
Rekisteröidy maksutta osoitteessa: www.LibreView.com

Jaa tietoja FreeStyle Libre -lukulaitteesta LibreView -pilvipalveluun

VOIT 
TEHDÄ
SEN
KOTOA

Simuloituja tietoja näytetään vain toiminnan havainnollistamiseksi, eikä niissä ole todellisia potilaita tai potilastietoja.
© 2020 Abbott. Sensoriyksikön muoto, FreeStyle, Libre, ja siihen liittyvät tavaramerkit omistaa Abbott. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-24630 v1.0 07/20
www.FreeStyle.Abbott/fi-fi · 0800 555 500 · Abbott Oy · Diabetes Care · Linnoitustie 4 · 02600 Espoo



Voit ladata tiedot helposti kotona liittämällä 
FreeStyle Libre -lukulaitteen keltaisella 
johdolla tietokoneeseen

• Klikkaa Rekisteröidy

• Valitse potilaille tarkoitettu 
LibreView1 -tili ja noudata 
näytön ohjeita

• Vahvista söhköpostiin 
saapuvalla vahvistusviestillä

Rekisteröidy

• Liitä FreeStyle Libre -lukulaite

• Klikkaa Aloita lataus

• Suorita asennus noudattamalla näytön ohjeita

• Varmista kaikkien tietojen tallentuminen lataamalla tiedot 
FreeStyle Libre -lukulaitteeltasi vähintään 90 päivän väleinLataa tiedot

Luo oma LibreView –tili osoitteessa 
www.LibreView.com

Lataa tiedot kotona  
FreeStyle Libre -lukulaitteelta Kun olet ladannut omat tietosi raportin tarkastelua 

varten, noudata seuraavia ohjeita (muista, että 
jos käytät FreeStyle LibreLink -sovellusta2, tietosi 
latautuvat automaattisesti** LibreView -tilillesi)

• Klikkaa >

• Klikkaa Glukoosiraportit

• Valitse tarkasteltavat raportit 
vasemmanpuoleisesta valikosta

Raportit^

1

2

Miten jaat tietojasi3

Voit jakaa tietoja terveydenhuollon ammattilaiselle 
liittämällä tilisi hoitopaikan tiliin

• Pyydä, että terveydenhuollon ammattilainen kutsuu sinut jakamaan tietoja kanssaan

• Saat sähköpostiviestin, jossa sinua pyydetään jakamaan tietoja

• Klikkaa Hyväksy ja kirjaudu LibreView -tilillesi jossa vielä kuittaat kutsun vastaanotetuksi

TAI

• Pyydä terveydenhuollon 
ammattilaiselta vastaanoton tunnus

• Klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa 
olevaa kolmea pientä viivaa

• Klikkaa Tilin asetukset

• Klikkaa Omat vastaanottoni

• Kirjoita vastaanoton tunnus  
ja klikkaa Lisää

LIBREVIEW -VASTAANOTON TUNNUS:

1. LibreView-verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja on osoitteessa www.LibreView.com 2. FreeStyle LibreLink -sovelluksen ja FreeStyle Libre -lukulaitteen ominaisuudet ovat samankaltaiset mutta eivät täysin samanlaiset.  Glukoosiarvo on mitattava sormenpäästä verensokerimittarilla, jos glukoosiarvot muuttuvat 
nopeasti, koska silloin soluvälinesteen glukoosiarvot eivät vastaa veren glukoosiarvoja tarkasti; tai jos FreeStyle LibreLink -sovellus varoittaa hypoglykemiasta tai lähestyvästä hypoglykemiasta, tai jos oireet eivät vastaa FreeStyle LibreLink –sovelluksen mittaamia lukemia. FreeStyle Libre -sensori on yhteydessä sen käynnistäneeseen FreeStyle Libre -lukulaitteeseen tai 
FreeStyle LibreLink -sovellukseen. Jos haluat käyttää sekä lukulaitetta että sovellusta, käynnistä sensori ensin lukulaitteella ja sen jälkeen puhelimella. FreeStyle LibreLink -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Tarkista verkkosivustolta lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta ennen sovelluksen käyttöä. FreeStyle LibreLink 
-sovelluksen käyttö edellyttää  rekisteröitymistä LibreView -pilvipalveluun. ^ Täydellisen glykeemisen profiilin saa skannaamalla kerran 8 tunnin välein. ** Käyttäjällä on oltava toimiva internet-yhteys, jotta tiedot latautuvat automaattisesti LibreView-järjestelmään.


