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Pikaopas 
diasend® Clinic 
 

diasend® Transmitter -laitteen merkkivalot

 
ok – vihreä merkkivalo   

 Hidas vilkkuminen 

 ok-merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun Transmitter-

laite hakee yhteyttä GSM-verkkoon. 

 

 Nopea vilkkuminen 

Transmitter-laitetta päivitetään. ok -merkkivalo 

vilkkuu nopeasti tietyn aikaa. Voit aloittaa 

Transmitter-laitteen käytön, kun sininen send -

merkkivalo vilkkuu jälleen hitaasti.  

 

 Pysyvä valo  

Merkkivalo osoittaa onnistunutta latausta. 

 

send – sininen merkkivalo  

 Hidas vilkkuminen  

Transmitter-laite on käyttövalmis. 

 

 Nopea vilkkuminen  

Tietoja ladataan. 

 

error – punainen merkkivalo 

 Pysyvä valo  

Merkkivalo osoittaa, että viimeisin lataus ei 

onnistunut. Tämä johtuu todennäköisimmin 

langattomaan GSM-verkkoon liittyvistä 

väliaikaisista syistä. Yritä ladata potilaslaite 

uudelleen. 

  

 Nopea vilkkuminen  

Merkkivalo vilkkuu ok-merkkivalon ohella, jos 

Transmitter-laite ei löydä verkkoa. Huomaa, että 

voit tarkastaa signaalin voimakkuuden ja laadun 

tilisi kohdasta Tilinhallinta. 

 
diasend® on tarkoitettu yksityishenkilöiden tai terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön joko kotona tai 
terveydenhuollon yksikössä käytettäväksi tietojen siirtoon kotikäyttöisestä valvontalaitteesta, kuten glukoosimittarista 
tai insuliinipumpusta, palvelimen tietokantaan diabeteksen hallinnan helpottamiseksi. Laite on tarkoitettu 
ammattikäyttöön ja käsikauppaan.

1 Kytke Transmitter-laite pistorasiaan 
Kytke Transmitter-laite verkkovirtaan mukana 

toimitetulla virtajohdolla. Vihreä ok-merkkivalo vilkkuu 

hitaasti. Transmitter-laite on käyttövalmis, kun sininen 

send-merkkivalo vilkkuu hitaasti. 

Huomaa: Jos olet yhdistänyt Transmitter-laitteeseen 

USB-keskittimen, huomaa, että USB-keskittimen on 

saatava virta omasta virtalähteestään. 

 

 

 

 

 

 

2 Liitä potilaslaite Transmitter-laitteeseen
Kukin potilaslaite voidaan kytkeä yhdellä kolmesta 

tavasta:  

 

 USB-kaapeli (USB-portti tai USB-keskitin)  

 Bluetooth (vaatii erityisen Bluetooth-laitteen)  

 Infrapuna (sisäänrakennettu IR-vastaanotin)  

 

Tämän pikaoppaan sivuilla 3 ja 4 on kaikkien 

yhteensopivien potilaslaitteiden latausohjeet. 
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3 Siirrä tiedot
a. Liitä potilaslaite – sininen send-merkkivalo vilkkuu 

nopeasti tietojen lataamisen aikana. 

 

b. Odota, kunnes sininen send-merkkivalo lakkaa 

vilkkumasta nopeasti ja vihreä ok -merkkivalo syttyy. 

Jos punainen error-merkkivalo syttyy, yritä uudelleen. 

Jos ongelma toistuu, ota yhteys Diasend-tukeen. 

c. Kun vihreä ok-merkkivalo syttyy, voit kirjautua 

sisään ja tarkastella tietoja osoitteessa 

www.diasend.com tai ladata lisää potilaslaitteita. Jos 

olet jo kirjautuneena, napsauta Lataa sivu uudelleen . 

Huomaa, että diasend® on pilvipohjainen ja voit 

tarkastella lataamiasi tietoja koska tahansa. 

4  Kirjaudu diasend®-tilillesi 
Siirry osoitteeseen www.diasend.com, kirjaudu 

diasend®-tilille ja hae ladatut tiedot.  

  

5  Potilasprofiilin luominen ja potilaslaitteiden 

tallentaminen 
Jos haluat tarkastella tietoja luomatta potilasprofiilia, 

valitse vastaava lataus Klinikka-välilehdeltä ja napsauta 

Näytä valitut yksiköt.   

 

Huomaa: Kaikki lataukset poistetaan Klinikka-

näkymästä saman päivän keskiyön jälkeen, mutta 

mitään tietoja ei poisteta. 

 

Potilasprofiili voidaan luoda 
kahdella tavalla.  
 

a. Klinikka-välilehdellä  
 

 

 

 

 

Valitse äskettäin ladatut potilaslaitteet valitsemalla 

niiden viereinen valintaruutu ja napsauta Luo 

potilasprofiili valituille laitteille.  

 

b. Potilaat-välilehdellä 
Valitse Uusi potilas. 

 

 

 

 

 

 

Etu- ja sukunimet ovat pakollisia kenttiä. Lisäasetuksia 

on kohdassa Pura rekisteröintikaavake.  

 

Suosittelemme rekisteröimään laitteet latauksen 

jälkeen Klinikka-välilehdellä, jotta vältytään 

potilaslaitteen sarjanumeron manuaaliselta 

rekisteröinniltä . 

 

 

 

 

Jotta potilaat voisivat tarkastella tietojaan kotona, 

valitse valintaruutu Sallii potilaan kirjautumisen 

diasend®-järjestelmään ja raporttien katselun.  

 Jos teet tämän tilin rekisteröintiprosessin aikana, 

sinun on luotava potilaalle käyttäjätunnus ja 

salasana. 

 Jos kuitenkin valitset valintaruudun sen jälkeen, 

kun olet luonut potilastilin, huomaat, että 

diasend® on luonut sinulle käyttäjätunnuksen. 

Tässä tapauksessa sinun on luotava ainoastaan 

salasana. 

 

Huomaa: Potilasprofiileja voidaan muokata koska 

tahansa. 

 

6  Tietonäyttö 
 

 

 

 

 

 

Tiedot näytetään viidellä välilehdellä, joilla voit 

tarkastella glukoosi-, CGM- ja insuliinitietoja..   

 

 

 

 

 

 

 

 

Katso lisätietoja raporteistamme verkkosivullamme 

olevasta oppaasta diasend® Report reference guide.  

 

http://www.diasend.com/
http://www.diasend.com/
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7 Tietojen jakaminen
Potilaat, joilla on diasend® Personal , lataavat 

potilaslaitteensa kotona ja he voivat jakaa lataamansa 

tiedot korkeintaan kahden eri terveydenhoito-

organisaation kanssa. Jotta potilaat voivat jakaa 

tietonsa kanssasi, he tarvitsevat yksilöllisen diasend®-

tunnuksesi, jota kutsutaan nimellä HCP-tilin ID. Löydät 

sen kohdasta Tilinhallinta -> Potilaslinkit. 

 

8 Raporttien luominen ja PDF-tiedostojen tulostaminen
Raportti voidaan luoda kahdella tapaa. 

 

 

a. Voit luoda raportin nykyisestä näkymästä 

välittömästi napsauttamalla Tulosta PDF -

painiketta. 

 

 

 

 

b. Vaihtoehtoisesti voit luoda raportin, joka sisältää 

ennalta-asetetut muuttujat, napsauttamalla PDF-

velho -painiketta. Voit säätää työkalua kohdassa 

Settings.

Tiettyjen potilaslaitteiden lataaminen 
Huomaa, että joitakin seuraavista potilaslaitteista ei 

välttämättä ole saatavilla omalla markkina-alueellasi. 

 

USB-glukoosimittarit ja CGM:t 
 

Seuraavassa luetellaan kaikki yhteensopivat mittarit, 

jotka voidaan liittää Transmitter-laitteeseen / USB-

keskitin USB-kaapelilla tai Bluetoothilla.  

Ellei mittarin kohdalla anneta erityisiä 

latausohjeita, liitä se Transmitter-laitteeseen 

erityisellä latauskaapelilla, jolloin lataus 

käynnistyy automaattisesti. 

 
Abbott - FreeStyle, FreeStyle Flash, FreeStyle 

Freedom, FreeStyle Freedom Lite, FreeStyle 
Lite, Freestyle Mini, FreeStyle Optium, 
FreeStyle Optium H, FreeStyle Papillon, 
FreeStyle Papillon Lite, FreeStyle Papillon Mini, 
FreeStyle Papillon Vision, FreeStyle Precision, 
FreeStyle Precision H, FreeStyle Xido, Optium 
Mini, Optium Xceed, Optium Xido, Precision 
Xceed, Precision Xtra 
HUOMAA: Irrota mittari latauksen jälkeen ja odota 
vähintään 15 sekuntia ennen toisen Freestyle-
mittarin liittämistä.  

 FreeStyle Navigator 
 Mene mittarin kohtaan Menu ‐> System ‐> Upload. 

Valitse ja vahvista lähetyksen aktivoimiseksi. 
Huomioi, että diasend®-järjestelmäsi on oltava 
varustettu Bluetooth-sovittimella. 

 FreeStyle Navigator II  
Varmista, että mittari on sammutettu tai paina 
päävalikossa Home. 
FreeStyle Libre, FreeStyle Insulinx, FreeStyle 
Papillon InsuLinx, FreeStyle Optium Neo 

 
Acon Laboratories - On Call® Resolve, On Call® 

Advanced Käynnistä tiedonsiirtotila liittämällä ja 
painamalla mittarin M- ja S-painikkeita. 
On Call® Plus  
Liitä ja käynnistä sitten tiedonsiirtotila pitämällä 
mittarin S-painiketta painettuna. 
On Call® Vivid 

 
AgaMatrix - WaveSense Jazz™ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkray GlucoCard® - X‐meter, X-mini plus 
 
Bayer - Breeze®2 

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta. 
Contour®, Contour® Link, Contour® XT 
Liitä ja paina mittarin M-painiketta. 
Contour® Next USB, Contour® USB, Contour® 
Next Link   
Liitä erityisellä siirtojohdolla tai suoraan 
Transmitter-laitteeseen. 
Contour® Next  

 
B.Braun 

Omnitest 5 
 
Cambridge Sensors – Microdot+ 
 
Dexcom – SEVEN PLUS 
 G4 Platinum 

Jos lataus ei käynnisty, irrota mittari ja sammuta se 
valitsemalla “Sammuttaminen” mittarin valikosta. 
Käynnistä sitten mittari uudelleen ja liitä se 
Transmitter-laitteeseen. 
 

Everymed  
 EveryX3 

Liitä ja paina mittarin OK-painiketta. 
 
FORA 

Diamond Prima 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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Diamond MINI 
 Huomaa: Tuettu versio on se, jossa on integroitu 
Bluetooth. Huomioi, että diasend®-järjestelmäsi 
on oltava varustettu Bluetooth-sovittimella. 
Ota Bluetooth käyttöön kytkemällä mittari päälle sen 
virtapainiketta painamalla. Sammuta sitten mittari 
painamalla sen virtapainiketta. LED-merkkivalo 
mittarin oikeassa alakulmassa vilkkuu sinisenä sen 
merkiksi, että Bluetooth on aktivoitu. Valo muuttuu 
kiinteästi palavaksi, kun dataa ladataan.   

 
GlucoRx - Nexus Voice  

Nexus, Nexus Mini  
 
infopia - Element, GluNEO, GlucoLab 
 
i-SENS - CareSens N, CareSens N POP, Caresens 

COOL/Bravo, Caresens N Voice 
 Liitä ja paina mittarin S-painiketta. 

alphacheck professional 
Liitä ja paina mittarin S-painiketta.  

 
LifeScan - OneTouch® UltraSmart®  

Liitä ja paina mitä tahansa painiketta. 
OneTouch® Vita™, Ultra®, Ultra 2®, Verio® 

(vanha malli), UltraEasy®/UltraMini®, Select® 
One Touch® Verio® Pro, Verio® IQ, Verio® Sync  
One Touch® Ping 
Liitä ja paina mittarin virtapainiketta. 
OneTouch® Select® Plus, Verio®, Verio® Flex 
 

Medcore - GlucoSure Extra, GlucoSure Max, Medcore 
Care 
Liitä ja paina mittarin virtapainiketta. 

 
Menarini - GlucoMen® Visio, GlucoMen® READY 

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta. 
GlucoMen® areo, GLUCOFIX Premium, GLUCOFIX 
iD, GLUCOFIX miò, GLUCOFIX miò Plus, Gm, G+, 
LX, LX Plus  
GLUCOCARDTM MX 
Jos mittarin näyttöön ilmestyy ”E-3”, kytke mittari 
irti ja odota, että näyttö sammuu. Kytke mittari 
sitten takaisin. 
 

Mendor - Discreet 
Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.  

 
Nipro – TRUE METRIX®, TRUE METRIX® AIR, TRUEresult®, 

TRUEyou®, TRUEyou mini 
Aseta oikea USB-kaapeli Transmitter-laitteeseen / 
USB-keskittimeen ja mittari sopivaan Docking 
Station-asemaan. 

 
Nova - Max® Link, Max Plus®  
 
Prodigy 

AutoCode  
 
Roche - Accu-Chek® Active (USB) 

Accu-Chek® Mobile (USB) 
 
Sanofi - BGStar®, MyStar ExtraTM 
 
Terumo - Finetouch® 
 
Wellion – Calla Dialog 

Liitä ja valitse PC Link mittarin päävalikosta. 
Linus, Calla Light, Calla Premium. 
  
Ypsomed - mylife Pura 
 mylife™ Unio™ 
 

 

 

 

 

Infrapuna-glukoosimittarit (IR) 
 

Aseta mittari lataustilaan seuraamalla alla olevia ohjeita. 

Aseta glukoosimittarin yläpää kohti Transmitter-laitteen 

infrapunasilmää, joka on etupaneelin keskikohdassa 

(sanojen "error" ja "diasend®" välissä). 

 
Roche - Accu-Chek® Compact 
 Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin kahta ylintä 

painiketta, kunnes kaksi nuolta tulee näyttöön. 
Accu-Chek® Aviva, Aviva Nano, Performa 

Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin kahta 
nuolipainiketta, kunnes kaksi nuolta tulee näyttöön.  

Accu-Chek® Compact Plus  
Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin S- ja M-
painikkeita näytön alapuolella, kunnes kaksi nuolta tulee 
näyttöön.  

Accu-Chek® Aviva Combo, Aviva Expert 
Siirry mittarin päävalikossa kohtaan My data ja valitse 
Data transfer.  

Accu-Chek® Mobile (IR)  
Pidä painettuna mittarin kahta nuolipainiketta. Valitse 
Data transfer -valikossa ensimmäinen vaihtoehto (“for 
analysis”). Jos Mobile-mobiilimittarin sarjanumero alkaa 
merkeillä U1, katso Accu-Chek Mobile USB:n ohjeiden 
sivua 4. 

 
Muista, ettet lataa näitä mittareita diasend®-laitteelle 
Smart Pixillä.  
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Insuliinipumput 
 
Animas® 1200/2020/Ping/Vibe   
1. Keskeytä pumpun toiminta. (Siirry päävalikossa kohtaan 

Suspnd/Resum ja paina OK; Suspend on korostettuna). 
2. Paina OK. 
3. Aseta pumppu sen takaosa kohden diasend® Transmitter -

laitteen etupaneelin keskiosaa.  
4. Kun siirto on suoritettu, jatka pumpun toimintaa. (Siirry 

päävalikossa kohtaan Suspnd/Resum ja paina OK; Resume 
on korostettuna). Paina OK. 

 
Varmista, että pumpun näyttö on valaistu, kun siirto 
alkaa. 
 
Deltec CoZmo® 1700 
1. Aktivoi pumppu painamalla nuoli alas -painiketta.  
2. Aseta pumppu sen takaosa kohden diasend® Transmitter -

laitteen etupaneelin keskiosaa. Huomaa: CoZmo-
insuliinipumpun akun on oltava hyvin ladattu, jotta siirto 
voidaan suorittaa onnistuneesti. 

 
Asante Snap 
1.Varmista, että kyltissä on vihreä Asante-logo. Jos vihreää 

Asante-logoa ei ole, ohjausyksikkö ei pysty 
kommunikoimaan AsanteSyncin kanssa. 

2. Kun Snap Controller on yhä liitettynä Pump Body -runkoon, 
varmista, että Snap-järjestelmässä on riittävästi virtaa 
tiedonsiirtoon. Jos aloitusruutuun ilmestyy hälytys ALERT, 
määritä sen syy painamalla kohtaa STATUS. Jos hälytyksen 
syynä on matala virta, vaihda Pump Body. 

3. Irrota Snap Pump Controller Pump Body -rungosta. 
4. Pumpun näyttöön ilmestyy ”!!ALARM!!”. Hiljennä hälytys 

painamalla SILENCE. Tyhjennä sitten hälytysviesti 
painamalla OK. 

5. Liitä ohjausyksikkö AsanteSynciin. 
6. Liitä AsanteSync Transmitter-laitteeseen erityisellä 

johdolla. 
 
Roche Accu-Chek®:  
   Insight 
   (Käytä Roche Accu-Chek®Smart Pix 2) 
Huomaa, tietoja ladataan mittarista. 
  
1.Liitä Smart Pix Transmitter -lähettimeen ja odota, että 

Smart Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 
2.Liitä mittari Smart Pix. 
3.Valitse mittarin valikosta "Connect to PC" ja paina mittarin 

OK-painiketta. 
4.Varmista, että pumppu on mittarin lähellä. 
5.Smart Pix sininen merkkivalo palaa, kun tietoa lähetetään 

laitteesta Smart Pix. 
6.Sininen merkkivalo sammuu itsekseen ja sekä Smart Pix 

että laite antavat äänimerkin sen merkiksi, että tietoja 

lähetetään Smart Pix Transmitter -lähettimeen. Älä irrota 
Smart Pix -laitetta vielä tässä vaiheessa! 

7.Odota, että Transmitter antaa signaalin onnistuneesta 
lataamisesta (ok-merkkivalo palaa).  

 
Spirit, Spirit Combo  

(Käytä Roche Accu-Chek®Smart Pix) 
Huomioi, että tähän tarvitaan Smart Pix -versio 3.02 tai 
uudempi!  
1.Liitä Smart Pix Transmitter -lähettimeen ja odota, että 

Smart Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti. 
2.Aseta pumppu PC link -toimintatilaan (sammuta pumppu 

ja siirry PC connection -valikkoon). 
3.Aseta pumpun infrapunasilmä kohti Smart Pix. Sininen 

merkkivalo ilmaisee, että tietoja lähetetään Smart Pix. 
4.Odota, että sininen merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen 

hitaasti tai ei vilku lainkaan. 
5.Tietoja lähetetään nyt Smart Pix Transmitter -lähettimeen 

Älä irrota Smart Pix vielä tässä vaiheessa! 
6.Odota, että Transmitter antaa signaalin onnistuneesta 

lataamisesta (ok-merkkivalo palaa).  
 
Huomaa, että jos Smart Pix jätetään kiinni Transmitter-
laitteeseen tai USB-keskittimeen käytön jälkeen, 
seurauksena voi olla virheitä myöhemmissä siirroissa. 
 
SOOIL DANA R 
1. Valitse Main menu. 
2. Siirry kohtaan Settings. 
3. Valitse Discovery. 
4. send-merkkivalon tulisi alkaa vilkkua nopeasti. Jos näin ei 

tapahdu ja pumppu sammuu itsestään, yritä uudestaan. 
5. Odota, kunnes send-merkkivalo lakkaa vilkkumasta 

nopeasti ja ok-merkkivalo palaa.  
 
Huomaa, että tarvitset siirtoa varten Bluetooth-USB-
sovittimen, joka on liitetty diasend® Transmitter -
laitteeseen. 
 
Tandem 

t:flex, t:slim 
 
Ypsomed  
 mylife™ OmniPod®  
 
Liitä Transmitter-laitteeseen. Älä irrota, ennen kuin 

Transmitter-laitteen sininen valo on lakannut vilkkumasta 
nopeasti. 

 

Insuliinikynät 
 

pendiq® 
Varmista, että johto on kiinnitetty kunnolla. Insuliinikynän 

merkkivalo alkaa vilkkua ja lataus käynnistyy 10 - 15 
sekunnin kuluessa.
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