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• Potilaan luominen palveluun alkaa siirtymällä 
selaimella osoitteeseen 
https://mediq.vitalhealthsoftware.com/?language=EN

• Ammattilainen kirjautuu käyttäjälleen 
ammattilaistunnuksilla.

• Huom! Käyttäjänimessä ja salasanassa täytyy 
huomioida sekä isot, että pienet kirjaimet.

https://mediq.vitalhealthsoftware.com/?language=EN


• Jos pilvipalvelutiliin ei vielä ole lisättyjä potilaita, 
päänäkymässä on asetettuna ”Rekisteröi potilas” –
ikkuna, jonka painikkeesta ”Rekisteröi potilas” 
painamalla siirrytään potilaan luontiin.

• Jos pilvipalvelutiliin on jo lisätty potilaita, avataan 
jokin potilas tuplaklikkaamalla kyseisen potilaan 
riviä potilaslistasta, josta päästään potilastiedot -
sivulle.

• Potilastietosivulla pitämällä hiirtä ”Potilaan 
perustiedot” –painikkeen oikean puoleisen kolmen 
pisteen päällä, aukeaa ”Rekisteröi potilas” –
painike.

• Painamalla ”Rekisteröi potilas” -painiketta 
päästään potilaan luontiin.



• Potilaan rekisteröintilomakkeeseen täytetään vähintään 
pakolliset tiedot
• Potilasnumero (Fimlab- Omamittauspalvelussa 

potilaalle Diacare Connected Care Platform –
pilvipalvelullista laitetta lisätessä luodaan 
laitekohtainen potilastunniste painamalla ”LUO 
POTILASTUNNISTE” –painiketta. Laitteen lisäämisen 
jälkeen, kyseinen potilastunniste syötetään Diacare
Connected Care Platform rekisteröintilomakkeen 
”Potilasnumero” –kenttään. Potilastunniste on 
myöhemmin nähtävissä potilaan laitteiden 
hallinnassa laitteen muokkaus –näkymässä.)

• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
• Sähköposti
• Matkapuhelin numero (muodossa +358123…)
• Maa-asetus (Finnish (Finland))
• Aikavyöhyke ((UTC+02:00) Helsinki…)

• Kuva voidaan lisätä haluttaessa –ikonista.
• Potilas tallennetaan painamalla lomakkeen vasemman 

yläkulman ”Tallenna” –painiketta.



• Tallennuksen onnistuttua, potilas luodaan 
painamalla lomakkeen vasemman yläkulman ”Luo 
potilas portaaliin” –painiketta.



• Potilas luotiin onnistuneesti portaaliin.

• Potilaan rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen 
lähetetään Mediqin toimesta sähköpostiviesti 
potilaan oman käyttäjätunnuksen luomiseksi.

• Potilaan tietoihin voidaan palata painamalla ”Ok” 
–painiketta.



Potilaan liittyminen palveluun Mediq Diacare -

mobiilisovelluksella



• Potilaalle lähetettiin Mediqin toimesta 
potilaanluonnin yhteydessä 
käyttäjätunnus sekä salasana Mediq
DiaCare –sovellukseen.



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

• Kaupan hakukenttään kirjoitetaan ”Mediq
Diacare” ja ladataan ”Mediq Diacare” –
mobiiliapplikaatio.



• Avataan ladattu sovellus ja päästään kirjautumissivulle.

• ”Username”- ja ”Password” –kenttiin syötetään 
sähköpostiviestissä tulleet käyttäjänimi ja salasana.

• Huom! Käyttäjänimessä ja salasanassa täytyy 
huomioida sekä isot, että pienet kirjaimet.



• Potilaskäyttäjälle on asetettava uusi salasana.

• Salasanakenttään kirjoitetaan uusi salasana 
käyttäjälle. 

• Salasanassa on oltava erikoismerkkejä sekä isoja, 
että pieniä kirjaimia.

• Uusi salasana asetetaan ja kirjaudutaan sisään 
painamalla ”Kirjaudu Sisään” –painiketta.



• Mediq lähettää rekisteröityyn 
matkapuhelinnumeroon vahvistuskoodin 
tekstiviestillä.

• Vahvistuskoodi syötetään sille osoitettuun 
kenttään.



• Potilaskäyttäjälle on asetettava uusi PIN-koodi, 
millä kirjaudutaan jatkossa sisään.

• Uusi PIN-koodi syötetään sille osoitettuun 
kenttään.



• Vahvistetaan juuri asetettu PIN-koodi 
syöttämällä se PIN-koodin vahvistus –kenttään.



• Potilaan on luettava DiaCare sovelluksen 
käyttöehdot, yleiset ehdot, tietosuojailmoitus 
sekä vastuunrajoitus.

• Kyseiset ehdot hyväksytään painamalla 
”Hyväksy” –painiketta.



• Potilaskäyttäjä on nyt luotu onnistuneesti 
Mediqin DiaCare –mobiiliapplikaatioon.

• Sovelluksen valikkoon päästään vasemman 
ylälaidan Valikko –painikkeesta.

• Gluukosimittarin yhdistämiseen päästään
painamalla ”Yhdistä Glukoosimittari” –
painiketta.
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