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מדריך מהיר

חבר את diasend® Transmitter לשקע החשמל שלך

ה-diasend® Transmitter מוכן לשימוש כאשר:

diasend® Clinic-כיצד להתחיל בשימוש ב

 1. מחוון ok הירוק הפסיק להבהב. 
הבהוב בקצב איטי משמעו המשדר מאותחל.    
הבהוב בקצב מהיר משמעו המשדר מתעדכן.    

2. מחוון send כחול מהבהב בקצב איטי.

הערה: אם יש לך רכזת USB המחוברת ל-diasend® Transmitter, אנא שים לב 
שרכזת ה-USB חייבת להיות מופעלת על ידי ספק כוח עצמאי.  i i

הערה: אנא עיין בעמוד 10 להסבר מורחב על המחוונים ב-
.diasend® Transmitter

diasend® מעניק לספקי שירותי בריאות פתרון מקוון שאוסף ושומר באופן מרוכז את כל נתוני מטופלי 
הסוכרת שלהם, מבלי לדאוג להתקנת תוכנה כלשהי. ללא קשר לאופן העברת הנתונים על ידי המכשיר, 

בין אם על ידי כבל, Bluetooth, אינפרה-אדום או אפליקציית מובייל, כל המידע המועלה יוצג מידית 
באופן מקוון בחשבון diasend.com מאובטח. כל הנתונים ממכשירים מרובים ישולבו ויוצגו בדו"ח אחד.

1

2

diasend® Clinicdiasend® Clinic
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diasend® Transmitter-חבר את מכשיר המטופל ל

העבר נתונים

היכנס לחשבון diasend® Clinic שלך

אנא עיין בעמוד 11 של מדריך זה להוראות ספציפיות על אופן 
ההעלאה של כל מכשירי המטופלים התואמים.

כל מכשיר מטופל מתחבר באחד משלושת האופנים שלהלן: 

 )USB או רכזת USB יציאת( USB כבל  •
Bluetooth )נדרש התקן Bluetooth ספציפי(   •

•  אינפרה-אדום )מקלט IR מובנה או עבור מכשירים 
.)SmartPix מסוימים כבל

הבהוב כחול מהיר

המתן עד אשר מחוון 
ok הירוק יידלק

עבור ל-www.diasend.com כדי 
להיכנס ל-®diasend ולאחזר את 

הנתונים שהועלו. 

חבר את מכשיר המטופל – מחוון send הכחול יהבהב בקצב 
מהיר בעת העלאת הנתונים.

המתן עד אשר המחוון send הכחול יפסיק להבהב בקצב 
מהיר והמחוון ok הירוק יידלק. 

לאחר שהמחוון ok הירוק נדלק, באפשרותך להיכנס לחשבון 
ולצפות בנתונים ב- www.diasend.com או להמשיך ולהעלות 

מכשירי מטופלים נוספים. לחץ על טען את העמוד מחדש אם 
כבר נכנסת לחשבון. שים לב שכיוון ש-diasend® מבוסס ענן, 

תוכל לעיין בנתונים שהועלו בכל עת.

i

1

2

3

3

4

5



77

הצגת הנתונים

יצירת פרופיל מטופל ושמירת מכשירי המטופל

שים לב שכל ההעלאות מוסרות מתצוגת המרפאה לאחר חצות של 
אותו היום, אך הנתונים אינם נמחקים.

ישנן שתי דרכים ליצירת פרופיל מטופל. בלשונית המרפאה ובלשונית המטופל. 

כיצד ליצור פרופיל מטופל בלשונית המרפאה:

סמן את תיבת 
ההעלאה שעבורה 

ברצונך ליצור פרופיל 
מטופל. 

בלשונית המרפאה ניתן להציג את הנתונים מבלי ליצור פרופיל מטופל.

סמן את התיבה 
של ההעלאה 

שברצונך להציג

לחץ כאן ליצירת פרופיל מטופל עבור 
המכשיר שנבחר.

לחץ על הצג מכשירים נבחרים כדי 
להציג את ההעלאה.

1

1

2

2

i

i
אנו ממליצים על השיטה הזאת של רישום מכשירים עבור מטופל, 

על מנת להימנע מרישום ידני של מכשיר המטופל בלשונית המטופל.

6

7

מרפאה

מרפאה
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כיצד ליצור פרופיל מטופל בלשונית המטופל:

שדות החובה הם שם פרטי 
ושם משפחה. תוכל למצוא 

אפשרויות נוספות תחת 
הרחב טופס רישום. 

לאחר שתסיים, לחץ על: 
”שמור פרטי מטופל”.

כדי לאפשר למטופל לצפות בנתונים שלו מהבית, סמן את התיבה:
 ”ולהציג דוחות  ®diasend מאפשר למטופל להיכנס למערכת” 

אם תנהג כך בתהליך הרישום יהיה עליך ליצור שם משתמש וסיסמה עבור המטופל. • 
אם תסמן את התיבה לאחר יצירת חשבון המטופל, תבחין ש- ®diasend יצר שם משתמש עבורך. במקרה • 

כזה, עליך רק ליצור סיסמה. 

הצגת הנתונים ממכשירי המטופל

 diasend®-והאינסולין. אנא עיין ב CGM ,הנתונים מוצגים בחמשת הלשוניות לעיל, שם תוכל למצוא את נתוני הסוכר
Report reference guide באתר האינטרנט שלנו לקבלת פרטים נוספים לגבי הדוחות שלנו. 

לחץ על מטופל חדש. 

המשך מהעמוד הקודם.

1

2

3

4
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מטופלים

סיכוםהשוואהאינסוליןחיישןסוכר
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שיתוף הנתונים

הזמן מטופלים להעלות מהבית

PDF יצירת דוחות והדפסה בפורמט

מטופלים בעלי חשבון diasend® Personal משלהם יכולים להעלות את מכשירי המטופל בבית, והם יכולים לשתף את הנתונים 
המועלים על ידם עם שני מוסדות בריאות שונים לכל היותר. כדי לאפשר למטופלים לשתף את הנתונים עמכם, הם יצטרכו את 

המזהה הייחודי שלכם ב-®diasend הנקרא “מזהה מרפאה”. תמצא אותו תחת “קישורי מטופלים” < “פרופיל חשבון”. 

כדי להקל על המרפאות והמטופלים לשתף נתונים הוספנו לחצן הזמנה באפליקציית האינטרנט. פירוש הדבר 
שמרפאות יכולות להציע למטופלים להעלות נתונים מביתם.

ישנן שתי דרכים להפיק דוח בפורמט PDF. באפשרותך ללחוץ על הצלמית “PDF-הדפס ל” כדי להפיק מיד דוח של התצוגה 
הנוכחית. או לחלופין תוכל ללחוץ על הלחצן ’אשף PDF’ כדי להפיק דו”ח עם משתנים שנקבעו מראש. באפשרותך לכוונן את הכלי 

הזה תחת “הגדרות”.

PDF-הדפס ל 

PDF-אשף ה
PDF

מזהה מרפאה

9

10

11

פרופיל חשבון.

קישורי מטופלים

מטופל מוזמן
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המשדר מחובר לשקע חשמלי.

המחוון ok הירוק מהבהב  
בקצב איטי במשך כ- 

2 דק' בזמן האתחול.  

מחוון ה-send הכחול מתחיל 
להבהב בקצב איטי. המשדר 
נמצא כעת במצב סטנד-ביי, 

כלומר מוכן לשימוש. 

מכשיר מחובר למשדר. 

מחוון ה-send הכחול מתחיל 
להבהב בקצב מהיר כאשר הנתונים 

מועלים. 

אם ההעלאה הסתיימה בהצלחה, 
מחוון ה-ok הירוק דולק ומחוון 

ה-send הכחול שוב מתחיל להבהב 
בקצב איטי. המשדר מוכן כעת 

לשידור נוסף. 

התנהגות ה-diasend® Transmitter כאשר הכל פועל כשורה:

 הבהוב בקצב איטי • 
מחוון ה-ok מהבהב בקצב איטי 
כאשר המשדר מתחבר לרשת 

 .GSM-ה 

 הבהוב בקצב מהיר • 
 ok-המשדר מתעדכן. מחוון ה

מהבהב בקצב מהיר ובמשך 
פרק זמן ממושך. באפשרותך 

להתחיל להשתמש במשדר 
לאחר שמחוון ה-send מהבהב 

 שוב בקצב איטי.

 אור קבוע • 
במחוון מסמן העלאה 
שהסתיימה בהצלחה.

 הבהוב בקצב איטי • 
 המשדר מוכן לשימוש.

 הבהוב בקצב מהיר • 
הנתונים מועלים.

 אור קבוע • 
במחוון מסמן שההעלאה האחרונה לא 

הסתיימה בהצלחה. זה ככל הנראה כתוצאה 
 GSM-מבעיות זמניות הקשורות לרשת ה

האלחוטית. אנא נסה להעלות שוב את 
 מכשיר המטופל.

 הבהוב בקצב מהיר• 
המחוון מהבהב במקביל למחוון ה-ok כאשר 

המשדר אינו יכול למצוא רשת. שים לב 
שבאפשרותך לבדוק את העוצמה והאיכות 

של האות שלך תחת "פרופיל החשבון" 
בחשבון שלך.

send

ok

error

:diasend® Transmitter הסברים על מחווני

1

3

5
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FreeStyle 
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
Freestyle Mini
FreeStyle Optium 

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision 
FreeStyle Xido
Optium Mini

11

USB מחוברים עם כבל - CGM מדי סוכר ומכשירי

רשימת מכשירים תואמים
להלן רשימה של מכשירים תואמים ל-®diasend. מלבד אם תינתנה הוראות 
העלאה מפורשות עבור המכשיר בפועל, עליך פשוט לחבר אותו למשדר או 
לרכזת ה-USB באמצעות כבל ה-USB הספציפי שלו והוא יבצע אוטומטית 
את ההעלאה. )בקר בכתובת diasend.com לעיון ברשימה העדכנית של 

מכשירים תואמים ומגבלות ידועות(. 

מדי סוכר 

CGM מכשירי
משאבות אינסולין

 Abbott FreeStyle כבל
 USB

)2.5 מ"מ(

Abbott Xceed USB כבל

שים לב שחלק ממכשירי המטופלים הבאים עשויים לא להיות זמינים 
בשוק שלכם. 

אנא ודא שרכזת ה-USB מחוברת לשקע חשמלי. כמו כן, 
 .diasend® Transmitter-מחוברת ל USB-שרכזת ה

i

i

Abbott

FreeStyle Navigator II
Mini USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre Micro USB

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד-הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ה-M במד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצני M ו- S במד הסוכר.

חבר ולחץ ממושכות על הלחצן S במד-
הסוכר.

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל – CGM מדי סוכר ומכשירי

Apex Bio USB כבל

חיבור USB במד

 AgaMatrix USB כבל

On Call USB כבל
)2.5 מ"מ(

On Call USB כבל
)2.5 מ"מ(

 Bayer’s blue USB כבל
)3,5 מ"מ(

 Glucocard Expression USB  כבל
)3,5 מ"מ(

 Bayer’s blue USB כבל
)3,5 מ"מ(

 Arkray USB כבל
)2.5 מ"מ(

i-Sens USB כבל
)2.5 מ"מ(

חבר ולחץ על כל לחצן.

חבר ובחר ב-PC Link בתפריט 
הראשי של מד הסוכר. 

Micro USB

Acon Laboratories
On Call® Resolve
On Call® Advanced

On Call® Plus
On Call® Vivid

AgaMatrix

WaveSense Jazz™

Apex Bio
GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Arkray 
Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter

Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

Ascensia
(Bayer)

Breeze 2

Glucocard Shine

Glucocard Expression

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4
Contour USB
Contour next USB

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT
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אם ההעלאה אינה מתחילה, נתק את 
מד הסוכר, בחר Shutdown מהתפריט 
כדי לכבות את המד. הדלק שוב את מד 

הסוכר וחבר אותו למשדר. 

 OK חבר ולחץ על הלחצן
של מד הסוכר.

Microdot+ USB כבל
)2.5 מ"מ(

Seven Plus USB כבל 
)Micro USB(

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל – CGM מדי סוכר ומכשירי

חיבור USB במד

Bionime )Pura + Rightest( USB כבל

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Mini USB

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

Everymed
EveryX3

SEVEN PLUS

Microdot+

Cambridge Sensors

Omnitest 5

B. Braun 

Dexcom

ForaCare

GE

Diastesse

FORA Diamond Prima

GE100

XPER

Beurer 
GL50 evo
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Mini USBMini USB

14

 GlucoRx Nexus
Voice USB כבל

)2.5 מ"מ(

 GlucoRx Strip Connector
USB כבל

  i-Care Palmdoc I
USB כבל
)2.5 מ"מ(

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד-הסוכר.

 S חבר ולחץ על הלחצן
 )C( של מד הסוכר.

Infopia USB כבל
)2.5 מ"מ(

i-Sens USB כבל
)2.5 מ"מ(

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל – CGM מדי סוכר ומכשירי

חבר ובחר ב-Data TX > USB בתפריט 
הראשי של מד הסוכר. 

Mini USB

Mini USBMini USB

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional

CareSens BGMS/TEE2
CareSens COOL/Bravo
CareSens N 

CareSens N POP
CareSens N Voice

Infopia

Element
Fintest Lite
GluNEO
GlucoLab

Inside Biometrics

KEYA Smart

PalmDoc II

Nexus Mini Ultra

GlucoRx
HCT & Ketone
Nexus

Nexus Mini
Q

Nexus Voice

iCare

PalmDoc I

Micro USB
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חבר ולחץ על לחצן ההפעלה 
של מד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה 
של מד הסוכר.

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל – CGM מדי סוכר ומכשירי

Medcore USB כבל

Medcore care USB כבל
)3.5 מ"מ(

אם מד הסוכר מציג: E-3, נתק אותו 
והמתן עד שהצג ייכבה, וחבר אותו 

שוב.  

כבל Menarini GlucoMen areo USB )2,5 מ"מ(

כבל Menarini white USB )2,5 מ"מ(

LifeScan USB כבל
)2.5 מ"מ(

חבר ולחץ על כל לחצן.

LifeScan USB כבל
)2.5 מ"מ(

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה 
של מד הסוכר.

Medcore
Care

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

Menarini

OneTouch UltraSmart

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

Mini USB

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio 
OneTouch Verio Flex

Mini USB

Micro USB

GLUCOCARD SM
Micro USB
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חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד הסוכר.

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד הסוכר.

חבר ומקם את מד הסוכר בתחנת העגינה. 

חבר ומקם את מד הסוכר בתחנת העגינה. 

אם מד הסוכר מציג: E-3, נתק אותו 
והמתן עד שהצג יכבה, וחבר אותו 

שוב.  

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל – CGM מדי סוכר ומכשירי

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג   

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג   

Nova USB כבל

Pic Solution USB כבל

כבל Mendor discreet USB )2,5 מ"מ(

כבל Mendor discreet USB )2,5 מ"מ(

כבל Menarini blue USB )3.5 מ"מ(

 USB למחבר Menarini strip כבל

כבל Menarini white USB )3,5 מ"מ(

Menarini GlucoMen Visio USB כבל
GlucoMen Visio

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium

GlucoMen LX
Glucofix miò

GlucoMen G+

GlucoMen READY

Mendor

Discreet

Nipro

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

4SURE Smart 
4SURE Smart Duo

TRUEyou
TRUEyou mini

Nova

Max Link
Max Plus

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Pic Solution

Pic GlucoTest
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חבר ובחר ב-PC Link בתפריט הראשי 
של מד הסוכר. 

W-מסומן ב

המשך מהעמוד הקודם

USB מחוברים עם כבל - CGM מדי סוכר ומכשירי

Terumo USB כבל

VivaChek USB כבל

Wellion Calla USB כבל
)3.5 מ"מ(

Wellion Calla mini USB כבל

mylife Pura USB כבל

Wellion Linus USB כבל

מסומן ב:

הערה!
  Eversense Smart Transmitter  לא ניתן להעלות את

 .diasend® Transmitter דרך )CGM(

ניתן להעלות את הנתונים מ-Eversense CGM אל 
 ®diasend רק דרך היישום 'חבר אפליקציה' בחשבון 

 ®diasend של המטופל. עיין בהוראות נוספות במדריך 
 למשתמש עבור מטופלים בכתובת:
https://support.diasend.com 

Sanofi USB כבל

1. לאחר החיבור, ההעלאה צריכה להתחיל בתוך
20 שניות לאחר חיבור הכבל. אם לא,  .2 

 עבור לתפריט הראשי במד הסוכר. עבור ל-
 ,Reports > Data Transfer > My data 

 .USB-וחבר שוב את מד הסוכר לכבל ה   
)אל תחזיק את שני לחצני החצים לחוצים(

חבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
מד הסוכר.

Terumo

VivaChek

Finetouch

Fad

Wellion
Calla Dialog

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

Linus

Ypsomed

mylife Pura

mylife Unio
Mini USB

Sanofi

Senseonics

BGStar
MyStar Extra

Eversense CGM Transmitter

Roche Accu-Chek

Active 
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant
Instant S Micro USB
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מדי סוכר באינפרה-אדום 
עינית IR על המשדר

העבר את מד הסוכר למצב העלאה תוך הקפדה על מילוי ההוראות 
שלהלן. מקם את הקצה העליון של מד הסוכר כשהוא מכוון לעבר 

.diasend® Transmitter-על ה IR-עינית ה

ודא שהמכשיר ייוותר במנוחה מוחלטת במהלך ההעלאה. אל תסיר את 
המכשיר עד אשר המחוון ok הירוק יידלק.

i

הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על שני 
לחצני החצים עד אשר יופיעו שני חיצים על הצג.

 Data-ובחר ב My data-בתפריט הראשי, עבור ל
.transfer

לחץ ממושכות על שני לחצני החצים.    .1
2.  בתפריט העברת הנתונים, בחר באפשרות הראשונה 

 .)for analysis(
הערה: אם המספר הסידורי של מד הסוכר מתחיל  

 Accu-Chek עיין בהוראות עבור ,U1-ב  
USB( Mobile( בעמוד 16.   

הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על 
הלחצנים S ו-M מתחת לצג עד אשר יופיעו שני חיצים 

על הצג.

הפעל את שידור ה-IR על ידי לחיצה ממושכת על שני 
הלחצנים העליונים של מד הסוכר עד אשר יופיעו שני 

חיצים על הצג.

Roche

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa 

Accu-Chek Compact

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo 
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)
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 Bluetooth מדי סוכר מסוג

USB Bluetooth מתאם

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים ממכשירי Bluetooth, אתה זקוק 
למתאם USB Bluetooth. Bluetooth בתור שיטת שידור מצריכה 

.diasend® Transmitter-שהמכשיר ימוקם בקרבת ה

.Upload > System > Menu-במד הסוכר, עבור ל
בחר ואשר הפעלה. 

1.  כדי להפוך את Bluetooth לזמין, הדלק את מד הסוכר 
על ידי החזקה כלפי מטה של לחצן ההפעלה. 

2.  כבה את מד הסוכר על ידי החזקה כלפי מטה של לחצן 
ההפעלה. מחוון ה-LED בפינה הימנית התחתונה של 

Bluetooth-מד הסוכר מהבהב בכחול כדי לציין שה
מופעל. לאחר נכן הוא מתייצב כדי לציין שהנתונים 

מועלים.

 Bluetooth הערה: הגרסה הנתמכת היא זאת עם  
משולב.

FORACARE

FORA Diamond MINI

Abbott

FreeStyle Navigator
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משאבות אינסולין - מחוברות בכבל USB רגיל

משאבות אינסולין באינפרה-אדום

1.  עצור את המשאבה. )תפריט ראשי, גלול אל 
 ;OK ולחץ על Suspnd/Resum

Suspend מודגש(  
.OK 2.  לחץ על

3.  מקם את המשאבה כאשר צידה האחורי פונה 
לעבר עינית ה-IR על המשדר. 

4.  בתום השידור: 
  הפעל מחדש את המשאבה )תפריט ראשי, גלול 

 ;OK ולחץ על Suspnd/Resum אל
.OK הפעל מחדש מודגש(. לחץ על  

1.  לחץ על לחצן החץ למטה כדי להפעיל את 
המשאבה. 

2.  מקם את המשאבה כאשר צידה האחורי פונה לעבר 
 .diasend® Transmitter-מרכז הפנל הקדמי של ה

 CoZmo הערה: הסוללה במשאבת האינסולין  
חייבת להיות טעונה היטב כדי לשדר בהצלחה!

עינית IR על המשדר

עבור משאבות Animas: ודא שהמשאבה אינה פועלת והמסך מואר כאשר 
השידור מתחיל )אולם המסך אינו חייב להיות מואר במהלך כל השידור(. שמור 

 ok-על המשאבה במצב מנוחה מוחלטת ואל תסיר את המשאבה עד אשר מחוון ה
הירוק נדלק. 

התחבר ולחץ על לחצן ההפעלה של 
. PDM-ה

עבור אל התפריט הצהוב ובחר 
העלאת נתונים.

Ypsomed
mylife OmniPod

Tandem

t:flex
t:slim

t:slim X2
t:slim G4

Insulet

ViCentra

OmniPod

OmniPod Dash

Kaleido

Animas
IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

Smiths Medical

CoZmo 1700

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB
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כבלי אינפרה-אדום תואמים

 Roche Accu-Chek כבל 
Smart Pix

 Roche Accu-Chek כבל 
Smart Pix 2

Smart Pix 2
שים לב! חבר את השפופרת של המשאבה 

 Smart-אל ה USB שלך עם כבל מיקרו
.Pix 2

Smart Pix 2 או Smart Pix 
 Smart Pix 3.02 שים לב! נדרשת גרסת תוכנת

.Smart Pix-או מאוחרת יותר כאשר משתמשים ב

משאבות אינסולין – מחוברות עם כבלי אינפרה-אדום

1.   חבר את כבל ה-Smart Pix 2 למשדר והמתן עד אשר 
המחוון הכחול על ה-Smart Pix 2 יתחיל להבהב 

בקצב איטי.
2.   חבר את השפופרת ל-Smart Pix 2 עם כבל מיקרו 

.USB
3.  בתפריט של שפופרת הטלפון, בחר באפשרות

.OK ולחץ על Connect to PC  
4.   ודא שהמשאבה נמצאת בטווח של השפופרת.

5.   המחוון הכחול ב-Smart Pix 2 דולק בעת שהנתונים 
.Smart Pix 2-מועברים מהמכשיר ל

6.   המחוון הכחול נכבה וה-Smart Pix 2 וגם המכשיר 
משמיעים קול כדי לסמן שהנתונים מועברים מה-

 Smart Pix 2 אל המשדר. אל תנתק את Smart Pix 2
עדיין!

7.   המתן עד אשר המשדר יסמן שההעלאה הסתיימה 
בהצלחה )מחוון ok ירוק עם אור יציב(.

1.   חבר את ה-Smart Pix למשדר והמתן עד אשר המחוון 
הכחול ב- Smart Pix יתחיל להבהב בקצב איטי.

2.   העבר את המשאבה ל-Data Transfer mode )עצור את 
.)Data Transfer המשאבה ועבור לתפריט

3.   מקם את המשאבה כאשר עינית האינפרה-אדום פונה 
לכיוון Smart Pix. המחוון הכחול מסמן שנתונים 

.Smart Pix -משודרים ל
4.   המתן עד שהמחוון הכחול יתחיל להבהב שוב בקצב איטי 

או יפסיק להבהב לחלוטין.
5.   הנתונים מועברים כעת מה-Smart Pix למשדר. 

אל תנתק את Smart Pix עדיין!
6.   המתן עד אשר המשדר יסמן שההעלאה הסתיימה 

בהצלחה )מחוון ok ירוק עם אור יציב(.  

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo
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Mini USB

Bluetooth משאבות אינסולין

IR

USB Bluetooth מתאם

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים ממכשירי Bluetooth, אתה זקוק 
למתאם USB Bluetooth. Bluetooth כשיטת העברת נתונים 
.diasend® Transmitter-דורשת שהמכשיר ימוקם בקרבת ה

בחר בתפריט ראשי.  .1
.Setting-עבור ל  .2

.Discovery-בחר ב  .3
4.  מחוון ה-send צריך להתחיל להבהב בקצב מהיר. אם 

לא, והמשאבה נכבית, נסה שוב.
5.  המתן עד שמחוון ה-send מפסיק להבהב בקצב מהיר 

ומחוון ה-ok נדלק. 

22

עטי אינסולין - מחוברים עם כבל USB סטנדרטי

כדי להיות מסוגלים לשדר נתונים מעט אינסולין, נהג לפי ההוראות 
שלהלן. 

ודא שהכבל מוכנס כהלכה. נורת הבקרה של עט האינסולין 
תתחיל להבהב וההעלאה תתחיל לאחר 10-15 שניות.

אנא ודא שרכזת ה-USB מחוברת לשקע חשמלי. וכן שרכזת 
 .diasend® Transmitter-מחוברת ל USB-ה

i

SOOIL 

DANA Diabecare R

Pendiq

pendiq
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 ®diasend מתווה לשימוש על ידי אנשים פרטיים או מטפלים רפואיים בבית או במוסדות בריאות, לצורך שידור נתונים ממכשירי ניטור ביתיים - כגון מדי סוכר ומשאבות אינסולין - למסד נתונים בשרת כחלק 

מהטיפול בסוכרת.  ®diasend מתווה לשימוש מקצועי ולמכירה ללא מרשם.

אזהרה!
כל האבחונים והטיפולים הרפואיים במטופלים יתבצעו תחת פיקוח של אנשי מקצוע מוסמכים של שירותי הרפואה! ®diasend לא נועד 

לספק החלטות טיפול אוטומטיות או לשמש כתחליף לשיקולי אנשי המקצוע של שירותי הרפואה. ®diasend לא נועד לטיפול במצבי חירום 
או לצורך שידור או התוויה של התראות בזמן אמת או של נתונים במצבים קריטיים!  ®diasend לא נועד לשמש כתחליף לפיקוח רפואי 

ישיר או לצורך התערבות במצב חירום.

 הכימת

+46 (0)31-762 08 88 
support@diasend.com

www.diasend.com


