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Určené použití
Glooko je software pro správu dat určený k použití doma a v prostředí zdravotnických zařízení na
pomoc osobám s diabetem a jejich lékařům a dalším zdravotnickým odborníkům při kontrole,
analýze a vyhodnocení dat ze zařízení na podporu účinného programu řízení diabetu. Glooko se
připojuje ke kompatibilním zdravotnickým a sledovacím zařízením a umožňuje uživatelům přenos
jejich dat do systému Glooko.
Glooko neposkytuje rozhodnutí o léčbě ani se nesmí používat jako náhrada za odbornou radu
lékaře.

Upozornění
Glooko neměří, neinterpretuje a nedělá rozhodnutí na základě dat, která předává, ani není určen k
poskytování automatických rozhodnutí o léčbě ani jako náhrada odborného úsudku. Všechny
zdravotní diagnózy a léčba musí být prováděny pod dohledem a dozorem příslušného poskytovatele
zdravotní péče.
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1. Začínáme s používáním Glooko®
Glooko umožňuje lidem s diabetem synchronizovat data z populárních glukometrů, inzulinových
pump a zařízení chytrá pera, zařízení pro průběžné monitorování glykémie (CGM) a sledovacích
zařízení pro zdraví a fitness, a bezpečně tyto informace sdílet s jejich zdravotníky. Díky několika
možnostem zobrazení nabízí Glooko náhledy do výkyvů v datech o glykémii na základě
integrovaných nebo manuálně přidaných životních událostí, např. fyzické aktivity, jídla, sacharidů a
léků. Do Glooko je možné vstoupit přes mobilní aplikaci Glooko mobile app nebo přes webovou
aplikaci Glooko.
POZNÁMKA: Některé obrazovky se mohou lišit v závislosti na dalších funkcích. Další informace viz
Příloha: Přidané funkce.

1.1. Kompatibilita
Glooko podporuje zařízení iOS s OS 12.0 nebo novějším a zařízení Android s OS 6.0 nebo novějším.
Glooko podporuje následující verze webových prohlížečů:
•
•
•
•
•

Internet Explorer verze 11 nebo pozdější
Internet Explorer Edge verze 44 nebo pozdější
Google Chrome verze 57 nebo pozdější
Firefox verze 51 nebo pozdější
Safari verze 8 nebo pozdější

Kompatibilitu svého zařízení pro diabetes vyhledejte na stránce Kompatibilita Glooko.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue je zařízení Bluetooth používané s glukometry, které nemají Bluetooth, k načítání dat
ze zařízení pro diabetes na mobilní aplikaci Glooko mobile app. Podrobné pokyny ke spárování
MeterSync Blue s vaším mobilním zařízením obsahuje Stručná úvodní příručka pro MeterSync Blue.
* V současné době dostupný pouze v USA.

Glooko Uploader
Pokud vaše zařízení pro diabetes není kompatibilní s vaším chytrým telefonem a podle stránky
Kompatibilita je dostupná možnost PC/MAC, můžete si nainstalovat Glooko Uploader pro načítání
svých dat přes počítač. Podrobné pokyny k používání tohoto nástroje k načítání dat obsahuje
Stručná úvodní příručka ke Glooko Uploader.
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1.2. Načtení a zobrazení vašich dat o diabetu
Poté, co jste stanovili kompatibilitu vašeho diabetického zařízení a to, jakou metodu budete
používat k načtení svých dat, začněte si načítat diabetická data do Glooko podle níže uvedených
kroků:

Krok 1: Přihlaste se do svého účtu Glooko
Do svého účtu Glooko se přihlaste přes mobilní aplikaci Glooko mobile app nebo přes webovou
aplikaci Glooko.
Mobilní aplikace: Nainstalujte aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play. Pokud již máte účet,
klikněte na Přihlášení, zadejte svoje přihlašovací údaje a znovu klikněte na Přihlášení. Pokud nemáte
účet, klikněte na Zaregistrovat a podle pokynů na obrazovce si vytvořte nový účet.
POZNÁMKA: Pokud jste dostali aktivační kód od poskytovatele zdravotní péče nebo ze
sponzorovaného programu, budete mít možnost tento kód zadat v průběhu procesu registrace.
Webová aplikace: Ve webovém prohlížeči přejděte na my.glooko.com. Pokud již máte účet, zadejte
svoje přihlašovací údaje a klikněte na Přihlášení. Pokud účet nemáte, klikněte na odkaz pro
registraci nového účtu (nebo přejděte na join.glooko.com) a podle pokynů na obrazovce si vytvořte
nový účet.
POZNÁMKA: Pokud jste e-mailem dostali žádost o aktivaci s informací, že váš poskytovatel zdravotní
péče pro vás vytvořil účet, klikněte na tlačítko Aktivovat účet v tomto e-mailu a účet aktivujte podle
pokynů na obrazovce. Pokud vám váš poskytovatel zdravotní péče dal aktivační kód, přejděte na
join.glooko.com/activate a podle pokynů na obrazovce svůj účet aktivujte.
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Krok 2: Načtěte data ze svého zařízení pro diabetes
Po přihlášení do mobilní nebo webové aplikace Glooko si můžete načítat data na svůj účet Glooko.
Mobilní aplikace: Na Domovské obrazovce klikněte na
Synchronizovat. Poté vyberte svoje
zařízení nebo klikněte na Nové zařízení a podle pokynů na obrazovce synchronizujte svoje zařízení a
načtěte svá data.

Objednávka hardwaru:*
Pokud si potřebujete objednat synchronizační hardware, klikněte na Potřebujete hardware k synchronizaci
těchto zařízení? Objednejte zde nebo vyberte Objednat synchronizační hardware na postranním
navigačním panelu () na zařízeních Android nebo v nabídce Další na zařízeních iOS.
*Platí pouze v USA a Kanadě
Webová aplikace: Synchronizujte své zařízení pro diabetes a načtěte svá data pomocí Glooko
Uploader.
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Krok 3. Zobrazte svá data o diabetu
Jakmile jsou data načtena, jsou pro vás dostupná k zobrazení v mobilní aplikaci Glooko mobile app
nebo ve webové aplikaci Glooko.
Přepínejte mezi různými obrazovkami pro několik různých zobrazení dat - a generujte zprávy pro
tisk, sdílení nebo uložení dat.
Další informace vyhledejte v části Zobrazení grafů a trendů.

POZNÁMKA: Všechna vaše data o inzulinu budou seskupena dohromady jako Inzulin, pokud nemáte
data z inzulinové pumpy a ze zařízení chytré pero (a/nebo pokud tato data nebyla zadána ručně). V
takovém případě se data z inzulinové pumpy zobrazí jako Inzulin - pumpa, zatímco data o inzulinu ze
zařízení chytré pero (a/nebo ručně zadaná data) se zobrazí jako Inzulin - ostatní. Pokud má pacient
ve webové aplikaci Glooko pumpu Omnipod® 5 nebo pumpu s funkcí Basal-IQ nebo Control-IQ, na
souhrnné stránce se pod kartou Inzulín zobrazí další informační karta s názvem Podrobnosti
systému. Další informace viz Příloha: Další funkce.
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2. Mobilní aplikace Glooko Mobile App přehled
V mobilní aplikaci Glooko mobile app existuje celá řada funkcí, které přidávají hodnotu do vašeho
programu řízení diabetu a umožňují snadnější integraci Glooko do vašeho životního stylu. Díky
těmto funkcím můžete snadno sledovat, načítat a sdílet svá diabetická data kdekoli se nacházíte.

2.1. Správa profilu
Ve svém profilu můžete např. zobrazit a aktualizovat své osobní údaje, přidat ProConnect kód,
spravovat nastavení svého zařízení, odstranit účet, odhlásit se z účtu atd.
Pokud chcete získat přístup do svého profilu, vyberte Profil v postranním navigačním panelu () u
zařízení Android nebo nabídku Další u zařízení iOS a přepínejte mezi záložkami osobní, zařízení a
nastavení.
POZNÁMKA: Mnohá z těchto dalších nastavení je možné nakonfigurovat ve webové aplikaci Glooko
> Nastavení.

Osobní
V části Profil > Osobní můžete zobrazit a aktualizovat základní
demografické údaje, přidat ProConnect kód a odstranit účet
nebo se z něj odhlásit.
Pokud chcete své informace aktualizovat, klikněte na položku
a změňte vybranou hodnotu. kliknutím na Hotovo (hodí-li se)
své změny zaregistrujte.
POZNÁMKA: Jméno, e-mailovou adresu a pohlaví můžete
upravit pouze ve webové aplikaci Glooko > Nastavení.

Přidání ProConnect kódu
Pokud vaši poskytovatelé zdravotní péče také používají
Glooko, můžete ke svému účtu přidat ProConnect kód(y) pro
automatické sdílení vašich dat o diabetu prostřednictvím zabezpečeného cloudu.
POZNÁMKA: Ke svému účtu můžete přidat až pět (5) ProConnect kódů.
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Přidání nového ProConnect kódu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V části Profil > Osobní klikněte na ProConnect.
Vyberte + PŘIDAT KÓD.
Až budete vyzváni k potvrzení, že chcete pokračovat, klikněte na Pokračovat.
Zadejte ProConnect kód.
klikněte na Odeslat.
Uložte kliknutím na OK.

TIP: ProConnect kód můžete přidat také ve webové aplikaci Glooko v Nastavení > Účet.

Zařízení
V části Profil > Zařízení můžete nastavit zařízení
MeterSync Blue, zobrazit nastavení času glukometru,
připojit účet Apple Health a zapnout/vypnout
synchronizaci přes MeterSync cable.
Pokud chcete svá zařízení aktualizovat, klikněte na
položku a změňte nastavení podle potřeby. kliknutím
na Hotovo (hodí-li se) své změny zaregistrujte.

Připojení k Apple Health
Svůj účet Apple Health můžete připojit ke svému účtu Glooko a synchronizovat své hodnoty
glykémie BG a CGM, data o inzulinu a nutriční informace téměř v reálném čase.
POZNÁMKA: Než se budete moci připojit k účtu Apple Health, musíte nejprve na svém mobilním
zařízení nainstalovat aplikaci Apple Health. Aplikaci Apple Health budete muset aktualizovat a
povolit v ní přístup Glooko k vašim datům.
Jak připojit účet Apple Health:
1. V části Profil > Zařízení klikněte na Nastavení Apple Health.
2. klikněte na typy sdílených dat (Sacharidy, Kalorie, Tuk, Bílkoviny, Inzulin nebo Glykémie),
která chcete povolit.
POZNÁMKA: kliknutím na Glykémie povolíte sdílení dat BG a CGM.
3. Po otevření aplikace Apple Health:
• klikněte na Zapnout všechny kategorie nebo kliknutím zapněte synchronizaci pouze
pro jednotlivé kategorie Glykémie, Sacharidy, Energetická hodnota potravin, Podání
inzulinu, Bílkoviny nebo Tuky celkem.
• kliknutím Povolit povolíte Glooko přístup k vašim datům.
4. Budete přesměrováni zpět do aplikace Glooko, kde se zobrazí vaše synchronizovaná data.
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Nastavení
V části Profil > Nastavení můžete zobrazit a
aktualizovat nastavení svého účtu Glooko, včetně
zdroje dat o glykémii, detekce prostříknutí, jednotek
měření*, časových rozmezí dne a cílového rozmezí
glykémie. Můžete také povolit sdílení dat s Dexcom,
přidat aktivační kód a spravovat nabízená oznámení z
mobilní aplikace Glooko mobile app.
Pokud chcete svá nastavení aktualizovat, klikněte na
položku a změňte vybranou hodnotu. kliknutím na
zaškrtnutí (✓) nebo výběrem Hotovo (hodí-li se) své
změny zaregistrujte.
* Pro uživatele v Kanadě je toto nastavení uzamčeno na mmol/l a nelze je přepnout na mg/dl.

Detekce prostříknutí*
Tato funkce je dostupná pro pacienty, kteří používají pera Smart Pen. Detekce prostříknutí je
automaticky povoleno u pacientů, u nichž je tato funkce povolena místními předpisy v zemi bydliště
pacienta. Když je detekce prostříknutí povolena, Glooko vyloučí případné dávky pro prostříknutí z
inzulinových statistik a grafů. Všechny dávky jsou však v Glooko uloženy a nejsou nikdy smazány.
Status dávky mohou pacienti změnit ručně v protokolu historie.

POZNÁMKA: Algoritmus detekce prostříknutí není vždy přesný. Software detekuje dávky pro
prostříknutí, které jsou dvě nebo méně jednotek, do šesti minut před další injekcí inzulínu. Pokud
mezi dávkou pro prostříknutí a injekční dávkou uplynula příliš dlouhá doba, může se dávka pro
prostříknutí zobrazit jako injekční dávka. Dávku musíte ručně označit jako dávka pro prostříknutí.
Chcete-li to provést, klikněte na dávku v protokolu historie a vyberte možnost Prostříknuto.
* K dispozici pouze na vybraných trzích. V současné době není k dispozici v USA.
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2.2. Ruční přidání dat
Různé typy dat, např. A1c, krevní tlak, hmotnost, léky, inzulin, jídlo a fyzická aktivita, a také vlastní
poznámky, lze ručně přidávat do mobilní aplikace Glooko mobile app, aby bylo možné je zobrazit
společně s daty o glykémii za účelem zjištění trendů a vzorců.
Jak ručně přidat data:
1. klikněte na Přidat (+) na hlavním navigačním panelu.
2. Vyberte typ dat: A1c, Krevní tlak, Hmotnost, Léky, Inzulin, Jídlo, Fyzická aktivita nebo
Poznámky.
3. klikněte do pole datum/čas a upravte datum a čas datového vstupu, pokud je to třeba.
4. Vyhledejte a/nebo vyberte (ze seznamů nedávných, častých nebo nastavitelných položek)
položky, které chcete do zápisu zahrnout, a přidejte relevantní údaje. Kliknutím na Hotovo
a/nebo na symbol plus (+) položky přidejte.
• Pokud chcete přidat více zápisů (nebo zápisy různého typu) najednou, přepněte mezi
typy událostí v horní části nabídky Přidat událost a přidejte položky podle potřeby (toto
neplatí pro A1c, krevní tlak a hmotnost).
5. Kliknutím na zaškrtnutí (✓) v pravém horním rohu obrazovky svá zadání uložíte.
TIP: Když přidáváte událost jídla, můžete vyhledat položku, vybrat z nedávných nebo častých položek,
přidat vlastní položku nebo přidat zápis rychlých sacharidů. Můžete zadávat také hlasová zadání nebo
oskenovat čárový kód, když kliknete na ikonu mikrofonu ( ) nebo na ikonu čárového kódu ( ) na
panelu hledání. Když se přidává jídlo, v dolní části obrazovky se zobrazují celkové sacharidy (po
rozbalení uvidíte kalorie, tuky a bílkoviny).
POZNÁMKA: Možnosti vyhledávání jídla jsou v současné době dostupné v angličtině, němčině,
francouzštině, španělštině a italštině. V jiných jazycích lze přidat Vlastní položku nebo Zadat
sacharidy.
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2.3 Nastavení připomenutí
V mobilní aplikaci Glooko mobile app můžete nastavit připomenutí kontroly glykémie, podání
inzulinu, užívání léků nebo můžete nastavit vlastní připomenutí. Ve specifikovaný čas připomenutí
budete upozorněni formou nabízených oznámení na vašem mobilním zařízení.
POZNÁMKA: Abyste dostávali nabízená oznámení z Glooko, musíte také zapnout možnost Nabízená
oznámení v části Profil > Nastavení.
Jak vytvořit připomenutí:
1. Vyberte Připomenutí na postranním
navigačním panelu () na zařízeních Android
nebo v nabídce Další na zařízeních iOS.
2. klikněte na symbol plus (+) v pravém horním
rohu obrazovky, abyste vytvořili nové
připomenutí.
3. Nakonfigurujte nastavení připomenutí:
• Denní doba: kliknutím a posunutím
vyberte čas dne pro dané připomenutí.
• Den (dny) v týdnu: kliknutím umístěte
zaškrtnutí (✓) vedle dne (dnů) v týdnu,
kdy má k připomenutí dojít.
• Vyberte typ(y) připomenutí : kliknutím
umístěte zaškrtnutí (✓) vedle typu
připomenutí, které chcete přidat, a
zadejte všechny relevantní informace.
4. Kliknutím na Uložit v pravém horním rohu
obrazovky připomenutí aktivujete.

2.4. Zobrazení grafů a trendů
Glooko usnadňuje vizualizaci vašich dat o diabetu tím, že nabízí okamžité náhledy do vašich dat o glykémii
ve formě grafů a trendů, a můžete generovat zprávy k uložení, tisku nebo sdílení těchto dat.
Grafy a trendy jsou přístupné po kliknutí na Trendy na hlavním navigačním panelu.

Glooko® pro osobní použití
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Grafy
Záložka Grafy zobrazuje údaje o vašich hodnotách BG/CGM, data o
fyzické aktivitě, inzulinu a sacharidech. Grafy můžete zobrazit za
období jednoho týdne, dvou týdnů, jednoho měsíce a tří měsíců.
Jak přistoupit ke grafům:
1. klikněte na Trendy na hlavním navigačním panelu.
2. klikněte na záložku Grafy v horní části obrazovky.
3. Zobrazí se následující grafy:
• Průměr BG nebo průměr CGM
• Fyzická aktivita
• Inzulin
• Sacharidy
• BG podle denní doby nebo denní přehled CGM
4. kliknutím na šipku dolů () rozbalíte kterýkoli graf a můžete
se posouvat doleva nebo doprava pro zobrazení dalších
podrobností podle dnů.
TIP: Pokud máte k dispozici data BG a CGM, můžete vybrat, který
zdroj dat glykémie se použije, a to v části Profil > Nastavení.

Trendy*
Záložka trendy zobrazuje vzory, porovnání a nejlepší dny na základě
vašich BG/CGM dat. Trendy můžete zobrazit za období jednoho
týdne, dvou týdnů, jednoho měsíce a tří měsíců.
POZNÁMKA: K poskytnutí náhledů je vyžadováno minimálně 15 dní
dat s minimálně dvěma odečty hodnot denně.
Jak přistoupit k trendům:
1. klikněte na Trendy na hlavním navigačním panelu.
2. klikněte na záložku Trendy v horní části obrazovky.
3. Zobrazí se následující trendy:
• Vzory: Identifikují denní dobu, kdy jsou vaše hodnoty
BG/CGM významně vysoké, nízké nebo v cílovém
rozmezí. Vzory jsou dostupné pouze v datovém rozsahu
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jednoho měsíce a vyplní se pouze tehdy, pokud je možné je identifikovat.
• Porovnání: Porovnání vám pomáhají sledovat změny vašich dat o diabetu v průběhu
času tím, že ukazují, jak často byly vaše hodnoty BG/CGM vysoké, nízké a v rozmezí za
vybrané časové období ve srovnání s předcházejícím časovým obdobím.
• Nejlepší dny: Pomáhají vám identifikovat, ve které dny jste diabetes kontrolovali
nejlépe, a to na základě vašich dat BG/CGM.
4. Kliknutím na šipku dolů () rozbalíte porovnání pro podrobnější zobrazení.
TIP: Pokud máte k dispozici data BG a CGM, můžete vybrat, který zdroj dat o glykémii se použije, a
to v části Profil > Nastavení.
* V současné době k dispozici pouze v USA.

2.5. Synchronizace aplikací pro fitness a zdraví
S mobilní aplikací Glooko mobile app můžete integrovat svá data o fyzické aktivitě z hlavních
externích aplikací pro fitness a zdraví. Můžete tak zobrazit svá data o fyzické aktivitě a jak korelují s
vašimi daty o glykémii a inzulinu.
Zda jsou vaše aplikace pro fitness a zdraví kompatibilní s Glooko zjistíte na stránce Kompatibilita
Glooko.
Jak synchronizovat vaše aplikace pro fitness a zdraví s Glooko:
1. klikněte na
Synchronizovat v pravém horním rohu obrazovky.
2. klikněte na Nové zařízení
3. kliknutím umístěte zaškrtnutí (✓) vedle Zařízení pro fitness a zdraví, poté klikněte na
Pokračovat.
4. kliknutím umístěte zaškrtnutí (✓) vedle zařízení, která chcete synchronizovat.
5. klikněte na Přidat.
6. Poté klikněte na Připojit pro dokončení procesu nastavení pro každé nové zařízení.
• Po přidání svých zařízení můžete proces nastavování dokončit později kliknutím na
Nastavení vedle zařízení v nabídce Synchronizace
7. Při připojení zařízení ke Glooko postupujte podle výzev na obrazovce.
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3. Webová aplikace Glooko v přehledu
Webová aplikace Glooko umožňuje přístup k vašim datům o glykémii, inzulinu, sacharidech a fitness
prostřednictvím konsolidovaných analýz a zobrazených zpráva. S grafy a statistikami podle denního
času a rozmezí dat můžete lépe pochopit, jak často vaše hodnoty glykémie spadají pod, nad nebo do
normálního rozmezí v důsledku vašich rozhodnutí o životním stylu a péči. Zprávy jsou založeny na
datech z vašeho glukometru, vaší inzulinové pumpy, průběžného monitoru glykémie (CGM), aplikací
pro fitness a zdraví a událostech ručně přidaných do mobilní aplikace Glooko mobile app.

3.1. Správa nastavení
Pro přístup do nastavení vašeho účtu vyberte Nastavení z rozevírací nabídky v pravé horní části
webové aplikace Glooko. Na této obrazovce můžete aktualizovat informace ve vašem účtu Glooko
(např. váš e-mail, heslo a ProConnect kódy), konfigurovat nastavit údaje, připojit se k aplikacím
externích stran atd.

Můj profil
V části Nastavení > Můj profil můžete zobrazit a aktualizovat základní demografické údaje, včetně
jména, pohlaví, typu diabetu, data narození, výšky a hmotnosti. Pokud chcete udělat změny,
klikněte do příslušného pole a podle potřeby aktualizujte. kliknutím na Uložit zaregistrujte svoje
změny.
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Účet
V části nastavení > Účet můžete aktualizovat svůj e-mail, heslo nebo jazyk, spravovat své
ProConnect kódy a změnit svého hlavního lékaře zdravotní péče.

Změna e-mailu, hesla nebo jazyka
Pokud chcete aktualizovat e-mail, heslo nebo jazyk, klikněte na Změnit e-mail, Změnit heslo nebo
Změnit jazyk, zadejte nebo vyberte požadovanou hodnotu a klikněte na Uložit.

Přidání ProConnect kódu
Pokud vaši poskytovatelé zdravotní péče také používají Glooko, můžete ke svému účtu přidat
ProConnect kód(y) pro automatické sdílení vašich dat o diabetu prostřednictvím zabezpečeného
cloudu.
POZNÁMKA: Ke svému účtu můžete přidat až pět (5) ProConnect kódů.
Pro přidání nového ProConnect kódu postupujte podle těchto kroků:
1.
2.
3.
4.
5.

V části Nastavení > Účet klikněte na + Přidat nový kód.
Zobrazí se místní okno. Pokračujte kliknutím na Pokračovat.
Zadejte ProConnect kód.
klikněte na Odeslat.
kliknutím na OK se vrátíte do nabídky Nastavení.
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TIP: ProConnect kód ke svému účtu můžete přidat také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části
Profil > Osobní.

Změna primárního lékaře péče
Váš primární lékař je označen hvězdičkou (). Váš primární lékař může upravit nastavení zadávání
hodnot glykémie z pumpy, což ovlivní vaše grafy a statistiky. Pokud data sdílíte s několika lékaři, jako
všeobecný lékař může být nastaven pouze jeden z nich.
Pokud chcete změnit, který lékař bude označen jako váš primární lékař, postupujte takto:
1. V části Nastavení > Účet klikněte na Upravit ProConnect.
2. Vyberte svého Primárního lékaře zapnutím tlačítka vlevo od jména tohoto lékaře.
3. Kliknutím na + Potvrdit změnu zaregistrujte nový výběr.

Nastavit údaje
V části Nastavení > Nastavit údaje máte možnost upravit jednotky měření, nastavení zadání hodnot
glykémie z pumpy, cílová rozmezí glykémie a denní rozmezí času.
Zobrazí se následující nastavení:
•

Jednotky měření: Zde můžete
přepínat mezi mg/dl nebo
mmol/l. Nastaví se automaticky
podle toho, zda používáte
glukometr s nastavením na mg/dl
nebo mmol/l. Pro uživatele v
Kanadě je toto nastavení
uzamčeno na mmol/l a nelze je
přepnout na mg/dl.

•

Nastavení zadání glykémie z
pumpy: Zde je možné přepínat
mezi Ano nebo Ne, aby se do
vašich grafů a statistik zahrnuly nebo se z nich vyloučily hodnoty glykémie zadané do
inzulinových pump ručně. Ve výchozím nastavení jsou tyto hodnoty zahrnuty.
POZNÁMKA: Pokud jste připojeni přes ProConnect, váš primární lékař může také upravit
vaše nastavená zadání glykémie z pumpy.
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•

Cílová rozmezí glykémie: Zde můžete měnit cílová rozmezí glykémie, včetně dolního limitu,
horního limitu před jídlem a horního limitu po jídle. Pokud chcete tato rozmezí upravit,
klikněte do pole hodnoty, kterou budete upravovat, a zadejte požadovanou hodnotu.

•

Rozmezí denní doby: Zde můžete nastavit denní doby, které označují obvyklý začátek vašeho
dopoledne, odpoledne, večera a noci. Pokud chcete rozmezí aktualizovat, klikněte na šipku
dolů () vedle denní doby a vyberte nový čas začátku.

TIP: Mnohá z těchto nastavení můžete upravit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části
Profil > Nastavení.

Aplikace a zařízení
V Nastavení > Aplikace a zařízení můžete připojit fitness a zdravotní aplikaci třetí strany,
nainstalovat Glooko Uploader nebo propojit účet zařízení se svým účtem Glooko. Vezměte prosím v
úvahu, že možnost propojit různé účty aplikací a zařízení se bude lišit v závislosti na regionu/trhu.

Připojení aplikací a zařízení
Máte možnost synchronizovat své aplikace třetích stran pro fitness a zdraví s Glooko, abyste
propojili svá data o fyzické aktivitě.
Jak připojit vaše aplikace třetích stran ke Glooko:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit aplikace a zařízení.
2. Vyberte ze seznamu aplikací třetích stran a klikněte na Připojit. Budete přesměrováni na
přihlašovací stránku dané aplikace.
3. Postupujte podle výzev na obrazovce, přihlaste se a spojte aplikaci se svým účtem Glooko.

Načtení Omnipod® PDM
Jak načíst data ze systému Omnipod:
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1. V Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Načíst Omnipod® PDM.
2. Až budete vyzváni k potvrzení, že chcete pokračovat, klikněte na Pokračovat.
3. Vyberte Omnipod® PDM System nebo Omnipod DASH™ System, poté klikněte na Další.
POZNÁMKA: Pokud se pokoušíte synchronizovat systém Omnipod DASH™ System na počítači
Mac, budete vyzváni, abyste nainstalovali Glooko Uploader pro synchronizaci vašich dat s
Glooko.
4. Při připojení zařízení a načtení dat postupujte podle výzev na obrazovce.
TIP: Pokud jste již dříve synchronizovali zařízení Omnipod, máte také možnost načíst data ze zařízení
Omnipod výběrem možnosti Načíst Omnipod® PDM v pravém horním rohu většiny obrazovek ve
vašem účtu. Své zařízení Omnipod můžete synchronizovat také v mobilní aplikaci Glooko mobile app
přes Domů > Synchronizovat.

Připojení k DASH™ Cloud*
Svůj účet Omnipod DASH™ Cloud můžete propojit se svým účtem Glooko a synchronizovat data
každých 24 hodin.
Jak připojit účet Omnipod DASH™ Cloud:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit k DASH™ Cloud.
2. klikněte na Připojit.
• Pokud máte účet PodderCentral™, zadejte své přihlašovací informace a klikněte na
Přihlášení.
• Pokud nemáte účet PodderCentral™ posuňte se dolů na Vytvořit účet
PodderCentral™ a vytvořte nový účet.
3. Podle pokynů na obrazovce se zaregistrujte a/nebo připojte svůj účet.
POZNÁMKA: Po připojení k vašemu účtu se stav zařízení zobrazí jako probíhající a může trvat až
hodinu, než se data objeví. Jakmile se stav změní na Připojeno, vaše data se začnou synchronizovat.
TIP: Svůj účet DASH™ Cloud můžete připojit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části Domů
> Synchronizovat.
* V současné době dostupný pouze v USA.

Instalace Glooko Uploader
Můžete nainstalovat Glooko Uploader a synchronizovat data z kompatibilních glukometrů,
inzulinových pump a CGM se svým účtem Glooko na svém počítači. Pokud se chcete dozvědět více,
klikněte zde.
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Připojte účet Dexcom
Svůj účet Dexcom můžete propojit s účtem Glooko a synchronizovat data (s tříhodinovým
zpožděním) z Dexcom každé čtyři hodiny.
Jak připojit účet Dexcom:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit účet Dexcom.
2. Zadejte své uživatelské jméno a heslo Dexcom, poté klikněte na Přihlášení.
• Pokud nemáte účet, klikněte na Vytvořit účet Dexcom a vytvořte nový účet.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a/nebo připojte svůj účet.
TIP: Svůj účet Dexcom můžete připojit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části Domů >
Synchronizovat.

Připojení účtu Eversense*
Svůj účet Eversense můžete propojit s účtem Glooko a synchronizovat data z Eversense každé čtyři
hodiny.
Jak připojit účet Eversense:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit účet Eversense.
2. Zadejte svůj e-mail a své heslo Eversense, poté klikněte na Přihlášení.
• Pokud nemáte účet, klikněte na Zaregistrovat a vytvořte nový účet.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a/nebo připojte svůj účet.
TIP: Svůj účet Eversense můžete připojit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části Domů >
Synchronizovat.
* V současné době dostupný pouze v USA.
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Připojení glukometrů iGlucose
Můžete připojit své glukometry iGlucose ke svému účtu Glooko a synchronizovat data z iGlucose v
reálném čase.
POZNÁMKA: Před připojením glukometru iGlucose ke Glooko musíte mít na svém glukometru
alespoň jednu hodnotu.
Jak připojit glukometr iGlucose:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit zařízení iGlucose.
2. Zadejte sériové číslo svého glukometru iGlucose a poslední odečtenou hodnotu, poté
klikněte na Další.
3. Při připojení glukometru postupujte podle výzev na obrazovce.
TIP: Svůj glukometr iGlucose můžete připojit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části Domů
> Synchronizovat.

Připojení účtu Abbott FreeStyle LibreView *
S účtem Glooko můžete propojit svůj účet Abbott FreeStyle Libreview a průběžně synchronizovat
data ze senzoru Abbott FreeStyle Libre.
Pro připojení vašeho účtu Abbott FreeStyle Libreview:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit účet Abbott FreeStyle LibreView.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo do aplikace FreeStyle Libre a klikněte na Přihlásit se.
• Pokud účet nemáte, přejděte na adresu: https://www.libreview.com a vytvořte si nový
účet.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a/nebo připojte svůj účet.

*V současné době k dispozici pouze ve Švédsku a Norsku.
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Připojení Ypsomed mylife*
S účtem Glooko můžete propojit svůj účet Ypsomed mylife a jednou za hodinu automaticky
synchronizovat data z pumpy Ypsomed.
Pro připojení vašeho účtu Ypsomed mylife:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na Připojit Ypsomed mylife.
2. Zadejte své uživatelské jméno a heslo Ypsomed mylife a klikněte na tlačítko Připojit.
• Pokud účet nemáte, přejděte na adresu: https://mylife-software.net a vytvořte si nový
účet.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a/nebo připojte svůj účet.
*K dispozici pouze na vybraných trzích.

Připojte si účet OneTouch Reveal® *
Účet LifeScan OneTouch Reveal® můžete připojit k účtu Glooko® a automaticky synchronizovat
údaje ze svého zařízení LifeScan.
Připojení účtu OneTouch Reveal®:
1. V části Nastavení > Aplikace a zařízení klikněte na možnost Připojit OneTouch Reveal®.
2. Zadejte své uživatelské jméno a heslo k účtu OneTouch Reveal® a klikněte na možnost
Připojit.
o Pokud účet nemáte, vyberte možnost „vytvořit účet“ na přihlašovací stránce
OneTouch Reveal®.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte a/nebo připojte svůj účet.
*K dispozici pouze na vybraných trzích.

Nahrání dat Abbott
Do zařízení Glooko můžete přidat data ze svého zařízení Abbott FreeStyle Libre tím způsobem, že
stáhnete data Abbott v Libreview jako soubor csv a poté tento soubor csv nahrajete na účet Glooko.
Chcete-li nahrát soubor csv s daty Abbott na svůj účet Glooko:
1. V Nastavení > Aplikace a zařízení, klikněte na Nahrát data Abbott.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, poté klikněte na Nahrát.
TIP: Data Abbott můžete také nahrát kliknutím na Nahrát data Abbott v horní části většiny obrazovek ve
svém účtu.
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Správa účtu
Odstranění účtu
V části nastavení > Správa účtu můžete kdykoli odstranit svůj účet Glooko. Tím se odstraní také
všechna data vašeho účtu Glooko. Pokud chcete účet odstranit, jednoduše klikněte na tlačítko
Odstranit účet.
TIP: Svůj účet můžete odstranit také v mobilní aplikaci Glooko mobile app v části Profil > Osobní.
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4 Přehled zpráv
S Glooko je snadné zobrazit a sdílet vaše data o diabetu. Pokud ve svém účtu Glooko máte data,
můžete uložit, vytisknout a sdílet zprávy prostřednictvím mobilní aplikace Glooko mobile app nebo
webové aplikace Glooko.
Podrobné informace o dostupných zprávách a o tom, jak data interpretovat, naleznete v Referenční
příručce pro zprávy Glooko.

4.1. Dostupné zprávy
Mezi dostupné zprávy patří:
•
•
•
•
•
•
•
•

Souhrn
Kniha protokolů
Přehled
Denní přehled
Překrytí
Kalendář
Náhledy
Zařízení
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4.2. Vytvoření a sdílení zpráv
Při vytváření zpráv můžete zahrnout všechna dostupná data nebo vybrat, která data se mají
zobrazit.

Zprávy v mobilní aplikaci
V mobilní aplikaci Glooko mobile app máte možnost svou zprávu ve formátu PDF poslat e-mailem,
faxem nebo vytisknout, nebo ji můžete poslat e-mailem ve formátu CSV.
Jak vytvořit zprávy v mobilní aplikaci Glooko mobile app:
1. Vyberte Sdílet zprávu na postranním navigačním panelu
() na zařízeních Android nebo v nabídce Další na
zařízeních iOS.
2. kliknutím vyberte požadovanou metodu sdílení.
• Pokud sdílíte PDF, vyberte časový rámec, kritéria
zprávy a preferovanou možnost tisku.
• Klikněte na ikonu Zprávy ( ) v pravém horním rohu
obrazovky.
3. Podle pokynů na obrazovce vytvořte zprávu.

Zprávy ve webové aplikaci
Ve webové aplikaci Glooko máte možnost uložit nebo vytisknout zprávu ve formátu PDF.
Jak zobrazit a sdílet zprávy ve webové aplikaci Glooko:
1. V pravém horním rohu většiny
obrazovek vyberte Vytvořit zprávu
PDF.
2. Vyberte časový rozsah a jaká data
mají být ve zprávě obsažena.
3. Po definování kritérií zprávy klikněte
na Vytvořit PDF.
4. Zprávu můžete zobrazit, stáhnout
nebo vytisknout.
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5 Podpora
V případě dotazů vám rádi pomůžeme. Spojit se s námi můžete následujícími způsoby:
•
•

Podpora přes web: support.glooko.comm
Podpora e-mailem: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Spojené státy

Glooko® pro osobní použití

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Švédsko
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Příloha: Další funkce
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Mobile Insulin Dosing System (MIDS) Glooko je určen na pomoc pacientům s diabetem 2. typu při
kontrole, analýze, vyhodnocení a sdílení jejich hodnot glykémie nalačno s jejich lékařem. Program
MIDS vám umožní dostávat úpravy dlouhodobě působícího inzulinu v období mezi návštěvami
lékaře, na základě léčebného plánu konfigurovaného lékařem.
MIDS je k dispozici pouze pro pacienty, kterým program předepsal lékař. MIDS je pouze na
předpis. MIDS je navržen tak, aby pracoval s hodnotami glykémie hlášenými v mg/dl a nelze jej
bezpečně používat s hodnotami v mmol/l. Aby nedošlo k újmě, ujistěte se, že všechny glukometry
používané se systémem Glooko jsou nastaveny na hodnoty glykémie v mg/dl.
Pokud chcete o MIDS zjisti více informací, přečtěte si Příručku Glooko MIDS pro pacienty.
* V současné době dostupný pouze v USA.

A.2. Glooko Clinical Research
Glooko Clinical Research umožňuje poskytovatelům zdravotní
péče monitorovat uživatele, kteří se účastní klinických
výzkumných hodnocení. Jako účastník výzkumu máte přístup k
samostatné mobilní aplikaci Glooko Clinical Research, která musí
být propojena s jedinečným Glooko Clinical Research ProConnect
kódem (dostanete ho od koordinátora pracoviště), aby mohla být
sdílena vaše data o diabetu.
Jako účastník výzkumu můžete svá data také načíst a sdílet
pomocí samostatného Research Uploader.
POZNÁMKA: Mobilní aplikace Glooko Clinical Research může být
připojena vždy pouze k jednomu ProConnect kódu.
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A.3. Basal-IQ
Pacienti, kteří používají pumpu Tandem t:slim X2 s CGM, mohou aktivovat technologii zvanou BasalIQ. Jedná se o vyspělou technologii, která předpovídá nízkou hladinu cukru v krvi a pomáhá jí
předcházet. Basal-IQ umožňuje pacientovi, aby nechat
pumpu automaticky pozastavit a obnovit podávání inzulínu
na základě údajů CGM.
Pacient, který má v pumpě instalovanou technologii BasalIQ, si může zvolit 2 režimy:
•
•

Basal-IQ
Ruční režim

Pokud má Glooko údaje o pacientovi z Basal-IQ, jsou zobrazeny na souhrnné stránce v podobě
informační karty s názvem: Podrobnosti systému. Basal-IQ se také zobrazuje v denním přehledu v
části Grafy.

A.4. Control-IQ
Pacienti používající pumpu Tandem t:slim X2 společně s CGM mají možnost aktivovat technologii s
názvem Control-IQ. Jedná se o moderní hybridní technologii s uzavřeným okruhem, která
předpovídá vysoké a nízké hodnoty a pomáhá jim předcházet. Control-IQ umožňuje, aby pacient
nechal pumpu automaticky upravovat hladiny inzulinu na základě hodnot z CGM.
Pacient, který má na pumpě nainstalovanou technologii
Control-IQ, si může vybrat ze 4 režimů:
•
•
•
•

Control-IQ
Spánek
Fyzická aktivita
Manuální

Pokud pro pacienta existují data Control-IQ, ve webové aplikaci Glooko je to uvedeno na straně
Souhrn ve formě informační karty s názvem: Podrobnosti systému. Technologie Control-IQ je také
prezentována v denním zobrazení v části Grafy.
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A.5. Omnipod 5*
Pacienti, kteří používají pumpu Omnipod 5 společně s Dexcom CGM, mají možnost aktivovat
technologii s uzavřeným okruhem, kterou vyvinula společnost Insulet. Jedná se o moderní hybridní
technologii s uzavřeným okruhem, která předpovídá vysoké a nízké hodnoty a pomáhá jim
předcházet. Umožňuje, aby pacient nechal pumpu automaticky upravovat hladiny inzulinu na
základě hodnot z CGM.
Pacient, který má Omnipod 5 a Dexcom CGM, si může vybrat
ze 4 režimů:
•
•
•
•

Automatický režim
Automatický: Omezený
Automatický: HypoProtect
Ruční režim

Pokud pro pacienta existují data z uzavřeného okruhu z
Omnipod 5, je to v Glooko uvedeno na straně Souhrn ve formě informační karty s názvem:
Podrobnosti systému. Data z uzavřeného okruhu jsou také prezentována v denním zobrazení v části
Grafy.
POZNÁMKA: Omnipod 5 představuje integraci mezi cloudy. Spojení s Glooko je vytvořeno v Podder
Central, kde uživatelé musí autorizovat spojení mezi Omnipod 5 a Glooko. Po vytvoření spojení
budou data pravidelně proudit do Glooko s hodinovým zpožděním.
* V současné době dostupný pouze v USA.
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