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Potilaan luominen pilvipalvelutiliin



• Potilaan luominen pilvipalvelutiliin alkaa 
siirtymällä selaimella osoitteeseen 
https://clarity.dexcom.eu/professional/

• Ammattilainen kirjautuu sisään 
ammattilaiskäyttäjätunnuksillaan.

https://clarity.dexcom.eu/professional/


• Uusi potilas lisätään 
painamalla ”Lisää uusi 
potilas” –painiketta 
päänäkymän oikeassa 
yläpalkissa.



• Potilaslomakkeeseen täytetään 
potilaan:
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
• Potilastunnus (Fimlab-

Omamittauspalvelun
potilasnumerotunniste)

• Potilaan luonti viimeistellään 
”Tallenna” –painikkeesta.



• Potilas on lisätty onnistuneesti.

• Nyt on mahdollista:
• Lähettää tiedot ”Lähetä 

tiedot” –painikkeesta.

• Jakaa tiedot ”Jaa tiedot” 
painikkeesta.

• Lisätä toinen potilas ”Lisää 
toinen potilas” –
painikkeesta.

• Jatkaa päänäkymään 
”Sulje” –painikkeesta.



Potilaan kutsuminen jakamaan tietoja 

pilvipalvelutiliin



• Ammattilaiskäyttäjän päänäkymästä 
painetaan potilaslistasta sen 
potilaan kohdalta, joka halutaan 
pyytää jakamaan tietoja 
pilvipalvelutilin kanssa.



• Potilaan kutsumiseen jakamaan 
tietoja siirrytään painamalla ”Jaa 
tiedot” –painiketta.



• Potilas voidaan kutsua tulostamalla 
kutsu, jossa on liittymiseen 
tarvittavat ohjeet sekä koodi. 
Kyseinen kutsu täytyy välittää 
potilaalle ammattilaisen toimesta.

• Potilas voidaan kutsua myös 
lähettämällä kutsu sähköpostitse, 
jolloin potilaan 
sähköpostiosoitteeseen tulee 
samainen kutsu.

• Potilaalla täytyy olla luotuna 
Dexcom CLARITY –
potilaskäyttäjätunnukset (erillinen 
ohje), jotta tietoja pystytään 
jakamaan.

• Potilas pystyy liittymään 
pilvipalvelutiliin joko selaimella tai 
Dexcom CLARITY –
mobiiliapplikaatiolla (erillinen ohje 
mobiiliapplikaation käyttöönotosta).



Potilaan kutsuminen jakamaan tietoja

1. Tulostamalla



• Valitaan kahdesta ”Tulosta 
kutsu” –vaihtoehto.

• Kutsun tulostukseen pääsee 
painamalla ”Kutsu” –painiketta.



• Kutsun voi tulostaa painamalla 
”Tulosta” –painiketta.

• Seuraavaksi potilaan täytyy liittyä 
jakamaan tietoja pilvipalvelutilin 
kanssa.



Potilaan kutsuminen jakamaan tietoja

1. Sähköpostikutsulla



• Valitaan ”Lähetä kutsu 
sähköpostilla” –vaihtoehto.

• Potilaan sähköpostiosoite 
syötetään ”Sähköpostiosoite” –
kenttään.

• Kutsu lähtee potilaan 
sähköpostiosoitteeseen 
painamalla ”Kutsu” –painiketta.



• Kutsu lähetettiin onnistuneesti 
potilaan sähköpostiosoitteeseen. 

• Seuraavaksi potilaan täytyy liittyä 
jakamaan tietoja pilvipalvelutilin 
kanssa.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja 

pilvipalvelutilin kanssa selaimella



• Jos potilas on saanut kutsun sähköpostiviestillä
• Potilas menee sähköpostiinsa ja avaa Dexcomin

lähettäneen kutsun liittyä jakamaan tietoja 
ammattilaisen kanssa

• Potilas kopioi leikepöydälle ”Jakamiskoodisi*” –
kentässä olevan koodin.

• Seuraavaksi potilas painaa koodikentän alla 
olevasta linkistä.

• Jos potilas on saanut kutsun tulosteena
• Potilas siirtyy selaimella tulosteessa 

”Jakamiskoodisi*” –kentän alla olevaan 
osoitteeseen.



• Kirjaudutaan sisään ”Kirjaudu 
sisään” -painikkeesta.



• Kirjaudutaan sisään 
potilaskäyttäjätunnuksilla.



• Jos Dexcom suostumusten hallintaa ei ole vielä tehty, valitaan halutut 
valinnat painamalla otsikoiden viereisiä valinta –laatikoita.

• Painetaan ”Tallenna ja jatka” –painiketta.



• Jakamiskoodi –kenttään 
syötetään sähköpostin tai 
tulosteen jakamiskoodi.

• Syntymäaika asetetaan 
”Varmista syntymäaikasi” –
kenttään.

• Jatketaan painamalla ”Jatka” -
painiketta.



• Varmistetaan, että 
pilvipalvelutilikentässä on 
oikea pilvipalvelutili.

• Annetaan suostumus jakaa 
tietoja kyseisen 
pilvipalvelutilin kanssa.

• Painetaan ”Kyllä, jaa tietoni” 
–painiketta.



• Liittyminen onnistui ja 
tiedon jakaminen 
pilvipalvelutiliin on nyt 
käynnissä.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja 

pilvipalvelutilin kanssa Dexcom CLARITY -

mobiiliapplikaatiolla



• Potilas avaa Dexcom CLARITY –mobiiliapplikaation.

• Mobiiliapplikaatio avautuu suoraa potilaan profiilisivulle.

• Profiilisivulta siirrytään pilvipalvelutilien hallinnointiin 
painamalla ”Authorize Sharing” –painiketta.



• Pilvipalvelutiliin liittymiseen siirrytään painamalla ”Accept
Invitation” –painiketta.



• Sähköpostitse tai tulosteesta saatu jakamiskoodi syötetään 
”Sharing Code” –kenttään.

• Syntymäaika asetetaan ”Date of Birth” -kenttään. 

• Pilvipalvelutiliin liittymisen vahvistukseen siirrytään 
painamalla ”Continue” –painiketta.



• Vahvistetaan pilvipalvelutiliin liittyminen jakamaan tietoja 
painamalla sille osoitetusta valintalaatikosta

• Liitytään pilvipalvelutiliin painamalla ”Yes, Share My Data” 
–painiketta. 



• Pilvipalvelutiliin liittyminen onnistui ja tiedon jakaminen 
on nyt käynnissä.

• Mobiiliapplikaation käyttöön palataan painamalla ”Done” 
–painiketta.
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