För patienter
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Steg 1: Hur du skapar ett patientkonto
Du kommer att få ett e-mail från din sköterska/läkare med titeln ”Din vårdgivare har bjudit in dig till diasend®”.
Klicka på länken i mailet som säger Klicka här för att komma igång och följ sedan stegen här nedanför.

Om du inte har fått någon inbjudan, kan du registrera ett konto på
www.diasend.com genom att välja "Sverige" i rullgardinsmenyn och
sedan klicka på knappen "Skapa ditt diasend®-konto".
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Inloggningsuppgifter
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Patientuppgifter
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Fyll i din e-postaddress, som blir ditt användarnamn, samt ett
valfritt lösenord för ditt diasend®-konto. Klicka därefter på "gå
vidare" längst ner i höger hörn.

Fyll i dina personliga uppgifter och klicka sedan
på gå vidare.

Dela data
Om du fick en inbjudan från din vårdgivare via e-mail, så kommer
numret med vårdgivarens Klinik-ID redan att vara ifyllt. Detta är din
vårdgivares unika id-nummer som gör att du delar din data med
dem. Klicka på gå vidare.
Om du inte fick någon inbjudan, kan du lägga till Klinik-ID senare.
Slutför registreringen och logga sedan in på ditt konto och gå till
fliken Kontoadm.
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12-34567

Bekräfta registrering
Bocka för rutan som säger att du godkänner våra villkor och därmed
bekräftar registreringen av kontot. Klicka på gå vidare.

Ladda ned och installera diasend® Uploader
Installera diasend® Uploader på din PC eller Mac, genom att klicka
på relevant ikon. Följ installationsinstruktionerna på skärmen.

Behöver du support?
Kontakta oss på sweden@diasend.com eller +46 (0) 31 762 88 88
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Steg 2: Hur du överför data till diasend®
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Starta diasend® Uploader

Anslut USB-kabeln

Dubbelklicka på ikonen för
diasend® Uploader på din dator.

Anslut kabeln för din mätare/pump till en
USB-port på din dator.
OBS! För att överföra data från en Omnipod®
PDM till en Mac-dator som är tillverkad tidigare
än mitten av 2012, och som kör OS X El Capitan,
rekommenderar vi att du använder en USB hub.
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Anslut din mätare/pump

Överföringen påbörjas

Anslut din mätare eller pump till USB-kabeln, eller placera den framför en
IR-dongel.

Vänligen vänta tills överföringen är helt
klar innan du kopplar från eller flyttar
din mätare/pump.

OBS! För mer specifika instruktioner om hur
du överför data från din mätare eller pump,
vänligen använd vår diasend® Personal
Quickguide som finns på support.diasend.com.
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Bekräfta dina kontouppgifter

Logga in på www.diasend.com,
genom att först välja svenska
som språk och därefter fylla i dina
användaruppgifter.
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Fyll i dina användaruppgifter (fullständig
e-postadress och det lösenord du valde
när du skapade ditt konto).
Klicka på Validera.

Se datan i tabeller
och grafer

