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INTRODUKTION TIL DIASEND®
Til dit Omnipod DASH Insulin Management System
TM

by

HVAD ER INDHOLDET

Lær, hvordan du:
• Opretter en gratis Insulet-leveret
diasend®-konto på internettet
• Uploader data ved hjælp af din computer

s. 2
s. 3-4

• Viser og deler data med din mobil

s. 5

• Viser tilgængelige rapporter

s. 7

Hvis din behandler anvender diasend®, skal du bede vedkommende om dennes
klinik-id. Dette vil gøre, at du automatisk kan dele dine Omnipod DASHTM Systemdata med din behandler, når du først har uploadet data hjemmefra. Når du har
oprettet en konto, skal du skrive den herunder. Sørg for, at du altid opbevarer dine
login-detaljer på en sikker måde.

Brugernavn [E-mail]

Adgangskode

Klinik-id

ALT, HVAD DU SKAL BRUGE PÅ FARTEN!
Synkroniser enheder
Synkroniser din Omnipod DASHTM System Personal
Diabetes Manager (PDM), blodsukkermåler, CGM og
træningstracker, så du kan se alle dine data på ét sted.

Identificer mønstre
Se dine blodsukkermønstre, og find ud af, hvilke
dage og hvilke tidspunkter der er dine bedste.

Få support
Del dine data med dit diabetesteam for at få den support,
du har brug for mellem konsultationerne i klinikken.

Adgang online
Gennemgå detaljerede rapporter online på
www.diasend.com hjemme i trygge rammer.

Pod er vandtæt: IP28 (7,6 meter i op til 60 minutter). PDM'en er ikke vandtæt.

INSULIN MANAGEMENT SYSTEM

OPRET EN DIASEND® -KONTO
PÅ INTERNETTET

Følg disse trin:
1

Gå til diasend.com

2

Klik på knappen Tilmeld dig her, og udfyld dine oplysninger

Har du allerede en konto?
Log på med dine
brugeroplysninger.

Prøver du diasend®
for første gang?
Opret en konto.

DET VAR DET HELE!
Se næste side for at
læse om, hvordan du
installerer diasend®
Uploader hjemmefra.

BEMÆRK: Alle skærmbilleder er eksempler til instruktionsmæssige formål.
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UPLOAD DATA VED
HJÆLP AF DIN COMPUTER

Du skal bruge følgende:

Pc- eller Mac-computer

USB-A til Micro-kabel

Dette kabel er i dit startsæt.

Omnipod DASHTM PDM

Følg disse trin:
1

Log på din diasend® -konto,
og klik på Værktøj for at finde
siden til download af software

2

Download softwaren diasend® Uploader
• Hvis du allerede har installeret
software, skal du gå til trin 5.

Fuldfør tilmeldingen af en ny konto,
og download diasend® Uploader i det
sidste trin i tilmeldingsprocessen.
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UPLOAD DATA VED HJÆLP AF DIN COMPUTER

3

Gem installationsfilen

i

4

Kompatible operativsystemer:
Windows 7, 8 og 10.
macOS 10.9-10.14.

Find installationsfilen, og kør filen
Afhængigt af din webbrowser har du muligvis brug
for at søge efter den downloadede installationsfil.
Eller du kan få pop op-vinduet til at køre filen.
Hvis du har en pc:

Se
 i mappen med
seneste downloads.

Hvis du har en Mac: 	Se i mappen med
downloads i Finder.

Når du har fundet filen, skal du dobbeltklikke på den
og følge installationsinstruktionerne på skærmen.

BEMÆRK: Alle skærmbilleder er eksempler til instruktionsmæssige formål.
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5

Upload dine data*
• Åbn diasend® Uploader
på computeren
• Sæt PDM til computeren

Bemærk: Windows Media Player
åbnes muligvis. Luk programmet –
det er ikke relevant

• Når uploaden fuldført, skal du
klikke på Vis data på computeren

6

Del data med en klinik
• Log på din diasend®-konto på diasend.com for at se dine data.
– Alle dine uploadede data vises i let forståelige tabeller og grafer.
• Du kan dele dine data med din behandler ved at angive dennes klinik-id.
Det gør du under fanerne Kontoprofil og Del data. Husk at klikke på Opdater.

KONTOPROFIL
Del data

*Alle downloads afspejler data fra seneste midnat og tidligere.
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DIASEND® PÅ DIN MOBIL

Følg disse trin:
1

Download appen, og log ind
• Gå til App Store/Google Play Store, og søg efter og installer diasend®-mobilappen.
TM

• Log på eller opret en konto ved at udfylde de anmodede oplysninger.

2

Vis dine data
• Når du har uploadet dine data, kan du se dine tendenser og grafer på din iPhone/Android.
* Gå til side 5 for at lære, hvordan du uploader dine data.

BEMÆRK: Alle skærmbilleder er eksempler til instruktionsmæssige formål.
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SÅDAN VISES DINE RAPPORTER

Du kan se dine rapporter i diasend®-mobilappen eller på diasend.com. Du kan finde en hel
del rapporter til at komme i gang på diasend.com:

1. Logbog/tabel til sammenligning
	
Se nemt en detaljeret daglig visning af dine kulhydrater, BS-aflæsninger, der er inden for
og uden for område, og insulindoser.

2. Rapporten over pumpeindstillinger
 år du uploader din PDM til Insulet-leveret diasend®, bliver dine pumpeindstillinger gemt.
N
Denne rapport er en nyttig oversigt for dig og dit professionelle behandlerteam.
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NOTER

Hvis du oplever problemer med diasend®,
skal du kontakte diasend®-support.
Find lokale telefonnumre på: www.diasend.com

Få flere oplysninger om Omnipod DASH™ System
ved at kontakte Omnipod®-kundeserviceteam.
Find lokale telefonnumre på: www.myomnipod.com

*Opkald kan blive overvåget og optaget med henblik på overvågning af kvalitet.
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