
luottamuksellinen

Fimlab Omamittauspalvelu:

RocheDiabetes Care Platform - Potilaan 
liittyminen pilvipalvelutiliin

Päivitetty: 31.5.2021



Ammattilaisen luotua potilasprofiilin pilvipalvelutiliin, potilas saa kutsun 
sähköpostiosoitteeseensa jakamaan tietoja RocheDiabetes Care Platform- alustalla 
ammattilaisen kanssa joko mySugr –mobiilisovelluksella tai suoraan potilasportaalista.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja mySugr -

mobiilisovelluksella



• Potilaan sähköpostiosoitteeseen tulee 
viesti mySugr-sovelluksen käytöstä.

• Jos potilaalla on jo olemassa mySugr
käyttäjätunnus, siirrytään kohtaan 2. 
mySugr- käyttäjätunnuksen liittäminen 
RocheDiabetes Care Platformiin.

• Muussa tapauksessa siirrytään mySugr –
käyttäjätunnuksen luontiin.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja mySugr –

mobiilisovelluksella

1. mySugr- käyttäjätunnuksen luominen mobiilisovelluksella



• mySugr –mobiilisovelluksen lataukseen päästään siirtymällä 
Joko Applen iOS laitteella App Storeen tai Android laitteella 
Google Play Kauppaan.

• Kaupan hakukenttään kirjoitetaan mySugr ja ladataan 
”MySugr – Diabetes Tracker” –mobiilisovellus.



• Avattaessa sovelluksen ensimmäisen kerran, ”Email” –kenttään 
syötetään sähköpostiosoite, johon potilaskäyttäjätunnus 
halutaan rekisteröidä. (sama, minkä ammattilainen syötti 
potilastietolomakkeeseen).

• Jatketaan painamalla ”Next” –painiketta.



• Annettuun sähköpostiin tulee 
vahvistuskoodi sähköpostin 
oikeellisuuden tarkistamiseksi.

• Vahvistuskoodi syötetään 
mySugr –mobiilisovelluksen 
”Enter a verification Code” –
kenttään.



• Käyttäjätunnukselle valitaan salasana, joka syötetään ”Choose a 
password” –kenttään.

• Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä.

• Potilaan on luettava yleiset käyttöehdot ja yksityisyydensuoja-
ilmoituksen ja hyväksyttävä nämä.

• Käyttäjä luodaan painamalla ”Create account” –painiketta.



• Valikosta valitaan diabeteksen tyyppi.

• Jatketaan nuoli –painikkeesta.



• ”Insulin therapy” –valikosta valitaan mikä insuliinihoito 
on käytössä.

• ”Pills” –valikosta valitaan, onko pillereitä käytössä 
diabeteksen hoitoon.

• Jatketaan nuoli –painikkeesta.



• Valitaan mittayksiköiksi verensokerille ja hiilihydraateille 
halutut yksiköt.

• Jatketaan nuoli –painikkeesta.



• Tavoitearvoja voidaan muuttaa liikuttelemalla vihreitä palloja 
mittarissa.

• Minimi-, ja Maximi-arvoja voidaan säätää Hypo-, ja Hyper-
palloista.

• Jatketaan nuoli- painikkeesta.



• Valitaan käytössä oleva mittari.

• Viimeistellään mySugr –käyttäjätunnusten luonti 
hyväksy –painikkeesta.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja mySugr –

mobiilisovelluksella

2. mySugr- käyttäjätunnuksen liittäminen RocheDiabetes Care 

Platformiin



• Potilaan mySugr –applikaation My trend -aloitussivulle tulee 
pyyntö RocheDiabetes Care Platformilta jakaa tietoja 
ammattilaisen kanssa.

• Tietojen jakamiseen päästään painamalla ”Share now” –
painiketta.



• mySugr –mobiilisovellus yhdistetään RocheDiabetes Care 
Platformiin painamalla ”Connect” –painiketta.



• RocheDiabetes Care Platformiin täytyy asettaa salasana, 
jotta mySugr voidaan yhdistää palveluun.

• mySugr –mobiilisovelluksen rekisteröityyn sähköpostiin 
lähetetään viesti salasanan asettamiseksi.



• Potilaan sähköpostiosoitteeseen tulee viesti 
RocheDiabetes Care Platformin käyttäjän salasanan 
asettamiseksi.

• Salasanan asetukseen pääsee painamalla viestin linkistä.



• Asetetaan uusi salasana Roche Diabetes Care Platform
–tunnusta varten syöttämällä se ”Password” -
kenttään.

• Tallennetaan salasana painamalla ”Save password” –
painiketta.



• Salasanan asetus uudelleenohjaa Roche Diabeteksen 
kirjautumissivulle.

• Syötetään juuri luodun käyttäjätunnuksen sähköpostiosoite 
sekä salasana.

• Kirjaudutaan sisään ”Sign In” –painikkeesta.



• Roche Diabetes Care Platform –sovelluksen käyttöä 
varten täytyy antaa mySugr GmbH:lle lupa jakaa tietoja 
Roche Diabetes Care Platformin kanssa.

• Lupa vahvistetaan painamalla ”Accept” –painiketta.



• Tiedon jako on nyt yhdistetty onnistuneesti mySugr –
mobiiliapplikaation ja Roche Diabetes Care Platformin kanssa.

• Jatka mySugr –mobiiliapplikaation käyttöön painamalla ”Done” 
–painiketta.



Potilaan liittyminen jakamaan tietoja 

potilasportaalista



• Potilaan sähköpostiin on tullut kutsu liittyä 
palveluun.

• Potilaan käyttäjätunnus päästään luomaan 
painamalla sähköpostiviestin salasanan nollaus -
linkistä.



• Potilas syöttää uuden salasanan ”Uusi salasana” –kenttään ja 
vahvistaa sen ”Syötä salasana uudelleen” kenttään.

• Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä pitkä ja siinä on oltava 
vähintään yksi
• Iso kirjain
• Pieni kirjain
• Numero
• Erikoismerkki 

• Jatketaan potilaskäyttäjätunnusten luontia ”Jatka” –
painikkeesta.



• Potilaskäyttäjätunnukset luotiin onnistuneesti ja 
kirjautumissivulle päästään painamalla ”Takaisin” –painiketta.



• Syötetään juuri luodut potilastunnuksen sähköposti 
ja salasana kirjautumislomakkeen niiden määräämiin 
kenttiin.

• Kirjaudutaan sisään painamalla ”Kirjaudu Sisään” –
painiketta.



• Jotta palvelua voidaan käyttää, täytyy lukea ja hyväksyä 
henkilötietojen tietoturvalausunto.

• Vahvistetaan tietoturvalausunto painamalla lausunnon 
vasemmanpuoleista vahvistus –painiketta.

• Hyväksytään vahvistus painamalla ”Hyväksy” –painiketta.



• Potilastunnusten luonnin viimeistelyä varten 
rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään 
vahvistusviesti.

• Potilas avaa kyseisen viestin ja vahvistaa 
käyttäjätunnusten tiedot painamalla viestin linkistä.



• Potilastunnukset on nyt aktivoitu ja linkki ohjautui 
sisäänkirjautumissivulle.

• Syötetään juuri luodut potilastunnuksen sähköposti 
ja salasana kirjautumislomakkeen niiden määräämiin 
kenttiin.

• Kirjaudutaan sisään painamalla ”Kirjaudu Sisään” –
painiketta.



• Potilaskäyttäjän päänäkymässä 
voidaan
• Lukea opas diabetesta 

sairastavalle henkilölle 
painamalla ”Ohje” –painiketta.

• Ladata tiedot järjestelmään 
DeviceLink sovelluksella 
painamalla ”Lataa tiedot 
järjestelmään” –painiketta.

• Muokata profiilia painamalla 
profiili painiketta.
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