
Descarregue 
CONTOUR® 

DIABETES app

Crie 
uma conta

Emparelhe o seu  
medidor CONTOUR® 
compatível

Para mais informações visite:

* As pessoas com Diabetes necessitam de se registar em GlucoContro.online  
  e dar consentimento à partilha dos seus dados com o seu profissional de saúde

diabetes.ascensia.pt

Uma forma fácil e rápida de partilhar  
os seus resultados de glicemia  
com o seu profissional de saúde

Evolving with you
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Torne-se utilizador da CONTOUR DIABETES app e ligue-se 
ao seu profissional de saúde remotamente*

Download gratuito

Consulte por favor a lista  
de medidores compatíveis em:
compatibility.contourone.com



Integração simples para permitir visualização  
das suas glicemias pelo seu profissional  
de saúde de forma remota

Aguarde pelo convite do seu profissional de saúde
Convite via email ou

Para aceder, utilize o seu nome  
de utilizador e palavra-passe  
da sua CONTOUR®DIABETES app  

Preencha as suas informações

A partir de agora a informação das suas 
glicemias estará disponível para o seu  
profissional de saúde aceder através  
do GlucoContro.online

Convite via QR code

Apoio ao Cliente: 
808 269 269  
(Dias úteis, 9h às 17h)
diabetescare.portugal@ascensia.com 
www.diabetes.ascensia.pt
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Adicionar novo doente

Manual Código QR

Convide o utilizados GlucoContro.online 
para partilhar os dados.

Peça ao doente para ler o código QR para permitir a partilha de dados do doente

Portugal

Adicionar novo doente

Manual Código QR

Primeiro nome Sobrenome

Introduza o primeiro nome Insira o último nome

País

Informação opcional

Quero enviar um convite por e-mail a este doente

Adicionar novo doente

Endereço de email

Insira o endereço de e-mail

Receba um convite  
por email e aceda ao link*

* O profissional de saúde inicia o convite

Faça scan do QR code  
durante a consulta

GlucoContro.online
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Evolving with you

Faça login em Ascensia

Doente Profissional

Endereço de email

Para fazer login na sua conta, use as credenciais da 
CONTOUR®DIABETES App.

Insira o endereço de e-mail

Senha Esqueceu-se da sua senha?

Digite a senha

Relembre-me

Entrar Não tem uma conta? Criar

Portugal
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