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• Potilas saa kutsun liittyä pilvipalvelutiliin joko sähköpostikutsulla tai ammattilaisen suoraa 
antamalla pilvipalvelutilin klinikkatunnuksella.

• Potilas, jolla on entuudestaan diasend –potilaskäyttäjätunnukset siirtyy tämän ohjeen seuraavaan 
kohtaan, ”Potilaan, jolla on jo tunnukset liittyminen pilvipalvelutiliin”. 
• Kutsun voi hyväksyä joko selaimesta tai diasend –mobiiliapplikaatiosta (erillinen ohje 

mobiiliapplikaation käyttöönotosta)

• Potilas, jolla ei ole entuudestaan diasend –potilaskäyttäjätunnuksia siirtyy tämän ohjeen kohtaan, 
” Potilaan, jolla ei ole vielä tunnuksia liittyminen pilvipalvelutiliin”.



Potilaan, jolla on jo tunnukset liittyminen 

pilvipalvelutiliin



• Potilas saa suoraan ammattilaiselta tai 
sähköpostiinsa kutsun liittyä 
pilvipalvelutiliin.

• Pilvipalvelutilin klinikkatunnus on 
mukana sähköpostikutsussa.

• Potilas voi liittyä pilvipalvelutiliin joko 
selaimesta tai diasend –
mobiiliapplikaatiosta (erillinen ohje 
mobiiliapplikaation käyttöönottoon).

• Potilas kopioi klinikkatunnuksen 
leikepöydälle.



Potilaan, jolla on jo tunnukset liittyminen 

pilvipalvelutiliin

1. Selaimella



• Potilas siirtyy selaimella osoitteeseen 
https://diasend.com/

• Potilas kirjautuu potilastunnuksillaan 
sisään palveluun.

https://diasend.com/


• Käyttäjän hallintaan siirrytään 
painamalla potilastilin päänäkymän 
”TILINHALLINTA” –painiketta.



• Käyttäjän hallinnassa ”Jaa tiedot” 
sivulla ”HCP-tilin ID” –kenttään 
syötetään ammattilaiselta saatu 
klinikkatunnus.

• Painetaan ”Jaa tiedot” –painiketta. 39-05044



• Yhteyden luonti onnistui ja tiedot jaetaan 
nyt ammattilaisen pilvipalvelutilin kanssa.

• Tiedonjako voidaan halutessa lopettaa 
painamalla kyseisen sivun "Lopeta 
jakaminen" -painiketta.



Potilaan, jolla on jo tunnukset liittyminen 

pilvipalvelutiliin

2. Diasend -mobiiliapplikaatiolla



• Potilas siirtyy diasend –mobiiliapplikaatioonsa.

• Valikko avataan painamalla potilaan päänäkymän 
oikean yläkulman Valikko –painiketta.



• Pilvipalvelutilin liittymiseen siirrytään painamalla 
”Share Data” –painiketta.



• ”Enter clinic ID” –kenttään syötetään ammattilaiselta saatu 
klinikkatunnus.

• Pilvipalvelutiliin liitytään painamalla ”Done” –painiketta.



• Yhteyden luonti onnistui ja tiedot jaetaan nyt ammattilaisen 
pilvipalvelutilin kanssa.



Potilaan, jolla ei ole vielä tunnuksia liittyminen 

pilvipalvelutiliin



• Potilas saa annettuun 
sähköpostiosoitteeseensa viestin, jolla 
luodaan potilaskäyttäjä ja liitytään 
potilaaksi pilvipalvelutiliin.

• Aloittaakseen liittymisen 
pilvipalvelutiliin, potilas painaa ”Aloita 
tätä napsauttamalla” –linkkiä.

• (Potilas voi vaihtoehtoisesti katsoa 
erillisen ohjeen ”Diasend
mobiiliapplikaation käyttöönotto” ja 
palata tämän ohjesivun kohtaan 
”Potilaan, jolla on jo tunnukset 
liittyminen palveluun 2. Diasend –
mobiiliapplikaatiolla”)



• Potilas täyttää kirjautumistietolomakkeeseen tiedot
• Sähköpostiosoite
• Toista sähköpostiosoite
• Salasana
• Toista salasana

• Jatketaan painamalla ”JATKA” –painiketta.



• Potilas täyttää henkilötietolomakkeeseen
• Etunimi
• Sukunimi
• Osoite (valinnainen)
• Postinumero
• Postitoimipaikka (valinnainen)
• Maa
• Syntymäaika
• Sukupuoli
• Paino
• Pituus
• Diabetestyyppi
• Diabeteksen alkamisvuosi
• Hoito

• Jatketaan painamalla ”JATKA” –painiketta.



• Potilaan täytyy lukea Glookon tietosuojakäytäntö 
henkilötietojen käsittelystä sekä Diasend personal
–palvelun ehdot. 

• Tietosuojakäytäntö ja palvelun ehdot saadaan auki 
painamalla ”tietosuojakäytännön”- ja ”ehdot” –
linkeistä.

• Tietosuojakäytäntö ja palvelun ehdot täytyy 
hyväksyä painamalla niille osoitetuista 
valintaruuduista.

• Potilaan täytyy varmentaa istunto ”En ole robotti” 
–painikkeesta.

• Potilas viimeistelee tilin luomisen painamalla 
”JATKA” –painiketta.



• Potilaskäyttäjätunnus on nyt luotu ja potilas voi 
kirjautua sisään tililleen käyttäen 
sähköpostiosoitetta ja asetettua salasanaa 
osoitteessa https://diasend.com/.

https://diasend.com/
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