GUARDIAN™ CONNECT
DLA PARTNERÓW TERAPII
Czym jest system Guardian™ Connect?
 G
 uardian™ Connect to niezależny system Ciągłego
Monitorowania Glikemii (CGM), który zapewnia osobie
z cukrzycą wgląd w wartości glukozy z sensora w czasie
rzeczywistym, za pomocą kompatybilnego urządzenia
mobilnego i aplikacji Guardian™ Connect.
 I nformacje z aplikacji mogą być udostępniane wybranym
Partnerom Terapii i członkom zespołu terapeutycznego
poprzez platformę CareLink™ Connect. Wgląd w dane
jest możliwy przy pomocy dowolnego urządzenia
z dostępem do Internetu.

 U
 żytkownik systemu Guardian™ Connect może
udostępniać swoje dane nawet 5 Partnerom Terapii.

Kim jest Partner Terapii i jakie ma
z tego korzyści?
 J ako Partner Terapii masz możliwość wglądu w wartości
glukozy oraz otrzymywania powiadomień i alarmów
w czasie rzeczywistym, w oparciu o ustawienia wybrane
przez użytkownika aplikacji Guardian™ Connect.

 Z
 apewnia to większe poczucie bezpieczeństwa i spokoju,
ponieważ na bieżąco masz dostęp do informacji
o zmianach wartości glukozy bliskiej osoby.

W jaki sposób zarejestrować się
jako Partner Terapii?
 U
 żytkownik Guardian™ Connect tworzy konto
Carelink™ Personal, jeśli nie posiadał go wcześniej.
 Partner Terapii tworzy swoje konto CareLink™ Personal,
w tym nazwę użytkownika i hasło.

 P
 artner Terapii wprowadza nazwę użytkownika pacjenta
i wysyła prośbę o udostępnianie danych.
 U
 żytkownik przyznaje dostęp Partnerowi Terapii (ten krok
należy wykonać dla każdego nowego Partnera Terapii).
 W
 ejdź na: http://carelink.minimed.eu
i wykonaj poniższe czynności:

Jakie informacje uzyskasz będąc Partnerem Terapii?
Wiadomości tekstowe

Platforma CareLink™ Connect

Wiadomości tekstowe (SMS) mogą być wysyłane
do Partnerów Terapii, aby poinformować ich
o utrzymującym się powiadomieniu lub alarmie.

 D
 ostęp do platformy CareLink™ Connect
można uzyskać za pomocą komputera,
urządzenia z system Android oraz iOS
(iPad, iPod, iPhone) lub innego urządzenia
z dostępem do Internetu, poprzez kliknięcie
w link: http://carelink.minimed.eu

Wiadomości tekstowe składają się z 3 wierszy:
 Tekst alarmu lub powiadomienia.

 I nicjały osoby, której to powiadomienie dotyczy.
 C
 zas, w którym wiadomość została odebrana
przez CareLink™.
Co zrobić, aby otrzymywać wiadomości
tekstowe (SMS)?

 P
 latforma CareLink™ Connect wyświetla
podobne infomacje do aplikacji użytkownika.

 J ak zapisać zakładkę CareLink™ Connect
na Twoim urządzeniu mobilnym (instrukcja dla
użytkowników urządzeń z systemem iOS
firmy Apple):

1. Wejdź na stronę: carelink.minimed.eu
i dotknij środkowej ikony na dole ekranu.
2. Wybierz „Dodaj zakładkę” lub „Do ekranu
początkowego”.
3. Po zakończeniu procesu powinna pojawić się
biała ikona Guardian™ Connect.

 U
 żytkownik systemu Guardian™ Connect
oraz Ty, jako Partner Terapii, musicie wyrazić
zgodę na wysyłanie i otrzymywanie
wiadomości tekstowych.

 A
 by otrzymywać wiadomości tekstowe, musisz
wprowadzić swój numer telefonu – wraz
z kodem kraju, ale bez poprzedzających
go zer ani znaku +.
 W
 swoich ustawieniach programu CareLink™
Connect możesz kliknąć „Wysyłaj wiadomości
tekstowe”, ale nie otrzymasz automatycznie
wiadomości testowej.

 B
 ędziesz otrzymywać wyłącznie powiadomienia
i alarmy, które zostały ustawione przez
użytkownika aplikacji Guardian™ Connect.
 M
 ożesz włączyć/wyłączyć wszystkie
wiadomości albo wybrać jedno lub więcej
powiadomień.

 M
 ożesz dopasować czas opóźnienia wysyłania
powiadomienia według własnych potrzeb.
Jeśli nie ustawisz opóźnienia, otrzymasz
powiadomienie SMS od razu, pod warunkiem,
że użytkownik natychmiast nie wybierze funkcji
drzemki lub nie skasuje alarmu w aplikacji.
Uwaga: Aby otrzymywać powiadomienia SMS,
musisz mieć możliwość otrzymywania wiadomości
tekstowych, zapewnioną przez operatora sieci
komórkowej.

Zakładka CareLink™ Connect
– ekran główny
 D
 ostęp do ekranu głównego jest możliwy
ze strony wyświetlanej na urządzeniach
mobilnych i komputerach.
 Ekran główny pokazuje:

- Aktualną wartość glukozy z sensora.
- Strzałki trendu.

Zakładka CareLink™ Connect
– ekran Status Urządzenia
(urządzenie mobilne)

- Okno powiadomień.

Zakładka CareLink™ Connect
– ekran Status Urządzenia
 W
 przypadku ekranu Status Urządzenia dostęp
również jest możliwy ze strony wyświetlanej
na urządzeniach mobilnych i komputerach.
 P
 odobnie jak w aplikacji Guardian™ Connect,
ekran Statusu Urządzenia pokazuje kluczowe
informacje dotyczące sensora i systemu
Guardian™ Connect:

Powiadomienia SMS to natychmiastowa informacja
o zmianach stężenia glukozy użytkownika
Guardian™ Connect. Jednakże zakłócenia
w połączeniu z Internetem po stronie użytkownika
lub po stronie Twojej sieci komórkowej mogą
owocować nieotrzymaniem powiadomień. Ważne
jest, aby nie polegać wyłącznie na tych alarmach.
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CareLink™ Connect
– ekran główny
(komputer)

- Guardian™ Connect: status połączenia.
- Sensor: kalibracja, czas życia sensora,
status połączenia.
- Transmiter: stan baterii.

Wiadomości tekstowe SMS

Lista wskazań, przeciwwskazań, środków ostrożności, ostrzeżeń i potencjalnych zdarzeń
niepożądanych znajduje się w Instrukcji Użytkownika.
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