PORADNIK INSTALACYJNY

NOWY sposób przesyłania danych do oprogramowania CarelinkTM Personal.
Przesyłaj dane regularnie i
współpracuj ze swoim lekarzem.
Usprawnij przebieg
wizyty w poradni,
wcześniej
PRZESYŁAJĄC swoje
dane do CareLinkTM
Analizuj raporty i poznaj zależności
przyczynowo-skutkowe

Przesyłaj dane regularnie

Współpracuj z lekarzem

ZACZNIJ OD
POBRANIA PLIKÓW
INSTALACYJNYCH
NOWEJ FUNKCJI
PRZESYŁANIA
Wymagane jest jednorazowe
pobranie na każdy komputer, który
będzie wykorzystywany do pracy z
CareLinkTM

§ Zaloguj się na

Kliknij link w celu pobrania

Odszukaj pobrany plik

Kliknij ‘’Dalej’’

Kliknij ‘’Dalej’’

https://carelink.minimed.eu
§	Kliknij ‘’Sposób instalacji
funkcji przesyłania”

ZAINSTALUJ
POBRANY PLIK

Wybierz język

§	Upewnij się, że CareLinkTM USB oraz glukometr nie są podłączone do komputera i potwierdź “OK’’
§	Kliknij ‘’Zakończ’’

TERAZ MOŻESZ
PRZESŁAĆ DANE
Jeśli jesteś gotów przesłać dane, wróć
na stronę główną CareLink™ Personal.
Na odwrocie znajdziesz
instrukcję pobierania danych.

PRAKTYCZNY PORADNIK

Jak przesłać dane do oprogramowania CareLinkTM Personal
To pierwszy krok, aby lepiej zrozumieć swoją cukrzycę.
CZTERY
PIERWSZE
KROKI
WYBÓR
POMPY LUB
GLUKOMETRU

PRZYGOTUJ WSZYSTKIE
NIEZBĘDNE ELEMENTY
Wybierz pompę lub glukometr

Podłącz CareLinkTM USB lub
glukometr do komputera

§ Upewnij się, że CareLinkTM USB i
pompa znajdują się blisko siebie

Pompa

Glukometr

Wybierz model pompy

§	Jeśli używasz glukometru, musi on
być sparowany z pompą

Wybierz producenta, jeśli
chcesz sczytać wyłącznie
dane z glukometru

lub

Wpisz numer
seryjny pompy

Wybierz model
glukometru

§	Upewnij się, że pompa
jest gotowa

glukometr jest gotowy

§	Kliknij ‘’Dodaj pompę’’

DWA PROSTE KROK 1
KROKI
PRZESYŁANIE
DANYCH Z
POMPY LUB
GLUKOMETRU
Wybierz urządzenie

§	Upewnij się, że
§	Kliknij ‘’Dodaj glukometr’’

KROK 2

§	Upewnij się, że urządzenie
jest gotowe do sczytania
§	Kliknij ‘’Prześlij dane teraz’’

BĄDŹ W
KONTAKCIE
Z LEKARZEM

Połącz swoje konto z systemem
CareLinkTM lekarza w celu efektywnej
wymiany danych

SPRAWDŹ CZY POMPA
JEST GOTOWA DO
PRZESŁANIA DANYCH
Upewnij się, czy na pompie nie
wyświetla się któryś
z poniższych ekranów.

o	Brak dawki tymczasowej
o	Brak alarmów
o	Brak aktywnych bolusów
o	Brak niskiego poziomu baterii
Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Oprogramowanie CareLink™
Oprogramowanie CareLink™ jest
narzędziem wspierającym terapię.
Raporty danych CareLink™ należy
stosować jako narzędzie pomocnicze, co
oznacza, że NIE NALEŻY opierać leczenia
wyłącznie na raportach. Przed podjęciem
zmian w leczeniu należy zawsze skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub
zespołem terapeutycznym.
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