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KRATKI NAPOTKI ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - v. 14.03 
 

 

Programska oprema CareLink Personal je brezplačna spletna aplikacija v slovenskem jeziku. Omogoča prenos 
podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze na vaš računalnik. Poročilo nato lahko 
delite s svojim zdravnikom. Napotki, prikazani na zaslonih, se lahko prikazujejo v različnih jezikih, odvisno od 
nastavitev vašega računalnika. 

 

 

Dostop in ustvarjanje računa 
 

Za prenos podatkov potrebujete inzulinsko črpalko in računalnik z dostopom do spleta, ter povezovalno 
napravo za prenos podatkov. 

 

 Merilnik glukoze v krvi Contour Next Link za prenos iz črpalke 

Paradigm VEO. 

 
 Merilnik glukoze v krvi Contour Next Link 2.4 za prenos iz črpalke 

MiniMed 640G in MiniMed 670G. 

 
 

 Modri USB ključek za odčitavanje iz črpalke MiniMed 780G (v primeru, ko ne 
uporabljate aplikacije MiniMed Mobile, sicer je prenos v CareLink samodejen).  

 
 

Ustvarjanje uporabniškega računa 

(če imate račun že ustvarjen, izberite državo in jezik, kliknite »Nadaljuj«, vpišite uporabniško ime in geslo, 
ki ste si ga nastavili in nadaljujte na drugi strani z navodili za odčitek): 

 
1. Zaženite spletni brskalnik. 

Opomba - podprti operacijski sistemi: Microsoft® Windows® 8.1, 10, 11; macOS®: 10.15, 11.0, 12.x; 

iOS 13.x, 14.x, 15.x 

 

2. Pojdite na carelink.minimed.eu 

 

 
3. Izberite »Ustvarite račun (Create an Account)«. 

 

4. Izberite državo in jezik, kliknite Naprej. 

 
5. Izberite vrsto računa Bolnik ali Druga oseba in kliknite Naprej. 
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6. Izrazite soglasje za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov: 4-krat zapored Da in Naprej. 

 
7. Izberite uporabniško ime in geslo, geslo ponovite in vnesite svoj elektronski naslov. 

 
8. Izpolnite obrazec za včlanitev s svojimi podatki, odkljukajte možnost Nisem robot (po potrebi izpolnite 

tudi preverjanje reCaptcha) in kliknite Pošlji. 

 
9. Na vaš e-poštni naslov je bila poslana potrditvena koda. V vaši elektronski pošti poiščite sporočilo 

Potrditvena koda za CareLink™ Personal.  

Kodo vnesite v okence, ki je prikazano na spletni strani Carelink. 

 
10. Prijava je končana, kliknite Nadaljuj. 

 
11. Zdaj se prijavite v svoj račun CareLink™ Personal z ustvarjenim 

uporabniškim imenom in geslom. 
 
12.  

POMEMBNO: uporabniško ime, geslo in elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, si zapišite in varno 
shranite. 

 
 
 

Odčitavanje podatkov iz črpalke 
 

Povezovalne naprave (merilnik) še ne vklopite v računalnik. 

 
1. Izberite Prenesi zdaj. 

Opomba: Pred prvim odčitkom je treba namestiti aplikacijo CareLink Uploader, sledite napotkom 

na zaslonu. Če imate aplikacijo CareLink Uploader že nameščeno preskočite koraka a) in b). 

 

 
a) Prikazalo se vam bo okno »Orodje za prenos podatkov CareLink«, kliknite Prenesi namestitveni   

program orodja za prenos podatkov CareLink. 

 
 

b) Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo CareLink Uploader. 

 
2. Prikazalo se bo okno »Odpri CareLink Launcher«, kliknite Odpri. 

Opomba: v različnih spletnih brskalnikih se lahko prikazuje različno. Če odčitka NE delate prvič, 

preskočite korak a) in b). 
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a) Kliknite Dodaj novo napravo 

 
b) Izberite vrsto naprave (izberite obliko naprave, ki jo imate) in kliknite Naprej. 

 

 

 

 
c.) Potrdite ustrezen model naprave. 

d.) Vklopite povezovalno napravo v računalnik in počakajte, da jo sistem samodejno prepozna. 

e.) Izberite časovni razpon za prenos podatkov in kliknite Naprej. 

f.) Pripravite napravo za prenos podatkov, kot je napisano na zaslonu. 

g.) Vnesite serijsko številko na način, kot je prikazan na zaslonu in kliknite Naprej, počakajte nekaj 

trenutkov, da se prenos konča. 

h.) Po uspešnem prenosu kliknite Izhod. 
 
 
 
 

Ustvarjanje poročil in pošiljanje zdravniku 
 

1. Kliknite zavihek Poročila, ki je na levi strani. 
 

 
 

2. Izberite obdobje želenega prikaza podatkov (privzeto 7, 14, 30 dni ali razpon po meri od / do) ter vir 
podatkov (inzulinska črpalka, CGM ali merilnik). 
Opomba: Svetujemo izbiro podatkov za obdobje 30 dni, razen, če ste s strani svojega diabetologa 

prejeli drugačne napotke. 

 
 

 
 



KRATKI NAPOTKI ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - v. 14.02, rev. 29.03.2021 

5 

 

 

 

3. Spodaj, pod prikazom obdobja, izberite želena poročila. 

Neoznačena poročila so bela in brez kljukice, označena poročila so obarvana modro in imajo kljukico. 
Opomba: svetujemo, da izberete vsa poročila, ki so na voljo. 

Uporabniki MiniMed 640G, MiniMed 670G in MiniMed 780G v poročilu Ocena in napredek izberite 

tudi obdobje za primerjavo. Svetujemo 14 dni ali 1 mesec. 

 

 

 
Opomba: Pri izbiri dnevnih poročil je treba označiti posamezne datume. 

 
 

4. Kliknite Ustvarjanje poročil v desnem zgornjem kotu in datoteko shranite na poljubno mesto na svojem 
računalniku. 

 
 

 
Poročilo, glede na dogovor z zdravnikom, prinesite (na USB ključku ali v tiskani obliki) s seboj na pregled ali ga kot 
priponko pošljite na elektronski naslov ambulante. 

 
Več informacij in tehnična pomoč: podpora@zaloker-zaloker.si 

mailto:podpora@zaloker-zaloker.si

