
TERAZ STE 
PRIPRAVENÍ NA 
ODOSIELANIE DÁT
Vráťte sa na domovskú stránku 
softvéru CareLinkTM Personal, 
ste pripravení na odosielanie 
dát z pumpy alebo glukomera do 
softvéru CareLinkTM.

Prosím otočte pre ďalšie 
inštrukcie.

SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU
NOVÝ CareLink™ Personal odosielací modul
Odosielajte svoje dáta, aby ste sa 
ľahšie stali partnerom pre Vášho lekára.

ZEFEKTÍVNITE 
NÁVŠTEVY U 
VÁŠHO LEKÁRA 
ODOSIELANÍM 
DÁT DO SOFTVÉRU 
CARELINKTM

Porozumejte svojim 
profilom

Odosielajte dáta pravidelne Spolupracujte s vaším lekárom

ZAČNITE SO 
SŤAHOVANÍM 
INŠTALAČNÝCH 
SÚBOROV PRE NOVÝ 
ODOSIELACÍ MODUL
Jednorazová inštalácia na počítači, cez 
ktorý budete odosielať svoje dáta. §  Prihláste sa

§ Kliknite na 
“Postup inštalácie 
odosielacieho modulu”

Kliknite na link “Stiahnuť 
inštalátor odosielacieho 
modulu CareLinkTM”

Nájdite stiahnutý súbor

INŠTALUJTE 
ODOSIELACÍ 
MODUL PO JEHO 
STIAHNUTÍ

Zvoľte preferovaný jazyk Kliknite na “Ďalej” Kliknite na “Ďalej”

§  Uistite sa, že váš CareLinkTM USB alebo glukomer nie sú pripojené k počítaču a kliknite na 
“OK”
§  Kliknite na “Dokončiť” pre dokončenie inštalácie



SPRIEVODCA ODOSIELANÍM DÁT
CareLink™ Personal odosielací modul
Váš prvý krok pre lepšie  
porozumenie diabetu.

POČIATOČNÝ 
4-KROKOVÝ  
PROCES
AKO PRIDAŤ  
NOVÚ PUMPU
ALEBO GLUKOMER

Vyberte si inzulínovú pumpu 
alebo glukomer

Pumpa Glukomer

Zvoľte model pumpy Zvoľte značku 
glukomera, ak chcete 
nahrať dáta iba z neho

Zadajte sériové 
číslo pumpy

Zvoľte model glukomera

§  Overte, že je pumpa 
pripravená
§  Kliknite na  

“Pridať pumpu”

§  Overte, že glukomer  
je pripravený 
§  Kliknite na  

“Pridať glukomer”

DVA  
JEDNODUCHÉ 
KROKY
NA ODOSLANIE 
DÁT Z PUMPY 
ALEBO 
GLUKOMERA

PRVÝ KROK DRUHÝ KROK

  
Zvoľte zariadenie §  Overte, že zariadenie je 

pripravené na odosielanie dát
§  Kliknite na “Odoslať”

SPOJTE SA
S VAŠÍM 
LEKÁROM

Prepojte vaše konto s CareLinkTM 
systémom vášho lekára pre 
efektívnejšie zdieľanie dát.

Bezpečnostné informácie                                                     
k softvéru CareLinkTM:

Softvér CareLinkTM je určený ako prídavný  
nástroj pre uľahčenie manažmentu  
diabetu a NEMÔŽE byť považovaný  
za náhradu profesionálnej rady lekára.  
Viac informácií získate v návode na  
použitie CareLinkTM Personal.
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PRIPRAVTE SA,  
ABY VŠETKO PREBEHLO 
ÚSPEŠNE
Pripojte váš USB alebo  
glukomer k počítaču
§   Umiestnite pumpu čo najbližšie k 

počítaču s pripojeným CareLinkTM USB 
alebo glukomerom
§    Glukomer musí byť spárovaný s pumpou

Overte, že pumpa je 
pripravená na odosielanie dát
Skontrolujte, že na pumpe  
nie ani jedna z týchto 
vyobrazených možností

o  Žiadny dočasný bazál
o  Žiadne alarmy
o Žiadny aktívny bolus
o  Batéria pumpy nie je slabá

or


