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Przeznaczenie
Glooko jest programem zarządzania danymi przeznaczonym do stosowania w środowisku domowym i
medycznym w celu pomagania osobom chorym na cukrzycę i ich pracownikom ochrony zdrowia w
przeglądaniu, analizowaniu i ocenie zawartych w urządzeniu danych, by wspomagać program
skutecznego kontrolowania cukrzycy. Glooko łączy się z kompatybilnymi urządzeniami medycznymi i
zegarkami sportowymi, dzięki czemu użytkownicy mogą przesyłać swoje dane do systemu Glooko.
Glooko nie jest przeznaczony do podejmowania decyzji dotyczących leczenia ani do zastępowania
profesjonalnej porady lekarskiej.

Ostrzeżenia
Glooko nie mierzy, nie interpretuje ani nie podejmuje decyzji w sprawie przekazywanych danych, ani
nie jest przeznaczony do podejmowania automatycznych decyzji dotyczących leczenia, ani też nie
może zastępować profesjonalnej oceny. Wszelkie rozpoznania medyczne i leczenie muszą być
wykonywane pod nadzorem i kontrolą odpowiedniego lekarza.
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1. Rozpoczynamy korzystanie z systemu
Glooko®
Glooko umożliwia chorym na cukrzycę synchronizowanie danych z popularnych glukometrów (PG ),
pomp insulinowych i Smart Penów, systemów do ciągłego monitorowania poziomów glukozy (CGM)
oraz z zegarków sportowych i urządzeń monitujących stan zdrowia – a także umożliwia bezpieczne
udostępnianie takich informacji opiekującym się zespołom medycznym. Dzięki wielu opcjom
wyświetlania, Glooko zapewnia wgląd w zmiany danych dotyczących glukozy na podstawie
zintegrowanych lub dodawanych ręcznie zdarzeń związanych ze stylem życia, w tym z aktywnością
fizyczną, jedzeniem, węglowodanami i lekami. Dostęp do Glooko można uzyskać z aplikacji Glooko
Mobile App lub z aplikacji internetowej Glooko.
UWAGA: niektóre ekrany mogą wyglądać inaczej, zależnie od dodatkowych funkcji. Więcej informacji
podano w Dodatku: Dodatkowe funkcje.

1.1. Zgodność
Glooko obsługuje urządzenia z systemem iOS w wersji OS 12.0 lub nowszej oraz urządzenia z
systemem Android w wersji OS 6.0 lub nowszej.
Glooko obsługuje następujące wersje przeglądarek internetowych:
•
•
•
•
•

Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
Internet Explorer Edge w wersji 44 lub nowszej
Google Chrome w wersji 57 lub nowszej
Firefox w wersji 51 lub nowszej
Safari w wersji 8 lub nowszej

Sposób ustalenia zgodności urządzenia pomagającego w kontrolowaniu cukrzycy podano na stronie
Zgodność z Glooko.
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MeterSync Blue*
MeterSync Blue jest urządzeniem wykorzystujące technologię Bluetooth stosowanym w
glukometrach, które nie obsługują Bluetooth do przesyłania danych dotyczących cukrzycy do aplikacji
Glooko Mobile App. Szczegółowe instrukcje dotyczące parowania MeterSync Blue z Twoją komórką
podano w Krótkiej instrukcji MeterSync Blue.
* Obecnie dostępna tylko w USA.

Glooko Uploader
Jeśli Twoje urządzenie pomagające w kontrolowaniu cukrzycy nie jest zgodne ze smartfonem i
zgodnie z tym, co podano na stronie Zgodność, dostępna jest opcja dostępu z systemu operacyjnego
Windows/MAC, możesz zainstalować Glooko Uploader, aby przesyłać swoje dane z komputera.
Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu używania tego narzędzia do przesyłania danych omówiono
w Krótkiej instrukcji Glooko Uploader
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1.2. Przesyłanie i przeglądanie danych dotyczących
cukrzycy
Po ustaleniu zgodności urządzenia pomocnego w kontrolowaniu cukrzycy i z jakiej metody będziesz
korzystać do przesyłania danych, wykonaj poniższe działania, aby rozpocząć przesyłanie swoich
danych dotyczących cukrzycy do Glooko:

Krok 1: zaloguj się do swojego konta Glooko
Zaloguj się do swojego konta Glooko z aplikacji Glooko Mobile App lub z aplikacji internetowej
Glooko.
Aplikacja mobilna: zainstaluj tę aplikację z App Store lub Google Play. Jeśli już masz konto, dotknij
Zaloguj się, wprowadź swoje dane logowania i ponownie dotknij Zaloguj się . Jeśli nie masz konta,
dotknij Zarejestruj się i wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć nowe konto.
UWAGA: jeśli lekarz lub sponsorowany program przekazał Ci kod aktywacyjny, będziesz mieć opcję
wprowadzenia tego kodu podczas rejestracji.

Aplikacja internetowa: w przeglądarce internetowej przejdź do my.glooko.com. Jeśli już masz konto
wprowadź swoje dane logowania i kliknij Zaloguj się. Jeśli nie masz konta, kliknij ten link, aby
zarejestrować się do nowego konta (lub przejdź do join.glooko.com) i wykonuj polecenia ekranowe,
aby utworzyć nowe konto.
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UWAGA: jeśli prośbę o aktywację przesłano w wiadomości e-mail z informacją, że Twój lekarz
utworzył dla Ciebie konto, kliknij przycisk Aktywuj konto i wykonuj polecenia ekranowe, aby
aktywować swoje konto. Jeśli kod aktywacyjny przekazał Ci lekarz, przejdź do
join.glooko.com/activate i wykonuj polecenia ekranowe, aby aktywować swoje konto.

Krok 2: prześlij dane swojego urządzenia pomagającego w
kontrolowaniu cukrzycy
Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej lub internetowej Glooko, możesz przesłać dane na swoje
konto Glooko.
Aplikacja mobilna: na ekranie głównym dotknij Synchronizuj. Następnie wybierz swoje urządzenie
lub dotknij opcji Nowe urządzenie i wykonuj polecenia ekranowe, aby zsynchronizować swoje
urządzenie i przesłać dane.

Zamów sprzęt:*
jeśli musisz zamówić sprzęt do synchronizacji, dotknij Potrzebujesz sprzętu do synchronizacji tych urządzeń?
Zamów tutaj lub wybierz Zamów sprzęt do synchronizacji z bocznego paska nawigacji () w urządzeniach z
systemem Android lub wybierz menu Więcej w urządzeniach z systemem iOS.
*Dotyczy tylko USA i Kanady
Aplikacja internetowa: zsynchronizuj swoje urządzenie pomagające w kontrolowaniu cukrzycy i
prześlij dane używając Glooko Uploader.
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Krok 3: wyświetl swoje dane dotyczące cukrzycy
Po przesłaniu danych możesz wyświetlić aplikację Glooko Mobile App lub aplikację internetową
Glooko.
Przełączaj się między różnymi ekranami, żeby przejrzeć wiele widoków swoich danych i generuj
raporty do drukowania, udostępniania lub zapisania danych.
Więcej dowiesz się w punkcie Wyświetl wykresy i trendy.

UWAGA: wszystkie dane o insulinie będą zgrupowane razem jako Insulina, chyba że masz dane z
pompy insulinowej i ze Smart Pen (i/lub wprowadzane ręcznie). W takim przypadku dane z pompy
insulinowej będą wyświetlane jako Insulina - Pompa, natomiast dane o insulinie ze Smart Pen (i/lub
wartości wprowadzone ręcznie) będą wyświetlane jako Insulina - Inna. W aplikacji internetowej
Glooko, jeśli pacjent ma pompę z Omnipod® 5, pompę z Basal-IQ lub Control-IQ, na stronie
podsumowania wyświetlana będzie karta dodatkowych informacji o tytule Dane systemu poniżej
Insuliny. Więcej informacji podano w Dodatku: Dodatkowe funkcje.
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2. Omówienie aplikacji Glooko Mobile App
Aplikacja Glooko Mobile App wiele funkcji usprawniających Twój program kontrolowania cukrzycy i
ułatwiających Glooko integrację z Twoim stylem życia. Wykorzystując te funkcje możesz z łatwością z
dowolnego miejsca monitorować, przesyłać i udostępniać swoje dane dotyczące cukrzycy.

2.1. Zarządzanie profilem
W swoim profilu możesz wyświetlać i aktualizować swoje dane osobowe, dodać kod ProConnect,
zarządzać ustawieniami urządzeń, usunąć swoje konto lub wylogować się z niego i nie tylko.
Aby uzyskać dostęp do swojego profilu zaznacz Profil na bocznym pasku nawigacji () w urządzeniach
z system Android lub w menu Więcej w urządzeniach z systemem iOS, a także możesz przełączać się
między kartami Osobiste, Urządzenia i Ustawienia.
UWAGA: wiele z tych i dodatkowych ustawień można skonfigurować w aplikacji internetowej Glooko
> Ustawienia.

Osobiste
W Profil > Osobiste możesz wyświetlać i uaktualniać
podstawowe informacje demograficzne, dodać kod
ProConnect i usunąć swoje konto lub wylogować się z niego.
Aby zaktualizować swoje informacje dotknij daną pozycję, aby
zmienić wybraną wartość. Dotknij Gotowe, jeśli to konieczne,
aby zarejestrować zmiany.
UWAGA: imię i nazwisko, adres e-mail i płeć można
zaktualizować tylko w aplikacji internetowej Glooko >
Ustawienia.
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Dodawanie kodu ProConnect
Jeśli Twoi lekarze też korzystają z Glooko, możesz dodać ich kody ProConnect do swojego konta, aby
automatycznie udostępniać im swoje dane dotyczące cukrzycy za pośrednictwem bezpiecznej
chmury.
UWAGA: do konta możesz dodać do pięciu (5) kodów ProConnect.

Aby dodać nowy kod ProConnect:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

W Profilu > Osobiste, dotknij ProConnect.
Wybierz + DODAJ KOD.
Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie chęci kontynuowania dotknij Kontynuuj.
Wprowadź kod ProConnect.
Dotknij Prześlij.
Dotknij OK, aby zapisać.

WSKAZÓWKA: możesz też dodać kod ProConnect w aplikacji internetowej Glooko, w Ustawienia >
Konto.

Urządzenia
W Profilu > Urządzenia możesz skonfigurować urządzenie
MeterSync Blue, wyświetlać ustawienia godziny na
glukometrze, połączyć konto Apple Health i włączać lub
wyłączać synchronizację z kablem MeterSync.
Aby zaktualizować swoje urządzenia, dotknij daną
pozycję i zmień jej ustawienia zgodnie z potrzebą.
Dotknij Gotowe, jeśli to konieczne, aby zarejestrować
zmiany.

Łączenie z Apple Health
Swoje konto Apple Health możesz połączyć z kontem Glooko, aby niemal w czasie rzeczywistym
synchronizować odczyty poziomu glukozy we krwi (PG ) i ciągłego monitorowania glukozy (CGM),
dane o insulinie oraz informacje dotyczące odżywiania.
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UWAGA: przed połączeniem konta Apple Health, w urządzeniu mobilnym musisz zainstalować
aplikację Apple Health. Konieczne będą aktualizacje aplikacji Apple Health, żeby Glooko miał dostęp
do Twoich danych.
Aby połączyć konto Apple Health:
1. W Profilu > Urządzenia dotknij Ustawienia Apple Health.
2. Dotknij Rodzaje udostępnionych danych (Węglowodany, Kalorie, Tłuszcz, Białko, Insulina lub
Poziom glukozy we krwi), które chcesz aktywować.
UWAGA: dotknięcie Poziom glukozy we krwi spowoduje aktywowanie udostępniania danych z
PG i CGM.
3. Po otworzeniu się aplikacji Apple Health:
• Dotknij Włącz wszystkie kategorie lub dotknij, aby włączać synchronizację tylko dla
Poziom glukozy we krwi, Węglowodany, Wartość energetyczna, Podawanie insuliny,
Białko lub Całkowita zawartość tłuszczu.
• Dotknij Zezwól, aby zezwolić Glooko na dostęp do Twoich danych.
4. Zostaniesz ponownie skierowany(-a) do aplikacji Glooko, aby wyświetlić zsynchronizowane
dane.

Ustawienia
W Profil > Ustawienia możesz wyświetlać i uaktualniać
ustawienia konta Glooko, w tym źródło danych o glukozie,
wykrywanie wypełniania, jednostkę miary*, dzienne
zakresy czasowe i zakres docelowy PG. Możesz też
aktywować udostępnianie danych do Dexcom, dodać Kod
aktywacyjny i zarządzać powiadomieniami push dla
aplikacji Glooko Mobile App.
Aby uaktualnić ustawienia, dotknij daną pozycję, żeby
zmienić wybraną wartość. Dotknij znaku wyboru (✓) lub
wybierz Gotowe, jeśli jest to konieczne, żeby
zarejestrować zmiany.
* Dla użytkowników w Kanadzie to ustawienie jest
zablokowane na mmol/l i nie można go przełączyć na mg/dl.
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Wykrywanie wypełniania*
Jest to funkcja dostępna dla pacjentów korzystających z wybranych penów Smart Pen. Wykrywanie
dawek wypełnienia jest automatycznie włączane w przypadku pacjentów, u których ta funkcja jest
dozwolona przez lokalne przepisy w kraju zamieszkania pacjenta. Po włączeniu wykrywania dawek
wypełnienia Glooko wyklucza prawdopodobne dawki wypełnienia ze statystyk i wykresów insuliny.
Wszystkie dawki są natomiast przechowywane w Glooko i nigdy nie są usuwane. W dzienniku historii
pacjenci mają możliwość ręcznej zmiany statusu dawki.

UWAGA: Algorytm służący do wykrywania wypełniania nie zawsze jest dokładny. Oprogramowanie
wykrywa dawki wypełniania, które wynoszą dwie jednostki lub mniej w ciągu sześciu minut przed
kolejnym wstrzyknięciem insuliny. Jeżeli pomiędzy dawką wypełniania a dawką wstrzykniętą upłynęło
zbyt dużo czasu, dawka wypełniania może zostać pokazana jako dawka wstrzyknięta. Konieczne
będzie ręczne oznaczenie dawki jako dawka wypełniania. Aby to zrobić, należy kliknąć na dawkę w
Historii i wybrać Wypełniono.
* Dostępne tylko na wybranych rynkach. Obecnie niedostępne w USA.
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2.2. Ręczne dodawanie danych
Różne rodzaje danych, w tym A1c, Ciśnienie krwi, Masa ciała, Leki, Insulina, Jedzenie i Aktywność fizyczna
oraz Notatki niestandardowe można dodawać ręcznie do aplikacji Glooko Mobile App, żeby je wyświetlać
wraz z danymi poziomów glukozy we krwi celem ustalenia trendów i wzorców.
Aby ręczne dodać dane:
1. Dotknij Dodaj (+) na głównym pasku nawigacji.
2. Wybierz rodzaj danych: A1c, Ciśnienie krwi, Masa ciała, Leki, Insulina, Jedzenie, Aktywność
fizyczna lub Notatki.
3. Dotknij pola data/godzina i skoryguj wpis daty i godziny, jeśli jest to konieczne.
4. Wyszukaj i/lub wybierz (z list Ostatnie, Częste lub Niestandardowe) pozycje, które chcesz
włączyć do danego wpisu i dodaj wszystkie istotne szczegóły. Dotknij Gotowe i/lub znak plus
(+), aby dodać te pozycje.
• Aby jednocześnie dodać wiele wpisów (różnych rodzajów) przełączaj się między
rodzajami zdarzeń, u góry menu Dodaj zdarzenie i dodaj potrzebne pozycje (nie dotyczy
opcji A1c, ciśnienie krwi ani masy ciała).
5. Dotknij znaku wyboru (✓) u góry po prawej stronie ekranu, aby zapisać swoje wpisy.
WSKAZÓWKA: podczas dodawania zdarzenia jedzenia możesz wyszukać taką pozycję, wybrać z pozycji
Ostatnie lub Częste, dodać pozycję Niestandardowe lub szybko dodać tylko Węglowodany. Możesz także
użyć głosu lub skanera kodów kreskowych dotykając, na pasku wyszukiwania ikony mikrofonu ( ) lub
ikony kodu kreskowego( ). Zostaną dodane wszystkie produkty spożywcze, łączna ilość
węglowodanów będzie wyświetlana u dołu ekranu (rozwiń, żeby wyświetlić kalorie, tłuszcz i białko).
UWAGA: Opcje wyszukiwania żywności są obecnie dostępne w języku angielskim, niemieckim,
francuskim, hiszpańskim i włoskim. W innych językach nadal można dodać element niestandardowy
lub pozycję Węglowodany.
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2.3. Ustawianie przypomnień
Przypomnienia możesz ustawić na Sprawdź poziom glukozy we krwi, Przyjmij insulinę, Przyjmij lek, lub
ustawić Przypomnienie niestandardowe w aplikacji Glooko Mobile App. O zadanym czasie zostaniesz
powiadomiony w wiadomości push wysłanej do urządzenia mobilnego.
UWAGA: aby otrzymywać powiadomienia push od Glooko, musisz także włączyć opcję
Powiadomienia push w Profil > Ustawienia.
Aby utworzyć przypomnienie:
1. Wybierz Przypomnienia na bocznym pasku
nawigacji () w urządzeniach z systemem Android
lub wybierz menu Więcej w urządzeniach z
systemem iOS.
2. Dotknij znaku plus (+), znajdującego się u góry po
prawej stronie ekranu, aby utworzyć nowe
przypomnienie.
3. Skonfiguruj ustawienia przypomnień:
• Pora dnia: dotknij i przewiń, aby wybrać porę
dnia, o której powinno wystąpić
przypomnienie.
• Dni tygodnia: dotknij, aby wstawić znak
zaznaczenia (✓) obok dnia lub dni tygodnia,
w których powinno wystąpić przypomnienie.
• Wybierz Rodzaje przypomnienia: dotknij, aby
umieścić znak zaznaczenia (✓) obok
rodzajów przypomnień, które chcesz dodać i
wprowadź istotne informacje.
4. Dotknij Zapisz, u góry po prawej stronie ekranu, aby
uaktywnić przypomnienia.

2.4. Wyświetl wykresy i trendy
Glooko ułatwia wizualizację stanu cukrzycy zapewniając szybkie dane poziomów glukozy we krwi w
postaci wykresów i trendów - można generować raporty, żeby zapisać, wydrukować lub udostępnić
swoje dane.
Dostęp do wykresów i trendów jest możliwy po dotknięciu Trendów na głównym pasku nawigacji.

Glooko® do użytku osobistego

14

Wykresy
Karta Wykresy wyświetla obrazy Twoich danych PG /CGM,
Aktywności fizycznej, Insuliny i Węglowodanów. Wykresy można
wyświetlać w okresie 1 tygodnia, 2 tygodni, 1 miesiąca lub 3
miesięcy.
Aby uzyskać dostęp do wykresów:
1. Dotknij Trendy na głównym pasku nawigacji.
2. Dotknij karty Wykresy, u góry ekranu.
3. Wyświetlane są następujące wykresy:
• Średni poziom PG lub średni CGM
• Aktywność fizyczna
• Insulina
• Węglowodany
• Średni poziom PG według pory dnia lub dzienny
przegląd CGM
4. Dotknij strzałki skierowanej w dół (), aby rozwinąć
wykresy i przesuwać w lewo lub w prawo, by wyświetlić
bardziej szczegółowo według dnia.
WSKAZÓWKA: jeśli masz dostępne dane PG i CGM możesz wybrać,
które źródło danych dotyczących glukozy zostaną wciągnięte do
Profilu > Ustawienia.

Trendy*
Karta Trendy wyświetla Wzorce, Porównania i Najlepsze dni danych
PG /CGM. Trendy można wyświetlać w okresie 1 tygodnia, 2
tygodni, 1 miesiąca lub 3 miesięcy.
UWAGA: do podania spostrzeżeń wymaganych jest co najmniej 15
dni danych, z co najmniej dwoma odczytami dziennie.
Aby uzyskać dostęp do trendów:
1. Dotknij Trendy na głównym pasku nawigacji.
2. Dotknij karty Trendy, u góry ekranu.
3. Wyświetlane są następujące trendy:
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•

Wzorce: identyfikują pory dnia, gdy odczyty PG /CGM są zauważalnie wysokie, niskie i w
zakresie docelowym. Wzorce są dostępne tylko w zakresie dat wynoszącym 1 miesiąc i
zostaną wstawione tylko wtedy, gdy będzie można je zidentyfikować.
• Porównania: pomagają monitorować zmiany w Twoich danych dotyczących cukrzycy
wraz z upływem czasu, wskazując jak często odczyty PG /CGM były wysokie, niskie lub w
wybranym zakresie przez okres czasu w celu porównania do poprzedniego okresu czasu.
• Najlepsze dni: ta opcja pomaga, na podstawie danych PG /CGM, zidentyfikować dni, w
których cukrzyca była pod większą kontrolą.
4. Dotknij strzałki skierowanej w dół (), aby rozwinąć Porównanie w celu wyświetlenia bardziej
szczegółowo.
WSKAZÓWKA: jeśli masz dostępne dane PG i CGM możesz wybrać, które źródło danych dotyczących
glukozy zostaną wciągnięte do Profilu > Ustawienia.
* Obecnie dostępne tylko w USA.

2.5. Synchronizacja aplikacji Fitness i zdrowie
W aplikacji Glooko Mobile App masz możliwość zintegrowania danych rutyny ćwiczeń fizycznych z
danymi ćwiczeń fizycznych z aplikacji fitness i zdrowia innych czołowych firm. Umożliwia to
wizualizację Twoich danych o aktywności i skorelowanie ich z danymi dotyczącymi glukozy oraz
insuliny.
Aby dowiedzieć się, czy Twoje aplikacje fitness lub zdrowia są zgodne z Glooko, sprawdź to na stronie
Zgodności Glooko.
Aby zsynchronizować aplikacje fitness lub zdrowia z Glooko:
1. Dotknij
Synchronizuj, u góry po prawej stronie ekranu.
2. Dotknij Nowe urządzenie.
3. Dotknij, aby umieścić znak zaznaczenia (✓) obokUrządzeń fitness i zdrowie, następnie dotknij
Kontynuuj.
4. Dotknij, aby umieścić znak zaznaczenia (✓) obok urządzeń, które chcesz zsynchronizować.
5. Dotknij Dodaj.
6. Następnie dotknij Połącz, aby zakończyć proces konfiguracji każdego nowego urządzenia.
• Po dodaniu swoich urządzeń możesz zakończyć proces konfiguracji później, po dotknięciu
opcji Konfiguracja obok urządzeń w menu Synchronizuj.
7. Wykonuj polecenia ekranowe, aby połączyć te urządzenia z Glooko.
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3. Omówienie aplikacji internetowej Glooko
Aplikacja internetowa Glooko umożliwia dostęp do Twoich danych o glukozie, insulinie,
węglowodanach i fitness z wykorzystaniem widoków skonsolidowanej analityki i raportów. Mając
wykresy i statystyki uporządkowane według pór dnia i zakresu danych, możesz lepiej zrozumieć, jak
często odczyty poziomów glukozy są niższe, wyższe i w normalnym zakresie na skutek
podejmowanych decyzji dotyczących Twojego stylu i opieki. Raporty powstają w oparciu o dane z
glukometru, pompy insulinowej, ciągłego monitorowania glukozy (CGM), aplikacji fitness i zdrowie
oraz zdarzeń ręcznie dodawanych do aplikacji Glooko Mobile App.

3.1. Zarządzanie ustawieniami
Aby uzyskać dostęp do ustawień swojego konta wybierz Ustawienia w menu rozwijanym, u góry po
prawej stronie aplikacji internetowej Glooko. Na tym ekranie masz opcję uaktualnienia informacji
swojego konta Glooko (w tym adresu e-mail, hasła i kodów ProConnect), skonfigurowania ustawienia
danych, połączenia z aplikacjami innych firm i więcej możliwości.

Mój profil
W Ustawieniach > Mój profil możesz wyświetlić i uaktualnić podstawowe informacje demograficzne,
w tym swoje imię i nazwisko, typ cukrzycy, datę urodzenia, wzrost i masę ciała. Aby wprowadzić te
zmiany klikaj w odpowiednich polach i je aktualizuj w miarę potrzeby. Kliknij Zapisz, aby zarejestrować
swoje zmiany.
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Konto
W Ustawienia > Konto możesz uaktualnić swój adres e-mail, hasło lub język, zarządzać kodami
ProConnect i zmienić lekarza podstawowego.

Zmienianie adresu e-mail, hasła lub języka
Aby zmienić adres e-mail, hasło lub język kliknij Zmień adres e-mail, Zmień hasło lub Zmień język,
wprowadź lub wybierz potrzebne informacje i kliknij Zapisz.

Dodawanie kodu ProConnect
Jeśli Twoi lekarze też korzystają z Glooko, możesz dodać ich kody ProConnect do swojego konta, aby
automatycznie udostępniać im swoje dane dotyczące cukrzycy za pośrednictwem bezpiecznej
chmury.
UWAGA: do konta możesz dodać do pięciu (5) kodów ProConnect.
Aby dodać nowy kod ProConnect wykonaj te kroki:
1.
2.
3.
4.
5.

W Ustawienia > Konto kliknij + Dodaj nowy kod.
Pojawi się wyskakujące okienko. Kliknij Kontynuuj, aby przejść dalej.
Wprowadź kod ProConnect.
Kliknij Prześlij.
Kliknij OK, aby powrócić do menu Ustawienia.
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WSKAZÓWKA: możesz też dodać kod ProConnect do swojego konta w aplikacji Glooko Mobile App w
opcji Profil > Osobiste.

Zmienianie lekarza podstawowego
Twój lekarz podstawowy jest wskazany gwiazdką (). Lekarz podstawowy ma możliwość
dostosowania Twoich ustawień wpisów poziomu glukozy we krwi do pompy, co ma wpływ na wykresy
i statystyki. Jeśli udostępniasz dane wielu lekarzom, tylko jednego możesz ustawić jako lekarza
podstawowego.
Aby zmienić lekarza wskazanego jako podstawowy wykonaj te kroki:
1. W Ustawienia > Konto kliknij Edytuj ProConnect.
2. Zaznacz wybranego Lekarza podstawowego przełączając przycisk w lewo od imienia i nazwiska
lekarza.
3. Kliknij + Potwierdź zmianę, aby zarejestrować nowy wybór.

Ustawienia danych
W Ustawieniach > Ustawienia danych możesz dostosować jednostki miary, ustawienie wprowadzania
PG z pompy, docelowe zakresy PG i dzienne zakresy czasu.
Wyświetlane są następujące ustawienia:
•

Jednostki miary*: można je przełączać
na mg/dl lub mmol/l. Są one ustawiane
automatycznie zależnie od tego, czy
używasz glukometru PG z jednostkami
mg/dl, czy mmol/l.
* Dla użytkowników w Kanadzie to
ustawienie jest zablokowane na mmol/l
i nie można go przełączyć na mg/dl.

•

Ustawienia wprowadzania danych o PG
z pompy: można przełączać na Tak lub
Nie, żeby włączyć lub wyłączyć odczyty
PG wprowadzone ręcznie w pompach insulinowych na wykresach i w statystyce. Te odczyty są
domyślnie włączone.
UWAGA: jeśli istnieje połączenie przez ProConnected, Twój lekarz podstawowy może także
dostosować ustawienia wprowadzania danych o PG z pompy.
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•

Docelowe zakresy poziomów PG: umożliwia zmianę Twoich docelowych zakresów PG, w tym
the dolnego limitu, górnego limitu przed posiłkiem i górnego limitu po posiłku. Aby zmienić te
zakresy kliknij w polu wartości, którą chcesz zmienić i wprowadź potrzebną wartość.

•

Dzienne zakresy czasowe: umożliwiają ustawienie pory dnia wskazującej początek Twoich
rutyn rannych, popołudniowych, wieczornych i nocnych. Aby uaktualnić te zakresy kliknij
strzałkę skierowaną w dół (), znajdującą się obok dowolnych pór dnia i wybierz nową porę
rozpoczęcia.

WSKAZÓWKA: wiele z tych ustawień można również zmieniać w aplikacji Glooko Mobile App w opcji
Profil > Ustawienia.

Aplikacje i urządzenia
W menu Ustawienia > Aplikacje i urządzenia istnieje możliwość połączenia aplikacji fitness i
zdrowotnych innych firm, zainstalowania aplikacji Glooko Uploader lub połączenia konta urządzenia z
kontem Glooko. Należy pamiętać, że dostępność połączeń z różnymi aplikacjami i kontami urządzeń
może się różnić w zależności od regionu lub rynku.

Łączenie aplikacji i urządzeń
Możesz zsynchronizować swoje aplikacje fitness i zdrowia innych firm z Glooko, aby wciągnąć dane o
rutynie aktywności fizycznej.
Aby połączyć aplikacje innych firm z Glooko:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz aplikacje i urządzenia.
2. Wybierz z listy aplikacji innych firm i kliknij Połącz. Powrócisz na stronę logowania danej aplikacji.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby zalogować się i połączyć aplikacje ze swoim kontem Glooko.

Glooko® do użytku osobistego

20

Prześlij Omnipod® PDM
Aby przesłać dane z systemu Omnipod:
1. W Ustawieniach > Aplikacje i urządzenia kliknij Prześlij Omnipod® PDM.
2. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie chęci kontynuowania, kliknij Kontynuuj.
3. Wybierz System Omnipod® PDM lub System Omnipod DASH™, następnie kliknij Dalej.
UWAGA: podczas próby synchronizowania systemu Omnipod DASH™ w komputerze z
systemem Mac, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie Glooko Uploader, aby
zsynchronizować Twoje dane z Glooko.
4. Wykonuj polecenia ekranowe, aby połączyć urządzenie i przesłać dane.
WSKAZÓWKA: jeśli poprzednio urządzenie Omnipod zostało zsynchronizowane, na górze, całkowicie
po prawej stronie na większości ekranów, jest opcja przesłania danych po wybraniu Prześlij
Omnipod® PDM. Możesz także zsynchronizować urządzenie Omnipod w aplikacji Glooko Mobile App
ze Strony głównej > Synchronizuj.

Łączenie z DASH™ Cloud*
Możesz połączyć swoje konto Omnipod DASH™ Cloud z kontem Glooko, aby co 24 godziny
synchronizować dane.
Aby połączyć konto Omnipod DASH™ Cloud:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz z DASH™ Cloud.
2. Kliknij Połącz.
• Jeśli już masz konto PodderCentral™ wprowadź swoje dane logowania i kliknij Zaloguj
się.
• Jeśli nie masz istniejącego konta PodderCentral™, przewiń w dół do Utwórz konto
PodderCentral™ i utwórz nowe konto.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby zarejestrować i/lub połączyć konto.
UWAGA: po połączeniu konta zostanie wyświetlony status urządzenia jako W toku i dane mogą
pojawić się po upływie nawet godziny. Po zmianie statusu na Połączony, rozpocznie się
synchronizowanie danych.
WSKAZÓWKA: możesz też połączyć konto DASH™ Cloud w aplikacji Glooko Mobile App ze Strony
głównej > Synchronizuj.
* Obecnie dostępna tylko w USA.
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Pobieranie Glooko Uploader
Możesz zainstalować Glooko Uploader, aby synchronizować dane z kompatybilnych glukometrów,
pomp insulinowych i CGM ze swoim kontem Glooko ze swojego komputera. Więcej informacji po
kliknięciu tutaj.

Połącz konto Dexcom
Co cztery godziny możesz łączyć swoje konto Dexcom ze swoim kontem Glooko, aby synchronizować
dane (z trzygodzinnym opóźnieniem) z Dexcom.
Aby połączyć konto Dexcom:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz konto Dexcom.
2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło do konta Dexcom, następnie kliknij Zaloguj się.
• Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz konto Dexcom, aby utworzyć nowe konto.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć i/lub połączyć swoje konto.
WSKAZÓWKA: możesz też połączyć konto Dexcom w aplikacji Glooko Mobile App ze Strony głównej >
Synchronizuj.

Łączenie konta Eversense
Co cztery godziny możesz łączyć swoje konto Eversense ze swoim kontem Glooko, aby
synchronizować dane z Eversense.
Aby połączyć konto Eversense:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz konto Eversense.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło w Eversense, następnie kliknij Zaloguj się.
• Jeśli nie masz konta, kliknij Zarejestruj się, aby utworzyć nowe konto.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć i/lub połączyć swoje konto.
WSKAZÓWKA: możesz też połączyć konto Eversense w aplikacji Glooko Mobile App ze Strony głównej
> Synchronizuj.
* Obecnie dostępna tylko w USA.
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Łączenie urządzeń iGlucose
Możesz połączyć glukometry iGlucose ze swoim kontem Glooko w celu zsynchronizowania danych z
iGlucose w czasie rzeczywistym.
UWAGA: przed połączeniem glukometru iGlucose do Glooko, musisz mieć co najmniej jeden odczyt w
swoim glukometrze.
Aby połączyć glukometr iGlucose:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz urządzenia iGlucose.
2. Wprowadź numer seryjny swojego glukometru iGlucose i ostatni odczyt (wartość), następnie
kliknij Dalej.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby połączyć glukometr.
WSKAZÓWKA: możesz też połączyć glukometr iGlucose w aplikacji Glooko Mobile App ze Strony
głównej > Synchronizuj.

Połącz konto Abbott FreeStyle LibreView *
Aby stale synchronizować dane z sensora Abbott FreeStyle Libre, możesz połączyć konto Abbott
FreeStyle LibreView z kontem Glooko.
Aby połączyć konto Abbott FreeStyle LibreView:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz konto Abbott FreeStyle LibreView.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do aplikacji FreeStyle Libre, a następnie kliknij przycisk
Zaloguj się.
• Jeśli nie masz konta, wejdź na stronę: https://www.libreview.com, aby utworzyć nowe
konto.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć i/lub połączyć swoje konto.

*Obecnie dostępne tylko w Szwecji i Norwegii.
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Połącz Ypsomed mylife*
Aby raz na godzinę automatycznie synchronizować dane z pompy Ypsomed, możesz połączyć konto
Ypsomed mylife z kontem Glooko.
Aby połączyć konto Ypsomed mylife:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz Ypsomed mylife.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do Ypsomed mylife, a następnie kliknij przycisk Połącz.
• Jeśli nie masz konta, wejdź na stronę: https://mylife-software.net, aby utworzyć nowe
konto.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć i/lub połączyć swoje konto.
*Dostępne tylko na wybranych rynkach.

Łączenie z kontem OneTouch Reveal®
Konto LifeScan OneTouch Reveal® można połączyć z kontem Glooko®, aby automatycznie
synchronizować dane z urządzenia LifeScan.
Aby połączyć konto OneTouch Reveal®:
1. W Ustawienia > Aplikacje i urządzenia, kliknij Połącz OneTouch Reveal®.
2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do konta OneTouch Reveal®, a następnie kliknij przycisk
Połącz.
o Jeśli nie masz konta, na stronie logowania OneTouch Reveal® możesz wybrać opcję
„Utwórz konto” .
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby utworzyć i/lub połączyć swoje konto.
* Dostępne tylko na wybranych rynkach.

Prześlij dane Abbott
Możesz dodać dane z Abbott FreeStyle Libre do Glooko, pobierając dane Abbott w Libreview jako plik
csv, a następnie przesyłając plik csv na swoje konto Glooko.
Aby przesłać plik csv z danymi Abbott na swoje konto Glooko:
1. W zakładce Ustawienia > Aplikacje i urządzenia kliknij Prześlij dane Abbott.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij Prześlij.
WSKAZÓWKA: Dane Abbott możesz również pobrać klikając Pobierz dane Abbott na górze większości
ekranów swojego konta.
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Zarządzanie kontem
Usuwanie konta
W Ustawienia > Zarządzanie kontem masz opcję usunięcia konta Glooko w dowolnym momencie.
Spowoduje to usunięcie także wszystkich danych z konta Glooko. Aby usunąć konto, po prostu kliknij
przycisk Usuń konto.
WSKAZÓWKA: możesz też usunąć konto w aplikacji Glooko Mobile App w opcji Profil > Osobiste.
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4. Przegląd raportów
W Glooko można łatwo wyświetlać i udostępniać swoje dane dotyczące cukrzycy. Jeśli na koncie
Glooko masz dane, możesz zapisać, wydrukować i udostępniać raporty poprzez aplikację Glooko
Mobile App lub aplikację Glooko Mobile App.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych raportów i o sposobach interpretowania danych
podano w Przewodniku po raportach Glooko.

4.1. Dostępne raporty
Dostępne raporty:
•
•
•
•
•
•
•
•

Podsumowanie
Dziennik
Przegląd
Przegląd dobowy
Nakładka
Kalendarz
Spostrzeżenia
Urządzenia
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4.2. Tworzenie i udostępnianie raportów
Tworząc raporty możesz włączyć do nich wszystkie dostępne dane lub wybrać dane, które powinny
być wyświetlane.

Raporty z aplikacji mobilnej
W aplikacji Glooko Mobile App masz opcję wysyłania raportów e-mailem, faksem lub drukowania
raportu w formie PDF bądź wysłania go e-mailem w formacie CSV.
Aby tworzyć raporty w aplikacji Glooko Mobile App:
1. Wybierz Udostępnij raport na bocznym pasku nawigacji
() w urządzeniach z systemem Android lub wybierz
menu Więcej w urządzeniach z systemem iOS.
2. Dotknij, aby wybrać żądaną metodę udostępniania.
• Podczas udostępniania raportu PDF, wybierz ramy
czasowe, kryteria raportu i preferowaną opcję
drukowania.
• Dotknij ikonę Raporty ( ) znajdującą się u góry po
prawej stronie ekranu.
3. Wykonuj polecenia ekranowe, aby wygenerować raport.

Raporty z aplikacji internetowej
W aplikacji internetowej Glooko masz opcję zapisania lub drukowania raportu w formacie PDF.
Aby wyświetlać i udostępniać raporty w
aplikacji internetowej Glooko:
1. Wybierz Utwórz raport PDF, u góry po
prawej stronie większości ekranów.
2. Wybierz zakres czasowy, w którym
powinny zostać zawarte dane raportu.
3. Po zdefiniowaniu kryteriów kliknij
Utwórz PDF.
4. Wyświetlaj, pobieraj i drukuj swoje
raporty.

Glooko® do użytku osobistego

27

5. Pomoc
Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Można się z nami kontaktować w dowolny z
poniższych sposobów:
•
•

Pomoc online: www.support.glooko.com
Pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Stany Zjednoczone
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Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Szwecja
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Dodatek: Dodatkowe funkcje
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Mobilny system dozowania insuliny (Mobile Insulin Dosing System, MIDS) Glooko jest przeznaczony
do pomagania osobom chorym na cukrzycę typu 2 w przeglądaniu, analizowaniu, ocenie i
informowaniu lekarzy o odczytach poziomów glukozy we krwi na czczo. Program MIDS umożliwi
otrzymywanie dostosowań długo działającej insuliny między wizytami, na podstawie planu leczenia
skonfigurowanego przez lekarza.
MIDS jest dostępny tylko dla pacjentów, którym lekarz zaleci ten program. MIDS jest stosowany tylko
na receptę. MIDS jest przeznaczony do współdziałania z odczytami poziomów glukozy raportowanymi
w mg/dl i nie można go bezpiecznie używać z wartościami podawanymi w mmol/l. Aby uniknąć
szkody, wszystkie glukometry używane z systemem Glooko muszą być ustawione na wartości
podawane w mg/dl.
Więcej informacji na temat MIDS podano w Przewodniku MIDS Glooko dla pacjentów.
* Obecnie dostępna tylko w USA.

A.2. Glooko Clinical Research
Glooko Clinical Research (naukowe badanie kliniczne Glooko)
umożliwia lekarzom monitorowanie użytkowników uczestniczących
w naukowych badaniach klinicznych. Jako uczestnik naukowego
badania klinicznego masz dostęp to osobnej aplikacji mobilnej
Glooko Clinical Research (naukowe badanie kliniczne Glooko), która
musi być połączona z unikalnym kodem Glooko Clinical Research
ProConnect (przekazanym przez koordynatora ośrodka) w celu
udostępniania Twoich danych dotyczących cukrzycy.
Jako uczestnik badania naukowego możesz także przesyłać i
udostępniać dane używając osobnego narzędzia Uploader badania
naukowego.
UWAGA: aplikację mobilną Glooko Clinical Research (klinicznego
badania naukowego Glooko) można jednocześnie połączyć z jednym
kodem ProConnect.
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A.3. Basal-IQ
Pacjenci korzystający z pompy Tandem t:slim X2 wraz z CGM mają możliwość aktywowania
technologii o nazwie Basal-IQ. Jest to zaawansowana technologia, która prognozuje niski poziom
cukru we krwi i pomaga mu zapobiegać. Dzięki Basal-IQ pacjent może pozostawić pompie możliwość
automatycznego wstrzymywania i wznawiania podawania insuliny na podstawie odczytów CGM.
Pacjent, który ma zainstalowaną technologię Basal-IQ na
pompie, może wybierać spośród 2 trybów:
•
•

Basal-IQ
Tryb ręczny

W Glooko, jeśli istnieją dane Basal-IQ pacjenta, jest to
uwidocznione na stronie podsumowania w postaci karty informacyjnej o nazwie Dane systemu. Opcja
Basal-IQ jest też widoczna w widoku dziennym, w części Wykresy.

A.4. Control-IQ
Pacjenci korzystający z pompy Tandem t:slim X2 wraz z CGM mają możliwość aktywowania
technologii o nazwie Control-IQ. Jest to zaawansowana hybrydowa technologia działająca w pętli,
przewidująca i pomagająca zapobiegać wysokim i niskim poziomom glukozy we krwi. Technologia
Control-IQ umożliwia pacjentowi zezwolenie pompie na automatyczne dostosowywanie poziomów
insuliny na podstawie odczytów CGM.
Pacjent, który ma zainstalowaną technologię Control-IQ
na pompie może wybierać spośród 4 trybów:
•
•
•
•

Control-IQ
Sen
Aktywność fizyczna
Ręczny

W aplikacji internetowej Glooko, jeśli istnieją dane Control-IQ pacjenta, jest to uwidocznione na
stronie podsumowania w postaci karty informacyjnej o nazwie Dane systemu. Control-IQ jest też
widoczna w widoku dziennym, w części Wykresy.
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A.5. Omnipod 5*
Pacjenci używający pompy Omnipod 5 wraz z urządzeniem CGM firmy Dexcom mają możliwość
aktywowania technologii zamkniętej pętli opracowanej przez firmę Insulet. Jest to zaawansowana
hybrydowa technologia zamkniętej pętli, która przewiduje i pomaga zapobiegać zarówno wysokim,
jak i niskim poziomom. Dzięki niej pacjent może pozostawić pompie możliwość automatycznego
dostosowania poziomu insuliny na podstawie odczytów CGM.
Pacjent posiadający urządzenie Omnipod 5 i urządzenie CGM
firmy Dexcom może wybrać jeden z 4 trybów:
•
•
•
•

Tryb automatyczny
Automatyczny: Ograniczony
Automatyczny: HypoProtect
Tryb ręczny

W Glooko, jeśli dla danego pacjenta istnieją dane z
zamkniętego obiegu z urządzenia Omnipod 5, są one widoczne na stronie Podsumowanie w postaci
karty informacyjnej o nazwie Dane dotyczące systemu. Dane z zamkniętej pętli są również
przedstawiane w widoku dziennym, w części Wykresy.
UWAGA: Omnipod 5 jest zintegrowana w chmurze. Połączenie z Glooko nawiązywane jest w Podder
Central, gdzie użytkownicy muszą autoryzować połączenie pomiędzy swoim Omnipod 5 i Glooko. Po
nawiązaniu połączenia dane będą regularnie przekazywane do Glooko z godzinnym opóźnieniem.
* Obecnie dostępne tylko w USA.
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