
  
  

  

   

  

Cronograma de 
eventos importantes

Livro de registo visual Veja e partilhe os seus relatórios 
de progresso com a sua família 
ou equipa de cuidados de saúde

Conselhos personalizados 
de acordo com os padrões 

de glicemia

Descarregue GRATUITAMENTE 
a App Móvel OneTouch Reveal®

Visite a AppStore ou a Google Play 
no seu dispositivo móvel e pesquise 
"OneTouch Reveal" para instalar a 
aplicação móvel

A App Móvel OneTouch Reveal 
muda a forma de ver os seus resultados

®

∞ Sincronização dos seus dados diretamente 
do seu sistema para o seu telemóvel.

∞ A Tecnologia ColourSureTM e o  
Indicador de Intervalo Dinâmico ColourSure® 

transformam a informação em ecrãs visuais que 
relacionam os resultados de glicemia com a 
alimentação, a insulina e a atividade.

®

 Guia Rápido
App Móvel OneTouch Reveal 

Pressione
Vai direcioná-lo para o 
ecrã de partilha de dados. 
Pode fazê-lo através de 
email ou transferir um 
pdf para levar na sua 
próxima consulta. Se o seu 
telefone for Android
pressione
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O seu nível de glicemia foi Alto 

entre 13:00 e 15:00

166

4 Jul

143

5 Jul

140

8 Jul

O seu nível de glicemia foi Alto 

entre 00:30 e 03:15

206

8 Jul

224

11 Jul

256

12 Jul

O seu nível de glicemia foi Alto 

entre 11:00 e 12:45

140

12 Jul

173

14 Jul

147

15 Jul

O seu nível de glicemia foi Alto 

entre 23:00 e 00:45

139

12 Jul

296

14 Jul

185

16 Jul

5 28 31

37 22

14 Perspetiva geral de dias  (6 Jul, 2017—19 Jul, 2017)

Período anterior  (22 Jun, 2017—5 Jul, 2017)

Linha de tendência dos resultados  (6 Jul, 2017—19 Jul, 2017)

4 Padrões mais recentes

Resultados e médias por mês (Ago, 2016—Jul, 2017)

Todas as informações são confidenciais

Dispositivos:

Média
Desvio padrão 49

142 mg
dL

+-

59

4,2
 

Média
Desvio padrão 46

139 mg
dL

+-

64

4,6

 

Legenda do gráfico

163 =    Média de glucose no 
sangue 

100 = N.º de resultados

RELATÓRIO DE PROGRESSO app móvel OneTouch Reveal®

Total de resultados

Resultados/día
Insulina/día

Total de resultados

Resultados/día
Insulina/día

Nome, Apelidos
OneTouch Verio Flex®
OneTouch Select Plus Flex®



No Menu principal entrar 
em "Definições". Selecionar 
"Bluetooth" e pressionar 
Selecionar "Ligado" 
e pessionar

Comencemos...

 

Material para uso exclusivo dos utilizadores de produtos OneTouch®

A palavra e logotipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de 
tais marcas pela LifeScan Scotland Ltd e respetivas afiliadas está licenciada. Outras marcas e nomes comerciais pertencem 
aos respetivos proprietários. Apple e o logo da Apple são marcas registadas de Apple Inc., registadas na EEUU e outros países. 

App Store é uma marca de Apple Inc., registada na EEUU e outros países. Google Play e o logo de Google Play são marcas 
registadas de Google LLc.

Produto com marcação CE. Leia atentamente as limitações e precauções nas instruções de utilização. 
Para solicitar qualquer esclarecimento contacte o seu profissional de saúde.

© LifeScan Portugal, Unipessoal Lda - GL-DMV-2000004, 20-LFS-43

1. Ativar o Bluetooth® no seu sistema

OK

OK

∞∞ Pressionar em 
simultâneo      e      
para ligar o sistema

OK

Exemplo de um número PIN

2. Criar a conta e emparelhar

Já está pronto para testar e sincronizar!

(Opcional)  Partilhe a informação com a sua Equipa de Cuidados de Saúde

Introduza o Código da Clínica

   

   

  

  

  
 

  

  

  

Comecemos...

∞

∞ Abra a app móvel OneTouch Reveal® no seu 
telemóvel e siga as instruções. 

Quando solicitado introduza no seu telemóvel  o PIN 
que aparece no ecrã do seu medidor e pressione 
EMPARELHAR

 
∞ Depois da configuração toque        no seu dispositivo 

móvel se é iPhone ou         se é Android. 

De seguida toque em Ligações.

∞ Toque em Adicionar uma clínica e introduza o código facultado pela sua equipa de Cuidados de Saúde 
e siga as instruções no ecrã.  

MAIS

 

®

(chamada gratuita)

Serviço de Apoio ao Cliente OneTouch
800 201 203
Horário de funcionamento, 
dias úteis, das 09:00 às 18:00.

Visite www.OneTouch.pt

Registe-se na App Web:
www.OneTouchReveal.pt

Não se esqueça de ativar
também o Bluetooth® 
no seu telemóvel

OneTouch Verio Flex® 
OneTouch Select Plus Flex® OneTouch 

Verio Reflect®

>

Funciones

Bluetooth

Definições

Mensagens

Funcionalidades

Intervalo/90d

Idioma

Hora/Dara

Pedido de conexão Bluetoothoth®

 
Introduza o PIN para conectar com 
o dispositivo OneTouch® 
(experimente 0000 ou 1234)
 
PIN

PIN que contenha letras 
e símbolos

CANCELAR ACEITAR

Aceitar
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