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Guía del usuario del sistema de gestión de datos (DMS) Pro



Eversense y el logotipo de Eversense son marcas comerciales de Senseonics, Incorporated. Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus 
respectivos titulares.

DMS Eversense no contiene malware ni virus informáticos que puedan dañar su ordenador. Se recomienda utilizar un programa de firewall y un programa antivirus adecuados en su 
ordenador para protegerse de malware y virus.

Para leer la política de privacidad de Eversense, visite www.eversensediabetes.com.
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Glosario
Aplicación cliente Eversense   Aplicación de escritorio que permite a los usuarios de un PC cargar los 
datos del transmisor inteligente al sistema de gestión de datos mediante un cable USB.

Aplicación Eversense   Programa de software que se instala en un dispositivo móvil y muestra datos de 
MCG de glucosa obtenidos por el transmisor inteligente.

Calibración   Lectura de glucemia obtenida de una muestra de punción digital que se introduce en la 
aplicación Eversense para comprobar la exactitud del sistema. En el sistema Eversense existen dos fases: 
La fase de inicialización, durante la cual se necesitan 4 pruebas con punción digital, y la fase de calibración 
diaria, durante la cual se necesita 1 prueba con punción digital dos veces al día.

Contraindicación   Condición o circunstancia en la cual una persona no debería utilizar el dispositivo.

EULA (del inglés “End User License Agreement”)   Acuerdo de licencia para el usuario final.

Fluido intersticial   Fluido que hay entre las células del cuerpo. La MCG Eversense mide la glucosa a partir 
de una muestra de fluido intersticial, a diferencia de la glucosa que se mide a partir de una muestra de 
sangre obtenida mediante punción digital.

Glucemia   Valor de glucosa en sangre que se obtiene en una prueba mediante punción digital.

Glucómetro   Dispositivo disponible comercialmente que se utiliza para medir la glucosa utilizando una 
muestra de sangre procedente de una punción digital.

Glucosa del sensor   Valor de glucosa que se obtiene con el sensor Eversense.

MCG   Monitorización continua de la glucosa. Monitorización continua de los niveles de glucosa obtenidos 
en el fluido intersticial cada pocos minutos.

mg/dL   Miligramos por decilitro, unidad de medida que muestra la concentración de una sustancia en una 
cantidad específica de fluido. En algunos países, los resultados de los análisis  
de glucosa se expresan en mg/dL, para indicar cuánta glucosa hay en la sangre según la medida con un 
glucómetro, o cuánta glucosa hay en el fluido intersticial cuando se utilizan ciertos sistemas de MCG como 
el sistema MCG Eversense.

mmol/dL   Milimoles por litro, unidad de medida que muestra la concentración de una sustancia en una 
cantidad específica de fluido. En algunos países, los resultados de los análisis de glucosa se expresan 
en mmol/L, lo cual indica cuánta glucosa hay en la sangre según la medida con un glucómetro, o 
cuánta glucosa hay en el fluido intersticial cuando se utilizan ciertos sistemas de MCG como el sistema 
MCG Eversense.
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11 Sensor   Dispositivo que se inserta debajo de la piel para medir continuamente los niveles de glucosa del 
fluido intersticial.

Sincronización automática   Cuando se activa esta característica en la aplicación para móvil Eversense, 
los datos de glucosa y los ajustes de configuración se sincronizan automáticamente con el DMS Eversense 
cada dos horas.

Sistema de Gestión de Datos (DMS) Eversense   Aplicación web compatible con la aplicación Eversense 
en la que se almacenan y se pueden visualizar sus datos de glucosa.

Transmisor inteligente   Dispositivo reutilizable que se lleva externamente, encima del sensor insertado, 
el cual acciona el sensor y envía información de glucosa hacia el dispositivo móvil para visualizarla en la 
aplicación Eversense.
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1. Introducción
Uso previsto
El Sistema de Gestión de Datos (DMS) Eversense Pro es una herramienta con la que los profesionales sanitarios gestionan y revisan los datos de glucosa de los que utilizan el sistema MCG Eversense. Se trata de la versión 
profesional del DMS Eversense.

Para obtener más información sobre el sistema MCG Eversense, visite www.eversensediabetes.com.

El DMS Eversense Pro es compatible con:
• Internet Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Safari

Nota:
• Para obtener más información sobre los navegadores compatibles y sus versiones, visite www.eversensediabetes.com.
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11 Acuerdo de licencia para el usuario final y política de privacidad
El uso de DMS Eversense Pro está sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de licencia para el usuario final y la política de privacidad de Eversense. Estos documentos se actualizan ocasionalmente y se publican en 
www.eversensediabetes.com.

Ayuda y soporte
Si tiene alguna duda en relación con esta guía del usuario de DMS Pro, consulte la contraportada o visite www.eversensediabetes.com para localizar a su distribuidor local.
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Para registrar una clínica y crear la cuenta de administrador, lleve a cabo los siguientes pasos:
1.  Haga clic en “Crear cuenta de profesional sanitario” en la pantalla de inicio de sesión.

2.  Rellene el formulario de registro.

3.  Haga clic en “Enviar”.

2. Primeros pasos
Registro de una clínica y creación de la cuenta de administrador
Para registrar una clínica, debe hacer lo propio con una cuenta de administrador de la clínica. Para hacerlo, vaya a pro.eversensedms.com. 
Tras el registro, se le asignará un número de clínica que se utilizará como su identificador para que los pacientes puedan solicitar unirse a ella.
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IMPORTANTE: No puede utilizar la misma dirección de correo electrónico como nombre de usuario para DMS Eversense Pro y para una cuenta de DMS Eversense personal.

4.  Cuando se hayan aprobado las cuentas de la clínica y del administrador, recibirá por correo electrónico un vínculo para activar la cuenta. 

El vínculo caducará a las 24 horas.

5.  Tras la aprobación, se le solicitará que cree una contraseña para DMS Eversense Pro.

Cuando lo haya hecho, podrá iniciar sesión y ver el número de su clínica en la parte superior de la pantalla, junto al nombre de esta.
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Acceso a DMS Eversense Pro
Para acceder a DMS Eversense Pro, vaya a pro.eversensedms.com. Se le redirigirá a la página de inicio de sesión.

Administrador de DMS Eversense Pro
DMS Eversense Pro requiere por lo menos una cuenta de administrador con la que llevar a cabo lo siguiente:

• Registrar la clínica, lo que generará el identificador de clínica único.

• Invitar a los demás miembros del personal para que se unan al sitio de la clínica y configurar sus permisos.

• Modificar los permisos de los miembros del personal.

• Eliminar a los miembros del personal desde la cuenta de administrador de la clínica.

•  Ayudar a restablecer la contraseña de los demás miembros del personal.

Niveles de permisos de DMS Pro
El DMS Eversense Pro cuenta con diferentes permisos que se pueden asignar a los usuarios del personal de la clínica. Los permisos son Administrar, Ver, Editar y Agregar.  
El administrador de la clínica asigna los permisos a los demás usuarios del personal de la clínica.

• Administrar:  Puede ver, editar y agregar.

• Ver:  Permite al usuario del personal de la clínica ver la lista de pacientes aceptados, así como los datos de la cuenta DMS de cada paciente.

• Agregar:  Permite al usuario del personal de la clínica contar con los mismos permisos que Ver, además de poder aceptar solicitudes de pacientes para unirse a la clínica y enviar invitaciones para que los pacientes 
se unan.

• Editar:  Permite al usuario del personal de la clínica editar la información del paciente en DMS Pro, cancelar la suscripción de un paciente a la clínica y ver sus datos de DMS Eversense. Los cambios que se realicen en 
DMS Pro no se aplicarán a los que el paciente haya guardado en su cuenta personal.
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Para añadir a miembros del personal, realice los siguientes pasos:
1.  Haga clic en “Personal” en la barra de navegación de la izquierda.
2.  Haga clic en “Agregar personal”.
3.  Rellene la información de contacto y asígnele un permiso. 

Se pueden asignar varios permisos.

4.  Haga clic en “Enviar”.
5.  El personal de la clínica recibirá la invitación por correo electrónico y deberá hacer clic en el vínculo de verificación para poder 

crear su contraseña e iniciar sesión.

IMPORTANTE: Al seleccionar Agregar o Editar, se seleccionará automáticamente la opción Ver. NO desmarque esa casilla. 
De lo contrario, ese miembro del personal de la clínica no podrá ver los datos de ningún paciente de Eversense.
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Para editar la información y los permisos de un miembro del personal, 
siga los pasos indicados a continuación:
1.  Haga clic en “Personal” en la barra de navegación de la izquierda.
2.  Haga clic en  para abrir la página de información.

3.  Desde esta página, puede realizar las siguientes acciones:

a.  Editar el nombre y el título.

b.  Actualizar sus permisos.

4.  Haga clic en “Enviar” cuando termine.
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Para desactivar cuentas de personal de la clínica, siga estos pasos:
1.  Haga clic en “Personal” en la barra de navegación de la izquierda.
2.  Haga clic en  para abrir la página de información.

3.  Elija Inactivo en la parte inferior de la página.

Cuando una cuenta esté inactiva, el miembro del personal de la clínica no podrá agregar, 
editar ni ver ninguna cuenta de paciente en DMS Pro.
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Para ayudar a restablecer la contraseña de los miembros del personal 
de la clínica, realice los siguientes pasos:
1.  Haga clic en “Personal” en la barra de navegación de la izquierda.
2.  Haga clic en .

Busque al miembro del personal de la clínica y haga clic en .

3.  Introduzca la nueva contraseña y confírmela.

4.  Marque la opción Notificar al usuario si desea avisar al miembro 
del personal de que se ha restablecido su contraseña mediante 
correo electrónico.

5.  Haga clic en “Restablecer contraseña”.
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Perfil y menú de navegación
Después de iniciar la sesión correctamente, se mostrará la página de inicio. 

Usuario del personal de la clínica de DMS Eversense Pro
El administrador le creará una cuenta en DMS Eversense Pro. Recibirá un mensaje de correo electrónico con una contraseña temporal y un vínculo para crear una permanente. Haga clic en el vínculo para finalizar la 
configuración de su cuenta y mostrar la página de inicio.

Una vez activada su cuenta, puede ir a pro.eversensedms.com para iniciar sesión en cualquier momento.

• En la parte superior derecha de la página, puede acceder a la información de su Perfil. 

• En la parte superior izquierda de la página, verá un Menú de navegación. 
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Perfil
Esta función está accesible en la parte superior derecha de la página de inicio y permite cambiar el nombre o la contraseña, editar el perfil de usuario o cerrar sesión en DMS Eversense Pro.

Para modificar su contraseña, siga estos pasos:
1.  Haga clic en su nombre de usuario.

Se mostrará un menú desplegable que muestra su 
imagen de perfil, su inicio de sesión más reciente 
y opciones para ver o editar su perfil o cerrar la sesión.

2.  Haga clic en “Perfil” para acceder a Configuración 
del perfil del usuario.

3.  Haga clic en “Cambiar contraseña” para mostrar 
y modificar su contraseña actual.
4.  Introduzca su contraseña actual.

5.  Introduzca y confirme su nueva contraseña.

6.  Haga clic en “Cambiar contraseña” para guardar los cambios.
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Para configurar la información de su cuenta, realice los pasos indicados a continuación:
1.  Haga clic “Configuraciones de la cuenta”.
2.  Introduzca la información que va a modificar.

Puede modificar su foto de perfil haciendo clic en el botón Elegir archivo para escoger una imagen de entre 
los archivos de su ordenador.

3.  Haga clic en “Guardar” para guardar los cambios.
Se mostrará la página Configuración del perfil del usuario de nuevo. Para volver a la página de inicio, haga 
clic “Inicio” en la parte superior izquierda del panel de navegación. Los pacientes que utilizan usuarios de 
personal de la clínica o de DMS Eversense Pro no podrán ver su foto de perfil.
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Ha olvidado la contraseña
1.  Haga clic en “Ha olvidado la contraseña” en la página de inicio de sesión.
2.  Introduzca su dirección de correo electrónico cuando así se le pida.

3.  Haga clic en “Enviar correo”.

Se le mostrará un mensaje que 
indica que se le ha enviado un correo 
electrónico con instrucciones para 
restablecer la contraseña.

Se mostrará un mensaje que confirma 
que se ha restablecido la contraseña. 
Seleccione el vínculo “haga clic aquí” 
para volver a la página de inicio 
de sesión.

4.  Abra el mensaje de correo electrónico y haga clic en el vínculo del sitio web.

Se le dirigirá a una página web para crear y confirmar una contraseña nueva.

5.  Haga clic en “Restablecer la contraseña”.
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Menú de navegación
En la parte superior izquierda de la página de inicio se encuentra el menú de navegación. Puede abrir y cerrar el menú de navegación haciendo clic en . Haga clic en cualquier botón del menú para navegar 
a esa selección.

Nota: 
•  También puede seleccionar el idioma preferido haciendo clic en el icono de la bandera.

•  Su menú de navegación puede tener un aspecto diferente en función de los permisos asignados a su usuario y al del administrador de la clínica.

Administrar Ver Agregar Editar
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Página de inicio
En la página de inicio hay una lista de pacientes activos en 
el software DMS Pro. Hasta que se hayan agregado los pacientes 
a su software DMS Pro, esta página seguirá vacía.
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El administrador de su DMS Pro le asignará un permiso.

El DMS Eversense Pro cuenta con diferentes permisos que se pueden asignar a los usuarios del personal de una clínica. Los permisos son Administrar, Ver, Editar y Agregar. El administrador del DMS Pro de su clínica 
le asigna los permisos.

• Administrar:  Puede ver, editar y agregar.
• Ver:  Permite al usuario del personal de la clínica ver la lista de pacientes aceptados, así como los datos de la cuenta DMS de cada paciente.
• Agregar:  Permite al usuario del personal de la clínica contar con los mismos permisos que Ver, además de poder aceptar solicitudes de pacientes para unirse a la clínica y enviar invitaciones para que los pacientes 

se unan.
• Editar:  Permite al usuario del personal de la clínica editar la información del paciente en DMS Pro, cancelar la suscripción de un paciente a la clínica y ver sus datos de DMS Eversense. Los cambios que se realicen 

en DMS Pro no se aplicarán a los que el paciente haya guardado en su cuenta personal.

3. Niveles de permisos de DMS Pro
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Buscar, filtrar, exportar lista de pacientes

Haga clic en

Para Buscar Filtrar Exportar

Cómo Puede buscar pacientes por nombre 
en la barra de búsqueda de la parte 
superior de la lista de pacientes.

También puede filtrar la lista de pacientes por proveedor sanitario haciendo clic en 
Pacientes por proveedor.

1.  Haga clic en “Pacientes por proveedor”.
2.  Marque la casilla del proveedor cuyos pacientes desea ver.

3. Haga clic en “Continuar”.

Puede exportar la lista de pacientes como una 
hoja de Excel haciendo clic en Exportar datos.
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Ver
Para ver los datos de un paciente, lleve a cabo los siguientes pasos:

1.  Haga clic en el nombre del paciente.

2.  Se mostrará la información de DMS del paciente.

Para obtener más información, consulte Visualización de los datos del paciente 
de DMS Eversense.
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Agregar
Para agregar a un usuario de MCG Eversense a su lista de pacientes, puede enviarle una invitación a través de DMS Pro o el paciente puede solicitar unirse a su clínica. 

El paciente ya debe tener una cuenta de DMS Eversense. Solo se puede agregar a la lista de pacientes de DMS Eversense Pro a usuarios de MCG Eversense. Para obtener más información sobre cómo un paciente puede 
crear una cuenta de DMS Eversense personal, puede visitar www.eversensediabetes.com y ver la Guía del usuario de DMS Eversense.

Una vez que el paciente ha creado una cuenta personal, puede enviarle una invitación o el paciente puede mandarle una solicitud para unirse a su clínica.

Para enviar una invitación al paciente, siga estos pasos:

1.  Haga clic en Pacientes .

2.  Haga clic en Invitar a pacientes .

3.  Introduzca la dirección de correo electrónico que el usuario ha utilizado para registrar su cuenta 
de Eversense.

Nota: No se puede enviar una invitación si no se ha registrado la dirección de correo electrónico con 
DMS Eversense.

4.  Haga clic en “Buscar en Eversense” para confirmar si la dirección de correo electrónico se ha 
registrado con Eversense.

5.  Si se ha registrado la dirección, se le solicitará que introduzca información del paciente.
a. Que introduzca un número de expediente médico (opcional).
b. Que seleccione un proveedor de su clínica para este paciente.
c. Que edite su nombre o su apellido.
d. Que introduzca su fecha de nacimiento (opcional).
e. Que introduzca su sexo (opcional).

6.  Cuando haya terminado, haga clic en “Enviar”.
Se le enviará una invitación por correo electrónico al paciente.
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7.  Se le preguntará si desea enviar otra invitación. Si hace clic en No, se le devolverá a la pantalla de la lista de pacientes, 
donde verá al paciente que acaba de invitar.

8.  Hasta que el paciente acepte la invitación, en la columna Compartir datos se mostrará un símbolo .

9.  Cuando este haya aceptado la invitación, el símbolo  se convertirá en un , y ya podrá hacer clic en su nombre 
para ver sus datos de DMS Eversense.
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3Aceptar la solicitud de un paciente

1.  Haga clic en Pacientes .

2.  Haga clic en Solicitudes pendientes .

 Verá un número junto a Solicitudes pendientes. Este número muestra cuántas solicitudes hay en la lista en ese momento. Si no se muestra ningún número, significa que no hay solicitudes pendientes.

3.  Haga clic en “Aceptar” para añadirlos a su clínica.

a.  Cuando haga clic en Aceptar, se le solicitará que los asigne a un proveedor de su clínica.

b.  Si hace clic en Rechazar, se eliminará la solicitud y el paciente no se añadirá a la lista de la clínica.

No se notificará al usuario de MCG Eversense por correo electrónico cuando acepte o rechace la solicitud. 

Aceptación de la solicitud de un paciente

Un paciente puede mandar una solicitud para unirse a su clínica desde su cuenta de DMS Eversense personal si le ha proporcionado el número de su clínica en DMS Eversense Pro. Puede introducir su número de clínica 
para enviarle una solicitud en la página Compartir datos de su cuenta de DMS. Para ver una lista de todas las solicitudes pendientes, haga clic en .
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Editar
El permiso Editar le permite ver y editar la información de un paciente en DMS Pro, y cancelar la suscripción de un paciente de la lista de clínica de DMS Eversense Pro. Los cambios que se realicen en 
DMS Pro no se aplicarán a los que el paciente haya guardado en su cuenta personal.

Administrar
Con el permiso Administrar puede hacer lo mismo que con Ver, Agregar y Editar, además de poder 
agregar, editar y eliminar a miembros del personal. Para obtener más información acerca de los permisos 
Administrar, consulte Administrador de DMS Eversense Pro.

Para editar la información de un paciente, realice estos pasos:

1.  Haga clic en Pacientes .

2.  Haga clic en .

3.  Se abrirá una ventana con su información.

Puede editar toda la información excepto su dirección de correo electrónico.

Para cancelar la suscripción de un paciente de la clínica, lleve a cabo los siguientes pasos:

1.  Haga clic en Pacientes .

2.  Haga clic en .

3.  Haga clic en “Sí”.
El paciente no se eliminará de la lista de la clínica de DMS Pro y sus datos de Eversense dejarán de estar 
disponibles para su visualización.

Con el permiso Editar, también puede aceptar solicitudes pendientes de pacientes que quieren unirse 
a la clínica. Consulte Aceptar la solicitud de un paciente para obtener más información.
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Visualización de los datos del paciente en DMS Eversense
Cuando se añade un paciente a su clínica, puede hacer clic en su nombre para abrir una página de inicio que muestra sus datos en DMS Eversense. Esta página es casi idéntica a la que ve el paciente cuando inicia sesión 
en su cuenta de DMS Eversense personal.

4. Datos del paciente en DMS Eversense

IMPORTANTE: Cualquier cambio que se realice en los rangos de fecha o ajustes en DMS Pro NO se reflejará en los ajustes del paciente, en la cuenta de DMS Eversense ni en la aplicación para 
móvil Eversense.

En la parte superior de la página Inicio, se muestran el nombre, la edad, el sexo, el número de expediente médico, la dirección de correo electrónico y el proveedor sanitario asignado.

Puede salir de esta página en cualquier momento haciendo clic en el botón  situado en la esquina superior derecha de la ventana o en Cerrar en la parte inferior de la ventana.
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La página de inicio tiene varias secciones:
• Selector de intervalo de fechas

• Resumen de glucosa del sensor

• Gráfico Tiempo en objetivo

• Informes

• Información del sistema

• Accesos directos para imprimir o enviar por correo electrónico

Hasta que el paciente haya cargado los datos de glucosa del sensor desde la aplicación para móvil Eversense o desde el transmisor inteligente, no se mostrarán datos.

IMPORTANTE: Si el paciente tiene la sincronización automática activada, sus datos se cargarán de forma automática a DMS desde su aplicación móvil. También pueden cargar manualmente sus datos de 
glucosa desde el transmisor inteligente mediante un cable USB. Para obtener más información acerca de la carga de datos, visite eversensediabetes.com  
para consultar la Guía del usuario del DMS Eversense.
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Para ajustar la configuración de intervalo de fechas, siga estos pasos:
1.  Si desea ver un conjunto de datos que no se encuentra en uno de los intervalos de fecha predefinidos, 

haga clic en el botón “Intervalo personalizado” para mostrar un calendario desplegable.

Se mostrará un calendario que permitirá seleccionar un intervalo de fechas personalizado.

Nota: Los datos accesibles mediante DMS Pro llegan hasta un año antes.

Configuración de intervalo de fechas
En la parte superior de la página Inicio, puede visualizar informes basados en un intervalo de fechas predefinido o en uno personalizado.

2.  Seleccione la Fecha de inicio 
del informe que desea ver.

3.  Seleccione la Fecha final 
del informe que desea ver.

4.  Haga clic en “Aceptar” 
cuando haya terminado.
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Panel de resumen de glucosa del sensor
Esta sección de la página de inicio proporciona una descripción general de los datos de glucosa del paciente.

El resumen de glucosa del sensor se compone de lo siguiente:
• A1c estimado*

• Promedio Glucosa del sensor

• Máxima Glucosa del sensor

• Mínima Glucosa del sensor

• Promedio Calibraciones diarias

• Tiempo de uso diario**

* El valor estimado de A1C solo aparecerá cuando el transmisor inteligente vinculado a la cuenta tenga por lo menos 14 días de datos recopilados. Este valor no sustituye a las pruebas de laboratorio.

**  El porcentaje de tiempo durante el que se llevó es el porcentaje de tiempo durante el que se llevó el transmisor inteligente dentro del intervalo de fechas que ha seleccionado. El 100 % se corresponde con haber llevado 
el transmisor inteligente durante 23,5 horas al día. Este porcentaje no incluye el tiempo durante el cual no se muestra la glucosa. Por ejemplo, durante la fase de inicialización o cuando se activa una alerta que impide 
que se muestre la glucosa.
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Panel Tiempo en objetivo
El panel Tiempo en objetivo muestra el porcentaje de tiempo que la 
glucosa está por debajo, dentro o por encima del intervalo objetivo 
configurado en la configuración de glucosa.
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Panel Informes
El panel Informes se utiliza para mostrar varios gráficos. El informe 
predeterminado es el de Variabilidad de glucosa y puede elegir visualizar 
el de Tendencia de glucosa, Historial de glucosa, Distribución o Registro 
del transmisor. 

Para obtener una descripción más detallada de cada informe y cómo 
utilizarlo, consulte la sección Informes de esta guía de usuario.
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Panel de información del sistema
En la parte inferior de la página de inicio se encuentra el panel Información del sistema.

En esta sección se muestra lo siguiente:
• Número de serie del transmisor

• Número de serie del sensor

• Ajustes de glucosa.

Los ajustes de glucosa se pueden modificar en DMS (consulte Configuración para obtener más información).
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5. Informes
La sección Informes proporciona varias maneras de organizar y visualizar las lecturas de glucosa a lo largo del tiempo.

Nota: Si selecciona un informe y no se muestran datos, compruebe que ha seleccionado un intervalo de fecha en el que haya datos disponibles.

IMPORTANTE: Si la sincronización automática no está activada, los datos no se enviarán de forma automática a DMS desde la aplicación para móvil Eversense.

Filtrar, imprimir o enviar por correo electrónico 
lo que se muestra en los informes
En la parte superior derecha de la pantalla de inicio, hay opciones 
para modificar las preferencias, imprimir y enviar por correo 
electrónico los informes de la página de inicio.

Haga clic en

Para Cambiar las preferencias de informe Tipo de informe Imprimir Informe Enviar informe por correo electrónico

Cómo Realice las selecciones para elegir los tipos de eventos, 
los días de la semana y otras opciones que aparecerán en 
los informes. Estas opciones de preferencia cambiarán en 
función del informe que esté visualizando.

Seleccione qué informe 
desea imprimir o enviar 
por correo electrónico.

Haga clic en el icono para convertir 
el informe en un PDF que le 
permita imprimirlo.

Siga las indicaciones de las ventanas emergentes 
para enviar por correo electrónico un informe apto 
para imprimir al destinatario que desee.
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Opciones de informe
Para ver las diferentes opciones de informe, haga clic en el nombre del informe del Panel de informes de la página de inicio.

Nota: Si selecciona un informe y no se muestran datos, revise lo siguiente:

•  Amplíe el intervalo de fechas que ha seleccionado. Si no hay datos en todo el intervalo de fechas en los últimos 90 días, puede que el paciente no tenga activada la opción de sincronización automática en su aplicación 
móvil de MCG Eversense. Si este último es el caso, pídale al paciente que active la sincronización automática.

•  Pida al paciente que cargue los datos manualmente haciendo clic en “Iniciar sincronización” en la aplicación móvil de MCG Eversense.
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Informe de variabilidad de la glucosa
El Informe de variabilidad de la glucosa muestra la información de dos maneras:

Nota: Coloque el cursor encima de una lectura promedio del sensor para ver detalles 
sobre las lecturas durante esa hora.

El gráfico de tendencias:
• muestra un resumen de las lecturas de glucosa a lo largo de un periodo de 24 horas;

• incluye varios días de datos representados en un mismo gráfico;

•  muestra los valores máximo, mínimo y promedio de las lecturas de glucosa cada hora; y

•  proporciona una imagen visual de las variaciones de los niveles de glucosa diarios.
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La tabla:
•  organiza los datos de glucosa por periodo de 4 horas;

•  proporciona un análisis estadístico detallado de cada periodo;

•  incluye el porcentaje de lecturas que quedan dentro, encima y debajo del intervalo objetivo de glucosa; y

•  proporciona un desglose del uso de insulina y la ingestión de carbohidratos para los mismos periodos de tiempo.

Nota: Si tiene problemas para visualizar el informe, intente limitar el intervalo de fechas. Las cantidades 
de datos inusualmente grandes pueden impedir el funcionamiento de los informes.
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Informe de tendencias de glucosa
El informe de tendencias de glucosa:
•  muestra lecturas de glucosa individuales a lo largo de un periodo de 24 horas;

•  muestra varios días de datos representados en un mismo gráfico, y

•  proporciona una forma sencilla de identificar la variabilidad entre los días de la semana.

Visualización del informe
Los puntos de datos del informe están codificados por colores de modo que cada día de la semana se muestra 
en un color distinto. Puede utilizar las casillas de verificación en las preferencias del informe para seleccionar 
los días que desea mostrar en el gráfico.

Nota: Coloque el 
cursor encima de una 
lectura de glucosa del 
sensor para ver detalles 
sobre esa lectura.
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Informe de historial de glucosa
El Informe de historial de glucosa muestra los datos introducidos manualmente 
y el histórico de MCG. El informe de historial de glucosa es una forma eficiente de 
realizar el seguimiento de las lecturas y las calibraciones de glucosa.

Visualización del informe
Cada punto es un evento, calibración o lectura de glucosa del sensor. Los eventos 
registrados por el paciente en la aplicación para móvil se muestran en el informe 
con la hora en la que se registraron. Si se selecciona un intervalo de fechas de 
más de 30 días, no se muestran los eventos, como las comidas, la administración 
de insulina, etc.

Nota: Coloque el cursor encima de una lectura de glucosa del sensor 
para ver detalles sobre esa lectura. También puede pasar el cursor por 
encima del icono de un evento para ver los detalles de ese evento.
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Informe de distribución de glucosa
El informe de distribución de glucosa:
•  organiza los datos de glucosa de acuerdo con los intervalos de alerta y los objetivos 

de glucosa, y

•  muestra gráficos circulares para los periodos actual y anterior.

Visualización del informe 
El informe de distribución de glucosa muestra dos gráficos circulares relacionados con el 
intervalo de fechas seleccionado. Muestra los conjuntos de datos actuales correspondientes 
al intervalo de fechas seleccionado y el anterior. Estos datos permiten ver una comparación 
entre los datos actuales y los anteriores en la administración del paciente.
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Informe del registro del transmisor
El informe del registro del transmisor proporciona una revisión completa de los datos en el intervalo de fechas seleccionado.

El informe del registro del transmisor muestra tres tablas separadas:
•  Glucemia: Muestra una vista en forma de lista de todos los eventos de glucemia introducidos manualmente y las calibraciones en orden cronológico.

•  Entradas de eventos: Muestra los eventos del paciente introducidos mediante la aplicación para móvil Eversense.

•  Glucosa del sensor: Muestra las lecturas de glucosa del sensor.

Visualización del informe
Se muestran los eventos junto con información sobre la fecha, hora y lo siguiente:

•  Glucemia: Valor de glucosa, Unidad, Calibración

•  Entradas de eventos: Tipo de evento, Subtipo de evento, Valor
Por ejemplo: Comida – Desayuno – 35 gramos.

•  Glucosa del sensor: Valor de glucosa, Unidad, ID del sensor

Los eventos se pueden ordenar en orden ascendente o descendente haciendo clic en el 
encabezado de la columna. Al pie de cada registro se indica el número de entradas que contiene.

Un símbolo en la parte inferior de la columna “Calibración” de la tabla Glucemia indicará si un valor de glucosa  se ha utilizado para calibración,  no se ha utilizado o se encuentra  en revisión.

•   Utilizado: Un valor de glucemia que se ha introducido como una calibración y que se ha aceptado por parte del sistema.

•   No se utiliza: Un valor de glucemia no introducido como una calibración o una calibración que se ha introducido y que era superior a 22,2 mmol/l o inferior a 2,2 mmol/l.

•    En processo de revision: Un valor de glucemia que se ha introducido como una calibración, pero que es muy diferente del valor de glucosa del sensor de modo que el sistema ha revisado  
la entrada. 
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Exportación de datos
Desde la página de informe del registro del transmisor se pueden exportar los datos en formato .xlsx.

1.  Seleccione Informes > Registro del transmisor
2.  Seleccione “Exportar todos” en la parte superior de la página para exportar todos los datos del Registro del transmisor como un archivo .xlsx (hoja de cálculo de Excel)
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6. Configuración
Glucosa
La configuración de glucosa permite personalizar los niveles objetivo y de alerta en los informes. Este ajuste afecta a la organización y visualización de los datos de glucosa y de otro tipo en los informes. Cuando el 
paciente sincronice los datos por vía inalámbrica mediante la aplicación para móvil, la configuración de glucosa que se haya guardado en la aplicación también se sincronizará con la cuenta de DMS.

IMPORTANTE: La configuración de glucosa NO se sincronizan al cargar datos desde el transmisor inteligente mediante el cable USB.
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Para cambiar la configuración en la vista de DMS Eversense Pro, siga estos pasos:
1.  Haga clic en la opción Cambiar niveles de glucosa ubicada cerca de la parte superior de la pantalla.

2.  Haga clic en el botón mg/dl o mmol/l situado debajo de Unidades de medida para seleccionar la unidad de medida deseada con la que mostrar los datos de glucosa.

Si se cambian las unidades de medida, también se cambiarán los valores de los intervalos objetivo y de alerta de glucosa de forma acorde.

3.  Haga clic en los botones -/+ en la parte derecha de Objetivo alto y Objetivo bajo para mostrar los límites superiores e inferiores de sus intervalos de objetivos de glucosa, y modificarlos.

4.  Repita el mismo procedimiento para el intervalo de alerta de glucosa.

5.  Cuando esté realizando cambios, haga clic en “Guardar” para guardar los cambios.

Nota: Los ajustes de DMS Eversense Pro no afectan a los ajustes del sistema MCG Eversense de los pacientes ni a lo que se muestre en DMS Eversense.
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7. Ayuda
Acerca de
Esta página muestra las versiones más recientes de DMS Eversense Pro.

IMPORTANTE: Para realizar consultas sobre su cuenta de DMS Eversense Pro, póngase en contacto con su distribuidor local.
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1Słowniczek
Aplikacja Eversense   Oprogramowanie do zainstalowania na urządzeniu przenośnym, przedstawiające dane dotyczące 
poziomu glukozy z systemu CGM uzyskane z inteligentnego nadajnika.

Aplikacja klienta Eversense   Aplikacja komputerowa umożliwiająca użytkownikom komputera wczytanie danych 
znajdujących się na inteligentnym nadajniku do systemu zarządzania bazą danych za pomocą kabla USB.

AutoSync   Kiedy ta funkcja jest włączona w aplikacji mobilnej Eversense, dane użytkownika na temat poziomu glukozy 
oraz ustawienia będą automatycznie synchronizowane z systemem Eversense DMS co dwie godziny.

CGM   System ciągłego monitorowania glikemii. Ciągłe monitorowanie poziomu glikemii z płynu tkankowego 
co kilka minut.

Czujnik   Przyrząd wprowadzany podskórnie w celu zapewnienia ciągłego pomiaru poziomu glukozy w płynie tkankowym.

Czujnik glukozy   Wartość glukozy uzyskana z czujnika Eversense.

EULA   Licencja dla użytkownika końcowego.

Glukometr   Dostępny na rynku przyrząd służący do pomiaru poziomu glukozy przy użyciu próbki krwi pobranej 
z opuszka palca.

Inteligentny nadajnik   Przyrząd wielorazowego użytku noszony na zewnątrz ciała, nad wprowadzonym czujnikiem. 
Inteligentny nadajnik zasila czujnik i przesyła informacje na temat poziomu glukozy do urządzenia przenośnego w celu 
wyświetlenia ich w aplikacji Eversense.

Kalibracja   Odczyt poziomu glukozy we krwi z próbki krwi pobranej z opuszka palca wprowadzony do aplikacji Eversense 
w celu sprawdzenia dokładności systemu. Kalibracja systemu Eversense obejmuje dwie fazy: fazę inicjalizacji, podczas której 
wymagane są 4 pomiary z opuszka palca, oraz fazę codziennej kalibracji, podczas której wymagane jest przeprowadzenie 
1 pomiaru z opuszka palca dwa razy dziennie.

mg/dl   Miligramy na decylitr to jednostka pomiaru, oznaczająca stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. 
W niektórych krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mg/dl, wskazując ilość glukozy obecnej 
we krwi w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów 
przy użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense CGM.

mmol/l   Milimole na litr to jednostka pomiaru, która oznacza stężenie danej substancji w konkretnej ilości płynu. 
W wielu krajach wyniki pomiaru glukozy są przedstawiane w jednostce mmol/l, wskazując ilość glukozy obecnej we krwi 
w przypadku pomiarów za pomocą glukometru lub też ilość glukozy w płynie tkankowym w przypadku pomiarów przy 
użyciu systemów CGM, takich jak system Eversense CGM.

Płyn tkankowy (ISF)   Płyn znajdujący się między komórkami organizmu. W systemie Eversense CGM pomiar glukozy 
jest wykonywany z próbki płynu tkankowego i porównywany z wynikiem pomiaru glukozy z próbki krwi uzyskanej 
z opuszka palca.

Poziom glukozy we krwi   Wartość poziomu glukozy uzyskana podczas pomiaru z opuszki palca.

Przeciwwskazanie   Stan lub warunki, w których dana osoba nie powinna używać tego przyrządu.

System zarządzania bazą danych (DMS) Eversense   Aplikacja internetowa kompatybilna z aplikacją Eversense App, 
umożliwiająca przechowywanie i wyświetlanie danych użytkownika dotyczących poziomu glukozy.
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1 1. Wprowadzenie
Przeznaczenie
System zarządzania bazą danych (DMS) Eversense Pro to narzędzie dla personelu medycznego umożliwiające zarządzanie i przeglądanie danych dotyczących poziomu glukozy pacjentów korzystających z systemu Eversense CGM. Jest to profesjonalna 
wersja systemu Eversense DMS.

Więcej informacji na temat systemu Eversense CGM można znaleźć na stronie www.eversensediabetes.com.

System Eversense DMS Pro jest zgodny z przeglądarkami:
• Internet Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Safari

Uwaga:
• Więcej informacji na temat zgodnych przeglądarek oraz ich wersji można znaleźć na stronie eversensediabetes.com.
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1Licencja dla użytkownika końcowego i polityka prywatności
Użytkowanie systemu Eversense DMS Pro podlega warunkom najnowszej licencji dla użytkownika końcowego i polityki prywatności firmy Eversense. Dokumenty te są okresowo zmieniane i publikowane na stronie www.eversensediabetes.com.

Pomoc techniczna
Wszelkie pytania dotyczące treści niniejszego przewodnika użytkownika systemu DMS Pro prosimy kierować do lokalnego dystrybutora. Informacje kontaktowe znajdują się na tylnej okładce oraz na stronie www.eversensediabetes.com.
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2. Rozpoczynanie pracy
Rejestrowanie placówki medycznej i tworzenie konta administratora
Rejestracja placówki medycznej wymaga również zarejestrowania konta administratora placówki. W tym celu przejdź na stronę  
pro.eversensedms.com. Po zakończeniu rejestracji otrzymasz numer placówki, który posłuży jako identyfikator, za pomocą którego 
pacjenci będą mogli zapisać się do placówki.Aby zarejestrować placówkę i utworzyć konto administratora:

1.  Kliknij „Utwórz konto lekarza” na ekranie logowania.

2.  Wypełnij formularz rejestracyjny.

3.  Kliknij „Zabwierdż”. 
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WAŻNE: Jako nazwy użytkownika konta w systemach Eversense DMS Pro i Eversense DMS nie można użyć tego samego adresu e-mail.

4.  Otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do aktywacji po zatwierdzeniu konta placówki i administratora. 

Łącze ważne jest przez 24 godziny.

5.  Po zatwierdzeniu otrzymasz komunikat z prośbą o utworzenie hasła do systemu Eversense DMS Pro.

Po utworzeniu hasła możesz się zalogować i sprawdzić swój numer placówki wyświetlony na górze ekranu obok nazwy placówki.
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Wchodzenie do systemu Eversense DMS Pro
Aby wejść do systemu Eversense DMS Pro, przejdź na adres pro.eversensedms.com. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Administrator systemu Eversense DMS Pro
System Eversense DMS Pro wymaga założenia co najmniej jednego konta administratora posiadającego uprawnienia do:

• zarejestrowania placówki, skutkującego wygenerowaniem unikalnego ID placówki,

• zapraszania członków personelu do dołączenia do strony placówki i konfigurowania przydzielonych im uprawnień,

• zmiany uprawnień członków personelu,

• usuwania członków personelu z poziomu konta administratora placówki,

•  resetowania haseł innych członków personelu.

Poziomy uprawnień w systemie DMS Pro
W systemie Eversense DMS Pro personel placówki może mieć przypisane uprawnienia do wykonywania różnych czynności. Mogą to być uprawnienia administratora lub uprawnienia do przeglądania, edytowania i dodawania. Administrator 
placówki przypisuje uprawnienia pozostałym członkom personelu placówki.

• Administrator:  Ma uprawnienia do przeglądania, edytowania i dodawania.

• Przeglądanie:  Umożliwia członkowi personelu przeglądanie listy zatwierdzonych pacjentów i danych zapisanych na koncie DMS poszczególnych pacjentów.

• Dodawanie:  Daje członkowi personelu takie same uprawnienia jak uprawnienie do przeglądania oraz dodatkowo możliwość akceptowania żądań pacjentów o zapisanie do placówki oraz wysyłanie pacjentom zaproszeń do zapisania do placówki.

• Edytowanie:  Daje członkowi personelu placówki możliwość edytowania danych pacjenta w systemie DMS Pro, wypisania pacjenta z placówki oraz wyświetlania danych pacjenta w systemie Eversense DMS. Zmiany wprowadzone w systemie DMS Pro 
nie spowodują zmiany danych zapisanych przez pacjenta na koncie osobistym.
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Aby dodać członków personelu:
1.  Kliknij opcję „Personel” w lewym panelu nawigacyjnym.

2.  Kliknij „Dodaj personel”. 

3.  Uzupełnij informacje kontaktowe i przydziel uprawnienia. 

Można przypisać wiele uprawnień.

4.  Kliknij „Wyślij”. 

5.  Członek personelu placówki otrzyma zaproszenie na swój adres e-mail. W treści wiadomości znajduje się łącze weryfikacyjne, które należy kliknąć, 
aby utworzyć hasło i zalogować się w systemie.

WAŻNE: Wybranie uprawnienia Dodawanie lub Edytowanie powoduje automatyczne zaznaczenie uprawnienia Przeglądanie. NIE wolno 
odznaczać tego pola. Spowoduje to, że członek personelu placówki nie będzie mógł wyświetlać danych pacjenta w systemie Eversense.
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Aby zmienić dane członka personelu i przydzielić uprawnienia:
1.  Kliknij opcję „Personel” w lewym panelu nawigacyjnym.

2.  Kliknij ikonę , aby otworzyć stronę z informacjami na temat członka personelu.

3.  Na tej stronie można:

a.  zmienić nazwisko i/lub zwrot grzecznościowy,

b.  zaktualizować uprawnienia.

4.  Kliknij opcję „Aktualizuj” po zakończeniu.
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Aby dezaktywować konto członka personelu placówki:
1.  Kliknij opcję „Personel” w lewym panelu nawigacyjnym.

2.  Kliknij ikonę , aby otworzyć stronę z informacjami na temat członka personelu.

3.  Wybierz opcję „Nieaktywny” na dole strony.

Użytkownik, którego konto jest nieaktywne nie może dodawać, edytować ani przeglądać kont pacjentów 
w systemie DMS Pro.
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Aby zresetować hasło członka personelu placówki:
1.  Kliknij opcję „Personel” w lewym panelu nawigacyjnym.

2.  Kliknij ikonę .

Odszukaj członka personelu placówki i kliknij ikonę .

3.  Podaj nowe hasło i potwierdź je.

4.  Zaznacz pole wyboru „Powiadom użytkownika”, aby powiadomić 
użytkownika o zresetowaniu hasła za pomocą wiadomości e-mail.

5.  Kliknij przycisk „Zresetuj hasło”.



Przewodnik użytkownika systemu Eversense DMS 68

2

Profil i menu nawigacyjne
Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlona strona ekranu głównego. 

Personel placówki w systemie Eversense DMS Pro
Administrator utworzy twoje konto w systemie Eversense DMS Pro. Otrzymasz wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem i łączem umożliwiającym utworzenie własnego hasła. Kliknij łącze, aby zakończyć konfigurację swojego konta i wyświetlić stronę 
Ekranu głównego.

Po aktywowaniu konta w dowolnej chwili możesz wejść na stronę pro.eversensedms.com i się zalogować.

• W górnej prawej części strony możesz wyświetlić informacje o swoim profilu. 

• W górnej lewej części strony znajduje się menu nawigacyjne. 
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Profil
Ta funkcja, znajdująca się w prawym górnym rogu Ekranu głównego, umożliwia zmianę nazwy lub hasła, edytowanie profilu użytkownika lub wylogowanie z systemu Eversense DMS Pro.

Zmiana hasła:
1.  Kliknij swoją nazwę użytkownika.

Pojawi się rozwijane okno ze zdjęciem profilowym użytkownika, 
informacją na temat ostatniego logowania oraz opcjami 
wyświetlania/edytowania profilu lub wylogowania.

2.  Kliknij pozycję „Profil”, aby wejść do Ustawień profilu 
użytkownika.

3.  Kliknij opcję „Zmień hasło”, aby wyświetlić i zmienić swoje 
aktualne hasło.

4.  Podaj aktualne hasło.

5.  Podaj i potwierdź nowe hasło.

6.  Kliknij pozycję „Zmień hasło”, aby zapisać zmiany.
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Aby zmienić dane swojego konta:
1.  Kliknij opcję „Ustawienia konta”.

2.  Wpisz dane wymagające zmiany.

Możesz zmienić swoje zdjęcie profilowe poprzez naciśnięcie przycisku Wybierz plik i wybranie zdjęcia spośród plików 
na swoim komputerze.

3.  Kliknij pozycję „Zapisz”, aby zapisać zmiany.

Ponownie pojawi się strona Ustawienia profilu użytkownika. Aby powrócić do strony Ekranu głównego, kliknij pozycję 
„Ekran główny” w lewym górnym rogu panelu nawigacyjnego. Pacjenci korzystający z systemu Eversense DMS ani personel 
placówki korzystający z systemu Eversense DMS Pro nie mogą wyświetlić twojego zdjęcia profilowego.
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Utrata hasła
1.  Kliknij „Nie pamiętam hasła” na stronie logowania.

2.  Podaj swój adres e-mail po otrzymaniu komunikatu.

3.  Kliknij opcję „Wyślij wiadomość”.

Zostanie wyświetlona wiadomość informująca 
o wysłaniu wiadomości mailowej z instrukcjami 
zresetowania hasła.

Pojawi się komunikat potwierdzający, że hasło 
zostało zresetowane. Wybierz łącze „kliknij 
tutaj”, aby powrócić do strony logowania.

4.  Otwórz wiadomość i kliknij łącze do strony.

Nastąpi przekierowanie do strony internetowej w celu utworzenia i potwierdzenia nowego hasła.

5.  Kliknij przycisk „Zresetuj hasło”.
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Menu nawigacyjne
W lewym górnym rogu Ekranu głównego znajduje się menu nawigacyjne. Menu nawigacyjne można otwierać i zamykać, klikając . W celu przejścia do tej opcji wyboru należy kliknąć dowolny przycisk menu.

Uwaga: 
•  Klikając ikonę flagi, można także wybrać preferowany język.

•  Menu nawigacyjne może wyglądać inaczej zależnie od uprawnień przydzielonych przez administratora placówki.

Administrator Przeglądanie Dodawanie Edytowanie
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Strona Ekran główny
Strona Ekran główny przedstawia listę aktywnych pacjentów 
w oprogramowaniu DMS Pro. Do czasu dodania pacjentów do 
oprogramowania DMS Pro strona pozostanie pusta.
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Administrator systemu DMS Pro przydzieli ci uprawnienia.

W systemie Eversense DMS Pro personel placówki może mieć uprawnienia do wykonywania różnych czynności w ramach placówki. Mogą to być uprawnienia administratora lub uprawnienia do przeglądania, edytowania i dodawania. 
Administrator systemu DMS Pro placówki przydzieli ci uprawnienia.

• Administrator:  Ma uprawnienia do przeglądania, edytowania i dodawania.

• Przeglądanie:  Umożliwia członkowi personelu przeglądanie listy zatwierdzonych pacjentów i danych zapisanych na koncie DMS poszczególnych pacjentów.

• Dodawanie:  Daje członkowi personelu takie same uprawnienia jak uprawnienie do przeglądania oraz dodatkowo możliwość akceptowania żądań pacjentów o zapisanie do placówki oraz wysyłanie pacjentom zaproszeń do zapisania do placówki.

• Edytowanie:  Daje członkowi personelu placówki możliwość edytowania danych pacjenta w systemie DMS Pro, wypisania pacjenta z placówki oraz wyświetlania danych pacjenta w systemie Eversense DMS. Zmiany wprowadzone  
w systemie DMS Pro nie spowodują zmiany danych zapisanych przez pacjenta na koncie osobistym.

3. Poziomy uprawnień w systemie DMS Pro
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Szukanie, filtrowanie, eksportowanie listy pacjentów

Kliknij

Aby Wyszukać Filtrować Eksportować

Jak Pacjentów można wyszukiwać po 
nazwisku w pasku wyszukiwania 
powyżej listy pacjentów.

Listę pacjentów można filtrować na podstawie przypisanego do nich lekarza, poprzez kliknięcie opcji 
„Pacjenci według dostawcy”.

1.  Kliknij „Pacjenci według dostawcy”.

2.  Zaznacz pole lekarza, którego pacjentów chcesz wyświetlić.

3. Kliknij „Dalej”.

Listę pacjentów można wyeksportować do arkusza programu Excel poprzez 
kliknięcie przycisku „Eksportuj dane”.
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Przeglądanie
Aby wyświetlić dane pacjenta:

1.  Kliknij nazwisko pacjenta.

2.  Wyświetlone zostaną dane pacjenta zapisane w systemie

DMS.Więcej informacji patrz Przeglądanie danych pacjenta w systemie Eversense DMS.
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Dodawanie
Użytkownika systemu Eversense CGM można dodać do listy pacjentów wysyłając mu zaproszenie przez system DMS Pro. Pacjent może także zażądać zapisania do placówki. 

Pacjent musi posiadać już konto w systemie Eversense DMS. Tylko użytkownicy systemu Eversense CGM mogą zostać dodani do listy pacjentów w systemie Eversense DMS Pro. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki pacjenci mogą utworzyć osobiste 
konto Eversense DMS, znajduje się w przewodniku użytkownika systemu Eversense DMS na stronie www.eversensediabetes.com.

Gdy pacjent utworzy osobiste konto może, otrzymać zaproszenie lub może wysłać żądanie zapisania do placówki.

Aby wysłać zaproszenie do pacjenta:

1.  Kliknij ikonę pacjenta .

2.  Kliknij ikonę „Zaproś pacjenta” .

3.  Podaj adres e-mail użyty przez użytkownika do zarejestrowania konta w systemie Eversense.

Uwaga: Zaproszenia nie można wysłać, jeżeli adres e-mail nie został zarejestrowany w systemie Eversense DMS.

4.  Kliknij „Przeszukaj system Eversense”, aby potwierdzić, że adres e-mail jest zarejestrowany 
w systemie Eversense.

5.  Jeżeli adres e-mail został zarejestrowany, to otrzymasz komunikat z prośbą o wpisanie danych pacjenta:

a. wpisanie MRN (opcjonalne),
b. wybranie lekarza zatrudnionego w placówce dla tego pacjenta,
c. zmianę imienia lub nazwiska pacjenta,
d. podanie daty urodzenia (opcjonalne),
e. podanie płci (opcjonalne).

6.  Po zakończeniu kliknij „Wyślij”.
Wiadomość z zaproszeniem zostanie wysłana do pacjenta.
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7.  Pojawi się pytanie, czy chcesz wysłać kolejne zaproszenie. Po wybraniu „Nie” powrócisz na ekran listy pacjentów, na której pojawi się pacjent, 
do którego wysłano zaproszenie.

8.  Do czasu zaakceptowania zaproszenia przez pacjenta w kolumnie udostępniania danych widoczna będzie ikona .

9.  Po zaakceptowaniu zaproszenia ikona  zmieni się na ikonę .  
Wówczas możliwe będzie wyświetlenie danych pacjenta w systemie Eversense DMS poprzez kliknięcie nazwiska pacjenta.
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1.  Kliknij ikonę pacjenta .

2.  Kliknij ikonę „Oczekujące żądania” 

 Obok pozycji „Oczekujące żądania” widoczna jest liczba. Liczba ta wskazuje bieżącą liczbę żądań na liście. Brak liczby oznacza, że aktualnie nie ma żadnych oczekujących żądań.

3.  Kliknij pozycję „Akceptuj”, aby dodać pacjentów do placówki.

a.  Po kliknięciu opcji „Akceptuj”, wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o przypisanie lekarza z placówki.

b.  W przypadku kliknięcia opcji „Odrzuć” żądanie zostanie usunięte, a pacjent nie zostanie dodany na listę placówki.

Użytkownik systemu Eversense CGM otrzyma powiadomienie w wiadomości e-mail o zaakceptowaniu lub odrzuceniu żądania. 

Akceptowanie żądania pacjenta

Pacjent może wysłać żądanie zapisania do placówki z osobistego konta Eversense DMS, jeżeli posiada numer placówki w systemie Eversense DMS Pro. Numer placówki pacjent może wykorzystać, aby przesłać żądanie na stronie 
„Udostępnianie danych” swojego konta DMS. Aby wyświetlić listę oczekujących żądań, kliknij ikonę .
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Edytowanie
Uprawnienie Edytowanie umożliwia wyświetlanie i edytowanie danych pacjenta w systemie Eversense DMS, anulowanie subskrypcji pacjenta z listy placówki w systemie Eversense DMS Pro. Zmiany wprowadzone w systemie DMS Pro nie spowodują 
zmiany danych zapisanych przez pacjenta na koncie osobistym.

Administrator
Uprawnienie Administrator umożliwia wykonywanie tych samych czynności jak uprawnienia Przeglądanie, 
Dodawanie i Edytowanie oraz dodatkowo daje możliwość dodawania, edytowania i usuwania członków personelu. 
Więcej informacji na temat uprawnienia Administrator patrz Administrator systemu Eversense DMS Pro.

Aby edytować dane pacjenta:

1.  Kliknij ikonę pacjenta .

2.  Kliknij ikonę .

3.  Wyświetlone zostanie okno z danymi pacjenta.

Można edytować wszystkie dane z wyjątkiem adresu e-mail.

Aby usunąć pacjenta z placówki:

1.  Kliknij ikonę pacjenta .

2.  Kliknij ikonę .

3.  Kliknij pozycję „Tak”.
Pacjent zostanie usunięty z listy placówki w systemie DMS Pro, a jego dane w systemie Eversense nie 
będą już dostępne.

Użytkownicy posiadający uprawnienie na edytowanie mogą również akceptować oczekujące żądania 
o zapisanie do placówki. Więcej informacji znajduje się w części Akceptowanie żądań pacjenta.
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Przeglądanie danych pacjenta w systemie Eversense DMS
Po dodaniu pacjenta do placówki można kliknąć jego nazwisko, aby otworzyć stronę Ekranu głównego zawierającą ich dane w systemie Eversense DMS. Ta strona jest prawie identyczna ze stroną dostępną dla pacjenta po zalogowaniu na osobistym koncie 
w systemie Eversense DMS.

4. Dane pacjenta w systemie Eversense DMS

WAŻNE: Wszelkie zmiany ustawień lub zakresów dat w systemie DMS Pro NIE mają wpływu na ustawienia pacjenta, konta w systemie Eversense DMS lub aplikacji mobilnej Eversense.

Na górze strony Ekranu głównego pacjenta wyświetlone jest nazwisko, wiek, płeć, MRN, adres e-mail i przypisany lekarz.

Ze strony tej można wyjść w dowolnej chwili poprzez kliknięcie ikony  w górnym prawym rogu okna lub opcji „Zamknij” na dole okna po prawej stronie.
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Strona Ekran główny podzielona jest na kilka sekcji:
• Selektor zakresu dat

• Zestawienie poziomu glukozy z czujnika

• Wykres kołowy czasu w ramach wartości docelowej

• Raporty

• Informacje o systemie

• Skróty drukowania lub wysyłania wiadomości mailowych

Dane zostaną wyświetlone dopiero po wczytaniu przez pacjenta danych na temat poziomu glukozy z czujnika przez aplikację mobilną Eversense lub inteligentny nadajnik.

WAŻNE: Jeżeli pacjent korzysta z funkcji AutoSync, to dane będą automatycznie przesyłane do systemu DMS z aplikacji mobilnej pacjenta. Pacjenci mogą również ręcznie przesłać dane dotyczące poziomu glukozy 
z inteligentnego nadajnika przez kabel USB. Więcej informacji na temat przesyłania danych znajduje się w przewodniku użytkownika systemu Eversense DMS na stronie eversensediabetes.com.
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Aby zmienić zakres dat:
1.  Aby wyświetlić dane wykraczające poza predefiniowane zakresy dat kliknij przycisk „Zakres 

użytkownika”, co spowoduje wyświetlenie kalendarza.

Spowoduje to wyświetlenie kalendarza, umożliwiającego wybór niestandardowego zakresu dat.

Uwaga: dane dostępne w systemie DMS Pro dotyczą okresu do jednego roku wstecz.

Ustawianie zakresu dat
Na górze strony Ekran główny można wyświetlić raporty dla predefiniowanego lub niestandardowego zakresu dat.

2.  Wybierz „Datę początkową” wybranego raportu.

3.  Wybierz „Datę końcową” wybranego raportu.

4.  Kliknij „OK” po zakończeniu.
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Panel zestawienia poziomu glukozy z czujnika
Ta część strony Ekran główny zawiera podsumowanie danych dotyczących poziomu glukozy pacjenta.

Podsumowanie pomiaru poziomu glukozy z czujnika składa  
się z następujących wartości:
• szacunkowej wartości A1c,*

• średniej wartości pomiaru poziomu glukozy z czujnika,

• najwyższej wartości pomiaru poziomu glukozy z czujnika,

• najniższej wartości pomiaru poziomu glukozy z czujnika,

• średniej liczby codziennych kalibracji

• procentowej wartości czasu noszenia**,

* Szacunkowa wartość A1C pojawi się tylko wtedy, jeśli pobieranie danych przez inteligentny nadajnik połączony z kontem trwa od co najmniej 14 dni. Szacunkowa wartość A1C nie zastępuje badań laboratoryjnych.

**  Procentowa wartość czasu noszenia to procent czasu przez jaki pacjent nosił inteligentny nadajnik wybranym zakresie dat. 100% oznacza, że inteligentny nadajnik był noszony przez 23,5 godziny na dobę. Wartość procentowa nie obejmuje czasu, 
dla którego poziom glukozy nie jest wyświetlany. Na przykład: w fazie inicjalizacji lub gdy aktywowany jest alarm uniemożliwiający wyświetlanie poziomu glukozy.



Przewodnik użytkownika systemu Eversense DMS85

4

Panel czasu w ramach wartości docelowej
Panel „Czas w ramach wartości docelowej” wskazuje wartość procentową czasu, 
przez jaki poziom glukozy znajdował się poniżej, w ramach lub powyżej zakresu 
docelowego ustawionego na ekranie „Ustawienia glukozy”.
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Panel raportów
Panel „Raporty” służy do wyświetlania różnych wykresów. Domyślnie wyświetlany 
jest raport zmienności poziomu glukozy, ale można również wyświetlić trend glukozy, 
historię glukozy, raport rozkładu lub dziennik nadajnika. 

Bardziej szczegółowy opis poszczególnych raportów oraz sposobu z nich korzystania 
patrz rozdział Raporty w tym przewodniku użytkownika.
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Panel informacji o systemie
W dolnej części strony Ekranu głównego znajduje się panel „Informacje o systemie”.

Ten obszar zawiera następujące informacje:
• Numer seryjny nadajnika

• Numer seryjny czujnika

• Ustawienia glukozy

Ustawienia glukozy można zmienić w systemie DMS (więcej informacji patrz Ustawienia).
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Raporty zapewniają wiele sposobów organizowania i wizualizacji zmian odczytów poziomu glukozy w czasie.

Uwaga: Jeżeli po wybraniu raportu nie wyświetlają się dane, należy sprawdzić, czy wybrano zakres dat, dla którego dane są dostępne.

WAŻNE: Jeżeli funkcja AutoSync nie jest włączona, dane nie są automatycznie przesyłane do systemu DMS z aplikacji mobilnej Eversense.

Filtrowanie, drukowanie lub wysłanie treści raportów pocztą elektroniczną
W górnej prawej części strony Ekran główny dostępne są opcje umożliwiające zmianę  
ustawień, drukowanie i wysyłanie e-mailem raportów ze strony Ekran główny.

Kliknij

Aby Zmienić preferencje raportu Typ raportów Wydrukować raport Wysłać raport pocztą elektroniczną

Jak Można wybrać, które typy zdarzeń, dni tygodnia 
i inne opcje pojawią się w raportach. Dostępne 
ustawienia zależą od wyświetlanego raportu.

Wybierz raport, który chcesz wydrukować lub 
wysłać e-mailem.

Kliknij tę ikonę, aby przekonwertować raport 
do formatu PDF, umożliwiającego jego 
wydrukowanie.

Należy wykonywać instrukcje wyświetlane  
w monitach w oknach wyskakujących, dotyczące wysyłania 
pocztą elektroniczną do wskazanego odbiorcy raportu w postaci 
gotowej do druku.

5. Raporty



Przewodnik użytkownika systemu Eversense DMS89

5

Opcje raportu
Aby wyświetlić opcje danego raportu, kliknij nazwę raportu w panelu „Raporty” na stronie Ekran główny.

Uwaga: Jeżeli po wybraniu raportu nie wyświetlają się dane, należy:

•  Rozszerzyć zakres dat. Jeżeli danych nie ma w całym wybranym zakresie dat w ciągu ostatnich 90 dni, pacjent może nie mieć włączonej opcji AutoSync w aplikacji mobilnej Eversense CGM. Jeżeli tak jest, należy poprosić pacjenta o jej włączenie.

•  Należy również poprosić pacjenta o ręczne przesłanie danych poprzez kliknięcie opcji „Rozpocznij synchronizację” w aplikacji mobilnej Eversense CGM.
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wyświetlenia szczegółowych informacji na temat odczytów uzyskanych w ciągu godziny.

Wykres trendu:
•  Przedstawia zestawienie odczytów poziomu glukozy z okresu 24 godzin.

•  Zawiera dane z wielu dni nałożone na ten sam wykres.

•  Przedstawia maksymalny, minimalny i średni odczyt poziomu glukozy dla każdej godziny.

•  Zapewnia wizualne przedstawienie zmian codziennych poziomów glukozy.
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Tabela:
•  Przedstawia w zorganizowany sposób dane dotyczące poziomu glukozy z podziałem na 4-godzinnego okresu.

•  Zapewnia szczegółowe analizy statystyczne dla każdego z okresów.

•  Uwzględnia wartość procentową odczytów w ramach, powyżej oraz poniżej zakresu docelowego poziomu glukozy.

•  Umożliwia analizę wykorzystania insuliny oraz wprowadzonych węglowodanów w tych samych okresach.

Uwaga: w razie problemów z wyświetleniem raportu można spróbować zawęzić zakres dat. Niestandardowo duże 
ilości danych mogą uniemożliwiać funkcjonowanie raportu.
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Raport trendu poziomu glukozy
Raport trendu poziomu glukozy:
•  Przedstawia poszczególne odczyty poziomu glukozy z okresu 24 godzin.

•  Wyświetla dane z wielu dni nałożone na ten sam wykres.

•  Umożliwia łatwe ustalenie zmienności poziomu glukozy na przestrzeni kolejnych dni tygodnia.

Wyświetlanie raportu
Punkty danych zawarte w raporcie są oznaczone kolorami, a każdy dzień tygodnia jest wyświetlany w innym kolorze. Za pomocą pól wyboru 
znajdujących się w ustawieniach raportu można wybrać dzień/dni do wyświetlenia na wykresie.

Uwaga: należy umieścić kursor 
nad odczytem poziomu glukozy 
z czujnika w celu wyświetlenia 
szczegółowych informacji na 
temat tego odczytu.
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Raport historii poziomu glukozy
Raport historii poziomu glukozy przedstawia dane systemu CGM i ręcznie wprowadzone 
dane. Raport historii poziomu glukozy zapewnia skuteczny sposób śledzenia odczytów 
poziomu glukozy i kalibracji czujnika.

Wyświetlanie raportu
Każdy punkt danych jest odczytem poziomu glukozy z czujnika, kalibracją lub zdarzeniem. 
Zdarzenia zarejestrowane przez pacjenta w aplikacji mobilnej są wyświetlane w raporcie 
w momencie ich zarejestrowania. W przypadku wybrania zakresu dat obejmującego ponad 
30 dni zdarzenia takie jak posiłki, insulina itd. nie są wyświetlane.

Uwaga: należy umieścić kursor nad odczytem poziomu glukozy z czujnika w celu 
wyświetlenia szczegółowych informacji na temat tego odczytu. Można także umieścić kursor 
nad ikoną zdarzenia w celu wyświetlenia szczegółów na temat tego zdarzenia.
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Raport rozkładu poziomu glukozy
Raport rozkładu poziomu glukozy:
•  Przedstawia w zorganizowany sposób zebrane dane dotyczące poziomu glukozy 

z uwzględnieniem wartości docelowych poziomu glukozy i zakresów alertów.

•  Wyświetla oddzielne diagramy kołowe dla okresu bieżącego i okresów poprzednich.

Wyświetlanie raportu 
Raport rozkładu poziomu glukozy zawiera dwa diagramy kołowe na podstawie wstępnie 
zdefiniowanego zakresu dat. Raport przedstawia bieżący i poprzedni zbiór danych dla wybranego 
zakresu dat. Dane umożliwiają porównanie bieżących i wcześniejszych zmian wprowadzanych 
w leczeniu pacjenta.
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Raport dziennika nadajnika
Raport dziennika nadajnika zapewnia pełny przegląd danych w wybranym zakresie dat.

Raport dziennika nadajnika wyświetla trzy oddzielne tabele:
•  Poziom glukozy we krwi: Wyświetla listę wszystkich ręcznie wprowadzonych zdarzeń dotyczących poziomu glukozy we krwi oraz kalibracji w kolejności chronologicznej.

•  Wpisy zdarzenia: Wyświetla zdarzenia zgłoszone przez pacjenta w aplikacji 
mobilnej Eversense.

•  Czujnik glukozy: Wyświetla odczyt poziomu glukozy z czujnika.

Wyświetlanie raportu
Zdarzenia są wyświetlane wraz z informacjami na temat daty i godziny oraz 
następującymi danymi:

•  Poziom glukozy we krwi: Poziom glukozy, jednostka, kalibracja

•  Wpisy zdarzenia: Typ zdarzenia, podtyp zdarzenia, wartość
Na przykład: Posiłek – Śniadanie – 35 gram.

•  Czujnik glukozy: Poziom glukozy, jednostka, ID czujnika

Zdarzenia można sortować w kolejności rosnącej lub malejącej przez kliknięcie nagłówka kolumny. Liczba zapisów jest wskazywana w dolnej części każdego dziennika.
Symbol pod kolumną „Kalibracja” w tabeli poziomu glukozy we krwi wskazuje, czy poziom glukozy został  użyty do kalibracji,  nie został użyty lub  jest w trakcie weryfikacji.

•   Używane: Poziom glukozy we krwi wprowadzony w celu kalibracji i zaakceptowany przez system.

•   Nieużywave: Zdarzenie dotyczące poziomu glukozy we krwi, które nie zostało wprowadzone w celu kalibracji, lub które zostało użyte do kalibracji, ale jego wartość przekracza 400 mg/dL lub jest mniejsza niż 40 mg/dL.

•   W trakcie weryfikacji: Poziom glukozy we krwi, który został użyty do kalibracji, ale znacznie odbiega od poziomu glukozy z czujnika, więc system poddał wpis weryfikacji. 
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Eksportowanie danych
Na stronie Raport dziennika nadajnika można również wyeksportować dane w formacie .xlsx.

1.  Wybierz „Raporty” > „Dziennik nadajnika”.
2.  Wybierz „Eksportuj wszystko” na górze strony, aby wyeksportować cały dziennik nadajnika w formacie .xlsx (skoroszyt programu Excel).
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6. Ustawienia
Glukoza
Ustawienia glukozy umożliwiają dostosowanie wartości docelowej poziomu glukozy i poziomów alertów w raportach. Ustawienie to określa sposób organizacji i wyświetlania danych poziomu glukozy i innych danych dotyczących zdarzeń w raportach. 
Po bezprzewodowym zsynchronizowaniu danych za pomocą aplikacji mobilnej ustawienia glukozy zapisane w aplikacji również zostaną zsynchronizowane z kontem systemu DMS użytkownika.

WAŻNE: ustawienia glukozy NIE zostaną zsynchronizowane, jeśli dane zostaną wczytane z inteligentnego nadajnika za pomocą kabla USB.



Przewodnik użytkownika systemu Eversense DMS 98

6

Aby zmienić ustawienia wyświetlania w systemie Eversense DMS Pro, należy wykonać następujące czynności:
1.  Kliknij opcję „Zmień poziomy stężenia glukozy” u góry ekranu.

2.  Kliknij przycisk mg/dl lub mmol/l poniżej nagłówka „Jednostka miary”, aby wybrać jednostkę, w której wyświetlane będą dane dotyczące poziomu glukozy.

W przypadku zmiany jednostki miary wartości zakresu poziomu glukozy i zakresu alertów zostaną odpowiednio zmienione.

3.  Kliknij przyciski -/+ po prawej stronie pozycji Wysoki zakres i Niski zakres, aby wyświetlić i dostosować wysoką i niską wartość zakresu docelowego poziomu glukozy.

4.  Powtórz czynności dla alertu poziomu glukozy.

5.  Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij pozycję „Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Uwaga: Ustawienia wprowadzone w systemie Eversense DMS Pro nie mają wpływu na ustawienia systemu Eversense CGM ani sposób wyświetlania w systemie Eversense DMS pacjenta.
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7. Pomoc
Informacje
Ta strona przedstawia najnowsze wersje aplikacji Eversense DMS Pro.

WAŻNE: W przypadku pytań na temat systemu Eversense DMS Pro należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem. 
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för att förhindra skadlig kod och virus.

Du kan läsa Eversense sekretesspolicy på www.eversensediabetes.com.
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1Ordlista
AutoSynk   Med den här funktionen aktiverad i Eversense-mobilappen synkroniseras alla glukosdata och 
inställningar automatiskt med Eversense DMS varannan timme.

Blodglukos   Glukosvärdet vid fingerstickstest.

Blodglukosmätare En kommersiellt tillgänglig enhet som används för att mäta glukos i ett blodprov från 
ett fingerstick.

Kalibrering Blodglukosvärde från ett fingersticksprov som matas in i Eversense-appen för att kontrollera 
systemnoggrannheten. För Eversense-systemet finns två faser: Initieringsfasen där 4 tester från fingerstick 
krävs, och den dagliga kalibreringsfasen där 1 test från ett fingerstick krävs två gånger dagligen.

CGM Kontinuerlig glukosövervakning (Continuous Glucose Monitoring). Övervakar dina glukosnivåer i den 
interstitiella vätskan kontinuerligt med några minuters mellanrum.

Kontraindikation Ett tillstånd eller en omständighet i vilken en person inte bör använda enheten.

EULA Licensavtal för slutanvändare.

Eversense-app Programvara som är installerad på en mobilenhet och presenterar CGM-glukosdata från 
smartsändaren.

Eversense-klientprogram   Ett datorprogram med vilket användaren överför data från sin smartsändare till 
datahanteringssystemet via en USB-kabel.

Eversense datahanteringssystem (DMS) Ett webbaserat program kompatibelt med Eversense-appen där 
alla glukosdata lagras och kan visas.

Interstitiell vätska  Vätskan mellan kroppens celler. Eversense CGM mäter glukosnivåerna i interstitiell 
vätska i motsats till glukos i ett blodprov från ett fingerstick.

mg/dL Milligram per deciliter, en måttenhet som visar halten av en substans i en specifik mängd vätska. I 
USA anges glukostestresultat i mg/dL, vilket anger hur mycket glukos som finns i blodet vid användning av 
en blodglukosmätare, eller hur mycket glukos som finns i den interstitiella vätskan vid användning av vissa 
CGM-system, som Eversense CGM-system.

mmol/L Millimol per liter, en måttenhet som visar halten av en substans i en specifik mängd vätska. I 
många länder anges glukostestresultat i mmol/L, vilket anger hur mycket glukos som finns i blodet vid 
användning av en blodglukosmätare, eller hur mycket glukos som finns i den interstitiella vätskan vid 
användning av vissa CGM-system, som Eversense CGM-system.

Sensorvärde   Glukosvärdet från Eversense-sensorn.

Sensor En enhet som sätts in subkutant för kontinuerlig mätning av glukosnivåer i den interstitiella 
vätskan.

Smartsändare En återanvändbar enhet som bärs externt över den insatta sensorn. Den driver sensorn och 
skickar glukosinformation till mobilenheten för visning i Eversense-appen.
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1 1. Introduktion
Avsedd användning
Eversense datahanteringssystem (DMS) Pro är ett verktyg som sjukvårdspersonal kan använda för att hantera och granska blodglukosdata för patienter som använder Eversense CGM-system.  
Detta är den professionella versionen av Eversense DMS.

För mer information om Eversense CGM-system, gå in på www.eversensediabetes.com.

Eversense DMS Pro kan användas med följande webbläsare:
• Internet Explorer

• Google Chrome

• Mozilla Firefox

• Safari

OBS!
• Mer information om kompatibla webbläsare och webbläsarversioner finns på eversensediabetes.com.
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1Licensavtal för slutanvändare och sekretesspolicy
Användning av Eversense DMS Pro lyder under villkoren i de mest aktuella versionerna av Eversense licensavtal för slutanvändare och Eversense sekretesspolicy. Dessa dokument uppdateras ibland och finns tillgängliga 
på www.eversensediabetes.com.

Hjälp och support
Om du har några frågor gällande innehållet i denna bruksanvisning för DMS Pro ska du se informationen på bakre omslaget eller besöka www.eversensediabetes.com för att ta reda på vem din lokala distributör är.
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2. Komma igång
Registrera en vårdinrättning och skapa ditt administrationskonto.
För att registrera din vårdinrättning måste du också registrera ett administrationskonto för vårdinrättningen. Gör detta 
genom att gå till pro.eversensedms.com. När du har registrerat kommer din vårdinrättning att tilldelas ett nummer som 
kommer att användas som ditt ID för patienter som vill begära att gå med i din vårdinrättning.

Registrera din vårdinrättning och skapa ditt administrationskonto:
1.  Klicka på ”Skapa konto för sjukvårdspersonal” på inloggningsskärmen

2.  Fyll i registrationsformuläret

3.  Klicka på ”Skicka”



Bruksanvisning för Eversense DMS 110

2

VIKTIGT: Du kan inte använda samma e-postadress som användarnamn för Eversense DMS Pro och ett personligt Eversense DMS-konto.

4.  Vi skickar en länk till dig via e-post som du kan använda för att aktivera ditt konto när konton för vårdinrättningen och administratören godkänns 

Länken är endast giltig i 24 timmar.

5.  När dina konton har godkänts, ombes du skapa ditt lösenord för Eversense DMS Pro

När du har skapat ett lösenord kan du logga in och se ID-numret för din vårdinrättning längst upp på skärmen bredvid namnet på din vårdinrättning.
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Komma åt Eversense DMS Pro
Gå till pro.eversensedms.com om du vill få tillgång till Eversense DMS Pro. Du dirigeras till inloggningssidan.

Eversense DMS Pro-administratör
Eversense DMS Pro kräver minst en kontoadministrator som kan:

• Registrera vårdinrättningen, vilket genererar vårdinrättningens unika ID-nummer.

• Bjuda in andra personalmedlemmar att gå med på vårdinrättningens webbplats och ställa in sina behörigheter.

• Ändra behörighet för personalmedlemmar.

• Ta bort personalmedlemmar från vårdinrättningens administrationskonto.

•  Hjälpa till att återställa lösenord för andra personalmedlemmar.

Tillståndsnivåer i DMS Pro
I Eversense DMS Pro kan vårdinrättningens personalmedlemmar ha behörighetsnivåer. Behörigheterna är Admin, Visa, Redigera, och Lägg till. Vårdinrättningens administratör 
ställer in behörighet för andra personalmedlemmar.

• Admin:  Kan Visa, Redigera och Lägga till.

• Visa:  Gör det möjligt för vårdinrättningens personalmedlemmar att visa listan med intagna patienter och visa data i varje patients DMS-konto.

• Lägg till:  Ger vårdinrättningens personalmedlemmar samma tillstånd som Visa, plus förmågan att godkänna begäranden från patienter om att gå med i din vårdinrättning, och för att skicka patienter en inbjudan att gå 
med i din vårdinrättning.
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• Redigera:  Gör det möjligt för vårdinrättningens personalmedlemmar att redigera en patients information i DMS Pro, avregistrera en patient från vårdinrättningen och 
visa deras Eversense DMS-data. Eventuella ändringar som görs i DMS Pro ändrar inte informationen som en patient har sparat i sitt personliga konto.Lägga 
till personalmedlemmar:

1.  Klicka på ”Personal” på vänster navigationsfält

2.  Klicka på ”Lägg till personal”

3.  Fyll i deras kontraktsinformation och tilldela en behörighet 

Flera behörigheter kan tilldelas.

4.  Klicka på ”Skicka”

5.  Personalen på vårdinrättningen får sin inbjudan via e-post och de måste klicka på bekräftelselänken i e-postmeddelandet för att kunna skapa ett lösenord och 
logga in

VIKTIGT: Alternativet Visa väljs automatiskt när Lägg till eller Redigera väljs. Avmarkera INTE denna ruta. Annars kan vårdinrättningens personal inte visa 
Eversense-data för några patienter.
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Redigera information och behörigheter för personal:
1.  Klicka på ”Personal” på vänster navigationsfält

2.  Klicka  för att öppna deras informationssida

3.  Från denna sida kan du:

a.  Redigera deras namn och/eller titel

b.  Uppdatera deras behörigheter

4.  Klicka på ”Uppdatera” när du är klar
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Avaktivera konton för vårdinrättningens personal:
1.  Klicka på ”Personal” på vänster navigationsfält

2.  Klicka  för att öppna deras informationssida

3.  Välj Inaktiv längst ned på sidan

När ett konto är inaktivt kan vårdinrättningens personal inte längre lägga till, redigera 
eller visa några patientkonton i DMS Pro.
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Hjälpa till att återställa lösenord för vårdinrättningens 
personalmedlemmar:
1.  Klicka på ”Personal” på vänster navigationsfält

2.  Klicka på 

Hitta personalmedlemmen och klicka på .

3.  Skriv in och bekräfta det nya lösenordet

4.  Klicka på Meddela användare om du vill meddela personalmedlemmen 
via e-post att deras lösenord har återställts

5.  Klicka på Återställ lösenord
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Din profil och navigationsmenyn
När du har loggat in visas startsidan. 

Eversense DMS Pro för vårdinrättningens personalmedlemmar
Din administratör kommer att skapa ett konto för dig i Eversense DMS Pro. Du får ett e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord och en länk som du kan använda för att skapa ett permanent lösenord. Klicka på länken 
för att slutföra inställningen av ditt konto och visa startsidan.

När ditt konto har aktiverats kan du gå till pro.eversensedms.com för att logga in när som helst.

• Högst upp till höger på sidan har du åtkomst till uppgifterna i din Profil. 

• Högst upp till vänster på sidan visas en Navigationsmeny. 
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Profil
Den här funktionen hittar du högst upp till höger på startsidan och gör det möjligt att ändra användarnamn och lösenord, redigera användarprofilen samt logga ut från Eversense DMS Pro.

Ändra ditt lösenord:
1.  Klicka på ditt användarnamn

På en rullgardinsmeny visas din profilbild, din senaste 
inloggning och olika alternativ för att visa/redigera 
profilen eller logga ut.

2.  Klicka på Profil för att öppna Inställningar 
för användarprofil.

3.  Klicka på ”Ändra lösenord” för att visa och 
ändra lösenordet.

4.  Ange ditt nuvarande lösenord

5.  Ange och bekräfta det nya lösenordet

6.  Klicka på ”Ändra lösenord” för att spara dina ändringar
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Anpassa din kontoinformation:
1.  Klicka på Kontoinställningar

2.  Ange den uppgift som du vill ändra.

Du kan ändra profilen genom att trycka på Välj fil och välja en bildfil på datorn.

3.  Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Sidan Inställningar för användarprofil visas igen. Om du vill återgå till startsidan klickar du på Start högst upp till 
vänster i navigeringspanelen. Patienter som använder Eversense DMS eller vårdinrättningens personalmedlemmar 
som använder Eversense DMS Pro kommer inte att kunna se din profilbild.
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Har du glömt lösenordet?
1.  Klicka på Har du glömt lösenordet på inloggningssidan

2.  Ange din e-postadress när du uppmanas

3.  Klicka på Skicka e-postmeddelande

4.  Öppna e-postmeddelandet och klicka på länken

Du omdirigeras till en webbsida där du kan skapa och bekräfta ett nytt lösenord.

5.  Klicka på ”Återställ lösenord”

Ett meddelande visas för att du ska 
veta att instruktioner för att återställa 
lösenordet har skickats till dig med 
e-post.

Ett meddelande visas som bekräftar 
att lösenordet är återställt. Välj 
länken klicka här för att återgå till 
inloggningssidan.
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Navigationsmeny
Högst upp till vänster på startsidan hittar du navigationsmenyn. Du kan öppna och stänga navigationsmenyn genom att klicka på . Klicka på valfri knapp på menyn för att navigera till urvalet.

OBS! 

•  Du kan även välja språk genom att klicka på flaggikonen.

•  Din navigationsmeny kanske ser annorlunda ut beroende på vilka behörigheter som du har tilldelats av vårdinrättningens administratör.

Admin Visa Lägg till Redigera
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Startsida
Startsidan innehåller en lista över aktiva patienter i DMS Pro-
programvaran. Denna sida är tom tills du har lagt till patienter i din 
DMS Pro-programvara.
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Din DMS Pro-administratör tilldelar dig en behörighet.

I Eversense DMS Pro kan vårdinrättningens personalmedlemmar ha behörighetsnivåer inom en vårdinrättning. Behörigheterna är Admin, Visa, Redigera, och Lägg till. DMS Pro-administratören för din 
vårdinrättning tilldelar behörigheterna till dig.

• Admin:  Kan Visa, Redigera och Lägga till.

• Visa:  Gör det möjligt för vårdinrättningens personalmedlemmar att visa listan med intagna patienter och visa data i varje patients DMS-konto.

• Lägg till:  Ger vårdinrättningens personalmedlemmar samma tillstånd som Visa, plus förmågan att godkänna begäranden från patienter om att gå med i din vårdinrättning, och för att skicka patienter en 
inbjudan att gå med i din vårdinrättning.

• Redigera:  Gör det möjligt för vårdinrättningens personalmedlemmar att redigera en patients information i DMS Pro, avregistrera en patient från vårdinrättningen och visa deras Eversense DMS-data. 
Eventuella ändringar som görs i DMS Pro ändrar inte informationen som en patient har sparat i sitt personliga konto.

3. Tillståndsnivåer i DMS Pro
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Sök, Filter, Exportera patientlista

Klicka på

För att Sök Filter Exportera

Hur Du kan söka efter patienter 
med namn i sökraden 
ovanför listan med 
patienter.

Du kan också filtrera listan med patienter enligt deras vårdgivare genom att klicka på Patient efter vårdgivare.

1.  Klicka på ”Patient efter vårdgivare”

2.  Markera rutan för vårdgivaren vars patienter du vill visa

3. Klicka på ”Fortsätt”

Du kan exportera patientlistan som ett 
Excel-blad när du klickar på Exportera data.
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Visa
Visa data för en patient:

1.  Klicka på patientens namn

2.  Patientens DMS-information visas

För mer information, se Visa patientdata i Eversense DMS.
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Lägg till
Du kan lägga till en Eversense CGM-användare till din patientlista genom att skicka dem en inbjudan via DMS Pro, eller så kan de skicka en begäran om att gå med i din vårdinrättning. 

Patienten måste redan ha ett Eversense DMS-konto. Endast Eversense CGM-användare kan läggas till i din patientlista i Eversense DMS Pro. Mer information om hur en patient kan skapa ett personligt Eversense DMS-
konto finns på webbplatsen www.eversensediabetes.com och i Bruksanvisningen till Eversense DMS.

När patienten har skapat ett personligt konto kan du skicka dem en inbjudan, eller så kan de skicka en begäran om att gå med i din vårdinrättning.

Skicka en inbjudan till en patient:

1.  Klicka på Patienter 

2.  Klicka på Bjud in patient 

3.  Skriv in e-postadressen som användaren har använt för att registrera sitt Eversense-konto

OBS! Det går inte att skicka en inbjudan om e-postadressen inte har registrerats i Eversense DMS.

4.  Klicka på ”Sök Eversense” för att bekräfta att e-postadressen har registrerats i Eversense

5.  Om e-postadressen har registrerats ombes du skriva in patientinformationen

a. Ange en MRN (valfritt)

b. Välj en vårdgivare inom din vårdinrättning för denna patient

c. Redigera deras för- eller efternamn

d. Ange deras födelsedatum (valfritt)

e. Ange deras kön (valfritt)

6.  När detta är klar klickar du på ”Skicka”

En inbjudan skickas till patienten via e-post.
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7.  Du tillfrågas om du vill skicka en till inbjudan. Om du klickar på Nej återgår du till skärmen med patientlistan där du ser patienten som du just bjöd in

8.  Innan patienten godkänner sin inbjudan visas  i datadelningskolumnen

9.  När de godkänner din inbjudan, ändras  till , och du kommer nu att kunna klicka på deras namn för att visa deras Eversense DMS-data
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1.  Klicka på Patienter 

2.  Klicka på Väntande begäranden 

 Du ser ett nummer bredvid Väntande begäranden. Detta nummer visar hur många begäranden som finns i listan för närvarande. Om inget nummer visas, finns det inga väntade begäranden.

3.  Klicka på ”Godkänn” för att lägga till dem till din vårdinrättning

a.  När du klickar på Godkänn kommer du att ombes tilldela dem till en vårdgivare från din vårdinrättning.

b.  Om du klickar på Neka tas deras begäran bort och de läggs inte till i vårdinrättningens lista.

Användare av Eversense CGM meddelas via e-post när du godkänner eller nekar deras begäran. 

Godkänna en patientbegäran

En patient kan skicka en begäran om att gå med i din vårdinrättning från sitt personliga Eversense DMS-konto om du har försett dem med ID-numret för vårdinrättningen i Eversense DMS Pro. De kan skriva in ID numret 
för vårdinrättningen för att skicka en begäran på datadelningssidan i deras DMS-konto. Visa en lista med begäranden som väntar genom att klicka på .
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Redigera
Behörigheten Redigera gör det möjligt för dig att visa och redigera en patients information i DMS Pro och avregistrera en patient från vårdinrättningens lista i Eversense DMS Pro. Eventuella ändringar som görs i DMS Pro 
ändrar inte informationen som en patient har sparat i sitt personliga konto.

Admin
Behörigheten Admin ger samma behörighet som Visa, Lägg till, och Redigera, och dessutom 
kan du lägga till, redigera och ta bort personalmedlemmar. Lär dig mer om Admin-behörigheter 
genom att läsa Administratör för Eversense DMS Pro.

Redigera information för en patient:

1.  Klicka på Patienter 

2.  Klicka på 

3.  Detta öppnar ett fönster med deras information

Du kan redigera all information förutom e-postadressen.

Avregistrera en patienten från vårdinrättningen:

1.  Klicka på Patienter 

2.  Klicka på 

3.  Klicka på ”Ja”

Patienten tas bort från vårdinrättningens lista i DMS Pro och deras Eversense-data är inte längre 
tillgängliga för visning.

Med behörighet att Redigera kan du även godkänna väntande begäranden från patienter som vill 
gå med i vårdinrättningen. Se Godkänna en patientbegäran för mer information.
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Visa patientdata i Eversense DMS
När en patient läggs till för din vårdinrättning kan du klicka på deras namn för att öppna en ny startsida som visar deras Eversense DMS-data. Denna sida är nästan identisk med vad patienten ser när de loggar in på sitt 
personliga Eversense DMS-konto.

4. Patientdata i Eversense DMS

VIKTIGT: Alla ändringar som görs till inställningar eller datumintervall i DMS Pro påverkar INTE patienternas inställningar i Eversense DMS-kontot eller Eversense-mobilappen.

Längst upp på startsidan visas deras namn, ålder, kön, MRN, e-post och tilldelad vårdgivare.

Du kan stänga denna sida när som helst genom att klicka på  längst upp till höger i fönstret eller på Stäng längst ned till höger i fönstret.
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Startsidans innehåller flera delar:
• Val av datumintervall

• Sammantaget glukosvärde från sensorn

• Cirkeldiagram för Tid inom mål

• Rapporter

• Systeminformation

• Genvägar för utskrift och e-post

Inga data kommer att visas förrän patienten har överfört sensorglukosdata från Eversense-mobilappen eller sin smartsändare.

VIKTIGT: Om patienten har aktiverat automatisk synkronisering laddas deras data upp automatiskt till DMS från deras mobilapp. De kan också ladda upp sina glukosdata manuellt från sin smartsändare via en 
USB-kabel. Mer information om uppladdning av data finns på webbplatsen eversensediabetes.com där du kan läsa bruksanvisningen till Eversense DMS.
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Justera inställningarna för datumintervall:
1.  Om du vill visa data som inte finns inom något av de fördefinierade datumintervallen 

klickar du på Anpassat intervall för att visa en rullgardinskalender.

Då öppnas en kalender där du kan välja ett anpassat datumintervall.

OBS! Det finns tillgängliga data i DMS Pro som är upp till ett år gamla.

Bestämma datumintervall
Vid toppen av startsidan kan du visa rapporter baserat på ett förbestämt datumintervall, eller ett egen datumintervall som du ställer in.

2.  Ange den valda rapportens Startdatum

3.  Ange den valda rapportens Slutdatum

4.  Klicka på Ok när du är klar
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Panel med sammantaget för sensorglukos
Den här delen av startsidan ger en översikt över patientens glukosdata.

Panelen Sammantaget glukosvärde från sensorn omfattar följande:
• Uppskattat A1C*

• Genomsnitt Glukosvärde från sensorn

• Högsta Glukosvärde från sensorn

• Lägsta Glukosvärde från sensorn

• Genomsnitt Dagliga kalibreringar

• Daglig användningstid**

* Uppskattat A1C visas endast när smartsändaren som är länkad till kontot har minst 14 dagars insamlade data. Uppskattat A1C ersätter inte laboratorietester.

**  Procent av användningstid är andelen tid i procent som patienten bar sändaren under det valda datumintervallet. 100 % innebär att patienten bär smartsändaren 23,5 timmar om dagen.  
Värdet i procent inkluderar inte tider när glukos inte visas. Till exempel: i en inledningsfas eller när ett larm aktiveras som förhindrar att glukosvärdet visas.
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Panelen Tid inom mål
Panelen Tid inom mål visar procentandelen som glukosvärdet ligger 
under, inom eller över målområdet som du anger i Glukosinställningar.
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Rapportpanelen
Rapportpanelen används för att visa olika tabeller. Standardinställningen är 
Glukosvariabilitetsrapport och du kan välja Glukostrend, Glukoshistorik, Distributionsrapport 
eller Sändarlogg. 

Om du vill se en mer detaljerad beskrivning över varje rapport och se hur den tolkas kan du 
läsa avsnittet Rapporter i den här bruksanvisningen.
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Systeminformationspanel
Systeminformation visas längst ned på startsidan.

Här visas:
• Sändarens serienummer

• Sensorns serienummer

• Glukosinställningar

Glukosinställningarna kan ändras i DMS (se Inställningar för mer information).
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5. Rapporter
Rapporter kan användas på olika sätt för att organisera och visualisera glukosmätningar över tid.

OBS! Om du väljer en rapport och inga data visas, ska du kontrollera att du har valt ett datumintervall med tillgängliga data.

VIKTIGT: Om automatisk synkronisering inte har aktiverats skickas data inte automatiskt till DMS från Eversense-mobilappen.

Använd informationen som visas i rapporterna för att filtrera, skriva ut och skicka som e-post
Längt upp på startsidan finns alternativ för att ändra preferenser, skriva ut och skicka rapporterna från startsidan via e-post.

Klicka på

För att Ändra rapportinställningar Rapporttyp Skriv ut rapport Skicka rapport med e-post

Hur Gör val för att välja vilka typer av händelser, veckodagar 
och andra alternativ som ska visas på rapporterna. Dessa 
preferenser ändras beroende på vilken rapport du visar.

Välj vilken rapport du vill skriva ut eller 
skicka via e-post.

Klicka på ikonen för att konvertera 
rapporten till PDF-format så att 
du kan skriva ut den.

Följ popup-fönstrets uppmaningar för 
att skicka utskriftsvänliga rapporter med 
e-post till en angiven mottagare.
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Rapportalternativ
Visa olika rapportalternativ genom att klicka på rapportens namn på Rapportpanelen på startsidan.

OBS! Om du väljer en rapport och inga data visas, ska du kontrollera följande:

•  Utöka datumintervallet som du har valt. Om det inte finns några data för hela datumintervallet över de senaste 90 dagarna kanske patienten inte har automatisk synkronisering aktiverad i sin Eversense CGM-mobilapp. 
Om automatisk synkronisering inte är aktiverat ska du be patienten att aktivera funktionen.

•  Be patienten att utföra en manuell uppladdning genom att peka på ”Starta synkronisering” i sin Eversense CGM-mobilapp.
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Rapport över glukosvariabilitet
Rapporten över glukosvariabilitet presenterar information på två sätt:

OBS! Placera markören över ett specifikt 
genomsnittligt sensorvärde för att visa detaljerna 
om avläsningarna under den timmen.

Trenddiagrammet:
• Visar sammanfattande glukosnivåer över en 24-timmarsperiod.

• Omfattar flera dagar med data som överlappar varandra i samma diagram.

•  Visar maximala, minimala och genomsnittliga glukosvärden per timme.

•  Ger en visuell bild av variationerna i dina dagliga glukosnivåer.
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Tabellen:
•  Organiserar glukosdata efter fyratimmarsperioder.

•  Ger en detaljerad statistikanalys för varje period.

•  Inkluderar andelen avläsningar som ligger inom, över eller under glukosmålskalan.

•  Presenterar en analys av den insulinanvändning och kolhydraterna som angivits för samma tidsperiod.

OBS! Om du upplever problem med att visa rapporten kan du pröva att begränsa datumintervallet. 
Ovanligt stora datamängder kanske inte gör rapporten funktionell.
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Trendrapport för glukos
Trendrapporten för glukos:
•  Visar enskilda glukosnivåer över en 24-timmarsperiod.

•  Visar flera dagar med data som överlappar varandra i samma diagram.

•  Ger ett överskådligt sätt att upptäcka variabilitet under veckodagarna.

Visa rapporten
Datapunkter i rapporten är färgkodade, där varje veckodag visas i olika färger. Du kan kryssrutorna ovanför rapporten om 
du vill välja vilken dag eller vilka dagar som ska ingå i diagrammet.

OBS! Placera markören 
över ett sensorvärde för 
att visa detaljerna om 
avläsningarna.
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Rapport över glukoshistorik
I rapporten över glukoshistorik visas tidigare CGM-data och manuellt angivna data. Rapporten över glukoshistorik ger ett smidigt sätt att följa avläsningar och kalibreringar av sensorvärden.

Visa rapporten
Varje datapunkt utgör en avläsning av sensorvärde, en kalibrering eller en 
händelse. Händelser som har loggats av patienten i mobilappen presenteras  
rapporten vid loggningstillfället. Om du väljer ett datumintervall på över  
30 dagar visas inte händelser som t.ex. måltider och insulin.

OBS! Placera markören över ett sensorvärde för att 
visa detaljerna om avläsningarna. Du kan även placera 
markören ovanför händelseikonen om du vill visa detaljer 
om händelsen.



Bruksanvisning för Eversense DMS 142

5

Glukosdistributionsrapport
Glukosdistributionsrapporten:
•  Organiserar dina glukosdata enligt glukosmålen och larmintervallerna.

•  Visar separata cirkeldiagram för innevarande och föregående perioder.

Visa rapporten 
Glukosdistributionsrapporten visar två cirkeldiagram baserat på det fördefinierade 
datumintervall som du anger. Rapporten visar aktuella och tidigare data inom 
valt datumintervall. Uppgifterna du ser ger en jämförelse av aktuella och tidigare 
ändringar i din hantering.
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Sändarloggrapport
Sändarloggrapporten ger en omfattande dataöversikt inom valt datumintervall.

Sändarloggrapporten innehåller tre separata tabeller:
•  Blodglukos: Visar en listvy över alla manuellt införda blodglukoshändelser och kalibrationer i kronologisk ordning.

•  Händelseposter: Visar patienthändelser som har angetts med Eversense-mobilappen.

•  Glukosvärde från sensorn: Detta visar sensorns glukosmätningar.

Visa rapporten
Händelser visas med information avseende datum, tidpunkt och något av följande:

•  Blodglukos: Glukosvärde, enhet, kalibrering

•  Händelseposter: Händelsetyp, händelseundertyp, värde

Till exempel: Måltid – Frukost – 35 gram.

•  Glukosvärde från sensorn: Glukosvärde, enhet, sensor-ID
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Händelser kan sorteras i stigande eller fallande ordning genom att klicka i kolumnrubriken. Antalet poster anges längst ner i varje logg.

En symbol under kolumnen Kalibrering i tabellen Blodglukos anger om ett glukosvärde  använd för kalibrering,  inte användes eller  granskas.

•   Använd: Ett blodglukosvärde angavs för kalibrering och godkändes av systemet.

•   Användes inte: En blodglukoshändelse som inte angavs för kalibrering, eller en kalibrering som angavs som ligger över 22,2 mmol/l eller under 2,2 mmol/l.

•   Granskas: Ett blodglukosvärde som angavs för kalibrering men som avviker mycket från sensorvärdet och behövdes därför granskas i systemet. 

Exportera data
Från sidan Sändarloggrapport kan du även exportera data i .xlsx-format.

1.  Välj Rapporter > Sändarlogg
2.  Välj Exportera alla högst upp på sidan för att exportera alla sändarloggdata som ett Excel-kalkylblad (.xlsx)
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6. Inställningar
Glukos
Med hjälp av glukosinställningarna kan du anpassa glukosmålet och varningsnivåerna i rapporterna. Denna inställning påverkar hur glukos och andra händelsedata organiseras och visas i rapporter. När patienten 
synkroniserar sina data trådlöst via mobilappen synkroniseras även glukosinställningarna de har sparat i appen med sitt DMS-konto.

VIKTIGT: Glukosinställningarna synkroniseras INTE när data överförs från smartsändaren via USB-kabeln.



Bruksanvisning för Eversense DMS 146

6

Ändra inställningarna i Eversense DMS Pro genom att följa stegen nedan:
1.  Klicka på Ändra glukosnivåer nära toppen av skärmen

2.  Klicka på mg/dL eller mmol/L under Måttenheter för att välja önskad måttenhet vid visning av glukosdata.

Om du ändrar måttenheten kommer värdena på glukosskalan och larmskalan att ändras i enlighet med detta.

3.  Klicka på knapparna -/+ till höger om Högt mål och Lågt mål för att visa och justera det högsta och lägsta gränsvärdet i glukosmålintervallet.

4.  Upprepa för glukosvärdets varningsgräns.

5.  När du har gjort ändringarna klickar du på Spara för att spara dem.

OBS! Inställningar i Eversense DMS Pro påverkar inte patienternas inställningar i Eversense CGM-system eller Eversense DMS-skärmen.
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7. Hjälp
Om
Den här sidan visar de senaste versionerna av Eversense DMS Pro.

VIKTIGT: Kontakta din lokala distributör om du har frågor om ditt Eversense DMS Pro-konto.
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