
NU ER DU KLAR  
TIL AT OVERFØRE 
Gå tilbage til din Carelink™ 

Personal website - du er nu klar til 

at overføre din pumpe og /eller dit 

blodsukkerapparat til Carelink™ . 

Se venligst næste side.

INSTALLATIONS GUIDE
NY CareLink™ Personal uploader
Overfør for nemmere at 
samarbejde med din behandler 

FORBERED DIG 
TIL MØDET MED 
DIN BEHANDLER 
VED AT 
OVERFØRE TIL 
CARELINK™ 

Forstå dine glukosemønstre Overfør jævnligt Samarbejd med din behandler

START MED AT 
HENTE 
INSTALLATIONS-
FILEN 
TIL DEN DEN NYE 
UPLOADER
Et download pr. computer, som 
du vil bruge til at overføre din 
Medtronic enhed med.

§  Log ind på CareLinkTM 
Personal
§   Klik på “Installering af 

overføreren”

Klik på det downloadede link og 
vælg at gemme den

Find den downloadede fil,
 åben den og vælg “kør”

EFTER 
DOWNLOAD, 
INSTALLER DA 
“UPLOADER”

Vælg dit sprog Vælg “næste” Vælg “næste”

§  Vær sikker på, at din overføringsenhed/blodsukkerapparat IKKE er sat i og tryk “OK”
§  Tryk “Færdig” for at fuldføre installationen



UPLOAD GUIDE
NY CareLink™ Personal uploader
Et skridt til bedre forståelse af din diabetes.

DE FØRSTE 
FIRE SKRIDT 
FOR AT 
TILFØJE EN 
PUMPE 
ELLER 
BLODSUKKER
APPARAT

Vælg pumpe eller blodsukkerapparat

Pumpe Blodsukkerapparat

Vælg pumpemodel Vælg model, hvis du kun henter 
data fra dit blodsukkerapparat

Indtast pumpeserienummer Vælg model

§  Vær sikker på, at 
pumpen er klar.
§  Klik “Tilføj pumpe” 

§  Vær sikker på at dit 
blodsukkerapparat er klar 
§  Klik på “Tilføj 

blodsukkerapparat” 

TO TRIN FOR 
AT OVERFØRE 
PUMPE ELLER 
BLODSUKKER- 
APPARAT

1. TRIN 2. TRIN

Vælg enhed §  Vær sikker på at din 
enhed er klar 
§  Klik “Overfør nu”

LINK OP 
MED DIN 
BEHANDLER

Link til din behandlers  CareLink™ - 
system for en effektiv deling af data. 

Sikkerheds information:
CareLink™ software 

CareLink software er beregnet til brug som 
et supplerende værktøj til at hjælpe med at 
håndtere diabetes og er IKKE beregnet til at 
stå alene som behandlerværktøj.  
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FOR SIKKER SUCCES 
SKAL DU HAVE ALT KLAR.
Sæt dit blodsukkerapparat ind i 
computeren

§   Hold din pumpe tæt ved din 
computer
§ Dit blodsukkerapparat skal 

være linket til pumpen 

Vær sikker på, at din pumpe 
er klar til at blive overført  
Tjek din pumpe for følgende: 

o  Ikke er sat på Midl.tidig basal
o  Ingen aktive alarmer
o  Ingen bolusafgivelse
o  Ikke lavt batteri 




