
 قم بتحميل تطبيق
CONTOUR® 

DIABETES

انشأ حسابك

 قم بإقران جهاز
CONTOUR®

 :لملزيد من املعلومات مق بزيارة موقعنا
diabetes.ascensia.com

Glucocontro.onlineجيب عىل املرىض التجسيل يف                                 و املوافقه عىل مشاركة بياناهتم مع اخصايئ الرعايه الصحيه اخلاص هبم

 وسيله سهله و سريعه لمشاركة نتائج جلوكوز الدم الخاصه بك مع
اخصائي الرعايه الصحيه عن بعد

Evolving with you

1

2

3

Contour Diabetes كن احد مستخدمي تطبيق
*وقم بالتواصل مع اخصائي الرعايه الصحيه الخاص بك عن بعد 

محتيل جماين

,لمعرفة األجهزه المتوافقه مع التطبيق
 فضال قم بزيارة الموقع ادناه 

compatibility.contourone.com

*



 خطوات بسيطه تمكنك من تقييم قرائات جلوكوز الدم عن بعد مع
اخصائي الرعايه الصحيه الخاص بك

انتظر دعوه من اخصايئ الرعايه الصحيه اخلاص بك
او دعوه من خالل البريد الإلكتروني

 قم بتسجيل الدخول بنفس االسم المستخدم و كلمة
CONTOUR®DIABETES  السر المسجله في تطبيق

امأل البيانات

اآلن اصبحت بيانات الجلوكوز في الدم متاحه
 لألخصائي الرعايه الصحيه الخاص بك من خالل 

GlucoContro.online 

QRعبر دعوة       كود
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إضافة مريض جديد

يدوى

.لمشاركة البيانات META دعوة مستخدم تطبيق

� مشاركة بيانات المريض اطلب من المريض قراءة رمز ا�ستجابة ال�يعة لتمك�

رمز ا�ستجابة ال�يعة

� إ� هذا المريض
و�� لك�� �يد ا أريد إرسال دعوة ع�� ال��

�
��و لك�� يد ا�� عنوان ال��

�
��و يد ا�لك�� أدخل عنوان ال��

إضافة مريض جديد

السعودية

إضافة مريض جديد

رمز ا�ستجابة ال�يعةيدوى

إجباري
الكنيةا�سم ا�ول

�ول�إدخال اسم الجدأدخل ا�سم ا

بلد

اختيارية

 ستصل الدعوه على البريد اإلكتروني و
قم بنقر الرابط

QRقم بمسح ال       كود خالل زيارتك

GlucoContro.online
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LOG1_1_Login_Patient

العربية

Ascensia تسجيل الدخول إ�

���شخ
��أخصا

�
��و لك�� يد ا�� عنوان ال��

 لتســجيل الدخول إ� حســابك ، استخدم بيانات اعتماد
.Contour Cloud

�
��و يد ا�لك�� أدخــل عنوان ال��

نسيت رقمك ال�ي؟كلمه ال�

ال� كلمة  أدخل 

��تذكر

سجلليس لديك حساب؟تسجيل الدخول

1

*اخصايئ الرعايه الصحيه يبادر بالدعوه


