
Guia Rápido do Utilizador
Ligar o Medidor de Glicemia 

ao GlucoLog web
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PACIENTE



Criar conta do Paciente

glucologweb.com

http://glucologweb.com


Selecionar o país



glucologweb.comEscolher IdiomaCriar uma nova conta



glucologweb.comEscolher IdiomaSelecionar 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 Medidor

Selecionar MEDIDOR,  
o modelo (ex:
GLUCOMEN AREO 2k) e 
código (colocar nº série 
que se encontra na 
parte de trás do 
medidor  - SN).



Selecionar MEDIDOR

CONFIRME



Con�rmar que 
visualiza o medidor

CONFIRME que 
visualiza o medidor 
na listagem dos 
dispositivos
(ex.: GLUCOMEN 
AREO 2K).



Descarregar o Software
para o seu computador

Descarregue o software 
BRIDGE para o seu 
computador.



Iniciar a Instalação

Iniciar a instalação do 
BRIDGE no seu 
computador.



Fazer login com os
dados da Cloud

Utilizar o mesmo email e a 
mesma password, com 
que se registou no 
Glucolog Web



Selecione o Medidor

Selecione o seu medidor 
de glicemia 
(ex.: GLUCOMEN AREO 2K).



Ligar o Medidor de Glicemia
ao computador

Ligue o seu medidor de 
glicemia (ex.: GLUCOMEN 
AREO 2K) ao seu 
computador.



Con�rme o 
utilizador encontrado



O Bridge vai ler os
resultados dos testes



O Bridge vai descarregar
os resultados

Os resultados dos seus 
testes, nos últimos 4 
meses serão 
guardados na  Cloud 
Glucolog web.



De novo na 
página de entrada

Voltar ao seu acesso à 
Cloud.
Colocar o seu email e 
palavra passe.



Abrir o DIÁRIO

Todos os resultado 
dos seus testes 
estão agora 
visíveis na sua 
Cloud.



glucologweb.comEscolher IdiomaPartilhar os dados com o 
pro�ssional de saúde

Para conseguir partilhar 
os seus dados com o seu 
pro�ssional de saúde, terá 
de preencher o 
denti�cador clínico, nos 
seus dados pessoais.

Para Gravar clique em 
AVANÇAR.



www.glucomenareo.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

http://www.glucomenareo.pt

