
 

NAVODILA ZA PACIENTA ZA NASTAVITEV MOBILNE APLIKACIJE 

 

  

 

 

Korak 1:  Prenesi aplikacijo OneTouch Reveal® (na voljo je na: www.onetouchreveal.si) 

ali jo «preberi« s pomočjo QR kode 

Korak 2:  Sledi korakom, ki ti jih ponudi aplikacija 

Korak 3:  Ustvari račun 

Prvi korak do uporabe programa OneTouch Reveal® je registracija. Ob registraciji boste sami 

izbrali uporabniško ime ali vnesli vaš e-poštni naslov, geslo in z izbiro gumba »Strinjam se« 

potrdili Soglasje za obdelavo osebnih podatkov.       

 

 



Korak 4:  Prijava 

Uporabniško ime ali e-poštni naslov 

 

Geslo 

  

Rezultate meritev ravni glukoze v krvi je mogoče iz merilnika brezžično poslati na pametno 

mobilno napravo (operacijski sistem IOS ali Android *). Za prenos podatkov morate imeti na 

mobilni napravi in na merilniku vključeno funkcijo »Bluetooth«. Rezultate iz merilnika lahko 

prenesete tudi na spletno aplikacijo oziroma se prenos meritev iz merilnika naredi na mobilno 

in spletno aplikacijo hkrati (preko Wi-Fi funkcije ali pa preko kabla). 

 

• Naprošeni boste za dovoljenje za uporabo lokacijske storitve prek mobilne aplikacije OneTouch 

Reveal®. Dovoljenje je potrebno, če želite seznaniti ali sinhronizirati svojo mobilno napravo z napravo 

Bluetooth prek aplikacije. 

• Če želite povezati katero koli napravo Bluetooth z aplikacijo v sistemu Android 6.0, morate omogočiti 

uporabo lokacijskih storitev. LifeScan predlaga uporabnikom, ki prejemajo ta poziv, da kliknejo 

možnost Dovoli. Poziv dejansko zahteva, da dovolite povezavo Bluetooth v aplikaciji. 

 

Korak 5:  Dodaj kliniko 

V desnem zgornjem kotu ekrana se nahaja meni oz.  (more - v IOS sistemu). Izberite polje 

Povezave (Connections). Tu se lahko povežete z vašo diabetološko ambulanto. Informacije o 

svojem zdravstvenem stanju lahko delite s članom zdravstvenega tima. 

 Z klikom na: 

                              

                                                Vpišite kodo klinike 

                            

Dobite jo pri svojem zdravniku in se pozanimajte, ali sodelujete v našem programu. 

 

Ostala navodila za uporabo programa OneTouch Reveal®   boste našli v meniju Pomoč. 

V primeru težav ali morebitnih dodatnih vprašanj pokličite na našo brezplačno telefonsko 

številko 080 14 41 ali nam pišite stik.si@onetouch.com 

 

    +   Dodaj kliniko 

mailto:lifescanslo@lifescan.com

