Bruksanvisning för datahanteringssystem
(DMS)

Eversense och Eversense-logotypen tillhör Senseonics, Incorporated. Andra märken och deras produkter är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör deras respektive ägare.
Eversense DMS innehåller ingen skadlig kod eller datorvirus som kan skada datorn. Vi rekommenderar att du
använder ett passande brandväggsprogram och antivirusprogram på datorn för att förhindra skadlig kod och virus.
För att läsa Eversense sekretesspolicy, gå till https://global.eversensediabetes.com/.
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Ordlista
AutoSync Med den här funktionen aktiverad i
Eversense-mobilappen synkroniseras alla glukosdata
och inställningar automatiskt med Eversense DMS
varannan timme.
Blodglukos Glukosvärdet vid fingerstick.
Blodsockermätare En kommersiellt tillgänglig enhet
som används för att mäta glukos i ett blodprov från ett
fingerstick.
CGM Kontinuerlig glukosmätning (Continuous Glucose
Monitoring). Övervakar dina glukosnivåer i den
interstitiella vätskan kontinuerligt med några minuters
mellanrum.
EULA Licensavtal för slutanvändare.
Eversense App Programvara som är installerad på
en mobilenhet och presenterar CGM-glukosdata från
smartsändaren.
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Eversense datahanteringssystem (DMS)
Ett webbaserat program kompatibelt med Eversenseappen där alla glukosdata lagras och kan visas.
Eversense-klientprogram Ett datorprogram med
vilket användaren överför data från sin smartsändare
till datahanteringssystemet via en USB-kabel.
Interstitiell vätska (ISF) Vätskan mellan kroppens
celler. Eversense CGM mäter glukosnivåerna
i interstitiell vätska i motsats till glukos i ett blodprov
från ett fingerstick.
Kalibrering Blodglukosvärde från ett fingersticksprov
som matas in i Eversense App för att kontrollera
systemnoggrannheten. För Eversense-systemet finns
två faser: Initieringsfasen där fyra tester från fingerstick
krävs och den dagliga kalibreringsfasen där ett test från
fingerstick krävs två gånger varje dag.
Kontraindikation Ett tillstånd eller en omständighet i
vilken en person inte bör använda enheten.

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 blodsockermätare, eller hur
mycket glukos som finns i den interstitiella vätskan
vid användning av vissa CGM-system, som Eversense
CGM-system.

Smartsändare En återanvändbar enhet som bärs
externt över den insatta sensorn. Den driver sensorn
och skickar glukosinformation till mobilenheten för
visning i Eversense App.

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 blodsockermätare, eller hur
mycket glukos som finns i den interstitiella vätskan
vid användning av vissa CGM-system, som Eversense
CGM-system.
Sensor En enhet som sätts in subkutant för
kontinuerlig mätning av glukosnivåer i den
interstitiella vätskan.
Sensorvärde Glukosvärdet från Eversense-sensorn.

Bruksanvisning för Eversense DMS
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1. Introduktion
Avsedd användning
Eversense datahanteringssystem (DMS) är avsett att användas som ett tillbehör till kompatibla Eversense CGMprodukter. Det är ett webbaserat program som kan användas vid visning, analys och lagring av glukosinformation
från Eversense CGM-systemet. DMS är avsett att presentera data från Eversense CGM-systemet i ett smidigt och
användarvänligt format som hjälper dig i hanteringen av diabetes.
Du kan synkronisera dina CGM-data trådlöst med Eversense DMS med funktionen Dela mina data i Eversensemobilappen. Datoranvändare kan även överföra data från smartsändaren via USB-kabeln som medföljer ditt
Eversense CGM-system.

Anmärkning: Du överför samma data oavsett om du synkroniserar från mobilappen eller använder
USB-kabeln.
För mer information om Eversense CGM-system, gå in på https://global.eversensediabetes.com/.
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1

Eversense DMS kan användas med följande webbläsare:

•
•
•
•

Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

Anmärkning:

•	Mer information om kompatibla webbläsare och webbläsarversioner finns på
https://global.eversensediabetes.com/compatibility.

•
•

Överföring från smartsändaren via USB-kabel kan göras endast på datorer.
Titta regelbundet efter uppdateringar av krav på webbläsare på https://global.eversensediabetes.com/compatibility.

VIKTIGT: EVERSENSE-DATAHANTERINGSSYSTEMET GER INGEN MEDICINSK RÅDGIVNING. FATTA INGA
BESLUT OM BEHANDLING UTAN ATT RÅDGÖRA MED DIN LÄKARE.

Licensavtal för slutanvändare och sekretesspolicy
Användning av Eversense DMS lyder under villkoren i de mest aktuella versionerna av Eversense licensavtal
för slutanvändare och Eversense sekretesspolicy. Dessa dokument uppdateras ibland och finns tillgängliga på
https://global.eversensediabetes.com/.

Hjälp och support
Om det finns något du inte förstår i den här DMS-bruksanvisningen kan du kontakta din lokala distributör eller besöka
https://global.eversensediabetes.com/ för att hitta din lokala distributör.
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2. Komma igång

2

Eversense DMS är ett webbläsarbaserat program (webbapp) som ger dig möjlighet att automatiskt
överföra data i Eversense-mobilappen från din kompatibla enhet till internet för kontinuerlig lagring
och granskning.
Programvaran på datorn ger dig möjlighet att kommunicera direkt med webbappen. Du kan även överföra data direkt
från smartsändaren till ditt Eversense DMS-konto via kabelanslutning genom att hämta och installera Eversenseklientprogrammet direkt till datorn. Dataöverföring via kabel är endast möjligt för datoranvändare.
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Skapa ett nytt konto
2

Innan du kan börja använda Eversense DMS, måste du
registrera dig som användare.
Om du redan har skapat ett konto i Eversense-mobilappen
behöver du inte registrera ett nytt konto.

1. Gå till www.eversensedms.com
2. Klicka på Registrera dig
3. Ange den obligatoriska informationen
4. Klicka på Skicka
Anmärkning: Du ombeds ange en hemlig fråga för ytterligare
säkerhet efter att du har loggat in första gången. Din registrerade
e-postadress och ditt lösenord kan nu användas när du loggar in på ditt
Eversense DMS-konto och i övriga Eversense-produkter.

Bruksanvisning för Eversense DMS
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Logga in
2

Vid varje åtkomst till Eversense DMS måste du logga in.

1. Gå till www.eversensedms.com
2. På inloggningssidan anger du din e-postadress och ditt lösenord
3. Klicka på Logga In

VIKTIGT: Om du gör fler än tre felaktiga försök att logga in kommer ditt Eversense DMS-konto att låsas i
30 minuter.

Anmärkning: Om du är inaktiv på DMS-webbplatsen i en timme visas ett popup-fönster där du väljer Fortsätt
om du vill fortsätta vara inloggad.
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Har du glömt lösenordet?
2

Om du har glömt ditt lösenord kan du enkelt skapa ett nytt.

1. Klicka på Har du glömt
lösenordet på inloggningssidan

2. Ange din e-postadress när du
uppmanas

3. Klicka på Skicka
e-postmeddelande

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

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 lösenordet
Ett meddelande visas som
bekräftar att lösenordet är
återställt. Välj länken klicka här
för att återgå till inloggningssidan.
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Din profil och navigeringsmenyn
2

När du har loggat in visas kontrollpanelen.

•
•

12

Högst upp till höger på sidan har du åtkomst till uppgifterna i din Profil.
Högst upp till vänster på sidan visas en Navigeringsmeny.
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Profil
2

Den här funktionen hittar du högst upp till höger på kontrollpanelen och gör det möjligt att ändra användarnamn
och lösenord, redigera användarprofilen samt logga ut från Eversense DMS.
Om du vill ändra ditt lösenord kan du enkelt återställa lösenordet.

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
ändringarna.
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Om du vill anpassa din personliga kontoinformation:
2

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.
Profilbilden ändras för alla
kompatibla Eversenseprodukter.

3. K licka på Spara för att spara ändringarna.
Sidan Inställningar för användarprofil visas igen. Om du vill återgå till kontrollpanelen klickar du på Kontrollpanel
längst upp till vänster på navigeringspanelen.
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Navigeringsmeny
2

Högst upp till vänster på kontrollpanelen hittar du navigeringsmenyn. Du kan öppna och stänga navigeringsmenyn
genom att klicka på
. Klicka på valfri knapp på menyn för att navigera till urvalet.

Anmärkning: Du kan även välja språk genom att klicka på flaggikonen.
Du kan klicka på ikonen

om du vill utöka urvalet.
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2

Menyval

Funktioner

Kontrollpanel

Återgå till kontrollpanelen
Visa, skriv ut och dela rapporter

Rapporter

Inställningar
Sändare
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• Glukosvariabilitet
• Trend för glukos
• Glukoshistorik
• Distributionsrapport
• Sändarlogg
Ange parametrar för Eversense DMS

• Glukos
• Överföra enhetsdata
• Hämta klientprogram

Datadelning

Koppla DMS-konto till DMS Pro

Hjälp

• Om
• Kontakt
• Inaktivera konto
• Versionsinformation

Bruksanvisning för Eversense DMS

Kontrollpanel
2

Kontrollpanelen innehåller följande avsnitt:

•
•
•
•
•
•

Val av datumintervall
Sammantaget glukosvärde från sensorn
Tid inom mål
Rapporter
Systeminformation
Genvägar för utskrift och e-post

Inga data kommer att visas förrän du har överfört sensorglukosdata från Eversense-mobilappen eller din smartsändare.
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Bestämma datumintervall
2

Högst upp på kontrollpanelen ser du alternativen för fördefinierat datumintervall och eget anpassat datumintervall.
Det här påverkar vilka data som används vid analys och hur de presenteras på både kontrollpanelen och i alla
rapporter.

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 ett popup-fönster där du kan välja ett anpassat datumintervall.

Anmärkning: Det finns tillgängliga data i DMS som är upp till ett år gamla.

2. Ange den valda rapportens Startdatum
3. Ange den valda rapportens Slutdatum
4. Klicka på Ok när du är klar
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Sammantaget glukosvärde från sensorn
2

Det här avsnittet på kontrollpanelen ger en översikt över dina glukosdata.

Sammantaget glukosvärde från sensorn omfattar följande:

•
•
•
•
•
•

Uppskattat A1C*
Genomsnittlig sensoravläsning
Högsta sensoravläsning
Lägsta sensoravläsning
Genomsnittligt antal dagliga kalibreringar
Användningstid**

* Uppskattat A1C visas endast när smartsändaren som är länkad till kontot har minst 14 dagars insamlade data.
Uppskattat A1C är inte en ersättning för laboratorietest.
** A
 nvändningstiden är andelen tid i procent som patienten bar smartsändaren 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 början av en inledningsfas eller när en varning aktiveras som förhindrar att
glukosvärdet visas.
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Tid inom mål och rapporter
2

Tid inom mål
Avsnittet Tid inom mål på
kontrollpanelen visar ett
cirkeldiagram analyserar
procentandelen som glukosvärdet
ligger under, inom eller över
målområdet som du anger i
glukosinställningar.

Rapporter
Avsnittet Rapporter på
kontrollpanelen ger en översikt
över alla glukosdatadiagram
inom angivet datumintervall.
Du kan välja att visa rapporter
över Glukosvariabilitet, Trend för
glukos och Glukoshistorik. Använd
navigeringspanelen för åtkomst
av fullständiga rapportsidor där
det finns fler datumintervall och
ytterligare rapportalternativ.
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.
20
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Systeminformation
2

Avsnittet med systeminformation finns längst ner på kontrollpanelen.

I det här avsnittet finns information om:

•
•
•

Sändarens serienummer
Sensorns serienummer
Glukosinställningar

	Glukosinställningarna kan ändras både i DMS och i Eversense-mobilappen (se Inställningar för merinformation).
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3. Rapporter
En viktig funktion i Eversense DMS-programmet är möjligheten att generera, skriva ut och dela
detaljerade rapporter om din glukoshistorik. Rapporterna ger olika möjligheter att organisera och
visa dina glukosnivåer vid olika tidpunkter på dagen, dag för dag eller under loppet av flera veckor
eller månader.

3

Anmärkning: Om du väljer en rapport och inga data presenteras, behöver du kontrollera att
glukosinformationen för valt tidsintervall har överförts. Kontakta kundsupporten om inga data fortfarande inte visas.
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Använd informationen som visas i rapporterna för att filtrera, skriva ut och skicka som e-post
Högst upp till höger i varje rapport finns det alternativ för att ändra rapportinställningarna, skriva ut rapporten
och skicka den via e-post.

3

Klicka på
Till
Hur

Ändra rapportinställningar
Gör val för att välja vilka typer
av händelser, veckodagar och
andra alternativ som ska visas på
rapporterna.

Skriv ut rapport

Skicka rapport med e-post

Klicka på ikonen
för att konvertera
rapporten till PDFformat så att den
kan skrivas ut.

Följ popup-fönstrets uppmaningar
för att skicka utskriftsvänliga
rapporter med e-post till en
angiven mottagare.
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Rapport över glukosvariabilitet
Rapporten över glukosvariabilitet presenterar information på två sätt:
3

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.
Anmärkning:
Placera markören över ett
specifikt genomsnittligt
sensorvärde för att
visa detaljerna om
avläsningarna under
den timmen.
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Tabellen:

•	Organiserar glukosdata efter
fyratimmarsperioder.

3

•	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.

Anmärkning: Om du upplever problem
med att visa rapporten kan du pröva att
begränsa datumintervallet. Ovanligt stora
datamängder kanske inte gör rapporten
funktionell.

Köra rapporten

1. Välj Rapporter > Glukosvariabilitet
Datumintervallet som visas kommer att vara den sista veckans inmatade eller överförda data.

2. Välj datumintervall
Anmärkning: Ändra rapportens datumintervall genom att följa tidigare anvisningarna om att bestämma
datumintervall under avsnittet om kontrollpanelen i den här bruksanvisningen.
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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.

3

Köra rapporten

1. Välj Rapporter > Trend för glukos
2. Välj datumintervall
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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.

3

Anmärkning:
Placera markören över
ett specifikt sensorvärde
för att visa detaljerna om
avläsningarna.
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Rapport över glukoshistorik
I rapporten över glukosehistorik visas tidigare CGM-data och manuellt angivna data i form av ett trenddiagram.
Rapporten över glukoshistorik ger ett smidigt sätt att följa avläsningar och kalibreringar av sensorvärden.

3

Köra rapporten

1. Välj Rapporter > Rapport över glukoshistorik
2. Välj datumintervall
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Visa rapporten
Varje datapunkt utgör en avläsning av sensorvärde. Händelser som har loggats i mobilappen presenteras i rapporten
vid loggningstillfället. Om du väljer ett datumintervall på över 30 dagar visas inte händelser som t.ex. måltider
och insulin.

3

Anmärkning: Placera markören över ett specifikt sensorvärde för att visa detaljerna om avläsningarna.
Du kan även placera markören ovanför händelseikonen om du vill visa detaljer om händelsen.
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29

Glukosdistributionsrapport
Glukosdistributionsrapporten:

•	Organiserar din glukosinformation efter dina glukosmål och varningsgränser, och visar informationen i ett

3

cirkeldiagramformat.

•	Visar separata cirkeldiagram för innevarande och föregående perioder.
•	Målvärden ställs in under Glukosinställningar.
•	Ger en visuell kontroll av antalet avläsningar inom målet under fördefinierat intervall och förändring under en
längre tid.

Köra rapporten

1. Välj Rapporter > Glukosdistributionsrapport
2. Välj datumintervall
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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.

Bruksanvisning för Eversense DMS
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Sändarloggrapport
Sändarloggrapporten ger en omfattande dataöversikt inom valt datumintervall.

Sändarloggrapporten innehåller tre separata tabeller:

3

•	Blodglukos: Visar en listvy över alla manuellt införda glukosvärden och relaterade händelser i kronologisk ordning.
•	Händelseposter: Visar patienthändelser som har angetts med Eversense-mobilappen.
•	Glukosvärde från sensorn: Visar glukosvärden som har registrerats av sensorn.
Köra rapporten

1. Välj Rapporter > Sändarlogg
2. Välj datumintervall
Visa rapporten
Händelser visas med information avseende datum, tidpunkt och något av följande:

•	Blodglukos: Glukosvärde, enhet, kalibrering
•	Händelseposter: Händelsetyp, händelseundertyp, värde
•	Glukosvärde från sensorn: Glukosvärde, enhet, sensor-ID
Händelser kan sorteras i stigande eller fallande ordning genom att klicka i kolumnrubriken. Antalet poster anges
längst ner i varje logg.
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3

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

•	
•	

användes för

Användes: Ett blodglukosvärde som du angav för kalibrering och som godkändes i systemet.

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

•	

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

Bruksanvisning för Eversense DMS
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Om du väljer Enhetshistorik visas när sensorn sattes in och datum för kalibreringsstart.

Exportera data
3

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)

34
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4. Inställningar
Glukos
Med hjälp av glukosinställningarna kan du anpassa ditt glukosmål och dina varningsnivåer. Denna inställning
påverkar hur glukos och andra händelsedata organiseras och visas i rapporter. När du synkroniserar dina data
trådlöst via funktionen Dela mina data i mobilappen synkroniseras även glukosinställningarna du har sparat i appen
med ditt DMS-konto.

4

Anmärkning:

• Glukosinställningarna synkroniseras INTE när data överförs från smartsändaren via USB-kabeln.
•	Att ändra inställningarna i DMS ändrar INTE de inställningar du anger i Eversense-mobilappen. Du kan endast
ändra inställningarna för ditt Eversense CGM-system direkt i Eversense CGM-mobilappen.
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Så här ändrar du inställningarna i ditt Eversense DMS-konto:

1. Välj Inställningar > Glukos
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 varningsskalan att ändras i enlighet med detta.

4

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 glukovärdets varningsgräns.
5. När du har gjort ändringarna klickar du på Spara för att spara dem.
Anmärkning: Inställningarna av Eversense DMS påverkar endast hur alla data organiseras och presenteras på
skärmen, inte inställningarna för Eversense CGM-systemet.
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5. Sändare
Överför enhetsdata
Dina CGM-data kan överföras till ditt DMS-konto trådlöst eller med hjälp av USB-kabeln som medföljer
ditt Eversense CGM-system:

1. Om du har aktiverat Autosynk i Eversense-mobilappen överförs dina CGM-data automatiskt varannan timme

5

till ditt DMS-konto.

Tips: Det krävs en trådlös internetanslutning från mobilenheten för att synkronisera dina data med
Eversense-mobilappen.

Anmärkning: Du kan överföra data manuellt genom att öppna Dela mina data i Eversense-mobilappen och
trycka på Starta Synkronisering. Då överförs dina CGM-data trådlöst till ditt DMS-konto.

2. Datoranvändare kan även överföra data från smartsändaren via USB-kabeln som medföljer Eversense CGMsystemet. För att överföra data från smartsändaren via USB-kabel, måste du först hämta och installera
Eversense-klientprogrammet.

Anmärkning: Smartsändaren samlar inte in data från sensorn när hämtningen pågår.
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För att hämta och installera Eversense-klientprogrammet:

1. Välj Sändare > Hämta klientprogram
Hämtningen startar automatiskt.

Anmärkning: Efter hämtningen kanske ett
varningsmeddelande visas i webbläsaren som talar om
att installationsprogrammet normalt inte hämtas och kan
vara farligt. Eversense DMS innehåller inte skadlig kod eller
datorvirus som kan skada datorn.

5
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2. Kör installationsprogrammet
Du kan även klicka på ”Spara” för att spara programmet på skrivbordet och installera det vid ett senare tillfälle.
När du kör programmet, följ anvisningarna från InstallShield-guiden.
För Chrome-användare:

5
För användare av Internet Explorer och andra webbläsare:

Bruksanvisning för Eversense DMS

39

3. Klicka dig igenom standardalternativen för att installera programmet
a.

c.

5

b.

d.
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e.

5

f.
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Överföra data från smartsändaren till ditt DMS-konto:

1. Starta Eversense-klientprogrammet genom
att öppna Startmeny > Alla program
> öppna mappen Eversense > öppna mappen
Eversense Client > Klicka på ikonen

2. Klicka på ”Överför min sändardata” och ange
sedan e-postadressen som du använde för att skapa
ditt konto och ditt lösenord

5

Tips: För att starta programmet snabbt med Windows
operativsystem högerklickar du på ikonen Starta
Eversense-klienten och fäster den i Aktivitetsfältet eller
på Start-menyn.
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3. Anslut din smartsändare till datorn med

6. Klicka på OK för att fortsätta.

USB-kabeln och klicka på Överför

4. När du blir uppmanad klickar du på Ja för att
starta överföringen av data från smartsändaren till
ditt konto.

5
Anmärkning: Om du kontaktar kundsupport

Anmärkning: Första gången du överför data

för teknisk hjälp kanske du ombeds att överföra
diagnostikloggen. Den används för att skicka
en diagnostikloggfil från din smartsändare till
kundsupporten. Den här funktionen används
endast vid avancerad felsökning tillsammans
med kundsupport.

från smartsändaren öppnas ett popup-fönster som
frågar om du vill fortsätta. Om du har överfört data
från smartsändaren tidigare fortsätter du till steg 6.

5. Klicka på ”Ja” för att fortsätta
Dataöverföringen fortsätter automatiskt.
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6. Datadelning
DMS Pro
Du kan ansluta ditt Eversense DMS-konto till din läkares Eversense DMS Pro-konto för att visa och analysera dina
DMS-rapporter.

Bjuda in din vårdinrättning
6

För att koppla ditt Eversense DMS-konto till din vårdinrättnings Eversense DMS Pro-konto:

1. Skriv in din vårdinrättnings Eversense DMS Pro -nummer och tryck på ENTER-knappen på ditt tangentbord.

Obs! Kontakta din vårdinrättning om du inte känner till din vårdinrättnings Eversense DMS Pro-nummer.

2. Välj din vårdgivare från rullgardinslistan Vårdgivare.
3. Klicka på ”Dela mina data”
Vårdinrättningens namn, Vårdgivarens namn, Status och Datadelning visas. Statusen visar Väntande till dess att
din vårdinrättning har godkänt din inbjudan.
När din vårdinrättning har godkänt din inbjudan ändras statusen från Väntande till Godkänd, och
ändras till
i kolumnen Datadelning.
Din vårdgivare kommer nu att kunna se dina data från sitt Eversense DMS Pro-konto.

44

Bruksanvisning för Eversense DMS

Inbjudan från din vårdinrättning
Din vårdinrättning kan bjuda in dig att dela dina data med deras Eversense DMS Pro-konto.
Du kommer att få ett e-postmeddelande från DMS.Feedback@senseonics.com.
Klicka på länken i e-postmeddelandet för att dela dina rapporter.
När du klickar på länken kommer ditt konto att läggas till i din vårdinrättnings Eversense DMS Pro-konto.

Ta bort din vårdinrättning
För att ta bort åtkomst till dina data från din vårdinrättning kan du klicka på

6
i slutet av deras rad.

För att de ska kunna visa dina data måste du bjuda in dem igen, eller så kan de bjuda in dig till sin vårdinrättning från
sitt Eversense DMS Pro-konto.
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7. Hjälp
Om
Den här sidan visar de senaste versionerna av Eversense DMS och Eversense-klientprogrammet

Kontakta oss
Skicka feedback om
Eversense DMS

7

VIKTIGT: Feedback som lämnas här bevakas inte 24/7. Kontakta din lokala distributör om du har frågor
om ditt Eversense® CGM-system.
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Inaktivera mitt konto
VIKTIGT: Om du inaktiverar ditt Eversense
DMS-konto inaktiveras kontot för ALLA
Eversense-produkter.

7

Versionsinformation
Ger en översikt över de senaste
uppdateringarna för Eversense DMS.

Anmärkning: När det finns en ny
uppdatering för Eversense DMS visas en
banderoll överst på webbplatsen. Klicka på
banderollen för att visa alla uppdateringar.
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