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• Potilaan luominen pilvipalvelussa alkaa 
siirtymällä selaimella osoitteeseen 
https://carelink.medtronic.eu/

• Ammattilaiskäyttäjä kirjautuu sisään 
ammattilaiskäyttäjätunnuksilla.

https://carelink.medtronic.eu/


• Potilaan luominen alkaa painamalla 
päänäkymän ”Uusi potilas” -painiketta.



• Potilaan yleisiin tietoihin 
syötetään potilaan
• Etunimi
• Sukunimi
• Potilasryhmä

• Lisätietoihin täytetään potilaan
• Syntymäaika
• Diabeteksen tyyppi
• Sähköposti
• Potilastunnus (Fimlab-

Omamittauspalvelun
potilasnumerotunniste)

• Sukupuoli
• Matkapuhelin
• Mahdolliset 

huomautukset

• Potilas luodaan painamalla 
”Lähetä”-painiketta.



• Potilas on nyt luotu CareLink-
järjestelmään ja se näkyy 
potilasluettelossa.



Potilaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen 

yhdistäminen



• Ammattilainen voi tarkastella potilaan yhdistettyjen Medtronic-laitteiden tietoja 
yhdistämällä potilaan CareLink™ Personal –käyttäjän pilvipalvelutiliin.

• Potilas voi tarkastella CareLink™ Personal -tilillään laitetietojaan, jotka sairaala on 
ladannut CareLink™-järjestelmän tilillensä.



• Potilaan yhteyden tila potilaan 
CareLink Personal –
käyttäjätunnukseen nähdään 
potilastaulukon CareLink™ 
Personal –sarakkeen kohdalta.

• Painamalla potilasvalikosta 
halutun potilaan riviltä, siirrytään 
potilaan sivulle.



• Potilasprofiiliin siirrytään 
painamalla potilaan sivulla 
”Potilasprofiili” -painiketta.



• Potilaan henkilökohtainen 
käyttäjätunnus voidaan yhdistää 
pilvipalvelutilin potilaaseen kahdella eri 
tavalla:
• Potilaalle voidaan lähettää 

yhdistämispyyntö käyttäjänimen 
perusteella.

• Potilas voi yhdistää 
käyttäjätunnuksensa 
pilvipalvelutiliin paikanpäällä 
käyttäjänimellä ja salasanalla.

• Jos potilaalla ei ole entuudestaan 
henkilökohtaista potilaskäyttäjää, täytyy 
se erikseen luoda (erillinen ohje).



Potilaan henkilökohtaisen tilin yhdistäminen 

käyttäjänimellä

1. Yhdistämispyynnön lähettäminen



• Potilaan henkilökohtaisen käyttäjän 
yhdistämiseen päästään painamalla 
”Yhdistä Personal –tiliin” –painiketta.



• Yhdistymispyyntöön käyttäjänimellä siirrytään 
painamalla ”Lähetä yhdistämispyyntö potilaan 
käyttäjänimellä” -painiketta.



• Käyttäjänimi –kenttään syötetään potilaan 
henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen käyttäjänimi. 
Tämä täytyy kysyä potilaalta itseltään.

• Yhdistämispyyntö lähetetään ”Yhdistä” –painikkeesta.

• Painamalla ”Yhdistä” –painiketta, ammattilainen 
vahvistaa seuraavat tiedot:
• 1. Olet sairaalan asianmukaisesti valtuutettu 

edustaja.
• 2. Valtuutat sairaalan CareLink™-järjestelmän 

tilin yhdistämisen kyseisen potilaan CareLink™ 
Personal -tiliin.

• 3. Hyväksyt CareLink™-järjestelmän käyttöehdot.
• 4. Hyväksyt tietosuojalausunnon.



• Yhdistämispyyntö on lähetetty 
hyväksyttäväksi potilaan 
henkilökohtaiselle käyttäjälle.



Potilaan henkilökohtaisen tilin yhdistäminen 

käyttäjänimellä

2. Yhdistämispyynnön hyväksyminen



• Potilas siirtyy selaimella osoitteeseen 
https://carelink.minimed.eu/app/login

• ”Maa tai alue” –kenttään valitaan 
”Suomi” ja ”Kieli” –kenttään ”Suomen 
Kieli”.

• Kirjautumiseen jatketaan ”Jatka” -
painikkeesta

https://carelink.minimed.eu/app/login


• Potilas kirjautuu sisään palveluun 
potilastunnuksillaan.



• Potilaan päänäkymän ylävalikon 
ilmoitusikonissa on nähtävissä uusi 
ilmoitus.

• Painamalla Ilmoitus –painiketta 
avautuu laitospyyntöilmoitus.

• Pyyntöön päästään painamalla 
”Näytä pyyntö (pyynnöt)” -
painiketta



• Pyyntö henkilökohtaisen käyttäjän 
yhdistämisestä klinikkaan 
hyväksytään ”Hyväksy” –
painikkeesta.



• Potilaskäyttäjä on nyt yhdistetty 
pilvipalvelutiliin.



Potilaan henkilökohtaisen tilin yhdistäminen 

paikanpäällä sisäänkirjautuen



• Potilaan henkilökohtaisen käyttäjän 
yhdistämiseen päästään painamalla 
”Yhdistä Personal –tiliin” –painiketta.



• Potilas voidaan yhdistää 
pilvipalvelutiliin paikanpäällä 
potilaskäyttäjätunnuksella painamalla 
”Yhdistä nyt potilaan käyttäjänimellä ja 
salasanalla” -painiketta.



• Potilas syöttää käyttäjänimen ja 
salasanan niihin osoitettuihin kenttiin ja 
painaa ”Yhdistä” –painiketta hyväksyen 
käyttäjätunnuksen yhdistämisen 
pilvipalvelutiliin.



• Potilas lukee käyttöehdot ja hyväksyy ne 
painamalla ”Hyväksy” –painiketta.



• Potilaskäyttäjä on onnistuneesti 
yhdistetty pilvipalvelutiliin.
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