ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CARELINK™
PERSONAL

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό και τις
εφαρμογές CareLink™ Personal;





Για να παρακολουθείτε την προσωπική σας πρόοδο και τις τάσεις
σας με τις αναφορές CareLink™
Για να προετοιμαστείτε για τις επισκέψεις στον Επαγγελματία
Υγείας που σας παρακολουθεί και να τις επιταχύνετε

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεών σας

Για τη δυνατότητα κοινής χρήσης των δεδομένων σας με τον
Επαγγελματία Υγείας που σας παρακολουθεί, χωρίς να απαιτείται
επίσκεψη.

Παρακάτω, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε 7 γρήγορα και
εύκολα εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με το CareLink™.
Η εφαρμογή για κινητά MiniMed™ Mobile κάνει τα πάντα αυτόματα
και εύκολα. Μπορείτε ακόμα και να συνδεθείτε με τους φροντιστές
σας, ώστε να έχουν κι εκείνοι πρόσβαση στα δεδομένα σας και να
λαμβάνουν ειδοποιήσεις. Για να ξεκινήσετε τη χρήση της εφαρμογής,
ακολουθήστε τις οδηγίες στο βίντεο και είστε έτοιμος/-η!
Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, μην
ξεχνάτε να μεταφορτώνετε τα δεδομένα στο CareLink™ Personal
κάθε 15 ημέρες!

Μπορείτε ακόμα και
να συνδεθείτε με τους
φροντιστές σας, ώστε
να μπορούν να έχουν κι
εκείνοι πρόσβαση στα
δεδομένα σας και να
λαμβάνουν ειδοποιήσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τα πιθανά
ανεπιθύμητα συμβάντα, δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας ή/και συμβουλευτείτε
τον ιστότοπο της Medtronic στη διεύθυνση www.medtronic-diabetes.gr. Οι ιατρικές πληροφορίες στο παρόν έγγραφο παρέχονται μόνο ως πηγή
ενημέρωσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποτελούν τη βάση για σκοπούς διάγνωσης ή θεραπείας. Με αυτές τις πληροφορίες δεν
δημιουργείται καμία σχέση ασθενούς-ιατρού και οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής
διάγνωσης και θεραπείας. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό που σας παρακολουθεί προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για τη
φροντίδα της υγείας σας ή αν θέλετε καθοδήγηση σχετικά με μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση. Η Medtronic δηλώνει ρητά ότι δεν είναι αρμόδια και
δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες, σωματικές βλάβες ή ευθύνες προκύψουν αν βασιστείτε στις πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν έγγραφο/στον παρόντα ιστότοπο.
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