Hurtigoppsett for DMS Pro
Eversense DMS Pro-programvaren er beregnet for klinikkbruk. Dette arket viser et hurtigoppsett for en Eversense DMS Pro-konto.
Se brukerveiledningen for Eversense DMS Pro (global.eversensediabetes.com) for fullstendige instruksjoner.

Registrering for
Eversense DMS Pro
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Du vil motta to e-poster

• Du vil få en bekreftelse på kontoregistreringen.
• Du vil få en e-post med kontogodkjenning (kan ta opptil
24 timer). Klikk på lenken* i e-posten for å fullføre aktivering
av kontoen.
• Registrer viktig kontoinformasjon i boksen nedenfor.

Gå til https://pro.eversensedms.com.

Klikk på Helsepersonell

*Lenken utløper etter 72 timer. Hvis lenken utløper, kontakter du
Ascensia Diabetes Care kundeservice.
Opprett konto for
profesjonelt helsepersonell
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Be om en Eversense DMS Pro-konto

Fyll ut skjemaet ved å legge inn opplysningene til klinikken.
• Under "Fornavn" og "Etternavn" anbefales det å enten skrive
inn navnet på klinikken eller navnet på helsepersonell på
klinikken. (Dette er det pasientene vil se når de deler data.)
• Velg en "Tittel" fra rullegardinlisten, og fyll ut resten av de
nødvendige feltene.

Klinikknavn: ............................................................................................................
E-post: .....................................................................................................................
Passord: ..................................................................................................................
Klinikk-ID-nr.: .........................................................................................................
MERK: Passord og klinikk-ID-nr. genereres etter at kontoen er aktivert.

Logg på klinikkens Eversense DMS Prokonto
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Den tilordnede klinikk-ID-en finnes øverst.

Klikk på
Send inn når
skjemaet er
fylt ut.

Merknader:
• Du finner informasjon om hvordan du kan legge til
ekstra klinikkpersonell til Eversense DMS Pro-klinikken
i brukerveiledningen til Eversense DMS Pro.
• Du kan ikke bruke den samme e-postadressen for både
en Eversense DMS Pro-konto og en personlig Eversense DMSkonto.

Opprett konto for
profesjonelt helsepersonell

Merk: Pasienter trenger klinikknummeret
når de sender en forespørsel om å dele
sine CGM-data med klinikken.
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Invitere pasienter til klinikken

• På navigasjonslinjen på venstre side klikker du på
Pasient. Klikk deretter på Inviter pasient.
• Legg inn pasientens Eversense-e-post (den som
ble brukt til å konfigurere mobilappen og opprette
Eversense-kontoen).
• Klikk på Søk i Eversense.

Hvis pasientens e-post er registrert, vises
feltet til høyre. Fyll ut all obligatorisk
informasjon, og trykk deretter på Send.
Dette genererer en e-post med invitasjon til
pasienten.
Merk: Hvis den angitte e-postadressen ikke
er registrert hos Eversense, vil du motta
en feilmelding. Bekreft med pasienten
hvilken e-postadresse som ble brukt ved
konfigurering av kontoen.

Når pasienten godtar
invitasjonen, gjøres
tegnet ✖ under Datadeling
om til ✔. Klikk på navnet
til pasienten for se
rapportene.

Spørsmål? Vi er her for deg!

Merk: Pasienten kan be om å få dele sine data. Ventende
forespørsler fra pasienter vises i navigasjonslinjen.
Klikk på Pasienter > Ventende forespørsler.

Ring Ascensia Diabetes Care
kundeservice på 67122800 #1, eller finn
oss online på diabetes.ascensia.no.

Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en
erstatning for, blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler; pasienter bør snakke med helsepersonell for å få
mer informasjon. Se global.eversensediabetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated.
Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Apple Watch® er et produkt fra Apple, Inc., og kan kjøpes separat fra en autorisert Apple-forhandler. Apple Watch er ikke inkludert i Eversense CGM-systemet.
Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
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