Sådan aflæser du glukosemålinger fra Libre ved
hjælp af Diasend eller LibreView
Du kan lave glukosemålinger ved hjælp af din Libreaflæser eller din telefon.
Herunder kan du se, hvordan du kommer i gang, uanset om du bruger Libre-aflæser eller din telefon som
skanner.

SÅDAN OVERFØRER DU DATA FRA LIBREAFLÆSER
For at aflæse din Libre-aflæser hjemme via Diasend,
skal du først oprette en konto hos Diasend og derefter installere "Diasend Upload".



Slut kablet til computeren.



Sæt kablet i aflæseren.



Du kan nu følge med i, hvor mange % data der bliver overført.



Første gang du aflæser din Libre-aflæser, skal
den kobles til din personlige side. Skriv derfor brugernavn og password og tryk på "valider" for at
den kan overføre 100% data.



Tryk ”afslut” når data er overført. Gå til hjemmesiden Diasend.com og log ind for at se dine data.



Vælg "CGM" og nedenunder "Dag for dag". Har
du flere blodsukkerapparater eller en pumpe, du
også aflæser til Diasend, kan du trykke ”sammenlign” og ”Dag for dag” for at samle data i ét billede.

1. Opret konto


Gå ind på hjemmesiden: https://diasend.com og
tryk på ”Opret din Diasend-konto” for at oprette dig
som bruger med brugernavn og adgangskode.

SÅDAN OVERFØRER DU DATA FRA LIBRE
MED TELEFON



Vælg ”Danmark”



Opret login-detaljer



Indtast personlige oplysninger.

For at kunne bruge din telefon som skanner, skal du
downloade appen "FreeStyle LibreLink" på din telefon.



I feltet under "del data", skal du indtaste Klinik-ID
94-49543.



Bekræft registreringen ved at krydse af i de 2 felter.

2. Installér Diasend Upload


Tryk på det blå felt med "Diasend Upload".



Sig ja til, at programmet må lave ændringer på din
PC. Kør som administrator på PC'en under installation og første aflæsning. Vælg at sproget skal
være dansk.



Følg punkterne i installationsguiden og vælg undervejs, at der skal laves et ikon på skrivebordet.



Da du ikke har Libre 2, fjernes fluebenet ved Freestyle Data Hub.



Genstart herefter PC'en.



I menuen (de tre streger i øverste venstre hjørne)
vælger du ”Forbundne apps”



Vælg ”LibreView” og tryk på ”forbind”.



Tryk på ”Forbind med en praksis”



Tast praksis-ID ind: 00 37 30 73.



Tryk på ”Forbind”.

KONTAKT
Kontakt os, hvis vi skal se din aflæsning
Hvis du ønsker, at vi skal se på din aflæsning, skal du
sende en mail til diabetessygeplejersken@rn.dk eller
sende en sms til: 41 31 78 35.

3. Aflæs Libre-aflæser (eller andet apparat)


Tryk på ikonet "Diasend Upload" på din PC.
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