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KÄYTTÖTARKOITUS
Glooko on koti- ja ammattikäyttöön sopiva tiedonhallintaohjelmisto, joka auttaa diabetesta sairastavia henkilöitä ja heitä
hoitavia terveydenhoidon ammattilaisia verensokerin mittaustulosten tarkastelussa, analysoinnissa ja arvioinnissa ja tukee näin
diabeteksen hoitotasapainoa. Glooko muodostaa yhteyden yhteensopiviin lääkinnällisiin laitteisiin ja seurantalaitteisiin, jotta
käyttäjät voivat siirtää tietonsa Glooko-järjestelmään. Glookon tarkoituksena ei ole antaa hoitopäätöksiä, eikä sitä saa käyttää
ammatillisen terveydenhoidon antaman neuvonnan korvikkeena.

VAROITUS!
Glooko ei mittaa, tulkitse tai tee päätöksiä välittämistään tiedoista eikä sen tarkoituksena ole tehdä automaattisia hoitopäätöksiä
tai toimia ammatillisen harkinnan korvikkeena. Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on suoritettava asianmukaisen
terveydenhoidon ammattilaisen valvonnassa.
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JOHDANTO
Glooko synkronoi tiedot diabeteslaitteista, kuten verenglukoosimittareista (BG), insuliinipumpuista, jatkuvan
glukoosinseurannan monitoreista (CGM), kuntoilun seuraimista ja puettavista laitteista, ja esittää nämä tiedot helposti
ymmärrettävinä raportteina sekä kaavioina diabeteshoidon yleisen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi.
Raportit, joihin tässä oppaassa viitataan, ovat saatavilla Glooko-verkkosovelluksessa. Siirry Glooko-verkkosovellukseen
navigoimalla verkkoselaimessasi osoitteeseen my.glooko.com.
Lisätietoja Glookon käytöstä on seuraavissa pikaoppaissa:
• Glooko® klinikoille -pikaopas
• Glooko® henkilökohtaiseen käyttöön -pikaopas
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1.RAPORTIT

RAPORTIT
1. RAPORTTIKRITEERIT
1.1 AJANJAKSO
Raporttien ajanjakson voi valita näyttöjen Yhteenveto,
Kaaviot, Loki ja Näkemykset yläosasta. Vaihtoehdot
ovat 1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa, 30 päivää, 90 päivää ja
mukautettu ajanjakso. Raporttien oletusajanjakso on 2
viikkoa.
HUOMAA: Ajanjakson valinta säilyy ennallaan, kun
potilastilillä tarkastellaan lisäraportteja, mutta valinta
nollautuu, kun tililtä poistutaan tai käyttäjä kirjautuu ulos.
Aina kun tilille siirrytään, ajanjaksoa on muutettava, jos
halutaan tarkastella eri ajanjakson tietoja.

1.2 GLUKOOSITIETOLÄHDE
Näyttöjen Yhteenveto, Kaaviot ja Näkemykset (sarjan ja
paikan vaihto) yläosassa voi valita glukoositietolähteen,
joka määrittää, minkä tyyppisiä glukoositietoja
raporteissa näytetään. Glukoositietolähteen vaihtoehdot
ovat BG ja CGM. Oletustietolähde on se, jossa on
viimeisimmät potilastiliin liittyvät lukemat.
HUOMAA: Jos tilille ladataan vain yhden tyyppisiä tietoja
(BG tai CGM), glukoositietolähdettä ei voi muuttaa.

1.3 LIIKUNTATIETOLÄHDE
Yhteenveto-näytön yläosassa voi valita
liikuntatietolähteen (jos soveltuu), joka määrittää,
minkä tyyppisiä liikuntatietoja raporteissa näytetään.
Liikuntatietolähteen vaihtoehtoja ovat askeleet, kesto,
kalorit, etäisyys − mi ja etäisyys − km.
HUOMAA: Jos potilastiliin on yhdistetty useita
terveyslaitteita, voit valita vain laitteen, josta tiedot
näytetään, napsauttamalla laitteen vieressä olevaa
valintamerkkiä. Valitut laitteet näkyvät sinisinä.
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2. YHTEENVETO | 2.1 GLUKOOSI

2. YHTEENVETO
Yhteenveto (johon voi siirtyä potilastilin Yhteenveto-välilehdeltä) esittää yhdistetyn näkymän tärkeimmistä
diabetestiedoista. Tiedot näytetään valitun ajanjakson (1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa, 30 päivää, 90 päivää tai mukautettu
ajanjakso) ja glukoositietolähteen (BG tai CGM) perusteella.

1

2

3
4

1.4

2.1 GLUKOOSI
Tarkastele yhdellä silmäyksellä glukoositasoja koskevia
tilastoja. Värikoodaus helpottaa tavoitealueen sisäpuolella
sekä tavoitealueen ylä- ja alapuolella olevien lukemien
näkemistä.

1 	Glukoosilukemat tietyn aikavälin sisällä näkyvät

eri alueilla. Alla on mahdollista tarkastella minkä
prosenttiosuuden ajasta jatkuvan glukoosiseurannan
monitori on ollut aktiivinen, tai verenglukoosin
lukemien keskiarvoa per päivä, valitun aikajakson
sisällä.

2 	Glukoosin yhteenvetotiedot sisältävät GMI:n

(glukoosinhallinnan ilmaisimen), keskiarvon,
mediaanin (keskikohta), SD:n (vakiopoikkeama),
CV:n (variaatiokertoimen), % atkuvan
glukoosiseurannan monitorin (CGM) aktiivisuusajan
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(jos tarkastellaan CGM:ää), lukemat/päivä (jos
tarkastellaan verenglukoosia), korkeimman ja
matalimman.

3 	Jos haluat nähdä yksityiskohtaisemmat

glukoositiedot, voit tarkastella tietoja kahden tunnin
välein tai vuorokaudenajan tai viikonpäivän mukaan.
Valitse jokin näistä ryhmistä, niin alla näkyvät tiedot
muuttuvat.

hiiren kohdistinta AGP-kuvaajan yläpuolella,
4 	Pidä
jolloin näet glukoosin trendin valitulle päivän
osalle. Kun olet BG (verenglukoosi) -tilassa, pidä
hiiren kohdistinta jonkin pylväskaavion pylvään
päällä nähdäksesi, mikä prosenttiosuus lukemista
oli valittuna aikavälinä Hyvin korkea, Korkea,
Alueella, Alhainen, Hyvin alhainen.

2. YHTEENVETO | 2.2 INSULIINI, RUOKAVALIO, KUNTOILU

1

3

4
2
6
5

2.2 INSULIINI-, RUOKAVALIO-, KUNTOILU-, LGS/PLGSJA JÄRJESTELMÄTIEDOT
Katso valitun ajanjakson tiedot insuliiniannoksista,
hiilihydraattien kulutuksesta ja aktiivisuustasoista.

kuntoilutietoja tallennetaan (puettavalla laitteella
4 	Jos
tai manuaalisesti), Kuntoilu näyttää askeleet, keston,
kalorit tai etäisyyden valitun Liikuntatietolähteen
perusteella.

1 	Jos insuliinipumpun tiedot synkronoidaan Glookon

kanssa, Insuliini-piirakkakaaviossa näkyy basaalin ja
boluksen päivittäiset keskiarvot valitulta aikaväliltä.

näyttää bolusten kokonaisprosenttiosuuden,
2 	Ohitukset
jossa annosteltu insuliinimäärä poikkesi pumpun
ehdottamasta määrästä.
näyttää hiilihydraattien päivittäisen
3 	Ruokavalio
keskiarvon ja ruokamerkintöjen määrän päivittäisen
keskiarvon.

laitteissa LGS/PLGS näyttää insuliinin
5 	Yhteensopivissa
automaattisen keskeytyksen.
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 hteensopivissa laitteissa Järjestelmätiedot näyttää
Y
kehittyneen insuliinipumpputeknologian tiedot (esim.
Basal-IQ, Control-IQ ja Omnipod 5).

	Huomaa: Tiedot 5:ssa ja 6:ssä näkyvät vain, jos tiedot
ovat läsnä tietyn aikavälin sisällä.
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2. YHTEENVETO | 2.3 TRENDIT

1

2

3

2.3 TRENDIT*
Tunnista tärkeimmät trendit, kuten glukoositason
korkeat lukemat, ja käytä näitä tietoja diabeteksen
hallinnan parantamiseen. (HUOMAA: Näihin eivät sisälly
insuliinipumppuun syötetyt BG-lukemat.)

1

	Vertailut ilmaisevat, kuinka usein BG-lukemat ovat
valitulla aikavälillä korkeita, matalia ja alueella – ja
lukemakeskiarvo – verrattuna edelliseen aikaväliin.

2 	Mallit ilmaisevat vuorokauden ajan, jolloin lukemat

ovat erityisen korkeita ja matalia. Nämä näkyvät vain
30 päivän aikaväliltä.

3 	Parhaat päivät ilmaisevat, minä viikonpäivänä

diabetesterveys oli parhaiten hallinnassa valitulla
aikavälillä.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa
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3. KAAVIOT | 3.1 YLEISKATSAUS: BG-TIEDOT

3. KAAVIOT
Kaaviot (joihin siirrytään potilastilin Kaaviot-välilehdeltä) esittävät diabetestiedot visuaalisesti. Tiedot näytetään valitun
ajanjakson (1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa, 30 päivää, 90 päivää tai mukautettu ajanjakso), glukoositietolähteen (BG tai CGM)
ja liikuntatietolähteen (askeleet, kesto, kalorit, etäisyys − mi tai etäisyys − km) perusteella.

2

1

3

3.1 YLEISKATSAUS: BG-TIEDOT
Tässä näet, miten glukoositasot korreloivat insuliinin,
hiilihydraattien ja liikunnan kanssa valitun aikavälin aikana.
Kun glukoositietolähteeksi on asetettu BG, glukoositiedot
heijastavat vastaavasti BG-tietoja.
Jos tiedot Glukoosista, Hiilihydraateista,
1 	
Insuliinista ja Liikunnasta on tallennettu, ne
näytetään pinottuina kaavioina, jotka mahdollistavat
eri tietopisteiden vertailun, ja legendassa
on tietoja väreistä ja symboleista. Laajenna
rekisteröintilomake asettaaksesi potilaan ateria-ajat.

Prosenttipisteet-vaihtoehto nähdäksesi
2 	Valitse
tiedot 10.−90. prosenttipisteen ja 25.−75.
prosenttipisteen perusteella päivän tai viikon
mukaan. Valitse Keskiarvo-vaihtoehto trendiviivan
näyttämiseksi, joka osoittaa glukoosin keskiarvot
valitulta aikaväliltä. Aseta ateria-ajat.
osoitin jonkin päivän päälle nähdäksesi
3 	Siirrä
kyseisen päivän kanssa korreloivat glukoosi-,
hiilihydraatti-, insuliini- ja liikuntatiedot. Napsauta
päivää tarkastellaksesi kyseisen päivän 1 päivän
yleiskatsaus -kaaviota.
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3. KAAVIOT | 3.2 YLEISKATSAUS: CGM-TIEDOT

2

1

3

1. Modaalinen

4

3.2 YLEISKATSAUS: CGM-TIEDOT
Tässä näet, miten glukoositasot korreloivat insuliinin,
hiilihydraattien ja liikunnan kanssa valitun aikavälin
aikana. Kun glukoositietolähteeksi on asetettu CGM,
glukoositiedot heijastavat vastaavasti CGM-tietoja.
Jos tiedot Glukoosista, Hiilihydraateista,
1 	

Insuliinista ja Liikunnasta on tallennettu,
ne näytetään pinottuina kaavioina, jotka
mahdollistavat eri tietopisteiden vertailun, ja
legendassa on tietoja väreistä ja symboleista.

2 	Valitse Prosenttipisteet-vaihtoehto nähdäksesi
tiedot 10.−90. prosenttipisteen ja 25.−75.
prosenttipisteen perusteella päivän tai
viikon mukaan. Valitse Keskiarvo-vaihtoehto
trendiviivan näyttämiseksi, joka osoittaa
glukoosin keskiarvot valitulta aikaväliltä.
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3 	Siirrä osoitin jonkin päivän päälle nähdäksesi

kyseisen päivän kanssa korreloivat glukoosi-,
hiilihydraatti-, insuliini- ja liikuntatiedot. Napsauta
päivää tarkastellaksesi kyseisen päivän 1 päivän
yleiskatsaus -kaaviota.

4 	Kaikissa kaavioissa ja raporteissa kaikki

insuliinitiedot on ryhmitelty yhteen Insuliinitiedoiksi, ellei insuliinipumpun ja älykynän (ja/
tai manuaalisesti syötettyjä) insuliinitietoja
ole. Tällöin insuliinipumpun tiedot näkyvät
muodossa Insuliini − pumppu, ja älykynä (ja/tai
manuaalisesti syötetyt) insuliinitiedot näkyvät
muodossa Insuliini − muu.

3. KAAVIOT | 3.3 YLEISKATSAUS: 1 PÄIVÄ

1
1.3

2

1.4

5

3

4

3.3 YLEISKATSAUS: 1 PÄIVÄ
Tässä näet, miten glukoositasot korreloivat insuliinin,
hiilihydraattien ja liikunnan kanssa tiettynä päivänä.
Jos tiedot Glukoosista, Hiilihydraateista,
1 	

Boluksesta, Basaalimäärästä, Järjestelmästä ja
Liikunnasta on tallennettu, ne näytetään pinottuina
kaavioina, jotka mahdollistavat eri tietopisteiden
vertailun, ja legendassa on tietoja väreistä ja
symboleista.

2 	Tämä kaavio yhdistää glukoositiedot kaikista

tietolähteistä (BG ja CGM). Ateriaa edeltävä
tavoitealue ilmaistaan katkoviivoina, ja aterian
jälkeinen tavoitealue ilmaistaan yhtenäisinä viivoina.

3 	Siirrä osoitin jonkin tietopisteen päälle nähdäksesi

4 	Jos Basal-IQlla tai Control-IQ:lla varustettu pumppu
on synkronoitu Glookon kanssa, nämä tiedot
näytetään Järjestelmä-tietoina. Lisätiedot, kuten
insuliinin automaattiset annostelut ja pumpun
automaattiset keskeytykset jne. löytyvät myös
kohdista Bolus ja Basaalimäärä.

5 	Jos Omnipod 5 on synkronoitu Glookon kanssa,

suljetun silmukan tiedot näytetään Järjestelmätietoina. Lisätietoja automaattisista keskeytyksistä on
näkyvillä kohdassa OP5-BASAALI.
Lisätietoja järjestelmän annosteluista esitetään
kuvatekstissä kuvaajan alla.

glukoosilukeman, hiilihydraattien kokonaismäärän,
insuliinitiedot tai liikuntatiedot kyseiseltä ajalta.
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3. KAAVIOT | 3.4 PEITTOKUVA: BG-TIEDOT

2

1

3

4

5

6

1

3.4 PEITTOKUVA: BG-TIEDOT
Katso verenglukoositrendit viikonpäivän ja vuorokauden
ajan mukaan. Kun glukoositietolähteeksi on asetettu
BG, peittokuvan kaaviovaihtoehtoja on kaksi: Hajonta ja
Laatikko ja viiva.

1

Vaihda Hajontaan tai Laatikkoon ja viivaan
tarkastellaksesi erityyppisiä tietoja visualisoivia kaavioita.

2

 un tarkastelet hajontakaaviota: Valitse vaihtoehto
K
Yhdistä päivät yhdistääksesi kaikki BG-lukemapisteet.
Valitse Keskiarvo-vaihtoehto trendiviivan näyttämiseksi,
joka ilmaisee lukemakeskiarvot valitulta aikaväliltä.

3

12

	Valitse viikonpäivä (tai useita päiviä) tarkastellaksesi
kaaviota, jossa on vain kyseiset tiedot. Poista kaikkien
päivien valinta nähdäksesi kaikki tiedot yhdessä
kaaviossa.

4

 iirrä osoitin tietyn päivämäärän/kellonajan päälle
S
tarkastellaksesi kyseistä tietopistettä vastaavia
glukoositietoja. Napsauta pistettä Hajonta-kaaviossa
tarkastellaksesi kyseistä lukemaa edeltäviä ja sen jälkeisiä
tietoja Historia-luettelossa. Siirrä osoitin vasemmalle tai
oikealle tarkastellaksesi muita tietopisteitä.

5 	Tarkastele glukoositietoja, mukaan lukien keskiarvo,
keskihajonta, variaatiokerroin, lukemia/päivä, ja
glukoosin vaihteluväli.

Jos haluat nähdä jatkuvan glukoosiseurannan
6 	

monitorin arvot kyseiselle päivälle, pidä hiiren
kohdistinta tietyn päivämäärän ja kellonajan päällä
laatikko-janakuviossa.

3. KAAVIOT | 3.5 PEITTOKUVA: CGM-TIEDOT

2

1
3

4

1

5

3.5 PEITTOKUVA: CGM-TIEDOT
Katso verenglukoositrendit viikonpäivän ja vuorokauden
ajan mukaan. Kun glukoositietolähteeksi on asetettu CGM,
peittokuvan kaaviovaihtoehtoja on kaksi: Spagetti ja AGP.

1 	Vaihda Spagettiin tai AGP:hen tarkastellaksesi
erityyppisiä tietoja visualisoivia kaavioita.

2

	Valitse viikonpäivä (tai useita päiviä) tarkastellaksesi
kaaviota, jossa on vain kyseiset tiedot. Poista
kaikkien päivien valinta nähdäksesi kaikki tiedot
yhdessä kaaviossa.

4 	Tarkastele glukoositietoja, mukaan lukien keskiarvo,
keskihajonta, variaatiokerroin, lukemia/päivä,
aikaväli, ja % jatkuvan glukoosiseurannan monitorin
aktiivisuusaika.

Jos haluat ymmärtää glukoosiarvojen mediaanin ja
5 	

vaihteluvälin, pidä hiiren kohdistinta AGP-kuvaajan
tietyn päivämäärän/kellonajan päällä.

3 	Siirrä osoitin tietyn päivämäärän/kellonajan päälle

tarkastellaksesi kyseistä tietopistettä vastaavia
glukoositietoja. Siirrä osoitin vasemmalle tai oikealle
tarkastellaksesi muita tietopisteitä.

13

3. KAAVIOT | 3.6 KALENTERI

1

2

3

3.6 KALENTERI
Havaitse eri ajanjaksojen glukoosimallit kontekstinäkymistä, jotka ilmaisevat, miten hiilihydraatit ja insuliini
korreloivat glukoositasojen kanssa.
Kalenteri yhdistää kaikista tietolähteistä (BG ja
1 	
CGM) saadut tiedot yhdeksi raportiksi, jossa on
kattava näkymä kaikista valitun aikavälin tiedoista.
Jos tiedot Glukoosista, Hiilihydraateista,
2 	

Boluksesta ja Basaalimäärästa on tallennettu, ne
näytetään pinottuina kaavioina, jotka mahdollistavat
eri tietopisteiden vertailun, ja legendassa on tietoja
väreistä ja symboleista.
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3 	Kun napsautat jotakin päivää, siirryt kyseisen päivän
1 päivän yleiskatsaus -kaavioon.

4. LOKI | 4.1 INSULIININ BOLUSANNOKSET

4. LOKI
Loki (johon siirrytään potilastilin Loki-välilehdeltä) esittää verenglukoosiilukemat, hiilihydraatit, bolusinsuliinin ja basaaliinsuliinin päivittäisessä lokimuodossa. Tiedot näytetään valitun ajanjakson perusteella (1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa,
30 päivää, 90 päivää tai mukautettu ajanjakso).

2

1

3

5

4
6

4.1 INSULIININ BOLUSANNOKSET
1 	Tiedot ryhmitellään viikon mukaan valitusta

aikavälistä riippumatta. Lukemat on värikoodattu
sen mukaan, ovatko ne Alueen yläpuolella,
Tavoitealueella vai Alueen alapuolella.

2

	Jos lukemalle on useita arvoja, ne on merkitty
tähdellä (*), ja vain äärimmäisin arvo näytetään.

3

	Manuaaliset arvot ilmaistaan käsinkirjoitetun
näköisellä fontilla.

4 	Ennen ateriaa otetut lukemat on merkitty lukeman
vieressä olevalla mustalla täplällä (•).

5 	Korjausbolus (korjaustyyppinen bolus) on merkitty
alaspäin osoittavalla nuolella () bolusarvon
vieressä, joka näkyy lukeman alapuolella.

6 	Raportin alapuolella näkyvät vuorokaudenajan

keskiarvot (aamu, iltapäivä, ilta ja yö), ja äärioikealla
ovat viikoittaiset keskiarvot.
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5. HISTORIA | TALLENNETUT JA MANUAALISESTI KIRJATUT TAPAHTUMAT

5. HISTORIA
Historiatiedoissa (saatavilla potilastilin Historia-välilehden kautta) näkyy erilaisia tapahtumia, jotka potilas on joko
tallentanut laitteillaan tai kirjannut manuaalisesti Glooko Mobile App -sovelluksessa. Tiedot näytetään valitun
ajanjakson perusteella (1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa, 30 päivää, 90 päivää tai mukautettu ajanjakso).

2

1

5.1 TALLENNETUT JA MANUAALISESTI
KIRJATUT TAPAHTUMAT
Historiatiedoissa näkyvät äskettäin
1 	

tallennetut tapahtumat, kuten A1c, hälytykset,
verensokerilukemat, verenpaine, liikunta, ruoka,
insuliini, ketonit, lääkitys, huomautukset ja paino.
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Historiatietojen tapahtumia voi suodattaa siten, että
2 	
vain tietyt tiedot näkyvät valitulta ajanjaksolta.

6. NÄKEMYKSET | 5.1 SARJAN JA PAIKAN VAIHTO

6. NÄKEMYKSET
Näkemykset-raporteissa (joihin siirrytään potilastilin Näkemykset-välilehdeltä) on yksityiskohtaiset näkymät
insuliinitiedoista vain, jos tilille on ladattu insuliinipumppu. Tiedot näytetään valitun ajanjakson (1 päivä, 1 viikko,
2 viikkoa, 30 päivää, 90 päivää tai mukautettu ajanjakso) ja glukoositietolähteen (BG tai CGM) perusteella.

1
2

3

6.1 SARJAN JA PAIKAN VAIHTO
Tässä näet, miten sarjan tai paikan vaihtotiheys vaikuttaa
glukoositasoihin.

1 	Vaihda vaihtoehtojen BG ja CGM välillä

tarkastellaksesi sarjan tai paikan vaihtotapahtumien
malleja tietolähteittäin.

3 	Glukoositasot -12 tuntia ennen sarjan tai paikan

vaihtoa ja +6 tuntia vaihdon jälkeen päivän mukaan
näkyvät ensisijaisen kaavion alapuolella. Kun
napsautat jotakin päivää, siirryt 1 päivän yleiskatsaus
-kaavioon.

2 	Lukemat on ryhmitelty tapahtumien välisen ajan

mukaan ( 1 päivä, 2 päivää, 3 päivää, 4 päivää ja 5
päivää). Kunkin ryhmän mediaanit (keskimmäiset)
BG-arvot on merkitty sinisellä pisteellä (•). Jokaisen
palkin tummansininen osa edustaa lukemia, jotka
ovat 25−75 % BG-keskiarvosta -12 tuntia ennen
vaihtoa, ja vaaleansininen osa lukemia, jotka ovat
10−90 %.
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6. NÄKEMYKSET | 6.2 VÄLIAIKAISEN BASAALIN VÄHENTÄMINEN JA KESKEYTYS

1
2

6.2 VÄLIAIKAISEN BASAALIN VÄHENTÄMINEN
JA KESKEYTYS
Tässä näet, miten väliaikainen basaali vähentää tai
keskeyttää glukoositasojen vaikutuksen tarkastelemalla
lukemia jokaista toimenpidettä ennen, sen aikana ja sen
jälkeen.

1 	Tarkastele glukoosin muutoksia -1 tunti ennen

muutosta, muutoksen aikana (15 minuutin lisäyksin)
ja +4 tuntia muutoksen jälkeen. Järjestä tiedot
päivämäärän, kellonajan, väliaikaisen basaalimäärän
tai keston mukaan.

2 	Kun valitset ajan, siirryt 1 päivän yleiskatsaus
-kaavioon.
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6. NÄKEMYKSET | 6.3 VÄLIAIKAISEN BASAALIN LISÄÄMINEN

1
2

6.3 VÄLIAIKAISEN BASAALIN LISÄÄMINEN
Tässä näet, miten väliaikainen basaali lisää
glukoositasojen vaikutusta tarkastelemalla lukemia
jokaista lisäystä ennen, sen aikana ja sen jälkeen.

1 	Tarkastele glukoosin muutoksia -1 tunti ennen

muutosta, muutoksen aikana (15 minuutin lisäyksin)
ja +4 tuntia muutoksen jälkeen. Järjestä tiedot
päivämäärän, kellonajan, väliaikaisen basaalimäärän
tai keston mukaan.

2 	Kun valitset ajan, siirryt 1 päivän yleiskatsaus
-kaavioon.
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7. LAITTEET

7. LAITTEET
1
5

3

4
2

7.1 PUMPUN PROFIILIT
Laitteet-näytöstä (johon siirrytään potilastilin Laitteetvälilehdeltä) pääsee insuliinipumpun asetuksiin, jotka
auttavat hoitosuunnitelmaa koskevissa päätöksissä. Myös
perustiedot BG-mittareista ja CGM:istä näytetään.

pumpun profiilia ja asetuksia kahdessa eri
näkymässä.

4 	Aikaisempia pumpun asetuksia voidaan tarkastella
valitsemalla latauksen aika pudotusvalikosta.

1

	Tarkastele kaikkia tilin omistajan käyttämiä laitteita.

2 	Jos valitset laitteen luettelosta, saatavilla olevat

asetukset tälle laitteelle näytetään oikealla puolella.

3 	Kun insuliinipumppu on ladattu, on mahdollista

vaihtaa valintojen Pumpun profiilit ja Laiteasetukset
välillä. Tämän avulla käyttäjät voivat tarkastella
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5 	Laitteen aikapoikkeama viittaa laitteen latausajan ja

lataukseen käytettävän järjestelmän väliseen eroon.
Tämä voi tarkoittaa, että laitteen aika on väärä.

8. RAPORTTIEN LUOMINEN

8. RAPORTTIEN LUOMINEN

Napsauta vaihtoehtoa Luo PDF-raportti, joka on useimmilla
potilastilin näytöillä, luodaksesi raportin tai jakaaksesi tai
tallentaaksesi sen.
Valitse ajanjakso (1 päivä, 1 viikko, 2 viikkoa, 30 päivää, 90
päivää tai mukautettu ajanjakso), raporttiin sisällytettävät
tiedot sekä tulostustila, ja napsauta sitten Luo PDF.

• HUOMAA: Kliinikot voivat myös tallentaa raporttivalinnan
suosikkiprofiiliksi. Lisätietoja tästä ominaisuudesta on
Glooko® klinikoille -pikaoppaassa.
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TUKI

TUKI

Jos sinulla on kysyttävää, autamme mielellämme. Voit ottaa meihin yhteyttä jollain seuraavista tavoista:
• Verkkotuki: https://support.glooko.com
• Sähköpostituki: info@pharmanova.fi, diabetessupport@infucare.fi
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