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Avsedd användning
Glooko är ett databehandlingsprogram som är avsett att användas hemma och i professionell miljö
för att hjälpa personer med diabetes och deras vårdgivare att granska, analysera och utvärdera data
i enheter för att stödja ett effektivt diabeteshanteringsprogram. Glooko kan anslutas till kompatibla
enheter för att möjliggöra överföring av data från dem till Glooko-systemet.
Glooko är inte avsedd att ge behandlingsbeslut eller att användas som ersättning för professionell
hälso- och sjukvårdsrådgivning.

Varningar
Glooko varken mäter, tolkar eller fattar beslut utifrån de data som det förmedlar och är inte heller
avsett att ge automatiska behandlingsbeslut eller användas som ersättning för professionell
bedömning. All medicinsk diagnos och behandling ska göras under behörig vårdgivares övervakning
och tillsyn.
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1. Hur man börjar använda Glooko®
Glooko gör det möjligt för personer med diabetes att synkronisera data från vanliga glukosmätare
(BG), insulinpumpar och smarta pennor, kontinuerliga glukosmätare (CGM) och hälso- och
fitnessenheter och på ett säkert sätt dela denna information med sina hälso- och hälsovårdsteam.
Med flera visningsalternativ ger Glooko inblick i variationer i glukosdata baserat på integrerade eller
manuellt tillagda livsstilshändelser, inklusive motion, mat, kolhydrater och mediciner. Glooko är
tillgängligt via Glooko mobilapp eller Glooko webbapp.
OBS: Vissa av vyerna kan variera baserat på tilläggsfunktioner. Se bilaga: Tilläggsfunktioner för information.

1.1. Kompatibilitet
Glooko har stöd för iOS-enheter med OS 12.0 och senare samt Android-enheter med OS 6.0 och
senare.
Glooko stödjer följande versioner av webbläsare:
•
•
•
•
•

Internet Explorer version 11 eller senare
Internet Explorer Edge version 44 eller senare
Google Chrome version 57 eller senare
Firefox version 51 eller senare
Safari version 8 eller senare

För att fastställa din diabetesenhets kompatibilitet, se Glooko Kompatibilitet-sidan.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue är en Bluetooth-enhet som används med BG-mätare som inte är Bluetoothaktiverade att ladda upp diabetesenhetsdata till Glooko mobilapp. För detaljerade instruktioner om
hur du kopplar ihop MeterSync Blue till din mobila enhet, se MeterSync Blue snabbstartguide.
* För närvarande endast tillgänglig i USA

Glooko Uploader
Om din diabetesenhet inte är kompatibel med din smarttelefon och PC/MAC-alternativet är
tillgängligt enligt kompatibilitetssidan kan du installera Glooko Uploader för att ladda upp din data
med din dator. För närmare instruktioner om hur detta uppladdningsverktyg ska användas: se
Glooko Uploader snabbstartsguide.
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1.2. Ladda upp och se din diabetesdata
När du bekantat dig med din diabetesenhets kompatibilitet och vilken metod du kommer att
använda för att ladda upp din data ska du följa stegen nedan för att börja ladda upp till Glooko:

Steg 1: Logga in på ditt Glooko-konto
Logga in på ditt Glooko-konto via Glooko mobilapp eller Glooko webbapp.
Mobilapp: Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Om du redan har ett konto, klicka på
Logga in, för in din inloggningsinformation och klicka på Logga in på nytt. Om du inte har ett konto
klickar du på Registrera och följer anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.
OBS: Om du fick en aktiveringskod av din vårdgivare eller genom ett sponsorprogram har du
möjlighet att ange denna kod under registreringsprocessen.
Webbapp: Gå till my.glooko.com i webbläsaren. Om du redan har ett konto, för in din
inloggningsinformation klicka på Logga in. Om du inte har ett konto klickar du på länken för att
registrera dig för ett nytt konto (eller gå till join.glooko.com) följ uppmaningarna på sidan för att
skapa ett nytt konto.
OBS: Om du har fått en aktiveringsanmodan via e-post där du meddelas att din vårdgivare har
skapat ett konto för dig, klicka på Aktivera konto-knappen i e-postmeddelandet och följ
uppmaningarna på skärmen för att aktivera ditt konto. Om du har fått en aktiveringskod av din
vårdgivare, gå till join.glooko.com/activate och följ uppmaningarna på sidan för att aktivera ditt
konto.
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Steg 2: Ladda upp din diabetesenhets data
Efter att ha loggat in på Glooko mobil- eller webbapp, kan du ladda upp data på ditt Glooko-konto.
Mobilapp: Tryck på
Synkronisera på startskärmen. Välj din enhet eller tryck på Ny enhet och följ
uppmaningarna på skärmen för att synkronisera enheten och ladda upp din data.

Beställa hårdvara: *
Om du behöver beställa synkroniseringshårdvara trycker du på Behöver du hårdvara för att
synkronisera dessa enheter? Beställ här eller välj Beställ hårdvara för synkronisering i
sidonavigeringsfönstret () på Android-enheter eller i menyn Mer på iOS-enheter.
*Gäller endast i USA och Kanada.
Webbapp: Synkronisera diabetesenheten och ladda upp din data med hjälp av Glooko Uploader.
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Steg 3: Visa diabetesdata
När din data har laddats upp är de tillgängliga för dig i Glooko mobilapp eller Glooko webbapp.
Växla mellan olika sidor för flera visningar av din data – och generera rapporter för att skriva ut,
dela eller spara data.
För ytterligare information, Se diagram och trender.

OBS: All din insulindata kommer att grupperas som Insulin, såvida du inte har en insulinpump och
smart penna (och/eller manuellt införda) insulindata. I det fallet kommer insulinpumpdata att visas
som Insulin - pump medan smarta pennor (och/eller manuellt införda) insulindata kommer att visas
som Insulin - annat. I Glookos webbapp, och om en patient har en Omnipod® 5-pump eller en pump
med Basal-IQ eller Control-IQ, visar sammanfattningssidan ett ytterligare informationskort med
titeln Systeminformation nedanför Insulin. Se bilaga: Tilläggsfunktioner för information.
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2. Översikt för Glooko mobilapp
Det finns ett antal funktioner i Glooko mobilapp som tillför mervärde till ditt
diabeteshanteringsprogram och gör det möjligt för Glooko att utan problem integrera med din
livsstil. Genom att utnyttja dessa funktioner, kan du enkelt följa, ladda upp och dela dina
diabetesdata var du än är.

2.1. Hantera profil
I din profil kan du se och uppdatera dina personliga uppgifter, lägga till en ProConnect-kod, hantera
din enhets inställningar, ta bort eller logga ut från ditt konto och mer.
För att komma åt din profil, välj Profil från navigeringsfältet på sidan () på Android-enheter eller
Mer menyn på iOS-enheter, och växla mellan flikarna personligt, enheter och inställningar.
OBS: Många av dessa och ytterligare inställningar kan konfigureras i Glooko webbapp >
Inställningar.

Personligt
I Profil > Personligt kan du se och uppdatera grundläggande
demografisk information, lägga till en ProConnect-kod och ta
bort eller logga ut från ditt konto.
För att uppdatera din enhet klicka på ett objekt och ändra
inställningarna efter behov. Tryck på Klart, om tillämpligt, för
att registrera dina ändringar.
OBS: Namn, e-post och kön kan endast uppdateras i Glooko
webbappen > Inställningar.

Lägg till en ProConnect-kod
Om din (dina) vårdgivare också använder Glooko, kan du
lägga till deras ProConnect-kod(er) till ditt konto för att
automatiskt dela din diabetesdata med dem via det säkra
molnet.
OBS: Du kan lägga till upp till fem (5) ProConnect-koder till
ditt konto.
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Lägg till en ny ProConnect-kod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I Profil > Personligt, tryck på ProConnect.
Välj + LÄGG TILL KOD.
När du uppmanas att bekräfta om du vill fortsätta, tryck på Fortsätt.
För in ProConnect-koden.
Klicka på Skicka.
Klicka på OK för att spara.

TIPS: Du kan också lägga till en ProConnect-kod i Glooko webbapp i Inställningar > Konto.

Enheter
I Profil > Enheter, kan du upprätta en MeterSync Blue-enhet,
se Meter Time-inställningar, anslut ett Apple Health-konto
och slå på eller stänga av synkronisering av MeterSync cable.
För att uppdatera din enhet tryck på ett objekt och
ändra inställningarna efter behov. Klicka på Klart, om
tillämpligt, för att registrera dina ändringar.

Anslut till Apple Health
Du kan ansluta ditt Apple Health-konto till ditt Glooko-konto för att synkronisera BG- och CGMavläsningar, insulindata och näringsinformation i realtid.
OBS: Innan du ansluter ditt Apple Health-konto, måste Apple Health-appen vara installerad på din mobila
enhet. Du måste göra uppdateringar i Apple Health-appen så att Glooko kan komma åt din data.
Att ansluta ditt Apple Health-konto:
1. I Profil > Enheter, klicka på Apple Health Inställningar.
2. Klicka på de delade datatyperna (kolhydrater, kalorier, fett, protein, insulin eller blodglukos)
som du vill aktivera.
OBS: Genom att klicka på blodglukos möjliggörs delning av BG- och CGM-data.
3. Då Apple Health-appen öppnar:
• Tryck på Aktivera alla kategorier eller klicka för att växla mellan att synkronisera
endast glukos, kolhydrater, dietenergi, insulintillförsel, protein eller totalt fett.
• Klicka på Tillåtför att tillåta Glooko åtkomst till din data.
4. Du kommer att dirigeras tillbaka till Glooko appen för att se din synkroniserade data.
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Inställningar
Via Profil > Inställningar kan du se och uppdatera dina
Glooko-kontoinställningar, som glukosdatakälla,
flödningsdetektering, måttenhet*, dagliga tidsintervall och
BG-målintervall. Du kan också aktivera datadelning med
Dexcom, lägga till en aktiveringskod och hantera
pushmeddelande för din Glooko mobilapp.
För att uppdatera dina inställningar, klicka på ett objektet för
att ändra ett valt värde. Markera kryssrutan (✓) eller välj Klar,
om tillämpligt, för att registrera ändringarna.
*För användare i Kanada är den här inställningen låst till
mmol/l och kan inte ändras till mg/dl.

Flödningsdetektering*
Denna funktion finns tillgänglig för patienter som använder utvalda Smartpennor.
Flödesdetektionen aktiveras automatiskt för patienter där denna funktion är tillåten i enlighet med
lokala bestämmelser i patientens hemland. Genom att aktivera flödesdetektionen utesluter Glooko
sannolika flödningsdoser från insulinstatistik och grafer. Samtliga doser förvaras hos Glooko och
kasseras aldrig. Patienterna har möjlighet att manuellt ändra status för en dos i historieloggen.

OBS: Algoritmen för flödningsdetektering är inte alltid korrekt. Programvaran detekterar
flödningsdoser som är två enheter eller mindre inom sex minuter före en ytterligare
insulininjektion. Om för lång tid har gått mellan flödningsdosen och den injicerade dosen kan
flödningsdosen visas som en injicerad dos. I så fall måste du ange dosen som en flödningsdos
manuellt. Det gör du genom att klicka på dosen i historikloggen och välja Flödad.
* Är endast tillgängligt i vissa länder. För närvarande inte tillgängligt i USA.
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2.2. Lägga till data manuellt
Olika typer av data, inklusive A1c, blodtryck, vikt, medicinering, insulin, mat och motion samt
anpassade anteckningar kan manuellt läggas till din Glooko mobilapp så att de kan ses tillsammans
med dina glukosdata för att visa trender och mönster.
Manuellt lägga till data:
1.
2.
3.
4.

Klicka på Lägg till (+) på det primära navigeringsfältet.
Välj typ av data: A1c, blodtryck, vikt, medicinering, insulin, mat, motion eller anteckningar.
Klicka på Datum/tid-fältet och justera datum och tid på datainmatning, om nödvändigt.
Sök och/eller välj (från dina senaste, ofta använda eller anpassade listor) objektet(n) som du
vill inkludera i posten och lägg till alla relevanta deta Klicka på Klar eller på plussymbolen (+)
för att lägga till objekt.
• För att lägga till flera poster (av olika typer) samtidigt, växla mellan händelsetyperna
högst uppe på menyn Lägg till händelse och lägg till objekt efter behov (inte tillämpligt
för A1c, blodtryck eller vikt).
5. Klicka på bocken (✓) längst upp till höger på skärmen för att spara posterna.
TIPS: När du lägger till en mathändelse kan du söka efter objektet, välja bland nyligen eller ofta använda
objekt, lägga till ett anpassat objekt eller lägga till en post för kolhydrater. Du kan också tala in eller
använda streckkodsläsaren genom att trycka på mikrofonikonen ( ) eller streckkodsikonen ( ) i
sökfältet. När mat läggs till visas den totala mängden kolhydrater längst ned på skärmen (expandera för
att visa kalorier, fett och protein).
OBS! Sökalternativen gällande mat finns för närvarande tillgängliga på engelska, tyska, franska,
spanska och italienska. För övriga språk kan du lägga till en anpassad post eller ange kolhydrater.
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2.3. Ställa in påminnelser
Du kan ställa in påminnelser för att kontrollera ditt blodsocker, ta insulin, ta medicin eller ställa in
en anpassad påminnelse från Glooko mobilapp. Du kommer att meddelas via pushmeddelande på
din mobil vid angiven påminnelsetid.
OBS: För att få pushmeddelande från Glooko, måste du växla till alternativet pushmeddelande i
Profil > Inställningar.
För att skapa en påminnelse:
1. Välj Påminnelse från navigeringsfältet på sidan ()
på Android-enheter eller Mer menyn på iOSenheter.
2. Tryck på Plus symbolen (+) överst till höger på
skärmen för att skapa en ny påminnelse.
3. Konfigurera påminnelseinställningarna:
• Tid på dagen: Tryck och bläddra för att välja
den tid på dagen när du vill ha påminnelsen.
• Veckodag(ar): Tryck för att sätta ett kryss (✓)
vid den(de) dag(ar) i veckan som du vill ha
påminnelsen.
• Välj påminnelsetyp(er): Tryck för att placera ett
kryss (✓) vid den (de) påminnelsetyp(er) som
du vill lägga till och för in all relevant
information.
4. Tryck på Spara längst upp till höger på skärmen för
att aktivera påminnelser.

2.4. Se diagram och trender
Glooko gör visualisering av din diabeteshälsa lättare genom att snabbt ge dig inblick i din glukosdata
i form av diagram och trender - och du kan generera rapporter för att spara, skriva ut eller dela
informationen.
Tryck på Trender i det primära navigeringsfältet för att öppna grafer och trender.
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Diagram
Diagramfliken visar visuella representationer av din data för
BG/CGM, motion, insulin och kolhydrater. Diagram kan ses under en
tidsperiod på 1 vecka, 2 veckor, 1 månad eller 3 månader.
För att komma åt diagram:
1. Tryck på Trender på det primära navigeringsfältet.
2. Tryck påDiagram-knappen överst på skärmen.
3. Följande diagram visas:
• BG-medelvärde eller CGM-medelvärde
• Motion
• Insulin
• Kolhydrater
• BG Tid på dagen eller CGM daglig översikt
4. Tryck på nedåtpilen () för att expandera något av
diagrammen och dra till vänster eller höger för att se mer
deltaljer om dagen.
TIPS: Om du har BG- eller CGM-data tillgängliga kan du välja vilken
glukosdatakälla som ska användas via Profil > Inställningar.

Trender*
På fliken Trender ser du Mönster, Jämförelser och Bästa dagar
baserat på dina BG/CGM-data. Trender kan ses under en tidsperiod
på 1 vecka, 2 veckor, 1 månad eller 3 månader.
OBS: Minst 15 dagars data med minst två avläsningar per dag krävs
för att ge insyn.
För att komma åt Trender:
1. Tryck på Trender på det primära navigeringsfältet.
2. Tryck påTrender-knappen överst på skärmen.
3. Följande trender visas:
• Mönster: De här identifierar vilken tid på dagen som
dina BG/CGM-avläsningar är särskilt höga, låga eller
inom målintervallet. Mönster är bara tillgängliga i
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enmånadsintervallet och fylls endast i om de kan identifieras.
• Jämförelser: Dessa hjälper dig att övervaka förändringar i din diabetesdata över tid
genom att indikera hur ofta dina BG/CGM-avläsningar var höga, låga eller inom
intervallet för den tidsperiod som valts jämfört med den föregående tidsperioden.
• Bästa dagar: De här hjälper dig att identifiera vilka dagar som din diabetes hanterades
bäst baserat på dina BG/CGM-data.
4. Tryck på nedåtpilen () för att expandera en jämförelse och se mer detaljer.
TIPS: Om du har BG- eller CGM-data tillgänglig kan du välja vilken glukosdatakälla som ska användas
via Profil > Inställningar.
*Är för närvarande endast tillgängligt i USA.

2.5. Synkronisera fitness-och hälsoappar
Med Glooko mobilapp har du möjligheten att integrera motionsdata från ledande tredjeparts
fitness- och hälsoappar. Detta gör det möjligt för dig att visualisera din aktivitetsdata och hur de
korrelerar med din glukos- och insulindata.
För att få reda på om dina fitness- eller hälsoappar är kompatibla med Glooko, se sidan för Glooko
kompatibilitet.
För att synkronisera dina fitness- eller hälsoappar med Glooko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck på
Synkronisera överst på skärmens högra sida.
Tryck påNy enhet
Tryck för att placera ett kryss (✓) bredvid fitness- eller hälsoenheter, tryck då på Fortsätt.
Tryck för att placera ett kryss (✓)bredvid enheten(erna) du vill synkronisera.
Tryck på Lägg till.
Tryck sedan på Anslut för att slutföra installationsprocessen för varje ny enhet.
• Efter att ha lagt till din(a ) enhet(er) kan du slutföra installationsprocessen senare
genom att trycka på Installera bredvid enheten(era) på synkroniseringsmenyn.
7. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta enheten (enheterna) till Glooko.

Glooko® för personlig användning

14

3. Glooko webbapp Översikt
Glooko webbapp ger tillgång till dina glukos-, insulin-, kolhydrat- och fitnessdata genom samlad
analys och rapportvyer. Med diagram och statistik baserat på Tid på dagen och datumintervall kan
du bättre förstå hur ofta dina glukosavläsningar hamnar under, över och inom det normala
intervallet som ett resultat av din livsstil och dina vårdbeslut. Rapporterna baserar sig på data från
din blodglukosmätare, insulinpump, kontinuerliga glukosmätare (CGM), fitness- och hälsoapparna
och händelser som manuellt lagts till i Glooko mobilapp.

3.1. Hantera inställningar
För att komma åt dina kontoinställningar, välj Inställningar från rullgardinsmenyn längst uppe till
höger på din Glooko webbapp. På denna sida kan du uppdatera din Glooko-kontoinformation
(inklusive din e-post, ditt lösenord och dina ProConnect-koder), konfigurera dina datainställningar,
ansluta till tredjeparts appar och mera.

Min profil
I Patientinställningar > Min profil kan du se och uppdatera grundläggande demografisk information,
inklusive ditt namn, typ av diabetes, födelsedatum, längd och vikt. För att göra ändringar, klicka på
fältet(n) för att uppdatera enligt behov. Klicka på Spara för att registrera dina ändringar.
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Konto
I inställningar > Konto kan du uppdatera din e-post, ditt lösenord eller språk, hantera din(a)
ProConnect-kod(er) och ändra din primära vårdgivare.

Ändra e-post, lösenord eller språk
För att uppdatera din e-post, ditt lösenord eller språk, klicka på Ändra e-post, Ändra lösenord eller
Ändra språk, för in eller välj det önskade värdet och klicka Spara.

Lägg till en ProConnect-kod
Om din (dina) vårdgivare också använder Glooko, kan du lägga till deras ProConnect-kod(er) till ditt
konto för att automatiskt dela din diabetesdata med dem via det säkra molnet.
OBS: Du kan lägga till upp till fem (5) ProConnect-koder till ditt konto.
För att lägga till en ny ProConnect-kod, följ dessa steg:
1.
2.
3.
4.
5.

I inställningar > Konto, klicka på + Lägg till ny kod
Ett popup-fönster kommer att visas. Klicka påFortsätt för att fortsätta.
För in ProConnect-koden.
Klicka Skicka.
Klicka OK för att återgå till inställningsmenyn.

TIPS: Du kan också lägga till en ProConnect-kod till ditt konto i Glooko mobilapp i Profil > Personligt.
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Ändra din primära vårdgivare
Din primära vårdgivare är indikerad med en stjärna (). Den primära vårdgivarens har möjlighet att
justera inställningarna för angivande av BG-värden för pumpen vilket påverkar diagram och statistik.
Om du delar med flera vårdgivare kan endast en ställas in som din primära vårdgivare.
För att ändra vilken vårdgivare som utsetts till din primära vårdgivare, följ dessa steg.
1. I inställningar > Konto, klicka på Ändra ProConnect.
2. Välj ditt val för Primär vårdgivare genom att välja på knappen till vänster om vårdgivarens
namn.
3. Klicka på + Bekräfta ändring för att registrera det nya valet.

Datainställningar
Via Inställningar > Datainställningar kan du justera måttenhet, inställningar för angivande av BGvärde för pump, BG-målintervall och dagliga tidsintervall.
På följande inställningar visas:
•

Enhet för mått: Du kan
växla mellan mg/dl och
mmol/l. Enhetsmåttet ställs
in automatiskt baserat på
huruvida en mg/dl- eller
mmol/l-baserad BG-mätare
används. För användare i
Kanada är den här
inställningen låst till mmol/l
och kan inte ändras till
mg/dl.

•

Inställningar för angivande av BG-värde för pump: Du kan växla mellan Ja och Nej för att
inkludera eller utesluta BG-avläsningar som har angetts manuellt i insulinpumparna i grafer
och statistik. Dessa avläsningar är inkluderade som standard.
OBS: Om du är ansluten genom ProConnect kan även din primära vårdgivare justera
inställningarna för angivande av BG-värde för pump.
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•

Målintervall för BG: Här kan du ändra Målintervall för BG, som nedre gräns, övre gräns före
måltid och övre gräns efter måltid. För att redigera dessa intervall, klicka i fältet för värdet
som behöver ändras och skriv in det önskade värdet.

•

Dagliga tidsintervall: Ställ in vilka tider på dagen som indikerar när dina morgon-,
eftermiddags-, kvälls- och nattrutiner ska börja. För att uppdatera dessa intervall, klicka på
nedåtpilen () bredvid en tid på dagen och välj en ny starttid.

TIPS: Många av de här inställningarna kan även uppdateras i Glooko mobilapp via Profil >
Inställningar.

Appar och enheter
Under Inställningar > Appar och enheter kan du ansluta dina fitness- och hälsoappar från tredje
part, installera Glooko Uploader eller ansluta ett enhetskonto till ditt Glooko-konto. Observera att
möjligheten att ansluta olika appar och enhetskonton varierar beroende på region/marknad.

Anslut appar och enheter
Du har möjlighet att synkronisera din(a) tredjeparts fitness- och hälsoapp(ar) med Glooko för att ta
fram träningsdata.
För att ansluta dina tredjeparts app(ar) till Glooko:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på Anslut appar och enheter.
2. Välj från en lista på tredjeparts appar och klickaAnslut. Du kommer att omdirigeras till loginsidan för appen(apparna).
3. Följ anvisningarna på skärmen för att logga in och ansluta appen(arna) till ditt Glooko-konto.
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Ladda upp Omnipod® PDM
Att ladda upp data från ditt Omnipod®-system:
1. I inställningar > Appar och enheter klicka på Ladda upp Omnipod® PDM.
2. När du uppmanas att bekräfta om du vill fortsätta, klicka på Fortsätt.
3. Välj Omnipod® PDM-system eller Omnipod DASH™-system, klicka sedan Nästa..
OBS: Om du försöker synkronisera ett Omnipod DASH™-system på en Mac-dator kommer du
att uppmanas att installera Glooko Uploader för att synkronisera dina data till Glooko.
4. Följ uppmaningarna på skärmen för att ansluta din enhet och ladda upp dina data.
TIPS: Om du tidigare har synkroniserat en Omnipod-enhet kan du ladda upp data genom att välja
alternativet Ladda upp Omnipod® PDM längst upp till höger på de flesta av sidorna i kontot. Du kan
också synkronisera Omnipod-enheten i Glooko mobilapp via Start > Synkronisera.

Anslut till DASH™ Cloud*
Du kan ansluta ditt Omnipod DASH™ Cloud-konto till ditt Glooko-konto för att synkronisera din data
en gång var 24 timme.
För att ansluta ditt Omnipod DASH™ Cloud-konto:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på anslut till DASH™ Cloud.
2. Klicka på Anslut.
• Om du redan har ett PodderCentral™-konto, för in din inloggningsinformation tryck
på Log In.
• Om du inte har ett befintligt PodderCentral™-konto, skrolla ner till skapa ett
PodderCentral™-kontot och skapa ett nytt konto.
3. Följ anvisningarna på sidan för att registrera och/eller ansluta ditt konto.
OBS: Efter att du har anslutit till ditt konto visas enhetens status som Väntande och det kan ta upp
till en timme innan data visas. När din status ändras till Ansluten börjar dina data synkroniseras.
TIPS: Du kan också ansluta till ditt DASH™ Cloud-konto i Glooko mobilapp via Start > Synkronisera.
* För närvarande endast tillgängligt i USA
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Skaffa Glooko Uploader
Du kan installera Glooko Uploader för att synkronisera data från kompatibla blodglukosmätare,
insulinpumpar och CGM till ditt Glooko-konto från din dator. Klicka här för att läsa mer.

Ansluta Dexcom-kontot
Du kan ansluta ditt Dexcom-konto till ditt Glooko-konto för att synkronisera data (med en
fördröjning på tre timmar) från Dexcom var fjärde timme.
För att ansluta ditt Dexcom-konto:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på anslut Dexcom-konto.
2. För in ditt Dexcom-användarnamn och lösenord och klicka sedan Logga in.
• Om du inte har ett konto, klicka Skapa ett Dexcom-konto för att skapa ett nytt konto.
3. Följ anvisningarna på sidan för att skapa och/eller ansluta ditt konto.
TIPS: Du kan även ansluta ditt Dexcom-konto i Glooko mobilapp via Start > Synkronisera.

Ansluta Eversense-kontot*
Du kan ansluta ditt Eversense-konto till ditt Glooko-konto för att synkronisera data från Eversense
var fjärde timme.
För att ansluta ditt Eversense-konto:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på anslut Eversense-konto.
2. För in ditt Eversense-användarnamn och lösenord och klicka sedan Logga in.
• Om du inte har ett konto, klicka Registrera för att skapa ett nytt konto.
3. Följ anvisningarna på sidan för att skapa och/eller ansluta ditt konto.
TIPS: Du kan även ansluta ditt Eversense-konto i Glooko mobilapp via Start > Synkronisera.
* För närvarande endast tillgängligt i USA.
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Ansluta iGlucose-enheter
Du kan ansluta din(a) iGlucose-mätare till ditt Glooko-konto för att synkronisera data från iGlucose i
realtid.
OBS: Innan du ansluter din iGlucose-mätare till Glooko måste du ha minst en avläsning på din
mätare.
För att ansluta din iGlucose-mätare:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på Anslut iGlucose-enheter.
2. För in din iGlucose mätares serienummer och senaste avläsning (värde), klicka sedan
Följande.
3. Följ anvisningarna på sidan för att ansluta din mätare.
TIPS: Du kan även ansluta din iGlucose-mätare i Glooko mobilapp via Start > Synkronisera.

Ansluta Abbott FreeStyle LibreView-konto*
Du kan ansluta ditt Abbott FreeStyle Libreview-konto till ditt Glooko-konto för att kontinuerligt
synkronisera data från din Abbott FreeStyle Libre-sensor.
Så här ansluter du ditt Abbott FreeStyle Libreview-konto:
1. Via Inställningar > Appar och enheter klickar du på Anslut Abbott FreeStyle Libreview-konto.
2. Ange din e-postadress och ditt FreeStyle Libre-applösenord och klicka på Logga in.
• Gå till https://www.libreview.com och skapa ett konto om du inte redan har ett.
3. Följ anvisningarna på sidan för att skapa och/eller ansluta ditt konto.

*För närvarande endast tillgängligt i Sverige och Norge.
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Ansluta Ypsomed mylife*
Du kan ansluta ditt Ypsomed mylife-konto till ditt Glooko-konto för att automatiskt synkronisera
data från din Ypsomed-pump varje timme.
Så här ansluter du ditt Ypsomed mylife-konto:
1. Gå till Inställningar > Appar och enheter och klicka på Anslut Ypsomed mylife.
2. Ange ditt Ypsomed mylife-användarnamn och -lösenord och klicka på Anslut.
• Gå till https://mylife-software.net och skapa ett konto om du inte redan har ett.
3. Följ anvisningarna på sidan för att skapa och/eller ansluta ditt konto.
*Är endast tillgängligt i vissa länder.

Anslut OneTouch Reveal® *
Du kan ansluta ditt Lifescan OneTouch Reveal®-konto till ditt Glooko®-konto för att automatiskt
synkronisera data från din Lifescan-enhet.
Anslut ditt OneTouch Reveal®-konto:
1. I inställningar > Appar och enheter, klicka på Anslut OneTouch Reveal®
2. Ange ditt OneTouch Reveal ®-användarnamn och -lösenord, klicka sedan på Anslut.
o Om du inte har något konto kan du välja ”skapa ett konto” på inloggningssidan för
OneTouch Reveal®
3. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa eller ansluta ditt konto.
*Är endast tillgängligt i vissa länder.

Ladda upp Abbott-data
Du kan överföra data från din Abbot Freestyle Libre enhet till Glooko genom att ladda ner Abbott
data i Libreview som en csv-fil. Du kan sedan ladda upp csv-filen till ditt Glooko konto.
Du kan ladda upp en csv-fil med Abbott data till ditt Glooko konto:
1. I inställningar > Appar och enheter klicka på Ladda upp Abbott-data.
2. Följ anvisningarna på skärmen och klicka sedan Ladda upp.
TIPS: Du kan också ladda upp Abbott data genom att klicka ladda upp Abbott-Data överst på de
flesta skärmarna i ditt konto.
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Kontohantering
Radera konto
I inställningar > Kontohantering har du möjligheten att när som helst radera ditt Glooko-konto.
Detta kommer också att radera all din data på Glooko-kontot. För att radera, klicka bara på Radera
konto-knappen
TIPS: Du kan också radera ditt konto i Glooko mobapp via Profil > Personligt.
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4. Rapportöversikt
Med Glooko är det enkelt att se och dela din diabetesdata. Om det finns tillgänglig data i ditt
Glooko-konto kan du spara, skriva ut och dela rapporter via Glooko mobilapp eller Glooko webbapp.
För mera information om de tillgängliga rapporterna och hur du ska tolka data se Glooko Report
Reference Guide

4.1. Tillgängliga rapporter
Tillgängliga rapporter inkluderar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sammanfattning
Logg
Översikt
Daglig översikt
Dagsanalys
Kalender
Insikter
Enheter
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4.2. Skapa och dela rapporter
När du skapar rapporter kan du inkludera all tillgänglig data eller välja vilka data du ska visa.

Mobilapp-rapporter
I Glooko mobilapp har du möjlighet att e-posta, faxa eller skriva ut en PDF-rapport eller e-posta din
rapport i CSV-format.
För att skapa en rapport i Glooko mobilapp:
1. Välj Dela rapport från navigeringsfältet på sidan () på
Android-enheter eller Mer menyn på iOS-enheter.
2. Tryck för att välja din önskade delningsmetod.
• Vid delning av en PDF, välj tidsramen, dina
rapportkriterier och önskat utskriftsalternativ.
• Tryck på rapportikonen ( ) längst upp till höger på
skärmen.
3. Följ uppmaningarna på skärmen för att skapa din
rapport.

Webbapp rapporter
I Glooko webbapp har du möjligheten att spara eller skriva ut en rapport i PDF-format.
För att se eller dela rapporter i Glooko
webbapp:
1. Välj Skapa PDF-rapport längst upp till
höger (finns på de flesta av sidorna).
2. Välj en tidsram och vilka rapportdata
som ska inkluderas i rapporten.
3. När rapportkriterierna har definierats,
klicka påSkapa PDF.
4. Visa, ladda ner eller skriv ut din
rapport.
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5. Stöd
Om du har frågor, hjälper vi dig gärna. Du kan nå oss på något av följande sätt:
•
•

Webbstöd: support.glooko.com
E-poststöd: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
USA

Glooko® för personlig användning

Glooko AB, Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg, Sverige
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Bilaga: Ytterligare funktioner
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Glooko Mobile Insuling Dosing System (MIDS) är utformat för att hjälpa personer med typ 2diabetes att granska, analysera, utvärdera och meddela sina fastande glukosavläsningar till sin
läkare. Med MIDS-programmet kan du få justeringar till ditt långverkande insulin mellan besöken
baserat på behandlingsplanen som din läkare har sammanställt.
MIDS finns endast för patienter vars vårdgivare ordinerar programmet. MIDS är endast för
receptbelagd användning. MIDS är utformat med glukosavläsningar som rapporteras i mg/dl och
kan inte säkert användas med mmol/l. För att undvika skada försäkra dig om att alla glukosmätare
som används med Glooko-systemet är inställda på glukosvärden i mg/dl.
För att lära dig mera om MIDS, se Glooko MIDS användarhandbok för patienter.
* För närvarande endast tillgängligt i USA

A.2. Glooko Clinical Research
Glooko Clinical Research gör det möjligt för vårdgivare att
monitorera användare som deltar i kliniska forskningsstudier. Som
forskningsdeltagare har du tillgång till en skild Glooko Clinical
Research mobilapp som måste vara kopplad till en unik Glooko
Clinical Research ProConnect-kod (tillhandahålls av klinikens
koordinator) för att dela din diabetesdata.
Som en forskningsdeltagare kan du ladda upp och dela din data
med hjälp av en separat Research Uploader.
OBS: Glooko Clinical Research mobilapp kan endast vara kopplad till
en ProConnect-kod åt gången.
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A.3. Basal-IQ
Patienter som använder en Tandem t:slim X2-pump tillsammans med en CGM kan även aktivera en
teknik som kallas Basal-IQ. Detta är en avancerad teknik som förutser och hjälper till att förebygga
lågt blodsocker. Basal-IQ gör det möjligt för patienter att låta pumpen avbryta och återuppta
justering av insulinnivåerna automatiskt baserat på CGMavläsningarna.
En patient som har Basal-IQ installerad på pumpen kan välja
mellan två lägen:
•
•

Basal-IQ
Manuellt läge

I Glooko, om Basal-IQ data finns för en patient, visas detta på sidan sammanfattning som ett
informationskort kallat: Systeminformation. Basal-IQ visas även på dagsöversikten i avsnittet
Diagram.

A.4. Control-IQ
Patienter som använder en Tandem t:slim X2 pump tillsammans med en CGM har möjlighet att
aktivera en teknologi kallad Control-IQ. Det är en avancerad hybridteknologi med slutna system som
förutspår och hjälper till att förhindra både höga och låga nivåer. Control-IQ gör det möjligt för
patienter att låta pumpen automatiskt justera insulinnivåerna baserade på CGM-avläsningarna.
En patient med Control-IQ installerad på pumpen kan välja 4
lägen:
•
•
•
•

Control-IQ
Sömn
Motion
Manuell

Om det i Glooko webbapp finns Control-IQ data för en patient, visas detta på sidan
sammanfattning som ett informationskort kallat: Systemdetaljer. Control-IQ presenteras också i
dagsvyn i avsnittet Diagram.
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A.5. Omnipod 5*
Patienter som använder en Omnipod 5-pump tillsammans med en Dexcom CGM har möjlighet att
aktivera closed loop-teknik som utvecklats av Insulet. Det är en avancerad hybridteknik med closed
loop som förutsäger och hjälper till att förhindra både höga och låga värden. Den gör det möjligt för
patienter att låta pumpen justera insulinnivåerna automatiskt
baserat på CGM-avläsningarna.
En patient med en Omnipod 5 och en Dexcom CGM kan välja
mellan fyra lägen:
•
•
•
•

Automatiskt läge
Automatiskt: Begränsat
Automatiskt: HypoProtect
Manuellt läge

Om det finns closed loop-data från en Omnipod 5 för en patient visas detta i Glooko på sidan
Sammanfattning som ett informationskort som kallas: Systeminformation. Closed loop-data
presenteras också i dagsvyn i avsnittet Diagram.
OBS! Omnipod 5 är en moln-till-moln-integrering. Förbindelsen med Glooko upprättas i Podder
Central, där användarna behöver godkänna anslutningen mellan deras Omnipod 5 och Glooko. När
anslutningen har gjorts streamas data regelbundet till Glooko med en timmes fördröjning.
* För närvarande endast tillgängligt i USA
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