
Příjem dat z měřicích přístrojů a 
aplikací pro diabetes

SecureSend

   kompatibilní více než s 200 měřicími přístroji

   kompatibilní s řadou aplikací pro diabetes

   bez nevýhod cloudových řešení



   Krok 6   Krok 5         Krok 4

Cloudová řešení při 
management diabetu: 
Znáte rizika a doprovodné náklady?

Jiná možnost: DIABASS® SecureSend
Ušetřete si rizika a nevýhody spojené s použitím cloudu: 
Přesto si však můžete nechat zasílat údaje pacientů z měřicích přístrojů a aplikací pro diabetes. 

DIABASS® SecureSend Vám přináší právně bezpečné a komfortní řešení: Osobní údaje 
se na počítači resp. smartphonu pacienta kódují podle nejvyššího standardu (AES-256) a následně 
zasílají přes e-mail. Díky kódování „end-to-end“ je zajištěno, že k osobním údajům nebude mít pří-
stup žádná třetí osoba.

Je to tak jednoduché
Milí pacienti,
abychom mohli lépe připravit naše schůzky a získali více času
pro pohovor s Vámi, můžete nám posílat hodnotyze svých měřicích zařízení nebo různých aplikaci již předem.Můžete k tomu využít bezplatný přenosový software,

resp. aplikaci DIABASS® SecureSend.
DIABASS® SecureSend zakóduje data již na Vašem PC/smartphonu 
(„end-to-end“) a umožní přímé zaslání k nám tak, aby se k datům nedostala 
žádná třetí osoba. Kódování probíhá podle standardu AES-256, který
je v celé řadě zemí schválen pro státní dokumenty s nejvyšším stupněm utajení.  pouze my dokážeme dekódovat Vaše osobní údaje a opět je přiřadit k Vaší osobě.

Software/aplikace pro bezpeč-né odesílání dat

Do softwaru/aplikace DIABASS® SecureSend zapište následující údaje.Příjemce:

Kód pacienta:

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:
ID příjemce:

pC Windows: Pomocí DIABASS® SecureSend načtěte svůj měřicí přístroj / svou inzulínovou pumpu. Můžete pří-

padně převzít také údaje, které jste předtím stáhli z cloudového řešení (např. Clarity,LibreView, CareLink). 

Smartphone: Klikněte ve své aplikaci pro diabetes (např. MySugr, Contour Diabetes App) na ODESlAT nebo 

SDÍlET a pak vyberte aplikaci DIABASS® SecureSend.Můžete ještě zadat nějakou zprávu pro nás, následně se data s vysokým stupněm zabezpečení 

zakódují a budou nám odeslána e-mailem.

Spusťte software, resp. aplikaci DIABASS® SecureSend.
Naskenujte níže vytištěný Qr kód nebo ručně zadejte přístupové údaje.
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Stáhnout a nainstalovat DIABASS® SecureSend.

SecureSend

Software pro Windows + návody
Pod níže uvedeným odkazem si můžete stáhnout PC software 
a další návody:
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Uchovávání dat z aplikací pro diabetes je jednoduché

   Krok 3   Krok 2          Krok 1

Přejděte v aplikaci Contour Dia-
betes do nabídky Můj prOfil, 
a zde do složky ZprÁVY. Zde pak 
klikněte na SOUBOr NEZprACO-
VANÝCH ÚDAjů (CSV).

Klikněte na symbol SDÍlENÍ 
na levém spodním okraji 
monitoru. Na liště, která se 
objeví, vyberte aplikaci DIABASS® 
SecureSend.

Aplikace DIABASS® SecureSend 
se automaticky spustí. Při prvním 
spuštění vyberte „jiNÝ pŘÍjEMCE“ 
a naskenujte čárový kód, který jste 
obdrželi od lékaře. 

Klikněte na DÁlE. Nyní se zobrazí 
údaje o odeslání načtené z čárové-
ho kódu. Pokud jsou údaje správné, 
klikněte na DÁlE.

Zde můžete zadat (volitelnou) 
zprávu pro příjemce. Pak klikněte 
na DÁlE.

Data jsou nyní zakódovaná s vyso-
kým stupněm zabezpečení (AES-
256) a připravena k odeslání. Nyní 
zvolte způsob odeslání a potvrďte 
pomocí DÁlE.

Zaslání prostřed-
nictvím e-mailové 
aplikace: Ve Vaši 
standardní e-mailové 
aplikaci se vygeneruje 
zpráva, kterou musíte 
následně ještě manuál-
ně odeslat.

Zaslání přes server: 
Kódované údaje jsou 
zaslány na server 
DIABASS® SecureSend 
a odsud dále zaslány 
e-mailem s neutrálním 
odesílatelem příjemci. 

Cloudová řešení digitálního managementu diabetu 
přinášejí lékařům/klinikám značné povinnosti a rizika:

   nutnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 35 GDPR,  
resp. DIN ISO 29134

   konzultace s úřady jsou v mnoha otázkách nevyhnutelné (čl. 36 GDPR)

   lékař/klinika musí většinou souhlasit s komerčním využitím osobních údajů pacientů

   vysoké riziko pokut: lékař/klinika nesou spoluodpovědnost za porušení ochrany 
osobních údajů poskytovatele

   lékař/klinika musí získat účinný souhlas pacientů

Příklad: Aplikace Contour Diabetes

1    Vytiskněte pacientovi informační leták 
s přístupovými údaji a návodem.

2    Pacient si doma odečte údaje z měřicího 
přístroje, resp. pošle údaje ze své aplikace  
používané pro diabetes

3    Vy obdržíte e-mail 
se zakódovanou přílohou.

4    E-mail se automaticky vyvolá, dekóduje 
a převezme do systému DIABASS®
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Doplňkové využití: 
Logo Vaší ordinace 
v aplikaci

Na přání můžete uložit logo ordinace, které se pak zobrazí 
v pacientově aplikaci. Získáte tak v podstatě vlastní aplikaci 
pro diabetiky pro svou ordinaci. 

Rovněž je možné zde ukládat aktuální informace,  
jako je dovolená ordinace nebo zastupování, a  
zobrazovat je v aplikaci.

Otevřený pro všechny měřicí systémy a aplikace
Pomocí bezplatného softwaru pro nahrávání si může pacient načítat údaje ze všech běžných glukometrů, 
z FGM/CGM i inzulínových pump, z tonometrů a jiných zařízení (např. krokoměrů) a tyto údaje odesílat. Bezplat-
ná aplikace pro iOS/Android umožňuje odesílání dat z mnoha deníkových aplikací pro diabetes a krevní tlak. 
Seznam kompatibilních přístrojů/aplikací se průběžně rozšiřuje.

Výhody softwaru DIABASS® SecureSend
   Příjem dat z více než 200 měřicích přístrojů  

(BGM, CGM, inzulínové pumpy, krevní tlak) 

   Kompatibilita s mnoha deníkovými aplikacemi pro diabetes a krevní tlak  
(např. mySugr, Contour Diabetes-App, OMRON, …)

   Bez předávání údajů o pacientech třetím osobám

   Vysoce bezpečné kódování end-to-end (AES-256)

   Naprosto snadné ovládání

   Údaje jsou automaticky přebírány vyhodnocovacím softwarem DIABASS®

   Bez závislosti na fungování cloudových služeb

   Bezplatný software / bezplatná aplikace pro pacienty

   Otevřený pro všechny výrobce a systémy

   Příjem dat lze pozastavit

   Zobrazení loga ordinace a každodenních informací (např. dovolená) v aplikaci

Produkt společnosti mediaspects GmbH,  
P.O.Box 10 07 31, D-72307 Balingen


