
Hur du ansluter din FreeStyle LibreLink app till diasend® 
– Sömlös synkronisering av datan från FreeStyle LibreLink

till ditt diasend®-konto (Endast tillgängligt i Sverige och Norge)

Logga in på ditt diasend®-konto på 
www.diasend.com och synkronisera din FreeStyle 
Libre-data till diasend® genom att klicka på 
knappen Anslut app. 

Klicka på länken Anslut för Abbott FreeStyle LibreLink. 

Fyll i dina loginuppgifter för FreeStyle LibreLink 
för att godkänna och lägga till appen till ditt  
diasend®-konto.  

När du har genomfört steg 1-3, är du redo att ladda 
upp data.

Starta LibreLink-appen på din Android-telefon eller 
iPhone och använd den för att skanna din FreeStyle 
Libre sensor. 

Datan på din telefon kommer nu även att synas i ditt 
diasend®-konto och kan enkelt delas med din klinik. 
Från och med nu kommer data att läggas till varje 
gång du scannar sensorn med din smartphone.

Förutsättningar:
• ett diasend® Personalkonto – GRATIS för patienter!
• en Android-telefon eller en iPhone och appen FreeStyle LibreLink.

Obs! 
Om du inte har en Android-telefon eller iPhone, så kan du ladda upp data till diasend® genom att använda läsaren till din FreeStyle Libre. Du använder då programvaran 
diasend® Uploader på din dator och ansluter läsaren till din FreeStyle Libre med en micro USB-kabel kopplad till datorn. Om du har andra enheter som är anslutna till ditt 
diasend®-konto, så kommer datan från FreeStyle Libre att visas tillsammans med datan från de andra enheterna. FreeStyle LibreLink är en mobilapplikation, utvecklad och 
tillhandahållen av Abbott. Användning av FreeStyle LibreLink kräver även registrering hos LibreView, en service tillhandahållen av Abbott. LibreLink-appen är kompatibel med 
NFC-aktiverade smarttelefoner med Android OS, version 5.0 eller iPhone 7 med iOS 11, eller senare. Alla varumärken i denna instruktion tillhör dess ägare.

Dataintegrering via LibreLink är godkänd av Abbott.
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