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Tietoa tästä oppaasta
RocheDiabetes Care Platform on verkkopohjainen sovellus, joka helpottaa 
terveydenhuollon ammattilaisten ja diabetesta sairastavien henkilöiden diabeteksen 
hallintaa. Se on tarkoitettu käytettäväksi päätöksentekoa tukevana työkaluna, joka 
auttaa terveydenhuollon ammattilaisia, diabetesta sairastavia henkilöitä ja hoitajia 
organisoimaan ja visualisoimaan diabetesta koskevat tiedot hetkessä.

RocheDiabetes Care Platform on tarkoitettu grafiikka-, taulukko- ja tilastoelementtejä 
sisältävien raporttien näyttämiseen, tulostamiseen ja hallintaan niin kotona kuin 
terveydenhuollon yksiköissä.

Tämä opas on tarkoitettu RocheDiabetes Care Platform -portaalia käyttäville 
terveydenhuollon ammattilaisille. Tämän oppaan sisältämien tietojen oikeellisuus 
oppaan julkaisuhetkellä on pyritty varmistamaan mahdollisimman huolellisesti. Tästä 
huolimatta Roche Diabetes Care pidättää oikeuden tarvittavien muutosten tekemiseen 
osana tuotekehitystään ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Vastuuvapausilmoitukset: 
Käyttöohjeessa esitetyt näytöt ovat vain havainnollistamistarkoituksiin. Näkemäsi 
näytöt tai tiedot voivat poiketa sovelluksessa näkyvistä näytöistä. Tämä koskee 
esimerkiksi ajan esitysmuotoa ja mittayksiköitä (esim. mmol/L tai mg/dL). 

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. Jos haluat selvittää mitkä 
ominaisuudet ovat käytettävissä omassa maassasi, ota yhteys asiakaspalveluun. 
Kaikki yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen lopusta.
Kaikki laitteet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.  

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suosittelemme Chrome-, Edge-, Firefox- tai 
Safari-verkkoselaimen käyttöä. Emme voi taata sovelluksen kaikkien toimintojen 
käytettävyyttä kaikilla selaimilla, kuten Internet Explorerilla. 

Suosittelemme, että luet tämän oppaan kokonaisuudessaan ennen sovelluksen 
käyttöä, sillä opas sisältää tärkeitä tietoja sovelluksen asianmukaisesta käytöstä ja 
sen asetusten määrittämisestä.

Versiota koskeva huomautus: Tämä opas koskee RocheDiabetes Care Platform -
ohjelmiston versiota v2.3. Voit tarkistaa ohjelmistoversion klikkaamalla 
tietokuvaketta, joka sijaitsee näytön vasemmassa reunassa pystysuuntaisessa 
navigointipaneelissa.
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1  Aloittaminen – Perustiedot
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Kirjaudu tilillesi ensimmäistä kertaa – Vaiheittaiset ohjeet 1/2

Kun RocheDiabetes Care Platform -tilisi on luotu, saat sähköpostiviestin tiliisi yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen. 
Viestissä sinua pyydetään määrittämään tilisi salasana.

1) Klikkaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä.

2) Luo uusi salasana näyttöön avautuvassa ikkunassa. Syötä salasana uudelleen ja klikkaa Jatka.

3) Näyttöön tulee vahvistusviesti, jossa ilmoitetaan, että salasanasi luonti onnistui. Klikkaa kohtaa Takaisin 
sisäänkirjautumiseen.
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Kirjaudu tilillesi ensimmäistä kertaa – Vaiheittaiset ohjeet 2/2

Ennen kuin aloitat tilisi käytön, sinun on allekirjoitettava suostumuslomake.

1) Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, lue ehdot ja anna suostumuksesi valitsemalla suostumuksen valintaruutu. 

2) Klikkaa Hyväksy.

Sinulle lähetetään vahvistussähköpostiviesti tilisi tietoturvan varmistamiseksi. 

3) Avaa sähköpostiviesti toisessa välilehdessä ja klikkaa linkkiä. Sinut ohjataan Kirjaudu sisään -sivulle.

4) Kirjaudu tilillesi syöttämällä sähköpostiosoite ja salasana.
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Kirjaudu sisään – Vahvistus

Tilisi on suojattu kaksivaiheisella tunnistautumismenetelmällä.

Sinua pyydetään antamaan vahvistuskoodi aina, kun kirjaudut tilillesi ulkomailla tai uudelta selaimelta.

Tämä vahvistuskoodi lähetetään tiliin yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen. Kopioi koodi sähköpostiviestistä ja liitä 
se Kirjaudu sisään -sivulla olevaan ruutuun.

Jos käytät aina samaa selainta, voit valita ”Muista tämä tietokone” -valintaruudun, kun olet syöttänyt 
vahvistuskoodin. Siten pystyt kirjautumaan tilillesi kuukauden ajan syöttämättä vahvistuskoodia uudelleen. Tämän 
jälkeen sinua pyydetään taas syöttämään vahvistuskoodi.
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Kirjaudu sisään

Jos haluat siirtyä RocheDiabetes Care Platform -portaalin 
kirjautumissivulle, tämän verkko-osoitteen tulisi näkyä 
verkkoselaimessasi: https://care.rochediabetes.com

Syötä sähköpostiosoite ja salasana ja klikkaa Kirjaudu sisään.

Kirjaudu sisään

8

https://care.rochediabetes.com


2  Potilaiden hallinta
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Potilaiden hallinta – Yleiskatsaus

Kun kirjaudut RocheDiabetes Care Platform -tilillesi, siirryt potilaiden 
hallintaan.
Tässä näytössä voit tarkastella useiden potilaiden perustietoja tai etsiä 
yksittäisen potilaan. Voit myös luoda uuden potilaan sekä käyttää 
keskeisimpiä toimintoja valitsemalla haluamasi toiminnot 
navigointipalkista, joka sijaitsee näytön yläosassa.

Näyttöön tulee luettelo kaikista potilaistasi, oletusarvoisesti sukunimen 
mukaan aakkostettuna. Luettelo sisältää potilaiden tunnistetiedot 
(etunimi, sukunimi, syntymäaika, potilastunnus jne.) sekä potilaiden 
keskeisimmät vs-tiedot edellisen 14 päivän ajalta (laitteen edellinen 
synkronointipäivä, glukoositason jakauma, mittausten keskimääräinen 
lukumäärä päivää kohti jne.). 

Yhdellä sivulla näytetään kymmenen tulosta. Voit muuttaa tätä asetusta 
klikkaamalla Tuloksia sivulla -kohdan pudotusvalikon nuolta. Jos haluat 
muokata tietojen esitystapaa, klikkaa Lajitteluperuste-kohdan 
pudotusvalikon nuolta ja valitse haluamasi asetus. Voit muuttaa kunkin 
luettelon kohdan järjestyksen nousevaksi tai laskevaksi klikkaamalla 
nuolia. 

Huomautus: Potilaiden hallinta on valinnainen ominaisuus. Jos tämä 
ominaisuus ei ole käytössä hoitokeskuksessasi, siirryt kirjautumisen 
jälkeen tavanomaiselle hakusivulle. 

Koti – Potilaiden hallinta
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Potilaiden hallinta – Potilastiedot

Jokaisella rivillä näytetään yhden potilaan terveystiedot ja 
henkilötiedot sekä laitteen edellisen synkronoinnin päivämäärä ja 
aika, glukoositason jakauma ja hypo- ja hyperjaksojen lukumäärä. 
Jos potilas on kirjattu Potilaan etävalvonta (RPM) -ohjelmaan, 
Potilastiedot-rivin vieressä näkyy tunniste.
Pääsysi tietoihin määräytyy järjestelmässä sinulle määritetyn 
ammattihenkilön roolin perusteella. Jos roolisi on yleislääkäri 
(GP), näytössä näkyy lisäksi sarake, jossa näytetään potilaan 
HbA1c-tiedot. 

Jos haluat lisätietoa erilaisista ammattihenkilöiden rooleista, 
katso tämän ohjeen kohta Lisää ammattilainen.

Jos haluat tarkastella toissijaisia tietoja – kuten tietoja hyper- ja 
hypojaksoista, glukoosin saannista ja verensokeriarvojen 
vaihtelusta – klikkaa kunkin potilasrivin lopussa olevaa 
pudotusvalikon nuolta.  

Jos haluat siirtyä jonkun tietyn potilaan näkymään, klikkaa 
kyseisen potilaan nimeä Potilastiedot-rivillä. 

Potilaiden hallinta
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Potilaiden hallinta – Etsi aiemmin luotua potilasta

Jos haluat etsiä aiemmin luotua potilasta, syötä potilaan nimi tai tunnus Potilaiden hallinta -näytön yläosassa näkyvään 
hakupalkkiin. Näyttöön tulee luettelo hoitokeskuksen hakuasi vastaavista potilaista. 

Voit suodattaa potilasluetteloa hakuehtojen (ikä, sukupuoli, diabetestyyppi, viimeisin tietojen lataus, potilaan 
etävalvonta jne.) avulla. Valitse ruudut tai poista niiden valinta tarpeen mukaan. 
Jos haluat palata suodattimen oletusasetuksiin, klikkaa Poista kaikki suodattimet. 

Huomautus:
● Kun haet jotakuta tiettyä potilasta tai käytät suodattimia, näyttöön tulee luettelo hoitokeskuksen hakuasi 

vastaavista potilaista.
● Voit luoda tässä näytössä myös uuden potilaan. Katso lisätietoja tämän ohjeen seuraavasta kohdasta Luo uusi 

potilas.
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Luo uusi potilas – Profiilin tyyppi 1/2

Kun olet kirjautunut tilillesi, voit luoda uuden potilaan. Voit 
tehdä tämän kahdella eri tavalla: klikkaamalla Potilaiden 
hallinta -kohdassa olevaa Luo uusi potilas -painiketta tai 
valitsemalla vastaavan toiminnon navigointipalkin 
toimintovalikosta. 
Vaihe 1
Sinun on ensin luotava uudelle potilaalle profiilin tyyppi. Kunkin 
profiilin tiedot näytetään näytössä. Klikkaa valitsemasi profiilin 
alaosassa näkyvää ympyrää. 

Huomautus:
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa 

maissa. 
● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät 

välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 
● Jos sähköinen potilaskertomus (EMR) on käytössä 

RocheDiabetes Care Platform -palvelussa, Luo uusi 
potilas -asetus ei ole käytettävissä RocheDiabetes Care 
Platform -palvelussa. EMR-järjestelmä hallinnoi potilaiden 
luontia ja integroi nämä tiedot RDCP-palveluun. 

Luo uusi potilas – Profiilin tyyppi 13



Luo uusi potilas – Profiilin tyyppi 2/2

Valittavissa on myös kolme lisävaihtoehtoa:

• Pääsy potilasportaaliin – antaa potilaalle mahdollisuuden ladata laitetietojaan etänä ja hallita 
kotitoimituksia.

• Avaa yhteys – Salli potilaan ladata palveluun tietoja kaikista tuetuista laitemerkeistä.

• mySugr-tietojen jako – Kutsu potilaasi jakamaan tietoja mySugr-mobiilisovelluksella.

Ota käyttöön jokin näistä vaihtoehdoista tai kaikki vaihtoehdot valitsemalla tarvittavat valintaruudut. 

Jatka Luo uusi potilas -prosessia klikkaamalla Seuraava.  

Huomautus: 

● Luo potilas -prosessi on suoritettava loppuun, ennen kuin voit tarkastella mySugr-tietojen jaon tilaa. Katso 
lisätietoja tämän oppaan kohdasta Muokkaa potilasta. 

● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 

● Jos etämonitorointi toiminallisuus on käytettävissä hoitokeskuksessa, näyttöön tulee valintaruutu, jonka 
avulla voit kirjata potilaan järjestelmään. 

● Pääsy potilasportaaliin tarvitaan niiden potilaiden kohdalla, joilla on Toimitus kotiin -profiili. 
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Luo uusi potilas – Potilas- ja terveystiedot

Vaihe 2

Potilastiedot-näyttö tulee näkyviin. Syötä siihen potilaan tiedot, valitse asianmukaiset ruudut ja valitse 
pudotusvalikoista tarvittavat kohdat. 
Täytä tässä näytössä pyydetyt tiedot ja klikkaa Next (Seuraava). 

Vaihe 3 

Täytä Terveystiedot-näytön tiedot, valitse diabetestyyppi ja diagnoosipäivämäärä. Potilasprofiilin luonut 
terveydenhuollon ammattilainen liitetään oletuksena potilaan tietoihin, mutta voit lisätä myös muita oman 
hoitoyksikkösi ammattilaisia Asiaan liittyvä ammattihenkilö -pudotusvalikosta.
Kun olet täyttänyt Terveystiedot-kohdan puuttuvat tiedot, klikkaa Seuraava. Näyttöön tulee vahvistusviesti, jossa 
ilmoitetaan, että potilaan lisäys onnistui. 

Jos haluat ladata potilastietoja tässä vaiheessa, katso tämän oppaan kohta Lataa tiedot laitteesta.

Klikkaa muussa tapauksessa kohtaa Siirry potilasnäkymään.

Huomautus: 

● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 
● Kaikki alueet ovat pakollisia, ellei niitä ole merkitty (Valinnainen). Jos Toimitus kotiin -potilasprofiilit ovat käytössä 

omassa maassasi, osoitekentät ovat pakollisia.
.
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3 Navigointipalkki
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Navigointipalkki – Yleiskatsaus

Sovelluksen yläosassa sijaitsevan navigointipalkki tuo käyttöösi 
seuraavat toiminnot:

● Hae potilaita
● Palaa potilaiden hallintaan
● Tarkastele ohjetta
● Käytä toimintovalikkoa
● Hallinnoi terveydenhuollon ammattilaisten valikkoa

Huolimatta siitä, missä kohdassa sovellusta olet, tämä 
navigointipalkki pysyy paikallaan näytön yläosassa.

Kun olet valinnut potilaan ja olet potilasnäkymässä, 
navigointipalkissa on käytettävissä myös seuraavat toiminnot:

● Selaa VS-, CGM ja Kaavat-välilehtiä
● Lähetä sähköisiä potilaskertomuksia (EMR) Lisätietoja 

tästä on tämän oppaan kohdassa Sähköinen 
potilaskertomus (EMR).

Potilaiden hallinta – Navigointipalkki

Potilasnäkymä – navigointipalkki ja potilasprofiilipalkki
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Navigointipalkki – Toiminnot

Klikkaa toimintovalikkokuvaketta, jolloin käytettävissäsi on 
seuraavat toiminnot:

● Luo potilas
● Lisää ammattilainen
● Hallinnoi varastokeskusta
● Lataa tiedot
● Määritä RPM-asetukset
● Tarkastele valmistajatietoja

Huomautus: 
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa 

maissa. 
● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät 

välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 

Toimintovalikko
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Navigointipalkki – Toimintovalikko – Lisää ammattilainen

1)  Klikkaa navigointipalkissa toimintovalikkokuvaketta ja valitse kohta Lisää ammattilainen.

2) Lisää terveydenhuollon ammattilaista koskevat tarvittavat tiedot ja klikkaa lopuksi Tallenna.

Tässä järjestelmässä on useita ammattihenkilön rooleja. Omasta roolistasi riippuu mitä toimintoja voit suorittaa ja 
mitä portaalin alueita voit käyttää. 

Terveydenhuollon ammattihenkilö, Master – hallinnoi kaikkia portaalin ominaisuuksia ja omaa pääsyn kaikkiin 
potilaan tietoihin (hoitotietoihin ja henkilökohtaisiin tietoihin). 
Yleislääkäri (GP) – hallinnoi potilastietoja ja omaa pääsyn potilaan suppeisiin hoitotietoihin. 
Hallinto – hallinnoi henkilökohtaisia tietoja, kuten osoitetta, puhelinnumeroa ja liuskojen hallintaa koskevia tietoja.

Huomautus: Sinulla on oltava Roche-järjestelmänvalvojan lupa ammattilaisen lisäämiseen.
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Navigointipalkki – Terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikko

Jos haluat siirtyä terveydenhuollon ammattilaisten 
profiilivalikkoon, klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa 
profiilinimesi vieressä olevaa pudotusvalikon nuolta. Valitse 
haluamasi seuraavista vaihtoehdoista: 

● Päivitä tiedot
● Vaihda salasana
● Verensokerin oletusarvoiset tavoitealueet
● Kirjaudu ulos

Huomautus: Sinulla on oltava Roche-järjestelmänvalvojan 
lupa ammattilaisen lisäämiseen.

Terveydenhuollon ammattilaisten 
profiilivalikko
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Navigointipalkki – Terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikko – Päivitä tiedot

1) Valitse terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikosta 
vaihtoehto Päivitä tiedot.

2) Päivitä tiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, kielivalinta ja 
puhelinnumero.

3) Klikkaa Tallenna muutokset. 

Päivitä tiedot
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Navigointipalkki – Terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikko – Vaihda salasana

1) Valitse terveydenhuollon ammattilaisten 
profiilivalikosta vaihtoehto Vaihda salasana. 
2) Syötä ensiksi vanha salasanasi, tämän jälkeen 
valitse uusi salasana ja vahvista vielä uusi salasana 
syöttämällä se uudelleen.

3) Klikkaa Tallenna muutokset.

Vaihda salasana
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Navigointipalkki – Terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikko – Oletustavoitealue

Valitse terveydenhuollon ammattilaisten profiilivalikosta vaihtoehto 
Oletustavoitealue, jolloin voit tarkastella yksittäisiä CGM:n 
oletustavoitealueita ja verensokerin ja kaavojen Ennen ateriaa-, Aterian 
jälkeen- ja Nukkumaanmenoaika-oletustavoitealueita. Voit muokata 
kaikkia rajoja, lukuun ottamatta hyporajaa, jonka on oltava sama Ennen 
ateriaa, Aterian jälkeen ja Nukkumaanmenoaika-asetuksissa.

Klikkaa syöttöruutua, jonka tietoja haluat muokata, ja toimi seuraavasti: 

● Klikkaa Tallenna, kun olet tehnyt tarvittavat muutokset.
● Poistu näytöstä klikkaamalla Peruuta ja palaa potilaiden hallintaan.
● Jos haluat ottaa käyttöön oletustavoitealueen asetukset, klikkaa 

ensin Palauta asetukset ja sen jälkeen Tallenna.

Huomautus:

● Muutokset koskevat ainoastaan järjestelmään myöhemmin luotuja 
potilaita, eivätkä ne vaikuta järjestelmässä jo oleviin potilaisiin.

● Jos yrität poistua tästä näytöstä muutoksia tallentamatta, ikkunaan 
tulee ponnahdusikkuna, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, että 
haluat poistua näytöstä muutoksia tallentamatta. Poistu näytöstä 
klikkaamalla Kyllä tai klikkaa Ei, jos haluat palata 
Oletustavoitealueet-näyttöön ja tallentaa muutokset.

● Aterian jälkeen -tavoitealue on yksi Verensokeri- ja Kaavat-
kaavioissa käytettävä tavoitealue.

Terveydenhuollon ammattilaisen profiili -
Oletustavoitealue
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4 Potilasnäkymä
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Potilasnäkymä – Yleiskatsaus

Kun olet valinnut potilaan, siirryt kyseisen potilaan näkymään, 
jossa näkyvät seuraavat tiedot: 

● Potilasprofiilipalkki navigointipalkin alapuolella
● VS-välilehti
● CGM-välilehti
● Kaavat-välilehti 
● Sivupalkki – jos potilas on kirjattu RPM-ohjelmaan

Kaikki tiedot on jaettu eri kortteihin käytön helpottamiseksi. Voit 
laajentaa kortit, joiden oikeassa yläkulmassa on kaksipäinen 
nuoli, jolloin pääset nopeasti tarkastelemaan lisätietoja ja 
tekemään muutoksia. Laajenna kortti klikkaamalla siinä olevaa 
kaksipäistä nuolta. Pienennä kortti klikkaamalla nuolta 
uudelleen.

Huomautus: Näytössä näkyvät moduulit riippuvat potilaan 
laitteesta ja siitä, ovat toiminnot käytettävissä hoitokeskuksessa. 

Potilasnäkymä – VS-välilehti
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Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki

Kun olet valinnut potilaan ja olet potilasnäkymässä, 
potilasprofiilipalkki näkyy vaakatasossa navigointipalkin 
alapuolella. Tässä kohdassa näytetään valitun potilaan 
yleiset tiedot. 

Tässä voit valita kaavioissa näytettävän ajanjakson 
valitsemalla asetukseksi 7, 14 ai 28 päivää tai määrittää 
haluamasi ajanjakson kalenterin avulla. 
Klikkaa nuolia päivämäärän valinnan jommallakummalla 
puolella, jolloin voit siirtyä ajassa eteen- tai taaksepäin 
valitsemasi ajanjakson mukaisesti.

Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset 
Asetukset-valikkoon ja käytettävissäsi on seuraavat 
toiminnot:

● Muokkaa potilasta 
● Aikajaksot
● Verensokerin tavoitealueet
● Laitteet 
● Poista potilaan aktivointi

Huomautus: Nämä asetukset koskevat vain valittua potilasta. 

Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki

26



Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki – Potilasasetukset – Muokkaa potilasta

Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset Asetukset-valikkoon, ja valitse vaihtoehto Muokkaa 
potilasta.
Tässä voit muuttaa potilasprofiilin tyyppiä sekä potilaan tietoja. Valitse näytön yläosassa olevista välilehdistä 
Profiilin tyyppi, Potilastiedot tai Terveystiedot. Oletusvälilehti on Profiilin tyyppi.
Profiilin tyyppi -välilehdessä on valittavissa kolme lisävaihtoehtoa. 

Pääsy potilasportaaliin – Salli potilaan ladata laitetietojaan etänä ja hallita kotitoimituksia.
Avaa yhteys – Salli potilaan ladata palveluun tietoja kaikista tuetuista laitemerkeistä.
mySugr-tietojen jako – Kutsu potilaasi jakamaan tietoja mySugr-mobiilisovelluksella.

Ota käyttöön jokin näistä vaihtoehdoista tai kaikki vaihtoehdot valitsemalla tarvittavat valintaruudut.
Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset kaikissa välilehdissä, klikkaa Tallenna.
Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa vahvistetaan tekemäsi muutokset.
Klikkaa OK.

Huomautus: 

● Jos haluat tarkastella mySugr-tietojen jaon tilaa, klikkaa Tallenna ja katso tiedot mySugr-valintaruudun alta. 
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.
● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 
● Jos RPM on käytössä hoitokeskuksessasi, valittavissasi on myös vaihtoehto Liitä potilaasi RPM-ohjelmaan.
● Pääsy potilasportaaliin tarvitaan niiden potilaiden kohdalla, joilla on Toimitus kotiin -profiili.
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Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki – Potilasasetukset – Aikajaksot

1) Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin 
pääset Asetukset-valikkoon, ja valitse vaihtoehto 
Aikajaksot.

2) Vuorovaikutteisen liukukytkimen avulla voit mukauttaa 
jokaiselle potilaalle erikseen neljä aikajaksoa heidän 
elintapojensa mukaan.

3) Kun olet tehnyt muutokset, klikkaa Tallenna tai Palauta 
asetukset. Jos valitsit Tallenna, vahvista muutokset 
klikkaamalla Hyväksy.

Huomautus: Jos yrität poistua tästä näytöstä muutoksia 
tallentamatta, ikkunaan tulee ponnahdusikkuna, jossa sinua 
pyydetään vahvistamaan, että haluat poistua näytöstä 
muutoksia tallentamatta. Poistu näytöstä klikkaamalla Kyllä 
tai klikkaa Ei, jos haluat palata Aikajaksot-näyttöön ja tallentaa 
muutokset. Potilasasetukset – Aikajaksot
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Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki – Potilasasetukset – Verensokerin tavoitealueet 

Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset Asetukset-
valikkoon, ja valitse vaihtoehto Verensokerin tavoitealueet.

Tässä voit tarkastella yksittäisiä CGM:n oletustavoitealueita ja 
verensokerin ja kaavojen Ennen ateriaa-, Aterian jälkeen- ja 
Nukkumaanmenoaika-oletustavoitealueita. 

Voit muokata kaikkia rajoja, lukuun ottamatta hyporajaa, jonka on oltava 
sama Ennen ateriaa, Aterian jälkeen ja Nukkumaanmenoaika-asetuksissa.

Klikkaa syöttöruutua, jonka tietoja haluat muokata, ja toimi seuraavasti: 

● Klikkaa Tallenna, kun olet tehnyt tarvittavat muutokset. 
● Poistu näytöstä klikkaamalla Peruuta ja palaa potilasnäkymään.
● Jos haluat ottaa käyttöön oletustavoitealueen asetukset, klikkaa 

ensin Palauta asetukset ja sen jälkeen Tallenna. 

Huomautus: Jos yrität poistua tästä näytöstä muutoksia tallentamatta, 
ikkunaan tulee ponnahdusikkuna, jossa sinua pyydetään vahvistamaan, 
että haluat poistua näytöstä muutoksia tallentamatta. Poistu näytöstä 
klikkaamalla Kyllä tai klikkaa Ei, jos haluat palata Verensokerin 
tavoitealueet -näyttöön ja tallentaa muutokset. 

Potilasasetukset – Verensokerin 
tavoitealueet
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Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki – Potilasasetukset – Laitteet

Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset 
Asetukset-valikkoon, ja valitse vaihtoehto Laitteet. Tässä voit 
katsella luetteloa kaikista valitulle potilaalle synkronoiduista 
laitteista.
Laitteiden tiedot näkyvät seuraavien otsikoiden alla: 
Laitetyyppi, Sarjanumero, Laite, Edellinen lataus, 
Lisäyspäivämäärä, Poistopäivämäärä ja Toimenpiteet. 
Tulokset näytetään oletusarvoisesti laitetyypeittäin. Klikkaa 
minkä tahansa otsikon vieressä olevaa nuolta, niin voit 
tarkastella tuloksia tässä järjestyksessä. Jos haluat poistaa 
laitteen potilaan luettelosta, klikkaa Toimenpiteet-
sarakkeessa Poista.
Voit muuttaa kullakin sivulla näytettävien tulosten määrää 
klikkaamalla näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa 
pudotusvalikkoa (Näytä tulokset) ja valitsemalla haluamasi 
näyttöön tulevista vaihtoehdoista. 
Jos haluat analysoida useiden laitteiden tietoja yhdellä kertaa, 
laitteet on synkronoitava (niissä kaikissa on oltava käytössä 
samat päivämäärän ja ajan asetukset). Muussa tapauksessa 
tietojen tulkinnassa saattaa tapahtua virheitä.

Potilasasetukset – Laitteet

30



Potilasnäkymä – Potilasprofiilipalkki – Potilasasetukset – Poista potilaan aktivointi

Klikkaa potilaan nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset Asetukset-valikkoon, ja valitse vaihtoehto Poista 
potilaan aktivointi.

1) Anna syy potilaan aktivoinnin poistamiseen ja lisää tarvittaessa kommentteja. 

2) Klikkaa Poista potilaan aktivointi. 

Seuraavaksi sinua pyydetään vahvistamaan potilaan aktivoinnin poisto. 

Potilaan tiedot jäävät järjestelmän hallintoportaaliin, mutta ne näkyvät punaisella. Tiedot voidaan aktivoida 
ainoastaan hallintoportaalista.
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4.1  VS-välilehti 
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VS-välilehti – Yleiskatsaus

VS-välilehden tiedot on jaettu neljään eri korttiin käytön 
helpottamiseksi: Glukoositason jakauma, Tila, Vs-tilastot, 
Hypoglykemia, Kaaviot ja raportit ja Liuskojen toimitus tai 
Toimitus kotiin (potilasprofiilista ja maan tai hoitokeskuksen 
asetuksista riippuen).

Voit laajentaa kortit, joiden oikeassa yläkulmassa on kaksipäinen 
nuoli, jolloin pääset nopeasti tarkastelemaan lisätietoja ja 
tekemään muutoksia. Laajenna kortti klikkaamalla siinä olevaa 
kaksipäistä nuolta. Pienennä kortti klikkaamalla nuolta 
uudelleen.

Käyttäjät, joilla on yleislääkärin (GP) rooli, näkevät ainoastaan 
seuraavat tiedot: 
● Normaali päivä -kaavio, Trendikaavio ja Lokikirja Kaaviot ja 

raportit -kortista
● Glukoositason jakauma -kortti
● HbA1c-korttiVS-välilehti
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VS-välilehti – Glukoositason jakauma -kortti

Glukoositason jakauma -kortista voit tarkistaa, kuinka 
suuri osa verensokeriarvoista on tavoitealueen sisällä 
tai tavoitealueen ylä- tai alapuolella tai 
hypoglykemian puolella.

Tulokset esitetään numeerisesti ympyräkaaviossa. 
Tulokset on värikoodattu ja kortissa näytetään värien 
selitykset.

Glukoositason jakauma -kortti
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VS-välilehti – Tilakortti

Tilakortissa näytetään hypoglykemian riski (mitattu LBGI-
laskentaa käyttäen), verensokerin keskiarvo ja 
verensokeriarvojen vaihtelu. 
Laajenna tämä kortti klikkaamalla kortin oikeassa 
yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta, jolloin pääset 
tarkastelemaan tarkempia tietoja. 

Jos haluat muuttaa näytettyjen tietojen aikavälejä, siirry 
pudotusvalikkoon klikkaamalla kalenterikuvaketta tai 
kalenterin oikealla puolella olevaa nuolta. Valitse haluamasi 
aikaväli:
● Vuosineljänneksittäin 
● Kuukausittain
● Viikoittain

Potilasnäkymä – Tilakortti ja laajennettu tilakortti 35



VS-välilehti – Laajennettu tilakortti

Kaaviossa näkyvien ympyröiden avulla ilmoitetaan käyttäjälle tavoitearvoista poikkeavista mittaustuloksista. 
Vihreä = alueella
Keltainen = tavoitealueen ulkopuolella
Punainen = selkeästi tavoitealueen ulkopuolella.
N/A tulee näkyviin värittömän ympyrän alapuolelle, jos mittausta ei suoritettu tai jos nämä tiedot eivät sisältyneet 
ladattuihin tietoihin. 

Jos tietoja ei ollut riittävästi, ympyrät ovat harmaita. Jos tietoja ei ole riittävästi, tiedot on ladattava järjestelmään, 
jotta potilaan tila voidaan määrittää. Vs-tilastot näkyvät myös tämän kortin laajennettavissa olevasta osasta. (Katso 
vs-tilastot.)

Pienennä kortti klikkaamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta.
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Yleiskatsaus 1/2

Kaaviot ja raportit -kortin tiedot osoittavat, kuinka paljon 
verensokeriarvot vaihtelevat ajan kuluessa. Kortissa 
näytetään tärkeitä tietoja, kuten ajankohdat päivän aikana, 
jolloin verensokeri nousee tai laskee nopeasti, viikonpäivät, 
joihin diabetes vaikuttaa eniten ja millaiset käyttäjän 
verensokeriarvot ovat suhteessa muihin tietoihin. Yksi- tai 
monisivuiset raportit on mahdollista tulostaa tai tallentaa 
PDF-tiedostona. 

Katso mittausten tarkat tiedot viemällä hiiri kaavioiden ja 
raporttien kuvakkeiden päälle. Jos haluat tarkastella yhtä 
päivää erikseen, klikkaa kyseisen päivän riviä. Jos haluat 
tarkastella kaavioiden ja raporttien selitettä, klikkaa kortissa 
oikealla ylhäällä näkyvää Selite-pudotusvalikon nuolta. 

Valitse mitä kaaviota tai raporttia haluat tarkastella 
klikkaamalla välilehtiä, jotka tulevat näkyviin 
vaakasuuntaisesti tämän kortin yläosaan. Oletuskaavio on 
Normaali päivä. 

Potilasnäkymä – Kaaviot ja raportit -kortti
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Yleiskatsaus 2/2

Kaaviossa näytetään oletusarvoisesti kaikki lukemat. Jos haluat muuttaa asetusta, katso laajennettu Kaaviot ja 
raportit -kortti. 

Jos haluat tarkastella kaavioiden ja raporttien selitettä, klikkaa kortissa oikealla ylhäällä näkyvää Selite-
pudotusvalikon nuolta.

Trendi-, Normaali päivä- ja Normaali viikko -kaavioissa voidaan näyttää myös bolus- ja basaali-insuliinin saanti 
ja hiilihydraattien saanti, jos laite sallii näiden tietojen syötön käsin. Tämä koskee myös pumppua. Normaali 
päivä -kaaviossa näytetään myös pumpun tapahtumat (käynnissäolojaksot, pysäytykset ja tauot). 

Basaalin annosnopeus (sinisellä), jos se on saatavissa insuliinipumpusta, mahdollistaa usein toistuvien 
basaalin käsin tehtyjen annosnopeuksien muutosten – kuten tilapäisen basaalin annosnopeuden (TBA) 
lisäysten ja vähennysten – sekä basaaliohjelmaprofiilien ja niissä tapahtuneiden muutosten helpon 
tunnistamisen.

Jos sinulla on yleislääkärin (GP) rooli, sinulla on pääsy Normaali päivä-, Trendikaaviot- ja Lokikirja-näyttöön.
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennettu Kaaviot ja raportit -kortti

Laajenna Kaaviot ja raportit -kortti klikkaamalla sen oikeassa 
yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta. 

Laajentamalla tämän kortin voit tarkastella kaikkia laajennettuja 
kaavioita ja raportteja. Valitse mitä kaaviota tai raporttia haluat 
tarkastella klikkaamalla välilehtiä, jotka tulevat näkyviin 
vaakasuuntaisesti tämän kortin yläosaan. 

Voit siirtyä Tiedot- ja Trendi-näkymän välillä, sekä Trendi- että 
Normaali päivä -kaaviossa, klikkaamalla kaaviossa oikealla 
ylhäällä näkyviä kuvakkeita. Voit siirtyä lokikirjassa samalla 
tavoin Lokikirja-, Päiväkirja-, Tilasto- ja 24 tunnin loki -näkymien 
välillä.

Kaaviossa näytetään oletusarvoisesti kaikki arvot. Voit muuttaa 
asetusta klikkaamalla kaksipäisen nuolen vieressä olevaa 
Asetukset-kuvaketta. Voit nyt poistaa ruutujen valinnan.

Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennettu Normaali 
päivä -näkymä

Kaaviot ja raportit -kortti – Normaali päivä
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Trendikaavio

Trendi-näkymässä näytetään kaikki vs-arvot ja vs:n keskiarvot. 
Vie hiiri arvopalkin päälle, jolloin arvot tulevat näkyviin: 
analysoitujen mittaustulosten määrä, analysoitujen 
mittaustulosten korkein ja matalin arvo sekä keskiarvot ja 
analysoitujen mittaustulosten keskihajonta. 

Trendikaaviossa (sekä Normaali päivä- ja Normaali viikko -
kaavioissa) näytetään insuliini- ja hiilihydraattitiedot sekä 
basaalin annosnopeus. 

Trendikaaviossa näytetään insuliinipumpun tietoihin 
perustuva basaaliohjelmaprofiili, jos tiedot ovat käytettävissä. 

Kaaviot ja raportit -kortti – Trendikaavio
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Trendikaavio – Tiedot-näkymä

Laajenna tämä kortti klikkaamalla trendikaavion 
oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta, jolloin 
pääset tarkastelemaan tuloksia joko Tiedot- tai Trendi-
näkymässä. Voit siirtyä Tiedot- ja Trendi-näkymien 
välillä klikkaamalla kaaviossa oikealla ylhäällä näkyviä 
kuvakkeita. 
Tiedot-näkymä näyttää kaikki valitun ajanjakson arvot: 
verensokerin, insuliinin määrät (bolukset), 
hiilihydraatin määrät ja basaalin annosnopeuden.

Katso mittausten tarkat tiedot viemällä hiiri 
kuvakkeiden päälle. Jos haluat tarkastella yhtä päivää 
erikseen, klikkaa kyseisen päivän riviä. 

Trendikaavio – Tiedot-näkymä
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Trendikaavio – Trendi-näkymä

Laajenna tämä kortti klikkaamalla trendikaavion 
oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta, jolloin 
pääset tarkastelemaan tuloksia joko Tiedot- tai Trendi-
näkymässä. Voit siirtyä Tiedot- ja Trendi-näkymien 
välillä klikkaamalla kaaviossa oikealla ylhäällä näkyviä 
kuvakkeita.

Trendi-näkymässä näytetään kaikki keskiarvot. Vie hiiri 
arvopalkin päälle, jolloin arvot tulevat näkyviin: 
analysoitujen mittaustulosten määrä, analysoitujen 
mittaustulosten korkein ja matalin arvo sekä keskiarvot 
ja analysoitujen mittaustulosten keskihajonta. 

Trendikaavio – Laajennettu Trendi-näkymä
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Normaali päivä

Normaali päivä on VS-välilehdessä oletusarvoisesti näytettävä 
kaavio. Jokainen kaavion rivi ilmaisee yhtä päivää, ja siinä 
näytetään potilaan trendi määritetyllä ajanjaksolla. (Katso kohta 
Valitse ajanjaksot.) Raportissa on kaksi näyttövaihtoehtoa: Tiedot 
ja Trendi. 

Tässä esitetyt tiedot, sijoitettuina 24 tunnin ruudukkoon ennen 
ateriaa- ja aterian jälkeen -aikajaksoihin, osoittavat tavanomaista 
päivää ja sen toistuvia kaavoja. 

Kaikki vs-arvot on merkitty mittauksen suoritusajankohtaan, ja 
samaan aikaan päivästä suoritetut mittaukset näytetään samassa 
kohdassa aika-akselia. 

Vie hiiri kaavion merkkien päälle, jolloin kyseisen päivämäärän tai 
kellonajan verensokeriarvot tulevat näkyviin. Nämä tiedot tulevat 
näkyviin värikoodattuun korttiin, josta käy selkeästi ilmi, ovatko 
potilaan arvot tavoitealueella (musta), sen yläpuolella (sininen) 
vai alapuolella (punainen). Kaaviot ja raportit -kortti – Normaali päivä

43



VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Normaali viikko

Tässä kaaviossa näytetään tiedot viikon ajalta –
maanantaista sunnuntaihin – ja jokainen rivi osoittaa 
yhtä päivää.

Tätä raporttia voidaan käyttää myös toistuvien 
kaavojen tunnistamiseen. Viitekohtana käytetään 
viikonpäivää, mikä mahdollistaa aineenvaihdunnassa 
tapahtuneiden muutosten tunnistamisen tiettyjen 
toimintojen, kuten liikunnan, aikana. 

Voit katsoa haluamasi päivän tiedot klikkaamalla 
kyseisen päivän riviä.

Kaaviot ja raportit -kortti – Normaali viikko
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Lokikirja

Lokikirjassa näytetään aikajärjestykseen perustuva 
taulukko, joka on jaettu sarakkeisiin, joissa on esitetty 
eri jaksojen tulokset: ennen ateriaa ja aterian jälkeen 
(aamiainen, lounas ja päivällinen), 
nukkumaanmenoaika sekä yö. 

Arvotaulukko, jonka tiedot on lajiteltu päivämäärän ja 
ajan mukaan, on luotu ateria-aikamerkkien ja vs-
tulosten päivämäärän ja ajan perusteella. 
Terveydenhuollon ammattilainen voi muokata näitä 
aikajaksoja. 

Potilaan on tehtävä Ennen ateriaa- ja Aterian jälkeen -
merkinnät omalla mittarillaan. Nämä merkinnät 
näytetään lokikirjassa kuvakkeina vs-mittausten 
vieressä.

Värikoodatut neliöt ilmaisevat, onko potilaan 
mittaustulos tavoitealueella vai sen ulkopuolella. 
Sininen = alueen yläpuolella (hyper)
Punainen = alueen alapuolella (hypo)
Punainen ja H-kirjain = hypoglykemiarajan alapuolella 
Vihreä = tavoitealueen sisällä

Kaaviot ja raportit -kortti – Lokikirja
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennettu lokikirja

Laajenna tämä kortti klikkaamalla kortin oikeassa yläkulmassa
olevaa kaksipäistä nuolta, jolloin pääset tarkastelemaan 
tarkempia tietoja oletusasetuksena olevassa lokikirjassa. Voit 
myös tarkastella Päiväkirja- ja Päivittäiset tilastot- ja 24 
tunnin loki -näkymien tietoja. 

Jos haluat tarkastella lokikirjan tavoitealueen selitettä, klikkaa 
Selite-pudotusvalikon nuolta. 

Lokikirja – Laajennettu Normaali lokikirja -näkymä
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennettu lokikirja – Päiväkirja

Voit siirtyä tavallisen lokikirjan, päiväkirjan, 
päivittäisten tilastojen ja 24 tunnin lokin välillä 
klikkaamalla laajennetussa lokikirjassa kortissa 
ylhäällä oikealla olevaa kuvaketta. 

Päiväkirjassa näkyy aikajärjestyksessä oleva taulukko, 
jossa on tietoa kalibroinnista, verensokeriarvoista, 
hiilihydraateista ja insuliinista sekä pumpun tiedot, jos 
ne ovat saatavilla. 

Taulukon arvot perustuvat verensokerin 
mittaustulosten aika- ja päivämäärätietoihin, ja 
pumpun tiedot voidaan näyttää joko nousevassa tai 
laskevassa päivämääräjärjestyksessä. Päiväkirjassa 
käytetyt kuvakkeet vastaavat insuliinipumpun 
raportteja. Katso lisätietoa kohdasta Raporteissa 
käytetyt kuvakkeet. 

Lokikirja – Laajennettu Normaali lokikirja -näkymä
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennettu lokikirja – Päivittäiset tilastot

Päivittäisissä tilastoissa näkyy taulukko, jossa 
verensokeri, hiilihydraatit ja insuliini ovat omissa 
sarakkeissaan. 

Valitse päivämäärä klikkaamalla näytön vasemmalla 
puolella olevaa päivämäärien pudotusvalikkoa. 

Verensokeriosiossa on tietoa valittuna päivänä 
suoritettujen mittausten määrästä, verensokerin 
keskiarvosta, keskihajonnasta ja hypoista. 

Nautitut hiilihydraatit, jotka on kirjattu käsin, näkyvät 
tässä. 

Insuliinisarakkeessa näkyy seuraavat tiedot: 
annostellun insuliinin kokonaismäärä (bolus ja 
basaali), annosteltu basaali yhteensä, annosteltu 
bolus yhteensä, bolusten lukumäärä, basaalien 
lukumäärä ja basaali- ja bolusinsuliinin suhde. 

Lokikirja – Laajennettu Normaali lokikirja -näkymä
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VS-välilehti – 24 tunnin loki – Laajennettu lokikirja – 24 tunnin lokikirja

24 tunnin lokikirja näyttää verensokeri-, hiilihydraatti-
ja bolusinsuliinitiedot 24 tunnin ajalta tuntikohtaisesti. 
Vs-arvot näytetään tunneittain värikoodattuna sen 
mukaan, ovatko ne tavoitealueen alapuolella, 
tavoitealueella vai tavoitealueen yläpuolella.

Jos haluat tarkastella lokikirjassa käytettyä 
värikoodausta, klikkaa Selite-pudotusvalikon nuolta. 

Jos haluat tuoda näyttöön kortin, jossa on esitetty 
jonkin tietyn tunnin tarkat tiedot, vie hiiri kyseisen 
solun päälle. 

Tässä lokikirjassa näytetään myös yhteenveto, jossa 
esitetään vs-arvojen, hiilihydraattien ja insuliinin 
keskiarvo valittuna olevalta päivältä.

Lokikirja – 24 tunnin lokikirja
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Aineenvaihdunnan nopeus

Keskimääräinen vs-arvo ja keskihajonta lasketaan 
kullekin analysoidun ajanjakson päivälle ja näytetään 
pisteparvena. 

Kaavio on jaettu neljään kvadranttiin, joista jokainen 
edustaa määrättyä arvoa: vakaa/epävakaa 
(keskihajonta) ja matala/korkea (verensokerin 
keskiarvo).

Näin ollen jokaisella kvadrantilla on kaksi määritettä. 
Täältä löydät myös tilastotietoa raportissa 
ilmoitetuista arvoista, kuten mittausten 
keskimääräisen lukumäärän päivää kohti ja 
verensokerin keskiarvon (ennen ateriaa / aterian 
jälkeen). 

Kaaviot ja raportit -kortti – Aineenvaihdunnan 
nopeus
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Basaali-/bolus-tiedot

Jos potilaasi käyttää insuliinipumppua, voit tarkastella 
basaali- ja bolustietoja. Klikkaa Kaaviot ja raportit -
kohdassa Basaali-/bolustiedot. Insuliinin tyyppi 
(basaali/bolus) ja annostellun määrän keskiarvo näkyvät 
prosenttilukuina, ja arvot on esitetty myös visuaalisesti 
ympyräkaaviossa. 

Jos haluat lisätietoa, laajenna kortti klikkaamalla sen 
oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta.

Kaaviot ja raportit -kortti – Basaali-/bolustiedot
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Laajennetut basaali-/bolus-tiedot

Kun olet laajentanut basaali-/boluskortin, näet minkätyyppisiä 
boluksia potilaasi on käyttänyt (nopea, pika, hidastettu ja 
yhdistelmäbolus). Kortissa näytetään prosenttiluvut sekä 
insuliiniyksiköt päivää kohti. 

Bolusehdotus antaa laskennallisen suosituksen insuliinin 
saannista sekä suosituksen noudattamiskertojen 
prosentuaalisen osuuden. 

Bolusehdotuksen alapuolella on tietoa potilaan basaalin 
annosnopeudesta. Tilapäisen basaalin annosnopeuden (TBA) ja 
basaalin annosnopeuden muutosten laskennat näytetään tässä. 
Tilapäinen basaalin annosnopeus mahdollistaa nykyisen 
basaalin annosnopeuden tilapäisen muuttamisen 
määrittämällesi ajanjaksolle.

Myös pumpun tila näytetään (Käynnissä, Pysäytä, Tauko). 
Pumpun tilana on oltava ”Käynnissä”, jotta TBA voidaan 
ohjelmoida.

Basaali-/bolustiedot – Laajennettu
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VS-välilehti – Kaaviot ja raportit -kortti – Insuliinipumppu

Tässä näkyy tietoa insuliinin annostelusta lokikirjan 
muodossa. 

Kortissa näkyy tiedot boluksen määrästä ja tyypistä 
sekä annosteluaika. Insuliinin kokonaismäärä, joka 
sisältää bolus- ja basaali-insuliinin, näkyy 
päiväkohtaisesti.  Kun laajennat näkymän, näet myös 
raportin selitteet. 

Kaaviot ja raportit -kortti – Insuliinipumppu
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VS-välilehti – Laitteen asetukset 1/2

Tämä raportti sisältää kaikkien potilaaseen liitettyjen laitteiden 
asetukset. Järjestelmä tallentaa raportin vain silloin, kun 
asetukset poikkeavat edellisen ladatun raportin asetuksista. 
Nämä muutokset on korostettu harmaalla. Järjestelmä näyttää 
oletusarvoisesti uusimman raportin.

Voit siirtyä kolmen näyttövaihtoehdon välillä klikkaamalla tässä 
raportissa vasemmalla ylhäällä näkyviä välilehtiä: Basaali/bolus, 
Yleiset ja Muistutukset. 

Jos potilaaseen on liitetty useampia laitteita, valitse 
pudotusvalikosta laite, jonka raporttia haluat tarkastella. 

Jos haluat tarkastella edellisten laitteen asetusten raportteja, 
klikkaa kalenterikuvaketta ja valitse näytössä näkyvästä 
pudotusvalikosta raportti, jota haluat tarkastella. 

Jos haluat tarkastella laitteen asetusten selitettä, klikkaa kortissa 
oikealla ylhäällä näkyvää Selite-pudotusvalikon nuolta.

Kaaviot ja raportit -kortti – Laitteen asetukset
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VS-välilehti – Laitteen asetukset 2/2

Laajenna tämä kortti klikkaamalla kortin oikeassa 
yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta, jolloin pääset 
tarkastelemaan tarkempia tietoja.

Tässä laajennetussa näkymässä voit tarkastella 
laitteen asetuksiin edellisen raportin jälkeen tehtyjä 
muutoksia sekä tämänhetkisiä tietoja. Voit näyttää tai 
piilottaa muutokset kortin yläosassa olevalla On/Off-
kytkimellä. Edelliset arvot näkyvät näytössä, 
korostettuina sinisellä. 

Kaaviot ja raportit -kortti – Laitteen asetukset
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti

Liuskojen toimitus -kortissa näytetään potilaat, joilla 
on Nouto-profiili. 

Tästä näet nopeasti potilaan liuskojen toimituksen 
tilan, milloin liuskoja noudettiin viimeksi, seuraavan 
toimituksen liuskamäärän ja seuraavan toimituksen 
päivämäärän.  Jos haluat päivittää potilaan tilan ja 
toimittaa liuskat suoraan tältä kortilta, paina 
asianmukaisia näppäimiä. 

Huomautus: 
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä 

kaikissa maissa.
● Jos olet valinnut potilaallesi Toimitus kotiin -

profiilin, VS-välilehdessä näkyy Liuskojen 
toimitus kotiin -kortti. Korttia ei näy potilailla, 
joilla on Perus-profiili.Potilasnäkymä – Liuskojen toimitus -kortti
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti – Liikennevalojärjestelmä

Liikennevalojärjestelmä mahdollistaa potilaan tilan nopean 
tarkistuksen. Se kertoo potilaan tietyn ajanjakson aikana 
käyttämän liuskamäärän. 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat etukäteen 
määrittäneet riittävän liuskamäärän potilaskohtaisten 
vaatimusten ja ohjeiden perusteella.

Kuvake osoittaa, että potilas on käyttänyt 81–100 % 
liuskoistaan, joten potilaan voidaan katsoa 
noudattaneen hänelle määritettyä hoito-ohjelmaa. 
Materiaalit voidaan toimittaa.

Kuvake osoittaa, että potilas on käyttänyt 70–80 % 
liuskoistaan. Materiaalit voidaan toimittaa potilaalle. 
Voit määrittää hoitokeskuksessasi materiaalit 
toimitettavaksi potilaalle ilman että potilaan tarvitsisi 
ensin käydä terveydenhuollon ammattilaisen 
vastaanotolla.

Punainen väri tarkoittaa, että potilas on käyttänyt alle 
70 % tai yli 100 % hänelle määrätyistä liuskoista, joten 
potilaan voidaan katsoa jättäneen noudattamatta 
hänelle määritettyä hoito-ohjelmaa.

Potilaalla voi myös olla raskausdiabetes, ja potilaan 
laskettu aika on nyt ylittynyt.

Liuskoja ei voida toimittaa ja potilaan on käytävä 
terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla ennen 
uusien liuskojen toimittamista.

Liuskojen toimitus voidaan tehdä käsin, jos potilaalla ei 
ole tarpeeksi liuskoja seuraavaan vastaanottokäyntiin 
asti.

Harmaa väri tarkoittaa, ettei tietoja ole tarpeeksi 
liikennevalojärjestelmän käyttämiseksi.

Syynä saattaa olla odottava lataus, jonka määräpäivä ei 
ole vielä, tai toimitus, joka tehtiin vasta hetki sitten.

Huomautus: Liikennevaloissa mainitut %-alueet ovat 
Rochen oletusasetuksia. Oman hoitokeskuksesi 
asetukset voivat poiketa näistä asetuksista.
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti – Laajennettu liuskojen toimitus -kortti – Yleiskatsaus

Jos potilaalla on Nouto-profiili, laajenna Liuskojen toimitus -
kortti ja tuo lisätiedot näkyviin klikkaamalla kortin 
oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta. 

Valitun potilaan aktiiviset ohjeet, potilaan käytössä oleva 
laitemalli ja potilaalla oleva varasto näkyvät suoraan alapuolella. 
Todellinen kulutus vs. odotettu kulutus näkyvät Liuskoja 
käytetty -prosenttiosuuden yhteydessä.

Tässä näkyvät myös tarkat tiedot potilaan tilasta, kuten hypo- ja 
hyperjaksojen lukumäärä sekä liuskojen kulutus, minkä avulla 
terveydenhuollon ammattilainen pystyy päättelemään syyn 
potilaan tilaan. 

Klikkaa kortin Tilan tiedot -osion Toimitushistoria-kohtaa, niin 
näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa näytetään liuskojen 
toimitus- ja kulutushistoria ja kadonneiden tai vaurioituneiden 
liuskojen määrä.

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti – Kadonneet liuskat

Jos potilas on kadottanut liuskoja: 
1) Klikkaa laajennetun Liuskojen toimitus -kortin 
Päivitä tila -kohtaa. 
2) Syötä kadonneiden liuskojen määrä kortin tähän 
osioon (tai klikkaa +) ja muuta seuraavaa toimitusta 
määrän mukaisesti klikkaamalla Laske liuskat 
uudelleen.

Jos haluat korvata kadonneet liuskat uusilla 
toimittamalla ne käsin, syötä toimitettavien liuskojen 
määrä kortin Ylimääräisiä liuskoja toimitettu -kohtaan, 
lisää kommenttiosioon syy ja klikkaa Toimitus käsin.

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus – Pakota tilan muutos

1) Laajenna valitun potilaan VS-välilehdessä Liuskojen 
toimitus -kortti, jolloin pääset tarkastelemaan potilaan 
tilaa kortin Toimituksen tila -osiossa. 

2) Klikkaa Pakota tila, jos haluat muuttaa potilaan tilan 
aktiivisesta estetyksi tai päinvastoin. Voit lisätä syyn 
tilan muutokseen kommenttiosaan. 

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti – Ohje

Klikkaa laajennetussa Liuskojen toimitus -kortissa 
potilasprofiilipalkissa olevaa Ohje-kohtaa. Voit luoda 
tässä valitulle potilaalle aktiivisen ohjeen. 

Valitse Potilaan hoito -valikosta potilaalla oleva 
diabetestyyppi.

Valitusta diabetestyypistä riippuen kaikissa muissa 
pudotusvalikoissa on useita valittavissa olevia 
vaihtoehtoja, kuten hoidon tyyppi, hoitojakso, 
toimitusväli ja toimitettava määrä.  

Hoitosuositus-pudotusvalikossa on kaksi 
vaihtoehtoa: Valmiiksi määritetyt oppaat (etukäteen 
määritetyt hoitosuositukset) tai Mukautetut oppaat 
(sinun luomasi tai muiden hoitoyksikön ammattilaisten 
luomat hoitosuositukset). 

Klikkaa Tallenna ohje, kun olet luonut uuden ohjeen. 
Ohjetta voidaan nyt tarkastella tässä.

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti – Ohje
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus – Luo väliaikainen ohje

Tietyissä tilanteissa tarvitaan väliaikaisia ohjeita, kuten 
raskauden aikana tai leikkauksen jälkeen.

1) Luo väliaikainen ohje laajentamalla Liuskojen 
toimitus -kortti VS-välilehdestä ja klikkaamalla 
potilasprofiilipalkin alapuolella olevaa Ohje-
kohtaa.

2) Lisää väliaikainen ohje klikkaamalla tämän osion 
alareunassa olevaa plus-merkkiä. 

3) Viimeistele tämä osio valitsemalla sopiva 
vaihtoehto jokaisesta pudotusvalikosta. Valitse 
väliaikaisen ohjeen päivämääräväli ja viimeistele 
prosessi klikkaamalla Tallenna ohje. Näyttöön 
tulee vahvistusviesti, jossa ilmoitetaan, että 
väliaikainen ohje on tallennettu.

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti – Luo väliaikainen ohje
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus -kortti – Luo uusi hoitosuositus

Voit luoda hoitosuosituksia. Näitä ohjeita voidaan 
käyttää myös muiden potilaidesi hoidossa. 

1) Laajenna Liuskojen toimitus -kortti ja klikkaa 
potilasprofiilipalkin alapuolella olevaa Ohje-
kohtaa.

2) Klikkaa Hoitosuositus-pudotusvalikon yläpuolella 
olevaa Hoitosuosituksen vaihtoehdot -kohtaa. 

Anna hoitosuositukselle nimi. Valitse sitten sopiva 
vaihtoehto jokaisesta pudotusvalikosta. Klikkaa lopuksi 
Tallenna hoitosuositus. 

Laajennettu Liuskojen toimitus -kortti – Luo hoitosuositus 63



VS-välilehti – Liuskojen toimitus – Hoitosuosituksen historia

Voit luoda uusia hoitosuosituksia ja tarkastella aikaisemmin 
itse luomiasi hoitosuosituksia tai muiden hoitoyksikön 
ammattilaisten luomia hoitosuosituksia. 

1) Laajenna Liuskojen toimitus -kortti ja klikkaa 
potilasprofiilipalkin alapuolella olevaa Ohje-kohtaa. 

2) Klikkaa Hoitosuositus-pudotusvalikon yläpuolella olevaa 
Hoitosuosituksen asetukset -kohtaa. Yhdellä sivulla 
näytetään enintään viisi hoitosuositusta. 

3) Klikkaa Kaikki, jos haluat tarkastella itse luomiasi tai 
muiden ammattilaisten luomia ohjeita. Klikkaa 
Henkilökohtainen, jos haluat tarkastella vain itse luomiasi 
ohjeita.

4) Jos haluat lisätietoja hoitosuosituksista, klikkaa 
pudotusvalikon sinistä nuolta. 

Tässä pystyt poistamaan itse luomasi ohjeen. Poista ohje 
valitsemalla Poista-valintaruutu. Vahvista valinta klikkaamalla 
uudelleen Poista. Voit poistaa tällä tavoin vain itse luomiasi 
ohjeita. Et voi poistaa muiden ammattilaisten luomia ohjeita. 

Laajennettu Liuskojen toimitus – Hoitosuosituksen historia
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus – Hälytykset

Laajenna Liuskojen toimitus -kortti ja klikkaa 
potilasprofiilipalkin alapuolella olevaa Hälytykset-kohtaa. 

Tässä kohdassa terveydenhuollon ammattilaiset 
määrittelevät potilaan hälytykset. Kun määrität ja aktivoit 
hälytyksiä, järjestelmä aktivoi potilaan liikennevalot 
muuttumaan aina kun potilaan arvot siirtyvät pois 
tavoitealueelta tai kun nämä hälytykset laukeavat. 

Sivulle avautuu raportti, jossa on kolme ihanneaikaväliä: 
ennen, jälkeen ja yö. 

Jokaisessa ihanneaikavälissä on kolme aikaisemmin 
määritettyä kynnysarvoa: hypo, hyper ja varoitus (ks. 
Verensokerin tavoitealue). 

Raportin oikeassa reunassa olevan Hälytysasetusten 
määrittäminen -raportin avulla käyttäjä voi määrittää milloin 
hälytyksiä vastaanotetaan, esim. yli viiden hypojakson 
jälkeen. 

Aktivoi hälytys On/Off-kytkimellä. Voit poistaa hälytyksen 
käytöstä samalla tavoin. Valitse hälytyksen ajankohta 
näppäimillä + ja –. 

Kun olet määrittänyt hälytykset, klikkaa Tallenna hälytykset. 

Laajennettu Liuskojen toimitus –
Hälytykset
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus kotiin -kortti

Tämä kortti näkyy niiden potilaiden kohdalla, joilla on 
Toimitus kotiin -profiili. 

Jos potilaalla on Toimitus kotiin -profiili, 
terveydenhuollon ammattilaiset voivat lähettää liuskat 
postitse potilaan kotiin automaattisen 
toimitusaikataulun mukaisesti. Toimitus kotiin -profiilin 
avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
määrittää potilaan tarvitseman liuskamäärän potilaan 
henkilökohtaisen hoitosuunnitelman perusteella. 
Terveydenhuollon ammattilaisten on toisinaan 
muutettava potilaan tarvitsemaa liuskojen määrää tai 
toimituspäivämäärää.

Huomautus: Kun toimitusohjelmaan tehdään 
muutoksia, tämän osion arvoiksi tulee nolla.

Potilasnäkymä – Liuskojen toimitus kotiin -kortti
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus kotiin -kortti – Toimitusasetusten määritys

Klikkaa Liuskojen toimitus kotiin -kortissa kohtaa 
Toimitusasetusten määritys. 

1) Valitse pudotusvalikosta yksi ohjelmista. Tähän 
ohjelmaan liittyvät liuskat lisätään Sisältyvät testiliuskat -
ruutuun automaattisesti. 

2) Syötä potilaalle toimitettavat liuskat Alkuvarasto-
kohtaan. 

3) Syötä kadonneiden ja/tai vaurioituneiden liuskojen suurin 
sallittu prosentuaalinen määrä % 
kadonneita/vaurioituneita enintään -ruutuun.

4) Syötä nykyhetken ja ensimmäisen toimituksen aikaväli 
Päivää lähetysten välillä -ruutuun. Huomaa, että tämä 
koskee vain ensimmäistä toimitusta. Seuraavien 
toimitusten päivämäärät lasketaan automaattisesti 
liuskojen kulutuksen mukaan, jotta voidaan varmistaa, 
että potilaalla on liuskoja riittävästi. 

5) Klikkaa Tallenna, kun olet suorittanut nämä vaiheet.

Toimitus kotiin -kortti – Toimitusasetukset
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VS-välilehti – Liuskojen toimitus kotiin -kortti – Toimituksen tila

Klikkaa Liuskojen toimitus kotiin -kortissa kohtaa 
Toimituksen tila.

Tästä näet toimituksen tilan: Aktiivinen, Tauolla tai 
Estetty. Voit muuttaa tilaksi Aktiivinen tai Tauolla ja 
muokata toimituspäivämäärää.

Tiedot on ladattava järjestelmään, jotta voidaan 

● näyttää tuloksia
● poistaa toimituksen esto
● näyttää tulevia toimituksia. 

Toimitus kotiin -kortti – Toimituksen tila
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VS-välilehti – Vs-tilastot-kortti

Tästä kortista näet kuinka monta mittausta tietyn ajanjakson 
aikana on suoritettu, mittausten keskimääräisen 
päiväkohtaisen määrän valitulla ajanjaksolla, 
verensokeritasojen keskiarvon ja vaihtelun sekä hypot. 

Jos Vs-tilastot -kortissa lukee Tietoja ei saatavilla, tulosten 
saaminen edellyttää Device Link -latauksen suorittamista. 

Potilasnäkymä – Vs-tilastot-kortti
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VS-välilehti – Vs-tilastot – Laajennettu Vs-tilastot -kortti

Laajenna Vs-tilastot -kortti klikkaamalla kortin 
oikeassa yläkulmassa olevaa kaksipäistä nuolta. 

Voit nyt tarkastella kaikkien valitulle potilaalle 
osoitettujen laitteiden yleisiä vs-tilastoja. 

Mittaukset näytetään mittausten 
kokonaislukumääränä ja päivittäisten mittausten 
määrän keskiarvoina. Verensokerin keskimääräiset 
mittaustulokset näytetään keskiarvoina, 
keskihajontana ja korkeimpana tuloksena. Tavoitealue 
näyttää ihanteellisen alueen ja niiden kertojen 
prosentuaalisen osuuden ja kertojen lukumäärän, kun 
potilas on ollut tavoitealueella ja sen ylä- ja 
alapuolella. Tässä näytetään myös hyporajat sekä 
hypojen lukumäärä.

Huomautus: Näitä tietoja voidaan tarkastella myös 
laajennetusta Kaaviot ja raportit -kortista.

Laajennettu Vs-tilastot-kortti
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VS-välilehti – Hypoglykemia-kortti

Tässä näytetään hypoglykemiajaksojen lukumäärä ja 
ilmoitetaan, mitkä näistä jaksoista ovat ilmenneet 
yöaikaan ja lisäksi kerrotaan hypoglykemiajaksojen 
kesto. 

Tässä näytetään myös etukäteen määritetty 
hypoglykemian raja (katso Verensokerin 
tavoitealueet). 

VS-välilehti – Hypoglykemia-kortti
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VS-välilehti – HbA1c-kortti

Jos sinulla on yleislääkärin (GP) rooli, tämä kortti näkyy VS-
välilehdessä.

HbA1c-kortissa näkyy edellinen syötetty HbA1c-arvo. Tässä 
kortissa voit syöttää HbA1c-arvon käsin. 

1) Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa näppäintä +. 
Näyttöön tulee ponnahdusikkuna. 

2) Klikkaa kalenterikuvaketta ja valitse päivämäärä. 
3) Syötä Hba1c-arvo. Numerot on pyöristettävä yhden 

desimaalin tarkkuudella. 
4) Klikkaa Enter.

Jos haluat tarkastella edellisiä kirjauksia, klikkaa oikeassa 
yläkulmassa olevaa näppäintä +. 

Edellisten kirjausten päivämäärät ja arvot näkyvät 
ponnahdusikkunan oikeassa reunassa. 

Huomautus: Kun HbA1c-arvo on tallennettu, sitä ei voi 
muokata tai poistaa. Voit korvata aikaisemman kirjauksen 
valitsemalla saman päivämäärän ja syöttämällä uuden arvon.

VS-välilehti – HbA1c-kortti
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4.2 CGM-välilehti 
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CGM-välilehti – Yleiskatsaus

Kun olet valinnut potilaan, klikkaa potilasnäkymässä 
navigointipalkin keskellä olevaa CGM-kohtaa.

CGM-laitteelta tulleet tiedot on jaettu tässä välilehdessä 
kätevästi erillisiin kortteihin: Aika alueella, Tilasto, Vaihtelu, 
Ambulatorinen glukoosiprofiili ja Päivittäinen glukoosiprofiili.   

Tiedot näytetään standardoidusta AGP-raportista tuttua 
värikoodausta käyttäen:

Oranssi – Erittäin korkea
Keltainen – Korkea
Vihreä – Alueella
Punainen – Alhainen
Tummanpunainen – Erittäin alhainen

Tilasto-, Päivittäinen glukoosiprofiili ja Aika alueella -tietojen 
näyttö edellyttää, että CGM-tietoja on käytettävissä vähintään 
24 tunnin ajalta ja että tietojen kattavuus on vähintään 70 %.
Näytettävää AGP-profiilia varten on oltava käytettävissä 
riittävä määrä CGM-tietoja seitsemän päivän ajalta.

Potilasnäkymän CGM-välilehti
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CGM-välilehti – Aika alueella -kortti

Aika alueella -kortissa näytetään potilaan kullakin alueella 
viettämä aika prosentteina koko ajasta.

Jos haluat muokata alueiden rajoja, klikkaa potilaan nimen 
vieressä olevaa nuolta, jolloin pääset Asetukset-valikkoon, ja 
valitse vaihtoehto Verensokerin tavoitealueet. Lisätietoja tästä 
on tämän oppaan kohdassa Potilasasetukset – Verensokerin 
tavoitealueet. 

Potilasasetukset – Verensokerin tavoitealueet

Potilasnäkymä – CGM-välilehti – Aika alueella -
kortti
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CGM-välilehti – Tilasto-kortti

Tilasto-kortissa näytetään seuraavat tiedot: 

● Analysoitavien päivien määrä eli valittu ajanjakso, jonka 
ajalta tiedot näytetään. Näytettävien päivien enimmäismäärä 
on 28 päivää.

● Laitteen aktivointiaika prosentteina. Tämä on CGM-
mittausten todellisen määrän suhde nykyisellä ajanjaksolla 
kaikkiin ajanjaksolla mahdollisiin mittauksiin nähden 
ilmaistuna prosentteina sadasta prosentista.

● Keskimääräiset verensokeriarvot kyseisen ajanjakson aikana. 
Tämä on valitun ajanjakson mittausten arvojen yhteissumma 
jaettuna mittausten kokonaislukumäärällä.

● Verensokerin hallinnan ilmaisin. Tämä muuntaa CGM-
mittausten verensokerin keskiarvon samanaikaisesti 
mitatuksi arvioiduksi laboratorion HbA1c-arvoksi.

Lisätietietoa Tilasto-kohdasta saat klikkaamalla Tiedot-kuvaketta.

Potilasnäkymä – CGM-välilehti – Tilasto-kortti
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CGM-välilehti – Vaihtelu-kortti

Tässä kortissa näytetään sekä Vaihtelukerroin että 
Keskihajonta prosentteina. 

Vaihtelukerroin (%) lasketaan jakamalla Keskihajonta 
verensokerin keskiarvolla ja kertomalla se sadalla.

Keskihajonta tarkoittaa verensokeriarvojen jakaumaa 
keskiarvon ympärillä. 

Verensokerin keskiarvo vaikuttaa voimakkaasti 
Keskihajontaan, kun taas vaihtelukerroin auttaa 
”normalisoimaan” vaihtelun, jolloin voidaan määrittää 
yksittäinen vaihtelutavoite, jota voidaan käyttää henkilöillä, 
joilla on eri verensokeritason keskiarvo.

Lisätietietoa Vaihtelu-kohdasta saat klikkaamalla Tiedot-
kuvaketta.

Potilasnäkymä – CGM-välilehti – Vaihtelu-kortti
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CGM-välilehti – Ambulatorinen glukoosiprofiili -kortti

Ambulatorinen glukoosiprofiili -kortissa muunnetaan kaikki 
saadut CGM-arvot kaavioksi. 

● Vihreät palkit määrittävät Alueella-arvot.

● Musta viiva ilmaisee kaikkien arvojen mediaanin. Puolet 
verensokeriarvoista on tämän keskellä olevan mustan 
viivan yläpuolella ja puolet alapuolella.

● 5–95 % kaikista verensokeriarvoista on vaaleansinisellä 
alueella. 

● 50 % kaikista verensokeriarvoista on tummansinisellä 
alueella. 25 % arvoista on mediaaniviivan yläpuolella ja 
25 % mediaaniviivan alapuolella.

● 5 % arvoista on sinisen katkoviivan yläpuolella ja 5 % sen 
alapuolella. Näitä arvoja ei näytetä kaaviossa. 

Jos haluat tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja, avaa selite 
tai laajenna kortti klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa 
kaksipäistä nuolta. 

Potilasnäkymä – CGM-välilehti – AGP-
kortti
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CGM-välilehti – Päivittäinen glukoosiprofiili -kortti

Tässä kortissa on yksittäisten päivien visuaaliset kaaviot 
valitulta ajanjaksolta. Hypoglykemiat ja hyperglykemiat on 
värikoodattu, joten pystyt havaitsemaan mahdolliset 
ongelmat yhdellä silmäyksellä.
Tässä voidaan näyttää tiedot enintään 28 päivän ajalta. 

Potilasnäkymä – CGM-välilehti – Päivittäinen glukoosiprofiili -
kortti
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4.3  Kaavat-välilehti
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Kaavat-välilehti – Yleiskatsaus 1/3

Tässä näet potilaan tilan visuaaliset ilmaisimet, jotka 
perustuvat etukäteen määritettyihin kaavoihin.

Kun olet valinnut potilaan, klikkaa potilasnäkymässä 
navigointipalkin keskellä olevaa Kaavat-kohtaa.

Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun käytät kaavoja valitulla 
potilaalla, sinun on määritettävä kaavojen asetukset. Katso 
lisätietoa tämän ohjeen kohdasta Kaavat – Potilaan asetusten
määrittäminen.

Huomautus: 

● Kaavat-moduuli on valinnainen moduuli. Se ei näy 
navigointipalkissa, jos tämä moduuli ei ole käytössä 
hoitoyksikössäsi.

● Sinun on ladattava tiedot järjestelmään potilaan laitteelta, 
jotta tiedot voidaan näyttää kaaviossa tai lokikirjassa.

● Halutut kaavat määritetään potilaskohtaisesti.  Eri 
potilailla voi olla järjestelmässä erilaiset kaavojen 
asetukset.  Kaavoja ei myöskään tarvitse määrittää kaikille 
potilaille.Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti 
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Kaavat-välilehti – Yleiskatsaus 2/3

Kaavat on jaettu seuraavaan viiteen ryhmään:

• Hypoglykemia
• Hyperglykemia
• Vaihtelu
• Järjestelmän käyttö
• Hoitomyöntyvyys.

Kaavaryhmille on määritetty väri-ilmaisimet, jotka 
osoittavat, täyttyvätkö kaavan parametrit ja onko 
kaava käynnistetty.   

Kaavaryhmät: 

Ilmaisin on punainen, kun vähintään yksi tämän 
ryhmän kaava on käynnistetty.

Ilmaisin on vihreä, kun mitään ryhmän kaavoista ei ole 
käynnistetty.

Ilmaisin on harmaa, kun tietoja ei ole tarpeeksi 
vähintään yhden ryhmän kaavan käynnistämiseksi, 
eikä mikään kaavoista ole punainen.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti 
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Kaavat-välilehti – Yleiskatsaus 3/3

Kaavat ovat lueteltuna kyseisen kaavaryhmän alapuolella.

Tarkasteltavaksi valitun kaavaryhmän tunnistaa otsikon 
alapuolella olevasta sinisestä viivasta.

Jokaisen yksittäisen kaavan vasemmalla puolella on värillinen 
ruutu, jossa ilmoitetaan onko parametrit saavutettu ja 
näytetään kaavan tila:

Ilmaisin on punainen, kun kaava on käynnistetty.

Ilmaisin on vihreä, kun kaavaa ei ole käynnistetty.

Ilmaisin on harmaa, kun tietoja ei ole riittävästi kaavan 
käynnistämiseksi.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti 
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Kaavat-välilehti – Kaavaluettelo

Hypoglykemia

Tämän ryhmän kaavat helpottavat hypoglykemiajaksojen tunnistamista ja hoitamista, jolloin potilaalle koituvat 
haitalliset seuraukset voidaan minimoida.

Hypoglykemiatrendi – Tavoitteena on tunnistaa peräkkäisinä päivinä esiintyvät hypoglykemiatapahtumat.
Hyperglykemian ylikorjauksesta johtuva hypoglykemia– Tavoitteena on tunnistaa hypoglykemiat, jotka johtuvat 
aikaisemmin esiintyneen hyperglykemian ylikorjauksesta.
Hypoglykemia aikajaksolla – Tavoitteena on tunnistaa samassa aikajaksossa esiintyvät hypoglykemiatapahtumat. 
Erittäin alhaisen hypoglykemian trendi – Tavoitteena on tunnistaa erittäin alhaisten hypoglykemioiden 
toistumistiheys.

Ampullin vaihdosta johtuva hypoglykemia – Tavoitteena on tunnistaa, onko hypoglykemiatapahtumien ja ampullin 
vaihdon välillä riippuvuutta. 
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Kaavat-välilehti – Kaavaluettelo

Hyperglykemia

Tämän ryhmän kaavat helpottavat hyperglykemiajaksojen tunnistamista ja hoitamista, jolloin potilaalle koituvat 
haitalliset seuraukset voidaan minimoida.

Hyperglykemiatrendi – Tavoitteena on tunnistaa peräkkäisinä päivinä esiintyvät hyperglykemiatapahtumat.

Hypoglykemian ylikorjauksesta johtuva hyperglykemia– Tavoitteena on tunnistaa hyperglykemiat, jotka 
johtuvat aikaisemmin esiintyneen hypoglykemian ylikorjauksesta.

Hyperglykemia aikajaksolla – Tavoitteena on tunnistaa samassa aikajaksossa esiintyvät 
hyperglykemiatapahtumat.

Erittäin korkean hyperglykemian trendi – Tavoitteena on tunnistaa erittäin korkeiden hyperglykemioiden 
toistumistiheys.

Ampullin vaihdon viiveestä johtuva hyperglykemia – Tavoitteena on tunnistaa, liittyykö ampullin vaihdon 
viiveisiin hyperglykemiakaavaa.

Unohdetusta boluksen annostelusta johtuva hyperglykemia – Tavoitteena on tunnistaa mahdollinen 
hyperglykemian kaava, joka liittyy unohdettuun boluksen annosteluun.
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Vaihtelu

Tämän ryhmän kaavat auttavat sinua hallitsemaan verensokerin vaihteluita ja vähentämään siten hyperglykemia- ja 
hypoglykemiajaksoja.
Keskihajonta – Tavoitteena on tunnistaa ei-hyväksyttävien verensokeriarvojen ilmenemiskaava keskimääräisen 
verensokeriarvon molemmin puolin.
LBGI (matala verensokeri-indeksi)* – Tavoitteena on tunnistaa matalan verensokerin riski. 
HBGI (korkea verensokeri-indeksi)* – Tavoitteena on tunnistaa korkean verensokerin riski.
*LBGI- ja HBGI-arvoja ei voi määrittää

Kaavat-välilehti – Kaavaluettelo
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Järjestelmän käyttö

Tämän ryhmän kaavat auttavat sinua varmistamaan, että potilas käyttää järjestelmää asianmukaisella tavalla.

Ennen ateriaa- ja Aterian jälkeen -merkintöjen käyttö – Tavoitteena on tunnistaa Ennen ateriaa- ja Aterian jälkeen -merkintöjen käyttöön 
liittyvät kaavat.

Insuliini- ja hiilihydraattitiedot – Tavoitteena on tunnistaa insuliini- ja hiilihydraattitietojen tallennustiheyteen liittyvät kaavat.

Pumppu pysähtyi – Tavoitteena on tunnistaa, liittyykö pumpun STOP-tilan käyttötiheyteen jotain kaavaa.

Ampullin vaihtotiheys – Tavoitteena on tunnistaa, liittyykö ampullin harvaan vaihtotiheyteen jokin kaava.

Tietojen lataustiheys – Tavoitteena on tunnistaa, liittyykö tietojen harvaan lataustiheyteen jokin kaava.

Hoitomyöntyvyys.

Tämän ryhmän kaavat auttavat sinua varmistamaan, että potilas noudattaa hänelle määritettyä hoito-ohjelmaa.

Vs-mittausten suorittamistiheys – Tavoitteena on tarkistaa, tekeekö potilas suurimpana osana päivistä odotettua vähemmän mittauksia.

Vs-mittaus ennen bolusta – Tavoitteena on tunnistaa, onko olemassa kaavaa, jos verensokerimittaus on unohdettu tehdä ennen boluksen 
annostelua. 

Kaavat-välilehti – Kaavaluettelo
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Kaavat-välilehti – Potilaan asetusten määrittäminen – Valitse kaavan parametrit 1/2

Kun käytät kaavoja ensimmäistä kertaa valitulla potilaalla, 
näkyviin tulee Potilaan asetusten määrittäminen -näyttö.

Lisätietoa asetusten määrittämisestä potilaan 
alkuasetusten määrittämisen jälkeen on tämän ohjeen 
kohdassa Määritä kaavat – Alkuasetusten määrittämisen 
jälkeen.

Kohdasta Valitse kaavojen parametrit:  

1. Klikkaa Profiilin asetukset -pudotusvalikkoa ja valitse 
potilaalle kaavaprofiili. Valittavissa on seuraavat 
vaihtoehdot: Boluslaskuri, Insuliinipumppu ja Mittari. 
Kaavan oletusasetukset määritetään valitsemasi 
profiilin mukaisesti. Nämä asetukset voidaan myös 
määrittää erikseen.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti – Määritä kaavat 
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Kaavat-välilehti – Potilaan asetusten määrittäminen – Valitse kaavan parametrit 2/2

2.  Klikkaa Laskentajaksot-pudotusvalikkoa, jolloin pääset valitsemaan laskentajakson, jonka ajalta tulokset 
näytetään. 
3.  Jos potilaasi käyttää insuliinipumppua, valitse ampullin vaihtotiheys. Mittayksiköt valitaan maakohtaisen 
oletusasetuksen mukaisesti. 

4.  Jos haluat hyväksyä kaavojen oletusasetukset, vieritä näytön alareunaan ja klikkaa sitten Tallenna 
asetukset.

Voit myös mukauttaa omat asetuksesi eri kaavoille ja tallentaa asetukset sen jälkeen klikkaamalla 
Tallenna asetukset. Tämä on mahdollista potilaan asetusten määrittämisen aikana tai milloin tahansa. 
Voit palata oletusasetuksiin milloin tahansa klikkaamalla ensin Palauta oletusasetukset ja sen jälkeen 
Tallenna asetukset.
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Kaavat-välilehti – Potilaan asetusten määrittäminen – Määritä kaavan vaatimukset

Kaavojen laskennan lähtökohtina käytetään Vaadittujen 
testien vähimmäismäärä- ja Tavoitealueet-asetuksia. Ne ovat 
jatkuvasti käytössä ja voit muokata niitä tarvittaessa.

Vaadittujen testien vähimmäismäärä -asetus perustuu neljän 
viikon jaksoon. Tässä voit määrittää kaavan tarkasteluun 
vaaditut vähimmäisarvot.

Verensokerin tavoitealueet -kohdassa näytetään valitun 
potilaan hypo- ja hyperglykemian rajat sekä ennen ateriaa- ja 
aterian jälkeen -arvojen hyperglykemian rajat. Voit muuttaa 
valitun potilaan verensokeriarvojen rajoja Potilasasetukset-
osan kohdassa Verensokerin tavoitealueet.

Jos haluat määrittää hyperglykemian ylikorjauksen 
hypoglykemian rajan ja/tai hypoglykemian ylikorjauksen 
hyperglykemian rajan, klikkaa asianmukaista pudotusvalikkoa 
ja määritä haluamasi asetukset.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti – Määritä kaavat 
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Kaavat-välilehti – Potilaan asetusten määrittäminen – Määritä kaavaryhmät 

Kaavaryhmiä on viisi: 

Hypoglykemia, Hyperglykemia, Vaihtelu, Järjestelmän 
käyttö ja Hoitomyöntyvyys.

Jokainen kaavaryhmä sisältää useita erilaisia kaavoja. 

Nämä viisi kaavaryhmää ovat käytössä oletusarvoisesti. 
Voit ottaa kaikki nämä ryhmät tai osan niistä käyttöön 
potilaan alkuasetusten määrittämisen yhteydessä ja sen 
jälkeen missä tahansa vaiheessa ja/tai poistaa käytöstä 
kaikki ryhmät tai osan ryhmistä.

Ota kaavaryhmiä käyttöön tai poista niitä käytöstä 
Määritä kaavat -kohdassa jokaisen kaavaryhmän 
vieressä olevalla On/Off-kytkimellä.

Kun kaavaryhmä on poistettu käytöstä, sen tuloksia ei 
näytetä Kaavat-kaaviossa. Tämän kaavaryhmän 
asetukset ja ryhmään sisältyvät kaavat pysyvät 
kuitenkin tallennettuina järjestelmään.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti – Määritä kaavat 
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Kaavat-välilehti – Potilaan asetusten määrittäminen – Määritä yksittäisiä kaavoja

Voit määrittää kaavaryhmän kaavoja klikkaamalla kaavaryhmää, 
jonka kaavoja haluat määrittää. Kaavaryhmän kaavojen 
asetukset näytetään valitsemasi ryhmän oikealla puolella.
1. Klikkaa kaavaryhmän ruutuja, niin voit muokata niiden 

oletusarvoja. Jos vähimmäis- tai enimmäisarvo on ylitetty, 
näyttöön tulee asiasta kertova viesti.

2. Klikkaa kunkin kaavan vieressä olevaa kuvaketta (i), jos 
haluat tarkastella kaavan yksityiskohtaisempia tietoja.

3. Ota kaavoja käyttöön tai poista niitä käytöstä niiden vieressä 
olevalla On/Off-kytkimellä.

4. Kun asetukset on määritetty, klikkaa Tallenna asetukset.
Näyttöön tulee vahvistusviesti. Kun olet hyväksynyt 
määrityksen, siirryt Kaavat-välilehden kaavionäkymään.
Huomautus:

• Jos et halua tallentaa asetuksia, palaa Määritä kaavat -
kohtaan klikkaamalla Ei. Jos haluat palata oletusasetuksiin, 
klikkaa ensin Nollaa asetukset ja sen jälkeen Asetukset.

• Jos asetusten tallennus ei onnistunut, näyttöön tulee 
asiasta kertova ponnahdusikkuna.

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti – Määritä kaavat 
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Kaavat-välilehti – Määritä kaavat – Alkuasetusten määrittämisen jälkeen – Siirry kaavojen määritykseen

Kun olet määrittänyt potilaan kaavat (joko oletusarvoiset tai 
mukautetut), voit tarkastella ja/tai muuttaa kunkin kaavan 
arvoja milloin tahansa.

Kaavojen asetuksiin tehdyt muutokset ovat käytettävissä 
Kaavat-välilehdessä. Pääset tarkastelemaan ja muuttamaan 
niitä kahdella eri tavalla. 

Vaihtoehto 1 – Siirry kaavojen määritykseen:

Tästä näet päivämäärän, jolloin asetukset on viimeksi 
määritetty, ja kuka ne on määrittänyt.

Klikkaa Asetukset määrittänyt viimeksi -osan oikealla 
puolella olevaa kohtaa SIIRRY KAAVOJEN MÄÄRITYKSEEN. 

Siirryt Potilaan asetusten määrittäminen -näyttöön, jossa voit 
määrittää ja/tai ottaa käyttöön kaavoja tai poistaa niitä 
käytöstä samalla tavalla kuin potilaan alkuasetusten 
määrittämisessä. 

Potilasnäkymä – Kaavat-välilehti
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Kaavat-välilehti – Määritä kaavat – Pikamääritys

Vaihtoehto 2 – Pikamääritys

Kun olet määrittänyt potilaan kaavat, voit muuttaa kunkin kaavan arvoja 
milloin tahansa.

1) Valitse yksi viidestä Asetukset määrittänyt viimeksi -kohdassa olevasta 
vaakasuuntaisesta kaavaryhmän välilehdestä, jolloin näyttöön tulevat 
valitsemasi ryhmän kaavat.

2) Klikkaa sen kaavan vieressä olevaa Asetukset-kuvaketta, jonka 
asetukset haluat määrittää. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna.

3) Korosta numeroarvo ja syötä uusi. Jos vähimmäis- tai enimmäisarvo on 
ylitetty, näyttöön tulee asiasta kertova viesti.

4) Klikkaa tässä ponnahdusikkunassa kohtaa Tallenna asetukset tai Palauta 
oletusasetukset.

5) Tallenna asetukset klikkaamalla Kyllä tai poistu tallentamatta 
klikkaamalla Ei.

Huomautus: Jos haluat poistaa tämän kaavan käytöstä tai määrittää kaavan 
asetuksia, klikkaa Asetukset määrittänyt viimeksi -osan oikealla puolella 
olevaa Siirry kaavojen määritykseen -kohtaa.

Kaavat – Määritä kaavat – Pikamääritys
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Kaavat-välilehti – Määritys valmis

Kun olet tallentanut kaava-asetukset, voit tarkastella 
seuraavia tietoja:

• Kaavaryhmät ja niihin liittyvät yksittäiset kaavat, jotka 
näkyvät näytön yläosassa. 

Jos haluat tarkastella nykyistä ajanjaksoa, valitse yksi 
viidestä Asetukset määrittänyt viimeksi -kohdassa 
olevasta vaakasuuntaisesta kaavaryhmän välilehdestä, 
jolloin näyttöön tulevat valitsemasi ryhmän kaavat. Jos 
haluat tarkastella tietoja vertailutaulukossa, valitse kohta 
Vertaile ajanjaksoja.  

• Kaavio, jossa on esitetty kaikki vs-mittaustulokset, näkyy 
näytön alaosassa. Trendikaavio on oletusnäkymä. Jos vs-
mittaustulos on jonkin käytössä olevan kaavan mukainen, 
kyseisen tuloksen piste näkyy kaaviossa korostettuna. 

Voit tarkastella potilaan kaavojen tietoja Trendikaavio- tai 
Lokikirja-näkymässä. Voit siirtyä näiden näkymien välillä 
klikkaamalla kaavion yläpuolella vasemmalla olevia 
Trendikaavio- ja Lokikirja-välilehtiä.

Kaavat – Kaavionäkymä
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Kaavat-välilehti – Vertailunäkymä  

Kaavat – Vertailunäkymä

Jos haluat tarkastella potilaan kaavan tietoja vertailutaulukossa, 
klikkaa kaavion yläpuolella vasemmalla olevaa vertailunäkymän 
välilehteä.
Klikkaa kalenterikuvakkeen pudotusvalikkoa ja valitse näkyviin 
tulevista vaihtoehdoista kaavan aikaväliksi viikoittainen, 
kuukausittainen tai neljännesvuosittainen. Oletusaikaväli on 
viikoittainen. Aluksi näytetään vain kaaviossa käytössä olevat 
kaavaryhmät. 

Jokaisen yksittäisen kaavan vieressä on värillinen ruutu, jossa 
ilmoitetaan onko parametrit saavutettu ja näytetään kaavan tila: 

Ilmaisin on punainen, kun kaava on käynnistetty.

Ilmaisin on vihreä, kun kaavaa ei ole käynnistetty.

Ilmaisin on harmaa, kun tietoja ei ole riittävästi kaavan 
käynnistämiseksi.

Jos haluat tarkastella kaikkia ryhmän kaavoja, klikkaa rivin 
lopussa olevaa pudotusvalikon nuolta.
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Kaavat-välilehti – Kaavionäkymä – Trendikaavio 1/2

Tulosten laskentaan tarvitaan vähimmäismäärä 
mittauksia. Voit muokata vähimmäismäärää Kaavat-
osan Valitse kaavojen vaatimukset -kohdassa 
valitsemalla Vaadittujen testien vähimmäismäärä. 
Tulosten näyttäminen edellyttää, että tiedot ladataan 
potilaan laitteesta järjestelmään.

Jos haluat ymmärtää paremmin kaaviossa esitettyjä 
vs-tietoja, klikkaa kaavion oikeassa yläkulmassa 
olevaa Selite-pudotusvalikon nuolta.

Kaavat – Trendikaavio
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Kaavat-välilehti – Kaavionäkymä – Lokikirja-näkymä

Lokikirjassa näytetään aikajärjestykseen perustuva 
taulukko, joka on jaettu sarakkeisiin, joissa on esitetty 
eri aikajaksojen kaavat: ennen ateriaa ja aterian 
jälkeen, aamiainen, lounas, päivällinen ja sekä 
nukkumaanmenoaika.

Kaaviossa näkyvät oletusarvoisesti kaikki käytössä 
olevat kaavat. Jos haluat tarkastella lokikirjassa 
käytettyä värikoodausta, klikkaa Selite-pudotusvalikon 
nuolta.

Vie kohdistin korostetun alueen päälle, samoin kuin 
Trendikaaviossa. Näkyviin tulee ponnahduskortti, jossa 
on tietoa vs-arvosta ja arvon laukaisemasta kaavasta.

Kaavat – Lokikirja-näkymä
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Kaavat-välilehti – Kaavionäkymä – Trendikaavio 2/2

Ympyrät vilkkuvat kolme kertaa ennen kuin ne 
muuttuvat kiinteiksi ympyröiksi. Vie hiiri ympyröiden 
päälle, jolloin näkyviin tulee ponnahduskortti, jossa on 
tietoa arvosta ja arvon laukaisemasta kaavasta.

Kaaviossa näkyvät oletusarvoisesti kaikki käytössä 
olevat kaavat. Voit piilottaa Hypoglykemia- tai 
Hyperglykemia-kaavan valitsemalla tai poistamalla 
asianmukaisten ruutujen valinnan Kaavion 
suodattimet -alueella. 
Kaavan näyttäminen/piilottaminen näissä ryhmissä 
kaaviossa: 

1) Klikkaa Kaavion suodattimet -alueella 
Hypoglykemia- tai Hyperglykemia-
pudotusvalikkoa.

2) Valitse ryhmien kaavojen valintaruudut tai poista 
niiden valinta.Kaavat – Trendikaavio
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5 Sähköinen potilaskertomus (EMR)
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Sähköinen potilaskertomus – Yleiskatsaus

Sähköinen potilaskertomus (EMR) on ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa digitaalisten hoitotietojen syöttämisen, 
tallennuksen ja ylläpidon. Sähköisen potilaskertomuksen ja RocheDiabetes Care Platformin integraatio mahdollistaa tietojen 
siirron näiden kahden järjestelmän välillä.

Kun järjestelmä on käytössä, sairaalan tietojärjestelmä (HIS, Hospital Information System) pystyy luomaan ja päivittämään 
terveydenhuollon ammattilaisten tietoja ja potilasprofiileja RocheDiabetes Care Platform -portaalissa. 

Kun potilas lataa uusia tietoja RocheDiabetes Care Platform -portaaliin, vs-tiedot lähetetään automaatisesti siihen 
integroituun järjestelmään. Kaikki sähköiseen potilaskertomukseen aiemmin lähetetyt vs-tiedot poistetaan automaattisesti, 
jotta potilastietoja ei kirjata kahteen kertaan.

Voit myös luoda raportin ja lähettää sen sähköiseen potilaskertomukseen.

Huomautus: 
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa maissa. 
● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa. 
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Sähköinen potilaskertomus (EMR) – Potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tiedot 

Jos hoitokeskuksessa on käytössä sähköiset potilaskertomukset (EMR) RocheDiabetes Care Platform -portaalissa, tietosuojan 
ja tietoturvan varmistamiseksi järjestelmänvalvojana toimii sairaalan tietojärjestelmä (HIS) seuraavien tietojen luomisessa (ja 
myös joiden tietojen muokkauksessa):

● potilaan profiili, terveystiedot ja henkilötiedot
● terveydenhuollon ammattilaisten profiilien tiedot.

Näin ollen potilaiden luonti tapahtuu hoitokeskuksen EMR-järjestelmässä, ei RocheDiabetes Care Platform -portaalissa. 
Samoin jotkin Muokkaa potilasta- ja Muokkaa profiiliasi (terveydenhuollon ammattilaiset) -näyttöjen RocheDiabetes Care 
Platform -portaalissa kentät ovat vain luku -tilassa, eikä niitä voi muokata. Nämä kentät näkyvät harmaina.
Voit kuitenkin muokata kaikkia RocheDiabetes Care Platform -portaalin tietoja, jotka eivät vaikuta EMR-järjestelmään. 
Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat: 
● RocheDiabetes Care Platform -portaalin kieli
● potilaan profiilin asetukset
● tietojen synkronointi muista mobiilisovelluksista RocheDiabetes Care Platform -portaaliin.
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Sähköinen potilaskertomus (EMR) – EMR-raportit

EMR-järjestelmä mahdollistaa potilasraporttien luomisen. 
Kaikissa raporteissa esitetään tiedot potilasprofiilipalkissa 
valittuna olevalta ajanjaksolta, kuten:

● potilaan nimi ja tunnusnumero
● raportin ajanjakso
● vs-mittausten kokonaislukumäärä ja keskiarvo  
● vs:n keskiarvo
● Vaihtelu
● glukoositason jakauma. 

Raportin luominen: 

1. Siirry valitun potilaan potilasnäkymään. 
2. Klikkaa navigointipalkissa olevaa Lähetä EMR -

kuvaketta. 
3. Kun raportti on luotu, näyttöön tulee vahvistusviesti. 

Klikkaa OK. Jos tapahtui virhe, näyttöön tulee 
virheilmoitus. Klikkaa Yritä uudelleen. 

Voit tarkastella raporttia tai tulostaa sen hoitokeskuksen 
EMR-järjestelmästä. 

Normaali potilasnäkymä
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6 Potilaan etävalvonta
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Potilaan etävalvonta – Esittely

Potilaan etävalvonta (Remote Patient Monitoring, RPM) on RocheDiabetes Care Platform -portaalin ominaisuus, jonka 
tarkoituksena on parantaa terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden välisiä viestintäkanavia.
Jos RPM-ohjelma on saatavilla omassa maassasi ja hoitokeskuksessasi, voit kirjata potilaita ohjelmaan. Voit kirjata potilaan 
joko potilaan luomisen yhteydessä tai missä tahansa vaiheessa sen jälkeen.
Voit tarkistaa RPM-järjestelmään kirjatut potilaat yhdellä silmäyksellä tai tarkastella potilaiden tarkempia tietoja sekä 
tarkistaa, onko potilas noudattanut annettuja ohjeita.
RPM-järjestelmän avulla voit myös tehdä muistiinpanoja ja kommentteja ja halutessasi jakaa niitä potilaan kanssa ja viedä 
muistiinpanoja PDF-tiedostoihin.
Huomautus: 
● Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa maissa.
● Jotkin maassasi käytettävissä olevat ominaisuudet eivät välttämättä ole osa hoitokeskuksesi suunnitelmaa.
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Potilaan etävalvonta – Asetukset 

RPM-ohjelman asetukset ovat alussa oletusarvoisia.
Kaikilla hoitokeskuksessa RPM-ohjelmaan kirjatuilla potilailla on käytössä samat asetukset. 

Oletusasetus Ranska Muu maailma

Ohjelman nimi ÉTAPES RPM

Ohjelman kesto Ei rajoitettu 30 päivää

Potilaan hoito-ohjelman 
noudattaminen

N/A Potilaalle lähetetään sähköpostimuistutus, kun tietoja ei ole 
ladattu 48 tuntiin. 

RPM-tunniste N/A RPM-tunnisteen väri muuttuu, kun tietoja ei ole ladattu neljään 
päivään seitsemän päivän ajanjaksolla. 
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Potilaan etävalvonta – Määritettävät asetukset

Käyttäjät, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön rooli, voivat 
muokata hoitokeskuksensa seuraavia tietoja:
● Ohjelman nimi
● Ohjelman kesto
● Potilaan hoito-ohjelman noudattaminen

Muokkaa asetuksia seuraavasti: 
1. Klikkaa navigointipalkissa olevaa toimintovalikkokuvaketta ja 

valitse vaihtoehto RPM-ohjelman asetukset.
2. Klikkaa syöttöruutua, jonka tietoja haluat muokata. 
3. Klikkaa Tallenna, kun olet tehnyt tarvittavat muutokset.

Huomautus:
● Ohjelman vaatimustenmukaisuusasetuksiin tehdyt 

muutokset astuvat voimaan 24 tunnin kuluessa.
● Ohjelman asetusten muuttaminen on sallittu vain 

käyttäjille, joilla on terveydenhuollon ammattihenkilön 
Master-käyttöoikeudet ja RPM-ohjelman hallintaoikeudet. 
Nämä oikeudet myöntää Roche-järjestelmänvalvoja.

Toimintovalikko – RPM-ohjelman asetukset
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Potilaan etävalvonta – Kirjaa potilas – Vaihtoehto 1 – Uusi potilas

RPM-ohjelman on oltava saatavilla hoitokeskuksessa, 
jotta voit kirjata potilaan. Voit kirjata potilaan kahdella 
eri tavalla. 
Vaihtoehto 1 – Kirjaa uusi potilas

1. Klikkaa oikealla ylhäällä potilaiden hallinnan 
koontinäytössä olevaa Luo uusi potilas -kohtaa.

2. Kun olet valinnut potilaalle profiilin, valitse RPM-
ohjelma-valintaruutu. 

3. Napsauta Seuraava ja jatka potilaan luontia 
täyttämällä seuraaviin näyttöihin tarvittavat 
tiedot. 

4. Klikkaa Tallenna.
RPM-tunniste näkyy Potilaiden hallinta -kohdan 
Potilastiedot-rivillä kaikkien RPM-järjestelmään 
kirjattujen potilaiden kohdalla. 

Potilaiden hallinta – Luo uusi potilas
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Potilaan etävalvonta – Kirjaa potilas – Vaihtoehto 2 – Aiemmin luotu potilas

Vaihtoehto 2 – Kirjaa aiemmin luotu potilas

1. Siirry potilasnäkymässä sen potilaan kohdalle, 
jonka haluat kirjata RPM-järjestelmään.

2. Klikkaa potilasprofiilipalkissa kohtaa 
Potilasasetukset ja valitse pudotusvalikosta 
vaihtoehto Muokkaa potilasta. 

3. Valitse RPM Program -valintaruutu. 
4. Klikkaa Tallenna.

RPM-tunniste näkyy Potilaiden hallinta -kohdan 
Potilastiedot-rivillä kaikkien RPM-järjestelmään kirjattujen 
potilaiden kohdalla. 

Potilasnäkymä – Muokkaa potilasta 109



RPM-ohjelmassa on ominaisuuksia, jotka auttavat seuraamaan 
noudattavatko potilaat annettuja ohjeita: RPM-tunniste 
Potilaiden hallinta -näytössä, sähköpostimuistutukset, 
suodattimet ja muistiinpanot.

RPM-tunniste:
Jos potilas on kirjattu RPM-ohjelmaan, Potilastiedot-ruudun 
vieressä Potilaiden hallinta -näytössä on sininen RPM-tunniste. 
RPM-tunniste muuttuu sinisestä punaiseksi, jos potilas ei ole 
ladannut tietojaan ohjelman asetusten vaatimusten mukaisesti. 

Ilmoitukset:
Jos sinulla on muiden terveydenhuollon ammattilaisten tai 
potilaiden tekemiä lukemattomia muistiinpanoja tai 
kommentteja, muistiinpanokuvakkeessa näkyy sininen merkki.

Potilaiden hallinta – Potilastiedot 

Potilaan etävalvonta – Hoito-ohjelman noudattamisen seuranta
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Sähköpostimuistutukset: 
Potilaat saavat sähköpostimuistutuksen tietyn ajan kuluttua (ohjelman 
asetusten mukaisesti), jos he eivät ole ladanneet laitteensa tietoja 
edellisen (x) päivän/viikon ajalta. Potilaille lähetetään sähköpostitse 
myös ilmoitus terveydenhuollon ammattilaisten tekemistä uusista 
muistiinpanoista ja kommenteista.

Suodattimet: 
Potilaiden hallinta -näytössä voit suodattaa RPM-ohjelmaan kirjattujen 
potilaiden luetteloa ja kirjattuja potilaita, jotka eivät ole noudattaneet 
annettuja ohjeita. Tällä tavoin näet näiden potilaiden tiedot yhdellä 
silmäyksellä.

Luo muistiinpano:
Tämän ominaisuuden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat jakaa 
tärkeitä tietoja potilaiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi seurantajaksojen aikana kirjatut 
muistiinpanot ja hoidon muuttamista koskevat suositukset ja huomiot.

Potilaiden hallinta – Suodattimet

Potilaan etävalvonta – Hoito-ohjelman noudattamisen seuranta
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Potilaan etävalvonta – Luo muistiinpano – Potilasnäkymä 1/2

Voit luoda potilasta koskevan muistiinpanon kahdella eri 
tavalla. 
Vaihtoehto 1 – Potilasnäkymästä
Etsi ensin potilas Potilaiden hallinta -näytöstä.

1) Syötä potilaan nimi tai tunnus näytön yläosassa 
näkyvään hakupalkkiin.
Voit myös käyttää hakupalkin oikealla puolella olevaa 
Edistynyt haku -pudotusvalikkoa, jos haluat suodattaa 
tuloksia kaikkien järjestelmään kirjattujen potilaiden osalta.

2) Valitse potilaan nimi näytössä näkyvästä luettelosta 
klikkaamalla nimeä.
Siirryt valitun potilaan potilasnäkymään.

3) Laajenna sivupalkki klikkaamalla muistiinpanokuvaketta 
potilasnäkymän oikealla puolella olevassa sivupalkissa.

Potilasnäkymä – VS-välilehti
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Potilaan etävalvonta – Luo muistiinpano – Potilasnäkymä 2/2

4) Napsauta LUO MUISTIINPANO. Näyttöön tulee 
ponnahdusikkuna, jossa voit suorittaa seuraavat toiminnot: 

● Kirjoita muistiinpano tekstiruutuun.
● Valitse valintaruutu, jos haluat jakaa muistiinpanon 

potilaan kanssa.
● Tallenna tai avaa pudotusvalikko klikkaamalla Lisää tietoja. 

Lisää potilaan hoitoa koskevia lisätietoja, kuten 
○ potilaan hoitoon käytetty aika
○ kommunikointitapa
○ potilaan hoitotoimenpiteet (valitse asianmukaiset 

valintaruudut).
Huomautus:
● Voit poistaa muistiinpanon milloin tahansa klikkaamalla 

muistiinpanon oikeassa yläkulmassa olevaa X-merkkiä. 
● Sivupalkki on käytettävissä ainoastaan hoitokeskuksissa, 

joissa RPM-ohjelma on käytössä, ja sivupalkissa näkyy 
ainoastaan potilaat, jotka on kirjattu RPM-ohjelman. 

Potilasnäkymä – VS-välilehti – Sivupalkki
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Potilaan etävalvonta – Luo muistiinpano – Potilaiden hallinta

Vaihtoehto 2 – Kirjaa sisään heti
Voit luoda potilaalle muistiinpanon myös suoraan Potilaiden 
hallinta -näytöstä. 
Napsauta Potilastiedot-rivillä Kirjaudu sisään nyt haluamasi 
potilaan kohdalla.  Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa voit 
suorittaa seuraavat toiminnot: 

● Kirjoita muistiinpano tekstiruutuun. 
● Valitse valintaruutu, jos haluat jakaa muistiinpanon potilaan 

kanssa.
● Tallenna tai avaa pudotusvalikko klikkaamalla Lisää tietoja. 

Lisää potilaan hoitoa koskevia lisätietoja, kuten 
○ potilaan hoitoon käytetty aika
○ kommunikointitapa
○ potilaan hoitotoimenpiteet (valitse asianmukaiset 

valintaruudut). 

Huomautus: Voit poistaa muistiinpanon milloin tahansa 
klikkaamalla muistiinpanon oikeassa yläkulmassa olevaa X-
merkkiä. 

Potilaiden hallinta – Kirjaudu sisään nyt
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Potilaan etävalvonta – Lisää kommentti
Lisää muistiinpanoa koskeva kommentti seuraavasti: 

1. Laajenna sivupalkki klikkaamalla muistiinpanokuvaketta
potilasnäkymän oikealla puolella olevassa sivupalkissa.

2. Laajenna kommenttiosio klikkaamalla muistiinpanon 
alapuolella olevaa Kommentit-kohtaa.

3. Klikkaa haluamasi kommentin alapuolella olevaa Lisää 
kommentti -kohtaa.

4. Kirjoita kommenttisi tekstiruutuun. 

5. Klikkaa Julkaise tai Peruuta. 

Kommentit tulevat näyttöön laskevassa 
päivämääräjärjestyksessä, ja niissä on aikaleima. Kaikki potilaan 
hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
tarkastella näitä kommentteja. Jos muistiinpano jaetaan potilaan 
kanssa, potilas voi tarkastella kaikkia kommentteja ja lisätä omia 
kommenttejaan potilasportaalissa.

Potilasnäkymä – Sivupalkki
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Potilaan etävalvonta – Tarkastele muistiinpanoja ja kommentteja

Terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan tallentamat 
muistiinpanot ja kommentit näkyvät potilasnäkymän 
sivupalkissa. 
Voit tarkastella muistiinpanoja klikkaamalla 
muistiinpanokuvaketta potilasnäkymän oikealla puolella 
olevassa sivupalkissa. Muistiinpanoluettelo ja 
muistiinpanoihin liittyvät kommentit näytetään laskevassa 
päivämääräjärjestyksessä. Voit tarkastella vanhempia 
muistiinpanoja vierittämällä luetteloa alaspäin.

● Jos sinulla on lukemattomia muistiinpanoja tai 
kommentteja, muistiinpanokuvakkeessa näkyy 
sininen merkki.

● Jos muistiinpano on muutamia rivejä pidempi, 
laajenna muistiinpano klikkaamalla Lue kokonaan.

● Jos olet jakanut muistiinpanon potilaan kanssa, 
muistiinpanon vieressä näkyy teksti Jaettu potilaan 
kanssa.

Potilasnäkymä – Sivupalkki
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Potilaan etävalvonta – Vie muistiinpano

Potilasta koskevat muistiinpanot voidaan viedä PDF-
tiedostoon, jolloin niistä tulee osa potilaan hoitotietoja. 
Viedyt tiedot sisältävät kaikki Lisää tietoja -osion tiedot.

Jos haluat viedä muistiinpanon, siirry valitun potilaan
näkymään:

1. Laajenna sivupalkki klikkaamalla 
muistiinpanokuvaketta.

2. Vie ja lataa tiedosto klikkaamalla Vie PDF-
tiedostoon -kuvaketta, joka sijaitsee 
muistiinpanon oikealla puolella.

Avaa ladattu tiedosto klikkaamalla sitä ja tulosta tai jaa 
se näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti selaimestasi 
riippuen.

Potilasnäkymä – Sivupalkki
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7 Varasto
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Varasto – Yleiskatsaus

Kirjauduttuasi tilillesi siirryt suoraan potilaiden 
hallintaan.

1) Klikkaa toimintovalikkokuvaketta ja valitse 
varastokuvaketta. Siirryt Varaston tiedot -
näyttöön, jossa voit kasvattaa varastossa olevaa 
tuotemäärää ja tarkastella Varastohistoria-tietoja. 

2) Tämän näytön keskellä on kortti, jossa näytetään 
varastossa olevien liuskapurkkien ja liuskojen 
määrä sekä viimeisimmän päivityksen päivämäärä.

Huomautus: Varasto-kohdassa näytetään koko 
hoitokeskuksen ja/tai RDCP-keskusten varastotiedot.

Varasto
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Varasto – Lisää uutta varastoa

Lisää uutta varastoa seuraavasti: 
1) Valitse varaston toimituspäivämäärä (oletusasetus 

on nykyinen päivämäärä), valitse pudotusvalikosta 
laitemalli ja syötä vastaanotettujen liuskapurkkien 
ja liuskojen määrä.

2) Klikkaa Lisää uutta varastoa. Jos varaston lisäys 
onnistui, näyttöön tulee vahvistusviesti, jonka 
keskellä on hakanen.

3) Jos uutta varastoa ei voitu lisätä, näyttöön tulee 
asiasta kertova viesti, jossa on punainen 
huutomerkki.

Lisää uutta varastoa
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Varasto – Varastohistoria

Varaston tiedot -näytössä on tietoa varastohistoriasta, 
ja siinä näytetään kolme viimeisintä varastoon tehtyä 
lisäystä (jos lisäyksiä on vähemmän, näytetään 
saatavilla olevat).

Tässä kohdassa näytetään lisäyspäivämäärä, laitemalli 
ja määrät ja liuskapurkkien ja liuskojen kokonaismäärä. 

Varastohistoria
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8  Kuvakkeet
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Järjestelmäkuvakkeet

Koti

Varasto

Device Link

Ohje

Vastuuvapausilmoitukset

Kalenterivalitsin

Luo uusi potilas

Profiili

Päiväkirja

Laajenna

Pienennä

Pudotusvalikko

Lokikirja

123



Kaavion kuvakkeet

Hypoglykemia

Ennen liikuntaa

Käyttäjän määrittämä: 
Tähtimerkki

Muu ateria-aika

Välipala

Ennen ateriaa

Liikunnan aikana

Hypovaroitus 

Liikunta 1

Stressi

Aterian jälkeen

Liikunnan jälkeen

Hypervaroitus

Liikunta 2

Sairaus

Mukautettu

Suun kautta otettava lääkitys

Ennen kuukautisia

Nukkumaanmenoaika
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Trendikaavion kuvakkeet 

Aineenvaihdunnan 
nopeus -kuvakkeet

Verensokeri

Hypoglykemia

Yhdistävät viivat

Vs ennen ateriaa

Verensokerin keskiarvo

Hypoglykemian raja

Vs aterian jälkeen

Tavoitealue

Vs:n keskiarvo / keskihajonta

Hypoglykemian raja

Vs:n keskiarvo / 
keskihajonnan keskiarvo

Tavoitealue

1 keskihajonta / 2 
keskihajontaa
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Bolus-kuvakkeet

Nopea bolus

TBA:n lisäys

Pysäytä

Yhdistelmäbolus

Pikabolus

TBA:n vähennys

Käynnissä

BR:n profiilin valinta

Hidastettu bolus

BR:n vaihto

Tauko
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Lokikirjan kuvakkeet

Yö

Nukkumaanmenoaika

Ennen ateriaa Aterian jälkeen

Tilan kuvakkeet

Onnistui Vaara Tietoja ei saatavilla Varastotilanne
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RocheDiabetes Care Platform
Device Link -ohje
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1  Asenna Device Link -ohjelmisto
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Device Link -ohjelmisto

RocheDiabetes Care Platform -tiliin yhdistetyistä laitteista voidaan ladata tietoja Device Link -ohjelmistoa 
käyttäen.

Jos haluat ladata tietoja Device Link -ohjelmistosta, sinun on ensin asennettava Device Link -ohjelmisto.

Asenna Device Link -ohjelmisto seuraavasti:
1. Kirjaudu sisään RocheDiabetes Care Platform -tilillesi.
2. Aloita ohjelmiston lataus klikkaamalla navigointipalkissa toimintovalikon kohdalla Lataa tiedot -kuvaketta.

Toimi oman tietokoneesi käyttöjärjestelmää (Windows tai macOS) koskevien ohjeiden mukaisesti.
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1.1  Asenna Device Link -ohjelmisto – Windows
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Kun Device Link -ponnahdusikkuna tulee näyttöön, klikkaa Lataa 
Device Link -ohjelmisto.

Kun ohjelmisto pyytää sinua suorittamaan tai tallentamaan 
asennustiedoston, klikkaa Tallenna.

Merkitse muistiin sijainti, johon selaimesi tallentaa 
asennustiedoston (Setup.exe).

Etsi ladattu tiedosto ja suorita se.

Valitse Asennuksen määritys -näytössä sovelluksen kieli. Kun 
oletussijainti tulee näkyviin, klikkaa ensin Selaa (jos haluat 
muuttaa sijaintia) ja sen jälkeen Asenna.

Näkyviin tulevassa näytössä ilmoitetaan asennuksen tila 
samalla, kun asennusta suoritetaan taustalla.

Asenna Device Link -ohjelmisto – Windows 1/4
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Uusi laajennus (Sinovo Connection Center) asennetaan Device Link -
ohjelmiston asennuksen aikana automaattisesti, ja se mahdollistaa 
tietojen lataamisen kaikista tuetuista laitemerkeistä. 

Valitse pyydettäessä toinen annetuista vaihtoehdoista ja klikkaa OK. 
Ohjelmiston toiminnoissa ei ole eroa kahden eri asennustilan välillä. Ainoa 
ero on siinä, että kun valitset vaihtoehdon ”Hospital /Practice module” 
(”Sairaala-/hoitoyksikkömoduuli”), voit asentaa tässä vaiheessa 
lisäohjaimia, mutta tämä asennus voidaan tehdä molemmissa tiloissa 
myös myöhemmässä vaiheessa.

Hospital / Practice Module (Sairaala-/hoitoyksikkömoduuli) – Tämä 
asennus mahdollistaa kaikkien yhteensopivien laitteiden käytön. Tätä 
vaihtoehtoa suositellaan hoitoyksiköille, joissa on käytössä runsaasti eri 
laitemerkkien yhteensopivia laitteita. Asennus kestää kauemmin. 

Patient Mode (Potilastila) – Tämä asennus mahdollistaa vain tiettyjen 
yhteensopivien laitteiden käytön. Jos laitettasi ei ole laiteluettelossa, 
ohjelmisto tunnistaa laitteen, kun liität laitteesi ensimmäistä kertaa.

Huomautus: 

● Avaa yhteys (Sinovo Connection Center) ei ole yhteensopiva 
macOS-käyttöjärjestelmässä käytettävän Device Linkin kanssa. 

● Jos sinulla ei ole Sinovo-laajennusta ja haluaisit sen, ota yhteyttä 
järjestelmävalvojaan tai oman maasi asiakaspalveluun. Kaikki 
yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen lopusta.

Asenna Device Link -ohjelmisto – Windows 2/4
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Jos valitset Hospital / Practice Module (Sairaala-
/hoitoyksikkömoduuli) -asennustilan, näyttöön tulee uusi 
ikkuna, jossa voit valita tässä vaiheessa haluamasi USB-
ohjaimet. Tämä ikkuna tulee näkyviin vain silloin, jos sinulla on 
asennettuna Device Link v.3.2 tai vanhempi versio.

Valitse haluamasi lisäohjaimet seuraavasti:

1. Valitse mittarien vieressä olevat ruudut.

2. Kun olet valinnut kaikki haluamasi mittarit, klikkaa OK. 

Jos et halua valita yhtään mittaria, ohita klikkaamalla Skip 
(Ohita).

Muista, että asennus voi kestää useita minuutteja.

Voit asentaa lisäohjaimet asennusprosessin aikana tai missä 
vaiheessa tahansa Device Link -ohjelmiston käytön aikana. 

Asenna Device Link -ohjelmisto – Windows 3/4
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Asennus on valmis -näyttö vahvistaa, että Device Link -
ohjelmiston asennus onnistui. Poistu klikkaamalla Valmis. 

Huomautus: 

● Windows-tietokoneisiin asennetaan myös Accu-Chek 
360° Connection Manager. Connection Manager -
ohjelmiston on oltava käynnissä, jotta Device Link -
sovellus pystyy muodostamaan yhteyden USB-laitteisiin.

● Kun Device Link on asennettu ja käynnissä, kuvakkeet 
tulevat näkyviin tietokoneen tehtäväpalkin 
ilmoitusalueelle tai työpöydälle. Nämä kuvakkeet 
ilmaisevat sovelluksen tilan ja mahdollisesti tarvittavat 
toimenpiteet.

Asenna Device Link -ohjelmisto – Windows 4/4
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1.2   Asenna Device Link -ohjelmisto – macOS
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1. Klikkaa Lataa Device Link. Huomaa, että asennuksen 
suorittaminen saattaa edellyttää järjestelmänvalvojan 
oikeuksia. Valitse Vahvista, jotta voit jatkaa.

2. Siirry Downloads (Lataukset) -kansioon. Etsi 
asennustiedosto (Setup.dmg) ja klikkaa sitä. Device Link -
ohjelmiston asennus -näyttö tulee näkyviin. 

3. Näyttöön tulee ponnahdusikkuna, jossa sinulta pyydetään 
lupa Device Link -ohjelmiston asentamiseen. Syötä 
tietokoneen salasana ja klikkaa OK.

Asenna Device Link -ohjelmisto – macOS 1/3
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Valitse Asennuksen määritys -näytössä sovelluksen kieli ja 
klikkaa Install (Asenna).

Asennusprosessi käynnistyy ja näyttöön tulee asennuksen 
edistymistä kuvaava näyttö.

Asenna Device Link -ohjelmisto – macOS 2/3
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Kun asennus on valmis, sovellus käynnistyy ja se 
käynnistetään jatkossa aina, kun käynnistät tietokoneen.

Device Link -kuvake näkyy sovelluksen yläpalkissa. Voit avata 
sovelluksen klikkaamalla kuvaketta. 

Asenna Device Link -ohjelmisto – macOS 3/3
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2  Lataa tiedot laitteesta (osa 1)

Katso omaa käyttöjärjestelmääsi ja laitetyyppiäsi koskevat ohjeet.

2.1  Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – Windows
2.2  Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – macOS

2.3 Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Windows
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2.1  Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – Windows
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Jos haluat siirtää tietoja Accu-Chek-verensokerimittarista tai -
insuliinipumpusta Windows-käyttöjärjestelmään: 

1) Varmista, että Device Link- ja Accu-Chek 360° Connection Manager 
-kuvakkeet näkyvät tietokoneen tehtäväpalkin ilmoitusalueella.

2) Yhdistä laitteesi USB-kaapelin, Accu-Chek 360° -kaapelin tai Accu-
Chek Smart Pix Reader 1:n tai Accu-Chek Smart Pix Reader 2:n 
avulla. 

3) Valitse näkyviin tulevasta näytöstä Accu-Chek-laite. 

Jos käytössäsi on infrapunalaite ja Accu-Chek Smart Pix Reader 1 tai 2 
tai Accu-Chek 360° -kaapeli, varmista, että infrapunalaite on 
tiedonsiirtotilassa.

Huomautus: 

● Tietojen lataus tapahtuu oletuksena automaattisesti, kun kytket 
laitteen. Jos tämä toiminto ei ole käytössä, klikkaa hiiren 
kakkospainikkeella tietokoneen tehtäväpalkin ilmoitusalueella 
olevaa Device Link -kuvaketta ja valitse Manuaalinen lataus –
Accu-Chek. Voit myös valita vaihtoehdon Automaattinen lataus 
käytössä, jolloin tiedot ladataan jatkossa aina automaattisesti.

● Kattava luettelo Accu-Chekin tukemista laitteista ja ohjeet niiden 
määrittämiseen löytyvät Device Link -ohjelmiston käyttöohjeesta.

Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – Windows
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2.2  Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – macOS
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Jos haluat siirtää tietoja Accu-Chek-verensokerimittarista tai -
insuliinipumpusta macOS-käyttöjärjestelmää käyttäen: 

1) Varmista, että Device Link -kuvake tulee näkyviin tietokoneen 
valikkoriville näytön yläosaan. 

2) Yhdistä laitteesi USB-kaapelin tai Accu-Chek 360° -kaapelin 
avulla. Valitse näkyviin tulevasta näytöstä Accu-Chek-laite. 

Jos käytössäsi on infrapunalaite ja Accu-Chek 360° -kaapeli, varmista, 
että infrapunalaite on tiedonsiirtotilassa. Katso ohjeet Device Link -
ohjeen kohdasta Laitteiden valmistelu tiedonsiirtoon.

Huomautus:

● Tietojen lataus tapahtuu oletuksena automaattisesti, kun kytket 
laitteen. Jos tämä toiminto ei ole käytössä, klikkaa hiiren 
kakkospainikkeella näytön yläosassa tietokoneen valikkorivillä 
näkyvää Device Link -kuvaketta ja ota automaattinen lataus 
käyttöön kaikissa tulevissa latauksissa valitsemalla vaihtoehto 
Automaattinen lataus käytössä.

● Kattava luettelo Accu-Chekin tukemista laitteista ja ohjeet niiden 
määrittämiseen löytyvät Device Link -ohjelmiston 
käyttöohjeesta.

Lataa tiedot Accu-Chekin laitteista – macOS
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2.3  Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä –
Windows
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Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä:

1) Napsauta hiiren kakkospainikkeella tietokoneen 
tehtäväpalkin ilmoitusalueella olevaa Device Link -
kuvaketta ja valitse Manuaalinen lataus – Muut laitteet.

Näyttöön avautuu SINOVO Connection Center -ikkuna. 

Huomautus: 
● Avaa yhteys -asetuksen on oltava käytössä 

RocheDiabetes Care Platform -portaalissa, jotta tietoja 
voidaan ladata kaikista tuetuista laitemerkeistä. Jos Avaa 
yhteys -asetus ei ole käytössä, ota yhteyttä 
järjestelmävalvojaan tai oman maasi asiakaspalveluun. 
Kaikki yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen lopusta.

● Avaa yhteys (Sinovo Connection Center) ei ole 
yhteensopiva macOS-käyttöjärjestelmässä käytettävän 
Device Linkin kanssa.
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Valitse laite, jonka tiedot haluat ladata järjestelmään: 

1. Syötä laitteen nimi hakupalkkiin tai vieritä aakkostetussa 
luettelossa haluamasi laitteen kohdalle ja klikkaa laitteen 
nimeä.

2. Klikkaa Next (Seuraava).
3. Yhdistä laitteesi tietokoneeseen ja klikkaa Import data (Tuo 

tiedot).

Voit suodattaa/mukauttaa luettelon tulevia latauksia varten 
Connection Center -näytön vasemmassa yläreunassa näkyvien 
kuvakkeiden avulla. 

Näyttää äskettäin käytetyt tuonnin 
ohjaimet/suodattimet.

Näyttää vain tuonnin ohjaimet/suodattimet, jotka on 
merkitty suosikeiksi (Favorite).

Näyttää kaikki käytettävissä olevat tuonnin 
ohjaimet/suodattimet.

Avaa Settings (Asetukset) -valintaikkunan, jossa voit 
merkitä tuonnin ohjaimia/suodattimia suosikeiksi. Settings 
(Asetukset) -valintaikkunassa voit piilottaa mittarit, joita et käytä.

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Valitse laite  
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Kun olet valinnut laitteen, jonka tiedot haluat ladata, 
käytettävissäsi on useita eri tapoja tietojen lataamiseen 
laitteen yhteystyypistä riippuen.

USB – Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla ja klikkaa 
Import data (Tuo tiedot). Mitään muuta ei tarvita.

Bluetooth, Serial, USB-to-Com-Adapter – Jotkin laitteet 
käyttävät tiedonsiirtoon sarjaprotokollaa. Tällöin Windows-
järjestelmäohjaimen on oltava asennettuna.

Jos kyseistä ohjainta ei ole asennettu valitulle laitteelle, 
Connection Center huomaa tämän ja ehdottaa asianmukaisen 
järjestelmäohjaimen asentamista.

File – Joidenkin muiden merkkien laitteiden käyttö edellyttää, 
että lataat laitteen tiedot sisältävän tiedoston ja tuot 
tiedoston sen jälkeen Connection Centerin avulla.

Huomautus: Tarkemmat tiedot kolmesta edellä esitetystä 
yhteystyypistä löytyvät Device Link -ohjelmiston ohjeesta.

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Yhteystyyppi
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USB

Jos laite muodostaa yhteyden USB:n kautta: 

1) Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2) Klikkaa Import data (Tuo tiedot). 

Jos ohjainta ei ole vielä asennettu valitulle laitteelle, sovellus 
kehottaa sinua asentamaan asianmukaisen laiteohjaimen.

Klikkaa Install (Asenna) ja toimi näytössä esitettyjen 
asennusohjeiden mukaan. Sovellus lataa Internetistä 
asianmukaisen järjestelmäohjaimen ja asentaa sen 
tietokoneellesi. Varmista, että käytössäsi on Internet-yhteys, 
ennen kuin jatkat asennusprosessia.

Huomautus: On erittäin tärkeää, että kaapeli irrotetaan 
tietokoneesta ohjaimen asennuksen ajaksi. Muussa 
tapauksessa tietojen lukemisessa laitteelta saattaa ilmetä 
ongelmia. 

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – USB-yhteys
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Bluetooth, Serial, USB-to-Com-Adapter

Jotkin laitteet käyttävät tiedonsiirtoon sarjatiedonsiirtoa. 
Tällöin Windows-järjestelmäohjaimen on oltava 
asennettuna.

Jos kyseistä ohjainta ei ole asennettu valitulle laitteelle, 
Connection Center huomaa tämän ja ehdottaa 
asianmukaisen järjestelmäohjaimen asentamista.

Klikkaa Install (Asenna). 

Asianmukainen järjestelmäohjain ladataan Internetistä ja 
asennetaan käyttöjärjestelmääsi.

Asenna ohjain näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. 

Huomautus:

● Jos tietokoneessasi ei ole Internet-yhteyttä, sinun on 
asennettava ohjain käsin.

● On erittäin tärkeää, että kaapeli irrotetaan 
tietokoneesta ohjaimen asennuksen ajaksi. Muussa 
tapauksessa tietojen lukemisessa laitteelta saattaa 
ilmetä ongelmia. 

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Bluetooth, Serial, Com2USB 1/3
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Seuraavassa vaiheessa voit valita tietokoneesi COM-portin, johon 
mittari on liitettynä.

Useimmat valmistajat mahdollistavat sarjaliitännän käytön ja 
toimittavat laitteen mukana tarkoitukseen sopivan 
tiedonsiirtokaapelin.

Avaa Windowsin laitehallinta klikkaamalla Device Manager ja 
tarkista, ettei havaittavissa ole laiteristiriitoja.

Klikkaa USB, jolloin näyttöön tulee viestiruutu, jossa on linkki 
SINOVO-ohjaimen sivustolle. Saatavilla on useita yleisesti 
käytettyjä ohjaimia, joista voit valita oikean, jos olet kadottanut 
valmistajalta saamasi ohjain-CD-levyn.

Kun olet valinnut tiedonsiirtoportin, jatka tietojen lataamista 
järjestelmään valitsemalla Next (Seuraava).

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Bluetooth, Serial, Com2USB 2/3

151



InternalInternal

Käynnistä tiedonsiirto laitteestasi klikkaamalla näyttöön 
tulevassa ikkunassa Import data (Tuo tiedot).

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Bluetooth, Serial, Com2USB 3/3

152



InternalInternal

Tiedosto

Jos laitteesi edellyttää tiedostojen liittämistä, sinun 
on ensin tuotava tiedot tietokoneeltasi ja 
tallennettava luotu tiedosto tietokoneellesi.

Kun tiedosto on tallennettu tietokoneelle:

1. Klikkaa Browse (Selaa).

2. Etsi tiedosto tietokoneelta ja valitse se.

3. Klikkaa Import (Tuo).

Lataa tiedot kaikista tuetuista laitemerkeistä – Tiedostojen liitäntä
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3  Lataa tiedot laitteesta (osa 2)
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Asenna laite -näytössä: 

Salasana

Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, jos haluat yhdistää 
tämän laitteen RocheDiabetes Care Platform -tiliisi. 

Terveydenhuollon ammattilainen
Aloita lataus syöttämällä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.

Jatka klikkaamalla Kirjaudu sisään.

Huomautus: Terveydenhuollon ammattilaiset: jos haluat 
ohittaa tämän vaiheen (24 tunnin ajanjakson aikana) ja 
kirjautua sisään syöttämättä sähköpostiosoitetta ja salasanaa, 
valitse ruutu Muista tietoni.

Yhdistä laite ensimmäistä kertaa
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Vahvistus tietojen lataamisesta -näytössä näytetään 
yhdistetyn laitteen tiedot (nimi ja sarjanumero).

Diabetesta sairastavat henkilöt
Tarkista, että tiedot ovat oikein ja jatka tietojen lataamista 
järjestelmään valitsemalla Seuraava. Odota, että Device Link 
lukee tiedot.

Terveydenhuollon ammattilainen

Jos kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun tämä laite 
yhdistetään, tässä näytössä näytetään potilaan nimi ja 
yhdistetyn laitteen nimi ja sarjanumero.

Jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tämä laite 
yhdistetään, potilaan tietoja ei näytetä, koska laite on ensin 
määritettävä jollekulle potilaalle.

Tarkista, että tiedot ovat oikein ja jatka valitsemalla 
Seuraava.

Odota, että Device Link lukee tiedot.

Viimeistele tietojen lataus
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4  Määritä laitteen tiedot RocheDiabetes Care Platform 
-tilille
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Device Link -ohjelmisto avaa RocheDiabetes Care Platform -
portaalin käytössäsi olevassa oletusselaimessa.

Kirjaudu RocheDiabetes Care Platform -tilillesi ja määritä laite 
järjestelmässä olevalle potilaalle (tai luo tarvittaessa uusi 
potilas, jolle määrität laitteen).

Kirjaudu sisään RocheDiabetes Care Platform -tilillesi.
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Valitun laitteen nimi ja sarjanumero 
tulevat näyttöön. 

Klikkaa Vahvista laitteen osoittaminen.

Lataa tiedot laitteesta
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Osoita laitteelle potilas -näytössä voit hakea potilaita nimen 
ja/tai tunnusnumeron perusteella, valita potilaan äskettäin 
luotujen potilaiden luettelosta tai luoda uuden potilaan.

Jos haluat osoittaa laitteelle potilaan, lue jäljempänä olevat 
ohjeet. 

Jos haluat luoda uuden potilaan ja osoittaa sen jälkeen 
laitteen, klikkaa näytössä oikealla ylhäällä olevaa Luo uusi 
potilas -kuvaketta. Katso lisätietoja tämän oppaan kohdasta 
Luo uusi potilas. 

Osoita laitteelle potilas
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Voit etsiä potilasta kirjoittamalla potilaan koko nimen ja 
tunnusnumeron hakuikkunaan ja klikkaamalla Haku.

Klikkaa potilaan kohdalla olevaa Valitse-näppäintä.

Etsi aiemmin luotua potilasta
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Jos potilas on yksi viidestä viimeisimmästä 24 tunnin aikana 
luodusta potilaasta, potilaan tiedot näkyvät hakuikkunan 
alapuolella olevassa luettelossa. 

Valitse potilas luettelosta klikkaamalla Valitse. 

Etsi aiemmin luotua potilasta – Äskettäin luodut potilaat
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Tässä näytössä näytetään valitun laitteen ja valitun 
potilaan tiedot. Tarkista näytössä näkyvät tiedot ja klikkaa 
Vahvista osoitettu laite.

Näyttöön tulee vahvistusviesti, jossa ilmoitetaan, että 
laitteen osoitus potilaalle onnistui.

Klikkaa Siirry potilasnäkymään, jolloin näkyviin tulevat 
kaikki tämän potilaan tiedot sekä äskettäin ladatut tiedot.

Valittu laite ja potilas
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Järjestelmätiedot

RocheDiabetes Care Platform
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Järjestelmän vähimmäisvaatimukset

RocheDiabetes Care Platform on yhteensopiva seuraavien selainten kanssa:

Selain Vanhin tuettu versio

Chrome Windows-käyttöjärjestelmässä 75.0.3770.142
Chrome macOS-käyttöjärjestelmässä 75.0.3770.142
Firefox Windows-käyttöjärjestelmässä 68.0
Firefox macOS-käyttöjärjestelmässä 68.0
Edge Windows 10 -käyttöjärjestelmässä 11
Internet explorer Windows 10 44.18362.1.0
Safari / OSX Mojave (10.14.4) 12.1.1

Näytön vähimmäistarkkuus 1024 x 768 ja 16 bitin värit

Device Link on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Windows 10
Windows 8
Windows 7
OSX Mojave ja OSX Catalina 165



Symbolien selitykset

Portaalissa tai ohjeessa voidaan käyttää näitä symboleja

Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston lääkinnällisistä laitteista antaman direktiivin 

93/42/ETY vaatimukset

Valmistaja

Valmistuspäivä
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Ota yhteys asiakaspalveluun
Jos ongelmasi ei ratkennut tämän ohjeen avulla tai jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Maa Puhelin Sähköposti

Australia 1800 251 816
australia.softwaresupport@roche.c

om

Itävalta 01 277 27 355

Belgia 0800 93 626

Brasilia 0800 77 20 126

Chile 800 471 800

Kolumbia 0800 00 388

Tanska 4580828471

Ecuador 1-800-222824

Egypti 8000009187

Suomi 0800-92066

Ranska 0805 372 194 contact.france@roche.com

Saksa 0800 4466800

Hongkong 2485 7512

Intia 1800 120 6020

Indonesia 800 1 222 999

Italia 800822189

Japani 0120-642-860

Saudi-Arabian kuningaskunta 8008500829

Korea 80 909 2222

Libanon 1388488

Liettua 52526442 diabetas.prieziura@roche.com

Malesia 1 800 88 1313

Meksiko 5550 81 58 57
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Ota yhteys asiakaspalveluun
Jos ongelmasi ei ratkennut tämän ohjeen avulla tai jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Maa Puhelin Sähköposti

Norja 21 400 100

Pakistan 0800 76243

Panama
800 34 22

800-DIAB

Peru 1800 222 824

Filippiinit

2 77187575

2 77187588

9175359398

Puola 801 080 104

Portugali 800 914 944 soporte.dms@roche.com

Irlanti 800 701 000

Espanja 900 400 000 soporte.dms@roche.com

Ruotsi 020 41 00 42

Singapore 6272 9200

Sveitsi 0800 803 303

Hollanti 0800 022 05 85

Trinidad ja Tobago 868 675 5000

Arabiemiirikunnat 800 032 0433

Yhdistynyt kuningaskunta 800 701 000

Yhdysvallat 1 800 628 3346 accu-chek.care@roche.com

Vietnam 1800 1597
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Roche Diabetes Care GmbH 
Sandhofer               

Strasse 116
68305 Mannheim  
Germany

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK ACTIVE, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT, 
ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK COMPACT, ACCU-CHEK CONNECT, ACCU-CHEK GUIDE, 
ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK PERFORMA COMBO, ACCU-CHEK 
PERFORMA CONNECT, ACCU-CHEK PERFORMA EXPERT, ACCU-CHEK PERFORMA INSIGHT, ACCU-CHEK PERFORMA NANO, ACCU-CHEK SOLO, ACCU-CHEK 
SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO ja MYSUGR ovat Rochen tavaramerkkejä.

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Roche käyttää niitä lisenssillä.

Kaikki muut tuotenimet ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2021 Roche Diabetes Care

RocheDiabetes Care Platform
Ohje terveydenhuollon 

ammattilaisille
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