Evolving with you

Łatwy i szybki sposób udostępniania
pomiarów glikemii lekarzowi
Zostań użytkownikiem aplikacji CONTOUR®DIABETES
i połącz się zdalnie ze swoim lekarzem*
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Pobierz
aplikację
CONTOUR®
DIABETES

Pobierz bezpłatnie

Lista urządzeń współpracujących
z aplikacją, dostępna jest na stronie:
http://compatibility.contourone.com

Utwórz
konto
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Więcej informacji
można znaleźć na stronie:
diabetes.ascensia.com
*Pacjenci muszą być zarejestrowani w GlucoContro.online
i wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych personelowi medycznemu.

Sparuj kompatybilny
glukometr CONTOUR®
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GlucoContro.online
Dodaj nowego Pacjenta

Prosta rejestracja umożliwijąca lekarzowi
zdalną analizę Twoich wyników
Podaj dane

Kod QR

Obowiązkowe
Imię

Nazwisko

Wprowadź imię

Wprowadź nazwisko

Kraj

Poczekaj na zaproszenie od lekarza
zaproszenie e-mail lub zaproszenie za pomocą kodu QR

United States of America

Opcjonalne

Odbierz e-mail z zaproszeniem
i kliknij w link*
Płeć

mężczyzna

kobieta

INVIT_2_3_HCP_invites_new_patient_popup1_QR_code

Zeskanuj kod QR wygenerowany
podczas wizyty
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Personal Number

Dodaj nowego Pacjenta

Enter Personal
number
Dodaj nowego
Pacjenta
Płatnik

Podaj dane

Podaj dane

Kod QR

Kod QR

Wpisz płatnika

Obowiązkowe
Data urodzenia
Imię

Dzień
Wprowadź
imię

Nazwisko

Miesiąc

Typ cukrzycy
Kraj

Typ terapii

Typ 1
Polska
waga

Wprowadź Rok
nazwisko

Zm. stylu życia

(Kg)

wzrost (Cm)

Podaj wagę

Podaj wzrost

Opcjonalne

LOG1_1_Login_Patient

Chcę wysłać zaproszenie e-mail do tego pacjenta

Adres e-mail

Zaproś użytkownika aplikacji GlucoContro online
do udostępnienia danych.

Zaloguj
sięAscensia
przy użyciu nazwy użytkownika
się do
2 Zaloguj
i hasła do aplikacji CONTOUR®DIABETES

Dodaj nowego Pacjenta

Poproś Pacjenta, aby zeskanował kod QR, aby udostępnić swoje dane.

Wprowadź adres e-mail

Dodaj nowego Pacjenta

Pacjent

*Lekarz/Pielęgniarka zainicjuje zaproszenie

Evolving with you

Lekarz/Pielęgniarka

Aby zalogować się na swoje konto, użyj danych
logowania Contour Cloud.

Adres e-mail
Wprowadź adres e-mail

Hasło

Zapomniałeś hasła?

Wprowadź hasło

Bezpłatna Infolinia:
800 999 090

Zapamiętaj mnie

(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)

infolinia@ascensia.pl
www.diabetes.ascensia.pl

Zaloguj się

Polska
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Nie masz konta? Zapisz się

Uzupełnij swoje dane
Teraz Twoje wyniki pomiarów glikemii
są dostępne dla lekarza za pośrednictwem
platformy GlucoContro.online
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