
Yhdistä mySugr ja RocheDiabetes Care Platform 
Jaa mittaustulokset hoitohenkilökunnan kanssa



Yhdistämällä mySugr-tilisi 
hoitohenkilökunnan käyttämään 
RocheDiabetes Care Platformiin, 
verensokerin mittaustuloksesi 
ovat sinua hoitavien 
terveydenhuollon ammattilaisten 
saatavilla milloin tahansa. 

Yhdessä saatte diabeteksen 
paremmin hallintaan. 



Verensokeri-
mittaristasi 

älypuhelimeen
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Näin tieto siirtyy mittarista hoitohenkilökunnalle



Näin toimit, jos et ole aiemmin 
käyttänyt mySugr-sovellusta



Sähköpostistasi löydät terveydenhuollon ammattilaisen toimesta lähteneen kutsun, joka ohjaa lataamaan 
mySugr-sovelluksen älypuhelimeesi.

Saat sähköpostiisi kutsun, kun 
sinut on lisätty järjestelmään.
Avaa viesti ja klikkaa siinä 

olevaa linkkiä.

Tarkistathan sähköpostisi ”Roskaposti”-
kansion, jos et löydä oikeaa sähköpostia. 

Mene puhelimesi 
sovelluskauppaan.

Vaihe 1. Lataa mySugr-sovellus

AndroidiPhone

Sovelluskauppa on iPhonessa ”App Store” ja 
Android-puhelimissa ”Google Play Kauppa”.

Lataa mySugr-sovellus 
ja avaa se.



Kun olet ladannut mySugr-sovelluksen, on aika luoda käyttäjätunnus. Sen vahvistaminen onnistuu 
sähköpostiosoitteesi saamalla koodilla ja luomalla salasanan.

Vaihe 2. Käyttäjän luominen ja tilin vahvistaminen

Syötä sama 
sähköpostiosoite, 
johon vastaanotit 

kutsun.

Ennen kuin voit jatkaa, syötä 
sähköpostiisi lähetetty 

vahvistuskoodi. Avaa sähköpostisi. 
Löydät koodin juuri 
tulleesta viestistä.

Tarkistathan sähköpostisi ”Roskaposti”-kansion, jos et löydä oikeaa sähköpostia. 



Viimeistele profiilisi 
vastaamalla hoitoasi 

koskeviin kysymyksiin.
Salasanassa pitää olla 

vähintään 8 merkkiä ja sisältää 
ainakin:

 Yhden ison alkukirjaimen
 Yhden pienen kirjaimen
 Yhden numeron
 Yhden erikoismerkin

Mitä salasanalta 
vaaditaan?

Luo salasana sekä
hyväksy sopimusehdot ja 

tietosuojailmoitus.

Aseta mySugr-käyttäjätilin salasana ja viimeistele profiilisi. 

Valitse Suomessa 
käytössä olevat 
mmol/L ja g .

Huom.! Valitse 
oikeat yksiköt



Klikkaa
Jaa nyt.

Klikkaa Yhdistä.

Nyt kun sinulla on mySugr-käyttäjätili, voit muodosta yhteyden tilisi ja terveydenhuollon 
ammattilaisen käyttämän ratkaisun välille.

Vaihe 3. Yhdistä mySugr RocheDiabetes Care Platformiin



Uusi sähköposti lähtee 
sinulle automaattisesti.

Avaa uusi sähköposti ja 
klikkaa siinä olevaa linkkiä.

Aseta uusi salasana, 
jonka avulla pääset 

kirjautumaan 
RocheDiabetes-tilillesi.

Tarkistathan sähköpostisi ”Roskaposti”-kansion, jos et löydä oikeaa sähköpostia. 
Uusi sähköposti lähtee käyttäjälle silloin, kun potilas ei ole asettanut salasanaa RocheDiabetes-tililleen. 

Aseta RocheDiabetes-tilin salasana, jonka avulla muodostat yhteyden pilvipalveluun.



Kirjaudu sisään samalla 
sähköpostiosoiteella ja 

salasanalla, joita olet 
aiemmin käyttänyt.

Hyväksy ehdot yhteyden 
muodostamiseksi.

mySugr-sovelluksesi on 
onnistuneesti yhdistetty
RocheDiabetes Care 

Platformiin.

Kirjaudu mySugr-sovelluksessa RocheDiabetes-tilillesi ja anna lupa muodostaa yhteys.



Vaihe 4. Yhdistä verensokerimittari
Kun olet onnistuneesti yhdistänyt mySugr-käyttäjätilisi ammattilaisten käyttämään ratkaisuun, 
voit alkaa käyttämään mySugr-sovellusta. Yhdistämällä verensokerimittarisi mySugr-
sovellukseen, mittaustuloksesi siirtyvät automaattisesti Bluetooth-yhteyden välityksellä.

Huolehdithan, että Bluetooth on 
päällä puhelimesi asetuksissa.

Valitse listalta oman 
verensokerimittarisi tuotenimi 

(Accu-Chek Instant) ja seuraa 
näytölle tulevia ohjeita.



Näin toimit jos mySugr-sovellus 
on sinulla jo käytössä



Mene älypuhelimessasi 
olevaan mySugr-sovellukseen 

ja klikkaa Jaa nyt.

Klikkaa Yhdistä.

Näin muodostat yhteyden tilisi ja terveydenhuollon ammattilaisen käyttämän ratkaisun välille, kun 
käytössäsi on ennestään mySugr-sovellus.

Yhdistä mySugr RocheDiabetes Care Platformiin

Saat sähköpostiisi kutsun, kun 
terveydenhuollon 

ammattilainen on lisännyt 
sinut järjestelmään.



Uusi sähköposti lähtee 
sinulle automaattisesti.

Avaa sähköposti ja klikkaa 
siinä olevaa linkkiä.

Aseta uusi salasana, 
jonka avulla pääset 

kirjautumaan 
RocheDiabetes-tilillesi.

Tarkistathan sähköpostisi ”Roskaposti”-kansion, jos et löydä oikeaa sähköpostia. 
Uusi sähköposti lähtee käyttäjälle silloin, kun potilas ei ole asettanut salasanaa RocheDiabetes-tililleen. 

Aseta RocheDiabetes-tilin salasana, jonka avulla muodostat yhteyden pilvipalveluun.



Kirjaudu sisään samalla 
sähköpostiosoiteella ja 

salasanalla, joita olet 
aiemmin käyttänyt.

Hyväksy ehdot yhteyden 
muodostamiseksi.

mySugr-sovelluksesi on 
onnistuneesti yhdistetty
RocheDiabetes Care 

Platformiin.

Kirjaudu mySugr-sovelluksessa RocheDiabetes-tilillesi ja anna lupa muodostaa yhteys.



Jos sinulla on kysyttävää, olethan meihin yhteydessä:

Suomen- ja ruotsinkielinen asiakaspalvelu ja tekninen tuki palvelee arkisin 
klo: 9-18 puhelimitse ja sähköpostitse: fi.diabetes@roche.com 

0800 92066



Mitä teen, jos menetän yhteyden
RocheDiabetes Care Platformiin?

Mene mySugr-sovelluksen Yhteydet –osioon ja klikkaa täppä 
uudestaan RocheDiabetes Care Platformin kohdalle. 

Sovellus siirtää tietosi automaattisesti hoitohenkilökunnan käyttämään 
pilvipalveluun ja mittaustuloksesi ovat jälleen heidän saatavillaan. 

Mitä teen, jos yhteys puhelimen ja
verensokerimittarin välillä katkeaa?
On tärkeää, että tarkistat nämä kaksi kohtaa: 

1. Tarkista, että älypuhelimessasi on Bluetooth päällä.

2. Jos Bluetooth ei ole päällä puhelimen asetuksissa, verensokerimittari
ei saa yhteyttä puhelimeen.

3. Mene mySugr-sovelluksessa ”Yhteydet” –osioon ja tarkista, 
että verensokerimittarisi nimen edessä on täppä. 

4. Jos mittari ei ole valittuna, klikkaa ympyrää resetoidaksesi yhteys. 
Sovellus kertoo sinulle askel askeleelta kuinka toimia.
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