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fAMILIA

Prezentul ghid este pus la dispoziția pacienților/beneficiarilor finali și asistenților 
acestora cu scopul de a-i îndruma în procesul de monitorizare a stării de sănătate prin 
aplicația fAMILIA, cu ajutorul dispozitivelor de tip tensiometru și glucometru.

Prezentul ghid oferă îndrumare pentru etapele premergătoare acestei activități, 
respectiv instalarea aplicației, înregistrarea utilizatorilor (crearea contului) și 
înregistrarea dispozitivelor de măsurare în aplicație.

Pentru o mai bună înțelegere, prezentul ghid are o secțiune dedicată fiecărui tip de 
utilizator - pacienți/beneficiari finali și asistenți.

Monitorizarea stării de sănătate a persoanelor 
vulnerabile cu ajutorul tehnologiei





• Instalați aplicația. 

• Selectați ”Permiteți” la solicitările 
apărute.

• Deschideți aplicația fAMILIA, apoi 
introduceți datele necesare pentru 
accesarea contului (se confirmă cu 
butonul ”AUTENTIFICARE”).

• Pentru înregistrarea unui cont nou, 
se apasă butonul ”ÎNREGISTRARE”. 

fAMILIA
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Înregistrare cont

• Apăsați OK pentru confirmare
• Autentificați-vă în aplicație

• Apăsați pe an, apoi selectați anul
• Selectați ziua / luna
• Apăsați OK / Următorul
• Selectați afecțiuni și/sau apăsați 
Gata
• Permiteți accesarea activității 
fizice și activați locația

• Introduceți numele, adresa de e-mail și parola
• Apăsați butonul INREGISTRARE

• Încărcați o imagine pentru profil, apoi apăsați4



Adaugare (înregistrare) dispozitiv nou
TENSIOMETRU sau GLUCOMETRU

  Dacă dispozitivul nu este adăugat în aplicație, urmați pașii de mai jos:
•Accesați meniul principal de la pictograma    sau prin glisare de la stânga la dreapta, pe 
ecranul telefonului. 
•Pentru adăugarea/vizualizarea/ștergerea dispozitivelor de măsurare, se apasă ”Setari”, apoi 
”Gestionare dispozitive”
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Selectați după caz 
TENSIOMETRU sau 

GLUCOMETRU

Ÿ Apăsați ”Medisana BU 530 Connect” în aplicația fAMILIA
Ÿ Selectați ”LS BPM”. Acum, dispozitivul este adăugat în lista dispozitivelor 

bluetooth.
Ÿ Se apasă pe săgeată pentru revenire la ecranul ”Dispozitive de măsurare” și 

pentru efectuarea / înregistrarea măsurătorilor

În cazul tensiometrului

6



În cazul glucometrului

masurare”. Acum se poate face masurarea glicemiei 

După adăugarea dispozitivului, se apasă pe săgeata din stânga sus, pentru 
revenirea la ecranul ”Dispozitive de măsurare”. Acum se poate face măsurarea 
glicemiei 
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Masurarea și înregistrarea 
tensiunii arteriale

Pentru repetarea măsurătorii, se apasă butonul ”Scan” și se repornește tensiometrul.
Pentru revenirea la meniul principal, apăsați săgeata din colțul stânga / sus. 
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Porniți tensiometrul de la butonul 
din mijloc pentru efectuarea unei 
măsurători inițiale. 

Instrucțiuni utilizare tensiometru
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Măsurarea și înregistrarea glicemiei
cu glucometrul CareSens N Premier



Spalați sau dezinfectați zona din care se va extrage mostra de sânge
Deșurubați capacul dispozitivul de înțepare și introduceți acul în
elementul de inserție
Îndepartați prin rotire și tragere capacul protector al acului

Înșurubați la loc, capacul dispozitivului de înțepare
Reglați adâncimea de penetrare dorita: minim = 1 (superficial) /
maxim = 5 (profund)
Încarcați dispozitivul de înțepare tragând înapoi de mânerul cu arc

Fixați dispozitivul de înțepare pe deget și apasați butonul de acționare
Masurarea poate fi efectuata cu picatura de sânge recoltata

Introduceți banda de testare în dispozitiv pentru pornirea 
glucometrului.

Plasați picătura de sânge la capătul bandei de testare. 
Sângele este absorbit/începe măsurarea glicemiei. 

Testarea durează 5 secunde.
Scoateți banda de testare din glucometru, pentru afișarea și salvarea 

automată a rezultatului

Apăsați butonul ”Inregistrare” din secțiunea ”Glicemie”
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fAMILIA

• Instalați aplicația. 

• Pentru înregistrarea unui cont nou, 
se apasă butonul ”ÎNREGISTRARE”. 

• În procesul de înregistrare ca asistent 
este necesară intervenția unui 
consultant al Indeco So�. Solicitați 
sprijinul acestuia.
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Adaugare (înregistrare) dispozitiv nou
TENSIOMETRU sau GLUCOMETRU

  Dacă dispozitivul nu este adăugat în aplicație, urmați pașii de mai jos:
• Accesați meniul principal de la pictograma      sau prin glisare de la stânga la dreapta, pe 

ecranul telefonului. 
• Pentru adăugarea/vizualizarea/ștergerea dispozitivelor de măsurare, se apasă ”Setari”, 

apoi ”Gestionare dispozitive”
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Selectați după caz 
TENSIOMETRU sau 

GLUCOMETRU

În cazul tensiometrului

• Apăsați ”Medisana BU 530 Connect” în aplicația fAMILIA
• Selectați ”LS BPM”. Acum, dispozitivul este adăugat în lista dispozitivelor bluetooth.
• Se apasă pe săgeată pentru revenire la ecranul ”Dispozitive de măsurare” și pentru 
efectuarea / înregistrarea măsurătorilor
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În cazul glucometrului

După adăugarea dispozitivului, se apasă pe săgeata din dreapta sus, pentru revenirea 
la ecranul ”Dispozitive de măsurare”.
Acum se poate face măsurarea glicemiei.
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Masurarea și înregistrarea tensiunii arteriale

Accesați meniul principal de la pictograma           sau prin glisare de la stânga la 
dreapta, pe ecranul telefonului.

Apăsați butonul ”Inregistrare” din secțiunea ”Tensiune arteriala”, apoi scanați codul 
QR de pe ceasul/cardul beneficiarului (fAMILIA QR).
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Pentru repetarea măsurătorii, se apasă butonul ”Scan” și se repornește tensiometrul.
Pentru revenirea la meniul principal, apăsați săgeata din colțul stânga / sus. 

Instrucțiuni utilizare tensiometru

16



Porniți tensiometrul de la butonul 
din mijloc pentru efectuarea unei 
măsurători inițiale. 

Accesați meniul principal de la pictograma           sau prin glisare de la stânga la dreapta, pe ecranul 
telefonului.

Apăsați butonul ”Inregistrare” din secțiunea ”Glicemie” și scanați codul QR al beneficiarului 
(fAMILIA QR).

Măsurarea și înregistrarea glicemiei 
cu glucometrul CareSens N Premier
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Spalați sau dezinfectați zona din care se va extrage mostra de sânge
Deșurubați capacul dispozitivul de înțepare și introduceți acul în
elementul de inserție
Îndepartați prin rotire și tragere capacul protector al acului

Înșurubați la loc, capacul dispozitivului de înțepare
Reglați adâncimea de penetrare dorita: minim = 1 (superficial) /
maxim = 5 (profund)
Încarcați dispozitivul de înțepare tragând înapoi de mânerul cu arc

Fixați dispozitivul de înțepare pe deget și apasați butonul de acționare
Masurarea poate fi efectuata cu picatura de sânge recoltata

Introduceți banda de testare în dispozitiv pentru pornirea 
glucometrului.

Plasați picătura de sânge la capătul bandei de testare. 
Sângele este absorbit/începe măsurarea glicemiei. 

Testarea durează 5 secunde.
Scoateți banda de testare din glucometru, pentru afișarea și salvarea 

automată a rezultatului
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