. Lataa diasend® Uploader -ohjelman
asennustiedosto rekisteröintiprosessin
viimeisessä vaiheessa.
c. Suorita asennustiedosto ja noudata
näytölle tulevia ohjeita.
Huomaa: Potilaat, joilla on käytössä Mac OS X, voivat etsiä
ladatun asennustiedoston Finderin avulla.
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a.

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
Windows XP, Vista, 7, 8
Mac OS X 10.6-10.10 (Intel-pohjainen
64-bittinen)
Huomaa: Pääset hakemaan Uploader -asennustiedoston
myös tilisi avulla. Kirjaudu tilillesi ja mene kohtaan
"Työkalut”.

Käynnistä Uploader ja liitä laite tietokoneeseen
Käynnistä ohjelma
kaksoisnapsauttamalla
työpöydän Uploader -kuvaketta.

b. Liitä asianmukainen USB-johto tai
infrapunajohto (IR) tietokoneeseen,
odota muutama sekunti, kunnes
tietokone tunnistaa johtoajurit, ja liitä
laite johtoon alla näkyvällä tavalla.

Katso lisätietoja kunkin laitteen lataamisesta
tämän oppaan sivulta 2.
Huomaa: Kun siirrät laitetta ensimmäisen kerran, sinua
pyydetään validoimaan käyttäjätilisi. Syötä
käyttäjänimesi ja salasanasi.
Huomaa: Animas®-pumput ja Roche Accu-Chek® -mittarit
vaativat langattoman Actisys IR -latausjohdon (ACTIR224UN-Li). Animas-potilaat, joilla on käytössä Windows
8 -käyttöjärjestelmä, tarvitsevat erikoisjohdon (ACTIR224UN-Li2). Accu-Chek® 360 USB-johto on yhteensopiva
myös diasend® -järjestelmän kanssa, joka toimii AccuChek® -laitteissa. Kaikki muut laitteet vaativat niitä
vastaavan USB-johdon.

USB-johdolla varustettu Infrapunajohdolla (IR)
glukoosimittari
varustettu insuliinipumppu
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Infrapunajohdolla (IR)
varustettu glukoosimittari

Kirjaudu osoitteessa diasend.com ja tarkastele/jaa tietoja

Kaikki tietosi näkyvät helposti
ymmärrettävissä taulukoissa ja grafiikoissa.
Katso lisätietoja verkkosivullamme olevasta
Report reference guide -oppaasta.

Voit jakaa tietojasi terveydenhuollon
henkilökunnalle syöttämällä HCP-tilin ID:n
diasendin® kohtiin "Tilinhallinta" ja "Jaa
tiedot". Muista napsauttaa kohtaa "Päivitä".
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Tässä luetellaan kaikki yhteensopivat laitteet.
Ellei laitteen kohdalla anneta mitään erityisiä
latausohjeita, liitä se PC/Mac-tietokoneeseen
sen omalla USB-johdolla, jolloin lataus
käynnistyy automaattisesti. Osoitteessa
diasend.com näet voimassa olevan luettelon
yhteensopivista laitteista ja tunnetuista
rajoituksista.

Glukoosimittarit ja CGM:t
USB-johdolla varustetut glukoosimittarit ja
CGM:t
Abbott - FreeStyle, FreeStyle Flash, FreeStyle
Freedom, FreeStyle Freedom Lite, FreeStyle
Lite, Freestyle Mini, FreeStyle Optium,
FreeStyle Optium H, FreeStyle Papillon,
FreeStyle Papillon Lite, FreeStyle Papillon
Mini, FreeStyle Papillon Vision, FreeStyle
Precision, FreeStyle Precision H, FreeStyle
Xido, Optium Mini, Optium Xceed, Optium
Xido, Precision Xceed, Precision Xtra
Freestyle Navigator II
FreeStyle Libre, FreeStyle InsuLinx, FreeStyle
Papillon InsuLinx, FreeStyle Optium Neo
Bayer - Contour, Breeze2
Liitä tietokoneeseen ja paina mittarin
virtapainiketta.
Contour Next USB, Contour USB
Liitä suoraan tietokoneeseen.
Contour Next
Dexcom – SEVEN PLUS
G4 Platinum
i-SENS - CareSens N, CareSens N POP, CareSens
COOL/Bravo
alphacheck professional
Liitä tietokoneeseen ja paina mittarin Spainiketta.
LifeScan – OneTouch® UltraSmart®
Liitä tietokoneeseen ja paina vasenta mustaa
painiketta.
Ultra®, Ultra2®, UltraMini® / UltraEasy®, Verio®
(gen 1),
Verio® Pro, Verio® IQ, VerioSync
OneTouch® Ping
Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.

Roche

Accu-Chek® Mobile (USB)
Jos siirto ei ala 20 sekunnin kuluessa kaapelin
liittämisen jälkeen, mene mittarin päävalikkoon,
mene kohtaan "My data", "PC analysis", "Reports”
ja liitä mittari uudelleen USB-kaapeliin.
Älä pidä kahta nuolipainiketta painettuina.

Sanofi – BGStar®, MyStar Extra®
Ypsomed - mylife™ Pura
mylife™ Unio™

USB-infrapunajohdolla (IR) varustetut
glukoosimittarit

Liitä erityinen langaton infrapunalatausjohto
(ks. kuva tämän oppaan sivulla 1) ja sijoita
glukoosimittari siten, että sen yläpää on
suunnattu kohti johdon etupaneelia.
Roche - Accu-Chek® Aviva, Nano
Aktivoi IR-siirto painamalla ja pitämällä
painettuna kahta nuolipainiketta, kunnes kaksi
nuolta tulevat näyttöön.
Roche – Accu-Chek® Compact Plus
Aktivoi IR-siirto painamalla ja pitämällä
painettuna S- ja M-painikkeita näytön
alapuolella, kunnes kaksi nuolta tulee näkyviin
näyttöön.
Roche – Accu-Chek® Aviva Combo, Aviva Expert
Mene päävalikossa kohtaan "My data" ja valitse
"Data transfer".
Roche – Accu-Chek® Mobile (IR)
Pidä painettuna kahta nuolipainiketta. Valitse
data transfer -valikossa ensimmäinen vaihtoehto
("for analysis”).

Medcore - Care
Menarini - GlucoMen LX Plus, Gm, areo
Nipro - TRUEresult, TRUEyou, TRUEyou mini
Prodigy
AutoCode®
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Insuliinipumput
Animas® - 1200/1250/2020/Ping/Vibe
1. Keskeytä pumpun toiminta. (Siirry päävalikossa
kohtaan "Suspnd/Resum" ja paina OK; "Suspend" on
korostettuna).
2. Paina OK.
3. Sijoita pumppu siten, että sen takaosa on kohti
langatonta Actisys IR -latausjohtoa.
4. Kun siirto on suoritettu: jatka pumpun toimintaa.
(Siirry päävalikossa kohtaan "Suspnd/Resum" ja paina
OK; "Resume" on korostettuna). Paina OK.
Asante - Snap
1. Varmista, että kyltissä on vihreä Asante-logo. Jos
vihreää Asante-logoa ei ole, ohjausyksikkö ei pysty
kommunikoimaan AsanteSync kanssa.
2. Kun Snap Controller on yhä liitettynä Pump Body runkoon, varmista, että Snap-järjestelmässä on
riittävästi virtaa tiedonsiirtoon. Jos aloitusruutuun
ilmestyy hälytys ALERT, määritä sen syy painamalla
kohtaa STATUS. Jos hälytyksen syynä on matala virta,
vaihda Pump Body.
3. Irrota Snap Pump Controller Pump Body -rungosta.
4. Pumpun näyttöön tulee !!ALARM!!. Hiljennä hälytys
painamalla SILENCE. Tyhjennä sitten hälytysviesti
painamalla OK.
5. Liitä ohjausyksikkö AsanteSynciin.
6. Liitä AsanteSync tietokoneeseen erikoisjohdolla.
Insulet

OmniPod®

Roche Accu-Chek®:
Insight
(Käytä Roche Accu-Chek® Smart Pix 2)
Huomaa, tietoja ladataan mittarista.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseen ja odota, että Smart
Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Liitä mittari ja Smart Pix.
3. Valitse mittarin valikossa "Connect to PC" ja paina
mittarissa OK.
4. Varmista, että pumppu on mittarin lähellä.
5. Smart Pixin sininen merkkivalo palaa, kun tietoa
lähetetään laitteesta Smart Pix.
6. Sininen merkkivalo sammuu itsekseen ja sekä Smart
Pix että laite antavat äänimerkin sen merkiksi, että
tietoja lähetetään Smart Pixistä Uploader ohjelmistoon. Älä irrota Smart Pix vielä tässä
vaiheessa!

7. Odota, että Uploader antaa signaalin onnistuneesta
lataamisesta.
Spirit, Spirit Combo
(Käytä Roche Accu-Chek®Smart Pixiä)

Huomioi, että tähän tarvitaan Smart Pix -versio 3.02 tai
uudempi.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseen ja odota, että Smart
Pixin sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu PC link -toimintatilaan (sammuta
pumppu ja siirry PC connection -valikkoon).
3. Aseta pumpun infrapunasilmä kohti Smart Pixiä.
Sininen merkkivalo ilmaisee, että tietoja lähetetään
Smart Pixiin.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa vilkkua
uudelleen hitaasti tai ei vilku lainkaan.
5. Tietoja lähetetään nyt Smart Pixistä Uploader ohjelmistoon. Älä irrota Smart Pixiä vielä tässä
vaiheessa!

6. Odota, että Uploader antaa signaalin onnistuneesta
lataamisesta.
Tandem
t:slim
Ypsomed
mylife™ OmniPod®
Muista: Liittäessäsi USB-johdon ensimmäistä kertaa
tietokoneeseen odota muutamia sekunteja johtoajurin
tunnistusta varten ennen laitteen liittämistä johtoon.

VAROITUS!
Ota aina yhteys hoitavaan lääkäriisi, jos havaitset jotain epänormaalia diasendin® näyttämissä tiedoissa. Älä koskaan muuta
lääkitysannostustasi sopimatta asiasta hoitavan lääkärisi kanssa! Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoito on suoritettava
asianmukaisen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa ja seurannassa! diasend ® ei ole tarkoitettu tuottamaan automatisoituja
hoitopäätöksiä tai käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen harkintaa. diasend ® ei ole tarkoitettu hätäpuheluihin
tai minkään reaaliaikaisten hälytysten tai aikakriittisten tietojen siirtoon tai osoittamiseen! diasend® ei ole tarkoitettu korvaamaan
suoraa lääketieteellistä valvontaa tai hätätapausten käsittelyä.

Tuki
Diasend AB
Datavägen 14A
SE-436 32 ASKIM
SWEDEN
Faksi: +46 (0) 31-315 38 86

+46 (0)31-762 08 88
support@diasend.com
www.diasend.com
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