
In de PDM verschijnt de melding «PDM-gegevens 
exporteren» of «PDM laden?» > Klik op «EXPORTEREN».
Wacht tot «Bestanden voorbereiden voor export» is voltooid

Open de myDiabby-applicatie op 
uw telefoon en meld u aan met uw 
inloggegevens
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De PDM zegt «Uw PDM-
gegevens zijn klaar om te 
worden geëxporteerd».  
Klik op «Klaar». 
• De PDM is klaar voor 
gegevensoverdracht naar de telefoon.
• Het symbool van de kabel knippert en 
een voortgangsbalk verschijnt tijdens het delen van gegevens. Wacht even.
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Sluit eerst de kabel aan op de telefoon  
met de adapter

Ontgrendel uw PDM Dash (met uw pincode).  

Sluit vervolgens de kabel aan op de PDM Dash

Opgelet :
Koppel de kabel niet los van de lezer of telefoon tijdens het delen 
van gegevens. Als er veel gegevens te delen zijn, kan de overdracht 
enkele minuten duren.

De pompgegevens worden weergegeven op myDiabby!
U kunt nu de telefoon en de pomp loskoppelen.

Pompgegevens delen met de  
myDiabby-applicatie met een telefoon

Benodigd materiaal

De PDM van 

de Omnipod 

Dash

De Android-
smartphone waarop 
de applicatie 
myDiabby is 
gedownload, 
aangesloten 
patiëntenaccount. De USB-kabel 

van de Omnipod 

Dash-pomp 

Een adapter om een USB-

kabel aan te sluiten op de 

smartphone

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*

Hoe gaat u te werk?

VERBINDINGSGIDS
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Kies op de PDM 
Dash «De gegevens 
exporteren». Wacht tot de 
gegevensexport is voltooid 
en druk dan op OK. Klik op 
«Verzenden» op myDiabby 
Uploader.

De gegevens worden nu 
geladen op myDiabby. Als het 
laden is voltooid, klikt u op de 
knop «Gegevens bekijken» 
om toegang te krijgen tot de 
gegevens op myDiabby

7 De resultaten zijn nu beschikbaar 
op myDiabby Healthcare (basale hoeveelheden, 
bolussen, bloedglucosewaarden, enz.)
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Download myDiabby Uploader voor Windows of 
voor Mac op de site www.mydiabby.com/uploader.
Installeer myDiabby Uploader op uw computer.
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Meld u aan met uw gebruikelijke 
gegevens van myDiabby 
Healthcare en volg de instructies 
van de software.

Selecteer het apparaat/de 
apparaten die u wilt downloaden 
en bevestig

Ontgrendel de PDM Dash met de 
pincode en sluit vervolgens de 
PDM Dash met een USB-kabel 
aan op de computer.

Pompgegevens delen met de  
myDiabby-applicatie met een computer

MyDiabby Uploader is een klein softwareprogramma 
dat op de computer moet worden geïnstalleerd om de 
gegevens van bloedglucosemeters, bloedglucosesensoren 
en insulinepompen te downloaden op uw account van 
myDiabby Healthcare.

*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


