
Korzystanie z aplikacji

mySugr

Proste!



Klik!

Spis treści

Instalacja aplikacji mySugr ...........................................  03

Parowanie glukometru 
Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr ........................08

Zmiana zakresu docelowego 
w glukometrze Accu-Chek Instant ...............................13

Dodawanie wpisu .............................................................16

Tworzenie raportu dla lekarza ........................................19



Instalacja aplikacji
mySugr

Instrukcja korzystania z aplikacji na urządzeniu z systemem Android.
W urządzeniu z systemem IOS mogą występować nieznaczne różnice.
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Otwórz aplikację 
i wprowadź swój 

adres e-mail, 
aby utworzyć konto.

Pobierz aplikację 
ze sklepu Google Play 
lub App Store, 
w zależności 
od posiadanego 
urządzenia.

– INSTALACJA APLIKACJI MYSUGR –
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Wprowadź kod 
weryfikacyjny, 
który zostały 
wysłany na podany 
adres e-mail.

– INSTALACJA APLIKACJI MYSUGR –

Wybierz hasło 
i utwórz konto.
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Odpowiedz na pytania weryfikacyjne.

– INSTALACJA APLIKACJI MYSUGR –
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Możesz od razu 
ustawić swój zakres 
docelowy lub zrobić 
to później. 

Pamiętaj, że zakres 
docelowy powinien 
zostać ustalony 
po konsultacji 
z lekarzem!

– INSTALACJA APLIKACJI MYSUGR –

Gotowe, aplikacja 
została pobrana! 

Kolejnym krokiem 
powinno być połączenie 

Twojego glukometru 
z aplikacją.



Omg!

Parowanie glukometru

z aplikacją mySugr

ACCU-CHEK
INSTANT



01

02

– 09 –– 09 –

Przejdź do opcji 
Połączenia i wybierz 
Accu-Chek Instant.

Na stronie 
głównej aplikacji 
otwórz Menu.

– PAROWANIE ACCU-CHEK INSTANT Z MYSUGR –
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Jeżeli glukometr 
jest włączony, 

wyłącz go, a następnie 
przytrzymaj dolny 

przycisk po prawej 
stronie     do momentu, 

kiedy na wyświetlaczu 
pojawi się symbol 

Bluetooth®.

Wybierz 
przycisk Połącz.

– PAROWANIE ACCU-CHEK INSTANT Z MYSUGR –
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Wprowadź 
numer PIN, 

który znajduje się 
z tyłu glukometru 

Accu-Chek Instant.

Następnie pojawi się 
numer seryjny 
glukometru 
Accu-Chek Instant, 
wyświetlany 
w aplikacji mySugr.
Wybierz glukometr, 
aby potwierdzić 
parowanie.

– PAROWANIE ACCU-CHEK INSTANT Z MYSUGR –
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Klik!
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Glukometr 
Accu-Chek Instant 

pomyślnie sparowano 
z aplikacją mySugr. 

Aby odblokować 
mySugr Pro, konieczne 

jest zmierzenie poziomu 
glukozy we krwi. 

Wynik zostanie 
przesłany 

automatycznie.

Po wprowadzeniu 
numeru PIN wybierz 
Paruj, a łączenie 
Twojego glukometru 
z aplikacją zostanie 
zakończone.

– PAROWANIE ACCU-CHEK INSTANT Z MYSUGR –



Po sparowaniu glukometru Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr 
można zmienić zakres docelowy w glukometrze za pośrednictwem 
aplikacji mySugr. Dowiedz się jak to zrobić.

Zmiana zakresu 
docelowego w glukometrze

ACCU-CHEK
INSTANT
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Wybierz Hipoglikemia, 
Zakres docelowy 
i Hiperglikemia, 
przewiń do góry 

lub w dół, aby wybrać 
wymagany zakres.

Zakres docelowy należy 
ustawić po konsultacji 

z lekarzem.

Wybierz Menu, 
Profil & Ustawienia, 
a następnie Terapia.

– ZMIANA ZAKRESU DOCELOWEGO W ACCU-CHEK INSTANT –
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Komunikat 
potwierdzający zmianę 

zakresu docelowego 
pojawi się po 

synchronizacji danych 
glukometru z aplikacją.

Zatwierdź 
w prawym 
górnym rogu.

– ZMIANA ZAKRESU DOCELOWEGO W ACCU-CHEK INSTANT –



W aplikacji możesz tworzyć rozbudowane wpisy dotyczące 
pomiarów glikemii, z możliwością dodania informacji (oznaczenia). 
Daje to możliwość interpretowania podobnych sytuacji 
i pomoże lepiej zrozumieć chorobę.

Dodawanie
WPISU
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Następnie kliknij 
Pokaż wszystkie pola.

Dotknij przycisku 
Plus na ekranie 
lub edytuj wpis już 
dokonanego pomiaru, 
który został przesłany 
automatycznie 
do aplikacji poprzez 
kliknięcie w daną 
wartość.

– DODAWANIE WPISU –
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Ustaw przypomnienie.

Zrób zdjęcie jedzenia.

...i wiele więcej.

– 18 –– 18 –

Zachowaj wpis.

– DODAWANIE WPISU –



Tworzenie raportu
DLA LEKARZA
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Wybierz zakładkę 
Raporty.

Na stronie 
głównej aplikacji 
otwórz Menu.

– TWORZENIE RAPORTU DLA LEKARZA –
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Następnie kliknij 
Eksport - jeśli chcesz 

pobrać raport - 
lub Wyślij - jeśli chcesz 

wysłać go bezpośrednio 
do lekarza np. drogą 

mailową.

Jeśli chcesz wybrać inny 
format raportu, kliknij 
w pole Format pliku.
Dostępne formaty 
w wersji Pro aplikacji 
(PDF, CSV, MS Excel).

– TWORZENIE RAPORTU DLA LEKARZA –



Telefonicznie:

801 080 104, 
(22) 481 55 231

poniedziałek - piątek, 
w godzinach 8:00 16:00

Drogą e-mail:

accu-chek.polska@roche.com

Obejrzyj filmy instruktażowe na kanale 
YouTube Accu-Chek Polska 
Każdy pacjent, który zgłosi się 
z zapytaniem do serwisu, uzyska pomoc 
i wsparcie od specjalistów Accu-Chek®

OGARNIJCUKRZYCE.PL

Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o., 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa
1Infolinia 801 080 104 (opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora), 
(22) 481 55 23 Obsługa klienta w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, 
accu-chek.polska@roche.com

/ www.accu-chek.pl

Szczegółowe informacje na temat produktów zawartych w broszurze 
znajdują się w instrukcji używania dołączonej do wyrobu.


