mySugr, een betrouwbare
diabetespartner
mySugr vereenvoudigt het dagelijkse leven met diabetes en helpt om diabetes
beter onder controle te houden. Alle gegevens altijd bij de hand, in één plaats
verzameld en gemakkelijk te begrijpen.

Slimme zoekfunctie
die snel alle gegevens
vindt

Duidelijke en overzichtelijke Grafieken
en Rapporten voor
meer inzicht in de
bloedglucosewaarden

Snel en gemakkelijk
bloedglucosewaarden
toevoegen zodat er
geen dagboekje meer
nodig is
Schatting van de
HbA1c

Uitdagingen en
feedback voor extra
motivatie
Herinneringen om op
tijd te meten

Bolus Calculator om
de juiste insulinedosis
te berekenen

Informatie toevoegen in het
logboek

Insuline berekenen met
de Bolus Calculator

Tik op het + icoontje in het logboek
om handmatig een resultaat toe te
voegen.
OF
Verzend resultaten automatisch van
de meter naar een smartphone via
Bluetooth®.

Selecteer een resultaat in het logboek
en kies Bewerken of tik op het +
icoontje in het logboek om informatie
toe te voegen zoals een maaltijd of
activiteit. Selecteer Toon alle velden
en kies een veld om de gewenste
informatie toe te voegen.

Voeg een resultaat toe en kies
Bewerken. Tik op het icoontje naast
Insuline (eten) om een suggestie te
krijgen voor de juiste hoeveelheid
insuline die moet toegediend worden.

Slim resultaten zoeken

Overzicht bekijken van de
laatste 7, 14, 30 en 90 dagen

Resultaten exporteren /
versturen

Tik op het icoontje in het logboek.
Kies een categorie om de resultaten
te filteren. Vind bijvoorbeeld alle
hoge meetresultaten terug met de
zoekfilter ‘hyperglycemie’.

Veeg naar links in het beginscherm
van het logboek om een overzicht van
de resultaten weer te geven van de
laatste 7, 14, 30 of 90 dagen.

Open het menu linksboven en
ga naar Rapporten. Selecteer de
periode waarvan je een overzicht wilt
en het bestandsformaat waarin je
de resultaten wilt weergeven. Tik op
exporteren en je bestand is klaar.

Heb je vragen? Mail naar mySugr via support@mysugr.com of bel naar de Accu-Chek® Service via 0800 93 626.
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Resultaten handmatig ingeven
of automatisch overdragen
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