
-עבור מטופלים 
diasend® Personal  
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מדריך מהיר

diasend® Personal הוא שירות ללא כל תשלום, המיועד למטופלים הסובלים 
 מסוכרת ואשר מעוניינים לנטר את הגלוקוז, חיישן רמת הסוכר והאינסולין מהבית. 

כדי להעלות נתונים ממכשיר/י סוכרת, יש לפתוח תחילה חשבון ולהוריד את תוכנת 
.diasend® Uploader

diasend® Uploader  הורד את התוכנה

משתמש חדש 
 ?diasend® -ב

פתח חשבון.

השלם את תהליך ההרשמה של חשבון חדש והורד את 
diasend® Uploader בשלב האחרון של תהליך 

ההרשמה.

תוכל גם לגשת לקובץ ההתקנה של diasend® Uploader מתוך 
החשבון שלך. לשם כך, היכנס לחשבונך ועבור ל-כלים.

יש לך כבר חשבון? 
היכנס למערכת באמצעות פרטי 

המשתמש שלך.

diasend® Personal-כיצד להתחיל להשתמש ב

www.diasend.com היכנס לחשבונך או פתח חשבון חדש בכתובת

תודה!

1

2

i

diasend® Personal
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שמור את קובץ ההתקנה 

אתר את קובץ ההתקנה והפעל אותו

 diasend® Uploader פתח את

 diasend® Uploader לחץ פעמיים על הסמל של
בשולחן העבודה כדי להפעיל את התוכנית.

לפני הפעלת diasend® Uploader בפעם הראשונה, הקפד להפעיל 
מחדש את המחשב.

בהתאם לדפדפן האינטרנט שלך, ייתכן שתצטרך לחפש את 
קובץ ההפעלה שהורדת. 

לחלופין, ייתכן שיופיע חלון מוקף להפעלת הקובץ. 

אם אתה משתמש במחשב PC:   חפש בתיקיית ההורדות 
האחרונות. 

אם אתה משתמש במחשב Mac:   חפש בתיקיית ההורדות 
.Finder-ב

לאחר איתור הקובץ, לחץ עליו פעמיים ופעל בהתאם להוראות 
ההתקנה במסך.

מערכות הפעלה תואמות:
7, 8 ו-10.

 macOS X 10.9-10.13

3

4

5

i
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חבר את הכבל של מכשיר הסוכרת שלך למחשב

העלה נתונים ממכשיר הסוכרת 

חבר את מכשיר הסוכרת לכבל

חבר את כבל ה-USB או כבל האינפרה-אדום )IR( המתאים עבור מכשיר 
הסוכרת למחשב. 

לאחר חיבור הכבל, המתן מספר שניות לזיהוי מנהלי ההתקן של הכבל 
לפני שתחבר אליו את המכשיר. 

בעת העלאת נתונים מהמכשיר בפעם הראשונה, ייתכן שתתבקש 
לאמת את חשבון המשתמש שלך. אנא הזן את שם המשתמש ואת 

הסיסמה שלך כדי להשלים את ההעלאה ולהקצות את המכשיר 
לחשבונך.

משאבות  ®Animas ומדי  ®Roche Accu-Chek מחייבים כבל הורדה אינפרה-
 Windows 8 בעלי Animas®  משתמשי .)ACT-IR224UN-Li(  Actisys אדום מסוג

 .)ACT-IR224UN-Li2( ו-10 יזדקקו לכבל ספציפי 

כבל ה-USB מסוג Accu-Chek® 360 תואם גם עם מכשירי אינפרה-אדום מסוג 
 ®Accu-Chek. כל שאר המכשירים מחייבים שימוש בכבלי ה-USB שלהם. 

i

הקפד להשתמש בכבל שהגיע מצורף למכשיר 
הסוכרת שלך.

אין ברשותך כבל?
אנא פנה ליצרן של מכשיר הסוכרת הספציפי שלך.  ii

8

7

6
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הדוחות מחולקים לכרטיסיות הבאות: 

שתף את הנתונים שלך עם מרפאה

diasend® Mobile app-צפה בנתונים שהועלו ב

.App Store-או מ Google Play-הורד את היישום מ

היכנס למערכת באמצעות פרטי diasend® Personal שלך 
או צור חשבון חדש.

כל הנתונים שהעלית מוצגים בטבלאות ובגרפים קלים להבנה. 
לקבלת מידע נוסף, עיין ב-Report reference guide באתר שלנו.

היכנס למערכת בכתובת www.diasend.com כדי להציג את הנתונים

יישום diasend® Mobile app מספק: 
סיכום עדכני של הנתונים האחרונים שהועלו. 	 
דוחות קלים להבנה של צריכת האינסולין ורמות הסוכר לאורך זמן.	 
 יכולת להעלות נתונים ישירות באמצעות הטלפון החכם - אם מכשיר הסוכרת והטלפון שלך תומכים 	 

.)Bluetooth Low Energy(  BLE או )Near Field Communication(  NFC בטכנולוגיות
 	.www.diasend.com שלך באתר diasend® Personal השלמה נהדרת לחשבון

i

11

10

9

סיכוםהשוואהאינסוליןחיישןסוכר


באפשרותך לשתף את הנתונים שלך עם ספק שירותי הבריאות על 
ידי הזנת מזהה המרפאה שלו בכרטיסיות מנהל חשבון

 ו-שתף נתונים. אל תשכח ללחוץ על עדכן.

שתף נתונים

מנהל חשבון
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 diasend® היכנס לחשבון
Personal שלך ולחץ על 
הלחצן חבר אפליקציה.

לחץ על הקישור חבר 
.Dexcom עבור 

היכנס עם שם המשתמש 
והסיסמה של Dexcom שלך 

כדי לאשר ולהוסיף את 
 Dexcom G5( האפליקציה

Mobile / G6(  לחשבון 
diasend® Personal שלך.

חבר אפליקציה

חבר

כיצד לחבר את האפליקציה של G5 mobile/G6(  Dexcom ( עם  12
- בקלות לסנכרן את הנתונים Dexcom עם חשבון ®diasend שלך

חיישןDexcom G5 יישומים ניידים diasend® אפליקציית רשת

דרישות:

חשבון diasend® Personal – חינם למטופלים! 	 
 	.) G5 Mobile/ G6(  Dexcom ו iPhone או Android טלפון
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היכנס לחשבון diasend® Personal שלך ב-
 FreeStyle וסנכרן את נתוני www.diasend.com 

Libre שלך עם ®diasend על ידי לחיצה על כפתור 
התחברות לאפליקציה. 

 Abbott לחץ על הקישור התחבר עבור
.FreeStyle LibreLink

הזן את פרטי ההתחברות שלך ל- LibreView כדי 
להתיר ולהוסיף את אפליקציית LibreLink לחשבון 

diasend® Personal שלך. 
לאחר שהשלמת את השלבים 3-1, אתה מוכן להעלות 

את הנתונים. 

הפעל את היישום FreeStyle LibreLink בטלפון אנדרואיד 
או ב- iPhone והשתמש בו כדי לסרוק את חיישן ה- 

 FreeStyle Libre שלך. 

 diasend® Personal הנתונים בטלפון שלך יופיעו כעת בחשבון
שלך ויכולים להיות משותפים בקלות עם המרפאה שלך. מעתה 

והלאה, הנתונים יתווספו בכל פעם שאתה לסרוק את החיישן 
.iPhone שלך או Android שלך עם הטלפון

נא לשים לב
®diasend באמצעות קורא FreeStyle Libre. לאחר מכן פשוט להשתמש בתוכנה  ל-  אם אין ברשותך טלפון ל- Android או ל- iPhone, תוכל לטעון נתונים 
diasend® Uploader במחשב ולחבר את FreeStyle Libre Reader עם כבל מיקרו USB למחשב. אם יש לך התקנים נוספים המחוברים לחשבון ®diasend שלך, 

נתוני FreeStyle Libre יוצגו יחד עם המידע מהמכשירים האחרים.

LibreLink הוא יישום נייד שפותח על ידי אבוט. דורש רישום ב- LibreLink באמצעות LibreView, שירות שסופק על-ידי Abbott. האפליקציה LibreLink תואמת 
לטלפונים מופעלי NFC המופעלים באמצעות  Android 5.0  או iPhone 7 עם iOS 11 ואילך. כל הסימנים המסחריים בעלון זה הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

אינטגרציה של נתונים באמצעות LibreLink מותרת על 
.Abbott ידי

דרישות:

חשבון diasend® Personal – חינם למטופלים! 	 
 	.LibreLink והיישום iPhone או Android טלפון

1

2

3

4

חבר אפליקציה

חבר

 diasend® עם FreeStyle LibreLink כיצד לחבר את היישום
- בקלות לסנכרן את הנתונים LibreLink עם חשבון ®diasend שלך

)כרגע זמין רק מחוץ לארה”ב(

13
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אנא שים לב 
אם יש לך התקנים נוספים המחוברים לחשבון diasend® שלך, נתוני Eversense יוצגו יחד עם המידע מההתקנים הנוספים. 

3

1

2

Smart Transmitter Eversense Mobile יישומים ניידים

diasend® -ל Eversense Mobile כיצד לחבר את היישום
- בקלות לסנכרן נתונים Eversense עם חשבון ®diasend שלך

)כרגע זמין רק מחוץ לארה”ב(  

דרישות:

חשבון diasend® Personal – חינם למטופלים! 	 
 	.Eversense Mobile App -ו iPhone או Android טלפון

חיישן diasend® אפליקציית רשת

 diasend® היכנס לחשבון
Personal שלך ולחץ על 
הלחצן חבר אפליקציה.

לחץ על הקישור חבר 
. Eversense עבור 

חבר

הזן את פרטי ההתחברות 
 Eversense -שלך ל

כדי להתיר ולהוסיף את 
 Eversense אפליקציית

 diasend® לחשבון
Personal שלך. 

חבר אפליקציה
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רשימת מכשירים תואמים
להלן רשימה של מכשירים התואמים עם  ®diasend. אלא אם כן 

המכשיר הספציפי כולל הוראות העלאה מפורשות, נדרש רק לחבר 
אותו למחשב Mac/PC בעזרת כבל ה-USB שלו וההעלאה תתבצע 

באופן אוטומטי. בקר בכתובת diasend.com לעיון ברשימה העדכנית 
של מכשירים תואמים ומגבלות ידועות.( 

מדי סוכר וחיישני סוכר - מחוברים בכבל

מדי סוכר 

חיישני סוכר
משאבות אינסולין

Abbott Xceed USB כבל

Agamatrix USB כבל

 Abbott FreeStyle כבל
 USB

)2.5 מ"מ(

חבר ולחץ על כל לחצן.

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

Abbott

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

Mini USB

Micro USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre

FreeStyle Navigator II

Agamatrix

WaveSense Jazz

Arkray 

Glucocard 01
Glucocard Vital

Relion Confirm
Relion Prime

Glucocard Shine

Glucocard Expression

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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חיבור USB במד

 GlucoRx Nexus
Voice USB כבל

)2.5 מ"מ(

 Taidoc Strip Connector
USB כבל

חיבור USB במד

1. חבר למחשב. 
2. לחץ על ה-M button במד.

1. חבר למחשב. 
כבל Bayer’s blue USB )3,5 מ"מ(2. לחץ על לחצן ההפעלה במד.

המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר וחיישני סוכר - מחוברים בכבל

B. Braun 

Omnitest 5

Dexcom

G4 Platinum
G5 Receiver 
SEVEN PLUS

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

Micro USB

Micro USB

GlucoRx

Nexus
Nexus mini
Q

Mini USB

Nexus Voice

Nexus mini Ultra

Contour USB
Contour next USB

Breeze 2

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4

Micro USB

Ascensia
(Bayer)
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המשך מהעמוד הקודם

1. חבר למחשב. 
2. לחץ על ה-S button במד.

1. חבר למחשב.
2. לחץ על לחצן ההפעלה במד.

מדי סוכר וחיישני סוכר - מחוברים בכבל

i-Sens USB כבל
)2.5 מ"מ(

1. חבר למחשב.
2. לחץ על הלחצן השחור בצד שמאל.

LifeScan USB כבל
)2.5 מ"מ(

LifeScan USB כבל
)2.5 מ"מ(

Medcore care USB כבל
)3.5 מ"מ(

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

כבל Menarini white USB )2,5 מ"מ(

כבל Menarini blue USB )3.5 מ"מ(

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

שוב.  

Mini USB

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

COOL/Bravo  
CareSens N 
CareSens N POP 
CareSens N voice

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

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

OneTouch UltraSmart

MedCore

Care

Mini USB

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

Micro USB

Menarini

GlucoMen areo 
GlucoMen areo 2K

GlucoMen Gm

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
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Nipro

4SURE Smart
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המשך מהעמוד הקודם

מדי סוכר וחיישני סוכר - מחוברים בכבל

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג   

תחנת Nipro TRUEresult USB עגינה מסוג   

חבר למחשב.    .1
2.   ההעלאה אמורה להתחיל בתוך 20 שניות לאחר 

חיבור הכבל. אם ההעלאה לא מתחילה, עבור 
>  My data-לתפריט הראשי במד. עבור ל

Reports  > Data Transfer וחבר שוב את המד   
 .USB-לכבל ה  

)אל תחזיק את שני לחצני החצים לחוצים.(  

הערה!
  Eversense Smart Transmitter  לא ניתן להעלות את

 .diasend® Uploader דרך )CGM(

ניתן להעלות את הנתונים מ-Eversense CGM אל  
 ®diasend רק דרך היישום ‘התחבר’ בחשבון 

 ®diasend של המטופל. עיין בעמוד 11 במדריך זה.
       

Sanofi USB כבל

mylife Pura USB כבל

Wellion Calla mini USB כבל

Micro USB

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

TRUEyou
TRUEyou mini

Roche - Accu-chek

Mobile (USB)

Active
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant

Eversense Smart Transmitter (CGM)

Micro USB

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Senseonics

Ypsomed

mylife Pura

Mini USB
mylife Unio

Micro USB

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Wellion

Calla Mini
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1.   חבר את כבל האינפרה-אדום למחשב. 
2.   הפעל שידור אינפרה-אדום על ידי לחיצה והחזקה של 

שני לחצני החצים עד שיופיעו שני חצים על הצג.

1.   חבר את כבל האינפרה-אדום למחשב. 
2.   בתפריט הראשי, עבור ל-My data ובחר 

.Data transfer באפשרות

1.   חבר את כבל האינפרה-אדום למחשב. 
2.   החזק את שני לחצני החצים לחוצים. 

3.  בתפריט data transfer, בחר באפשרות 
.)for analysis( הראשונה

Accu-Chek 360° או ACTiSYS Li, Li2

Accu-Chek 360° או ACTiSYS Li, Li2

Accu-Chek 360° או ACTiSYS Li, Li2

Accu-Chek 360° או ACTiSYS Li, Li2

מדי סוכר באינפרה-אדום 

1.   חבר את כבל האינפרה-אדום למחשב. 
2.   הפעל שידור אינפרה-אדום על ידי לחיצה והחזקה של 

הלחצנים S ו-M שמתחת לצג עד שיופיעו שני חצים על 
הצג.

IR

כבלי אינפרה-אדום תואמים

Accu-Chek - 360° כבל

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ,8 ,7 :Windows

ACTiSYS - Li2 כבל

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ,8 ,7 :Windows

ACTiSYS - Li כבל

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :Mac OS X

7 :Windows

IR

אין ברשותך כבל?
אנא פנה ליצרן של מכשיר הסוכרת הספציפי שלך.

i

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano

Roche (IR)

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)

IR

IR

IR

IR
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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 לחץ על  .2

3.  הצב את המשאבה כאשר גבה מופנה לעבר כבל 
האינפרה-אדום של Actisys להורדה אלחוטית. 

4.  בתום השידור: 
  חדש את פעולת המשאבה )תפריט ראשי, גלול 

; OK ולחץ על Suspnd/Resum אל 
.OK מודגשת(. לחץ על Resume האפשרות

Li2 או ACTiSYS Li
שים לב! אם אתה משתמש ב-Windows 8 או 10,

 .ACTiSYS Li2 עליך להשתמש בכבל

כבלי אינפרה-אדום תואמים

ACTiSYS - Li2 כבל

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ,8 ,7 :Windows

ACTiSYS - Li כבל

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :Mac OS X

7 :Windows

IR

IR

אין ברשותך כבל?
־אנא פנה ליצרן של מכשיר הסוכ

רת הספציפי שלך.

i

1. חבר למחשב.
. PDM-2. לחץ על לחצן ההפעלה ה

עבור אל התפריט הצהוב ובחר 
העלאת נתונים.

Insulet
OmniPod

OmniPod Dash

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Ypsomed

mylife OmniPod

Animas (IR)

1200
1250
2020
OneTouch Ping
Vibe

ViCentra
Kaleido Micro USB

IR
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Smart Pix 2
שים לב! חבר את מכשיר הכף יש של המשאבה 

.Smart Pix 2-ל micro USB באמצעות כבל

1.   חבר את כבל Smart Pix 2 למחשב והמתן עד שהמחוון 
הכחול ב-Smart Pix 2 יתחיל להבהב בקצב איטי.

2.   חבר את מכשיר הכף יד ל-Smart Pix 2 באמצעות כבל 
.micro USB

 Connect to 3.  בתפריט של מכשיר הכף יד, בחר באפשרות
.OK ולחץ על PC

4.   ודא שהמשאבה נמצאת בטווח של מכשיר הכף יד.
5.   המחוון הכחול ב-Smart Pix 2 מאיר בשעה שנתונים 

.Smart Pix 2-משודרים מהמכשיר ל
6.   המחוון הכחול נכבה וצליל נשמע ב-Smart Pix 2 ובמכשיר 

 Smart Pix 2-כדי לציין שהנתונים משודרים מ
ל-Uploader. אל תנתק את Smart Pix 2 עדיין!
7.   המתן לסימן ב-Uploader שההעלאה הצליחה. 

1.   חבר את Smart Pix למחשב והמתן עד שהמחוון הכחול 
ב-Smart Pix יתחיל להבהב בקצב איטי.

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

3.   העמד את המשאבה כאשר פתח האינפרה-אדום פונה לכיוון 
Smart Pix. המחוון הכחול מסמן שנתונים משודרים 

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

או יפסיק לחלוטין להבהב.
 .Uploader-ל Smart Pix-5.   הנתונים משודרים כעת מ 

אל תנתק את Smart Pix עדיין!
6.   המתן לסימן ב-Uploader שההעלאה הצליחה.  

Smart Pix 2 או Smart Pix 
שים לב! תוכנת Smart Pix גרסה 3.02 ואילך 

.Smart Pix-דרושה בעת שימוש ב

כבלי אינפרה-אדום תואמים

 Roche Accu-Chek כבל 
Smart Pix

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :macOS X

10 ,8 ,7 :Windows

מערכות הפעלה תואמות: 
10.13-10.9 :macOS X

10 ,8 ,7 :Windows

 Roche Accu-Chek כבל 
Smart Pix 2

אין ברשותך כבל?
אנא פנה ליצרן של מכשיר הסוכרת 

הספציפי שלך.

i

IR

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

IR
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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!
התייעץ תמיד עם רופא אם גילית חריגות בנתונים שמוצגים ב- ® diasend. לעולם אל תשנה את מינון התרופות שלך לפני ההתייעצות עם 

רופא! כל האבחונים והטיפולים הרפואיים במטופלים יתבצעו תחת פיקוח של מטפל רפואי מוסמך!  ®diasend לא נועד לאפשר קבלת 
החלטות טיפוליות באופן אוטומטי או לשמש כתחליף לשיקול הדעת של מטפל רפואי. ®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.

תמיכה:
www.diasend.com

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN


