
 Trinn 2: Registrer påloggingsinformasjonen til DMS-kontoen din nedenfor

E-post:  

Passord:  

 Trinn 3: Få tilgang til DMS-kontoen din via datamaskinen

Du er alltid logget på kontoen din gjennom Eversense-appen, men for å få full tilgang til alle dataene dine, kan du gå til: 

global.eversensedms.com og skrive inn påloggingsinformasjonen din. Påloggingen er den samme som du brukte da du 

opprettet Eversense-kontoen.

FÅ TILGANG TIL DINE CGM-DATA

 Trinn 1: Opprette Eversense-kontoen din

• Last ned og installer Eversense-mobilappen.

Last ned Eversense-appen fra Apple App Store eller Google Play*.

Eversense Data Management System (DMS)-kontoen din henter data fra Eversense-mobilappen og Eversense DMS-

nettappen for datagjennomgang og rapporter. Hvis du allerede har lastet ned Eversense-appen og aktivert den via 
e-posten, kan du hoppe til trinn 3.

* For en fullstendig liste over kompatible enheter gå til https://www.ascensiadiabetes.com/eversense/compatibility

Trykk på  

Opprett en konto.

• Etter å ha fullført skjermbildet, trykker du på pilen nederst 

på hver side for å gå videre til neste skjermbilde.
• Etter at du godtar lisensavtalen, vil du bli bedt om å 

opprette og registrere en konto med e-post og passord.

Klikk på Send inn.
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FÅ TILGANG TIL DINE CGM-DATA
 Trinn 4: Gi helsepersonell tilgang til dataene dine

Koble helsepersonellet til Eversense DMS-kontoen din

• Gå til: global.eversensedms.com og skriv inn påloggingsinformasjonen din.

• Velg Datadeling i menyen til venstre.

• Skriv inn klinikkens Eversense DMS Pro-klinikknummer og trykk på ENTER-tasten på tastaturet.

• Velg Helsepersonell din† fra rullegardinlisten Helsepersonell.

• Klikk på "Del mine data". Klinikknavnet, helsepersonellets navn, status og datadeling vil vises. Statusen vil vise Venter til 

klinikken din godtar invitasjonen. Når klinikken godtar invitasjonen din, endres Venter til Godkjent, og  endres til  
i kolonnen Datadeling. Helsepersonell din kan nå se dataene dine fra Eversense DMS Pro-kontoen sin.

Du kan se, sende e-post og skrive ut rapporter. Du kan også få et automatisert rapportsammendrag  
på jevnlig basis.

 Trinn 5: Forstå Eversense DMS-rapportene 
dine

Finn ut hvordan dataene dine kan hjelpe deg med å håndtere 

diabetesen din, ved å gå til www.diabetes.ascensia.no. Velg 

CGM, Pasientopplæring. Klikk på support.

Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System er indikert for kontinuerlig måling 
av glukosenivåer i opptil 180 dager hos personer med diabetes over 18 år. Systemet er godkjent 
for å erstatte målinger av blodsukker (BG) i fingerstikk for diabetes behandlingsbeslutninger. 
BG-målinger med fingerstikk er fortsatt nødvendig for kalibrering primært én gang om 
dagen etter dag 21, når symptomene ikke samsvarer med CGM-informasjon, eller når du tar 
medisiner av tetracyklinklassen. Prosedyrene for innsetting og fjerning av sensoren utføres 
av et helsepersonell. Eversense E3 CGM-systemet fås på refusjon; pasienter bør snakke med 
helsepersonell for å lære mer.

For viktig sikkerhetsinformasjon, se https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring og Eversense-logoen er varemerker 
for Senseonics, Incorporated. Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen er varemerker og/
eller registrerte varemerker for Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle andre varemerker 
tilhører sine respektive eiere og brukes utelukkende til informative formål. Ingen relasjon eller 
godkjenning skal utledes eller underforstås.

© 2022. Senseonics, Inc. Med enerett.
© 2022. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Med enerett. 

Distribuert av  
ASCENSIA DIABETES CARE NORWAY AS
Strandveien 50
1366 Lysaker I Norge
67122800 | www.diabetes.ascensia.no

Produsert av Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005

Du er alltid velkommen til å ringe 

kundeservice: tlf. 67122800.

Åpningstider: Man-fred 09.00-11.00  

og 12.00-15.00.

† Appen har de nødvendige sikkerhetsløsningene for å sørge for at personopplysningene dine behandles trygt og i samsvar med gjeldende lover.




