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Partilhar dados com 
Pro�ssional de saúde / Cuidador



PACIENTE



Criar conta do Paciente

glucologweb.com

https://glucologweb.com


Selecionar o país



glucologweb.comEscolher IdiomaCriar uma nova conta



glucologweb.comEscolher IdiomaSeleccionar o tipo de conta

Criar uma conta nova e 
selecionar o tipo de conta 



glucologweb.comEscolher IdiomaPreencher dados solicitados
e clicar em AVANÇAR



Preencher os dados pessoais



glucologweb.comEscolher IdiomaPreencher o identi�cador 
clínico, ou clicar em AVANÇAR.

Se não possuir ainda o 
identi�cador clínico, pode 
ser preenchido mais 
tarde.

Clicar em AVANÇAR



Se não quiser preencher o 
campo “Onde ouviu falar 
de Glucolog Web”, deixe a 
janela em branco e clique 
em AVANÇAR. 

Con�rmar os dados 
e clicar em AVANÇAR



As condições de utilização 
do serviço devem ser lidas 
antes de serem aceites.

Aceitar as Condições
de utilização do serviço



De novo na página de entrada.

Colocar o mail, a palavra 
passe registada e clicar 
em ENTRE.



Selecionar Dispositivos



Adicionar acessório



Selecionar CGM e 
GLUCOMEN DAY

Selecionar CGM e 
GLUCOMEN DAY



Selecionar CGM e 
GLUCOMEN DAY

CONFIRME



Possibilidade de 
ativar a Cloud

Surge uma janela 
adicional com a 
possibilidade de ativar a 
Cloud.
Clicar em 
ATIVAR A CLOUD CGM



Ativar a Cloud

Surge o código para 
introduzir na app 
GlucoMen Day.



Na app
do smartphone

Na app selecionar o per�l, 
ativar partilha de dados 
com AgaMatrix e 
selecionar 
LIGAÇÃO À CLOUD



Na app
do smartphone

Colocar o código do 
Glucolog Web na app e 
clicar ATIVAR.



Dados emparelhados 
entre a Cloud e a app.

A partir daqui os dados 
estão emparelhados entre 
a Cloud e a app.



Pro�ssional de saúde 
/ Cuidador



Criar uma nova conta



Selecionar Pro�ssional 
de saúde / Cuidador



Preencher dados solicitados
e clicar em AVANÇAR



Preencher dados solicitados
e clicar em AVANÇAR

No caso do 
Pro�ssional de 

saúde (Médico) é 
pedido também 

que indique a 
instituição onde 

trabalha



Con�rmar os dados 
e clicar em AVANÇAR



As condições de 
utilização do 

serviço devem ser 
lidas antes de 

serem aceites.

Aceitar as Condições
de utilização do serviço



De novo na
página de entrada

Colocar o mail, a 
palavra passe 

registada e clicar 
em ENTRE.



Clicar em Pacientes



Convidar Paciente



Enviar e-mail ao Paciente, 
com identi�cador

Se colocar o mail 
do paciente ele vai 

receber um mail 
com o número de 

Identi�cador 
clínico do médico 



Caixa de correio
do Paciente

Caixa de correio do 
paciente (mail recebido 
sem possibilidade de 
resposta)



O Paciente entra na sua 
conta do Glucolog Web 



Selecionar Partilha



Selecionar Add Sharing



Introduzir 
identi�cador clínico

Colocar o número 
que recebe no 
mail, ou que o 
Pro�ssional de 
Saúde forneceu, 
na janela do 
IDENTIFICADOR 
CLÍNICO e GRAVAR



Contas ligadas

As contas do 
Paciente e do 
Pro�ssional de 
Saúde estão 
ligadas a partir de 
agora.



www.glucomenday.pt

Linha de apoio ao Utilizador
800 200 468

Menarini Diagnósticos, Lda,
Quinta da Fonte,

Edifício D. Manuel I, 2ºB,
2770-203 Paço de Arcos, Portugal


