Det tryggaste valet inom diabetesvård
Vi på Rubin Medical är specialister på diabetes
typ 1 och vårt mål är att vara det tryggaste
valet inom diabetesvård. Vi gör vårt arbete
med stort hjärta och vi sätter alltid kundens
behov i fokus. Som användare får du det
bästa av två världar: det mindre företagets
personliga service och trygghet tillsammans
med den kvalitet och ständiga utveckling som
kännetecknar ett globalt spjutspetsföretag.
Vårt erbjudande är förstklassiga
diabeteshjälpmedel och tillbehör i kombination
med bästa möjliga kundservice och vi
utvecklar kontinuerligt vårt sortiment för att
kunna erbjuda dig bästa möjliga vård. Mer om
diabetes och om alla våra produkter hittar du
på vår webbplats.

SE-1279-190226

Välkommen till oss på
för Eversense XL start
den
För senaste nytt, bli en del av vår community på
facebook.com/rubinmedical
Kundsupport vardagar 8–17: 040-15 54 80
www.rubinmedical.se

Innan start har du möjlighet att läsa mer om
Eversense på: http://rubinmedical.se/eversense

• Om du inte har konto så registrera ett konto
direkt.

Fundera på vilken arm som du vill att sensorn skall
sättas.

• Logga in.
• Gå in på ”Anslut App”, och anslut Eversense.

Notera att Eversense XL långtids-CGM med larm
skall kalibreras 2 gånger dagligen.

• Verifiera med dina inloggningsuppgifter för
Eversenseappen, för att godkänna och lägga till
Eversense Mobile app till ditt personliga diasend
konto.

Innan start MÅSTE du kontrollera
och göra följande punkter här nedan:
• Kontrollera att du har kompatibel telefon på
http://rubinmedical.se/eversense/eversense
-app-kompatibilitet.
• Ladda ner appen ”Eversense CGM”,
från App Store eller Google play.
• Skapa ett Eversense DMS konto i
appen. Lösenordet måste innehålla
stor och liten bokstav, en siffra och ett specialtecken. Du kan också skapa ett konto på www.
eversensedms.com om du tycker det är enklare.
Logga sedan in på Eversense appen med dina
uppgifter och bekanta dig gärna med appen
innan start.
Skriv gärna ner din e-postadress
……………………………………………………….................
och ditt lösenord här ………………………..............
det är viktigt att du sparar dessa uppgifter och tar
med dig till Eversense starten.

OM du fått din smartsändare hem kan
du förbereda parkopplingen med din
smarttelefon, annars görs detta på
kliniken vid start.
• Ladda smartsändaren 15 minuter- lampan skall
lysa grönt, då är den fulladdad.

• För att få support från din behandlande läkare
och sjuksköterska på kliniken går du in på fliken
”Dela data” och lägger till din kliniks specifika
ID nr ...............................................
Har du frågor om Diasend/Glooko- ta kontakt med
deras support på: tel. 031-762 88 88 eller e-post
till sverige@diasend.com.
Skriv gärna ner även dina inloggningsuppgifter på
en säker plats.

• Aktivera bluetooth på din smarttelefon.
• För dig som fått bruksanvisningen, läs sidan 26
om parkoppling mellan sändare och smarttelefon, annars görs detta på kliniken.

FÖR att du skall få möjlighet till full
support, skapa ett personligt konto på
Diasend/Glooko.

Eversense NOW - Följarfunktion
OM du önskar eller har personer som är intresserade av följarfunktionen så finns den möjligheten,
för närvarande för Iphone användare.
• Gå in http://rubinmedical.se/eversense/eversense-now-foljarfunktion/
• Eller läs i bruksanvisningen, kap 15, sidan 112

• Gå in på https://diasend.com//sv
VÄLKOMMEN!

