
Vanaf de internetbrowser van een computer OF 
een smartphone:

Ga naar de site www.libreview.com en meld u aan 
op uw patiëntenaccount met dezelfde gegevens als 
voor de mobiele app LibreLink, of rechtstreeks de 
LibreView-gegevens.

Klik op de site LibreView op:
• Het symbool  

“Curve” links  
bovenaan

• “Download de  
glucosegegevens”

> Een .csv-bestand met de resultaten van de 
FreeStyle Libre 2 wordt geregistreerd op de 
telefoon of de computer.

Stap 2 : Deel de gegevens van LibreView 
op myDiabby
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Stap 1 : De gegevens van de FreeStyle 
Libre 2 in de software LibreView steken
- Indien de sensor wordt gescand met de FreeStyle-lezer: 
 > Download de gegevens van de lezer op 
de software LibreView (www.libreview.com) met een 
computer en de gele USB-kabel die met de lezer is 
meegeleverd 

- Indien de sensor gescand wordt met een smartphone 
en de applicatie LibreLink, ga dan rechtstreeks naar 
stap 2.

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*
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3 4Open de applicatie 
myDiabby (op 
smartphone OF 
computer) en klik op 
“Gegevens toevoegen”

Scroll naar beneden 
op het scherm en klik 
op “Importeer een 
FreeStyle Libre  
.CSV-bestand”

MERK OP

5 Kies het .csv-bestand 
dat is geregistreerd 
op de telefoon of de 
computer vanaf de 
site LibreView

6 De resultaten van 
de FreeStyle Libre 2 
worden nu gedeeld in 
de applicatie myDiabby

Alle gegevens die zijn ingevoerd op de FreeStyle 
Libre 2-lezer en de applicatie LibreLink 
worden gedeeld op myDiabb: Continue 
glucosegegevens, scans van de sensor, capillaire 
bloedsuikerspiegelwaarden, insulinedoses, 
glucosewaarden, fysieke activiteit.

*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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