
PIKA- 
OPAS
CareLink™-järjestelmä

Helpot vaiheittaiset ohjeet uuden 
CareLink™-järjestelmän käyttöön 
terveydenhuollon ammattilaisille. 

https://CareLink.Medtronic.com

Etsi potilas tai lisää uusi potilas

a) Olemassa oleva potilas – etsi millä tahansa 
hakukriteerillä

b) Uusi potilas – lisää nimi, syntymäaika, yms.

Nopeat potilastoiminnot

Klikkaa merkittyjä kohtia: 

a) CareLink™ Personal -ohjelmistoa käyttävät  
potilaat voidaan yhdistää CareLink™-järjestelmään.                        
HUOMAA: vaatii potilaan käyttäjätunnuksen ja                                                   
salasanan.

b) Merkitse potilaita luodaksesi lyhyempi luettelo

c) Aloita laitteen tietojen lataus
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ALOITUS
Sisäänkirjautuminen

a) Anna käyttäjänimi ja salasana
 § Löydät käyttäjänimesi ja linkin salasanan vaihtamiseen  
saamastasi sähköpostista

 § Linkki vanhenee 2 tunnissa turvallisuussyistä

b) Unohditko salasanasi?
 § Tarvitset rekisteröinnissä käyttämäsi sähköpostiosoitteen
   ja käyttäjänimen
 § Saat salasanan vaihtolinkin sähköpostitse

c) Usein kysyttyä
 § Luettelo tuetuista laitteista
 § Luettelo tuetuista selaimista ja käyttöjärjestelmistä
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https://CareLink.Medtronic.eu

87 % sertifioiduista diabeteskouluttajista 
valitsi CareLinkTM -ohjelmiston 
diabeteksenhallintajärjestelmäkseen.1

HALLINNOI POTILASLUETTELOA



Valitse vanha tai lisää uusi laite
TÄRKEÄÄ: Ensimmäinen latauskerta edellyttää 
asennusta. Tietojen lataus ei ole mahdollista tabletilla.

1)  Valitse haluamasi 
potilas ja klikkaa 
Lataa laitteen tiedot 
-painiketta.

2)  Valitse olemassa oleva 
laite.

3)  Jos lataat uuden laitteen tietoja, klikkaa Uusi laite:
§   Valitse laitteen tyyppi, merkki ja malli.
§   Anna laitteen sarjanumero, klikkaa Seuraava.
§  Seuraa ohjeita ja klikkaa Lisää laite.
§   Valitse pyydettäessä MiniMed™ 600-sarjan   

pumpusta Kyllä salliaksesi yhteyden.

LUO RAPORTTEJA
Päivitä  sivusto tietojen lataamisen 
jälkeen

a)  Klikkaa Päivitä 
päivittääksesi kalenterin.

b)  Valitse 
raportointiajanjakso.

HUOMAA: Klikkaa raportointiajanjakson vieressä 
näkyvää info-painiketta vaiheittaiseen raporttien 
luomisen oppaaseen.

 

Valitse raportit

a)  Käytä suosikkiraportteja valitaksesi 
haluamasi raportit nopeasti.

b)  Klikkaa Luo raportteja nähdäksesi raportit.

HUOMAA: Arviointi ja edistyminen -raportti 
voi verrata kahta eri raportointiajanjaksoa.

1)  Raportin valitsemisen jälkeen uusi Edistyminen alkaen -valikko näkyy 
raportointiajanjakson vieressä. 

2)  Valitse valikosta aika, jolloin haluat aloittaa vertailuajanjakson 
(esimerkiksi 3 kuukautta sitten).

3)  Vahvista vertailuajanjakson päivämäärät.
4) Klikkaa Käytä.

UC TO be provided

Parhaat käytännöt lataukseen
TÄRKEÄÄ: Noudata KAIKKIA alla olevia ohjeita varmistaaksesi 
onnistuneen tietojen latauksen

1)  Tarkista, että yhteyslaitteena 
käytettävä VS-mittari ei 
ole liitettynä mihinkään 
insuliinipumppuun.

2)  Odota muutama sekunti 
liitettyäsi CareLink™ USB-tikun 
tai VS-mittarin tietokoneeseen.

3)  Tarkista, ettei pumpussa ole lataushetkellä käynnissä 
hälytyksiä, aktiivista bolusta tai väliaikaista basalia, ja että se on 
mahdollisimman lähellä USB-tikkua tai VS-mittaria.

4)  Valitse pyydettäessä MiniMed™ 600-sarjan pumpusta Kyllä 
salliaksesi yhteyden. Ensimmäisellä latauskerralla tämä pyyntö 
tulee kahdesti: sekä pumppua lisättäessä että ladattaessa.
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1  dQ&A Diabetes Educator
Perspectives Survey, Q3 2015. 
428 vastaajaa.  
 
Turvallisuustiedot:  
CareLink™-järjestelmä

CareLink™-järjestelmä on tarkoitettu 
käytettäväksi apuvälineenä 
diabeteksen hallinnassa. Ainoastaan 
sen antamia tietoja EI tule käyttää 
diabeteksen hallinnassa. Lisätietoja 
käyttöohjeista, käyttöaiheista, vasta-
aiheista, varoituksista, varotoimista 
ja mahdollisista haittavaikutuksista 
löydät laitteen käyttöoppaasta. 
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LATAA PUMPUN, CGM:N TAI MITTARIN TIEDOT


