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Tilsigtet brug
Glooko er et softwareprogram til datastyring, der beregnet til både professionel og privat brug, for
at hjælpe personer med diabetes og deres sundhedspersonale til at gennemgå, analyse og evaluere
data fra enheden med det formål at støtte diabetikeren i at opretholde et effektivt
diabetesstyringsprogram. Glooko opretter forbindelse til kompatibelt medicinsk udstyr og
sporingsenheder, så brugerne kan overføre deres data til Glooko-systemet.
Glooko er ikke tiltænkt som et værktøj til at træffe beslutninger om behandling eller som erstatning
for faglig sundhedsrådgivning.

Advarsler
Glooko måler, tolker eller træffer ikke beslutninger om de data, den overfører, og den er heller ikke
tiltænkt som et værktøj til at tage automatiske beslutninger om behandlinger eller som erstatning
for en faglig vurdering. Alle medicinske diagnosticeringer og behandlinger skal udføres under tilsyn
af en læge.
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1. Sådan starter du med at bruge Glooko®
Glooko giver folk med diabetes mulighed for at synkroniserer data fra populære BG-målere
(blodglukosemålere), insulinpumper og smart pens, CGM'er (apparater til kontinuerlig
glukosemonitorering) og sundheds- og fitnessudstyr og dele disse data sikkert med deres
sundhedspersonale. Glooko har flere visningsmuligheder, som giver indsigt i udsving i glukosedata
baseret på integrerede eller manuelt tilføjede livsstilsvalg, herunder motion, kost, kulhydrater og
medicin. Du kan få adgang til Glooko via Glooko Mobile App eller Glooko-webappen.
BEMÆRK! Nogle skærmbilleder kan variere afhængigt af eventuelle ekstrafunktioner. Se bilaget
Ekstrafunktioner for yderligere oplysninger.

1.1. Kompatibilitet
Glooko understøtter iOS-enheder med OS 12.0 eller senere versioner installeret og Androidenheder med OS 6.0 eller senere versioner installeret.
Glooko understøtter følgende webbrowsere:
•
•
•
•
•

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

Se siden Glooko-kompatibilitet for oplysninger om din diabetesmålerenheds kompatibilitet.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue er en Bluetooth-enhed, der bruges sammen med BG-målere, der ikke er udstyret
med Bluetooth, til at uploade data fra diabetesmålerenheden til Glooko Mobile App. Du kan finde
yderligere oplysninger om, hvordan du parrer MeterSync Blue til din mobile enhed i
Kvikstartvejledning til MeterSync Blue.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

Glooko Uploader
Hvis din diabetesmålerenhed ikke er kompatibel med din smartphone, og valgmuligheden PC/MAC
er tilgængelig på siden Kompatibilitet, kan du installere Glooko Uploader for at uploade data ved
hjælp af din computer. Se Kvikstartvejledning til Glooko Uploader for en udførlig vejledning i,
hvordan man bruger dette værktøj til at uploade data.
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1.2 Upload og se din diabetesdata
Efter du har gjort dig bekendt med kompatibiliteten af din diabetesmålerenhed, og hvilken metode
du vil bruge til at uploade dine data, skal du følge nedenstående trin for at begynde at uploade dine
diabetesdata til Glooko:

Trin 1: Log ind på din Glooko-konto
Du kan logge ind på din Glooko-konto via Glooko Mobile App eller Glooko-webappen.
Mobilapp: Installer appen fra App Store eller Google Play. Hvis du allerede har en konto, skal du
trykke på Log ind, indtaste dine loginoplysninger og så trykke på Log ind igen. Hvis du ikke har en
konto, skal du trykke på Registrer og følge vejledningen på skærmen for at oprette en ny konto.
BEMÆRK! Hvis du har modtaget en aktiveringskode af din lægeklinik eller gennem et sponsoreret
program, har du mulighed for at indtaste koden under registreringsprocessen.
Webapp: Gå ind på my.glooko.com fra din webbrowser. Hvis du allerede har en konto, skal du
indtaste dine loginoplysninger og så trykke på Log ind. Hvis du ikke har en konto, skal du klikke på
linket for at registrere dig (eller gå ind på join.glooko.com) og følge vejledningen på skærmen for at
oprette en ny konto.
BEMÆRK! Hvis du har modtaget en aktiveringsanmodning via e-mail, der underretter dig om, at din
lægeklinik har oprettet en konto til dig, skal du klikke på knappen Aktivér konto i e-mailen og følge
vejledningen på skærmen for at aktivere din konto. Hvis du har modtaget en aktiveringskode af din
lægeklinik, skal du gå ind på join.glooko.com/activate og følge vejledningen på skærmen for at
aktivere din konto.
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Trin 2: Upload dine data fra din diabetesmålerenhed
Efter du har logget ind på Glooko mobil- eller webappen, kan du uploade dine data til din Glookokonto.
Mobilapp: På startskærmen trykker du på
Synkroniser. Vælg derefter din enhed, eller tryk på Ny
enhed, og følg derefter vejledningen på skærmen for at synkronisere din målerenhed og uploade
dine data.

Bestil hardware:*
Hvis du har brug for hardware til at kunne synkronisere dine enheder, skal du trykke på Brug for
hardware til at synkronisere disse enheder? Bestil her, eller vælg Bestil synkroniseringshardware fra
sidens navigationslinje () på Android-enheder. På iOS-enheder skal du gå ind i menuen Mere.
* Kun gældende i USA og Canada
Webapp: Synkroniser din diabetesmålerenhed, og upload dine data ved hjælp af Glooko Uploadersoftwaren.
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Trin 3: Se dine diabetesdata
Når dine data er uploadet, kan de ses i Glooko Mobile App eller Glooko-webappen.
Du kan skifte mellem de forskellige skærmbilleder for at få vist dine data på flere måder og
generere rapporter, så du kan udskrive, dele eller gemme dine data.
Se Få vist diagrammer og tendenser for yderligere oplysninger.

BEMÆRK! Al insulindata grupperes som Insulin, medmindre der findes data fra en insulinpumpe og
smart pen og/eller manuelt indtastet insulindata. I så fald vises data fra en insulinpumpe som Insulin
- Pumpe, mens data fra en smart pen og/eller manuelt indtastet insulindata vises som Insulin Andet. Hvis en patient har en Omnipod® 5-pumpe eller en pumpe med Basal-IQ eller Control-IQ i
Glooko-netapplikationen, viser sammenfatningssiden et ekstra informationsfelt med titlen
Systemoplysninger under Insulin. Se bilaget: Ekstrafunktioner for mere information.
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2. Oversigt over Glooko mobilappen
Der er en række funktioner i Glooko Mobile App, der gør dit diabetesstyringsprogram mere nyttigt og
giver dig mulighed for at integrere Glooko mere problemfrit med din livsstil. Ved at udnytte disse
funktioner kan du nemt spore, uploade og dele dine diabetesdata, uanset hvor du er.

2.1. Administrer profil
I din profil kan du se og opdatere dine personoplysninger, tilføje en ProConnect-kode, administrere
dine enhedsindstillinger, slette eller logge ud af din konto og mere.
For at få adgang til din profil skal du på Android-enheder vælge Profil fra sidens navigationslinje (),
og på iOS-enheder får du adgang fra menuen Mere. På begge enhedstyper kan du så skifte mellem
fanerne Personligt, Enheder og Indstillinger.
BEMÆRK: Mange af disse indstillinger og andre indstillinger kan konfigureres under > Indstillinger i
Glooko-webappen.
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Personligt
Under Profil > Personligt kan du se og opdatere
grundlæggende demografiske oplysninger, tilføje en
ProConnect-kode og slette eller logge ud af din konto.
Du kan opdatere dine oplysninger ved at trykke på et
element for at ændre den tilhørende værdi. Tryk om
nødvendigt på Færdig for at registrere dine
ændringer.
BEMÆRK! Navn, e-mail og køn kan kun opdateres
under Indstillinger i Glooko-webappen.

Tilføj en ProConnect-kode
Hvis din lægeklinik(ker) også bruger Glooko, kan du
føje deres ProConnect-kode(r) til din konto, så du
automatisk kan dele dine diabetesdata med dem via
den sikre sky.
BEMÆRK! Du kan føje op til fem (5) ProConnect-koder til din konto.

Sådan tilføjes en ProConnect-kode:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryk på ProConnect under Profil > Personligt.
Vælg + TILFØJ KODE.
Når du bliver bedt om at bekræfte, om du vil fortsætte, skal du trykke på Fortsæt.
Indtast ProConnect-koden.
Tryk på Indsend.
Tryk på OK for at gemme.

TIP! Du kan også tilføje en ProConnect-kode i Glooko-webappen under Indstillinger > Konto.
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Enheder
Under Profil > Enheder kan du indstille en MeterSync Blueenhed, få vist tidsindstillinger for måleren, oprette forbindelse
til en Apple Health-konto og slå synkronisering af MeterSync
Cable til eller fra.
For at opdatere dine enheder skal du trykke på et
element og ændre indstillingerne efter behov. Tryk om
nødvendigt på Færdig for at registrere dine ændringer.

Forbind til Apple Health
Du kan forbinde din Apple Health-konto til din Glooko-konto for at synkronisere BG- og CGMaflæsninger, insulindata og ernæringsoplysninger i næsten realtid.
BEMÆRK! Før du opretter forbindelse til din Apple Health-konto, skal Apple Health-appen være
installeret på din mobile enhed. Du bliver bedt om at foretage opdateringer i Apple Health-appen
for at give Glooko adgang til dine data.
Sådan forbinder du din Apple Health-konto:
1. Tryk på Indstillinger for Apple Health under Profil > Enheder.
2. Tryk på de delte datatyper, som du vil aktivere (kulhydrater, kalorier, fedt, protein, insulin
eller blodglukose).
BEMÆRK! Du skal aktivere blodglukose for at kunne dele BG- og KGM-data.
3. Når du har åbnet Apple Health-appen:
• Tryk på Slå alle kategorier til, eller tryk for at skifte til synkronisering for kun
blodglucose, kulhydrater, fysiologisk brændværdi, administration af insulin, protein
eller fedt i alt.
• Tryk på Tillad for at give Glooko adgang til dine data.
4. Du dirigeres tilbage til Glooko-appen for at se dine synkroniserede data.
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Indstillinger
Under Profil > Indstillinger kan du se og opdatere dine
kontoindstillinger for din Glooko-konto, herunder din
datakilde for glukose, prime-detektion, måleenhed*,
daglige tidsintervaller og BG-målområde. Du kan også
aktivere datadeling med Dexcom, tilføje en
aktiveringskode og administrere push-underretninger på
din Glooko-mobilapp.
Du kan opdatere dine indstillinger ved at trykke på et
element for at ændre den tilhørende værdi. Tryk om
nødvendigt på fluebenet (✓), eller vælg Færdig for at
registrere dine ændringer.
* For brugere i Canada er denne indstilling låst til mmol/l
og kan ikke skiftes til mg/dl.

Prime-detektion*
Denne funktion er tilgængelig for patienter, der bruger smartpenne. Prime-detektion er automatisk
aktiveret for patienter, der har bopæl i et land, hvor denne funktion er tilladt i henhold til lokale
lowbestemmelser. Når prime-detektion er aktiveret, udelukker Glooko mulige prime-doser fra dine
insulinstatistikker og -graffer. Alle doser er gemt i Glooko, og de bliver aldrig slettet. I historikken
har patienter mulighed for at ændre dosisstatus.

BEMÆRK: Prime-detektionsalgoritmen er ikke altid nøjagtig. Softwaren påviser prime-doser, der er
to enheder eller mindre, inden seks minutter før en anden insulininjektion. Hvis der er gået for lang
tid mellem din prime-dosis og den injicerede dosis, kan din prime-dosis blive vist som en injiceret
dosis. Du vil skulle tildele din dosis som prime manuelt. Klik på dosis i historie-loggen og vælg
Primær.
* Kun tilgængelig på udvalgte markeder. For nuværende ikke tilgængelig i USA.
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2.2. Manuel dataindtastning
Du kan manuelt føje forskellige typer data til din Glooko-mobilapp, herunder A1c, blodtryk, vægt,
medicin, insulin, kost og motion samt brugerdefinerede noter, så de kan ses sammen med dine
blodglukosedata for at vise tendenser og mønstre.
Sådan indtastes data manuelt:
1. Tryk på Tilføj (+) på hovednavigationslinjen.
2. Vælg de data, du vil tilføje: A1c, blodtryk, vægt, medicin, insulin, kost, motion eller noter.
3. Tryk på feltet dato/klokkeslæt, og ændr om nødvendigt datoen og klokkeslættet for
dataindtastningen.
4. Søg efter og/eller vælg (fra listerne Seneste, Hyppige eller Brugerdefineret) det eller de emner,
du vil medtage i indtastningen, og tilføj alle relevante oplysninger. Tryk på Færdig og/eller
plussymbolet (+) for at tilføje emnet/emnerne.
• Hvis du vil tilføje flere indtastninger (af forskellige typer) på samme tid skal du skifte
mellem begivenhedstyperne øverst i menuen Tilføj begivenhed og tilføje emner efter
behov (gælder ikke for A1c, blodtryk eller vægt).
5. Tryk på fluebenet (✓) øverst til højre i skærmbilledet for at gemme dine indtastninger.
TIP: Hvis du tilføjer en kostbegivenhed, kan du søge efter madvaren, vælge mellem Seneste eller
Hyppige madvarer, tilføje en brugerdefineret madvare eller tilføje en hurtig kulhydrat-indtastning. Du
kan også bruge din stemme eller stregkodescanneren ved at trykke på mikrofon-ikonet ( ) eller
stregkode-ikonet ( ) i søgefeltet. Efterhånden som du tilføjer kost, vises det samlede kulhydratindtag i
bunden af skærmbilledet (udvid for at se kalorie-, fedt- og proteinindhold).
BEMÆRK: Søgemulighederne for fødevarer er p.t. tilgængelige på engelsk, tysk, fransk, spansk og
italiensk. På andre sprog kan du fortsat tilføje et brugerdefineret element eller kulhydrater.
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2.3. Indstil påmindelser
Du kan indstille påmindelser for at styre dit blodsukker, tage insulin, tage medicin eller indstille en
brugerdefineret påmindelse fra Glooko Mobile App. Du advares via en push-meddelelse på din
mobile enhed på det tidspunkt, du har angivet.
BEMÆRK! For at kunne modtage push-meddelelser fra Glooko skal du også slå valgmuligheden
Push-meddelelser til under Profil > Indstillinger.
Sådan opretter du en påmindelse:
1. Vælg Påmindelser fra sidens navigationslinjen i
siden () på Android-enheder. På iOS-enheder
skal du gå ind i menuen Mere.
2. Tryk på plussymbolet (+) øverst til højre i
skærmbilledet for at oprette en ny påmindelse.
3. Konfigurer indstillinger for påmindelser:
• Tidspunkt på dagen : Tryk og rul for at
vælge det tidspunkt på dagen, som
påmindelsen skal forekomme.
• Ugedag(e): Tryk for at placere et flueben
(✓) ved siden af den/de dag(e)/uge(r),
hvor påmindelsen skal forekomme.
• Vælg påmindelsestype(r): Tryk for at
placere et flueben (✓) ud for den eller de
påmindelsestyper, du vil tilføje, og indtast
alle relevante oplysninger.
4. Tryk på Gem øverst til højre i skærmbilledet for
at aktivere påmindelsen.

2.4. Få vist diagrammer og tendenser
Glooko gør det lettere for dig at holde øje med din diabetessundhed ved at give et visuelt overblik
over dine blodglukosedata i form af diagrammer og tendenser. Du kan også generere rapporter for
at gemme, udskrive eller dele dine data.
Du kan få adgang til diagrammer og tendenser ved at trykke på Tendenser på
hovednavigationslinjen.
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Diagrammer
Fanen Diagrammer viser visuelle repræsentationer af dine data for
BG/CGM, motion, insulin og kulhydratindtag. Diagrammerne kan ses
over perioder på 1 uge, 2 uger, 1 måned eller 3 måneder.
Sådan åbnes Diagrammer:
1. Tryk på Tendenser på hovednavigationslinjen.
2. Tryk på fanen Diagrammer øverst i skærmbilledet.
3. De følgende diagrammer viser:
• Gennemsnitlig BG og gennemsnitlig CGM
• Motion
• Insulin
• Kulhydrater
• BG efter tidspunkt på dagen eller daglig oversigt over CGM
4. Tryk på pil ned () for at udvide hvilken som helst af
diagrammerne, og stryg til venstre eller højre for at se flere
oplysninger efter dagen.
TIP! Hvis du har tilgængelige BG- og CGM-data, kan du vælge, hvilken
datakilde for glukose der skal trækkes ind i Profil > Indstillinger.

Tendenser*
Fanen Tendenser viser mønstre, sammenligninger og bedste dage
baseret på dine BG-/CGM-data. Tendenserne kan ses over perioder på 1
uge, 2 uger, 1 måned eller 3 måneder.
BEMÆRK! For at få indsigt kræves mindst 15 dages data med mindst to
aflæsninger pr. dag.
Sådan åbnes Tendenser:
1. Tryk på Tendenser på hovednavigationslinjen.
2. Tryk på fanen Tendenser øverst i skærmbilledet.
3. De følgende tendenser viser:
• Mønstre: Disse identificerer tidspunkter på dagen, hvor
dine BG-/CGM-aflæsninger er særligt høje, lave eller inden
for dit målområde. Mønstre er kun tilgængelige i perioder
på 1-måned og udfyldes kun, hvis de kan identificeres.
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•

Sammenligninger: Disse hjælper dig med at overvåge ændringer i dine diabetesdata
over tid ved at angive, hvor ofte dine BG-/CGM-aflæsninger var høje, lave eller inden
for målområdet sammenlignet med den foregående tidsperiode.
• Bedste dage: Disse hjælper dig med at identificere de dage, hvor din diabetessundhed
blev bedst styret, baseret på dine BG-/CGM-data.
4. Tryk på pil ned () for at udvide en sammenligning for at se flere oplysninger.
TIP: Hvis du har tilgængelige BG- og CGM-data, kan du vælge, hvilken datakilde for glukose der skal
trækkes ind i Profil > Indstillinger.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

2.5. Synkroniser fitness- og sundhedsapps
Med Glooko Mobile App har du mulighed for at integrere data om motionsrutiner fra førende
tredjeparts fitness- og sundhedsapps. Dette giver dig et visuelt overblik over dine aktivitetsdata, og
hvordan de hænger sammen med dine glukose- og insulindata.
Du kan finde ud af, om din(e) fitness- eller sundhedsapp(s) er kompatible med Glooko på siden til
siden Kompatibilitet med Glooko.
Sådan synkroniseres din fitness- eller sundhedsapp(s) med Glooko:
1. Tryk på Synkroniser øverst til højre i skærmbilledet.
2. Tryk på Ny enhed.
3. Tryk for at placere et flueben (✓) ved siden af Fitness- og sundhedsenheder, og tryk derefter
på Fortsæt.
4. Tryk for at placere et flueben (✓) ved siden af den eller de enheder, du vil synkronisere.
5. Tryk på Tilføj.
6. Tryk derefter på Tilslut for at fuldføre installationsprocessen for hver ny enhed.
• Når du har tilføjet din(e) enhed(er), kan du afslutte installationsprocessen på et senere
tidspunkt ved at trykke på Opsætning ved siden af enheden/enhederne i menuen
Synkronisering.
7. Følg vejledningen på skærmen for at forbinde enheden/enhederne til Glooko.
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3. Oversigt over Glooko-webappen
Glooko-webappen giver dig adgang til dine glukose-, insulin-, kulhydrat- og fitnessdata gennem
sammenlagte analyser og rapportvisninger. Med grafer og statistikker efter tidspunkt på dagen og
datointervallet kan du bedre forstå, hvor ofte dine glukoseaflæsninger falder under, over og inden
for målområdet som et resultat af din livsstilsvalg. Rapporterne er baseret på data fra din
blodglukosemåler, insulinpumpe, kontinuerlig glukosemonitor (CGM), fitness- og sundhedsapps og
manuelt indtastede begivenheder i Glooko Mobile App.

3.1. Administrer indstillinger
Du kan få adgang til dine kontoindstillinger ved at vælge Indstillinger i rullemenuen øverst til højre i
din Glooko-webapp. I dette skærmbillede har du mulighed for at opdatere dine Glookokontooplysninger (herunder dine e-mailadresse, adgangskode og ProConnect-koder), og du kan
konfigurere dine dataindstillinger, tilslutte tredjepartsapps mm.

Min profil
Under Indstillinger > Min profil kan du få vist og opdatere demografiske oplysninger, herunder navn,
diabetestype, fødselsdato, højde og vægt. Du kan redigere oplysningerne ved at klikke på det/de
relevante felt(er) og derefter opdatere dem med de nye oplysninger. Klik på Gem for at gemme
dine ændringer.
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Konto
Under Indstillinger > Konto kan du opdatere din e-mailadresse, adgangskode eller sprog, og du kan
administrere dine ProConnect-kode(r) og ændre din primære udbyder.

Rediger e-mailadresse, adgangskode eller sprog
Du kan redigere din e-mailadresse, adgangskode eller sprog ved at klikke på Skift e-mail, Skift
adgangskode eller Skift sprog, indtaste eller vælge den ønskede værdi og klikke på Gem.

Tilføj en ProConnect-kode
Hvis din lægeklinik(ker) også bruger Glooko, kan du føje deres ProConnect-kode(r) til din konto, så
du automatisk kan dele dine diabetesdata med dem via den sikre sky.
BEMÆRK! Du kan føje op til fem (5) ProConnect-koder til din konto.
For at tilføje en ny ProConnect-kode skal du følge disse trin:
1.
2.
3.
4.
5.

Klik på + Tilføj ny kode under Indstillinger > Konto.
Et pop op-vindue vises. Klik på Fortsæt for at fortsætte.
Indtast ProConnect-koden.
Klik på Indsend.
Klik på OK for at vende tilbage til menuen Indstillinger.
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TIP! Du kan også føje en ProConnect-kode til din konto i Glooko Mobile App under Profil >
Personligt.

Rediger din primære udbyder
Din primære udbyder er angivet med en stjerne (). Din primære udbyder har mulighed for at
ændre dine indstillinger for pumpes BG-indtastninger, hvilket påvirker dine diagrammer og
statistikker. Hvis du deler med flere udbydere, kan du kun angive én udbyder som din primære
udbyder.
Hvis du ønsker at redigere, hvilken udbyder der skal være udpeget som din primære udbyder, skal
du følge disse trin:
1. Under Indstillinger > Konto skal du klikke på Rediger ProConnect.
2. Vælg din Primær udbyder ved at rykke på knappen til venstre for udbyderens navn.
3. Klik på + Bekræft ændring for at gemme det nye valg.

Dataindstillinger
Under Indstillinger > Dataindstillinger kan du ændre en dine måleenheder, indstillinger for pumpens
BG-indtastninger, BG-målområder og daglige tidsintervaller.
De følgende indstillinger vises:
•

Måleenheder: Du kan skifte
mellem mg/dl eller mmol/l.
Enhederne indstilles automatisk
baseret på, om du bruger en BGmåler, der er sat til mg/dl eller
mmol/l. For brugere i Canada er
denne indstilling låst til mmol/l
og kan ikke skiftes til mg/dl.

•

Indstillinger for pumpe BGindtastninger: Dette kan skiftes
til Ja eller Nej for at inkludere
eller ekskludere BG-aflæsninger,
der er indtastet manuelt i insulinpumper, i
diagrammer og statistikkerne. Disse
aflæsninger er som standard inkluderet.
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BEMÆRK! Hvis du har oprettet forbindelse med ProConnected, kan din primære udbyder
også justere dine indstillinger for pumpe BG-indtastninger.
•

BG-målområder: Her har du mulighed for at ændre dine BG-målområder, herunder den
nedre grænse, øvre grænse før måltider og øvre grænse efter måltider. Du kan redigere
disse områder ved at klikke i feltet for den værdi, der skal ændres, og indtaste den ønskede
værdi.

•

Daglige tidsintervaller: Her har du mulighed for at indstille de tidspunkter på dagen, der
angiver starten på dine morgen-, eftermiddags-, aften- og natrutiner. Du kan opdatere dine
intervaller ved at klikke på pil ned () ved siden af ethvert tidspunkt på dagen og vælge et
nyt starttidspunkt.

TIP: Mange af disse indstillinger kan også opdateres i Glooko Mobile App under Profil > Indstillinger.

Apps og enheder
Under Indstillinger > Apps og enheder har du mulighed for at forbinde trænings- og sundhedsapps
fra tredjeparter, installere Glooko Uploader eller forbinde en enhedskonto til din Glooko-konto.
Bemærk, at muligheden for at forbinde diverse apps og enhedskonti vil variere alt efter region/land.

Tilslut apps og enheder
Du kan synkronisere dine tredjeparts fitness- og sundhedsapp(s) med Glooko for at hente data om
dine motionsrutiner.
Sådan tilslutter du tredjepartsapps til Glooko:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut apps og enheder.
2. Vælg fra listen over tredjepartsapps, og klik på Tilslut. Du vil blive omdirigeret til login-siden
for appen.
3. Følg vejledningen på skærmen for at logge ind og tilslutte appen til din Glooko-konto.
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Upload Omnipod® PDM
Sådan uploades data fra dit Omnipod-system:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Upload Omnipod® PDM.
2. Når du bliver bedt om at bekræfte, om du vil fortsætte, skal du klikke på Fortsæt.
3. Vælg Omnipod® PDM-system eller Omnipod DASH™-system, og klik derefter på Næste.
BEMÆRK! Hvis du forsøger at synkronisere et Omnipod DASH™-system på en Maccomputer, bliver du bedt om at installere Glooko Uploader for at synkronisere dine data til
Glooko.
4. Følg vejledningen på skærmen for at tilslutte enheden og uploade dine data.
TIP: Hvis du tidligere har synkroniseret en Omnipod-enhed, kan du også uploade Omnipod-data ved
at vælge muligheden Upload Omnipod® PDM øverst til højre i de fleste skærmbilleder på din konto.
Du kan også synkronisere din Omnipod-enhed i Glooko Mobile App under Hjem > Synkronisering.

Tilslut DASH™ Cloud*
Du kan tilslutte din Omnipod DASH™ Cloud-konto til din Glooko-konto for at synkronisere dine data
en gang hver 24. time.
Sådan tilslutter du din Omnipod DASH™ Cloud-konto:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut DASH™ Cloud.
2. Klik på Tilslut.
• Hvis du allerede har en PodderCentral™-konto, skal du indtaste dine loginoplysninger
og så klikke på Log ind.
• Hvis du ikke har en PodderCentral ™-konto, skal du scrolle ned til Opret en
PodderCentral™-konto og oprette en ny konto.
3. Følg vejledningen på skærmen for at registrere dig og/eller oprette forbindelse til din konto.
BEMÆRK! Efter du har oprettet forbindelse til din konto, vises enhedens status som Afventer, og
det kan tage op til en time, før dataene vises. Når status er ændret til Tilsluttet, begynder
synkroniseringen af dine data.
TIP! Du kan også tilslutte din DASH™ Cloud-konto i Glooko Mobile App under Hjem >
Synkronisering.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.
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Hent Glooko Uploader
Du kan installere Glooko Uploader for at synkronisere data fra kompatible blodglukosemålere,
insulinpumper og CGM'er til din Glooko-konto fra din computer. Du kan læse mere om dette ved at
klikke her.

Tilslut Dexcom-konto
Du kan tilslutte din Dexcom-konto til din Glooko-konto for at synkronisere data (med tre timers
forsinkelse) fra Dexcom en gang hver fjerde time.
Sådan tilslutter du din Dexcom-konto:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut Dexcom-konto.
2. Indtast dit Dexcom-brugernavn og din adgangskode, og klik derefter på Log ind.
• Hvis du ikke har en konto, skal du klikke på Opret en Dexcom-konto for at oprette en ny
konto.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og/eller oprette forbindelse til din
konto.
TIP: Du kan også oprette forbindelse til din Dexcom-konto i Glooko Mobile App under Hjem >
Synkronisering.

Tilslut en Eversense-konto*
Du kan tilslutte din Eversense-konto til din Glooko-konto for at synkronisere data fra Eversense en
gang hver fjerde time.
Sådan tilslutter du din Eversense-konto.
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut Eversense-konto.
2. Indtast din Eversense-e-mailadresse og adgangskode, og klik derefter på Log ind.
• Hvis du ikke har en konto, skal du klikke på Opret konto for at oprette en ny konto.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og/eller oprette forbindelse til din
konto.
TIP: Du kan også oprette forbindelse til din Eversense-konto i Glooko Mobile App under Hjem >
Synkronisering.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.
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Tilslut iGlucose-enheder
Du kan tilslutte dine iGlucose-måler(e) til din Glooko-konto for at synkronisere data fra iGlucose i
realtid.
BEMÆRK! Du skal have mindst én aflæsning på din måler, før du kan forbinde din iGlucose-måler til
Glooko.
Sådan tilslutter du din iGlucose-måler:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut iGlucose-enheder.
2. Indtast iGlucose-målerens serienummer samt sidste aflæsning (værdi), og klik derefter på
Næste.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse til enheden.
TIP: Du kan også oprette forbindelse til din iGlucose-måler i Glooko Mobile App under Hjem >
Synkronisering.

Tilslut Abbott FreeStyle LibreView-konto*
Du kan tilslutte din Abbott FreeStyle Libreview-konto til din Glooko-konto til løbede synkronisering
af data fra din Abbott FreeStyle Libre-sensor.
Sådan tilsluttes din Abbott FreeStyle LibreView-konto:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut FreeStyle Libreview-konto.
2. Indtast din e-mailadresse og din adgangskode til FreeStyle Libre app, klik derefter på Log ind.
• Hvis du ikke har en konto, gå til: https://www.libreview.com for at oprette en ny konto.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og/eller oprette forbindelse til din
konto.

*For nuværende kun tilgængelig i Sverige og Norge.
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Tilslut Ypsomed mylife*
Du kan tilslutte din Ypsomed mylife-konto til din Glooko-konto for automatisk at synkronisere data
fra din Ypsomed-pumpe en gang i timen.
Sådan tilsluttes din Ypsomed mylife-konto:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Tilslut Ypsomed mylife.
2. Indtast Ypsomed mylife brugernavn og adgangskode, klik derefter på Forbind.
• Hvis du ikke har en konto, gå til: https://mylife-software.net for at oprette en ny konto.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og/eller oprette forbindelse til din
konto.
*Kun tilgængelig på udvalgte markeder.

Opret forbindelse til OneTouch Reveal®*
Du kan tilslutte din LifeScan OneTouch Reveal®-konto til din Glooko®-konto for automatisk at
synkronisere data fra din LifeScan-enhed.
Sådan opretter du forbindelse til din OneTouch Reveal®-konto:
1. Under Indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Forbind OneTouch Reveal®
2. Indtast dit OneTouch Reveal®-brugernavn og din adgangskode, og klik derefter på Forbind.
o Hvis du ikke har en konto, kan du vælge "Opret en konto" på OneTouch Reveal® loginsiden
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og/eller forbinde din konto.
*Kun tilgængelig på udvalgte markeder.

Overfør Abbott-data
Du kan tilføje data fra din Abbott FreeStyle Libre enhed til Glooko ved at overføre din Abbott data i
Libreview som en csv fil og bagefter overføre denne csv fil til din Glooko konto.
For at overføre en csv fil med Abbott data til din Glooko konto:
1. Under indstillinger > Apps og enheder skal du klikke på Upload Abbott Data.
2. Følg anvisninger på skærmen, bagefter klik på Upload.
TIP: Du kan også overføre Abbott Data ved at klikke på Upload Abbott Data i den øverste del af de fleste
skærme i din konto.
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Kontostyring
Slet konto
Under Indstillinger > Kontoadministration har du til hver en tid mulighed for at slette din Glookokonto. Denne handling sletter også alle dataene på din Glooko-konto. For at slette din konto skal du
blot klikke på knappen Slet konto.
TIP! Du kan også slette din konto i Glooko Mobile App under Profil > Personligt.
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4. Oversigt over rapporter
Med Glooko er det let at se og dele dine diabetesdata. Hvis der er tilgængelige data på din Glookokonto, kan du gemme, udskrive og dele rapporter via Glooko Mobile App eller Glooko-webappen.
Se Referencevejledningen til Glooko-rapporter for yderligere oplysninger om de tilgængelige
rapporter, og hvordan man fortolker dataene.

4.1 Tilgængelige rapporter
De tilgængelige rapporter omfatter
•
•
•
•
•
•
•
•

Oversigt
Logbog
Oversigt
Daglig oversigt
Overlay
Kalender
Indsigter
Enheder
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4.2. Opret og del rapporter
Når du opretter rapporter, kan du medtage alle tilgængelige data eller vælge, hvilke data der skal
vises.

Rapporter fra mobilappen
Fra Glooko Mobile App har du mulighed for at e-maile, faxe eller udskrive en PDF-rapport eller emaile din rapport i CSV-format.
Sådan opretter du rapporter i Glooko Mobile App:
1. Vælg Del rapport fra sidens navigationslinjen () på
Android-enheder. På iOS-enheder skal du gå ind i
menuen Mere.
2. Tryk for at vælge den ønskede metode til deling.
• Hvis du deler en PDF, skal du vælge tidsintervallet,
dine rapportkriterier og din foretrukne
udskrivningsmulighed.
• Tryk på ikonet Rapporter ( ) øverst til højre på
skærmen
3. Følg vejledningen på skærmen for at generere din
rapport.

Rapporter fra webappen
Fra Glooko-webappen har du mulighed for at
gemme eller udskrive en rapport i PDF-format.
Sådan vises og deles rapporter i Glookowebappen:
1. Vælg Opret PDF-rapport øverst til højre
i de fleste skærmbilleder.
2. Vælg et tidsinterval, og hvilke
rapportdata der skal medtages i
rapporten.
3. Efter rapportkriterierne er defineret,
skal du klikke på Opret PDF.
4. Få vist, download eller udskriv din
rapport.
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5 Support
Vi sidder altid klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte os for at få hjælp på
følgende måder:
•
•

Via vores hjemmeside support.glooko.com
Via e-mail: help@glooko.com

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

Glooko® for privatbrugere

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Sverige
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Bilag: Ekstrafunktioner
A.1. Mobilt insulindoseringssystem (MIDS)*
Glookos mobile insulindoseringssystem (MIDS) er udviklet til at hjælpe personer med type 2diabetes med at gennemgå, analysere, evaluere og kommunikere deres faste glukoseaflæsninger til
deres læge. MIDS-programmet giver dig mulighed for at modtage ændringer til dit langtidsvirkende
insulin mellem besøg, baseret på din læges behandlingsplan.
MIDS er kun tilgængelig for patienter, hvis sundhedsudbyder ordinerer behandlingen. MIDS er kun
til receptpligtig brug. MIDS er udviklet til at arbejde med glukoseaflæsninger, der er sendt i mg/dL,
og kan ikke sikkert bruges med værdier sendt i mmol/L. For at undgå fejldosering skal du sikre dig,
at alle glukosemålere, der bruges sammen med Glooko-systemet, er indstillet til glukoseværdier i
mg/dL.
Se Privatbrugers brugervejledning til Glooko MIDS for at få mere at vide om MIDS.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.

A.2. Glooko Clinical Research (Glooko klinisk
forskning)
Glooko Clinical Research giver læger mulighed for at overvåge de
brugere, der deltager i kliniske undersøgelser. Som deltager i
undersøgelsen har du adgang til en separat Glooko Clinical
Research-mobilapp, der skal være forbundet via en unik Glooko
Clinical Research ProConnect-kode (udlevers af klinikken), for at
dele dine diabetesdata.
Du kan også som deltager uploade og dele dine data ved hjælp af
et separat Research Uploader-softwareprogram.
BEMÆRK: Mobilappen Glooko Clinical Research kan kun tilsluttes
én ProConnect-kode ad gangen.
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A.3. Basal-IQ
Patienter, der anvender en Tandem t:slim X2-pumpe sammen med en CGM, har mulighed for at
aktivere en teknologi ved navn Basal-IQ. Det er en avanceret teknologi, der forudsiger og modvirker
lavt blodsukker. Basal-IQ giver en patient mulighed for at lade pumpen standse og genoptage
insulinforsyningen automatisk baseret på CGM-målingerne.
Hvis en patient har Basal-IQ installeret på sin pumpe, kan
patienten vælge mellem 2 tilstande:
•
•

Basal-IQ
Manuel tilstand

Hvis der findes Basal-IQ-data for en patient i Glooko, vises dette på sammenfatningssiden i form af
et informationsfelt ved navn Systemoplysninger. Basal-IQ vises også i dagsvisningen i afsnittet
Diagrammer.

A.4. Control-IQ
Patienter, der bruger en Tandem t:slim X2-pumpen sammen med CGM, har mulighed for at aktivere
en teknologi kaldet Control-IQ. Dette er en avanceret, lukket hybridteknologi, der forudsiger og
hjælper med at forhindre både høje og lave insulinniveauer. Control-IQ giver patienten mulighed at
lade pumpen automatisk justere insulinniveauerne baseret på CGM-målingerne.
Hvis en patient har Control-IQ installeret på sin pumpe, kan
patienten vælge mellem 4 tilstande:
•
•
•
•

Control-IQ
Søvn
Motion
Manuel

Hvis der findes Control-IQ-data for en patient i Glooko-webappen, vises dette på siden
Sammenfatning i form af et informationsfelt kaldet: Systemoplysninger. Control-IQ vises også i
dagsvisningen i afsnittet Diagrammer.
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A.5. Omnipod 5*
Patienter, der bruger en Omnipod 5-pumpe sammen med en Dexcom CGM, har mulighed for at
aktivere den lukkede teknologi, der er udviklet af Insulet. Dette er en avanceret, lukket
hybridteknologi, der forudsiger og hjælper med at forhindre både høje og lave insulinniveauer. Den
giver en patient mulighed for at lade pumpen justere insulinniveauerne automatisk, baseret på
CGM-målingerne.
En patient med en Omnipod 5 og en Dexcom CGM kan vælge
mellem 4 tilstande:
•
•
•
•

Automatisk tilstand
Automatisk: Begrænset
Automatisk: HypoProtect
Manuel tilstand

Hvis der findes lukkede data fra en Omnipod 5 for en patient i
Glooko, vises dette på siden Sammenfatning i form af et informationsfelt kaldet: Systemoplysninger.
Lukkede data vises også i dagsvisningen i afsnittet Diagrammer.
BEMÆRK: Omnipod 5 er en sky-til-sky integration. Forbindelsen til Glooko etableres i Podder Central,
hvor brugerne skal godkende forbindelsen mellem deres Omnipod 5 og Glooko. Når forbindelsen er
oprettet, overføres data regelmæssigt til Glooko med en forsinkelse på en time.
* For nuværende kun tilgængelig i USA.
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