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Beknopte handleiding

diasend® Personal is een gratis dienst voor diabetespatiënten die thuis hun glucose, 
CGM en insuline willen controleren.  
 
Om de gegevens van uw diabetesapparatuur te uploaden, moet u eerst een account 
aanmaken en de diasend® Uploader -software downloaden.

Log in of maak een nieuw account aan op www.diasend.
com

Download de software diasend® Uploader

Nieuw bij diasend®? 
Maak een account aan.

Voltooi de registratie van een nieuwe account en 
download de diasend® Uploader in de  
laatste stap van het registratieproces.

U hebt ook toegang tot het diasend® Uploader-
installatiebestand vanuit uw account. Log hiervoor in bij uw 
account en ga naar 'Gereedschap'.  

Heeft u al een account? 
Log in met uw gebruikersgegevens.

Beginnen met diasend® Personal

Dank je!

diasend® Personal
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Sla het installatiebestand op 

Vind het installatiebestand en voer het bestand uit

Start diasend® Uploader 

Dubbelklik op het  diasend® Uploader-icoon op uw 
bureaublad om het programma te starten.

Start uw computer opnieuw op voordat  
u diasend® Uploader voor de eerste keer start.

Afhankelijk van uw webbrowser moet u zoeken  
naar het gedownloade installatiebestand. 
Of u kunt het pop-upvenster het bestand laten uitvoeren. 

Als u een pc- Kijk in uw map 
gebruiker bent:   recente downloads. 

Als u een Mac- Kijk in de map downloads 
gebruiker bent:   in Finder.

Zodra u het bestand heeft gevonden, klikt u er tweemaal op 
en volgt u de installatie-instructies op het scherm op.

Compatibele besturingssystemen:
Windows 7, 8 en 10.
macOS X 10.9-10.13 
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Verbind de kabel van uw diabetesapparaat met de computer

Upload gegevens van uw diabetesapparaat 

Gebruik de kabel die u kreeg bij uw 
diabetesapparaat.  

Verbind het diabetesapparaat met de kabel

Ontbreekt er een kabel?
Neem contact op met de fabrikant  
van uw diabetesapparaat. 

Animas® -pompen en Roche Accu-Chek® -meters hebben een Actisys IR 
draadloze downloadkabel nodig (ACT-IR224UN-Li). Animas® -patiënten met 
Windows 8 en 10 hebben een speciale kabel nodig (ACT-IR224UN-Li2).  

De Accu-Chek® 360 USB-kabel is ook compatibel met   
Accu-Chek®-IR-apparaten. Alle andere apparaten vereisen  
hun eigen USB-kabel. 

Verbind de juiste USB-kabel of infrarode (IR) kabel voor het 
diabetesapparaat met de computer. 

Wacht na het aansluiten van de kabel een paar seconden zodat het 
stuurprogramma voor de kabel kan worden herkend, alvorens het 
apparaat erop aan te sluiten. 

De eerste keer dat u gegevens van een apparaat uploadt, kan u 
worden gevraagd uw gebruikersaccount te valideren. Voer uw 
gebruikersnaam en wachtwoord in om het uploaden te voltooien en 
wijs het apparaat aan uw account toe.
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Log in op www.diasend.com om uw gegevens te bekijken

De rapporten zijn onderverdeeld in de volgende tabbladen: 

Deel uw gegevens met een ziekenhuis

Bekijk uw geüploade gegevens in de diasend® Mobile app

Download de app via Google Play of App Store.

Log in met uw diasend® Persoonlijke gegevens  
of maak een nieuwe account aan.

Met de diasend® Mobile app krijgt u: 
• Een goede samenvatting van de onlangs geüploade gegevens. 
•  Eenvoudig te begrijpen rapporten over uw insuline-inname en glucoseniveaus  

in de loop der tijd.
•  De mogelijkheid om gegevens rechtstreeks met uw smartphone te uploaden,  

mits het diabetesapparaat en uw telefoon NFC (Near Field Communication)  
of BLE (Bluetooth Low Energy) ondersteunen.

• Een groot compliment voor uw diasend® Personal-account op www.diasend.com.

U kunt uw gegevens met uw zorgverlener delen door hun Kliniek-ID 
in te vullen onder Account admin en Gegevens delen. Vergeet niet 
op Update te klikken.

Al uw geüploade gegevens worden gepresenteerd in eenvoudig te 
begrijpen tabellen en grafieken. Raadpleeg de Report reference 
guide op onze website voor meer informatie.

Glucose CGM Insuline Vergelijking Compilatie


Gegevens delen

ACCOUNT ADMIN
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Log in bij uw diasend® Personal- 
account en klik op de knop 
App aansluiten.

Klik op de Verbinden link voor 
Dexcom.

Meld u aan met uw Dexcom 
gebruikersnaam en 
wachtwoord om dexcom 
Dexcom (G5 Mobile/ G6 app) 
goed te keuren en toe te  
voegen aan uw diasend® 
Personal-account.

App aansluiten

Verbinden

12 Aansluiten van de Dexcom (G5 Mobile/ G6 App) met diasend®
- Makkelijke synchronisatie van uw Dexcom in uw diasend® account

Dexcom G5 Mobile
Dexcom G5 App

Sensor diasend® Web applicatie

Vereisten:

• een diasend® Personal account – GRATIS voor patiënten!
• een Android-telefoon of iPhone en de Dexcom (G5 Mobile/ G6 app).
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Log in op uw diasend® Personal account op 
www.diasend.com en stem uw FreeStyle Libre-
gegevens af op diasend® door op de knop app 
verbinden te klikken.

Klik op de link verbinden voor Abbott FreeStyle 
LibreLink.

Voer ter goedkeuring uw LibreView login-
informatie in en voeg de LibreLink-app toe aan uw 
diasend® Personal account. 
Zodra u stap 1-3 hebt voltooid, kunt u gegevens 
gaan uploaden. 

Start de LibreLink-app op uw Android-telefoon of 
iPhone en gebruik deze voor het scannen van uw 
FreeStyle Libre-sensor.  

De gegevens op uw telefoon verschijnen nu in uw 
diasend® Personal account en kunnen eenvoudig 
worden gedeeld met uw kliniek. Vanaf nu worden er 
steeds gegevens toegevoegd wanneer u de sensor 
scant met uw smartphone. 

Vereisten:

• een diasend® Personal account – GRATIS voor patiënten!
• een Android-telefoon of iPhone en de LibreLink-app.

Let op 
Indien u geen Android-telefoon of iPhone hebt, kunt u gegevens naar diasend® uploaden met behulp van uw FreeStyle Libre-reader. U gebruikt dan gewoon de 
diasend® Uploader-software op uw computer en sluit de FreeStyle Libre-reader met een micro USB-kabel aan op uw computer. Als u andere apparaten hebt 
verbonden met uw diasend®-account, worden FreeStyle Libre-gegevens samen met informatie van die extra apparatuur weergegeven. FreeStyle LibreLink is 
een mobiele applicatie, ontwikkeld en aangeboden door Abbott. Gebruik van FreeStyle LibreLink vereist registratie bij LibreView, een dienst die wordt geleverd 
door Abbott. De FreeStyle LibreLink-app is compatibel met smartphones waarop NFC geactiveerd is en die op Android OS 5.0, of iPhone 7 met iOS 11 – of hoger 
draaien. Alle handelsmerken in deze brochure zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Gegevensintegratie via LibreLink is goedgekeurd door 
Abbott.

App aansluiten

Verbinden

Aansluiten van de FreeStyle LibreLink-app met diasend® 
– Makkelijke synchronisatie van uw FreeStyle LibreLink-gegevens in  
 uw diasend® account (Momenteel alleen beschikbaar buiten de VS)

13
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Let op 
Als u andere apparaten hebt verbonden met uw diasend®-account, worden Eversense-gegevens van app of Smart Transmitter samen met informatie van die 
extra apparatuur weergegeven. 

3 Voer ter goedkeuring uw 
Eversense login-informatie 
in en voeg de Eversense 
Mobile-app toe aan uw 
diasend® Personal account. 

1

2 Klik op de link verbinden  
voor Eversense.

Aansluiten van de Eversense Mobile-app met diasend®
– Makkelijke synchronisatie van uw Eversense-gegevens in uw diasend® account
(Momenteel alleen beschikbaar buiten de VS)

Sensor Smart Transmitter Eversense Mobile-app diasend® Web applicatie

Vereisten:

• een diasend® Personal account – GRATIS voor patiënten!
• een Android-telefoon of iPhone en de Eversense Mobile-app.

Log in bij uw diasend® Personal- 
account en klik op de knop 
App aansluiten.

App aansluiten

Verbinden
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Lijst met compatibele apparaten
Hieronder staat een lijst met compatibele apparaten met 
diasend®. Tenzij expliciete uploadinstructies voor het betreffende 
apparaat staan vermeld, moet u het apparaat gewoon met 
de bijbehorende USB-kabel op uw pc of Mac aansluiten en de 
gegevens worden automatisch geüpload. (Ga naar diasend.com 
voor een bijgewerkte lijst van compatibele apparaten en gekende 
beperkingen.) 

Glucosemeters en CGM's - verbonden met kabel

Glucosemeters 

CGM-apparaten
Insulinepompen

Abbott Xceed USB-kabel

Agamatrix USB-kabel

Abbott FreeStyle 
USB-kabel 
(2,5 mm)

Sluit de meter aan en druk op een 
willekeurige knop.

Sluit de meter aan en selecteer PC 
Link in het hoofdmenu op de meter. 

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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Voice USB-kabel

(2,5 mm)

Taidoc Strip ConnectorUSB-kabel

USB-poort op meter

USB-poort op meter

Bayers blauwe USB-kabel
(3,5 mm)

1.  Sluit op uw computer aan. 
2.  Druk op de M-knop van  

de meter.

1. Sluit op uw computer aan. 
2.  Druk op de aan/uit-knop  

van de meter.

Vervolg van de vorige pagina

Glucosemeters en CGM's - verbonden met kabel

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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Vervolg van de vorige pagina

1. Sluit op uw computer aan. 
2. Druk op de S-knop van de meter.I-Sens USB-kabel

(2,5 mm)

1. Sluit op uw computer aan.
2.  Druk op de aan/uit-knop van  

de meter.

Glucosemeters en CGM's - verbonden met kabel

Medcore Care USB-kabel
(3,5 mm)

LifeScan USB-kabel
(2,5 mm)

LifeScan USB-kabel
(2,5 mm)

1.   Sluit op uw computer aan.
2.   Druk op de zwarte linkerknop.

Menarini GlucoMen areo USB-kabel (2,5 mm)

Menarini witte USB-kabel (2,5 mm)

Menarini blauwe USB-kabel (3,5 mm)

Als de meter E-3 aangeeft, 
koppelt u hem los, wacht u tot het 
display uitgaat en sluit u de meter 
vervolgens weer aan.  

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

Vervolg van de vorige pagina

Glucosemeters en CGM's - verbonden met kabel

Nipro TRUEresult USB-dockingstation  

Nipro TRUEyou mini USB-dockingstation  

1.  Sluit op uw computer aan. 
2.   Upload moet binnen 20 seconden na het 

verbinden van de kabel beginnen. Als dat niet 
het geval is, ga dan naar het hoofdmenu op 
de meter. Ga na My data > PC analysis > Data 
Transfer, en sluit de meter opnieuw 

 aan op de USB-kabel. 
 (Houd de twee pijltjesknoppen niet ingedrukt.)

Sanofi USB-kabel

mylife Pura USB-kabel

Wellion Calla mini USB-kabel

Let op!
De Eversense Smart Transmitter (CGM) kan niet 
worden geüpload via diasend® Uploader. 

De gegevens van de Eversense CGM kunnen 
alleen naar diasend® worden geüpload via ”App 
aansluiten” in de diasend® account van de patiënt. 
Zie blz. 11 in deze handleiding.

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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IR

-Li2-Li
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(Realtyme)

IR

1.   Verbind de IR-kabel met uw computer. 
2.   Activeer de IR-verzending door de twee 

pijltjesknoppen in te drukken en ingedrukt  
te houden totdat er twee pijltjes op het display 
verschijnen.

1.   Verbind de IR-kabel met uw computer. 
2.   Ga in het hoofdmenu naar My data  

en selecteer Data transfer.

1.   Verbind de IR-kabel met uw computer. 
2.   Druk op de twee pijltjesknoppen en houd  

ze ingedrukt. 
3.  Selecteer in het menu data transfer  

het eerste alternatief (for analysis).ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

ACTiSYS Li, Li2 of Accu-Chek 360°

Infrarood glucosemeters 

1.   Verbind de IR-kabel met uw computer. 
2.   Activeer de IR-verzending door de knoppen S en 

M onder het display in te drukken en ingedrukt te 
houden totdat er twee pijltjes  
op het display verschijnen.

Compatibele infraroodkabels

Accu-Chek - 360°-kabel

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

ACTiSYS - Li2-kabel

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

ACTiSYS - Li-kabel

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

Ontbreekt er een kabel?
Neem contact op met de fabrikant van uw diabetesapparaat.

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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Insulinepompen - verbonden met standaard USB-kabel

Infrarood insulinepompen

1.  Onderbreek de pompfunctie. (MAIN MENU, scroll 
naar Suspnd/Resum en druk op OK; 

 Suspend wordt gemarkeerd).
2. Druk op OK.
3.  Plaats de pomp met de achterkant naar  

de Actisys IR draadloze downloadkabel. 
4.  Als de verzending is voltooid: 
  Hervat de pompfunctie (MAIN MENU, scroll  

naar Suspnd/Resum en druk op OK;  
Resume wordt gemarkeerd). Druk op OK.

ACTiSYS Li of Li2
Opmerking! Als uWindows 8 of 10 gebruikt,
moet u de ACTiSYS Li2-kabel gebruiken. 

Compatibele infraroodkabels

Ontbreekt er een kabel?
Neem contact op met de fabrikant 
van uw diabetesapparaat.

ACTiSYS - Li2-kabel

 
Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

ACTiSYS - Li-kabel

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9-10.13
Windows: 7

1. Sluit op uw computer aan.
2.  Druk op de aan/uit-knop van  

de PDM.

Ga naar het gele menu en kies 
gegevens uploaden.

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
Opmerking! Sluit de handset van uw pomp 
met een micro-USB- kabel aan met de 
Smart Pix 2.

1.   Sluit Smart Pix 2-kabel aan op uw computer  
en wacht totdat het blauwe lampje op de  
Smart Pix 2 langzaam begint te knipperen.

2.   Sluit de handset op de Smart Pix 2 aan met  
een micro-USB-kabel.

3.  Selecteer in het handset-menu Connect to  
PC en druk op OK.

4.   Zorg ervoor dat de pomp zich binnen het  
bereik van de handset bevindt.

5.   Het blauwe lampje op de Smart Pix 2brandt terwijl 
de gegevens worden verzonden van het apparaat 
naar de Smart Pix 2.

6.   Het blauwe lampje gaat vanzelf uit en zowel 
de Smart Pix 2 als het apparaat laten een 
geluidssignaal horen om aan te geven dat de 
gegevens worden verzonden van de Smart Pix 2 
naar de Uploader. Koppel de Smart Pix 2 nog  
niet los!

7.   Wacht op het signaal van de Uploader dat  
de upload succesvol was. 

1.   Sluit de Smart Pix aan op uw computer  
en wacht totdat het blauwe lampje op de  
Smart Pix langzaam begint te knipperen.

2.   Zet de pomp in de modus Data Transfer (Stop de  
pomp en open het menu Data Transfer).

3.   Plaats de pomp met het IR-oog in de richting  
van de Smart Pix. Het blauwe lampje geeft  
aan dat de gegevens worden verzonden naar  
de Smart Pix.

4.   Wacht totdat het blauwe lampje opnieuw langzaam 
begint te knipperen of volledig stopt met knipperen.

5.   De gegevens worden nu verzonden van de  
Smart Pix naar de Uploader. Koppel de  
Smart Pix nog niet los!

6.   Wacht op het signaal van de Uploader  
dat de upload succesvol was.  

Smart Pix of Smart Pix 2 
Opmerking! Smart Pix softwareversie 3.02 of 
hoger is vereist bij het gebruik van Smart Pix.

Compatibele infraroodkabels

Roche Accu-Chek  
Smart Pix-kabel

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Compatibele besturingssystemen: 
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

Ontbreekt er een kabel?
Neem contact op met de fabrikant 
van uw diabetesapparaat.

Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2-kabel

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

IR
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diasend® is bedoeld voor gebruik door personen of professionele zorgverleners in de thuiszorg of in zorginstellingen voor het verzenden van gegevens van controleapparatuur voor thuisgebruik  
zoals glucosemeters en insulinepompen naar een serverdatabank, ter ondersteuning van het beheer van diabetes. diasend® is bedoeld voor professioneel gebruik en receptvrije verkoop.

WAARSCHUWING!
Raadpleeg altijd uw huisarts indien u afwijkingen ontdekt in uw informatie die wordt getoond in diasend®.  
Wijzig nooit de dosering van uw medicijnen zonder eerst uw huisarts te raadplegen! Alle medische patiëntendiagnoses en 
behandelingen dienen onder toezicht van een bevoegd professioneel zorgverlener uitgevoerd te worden! diasend® is niet bedoeld 
voor het geven van geautomatiseerde behandelingsbeslissingen  
of als een vervangmiddel voor professioneel oordeel over gezondheid. diasend® is niet bedoeld voor noodgevallen of voor 
transmissie of indicatie van real-time alarmen of tijdkritische gegevens! diasend® is niet bedoeld als een vervangmiddel voor 
direct medisch toezicht of noodinterventie.

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
ZWEDEN

Support:
www.diasend.com


