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Eén software voor alle meettoestellen

Diabetes- 
gegevensbeheer 
voor praktijk en ziekenhuis

Eén software voor alle meettoestellen



Eén softwarepakket 
voor alle(n)(s) 
Zonder afbreuk te doen aan gegevensbescherming
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Conform gegevensbescherming en zonder valse belofte: DIABASS® PRO, de open software voor 
alle toestellen! U hebt slechts één softwarepakket nodig om alle gangbare glucosemeters, CGM 
en insulinepompsystemen te kunnen uitlezen. Ook gegevens die door patiënten vanuit apps 
worden verstuurd, kunnen eenvoudig worden overgenomen.

Gegevenstransfer vanuit alle gangbare 
glucosemeters, FGM/CGM en insuline-
pompen, bloeddrukmeters en andere 

apparatuur (bijv. stappentellers).

Gegevensovername uit talrijke apps en pro-
gramma's van derden - bijv. mySugr, Sidiary, 
Contour Diabetes App, Accu-Chek connect, 
Clarity, Carelink, ... 

Geautomatiseerde gegevensontvangst 
vanuit apps
Telegeneeskunde heel eenvoudig: de patiënt stuurt vanuit zijn 
diabetes-app de gegevens per e-mail. Deze mails worden door  
DIABASS® PRO automatisch opgehaald en zonder tijdrovende  
tussenstappen rechtstreeks geïmporteerd.

Automatische toestelherkenning
Gegevenstransfer nog eenvoudiger:
Heel veel meettoestellen worden bij 
aansluiting op de pc automatisch 
herkend en uitgelezen.

Met DIABASS® PRO is niet alleen een gegevenstransfer mogelijk vanuit marktleidende systemen zoals Accu-Chek, Contour of FreeStyle Libre, maar ook  
meettoestellen van "kleinere" leveranciers zoals Beurer, Aktivmed of Wellion kunnen worden ingelezen.

Ook op het gebied van AVG en medisch beroepsgeheim is DIABASS® PRO de optimale oplossing. Want alle gegevens worden uitsluitend lokaal opgeslagen. 
Een speciale verklaring en toestemming van de patiënt zijn dus niet nodig. En ook het gebruiks- en voorschrijfgedrag van u als gebruiker wordt niet  
geregistreerd en gemonitord.



Innovatief. Eenvoudig. 
Tijdbesparend.
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Diabetes-gegevensbeheer hoeft niet ingewikkeld te zijn. 
De programma-interface van DIABASS® PRO is eenvoudig te bedienen en zeer intuïtief.
Dankzij de ergonomische gebruikersbegeleiding wordt de inwerktijd tot een minimum beperkt.

Alle analysefuncties zijn ingedeeld in tabeltabbladen en direct oproepbaar. 
Bovendien is DIABASS® PRO uiterst flexibel: wie wil, kan de weergave individueel aan zijn eigen behoeften aanpassen.

    Zeer eenvoudige bediening: de gebruikersinterface werd volledig herzien en heeft nu een duidelijk design

    Ergonomisch: door af te zien van knoppen wordt onnodig muisklikken vermeden 

    Handige tijdselectie: selecteer de weergaveperiode eenvoudig via een tijdbalk 

    Individueel aanpasbaar: het eigenschappenvenster maakt een snelle aanpassing van grafieken met één muisklik mogelijk

1 –  Via de handige selectiebalk kan de 
gewenste analyseperiode makkelijk 
worden afgebakend 

2 –  Schakel m.b.v. tab- 
bladen tussen de analyses

3 –  Met het symbool  kan een nieuw 
tabblad worden geopend.

4 –  Met het symbool  opent u een ei-
genschappenvenster om de weergave 
individueel aan te passen.

5 –  Ook de statistiek is in overzichtelijke 
tabbladen ingedeeld.

6 –  Altijd zichtbaar: de gemiddelde glu-
cosewaarde en de berekende HbA1c-
waarde van de laatste 90 dagen.

Eigenschappenvenster 
om de weergave 
individueel aan te passen
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Alles in één oogopslag
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AGP

Integratie in praktijksysteem

Apps
Medisch beroepsgeheim

Uitgebreide berichten

Analyses

Automatische toestelherkenning

Bewezen

Telegeneeskunde

CGM
Gegevensbeheer

Conform gegevensbescherming

Gegevensovername

Diabetes

Eenvoudige bediening

Ergonomische gebruikersbegeleiding

fabrikantonafhankelijk

Individueel aanpasbaar

Compatibel

Handige tijdselectie

Meer tijd voor patiënten
time-in-range

Geschikt voor een netwerkgeschikt voor alle meetsystemen

Intuïtief Standaarddag

Support

Therapieondersteuning
Nuttige formulieren

ondersteunt ruim 300 toestellen

Overzichtelijk

Volledig

Universeel

Gestructureerde AGP-analyse

Betrouwbaar
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Alle eisen aan een moderne diabetes-documentatie 
Of het nu gaat om glucosespiegelverloop, gestructureerde AGP-analyse, standaarddag 
of insulinepompevaluatie, DIABASS® PRO beschikt over een schat 
aan analysefuncties.

En nog veel meer...

AGP (ambulant glucoseprofiel)
Gestructureerde weergave van het 
totale glycemische profiel

Analyse op bepaalde tijdstippen
In één oogopslag: 's morgens, 's 
middags, in de namiddag, 's avonds  
en 's nachts

Dagboek
Weergave als glucosedagboek

Periodevergelijking
In één oogopslag; weken, kwartalen, 
14 dagen, weekdagen, tijdsperiodes

Pompinstellingen 
Beheer van basale doseringsprofielen en 
instellingen van diverse insulinepompen

Glucoseverloop
Glucosespiegelverloop met insuline, 
basale dosering, voeding, sport, ...

Nieuwe functie in standaarddag
Talrijke extra opties, o.a.
In beeld brengen van tijdsperiodes

AGP-analyse
Analyse van het glycemische profiel aan 
de hand van verschillende criteria
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Eenvoudig
DIABASS® PRO is snel te leren en eenvoudig te gebruiken. 
Met slechts enkele muisklikken en een minimum aan tijd kunt u een 
patiënt registreren, het meettoestel uitlezen en de gegevens afdrukken.

Geschikt voor netwerkgebruik
Uiteraard is DIABASS® PRO geschikt voor netwerkgebruik. U ontvangt 
zonder extra kosten een geïntegreerde interface voor behandelingsdata-/
toesteldatatransfer voor aansluiting op alle gangbare EDP-systemen die 
in een praktijk worden gebruikt. Optioneel verkrijgbaar: HL7-aansluiting 
voor ziekenhuisinformatiesystemen.

Volledig
DIABASS® PRO voldoet aan alle eisen van een moderne 
diabetesdocumentatie. Of het nu gaat om glucosespiegelverloop, 
gestructureerde AGP-analyse, standaarddag of insulinepompanalyse, 
DIABASS® PRO beschikt over een schat aan analysefuncties.

Zwijgplicht en gegevensbescherming
Anders dan bij op het internet gebaseerde oplossingen worden met 
DIABASS® PRO alle patiëntgegevens alleen bij de arts opgeslagen. 
Speciale privacyverklaringen, toestemming aan de patiënt vragen of een 
functionaris voor gegevensbescherming benoemen zijn voor het gebruik 
van DIABASS® PRO niet noodzakelijk.

Open
Met DIABASS® PRO kunnen alle gangbare glucosemeters van 
alle fabrikanten, CGM en FreeStyle Libre, insulinepompen en 
bloeddrukmeters worden ingelezen en geanalyseerd. 
DIABASS® PRO is ook voor de vele diabetes-apps de ideale 
oplossing: gegevens van heel veel apps kunnen gemakkelijk worden 
overgenomen.

Telegeneeskunde
Of het nu gaat om het overbruggen van langere afstanden tussen 
de patiënt en de diabetoloog of om nauwlettende controle 
tijdens de zwangerschap of bij opnieuw instellen: het gebruik van 
telegeneeskunde kan ook op het gebied van diabetes zeer nuttig 
zijn. In DIABASS® PRO zijn programmafuncties ingebouwd, die een 
eenvoudig, veilig en ongecompliceerd versturen van gegevens van 
patiënt naar arts mogelijk maken.

Wij zijn gecertificeerd conform
DIN ISO 13485
www.tuev-sued.de/ps-zert

Tel.: +49 (0) 7433 96 75 970 
Fax: +49 (0) 7433 96 75 971
E-mail: info@mediaspects.de 
Internet: www.mediaspects.de

Beratungsgesellschaft 
für neue Medien mbH
Postfach 10 07 31 
D-72307 Balingen
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