
 

 

 diasend® 
NÄIN ALOITAT 

LUO TILI 

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoajasi lähettää sinulle sähköpostiviestin, jonka otsikko on 

”Hoitopalvelujen tarjoajasi kutsuu sinut käyttämään diasend®-palvelua”. Paina viestissä olevaa 

linkkiä, jossa lukee ”Aloita täältä”, ja noudata alla olevia ohjeita. Jos et ole saanut edellä mainittua 

sähköpostikutsua, pääset luomaan tilin osoitteessa www.diasend.com valitsemalla valikosta kielesi ja 

asuinmaasi ja napsauttamalla sen jälkeen ”Luo oma diasend®-tili”. 

 

KIRJAUTUMISTIEDOT JA HENKILÖTIEDOT  

Anna henkilökohtaista diasend®-tiliäsi varten sähköpostiosoitteesi, josta tulee myös 

käyttäjätunnuksesi, sekä haluamasi salasana. Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä. Paina 

”jatka”. Anna seuraavat henkilötietosi: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite ja diabetestasi 

koskevat tiedot. Paina ”jatka”. 

 

JAA TIEDOT  

Jos olet saanut sähköpostikutsun terveydenhuoltopalvelujen tarjoajaltasi, klinikkatunnus (Clinic ID) 

on täytetty valmiiksi. Se on hoitavan klinikkasi yksilöllinen tunnus, jonka avulla voit jakaa tietosi 

heidän kanssaan. Jos et ole saanut kutsua, voit lisätä klinikkatunnuksen myöhemmin ”Tilinhallinta – 

Jaa tiedot” -välilehdellä. 

 

VAHVISTA REKISTERÖINTI  

Hyväksy käyttöehdot ja vahvista rekisteröinti rastittamalla valintaruutu.  

 

Voit ladata diabetestietosi diasend®-palveluun älylaitteelta tai tietokoneelta tai jakaa tiedot 

diasend®-palveluun liitetyn sovelluksen kautta. Tietokoneelta (PC ja Mac) lataaminen edellyttää, että 

asennat diasend® Uploader -ohjelman. Aloita asennus diasend®-palveluun rekisteröitymisen jälkeen 

painamalla asiaankuuluvaa kuvaketta (ks. kuva). Noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. 

Älylaitteelta lataaminen edellyttää, että asennat diasend® Mobile App -sovelluksen. Noudata 

saamiasi ohjeita. 

  



 

DIABETESTIETOJEN LATAAMINEN 

KÄYNNISTÄ DIASEND® UPLOADER Kaksoisnapsauta tietokoneellasi                                      

olevaa diasend® Uploader -kuvaketta (jos sinulla on Mac, löydät kuvakkeen                                 

Ohjelmat-kansiosta tai Launchpadista). 

 

KYTKE LAITTEEN JOHTO TIETOKONEESEEN  

Kytke laitteesi johto tai IR-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. HUOM.: Jos lataat tietoja Omnipod® 

PDM -laitteesta Mac-tietokoneeseen, joka on valmistettu ennen vuoden 2012 puoliväliä ja jossa on 

OS X El Capitan -käyttöjärjestelmä, lataamiseen on suositeltavaa käyttää USB-keskitintä. 

 

KYTKE LAITE JOHTOON  

Kytke laitteesi johtoon tai aseta laite IR-vastaanottimen viereen. 

 

LAITE ALOITTAA LATAAMISEN  

Älä kytke laitettasi irti ennen kuin lataaminen on päättynyt.  

 

VAHVISTA TILISI  

Anna kirjautumistietosi (koko sähköpostiosoitteesi sekä tilin rekisteröinnin yhteydessä luomasi 

salasana). Paina ”Kirjaudu sisään”. 

 

OMIEN TIETOJESI TARKASTELU  

Kirjaudu sisään osoitteeseen www.diasend.com, niin voit tarkastella tietojasi.  

 

TARVITSETKO APUA? Yhteystietomme:  

Juha Kutti +358 13 3859025 

 

 
 


