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• Dexcom CLARITY –mobiiliapplikaation lataukseen päästään 
siirtymällä Joko Applen iOS laitteella App Storeen tai Android 
laitteella Google Play Kauppaan.

• Kaupan hakukenttään kirjoitetaan ”dexcom clarity” ja ladataan 
”Dexcom CLARITY” –mobiiliapplikaatio.



• Avataan Dexcom CLARITY –mobiiliapplikaatio.

• Jos käyttäjällä on jo entuudestaan Dexcom
potilaskäyttäjätunnukset, kirjaudutaan sisään normaalisti 
syöttämällä potilaskäyttäjätunnuksen käyttäjänimi ja salasana 
niille osoitettuihin kenttiin ja kirjautumalla sisään ”Login” –
painikkeesta, jonka jälkeen mobiiliapplikaatio on valmis 
käytettäväksi.  

• Jos käyttäjätunnuksia ei vielä ole, painetaan ”Sign Up” –painiketta.



• ”E-mail address” –kenttään syötetään sähköpostiosoite, jolle 
potilaskäyttäjätunnukset halutaan rekisteröidä.

• Rekisteröitävä sähköpostiosoite syötetään uudestaan 
”Confirm e-mail adress” –kenttään.

• ”Country of Residence” –kenttään valitaan maaksi ”Finland”.

• Käyttöehdot ja yksityisyyskäytäntö täytyy hyväksyä 
käyttäjätunnusten luomiseksi. Ne ovat luettavissa linkeistä 
”Terms of Use” ja ”Privacy Policy”.

• Käyttöehdot ja yksityisyyskäytäntö hyväksytään painamalla 
niille osoitetusta valintaruudusta.

• Sähköpostiosoitteen vahvistukseen jatketaan painamalla 
”Submit” –painiketta.



• Dexcom lähettää vahvistusviestin rekisteröitävään 
sähköpostiosoitteeseen.

• Siirrytään rekisteröitävään sähköpostiosoitteeseen ja avataan 
kyseinen vahvistusviesti.



• Käyttäjällä on 24 tuntia aikaa vahvistaa sähköpostiosoite.

• Sähköpostiosoite vahvistetaan painamalla viestin ”Confirm
Email Adress” –painiketta, joka ohjaa käyttäjän 
käyttäjätunnusten luontiin.



• Sähköpostiosoite on nyt vahvistettu.

• Käyttäjälle syötetään uusi käyttäjänimi sekä salasana.

• Käyttäjänimi syötetään ”Username” –kenttään. 
(Käyttäjänimellä kirjaudutaan jatkossa sisään)

• Salasana syötetään ”Password” –kenttään ja vahvistetaan 
syöttämällä sama salasana myös ”Confirm Password” –
kenttään.

• Käyttäjätunnusten luontia jatketaan painamalla ”Next” –
painiketta.



• Täytetään käyttäjätieto lomakkeeseen etu- sekä sukunimi 
niille osoitettuihin kenttiin.

• Vahvistetaan asuin maan oikeellisuus painamalla 
valintalaatikko valituksi ja valitaan asuinmaaksi ”Country of 
Residence” –kenttään Finland sekä ensisijaiseksi kieleksi 
”Preferred Language” –kenttään Suomi.

• Käyttäjätunnusten luontia jatketaan painamalla ”Next” –
painiketta.



• Täytetään lomakkeeseen
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Lempinimi (valinnainen)

• Jatketaan käyttäjätunnusten viimeistelyyn painamalla ”Next” 
–painiketta.



• Tarkistetaan, että syötetyt tiedot ovat oikein.

• Käyttäjätunnusten luonti viimeistellään painamalla 
”Submit” –painiketta.



• Käyttäjätunnusten luonti onnistui.

• Painetaan ”Get Started” –painiketta, jonka jälkeen 
näytölle tulee ”Open in ”CLARITY”?” ikkuna. 

• Siirrytään applikaatioon painamalla ”Open” –painiketta.



• Dexcom CLARITY –mobiiliapplikaatioon siirtymisen jälkeen 
uudelle käyttäjälle päästään kirjautumaan painamalla 
”Continue to Login” –painiketta.



• Kirjaudutaan sisään juuri luoduilla käyttäjätunnuksilla.



• Valitaan halutut valinnat Dexcomin suostumusten hallinnasta 
painamalla otsikoiden viereisiä valinta –laatikoita.
• ”Send your data to Dexcom (UK) Ltd” ja ”Use Dexcom

Clarity Software” –valinnat ovat suositeltavia 
potilaskäyttöön.

• Painetaan ”Save and Continue” –painiketta.



• Käyttäjätunnukset luotiin onnistuneesti ja Dexcom CLARITY 
–mobiiliapplikaatio on valmiina käytettäväksi.
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