
1 Maak een Dexcom  
Clarity-account aan  
via deze site:  
https://uam2.dexcom.com// 
index.html#/register

Download de Dexcom Clarity Uploader van deze 
pagina:
https://clarity.dexcom.eu/?locale=fr-FR#/home-
user-upload  
Download vervolgens de gegevens van de sensor 
naar Dexcom Clarity door de instructies op het 
scherm te volgen.

2

3 4Meld u aan op uw 
myDiabby-account 
vanaf een computer 
OF de mobiele 
applicatie.

Klik op het tabblad 
«Mijn geconnecteerde 
devices», vervolgens 
op «Ik verbind mijn 
bloedsuikerspiegelsensor 
continu».

VERBINDINGSGIDS
Deze verbindingsgids geeft  
de verbindingselementen die specifiek  
zijn voor uw apparaat. Raadpleeg  
de handleiding voor alle informatie  
met betrekking tot het gebruik  
van myDiabby Healthcare*



5 6Kies de Dexcom-
knop, klik vervolgens 
op de knop «MIJN 
GEZONDHEIDSAPPLICATIE 
VERBINDEN»

Geef de gegevens en 
het wachtwoord van uw 
Dexcom-account in. Lees 
de gebruiksvoorwaarden, 
voer vervolgens uw 
naam in en klik op 
“Toestaan” om te 
accepteren.

MERK OP

7 Dit bericht verschijnt op 
het scherm en bevestigt 
dat uw Dexcom-account 
verbonden is met 
myDiabby.
 Klik op «Terug» om terug 
te keren naar myDiabby.

De continue 
bloedsuikerspiegel- 
gegevens worden 
nu gedeeld in de 
applicatie myDiabby!

Download de Dexcom-sensorgegevens regelmatig naar Dexcom 
Clarity zodat het medisch team de resultaten kan zien op 
myDiabby.
> Zodra Dexcom en myDiabby verbonden zijn, stuurt Dexcom 
automatisch eenmaal per uur gegevens naar myDiabby. De 
getoonde gegevens lopen 3 uur achter op de laatst beschikbare 
gegevens.

> Indien u een Dexcom G6 gebruikt in combinatie met 
de t:slim X2 Tandem insulinepomp, volstaat het dat u 
de pomp uploadt naar myDiabby om de Tandem + G6 
pompgegevens op myDiabby te laten verschijnen.

*De handleiding kan worden gedownload en  
geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby: 
support@mydiabby.com of per telefoon

 France : 01 76 40 01 78  
 Belgique : 02 320 11 96
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MIJN GEZONDHEIDSAPPLICATIE VERBINDEN


