מדריך התקנה
ה  Uploaderהחדש של תוכנת CareLink Personal
העלאה הופכת קלה יותר
צור קשר עם הצוות הרפואי
שפרו את הביקורים
אצל הרופא
על ידי העלאה
לCARELINK™ -
הורדה חד פעמית לכל מחשב בה
ברצונך להעלות את המכשיר.

הבינו את דפוסי
הגלוקוז שלכם

שתפו מידע עם הצוות
הרפואי שלכם

העלו נתונים
באופן קבוע

התחלו בהורדת
קובץ ההתקנה
החדש של
הUPLOADER -
1

▪
▪

התחברו ל – CareLink Personal
לחצו על "כיצד להתקין את
העלאת הסרטון"

2

לחצו על קישור ההורדה ובחרו מיקום
לשמירת קובץ ה  Uploaderהסרטון

3

מצאו את הקובץ שהורדתם .פתחו
את הקובץ ובחר ""Run

אחרי ההורדה
התקינו את קובץ
ה UPLOADER -

1

4

בחרו בשפה הרצויה

▪
▪

2

לחצו על ""Next

ודאו שה  Contour Plus Link 2.4שלכם אינם מחוברים
ולחצו על ""Run
לחצו על " "Finishכדי להשלים את ההתקנה

עכשיו אתם
מוכנים להעלות
חזרו לדף הבית האישי שלכם של
 CareLinkכשאתם מוכנים
להעלות את נתוני המשאבה או
מד הסוכר שלך ל.CareLink™ -
הפוך את הדף לקבלת הוראות
העלאה

3

לחצו על ""Next

מדריך העלאה
ה  Uploaderהחדש של תוכנת CareLink Personal
הצעד הראשון שלכם להבין יותר
בנוגע לסוכרת שלכם
כדי להבטיח הצלחה ,הכינו את
הפריטים הבאים מראש

ארבעה צעדים
ראשונים
להוספת משאבה
חדשה או מד-סוכר

חברו את מד בסוכר Contour Plus Link 2.4
למחשב

 1בחרו משאבה או מד סוכר

▪
▪

מד סוכר

משאבה

בחרו את סוג המשאבה

2

בחרו את מד הסוכר אם
ברצונכם להעלות מידע
ממד הסוכר בלבד

 3הזינו את המספר הסידורי
( )SNשל המשאבה

3

בחרו את סוג מד הסוכר

2

מקמו את המשאבה שלכם קרוב ככל
האפשר למד הסוכר מסוג Contour
שמרו על מד הסוכר מקושר למשאבה

וודאו כי המשאבה שלכם מוכנה
להעלאה

4

▪
▪

שני צעדים
פשוטים
להוספת משאבה
חדשה או מד-סוכר

וודאו שהמשאבה מוכנה
להעלאה
לחצו על ”"Add Pump
(הוסף משאבה)

▪ 4
▪

שלב 1

שלב 1

לא בבסיס זמני
לא במצב של התראה פעילה
לא במהלך בולוס
לא במצב של סוללה מתרוקנת

מידע בטיחות :תוכנת ™CareLink
תוכנת  CareLinkמיועדת לשימוש ככלי
משלים לסייע בניהול הסוכרת ואין
להסתמך עליה באופן בלעדי.

בחר מכשיר

▪
▪

קשר את החשבון
שלך עם הצוות
הרפואי

וודאו כי מד הסוכר מוכן
להעלאה
לחצו על ”"Add Meter
(הוסף מד סוכר)

וודאו כי המשאבה לא נמצאת על אף אחד
מהמצבים האלו

וודאו כי המכשיר מוכן
להעלאה
לחצו על ”“Upload Now
(העלה כעת)

התחברו ל  CareLink Systemשל
המרפאה שלכם לשיתוף מידע יעיל יותר

מדטרוניק טריידינג בע'מ
כתובת :המדע  10הרצליה פיתוח
טלפון09-9724400 :
שירות לקוחות סוכרת09-9724489 :
פקס09-9724430 :
©  .Medtronic 2018כל הזכויות שמורות.
 ,Medtronicלוגו Further, Together Medtronic
הם סימנים מסחריים של  .Medtronicכל המותגים
האחרים הם סימנים מסחריים של חברת
מדטרוניקM17620-011 201701001950 .

