Pika-aloitusopas
potilaille

LibreView-järjestelmän käyttö yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa antaa paremman
käsityksen siitä, miten kehosi toimii, ja auttaa sinua hallitsemaan diabetestasi tehokkaammin.
Käyttämällä FreeStyle LibreLink -mobiilisovellusta* tai lataamalla yhteensopivat FreeStyleglukoosilaitteesi suoraan LibreView-järjestelmään voit lähettää tuloksia terveydenhuoltoverkkoosi
helposti ja turvallisesti.
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LibreView-tilin määrittäminen
LibreView-tilin luominen
Aluksi sinun on määritettävä LibreView-potilastili.
Terveydenhuollon ammattilainen on voinut jo ilmoittaa
sinut ja lähettää sinulle kutsulinkin sisältävän
sähköpostin. Tässä tapauksessa voit luoda tilin
avaamalla sähköpostin ja noudattamalla sen ohjeita, tai
voit käydä osoitteessa www.libreview.com ja kirjautua
sisään, jos olet määrittänyt itsellesi tilin aiemmin.
Jos et ole saanut kutsua LibreView-tilin luomiseen,
noudata näitä yksinkertaisia ohjeita:

1 - Mene osoitteeseen www.libreview.com ja valitse
Rekisteröidy
2 - Valitse LibreView-tili
3 - Valitse asuinmaasi
4 - Hyväksy käyttöehdot ja
yksityisyydensuojakäytäntö
5 - Täytä tietosi, anna sähköpostiosoitteesi
käyttäjänimenäsi ja luo salasana
6 - Mene sähköpostisi saapuneiden kansioon,
etsi LibreView:n lähettämä
vahvistussähköposti ja napsauta Vahvista
sähköpostiosoite -painiketta

Huomaa: Sähköpostiosoitteesi on
kirjautumiseen käytettävä käyttäjänimesi.

7 - Viimeistele rekisteröityminen valitsemalla
Seuraava alkuperäisessä
rekisteröitymisnäytössä
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LibreView-tilin määrittäminen
Vähimmäisjärjestelmävaatimukset
LibreView’ta voidaan käyttää sekä tietojen katseluun että tallentamiseen.
Laitteen järjestelmävaatimukset käytettäessä LibreView’ta tietojen katseluun:
Windows 7 SP1, Windows 8.1 tai Windows 10 Anniversary -päivitys (ja uudemmat)
• Näytön resoluutio vähintään 1024 x 768 pikseliä.
• Internet Explorerin versio 11, Firefoxin versio 32.0 tai Chromen versio 37.0
• 1 Ghz:n prosessori (suositus: tupla-/moniydinprosessori)
• 2 GB RAM
• Internet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on vähintään 0,5 Mbit/s.
Mac OS X Yosemite (10.10) tai uudempi
• Näytön resoluutio vähintään 1024 x 768 pikseliä
• Safarin versio 10.1, Chromen versio 37.0 tai uudempi
• 1 Ghz:n prosessori (suositus: tupla-/moniydinprosessori)
• 2 GB RAM
• Internet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on vähintään 0,5 Mbit/s.
Suosittelemme, että käytät selaimesi uusinta versiota. Huomaathan, että Microsoft Edge -selainta ei tueta
toistaiseksi.
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LibreView-tilin määrittäminen
Vähimmäisjärjestelmävaatimukset jatkuu
Ladataksesi omia tietojasi järjestelmään sinun tulee asentaa LibreView Device Drivers (LDD) ja laitteesi
tulee täyttää alla olevat järjestelmävaatimukset.
Windowsille on olemassa kaksi Windows LDD -versiota riippuen siitä, milloin asensit ohjelmiston ja oletko
päivittänyt sen asianmukaisesti. Uudempi versio sisältää joitakin parannuksia tilanteissa, joissa samaan
laitteeseen on asennettu muita samanlaisia ohjelmistoja.
Windows
LDD 2.1.6
•
•
•
•
•
•

Windows 7 SP1, Windows 8.1 tai Windows 10 Anniversary -päivitys (ja uudemmat)
Asennetaan automaattisesti, jos ei käytössä .Net Framework 4.5 ja Microsoft Visual C++ 2015
Redistributable (x86)
8 GB+ RAM ja 200 MB vapaata levytilaa
USB 2.0
Internet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on vähintään 1 Mbit/s.
Paikallisen ylläpitäjän tili

LDD 3.1.0
•
•
•
•
•

Windows 7 SP1, Windows 8.1 tai Windows päivitys 10.4.2018 (ja uudemmat)
Asennetaan automaattisesti, jos ei käytössä .Net Framework 4.7.2 ja Microsoft Visual C++ 2017
Redistributable (x86)
8 GB+ RAM ja 200 MB vapaata levytilaa
Internet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on vähintään 1 Mbit/s.
Paikallisen ylläpitäjän tili

Mac
LDD 1.1.0
• Mac OS X Yosemite (10.10) -käyttöjärjestelmä tai uudempi
• 8 GB+ RAM ja 200 MB vapaata levytilaa
• Internet-yhteys, jonka tiedonsiirtonopeus on vähintään 1 Mbit/s.
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LibreView-tilin määrittäminen
Tilin määrittäminen
Laiteajuritiedosto, joka tunnistaa, milloin
glukoosilaitteesi on kytkettynä, tarvitsee ladata
LibreView-järjestelmään vain kerran. Varmista, että
käytät internetselaimesi viimeisintä versiota, kun aloitat
lataamisen.

1 - Napsauta vihreää Lataa-painiketta
kohdassaLataa mittari
2 - Napsauta avautuvassa ikkunassa Lataapainiketta käyttö-järjestelmässäsi
3 - Odota, että tiedosto latautuu tietokoneeseesi
4 - Avaa ladattu tiedosto napsauttamalla sitä, ja
anna sen käynnistyä
5 - Viimeistele asennus noudattamalla näytössä
näkyviä kehotteita
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henkilökohtaista tietokonettasi vaan
työpaikan tietokonetta, saatat tarvita ITylläpitäjän luvan lataamiseen.
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Raporttien luominen ja katselu
Glukoosilaitteen yhdistäminen
Kun olet ladannut laiteajurit onnistuneesti, voit kytkeä glukoosilaitteesi vastaavan kaapelin
avulla. Pidä mielessä muutama asia, ennen kuin aloitat tietojen lataamisen:

Muistettava ennen lataamista:
1 - Varmista, että laitteesi akku on ladattu ja laitteen
näytössä näkyy tietokonetila, kun se on kytkettynä USB-porttiin.
2 - Glukoosilaitteesi valmistajan on oltava Abbott Diabetes
Care, ja laitteen nimi sisältää sanan FreeStyle.
3 - Varmista, että sinulla on oikea, laitteellesi sopiva kaapeli. Toisen
laitteen kaapeli ei välttämättä toimi.
a. Ota yhteyttä asiakaspalveluun Abbott Diabetes Care -laitettasi
koskevissa asioissa osoitteessa
https://www.myfreestyle.com/customer-support tai katso
asiakaspalvelun puhelinnumero tämän oppaan kohdasta Hyödyllisiä
lähteitä.
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Raporttien luominen ja katselu
Laitteen lataaminen kotoa
Aloita lataaminen yhdistämällä yhteensopiva laitteesi
tietokoneesi USB-porttiin. Siirry latausnäyttöön.

1 - Napsauta vihreää Lataa-painiketta kohdassa
Lataa mittari
2 - Näkyviin tulee viesti, joka ilmoittaa LibreViewjärjestelmän etsivän mittaria
Huomaa: Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun lataat
laitteen laiteajureiden lataamisen jälkeen, sinun voi
olla tarpeen sallia käyttö tai käynnistää sovellus
varmistaaksesi, että tilisi pääsee käsiksi ajureihin.
Valitse ruudut, jos haluat, että valintasi säilyvät
muistissa, tai poista valinnat, jos haluat, että tähän
kysytään lupa joka kerta. Viesti vaihtelee käyttämäsi
selaimen mukaan.

3 - Raporttisi avautuvat automaattisesti, ja näet
palkin, joka vahvistaa, että latauksesi onnistui.
Tarkastele viimeisintä raporttisarjaa
napsauttamalla vihreää Katso kokonaiset
raportit -painiketta

Lääkärin vastaanotolla
Jos terveydenhuollon tarjoajasi käyttää LibreView-järjestelmää, myös hän voi ladata tietoja
laitteestasi. Anna laitteesi terveydenhuollon tarjoajallesi vastaanottokäynnilläsi, niin hän
hoitaa loput.
Terveydenhuollon tarjoajasi voi lähettää sinulle sähköpostia ennen vastaanottokäyntiäsi ja
kutsua sinut luomaan tilin LibreView-järjestelmään, jos et ole vielä tehnyt niin. Tällä tavoin
voit ladata FreeStyle-laitteesi kuten sinulle sopii ennen vastaanottokäyntiäsi. Kun olet
ladannut laitteesi LibreView-järjestelmään, terveydenhuollon tarjoajasi saa lukemasi
turvallisesti tililleen.
Muista tuoda kaikki – Abbott-merkkiset ja muut – laitteesi mukanasi vastaanotolle.
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Raporttien luominen ja katselu
Raporttien katselu
Kun lataat tietosi LibreView-järjestelmään, se ohjaa
sinut suoraan Glukoosihistoriani-näyttöön. Pääset
glukoosihistoriaasi myös napsauttamalla näytön
vasemmassa yläkulmassa olevaa veripisarakuvaketta.
Oletuksena näet viimeisimmät latauksesi 14 päivän
jaksolta. Voit halutessasi muuttaa aikaväliä
pudotusvalikosta.
Katso kaikkien mittareidesi saatavilla olevat raportit
valitsemalla Katso kokonaiset raportit. Valitse
pudotusvalikon avulla, mitä raporttia haluat katsella, ja
selaa raportin sivuja vasemman reunan ylös-/alasnuolilla. Näet seuraavat raportit mittaristasi riippuen:

•

Perusraportit (yhteensopivat FreeStyleglukoosilaitteet): Tilannekuva, Päivittäinen
loki, Modaalinen päivä

•

Ateria- ja insuliiniraportit (vain Freestyle
Insulinx): Tilannekuva, Päivittäinen loki,
Aterianaikaiset profiilit, Modaalinen päivä,
Viikoittainen yhteenveto, Lukijan tiedot

•

FreeStyle Libre -raportit: Tilannekuva,
Glukoosiprofiilin yhteenveto, Päivittäiset profiilit,
Päivittäinen loki, Viikoittainen yhteenveto,
Kuukausittainen yhteenveto, Aterianaikaiset
profiilit, Lukijan tiedot

Huomaa: Joitakin laitteita ei välttämättä ole saatavilla
maassasi. Katso lisätietoja Yhteensopivat laitteet
-artikkelista LibreView-tukisivulla.
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Raporttien luominen ja katselu
Raporttien luominen useilla laitteilla
Jos käytät glukoosisi tarkistamiseen enemmän kuin yhtä
glukoosimittauslaitetta, voit luoda raportteja, joissa
yhdistyvät kaikkien laitteidesi tiedot. Huomaa, ettei
FreeStyle LibreLink -tietoja yhdistetä tällä hetkellä
minkään muiden tietojen kanssa.

1 - Lataa kunkin laitteesi glukoositiedot LibreViewtilillesi
2 - Mene Glukoosihistoriani-näyttöön ja valitse
Katso kokonaiset raportit
3 - Valitse Raportin asetukset -välilehti näytön alaosassa.
4 - Valitse Käytettävissä olevat mittarit
a. Valitse yksi laite ensisijaiseksi mittariksesi. Tämä
määrittää, minkä tyyppisiä raportteja voit luoda.
Muista mittareista saatuja tietoja sisällytetään
siinä määrin kuin ne ovat oleellisia.
b. Valitse mitä tietoja haluat näyttää ja mitä
piilottaa napsauttamalla vihreää silmäkuvaketta.

Raportin preferenssien määrittäminen
Voit räätälöidä raporttinäkymäsi terveydenhuollon tarjoajasi
kanssa määrittämiesi preferenssien mukaiseksi.
Raportin asetusten muuttaminen:

1 - Valitse asetuskuvake ja siirry kohtaan
Raportin preferenssit
2 - Määritä tavoitealueesi ja raja-arvosi kaikille raporteille
3 - Siirry välilehtien välillä muuttaaksesi raportin
oletusasetuksia eri laitteille
4 - Poista valinta raporteista, joita sinun ei tarvitse katsella
5 - Valitse Tallenna muutokset, kun olet valmis
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Tietojen jakaminen
Terveydenhuollon tarjoajalle yhdistäminen
LibreView-järjestelmän avulla voit jakaa tietojasi
helposti terveydenhuollon tarjoajasi kanssa
yhdistämällä tämän LibreView-ammattilaistiliin.
Terveydenhuollon tarjoajasi on ehkä lähettänyt sinulle
sähköpostitse kutsun yhdistää tilisi. Muodosta yhteys
noudattamalla sähköpostiviestissä annettuja ohjeita.
Jos et ole saanut asiaa koskevaa sähköpostiviestiä, noudata
seuraavia vaiheita:

1 - Kysy lääkäriltäsi hänen vastaanottonsa
tunnusta. Vastaanoton tunnus on koodi, joka
on yksilöllinen oman terveydenhuollon
vastaanottosi LibreView-tilille.
2 - Mene Asetukset-kohtaan ja valitse Tilin asetukset.
3 - Valitse Omat vastaanottoni.
4 - Lisää terveydenhuollon tarjoajasi vastaanoton
tunnus ja valitse Lisää. Nyt vastaanottoluetteloosi
pitäisi tulla näkyviin hänen nimensä tai
vastaanottonsa nimi.
Lopeta tietojen jakaminen terveydenhuollon tarjoajan
kanssa napsauttamalla tässä listassa vastaanoton tai
terveydenhuollon tarjoajan nimen vieressä olevaa
Poista-painiketta. Vahvista, että haluat poistaa ne.
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Tilin tietojen päivittäminen
Tilin tietojen päivittäminen
Muuta tilisi tietoja napsauttamalla asetuskuvaketta ja
valitsemalla Tilin asetukset

•

Profiili: Muuta nimeäsi, sähköpostiosoitettasi
tai salasanaasi.

•

Minun vastaanottoni: Lisää tai poista
vastaanottoja ja
terveydenhuollon tarjoajia, joiden kanssa jaat
tietojasi.

•

Omat mittarini: Tässä näet täydellisen
luettelon LibreView-järjestelmään lataamistasi
mittareista. Napsauta Poista-painiketta kaikkien
niiden laitteiden vieressä, joita et halua enää
pitää näkyvissä. Voit myös lisätä laitteillesi
kutsumanimet, joiden avulla on helpompi
seurata, mitkä olet ladannut.
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Hyödyllisiä lähteitä
Hyödyllisiä lähteitä
LibreView-järjestelmä sisältää useita lähteitä, joista on
apua LibreView-tilin määrittämisessä ja sen
käyttämisessä diabeteksesi hallintaan.

LibreView-tukisivu
Luettelo yhteensopivista laitteista
Järjestelmävaatimukset
UKK

Ota yhteyttä asiakaspalveluun Abbott Diabetes Care
-laitettasi koskevissa asioissa osoitteessa
https://www.myfreestyle.com/customer-support tai
soita oman asuinmaasi Abbott Diabetes Caren
asiakaspalveluun:
Argentiina
Australia
Itävalta
Bahrain
Belgia
Brasilia
Kanada
Chile
Kolumbia
Tanska
Suomi
Ranska
Saksa
Kreikka
Hongkong
Israel
Irlanti
Italia
Jordania

© 2018 Newyu, Inc.
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+61 1800 801 478
+43 0800 222 775
+973 172 41745
+32 0800 82106
0800 703 0128
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Kuwait
Libanon
Luxemburg
Meksiko
Alankomaat
Oman
Puola
Portugali
Qatar
Saudi-Arabia
Singapore
Etelä-Afrikka
Espanja
Ruotsi
Sveitsi
Yhdistyneet arabiemiirikunnat
Iso-Britannia
Yhdysvallat
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Lainsäädäntö
Johdanto
Turvallisuus ja tehokkuus ovat LibreView-järjestelmän suunnittelun ja teknisen tuen kulmakiviä. Newyu
suhtautuu vakavasti vastuuseensa lääkinnällisten laitteiden valmistajana.
LibreView-tiedonhallintaohjelmisto muodostuu LibreView-sivustosta ja LibreLinkUp-mobiilisovelluksesta.

Käyttötarkoitus
LibreView on tarkoitettu sekä potilaiden että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön auttamaan
diabetesta sairastavia ja hoitohenkilökuntaa glukoosimittarin historiatietojen tarkastelussa,
analysoinnissa ja arvioinnissa diabeteksen hallinnan tehostamiseksi.
Toisin sanoen LibreView on toissijainen tarkasteluväline, eikä sitä ole tarkoitettu hoitopäätösten
tekemiseen tai terveydenhuollon ammattilaisten antamien neuvojen korvaamiseen.
Laitetta ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin määräämää omaehtoista tarkkailua.
Kotikäyttäjien on keskusteltava terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen lääketieteellisten
tulkintojen ja hoitomuutosten tekemistä ohjelmiston antamien tietojen perusteella.
Terveydenhuollon ammattilaisten on käytettävä ohjelmiston antamia tietoja yhdessä muiden
käytettävissään olevien kliinisten tietojen kanssa.
LibreLinkUp-mobiilisovellusta käytettäessä:
Potilaiden ei tulisi luottaa siihen, että hoitajat ilmoittavat alhaisesta tai korkeasta glukoosista.
Jos mobiililaitteen, NFC-lukijan, langattoman internetyhteyden, mobiilidatayhteyden tai
LibreLink-, FreeStyle LibreLink-, LibreLinkUp- tai LibreView-tuotteiden toiminnassa esiintyy
ongelmia, tiedot eivät ehkä välity hoitajille tai niiden lähetyksessä voi esiintyä viiveitä.
LibreView-järjestelmää (ja niin ollen myös LibreLinkUp-sovellusta) tulisi käyttää vain toissijaisena
tiedonsaantikeinona, eikä käyttäjän tulisi olettaa, että anturin mittaamat glukoositiedot lähetetään ja
siirretään aina.
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Lainsäädäntö
Laadunhallinta
ISO 13485 -SERTIFIOINTI
LibreView-palvelut katsotaan monissa maissa ja alueilla lääkinnälliseksi laitteeksi. Newyun
turvallisuusohjelman lisäksi yrityksen laadunhallintajärjestelmille (QMS) on myönnetty ISO
(International Organization for Standardization, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö) 13485 sertifiointi, joka kattaa kaikki yrityksen valmistamat lääkinnälliset laitteet ja niihin liittyvän toiminnan.
ISO 13485 on kansainvälinen laadunhallintajärjestelmien laatustandardi, joka edellyttää, että
organisaatio osoittaa voivansa toimittaa sellaisia lääkinnällisiä laitteita ja oheispalveluita, jotka täyttävät
sekä asiakkaiden että sovellettavan lainsäädännön vaatimukset. Sertifiointi kattaa tuotteidemme koko
elinkaaren suunnittelusta, tuotekehityksestä ja tuotannosta aina varastointiin, jakeluun ja
tukipalveluihin.
21 CODE OF FEDERAL REGULATIONS (CFR, LIITTOVALTION SÄÄNNÖSTÖ), OSA 820
Yhdysvalloissa on maailman luotettavimpiin lukeutuva lääkinnällisiä laitteita koskeva lainsäädäntö ja
ohjeisto. Se on osin ISO 13485 -standardin kaltainen, mutta vaatimuksissa on myös paljon eroja.
Yhdysvaltalaisena laitevalmistajana Newyu noudattaa Yhdysvaltojen laatujärjestelmäsäännöksiä
(Quality System Regulations, QSR) ja rekisteröi toimipaikkansa Yhdysvaltain elintarvike- ja
lääkevirastoon (FDA) vuosittain.

Säädösasioista vastaavat maailmanlaajuiset edustajat
Newyu käyttää maailmanlaajuista laadunhallintajärjestelmää laitteen markkinoille tuomisen edellyttämille
alueellisille rekisteröinneille ja hyväksynnöille.
Alla näytetään säädöksiin liittyvistä asioista ja vaaratilanteista ilmoittamisesta vastaavat maakohtaiset
edustajat sekä soveltuvissa tapauksissa Newyun kumppanit, sponsorit tai edustajat.
Jos jokin maa näytetään tuotteessa rekisteröintimaana, mutta sitä ei löydy alla olevasta luettelosta,
laitetta ei todennäköisesti katsota lääkinnälliseksi laitteeksi tai se ei edellytä rekisteröintiä kyseisessä
maassa. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä LibreView’n tukeen.
LibreView-sivusto
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Lainsäädäntö
Säädösasioista vastaavat maailmanlaajuiset edustajat jatkuu
VALMISTAJA
Newyu, Inc., 3452 Lake Lynda Dr. Suite 352, Orlando, FL 32817 USA
ARGENTIINA
Luokan 1 laite, edustaja Argentiinassa ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA
PM-numero: 39-703
AUSTRALIA
Luokan 1 laite; toimeksiantaja Australiassa:
EMERGO AUSTRALIA, Level 20, Tower II, Darling Park, 201
Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia
ARTG ID: 296121
BRASILIA
Luokan II laite, Brasilian maahantuoja: Emergo Brazil Import Imp Distr de Prod Méd Hosp
Ltda., CNPJ: 04.967.408/0001-98
Av. Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Água Branca, São Paulo-SP, CEP – 05001-200
BRAZILVIGILANCE@UL.COM
Tekninen edustaja: Luiz Levy CRF-SP: 42415
ANVISA: 80117580705
KOLUMBIA
Luokan IIa laite, Kolumbian maahantuoja: Impomed S.A.S.
INVIMA-rekisteröintinumero: IMVIMA 2018DM-008191
EUROOPPA
Luokan 1 laite; valtuutettu edustaja EU:ssa:
EMERGO EUROPE, Prinsessegracht 20, 2514 AP
Haag, Alankomaat
ISRAEL
Luokan 1 laite; rekisterinpitäjä Israelissa:
I. L. Emergo Israel Ltd., puh: 02-6731634, 9 Andrei Sakharov St., Matam, P.O.B. 15401, Haifa
3190501
AMAR-rekisterinumero: 24820088
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Lainsäädäntö
Säädösasioista vastaavat maailmanlaajuiset edustajat jatkuu
UUSI-SEELANTI
Luokan 1 laite, edustaja Uudessa-Seelannissa: CLINICAL & REGULATORY SERVICES LIMITED
(CARSL)
WAND-viite: 171216-WAND-6PFS9Z
SAUDI-ARABIA
Luokan 1 laite; valtuutettu edustaja Saudi-Arabiassa:
MEDICAL SUPPLIES & SERVICE CO. LTD MEDISERV
SINGAPORE
Vapautettu luokan A laite; ota yhteyttä yllä mainittuun valmistajaan.
Maahantuoja: ABBOTT LABORATORIES (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED.
YHDYSVALLAT
Vapautettu luokan 1 laite; ota yhteyttä yllä mainittuun valmistajaan.
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