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ODPIRANJE SPLETNE STRANI 

 

Podprti operacijski sistemi in spletni brskalniki: 

Operacijski sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Brskalnik: Google Chrome 61.0 ali novejši , Firefox 56.0.2 ali novejši, IE11 ali 

novejši, Microsoft Edge 41 ali novejši. 

Operacijski sistem: Mac OS 10.10.5 ali novejši. 

Brskalnik: Safari 8.0.8 ali novejši. 

 

Pojdite na naslednje spletno mesto: 

https://easyview.medtrum.eu 

 

PRIJAVITE SE 

Če še nimate računa Medtrum, kliknite Prijavite se zdaj. (Sign up now) 

V kolikor ste že ustvarili račun Medtrum preko aplikacije na telefonu, 

uporabite isto uporabniško ime in geslo kot st ga nastavili v aplikaciji. 

 

 

Zdaj ste na zaslonu za prijavo. Izvedite naslednje korake, da ustvarite svoj račun 

Medtrum. 

 

https://easyview.medtrum.eu/


 
 

 

1. Izberite PATIENT. 

2. Na seznamu izberite svojo državo/regijo. 

3. Vnesite veljaven e-poštni naslov kot ime računa. 

4. Enkrat kliknite Pridobi kodo in prejeli boste 6-mestno verifikacijsko kodo, ki 

vam jo bo po e-pošti poslala ekipa Medtrum. Prepričajte se, da preverite tudi 

neželeno pošto. 

5. Vnesite 6-mestno kodo za preverjanje. Upoštevajte, da obstaja časovna 

omejitev 10 minut, da vnesete kodo ali pa boste morate zahtevati novo  

potrditveno kodo in nato vnesti novo prejeto kodo.  

6. Vnesite svoje polno ime, da vas bodo vaši zdravstveni delavci zlahka 

prepoznali.  

7. Ustvarite geslo in si ga zapomnite. 

Geslo mora vsebovati tri znake od naslednjih štirih kategorij: 

Velike črke (A do Ž) 

Male črke (a do z) 

Številke (0 do 9) 

Neabecednimi znaki ~!@#$%^&*()_-+=`{}|[]\:”;’<>,. 

Geslo mora biti dolgo od 6 do 20 znakov. 



 
Geslo se mora razlikovati od vašega uporabniškega imena (vaš e-poštni naslov 

naslov). 

Geslo ne sme vsebovati 3 zaporednih številk (npr.:123.321). 

Geslo ne sme vsebovati 3 zaporednih črk (npr.:abc,cba). 

Geslo ne sme vsebovati presledkov. 

 

Nato kliknite Naprej (Next) 

 

Ko ste prebrali pravilnik o zasebnosti in pogoje uporabe ter se z njimi strinjali, 

označite majhna polja in kliknite Ustvari račun (Create Account), da registrirate 

svoj račun Medtrum. 

Ko je račun ustvarjen, se lahko prijavite vanj. 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJAVA (SIGN IN) 

Če ste registrirali račun na svojem mobilnem telefonu Medtrum EasyTouch 

ali mobilno aplikacijo Medtrum EasySense se lahko neposredno prijavite: 

 

1. Kliknite ikono zastavice v zgornjem desnem kotu in pojavilo se bo 

pojavno okno. 

 

Izberite državo/regijo, ki ste jo uporabili pri registraciji, in pojavno okno bo 

izginilo. 

2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. 

3. Kliknite na Prijava (SIGN IN). 

 

Ko se prijavite, boste videli zaslon Monitor. Kliknite na Nastavitve v modri 

vrstici, da odprete zaslon z nastavitvami. 

 



 

NASTAVITVE POROČIL (REPORT SETTINGS) 

Stikalo za opozorila lahko vklopite ali izklopite. Če je stikalo vklopljeno, bodo 

zapisi opozoril in alarmov prikazani v poročilih. 

Nastavite celodnevni ciljni obseg glukoze, ki bo uporabljen v 

naslednjih grafih: nadzorna plošča, dnevni povzetek, dnevni pregled, 

prekrivanje senzorjev, analiza trendov in dnevnik. 

 

Nastavite časovno obdobje za zajtrk, kosilo, večerjo in nočni čas, ki bo 

uporabljen v grafih Dnevni pregled in Dnevnik.  

Kliknite SAVE, da uporabite svoje nastavitve. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODATKI ZA OGLED 

Kliknite DATA TO VIEW, da odprete zaslon Podatki za ogled. 

 

Če uporabljate sistem TouchCare® z aplikacijo Medtrum EasyTouch ali 

aplikacijo EasyView za iPad, izberite UPLOADED DATA. 

Če uporabljate sistem EasySense® CGM ali sistem EasyPatch®, 

izberite REAL-TIME DATA. 

Opomba: Prosimo, glejte uporabniški priročnik za aplikacijo Medtrum EasyTouch o tem kako 

uporabljati aplikacijo s sistemom TouchCare®. 

Opomba: lahko kliknete DELETE DATA, da izbrišete podatke v realnem času in 

Naloženi podatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NASTAVITVE 

Kliknite Monitor v modri vrstici, da odprete zaslon Monitor. 

 

Če trenutno uporabljate izdelek Medtrum, ki je povezan z Aplikacijo Medtrum 

prek Bluetootha, vaša aplikacija pa ima dostop do interneta,si boste lahko 

ogledali vse svoje podatke o napravi v realnem času iz zaslona Monitor. 

 

CGM 

 
Če uporabljate senzor glukoze, boste v razdelku CGM videli podatke senzorja v 

realnem času, vključno z: 

1. Čas, ko je bil zadnji odčitek senzorja poslan v oblak 

2. Serijska številka trenutno uporabljenega oddajnika 

3. Stanje 

4. Preostala življenjska doba senzorja 

5. Zadnji senzor, ki je prebral vašo aplikacijo prek Bluetootha 

6. Baterija oddajnika 



 
7. Krivulja senzorja glukoze 

8. Zapisi o kalibraciji 

9. Oznaka zagona novega senzorja 

10. Obdobja ogrevanja 

11. Oznake opozoril 

 

INZULINSKA ČRPALKA 

 

Če uporabljate inzulinsko črpalko, boste v razdelku Insulin Pump videli podatke 

o črpalki v realnem času, vključno z: 

1.Čas, ko so bili zadnji podatki črpalke poslani v oblak 

2. Serijska številka baze črpalke, ki se trenutno uporablja 

3. Stanje črpalke: 

Dovajanje bazalnega insulina, ko črpalka za obliž dovaja bazalni insulin. 

Dovajanje normal bolusa, ko črpalka za obliž dovaja normal bolus. 

Dovajanje extended bolusa, ko črpalka za obliž dovaja extended bolus. 

Prekinitev, ko je začasno ustavljeno celotno dovajanje insulina. 

Izgubljena črpalka, ko PDM izgubi signal črpalke. 



 
Zamašitev, ko je črpalka za obliž zamašena. 

Prazen rezervoar, ko v črpalki za obliž ni več insulina. 

Patch Expired, ko poteče veljavnost rezervoarja. 

Patch error, ko rezervoar ne deluje pravilno. 

Patch Battery Depleted, ko je izpraznjena baterija rezervoarja. 

Pump Base Error, ko osnova črpalke ne deluje pravilno. 

4. Preostala življenjska doba rezervoarja 

5. Količina insulina, ki ostane v rezervoarju 

6. Trenutni bazalni odmerek 

7. Skupni dnevni bazalni insulin, ki je bil dostavljen 

8. Zadnji bolusni odmerek 

9. Aktivni insulin 

10. Skupni dnevni bolus insulina, ki je bil dostavljen 

 

POROČILA 

Kliknite REPORTS v modri vrstici, da odprete zaslon Poročila. 

 

Analizo podatkov senzorja ali črpalke boste našli v šestih poročilih: nadzorna 

plošča, dnevni povzetek, dnevni pregled, prekrivanje senzorja, analiza trendov 

in dogodkov. 

Ko spremenite končni datum enega od poročil, se bodo končni datumi vseh 

drugih poročil samodejno sinhronizirali. 

 

 

 



 

NADZORNA PLOŠČA 

 

Poročilo nadzorne plošče se uporablja za pregled statistike odčitkov CGM in 

dovajanja inzulinske črpalke. Zagotavlja podrobne podatke za analizo in 

obvladovanje sladkorne bolezni. 

Prvi del poročila prikazuje celotno statistiko glukoze: povprečno BG, odčitek 

CGM, dnevno dovajanje insulina, vnos ogljikovih hidratov, čas vadbe ter 

standardno odstopanje (SD) in število vnosov (#). Ocenjeni A1C se izračuna iz 

vrednosti SG. 

 

Drugi del prikazuje percentilno poročilo, v katerem si lahko ogledate 

porazdelitev SG v določenih dnevnih časovnih točkah v izbranih dneh. 

 

Tretji del poročila vključuje podrobno statistiko o dostavi glukoze in insulina. V 

tortnem grafikonu si lahko ogledate tudi porazdelitev glukoze in insulina za 

izbrane dni. 



 

 

Obdobje nastavite tako, da kliknete SET in nato izberete trajanje 

in končni datum. 

 

 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 

 

DNEVNI POVZETEK ( Daily Summary) 

 



 
To poročilo predstavlja krivuljo glukoze senzorja, kalibracijske oznake, bazalne 

odmerke, bolusne odmerke, opozorila, zapise ogljikovih hidratov in zapise 

vadbe za izbrani dan. 

 

S premikanjem kazalca miške po krivuljah si lahko ogledate podrobnejše 

informacije. 

 

Privzeti datum je vedno zadnji datum pred dnevom, ko odprete spletno mesto. 



 

Datum lahko spremenite s klikom na in izberete 

datum na koledarju. 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 

 

PREGLED DAY BY DAY 

 

To poročilo predstavlja odčitke glukoze merilnika, krivulje glukoze senzorja, 

krivulje dovajanja insulina in vnos ogljikovih hidratov za 7 ali 14 dni. Privzeto 

obdobje je 7 dni. 

 



 
S premikanjem kazalca miške po krivuljah si lahko ogledate podrobnejše 

informacije. 

 

Obdobje nastavite tako, da kliknete SET, nato pa izberete trajanje (7 ali 14 dni) 

in končni datum. 

 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 

 

PREKRIVANJE SENZORJA (SENSOR OVERLAY) 

 

To poročilo prikazuje prekrivanje podatkov senzorja in merilnika glukoze v krvi 

v določenem številu dni (največ 7 dni) pred izbranim datumom.  

Vse dnevne krivulje SG in odčitki glukoze merilnika so prikazani v grafu s 

prekrivanjem, tako da lahko enostavno vidite vzorec ravni glukoze v danem 



 
obdobju. Če ga natisnete, boste videli tudi dnevno povprečno SG, največjo SG, 

najmanjšo SG in število epizod hipoglikemije. 

 

S premikanjem kazalca miške po krivuljah si lahko ogledate podrobnejše 

informacije. 

 

Obdobje lahko nastavite tako, da kliknete SET in nato izberete trajanje, 

datumsko lestvico, končni datum in dneve, ki jih želite videti. 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 



 
 

ANALIZA TRENDOV (Trend analysis) 

 

To poročilo prikazuje graf trendov in statistiko v določenem številu dni (največ 

90 dni). 

Graf in statistika trenda glukoze vključujejo: 

Osnovna statistika 

Povprečje: povprečje vseh odčitkov senzorjev. 

Max: Najvišji odčitek senzorja. 

Min: najnižji odčitek senzorja. 

Med: Srednja točka vseh odčitkov senzorjev. 

Q1: 25 % odčitkov senzorjev je nižjih od te vrednosti. 

Q3: 75 % odčitkov senzorjev je nižjih od te vrednosti. 

IQR: interkvartilni razpon (IQR) je razlika med Q1 in Q3. 

SD: Standardni odklon (SD) meri količino variabilnosti ali razpršenosti, od 

posameznih odčitkov senzorjev do povprečje. 

CV: Koeficient variacije (CV) je merilo za relativno variabilnost. 

SE: Srednja standardna napaka (SE) meri, kako razširjeni so odčitki senzorja. 

% porazdelitve: porazdelitev odčitkov senzorja. Visoke  in nizke meje so 

nastavljene v nastavitvah poročila. 

Stabilnost: 

AUC nad mejo: površina pod krivuljo (AUC) nad mejo je merilo visoke ravni 

glukoze nad zgornjo mejo. 

AUC pod mejo: AUC pod mejo je merilo nizke vrednosti glukoza pod spodnjo 

mejo. 



 
# visoko / nizko: Prikazuje, kolikokrat so odčitki senzorja  višje od zgornje meje 

ali nižje od spodnje meje. 

 

BG statistika 

Povprečje: povprečje vseh vrednosti GK. 

SD: Standardni odklon (SD) meri količino variabilnosti ali disperzije od 

posamezne vrednosti GK do povprečja. 

# of Hypo: Prikazuje, kolikokrat so odčitki GK nižji od 3,1 mmol/L (56 mg/dL). 

Odčitki BG: Število odčitkov BG. 

 

Graf trenda insulina in statistika vključuje: 

Povpr. Dnevno skupno: povprečje celotne količine insulina, dostavljenega na 

dan. 

Povpr. Dnevni bazal: povprečje dnevnega bazala, dostavljenega na dan. 

Povpr. Dnevni bolus: povprečje dnevnih bolusov, oddanih na dan. 

Povpr. Število bolusov/dan: povprečno število doziranja bolusa na dan. 

Povpr. bolus(U)/vsak: povprečni odmerek insulina za vsak bolus. 

 

Statistika ogljikovih hidratov vključuje: 

Ogljikovi hidrati (g): vnos ogljikovih hidratov 

Število obrokov: število obrokov. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Statistika vadbe vključuje: 

Trajanje (min): skupno trajanje vadbe 

Število vaj. 

 

S premikanjem kazalca miške na grafih si lahko ogledate podrobnejše 

informacije. 

 

Obdobje lahko spremenite tako, da kliknete SET in nato izberete začetni datum, 

končni datum in dneve, ki jih želite videti. 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 

 



 

DOGODKI (EVENTS) 

 

Tukaj si lahko ogledate dogodke, zabeležene v pacientovi aplikaciji 

EasyTouch/EasySense, in tiste, zabeležene v PDM-ju, če ste naložili podatke 

PDM v oblak. 

 

Če želite ustvariti nov dogodek s spletnega mesta, kliknite CREATE, zabeležite 

dogodek v pojavnem oknu in nato kliknite SAVE. 

 

Če želite urediti obstoječi dogodek, kliknite EDIT, spremenite v pojavnem oknu 

in nato kliknite SAVE. 

 

 



 
 

 

Če želite izbrisati dogodke s spletne strani, jih označite in kliknite DELETE. 

 

Obdobje lahko nastavite tako, da kliknete SET, nato pa izberete končni datum 

in število dni, ki jih želite videti. 

Če si želite ogledati samo eno kategorijo dogodkov, kliknite SET in uporabite 

filter dogodkov. 

 



 

DNEVNIK (LOGBOOK) 

 

To poročilo predstavlja vrednosti glukoze merilnika, bolusne odmerke, 

stanje črpalke in druge dogodke za vsako uro v izbranem obdobju. 

 

Lahko premaknete vodoravni drsni trak, da si ogledate vse podatke 24 ur. 

Obdobje nastavite tako, da kliknete SET in nato izberete končni datum in število 

dni, ki jih želite videti.  

 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 

 

 



 

OPOZORILO (ALERT) 

 

To poročilo predstavlja vse alarme in opozorila PDM, črpalke in CGM za 

izbrano obdobje. 

 

Obdobje nastavite tako, da kliknete SET in nato izberete končni 

datum in število dni, ki jih želite videti. 

 

Če si želite ogledati samo eno vrsto alarmov in opozoril, kliknite SET in 

uporabite filter opozoril. 

 

 

 



 

PREGLED NASTAVITEV NAPRAVE (Device settings review) 

 

To poročilo predstavlja nastavitve črpalke in CGM za izbrani dan. 

Poleg tega so prikazane nastavitve PDM ali aplikacije, odvisno od 

izbranega vira podatkov. 

 



 

 



 

 

Nastavitve naprave lahko spremenite za prikaz tako, da kliknete SET in izberete 

enega. 

 

To poročilo lahko natisnete s klikom na PRINT. 



 

ZDRAVSTVENI ZAPISI (RECORDS) 

Kliknite RECORDS v modri vrstici, da odprete zaslon Zapisi. 

V razdelku Zapisi boste našli morebitne zapise, ki jih je vnesel zdravnik. 

 
Če je vaš račun povezan z računom vašega zdravnika in je ta vnesel zdravstvene 

zapise v Medtrum EasyView spletni strani, potem si lahko zapise ogledate tukaj. 

Svojih zdravstvenih zapisov ne morete urejati. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

HITRO TISKANJE (QUICK PRINT) 

Kliknite Quick Print v modri vrstici, da odprete zaslon Hitro tiskanje. 

 

Na tem zaslonu lahko hitro natisnete različna poročila: izberite 

trajanje, začetni datum, končni datum in dneve, ki jih želite videti, 

označite poročila, ki jih želite natisniti, in kliknite CREATE REPORT, da natisnete 

vsa poročila. 

 

 

 

 

 

 



 

POVEZAVE, PROFIL in GESLO 

Kliknite puščico navzdol v zgornjem desnem kotu in prikazal se bo spustni meni. 

 

Če vidite rdečo piko, to pomeni, da ste prejeli sporočilo. 

 

POVEZAVE (CONNECTIONS) 

V spustnem meniju kliknite CONNECTIONS, da odpretezaslon za Povezave. 

Če je vaš zdravnik in/ali vaša družina poslala zahtevo za povezavo do vašega 

računa, boste tukaj videli zahteve. Izberete lahko bodisi Strinjam se (Agree) ali 

zavrni (Deny). 



 

 

Če se odločite sprejeti zahtevo, bo povezava imela dostop do podatkov vaše 

naprave. 

 

Če želite izbrisati povezavo, preprosto kliknite na mali križec v zgornjem 

desnem kotu povezovalne kartice. Po tem ne bodo imeli več dostopa do 

podatkov vaše naprave. 

 

Vi zahtev za povezavo ne morete poslati. 



 

PROFIL 

V spustnem meniju kliknite PROFILE, da odprete zaslon Profil. 

Tukaj lahko uredite svoj osebni profil. 

 

SPREMEBA GESLA 

V spustnem meniju kliknite CHANGE PASSWORD, da odprete zaslon za 

spremembo gesla. 

Tukaj lahko nastavite novo geslo za svoj račun. 

 

 

 


