
Vähimmäisvaatimukset: dexcom.com/clarity-requirements
Dexcom CLARITY ei ole vielä käytettävissä kaikissa maissa. 
Jos sinulla on kysyttävää CLARITYstä, ota yhteyttä paikalliseen Dexcom-edustajaan.

Dexcom CLARITY -ohjelmisto esittää diabeteksen hallinnan kannalta 

olennaiset mallit ja trendit avuksi diabeteksen hallintapäätösten 

tekemisessä. Luo potilastilejä, jotta voit automaattisesti vastaanottaa 

jatkuvan glukoosinseurantajärjestelmän (CGM) tiedot, joita voit 

tarkastella vuorovaikutteisesti tai tulostaa tapaamisten aikana. 

®

Käyttötarkoitus / turvallisuuslausunto
Verkkopohjainen Dexcom CLARITY® -ohjelmisto on tarkoitettu sekä kotikäyttäjien että terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön heidän auttaessaan diabetesta sairastavia ihmisiä tarkastelemaan, analysoimaan 
ja arvioimaan jatkuvan glukoosinseurantajärjestelmän (CGM) historiatietoja, mikä tukee tehokasta 
diabeteksen hallintaa. Se on tarkoitettu käytettäväksi lisälaitteena Dexcom CGM -laitteille, joissa on 
tietoliittymäominaisuuksia. Varoitus: Ohjelmisto ei tarjoa mitään lääketieteellisiä neuvoja, joten sitä 
ei pidä käyttää tähän tarkoitukseen. Kotikäyttäjien on kuultava terveydenhuollon ammattilaista ennen 
lääketieteellistä tulkintaa ja hoidon mukauttamista ohjelmiston tietojen pohjalta. Varoitus: Terveydenhuollon 
ammattilaisten tulee käyttää ohjelmistossa olevia tietoja käytettävissään olevien kliinisten tietojen kanssa. 
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CLARITY-sivustoon siirtyminen internetissä
1. Kirjoita selaimen osoiteriville https://clarity.dexcom.eu/professional.
2. Valitse Rekisteröi nyt.

Klinikkasi rekisteröiminen
Valtuutetun edustajan on rekisteröitävä kukin klinikka, jotta terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää sitä. 
Kun rekisteröit klinikan, sinusta tulee CLARITY-tilin järjestelmänvalvoja.

1. Valitse maa avattavasta valikosta ja valitse sitten Lähetä.
2. Täytä rekisteröintilomake ja valitse sitten Lähetä.
3. Napsauta saamassasi aktivointisähköpostissa olevaa Viimeistele rekisteröinti -kohtaa.
4. Syötä itsellesi käyttäjänimi ja salasana.
5. Valitse ensin Viimeistele rekisteröinti ja sitten OK.

Lisää henkilöstötilejä
Järjestelmänvalvojana voit kutsua klinikan henkilöstöä käyttämään Dexcom CLARITY -palvelua. 
Uusien käyttäjien on hyväksyttävä kutsu ja luotava käyttäjänimi ja salasana tiliensä aktivoimista varten.

1. Valitse ensin Henkilöstötilit ja sitten Lisää henkilöstötili.
2. Kirjoita työntekijän nimi ja sähköpostiosoite.
3. Määritä käyttöoikeudet valitsemalla Tavallinen käyttäjä tai Järjestelmänvalvoja.
4. Lähetä aktivointisähköposti kutsutulle käyttäjälle valitsemalla Tallenna.

Potilaan lisääminen
Lisää potilaita, jotka voivat vastaanottaa jatkuvia latauksia ja ladata, jakaa, tarkastella ja tulostaa CGM-tietoja 
manuaalisesti. 
Potilaat kirjautuvat omalle CLARITY-tililleen tietojen tarkastelemiseksi ja jakamiseksi.

1. Valitse Potilasluettelo.
2. Valitse Lisää uusi potilas. 
3. Kirjoita potilaan nimi, syntymäaika ja valinnainen potilastunnus.
4. Valitse Tallenna.

Potilaiden kutsuminen jakamaan tietoja
Tietoja ei jaeta klinikan ja potilaiden välillä, ennen kuin potilaat ovat hyväksyneet jakamista koskevan 
CLARITY-kutsun. Hyväksynnän jälkeen Dexcom Mobilen käyttäjän tiedot latautuvat automaattisesti ja 
jatkuvasti potilaan CLARITY-tilille. Kutsut voidaan tulostaa tai niitä voidaan tarkastella CLARITY-sovelluksella 
tai ne voidaan lähettää sähköpostitse kotitietokoneella hyväksyttäviksi. 

1. Valitse Potilasluettelo.
2. Napsauta kutsuttavan potilaan nimeä.
3. Valitse Jaa tietoja.
4. Valitse Tulosta kutsu, jos haluat tarkastella kutsua tai tulostaa sen, tai valitse Lähetä kutsu sähköpostitse.

Potilaiden auttaminen CLARITY-sovelluksen kanssa jakamisen valtuuttamisessa
Jotta tiedot ovat heti käytettävissä käynnin aikana, potilaiden tulee tehdä seuraavat:

1. Asentaa Dexcom CLARITY -sovellus älypuhelimeen.
2. Kirjautua sisään henkilökohtaisilla Dexcom-tilitiedoillaan tarpeen mukaan.
3. Valita Jaa ja noudattaa näytön ohjeita.

Jakamiskoodi on annettu edellä olevassa osassa mainitussa kutsussa.
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