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Log in op uw diasend® Personal account op 
www.diasend.com en stem uw FreeStyle Libre-
gegevens af op diasend® door op de knop app 
verbinden te klikken.

Klik op de link verbinden voor Abbott FreeStyle 
LibreLink.

Voer ter goedkeuring uw LibreView login-
informatie in en voeg de LibreLink-app toe aan uw 
diasend® Personal account. 
Zodra u stap 1-3 hebt voltooid, kunt u gegevens 
gaan uploaden. 

Start de LibreLink-app op uw Android-telefoon of 
iPhone en gebruik deze voor het scannen van uw 
FreeStyle Libre-sensor.  

De gegevens op uw telefoon verschijnen nu in uw 
diasend® Personal account en kunnen eenvoudig 
worden gedeeld met uw kliniek. Vanaf nu worden er 
steeds gegevens toegevoegd wanneer u de sensor 
scant met uw smartphone. 

Vereisten:
• een diasend® Personal account – GRATIS voor patiënten!
• een Android-telefoon of iPhone en de LibreLink-app.

Let op 
Indien u geen Android-telefoon of iPhone hebt, kunt u gegevens naar diasend® uploaden met behulp van uw FreeStyle Libre-reader. U gebruikt dan gewoon de 
diasend® Uploader-software op uw computer en sluit de FreeStyle Libre-reader met een micro USB-kabel aan op uw computer. Als u andere apparaten hebt 
verbonden met uw diasend®-account, worden FreeStyle Libre-gegevens samen met informatie van die extra apparatuur weergegeven. FreeStyle LibreLink is 
een mobiele applicatie, ontwikkeld en aangeboden door Abbott. Gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView, een dienst die wordt geleverd 
door Abbott. De FreeStyle LibreLink-app is compatibel met smartphones waarop NFC geactiveerd is en die op Android OS 5.0, of iPhone 7 met iOS 11 – of hoger 
draaien. Alle handelsmerken in deze brochure zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gegevensintegratie via LibreLink is goedgekeurd door 
Abbott.

App aansluiten

Verbinden

Aansluiten van de FreeStyle LibreLink-app met diasend® 
– Makkelijke synchronisatie van uw FreeStyle LibreLink-gegevens in  
 uw diasend® account (Momenteel alleen beschikbaar buiten de VS)
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