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Kullanım Amacı
Glooko, etkili bir diyabet yönetim programını desteklemek için diyabet hastalarının ve ilgili sağlık
çalışanlarının, cihaz verilerini incelemesine, analiz etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olmak
üzere geliştirilmiş, evde ve ilgili kurumlarda kullanmaya yönelik bir veri yönetim yazılımıdır. Glooko,
kullanıcıların verilerini Glooko sistemine aktarmalarına olanak sağlamak için uyumlu tıbbi cihazlara
ve izleyicilere bağlanır.
Glooko'nun tedavi kararları sunması veya profesyonel sağlık tavsiyelerinin yerine geçecek şekilde
kullanılması amaçlanmamaktadır.

Uyarılar
Glooko®; sağlamış olduğu verilere yönelik ölçüm yapmaz, yorumda bulunmaz veya karar vermez ve
otomatik tedavi kararları sunmak veya mesleki kanıların yerine geçecek şekilde kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır. Tüm tıbbi tanılar yetkili bir sağlık hizmeti sağlayıcısının gözetiminde ve idaresinde
konulmalıdır; tedaviler ise ilgili sağlık hizmet sağlayıcısının gözetiminde ve idaresinde uygulanmalıdır.
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1. Glooko®'yu Kullanmaya Nasıl
Başlayabilirsiniz?
Glooko, diyabet hastalarının çok tercih edilen kan şekeri (KŞ) ölçüm aletleri, insülin pompaları ve
Akıllı Kalemler, sürekli glikoz monitörleri (SGM) ve sağlık ve fitness cihazlarından veri senkronize
etmelerine ve bu bilgileri ilgili sağlık hizmeti ekipleriyle güvenli bir şekilde paylaşmalarına olanak
tanır. Birden fazla görüntüleme seçeneğiyle Glooko; egzersiz, yemek, karbonhidratlar ve ilaçlar dâhil
entegre edilmiş veya elle girilmiş yaşam tarzınıza ilişkin olaylara dayanarak glikoz veri
dalgalanmalarına yönelik bilgilendirmeler sağlar. Glooko'ya Glooko mobil uygulaması veya Glooko
web uygulaması aracılığıyla erişim sağlanabilir.
NOT: Bazı ekranlar ek özellikler dolayısıyla değişiklik gösterebilir. Detaylı bilgi için Ek: Ek Özellikler
kısmına bakın.

1.1. Uyumluluk
Glooko, İşletim Sisteminin (OS) 12.0 veya sonraki sürümlerinden herhangi biri yüklü IOS cihazlarını
ve OS 6.0 veya sonraki sürümlerinden herhangi biri yüklü Android cihazlarını desteklemektedir.
Glooko, aşağıdaki web tarayıcı sürümlerini desteklemektedir:
•
•
•
•
•

Internet Explorer sürüm 11 veya sonraki sürümleri
Internet Explorer Edge sürüm 44 veya sonraki sürümleri
Google Chrome sürüm 57 veya sonraki sürümleri
Firefox sürüm 51 veya sonraki sürümleri
Safari sürüm 8 veya sonraki sürümleri

Diyabet cihazınızın uyumluluğunu belirlemek için Glooko ile Uyumluluk sayfasına bakın.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue, diyabet cihaz verilerini Glooko mobil uygulamasına yüklemek için Bluetooth
etkinleştirilmemiş KŞ ölçüm aletleri ile kullanılan bir Bluetooth cihazıdır. MeterSync Blue'yu mobil
cihazınızla nasıl eşleştireceğinize ilişkin detaylı talimatlar için MeterSync Blue Hızlı Başlangıç
Kılavuzu'na bakın.
*Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir.
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Glooko Uploader
Diyabet cihazınız mobil telefonunuz ile uyumlu değilse ve Uyumluluk sayfasına göre PC/MAC
seçeneği mevcutsa bilgisayarınızı kullanarak verilerinizi aktarmak için Glooko Uploader'ı
yükleyebilirsiniz. Veri yüklemek için bu aracın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı talimatlar için ilgili
Glooko Uploader Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın.
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1.2. Diyabet Verilerinizi Yükleme ve Görüntüleme
Diyabet cihazınızın uyumluluğunu ve verilerinizi yüklemek için hangi yöntemi kullanacağınızı
belirlediğinizde diyabet verilerinizi Glooko'ya yüklemeye başlamak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Adım: Glooko Hesabınızda oturum açın
Glooko mobil uygulaması veya Glooko web uygulaması aracılığıyla Glooko hesabınızda oturum açın.
Mobil Uygulama: App Store veya Google Play üzerinden uygulamayı yükleyin. Hâlihazırda bir
hesabınız varsa Oturum Aç ögesine dokunun, oturum açma bilgilerinizi girin ve ardından tekrar
Oturum Aç ögesine dokunun. Hesabınız yoksa Kaydol ögesine dokunun ve yeni bir hesap
oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri talip edin.
NOT: Sağlayıcınız veya destekli program aracılığıyla size bir aktivasyon kodu verildiyse kaydolma
işlemi sırasında size verilen bu kodu verme seçeneğiniz olacaktır.

Web Uygulaması:Web tarayıcınızda my.glooko.com adresini ziyaret edin. Hâlihazırda bir hesabınız
varsa oturum açma bilgilerini girin ve Oturum Aç ögesine tıklayın. Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap
oluşturmak için bağlantıya tıklayın (veya join.glooko.com adresini ziyaret edin) ve yeni bir hesap
oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri talip edin.
NOT: Sağlık hizmeti sağlayıcınızın sizin adınıza bir hesap oluşturduğunu belirten bir etkinleştirme
talebini e-posta yoluyla aldıysanız e-posta içeriğindeki Hesabı Etkinleştir tuşuna tıklayın ve hesabınızı
etkinleştirmek için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin. Sağlayıcınız tarafından size bir etkinleştirme
kodu verildiyse join.glooko.com/activate adresini ziyaret edin ve hesabınızı etkinleştirmek için
ekrandaki yönlendirmeleri talip edin.
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2. Adım: Diyabet Cihazı Verilerinizi Yükleyin
Glooko mobil veya web uygulamasından oturum açtıktan sonra verilerinizi Glooko hesabınıza
yükleyebilirsiniz.
Mobil Uygulama: Ana sayfa ekranından
Senkronize Et ögesine dokunun. Daha sonra cihazınızı
seçin veya Yeni Cihaz ögesine dokunun ve sonrasında cihazınızı senkronize etmek ve verilerinizi
yüklemek için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

Donanım siparişi:*
Senkronizasyon donanımı sipariş etmeniz gerekirse Bu cihazları senkronize etmek için donanıma mı
ihtiyacınız var? ögesine dokunun. Buradan Sipariş Verin veya Android cihazlardaki yan gezinti
çubuğundan () veya IOS cihazlardaki Diğer menüsünden Senkronizasyon Donanımı Siparişi Ver
ögesini seçin.
* Yalnızca ABD ve Kanada'da geçerlidir:
Web Uygulaması: Glooko Uploader'ı kullanarak diyabet cihazınızı senkronize edin ve verilerinizi
yükleyin.
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3. Adım: Diyabet Verilerinizi Görüntüleyin
Verileriniz yüklendiğinde Glooko mobil uygulaması veya Glooko web uygulamasından verilerinizi
görüntüleyebilirsiniz.
Verilerinizi farklı şekillerde görüntülemek için ekranlar arasında geçiş yapın ve bu verileri yazdırmak,
paylaşmak ve kaydetmek için raporlar oluşturun.
Daha fazla bilgi için Grafikleri ve Eğilimleri Görüntüle bölümüne bakın.

NOT: Tüm insülin verileriniz, insülin pompası ve Akıllı Kalem (ve/veya elle girilmiş) İnsülinverileriniz
olmadığı müddetçe İnsülin olarak birlikte gruplandırılacaktır. Bu durumda insülin pompası verileri
İnsülin - Pompa olarak, Akıllı Kalem (ve/veya elle girilmiş) insülin verileri ise İnsülin - Diğer olarak
görüntülenecektir. Glooko web uygulamasında, hastanın Basal-IQ veya Control-IQ'ya sahip
Omnipod® 5 pompası ya da başka bir pompası varsa özet sayfası İnsülinin altında Sistem Detayları
başlıklı ek bir bilgi kartı görüntüler. Detaylı bilgi için Ek: Ek Özellikler kısmına bakın..
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2. Glooko Mobil Uygulamasına Genel Bakış
Diyabet yönetim programınıza değer katan ve Glooko'nun yaşam tarzınızla daha sorunsuz bir şekilde
entegre olmasını sağlayan birkaç Glooko mobil uygulaması özelliği vardır. Bu özelliklerden
yararlanarak nerede olursanız olun diyabet verilerinizi kolayca izleyebilir, yükleyebilir ve
paylaşabilirsiniz.

2.1. Profili Yönet
Profilinizden kişisel bilgilerinizi görüntüleyebilir ve güncelleyebilir, ProConnect Kodu ekleyebilir,
cihaz ayarlarınızı yönetebilir, hesabınızı silebilir veya hesabınızın oturumunu kapatabilir ve çok daha
fazlasını yapabilirsiniz.
Profilinize erişmek için Android cihazlardaki yan gezinti çubuğundan () veya IOS cihazlardaki Diğer
menüsünden Profil ögesini seçin ve Kişisel Cihazlar ve Ayarlar sekmeleri arasında geçin yapın.
NOT: Bu ayarların çoğu ve ek ayarlar Glooko Web Uygulaması > Ayarlar konumundan değiştirilebilir.

Kişisel
Profil > Kişisel konumundan temel demografik bilgileri
görüntüleyebilir ve güncelleyebilir, ProConnect Kodu
ekleyebilir ve hesabınızı silebilir veya hesabınızın
oturumunu kapatabilirsiniz.
Bilgilerinizi güncellemek için bir ögeye dokunarak seçilen
değeri değiştirin. Değişikliklerinizi (varsa) kaydetmek için
Tamamlandı ögesine dokunun.
NOT: İsim, E-posta ve Cinsiyet bilgileri sadece Glooko
web uygulaması > Ayarlar konumundan güncellenebilir.

Bir ProConnect Kodu Ekleme
Sağlık hizmeti sağlayıcınız/sağlayıcılarınız da Glooko
kullanıyorsa güvenli bulut aracılığıyla diyabet verilerinizi
onlarla otomatik olarak paylaşmak için onların
ProConnect Kodunu/Kodlarını hesabınıza ekleyebilirsiniz.
NOT: En fazla beş (5) ProConnect Kodunu hesabınıza
ekleyebilirsiniz.

Kişisel Kullanım için Glooko®
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Yeni bir ProConnect Kodu Eklemek için:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profil > Kişisel konumundan ProConnect ögesine dokunun.
+ KOD EKLE ögesini seçin.
Onayladıktan sonra ilerlemek için Devam ögesine dokunun.
ProConnect Kodunu Girin.
Gönder ögesine dokunun.
Kaydetmek için Tamam ögesine dokunun.

İPUCU: Glooko web uygulamasındaki Ayarlar > Hesap konumundan da bir ProConnect Kodu
ekleyebilirsiniz.

Cihazlar
Profil > Cihazlar konumundan bir MeterSync Blue cihazı
kurabilir, Ölçüm Aleti Zaman Ayarlarını görüntüleyebilir, Apple
Health hesabınızı bağlayabilir ve MeterSync kablosu senkronize
etmeyi açıp kapatabilirsiniz.
Bilgilerinizi güncellemek için bir ögeye dokunun ve
ihtiyaç duydukça ayarları değiştirin. Değişikliklerinizi
(varsa) kaydetmek için Tamamlandı ögesine dokunun.

Apple Health ile Bağlan
Gerçek zamanlıya yakın KŞ ve SGM okumalarını, insülin verilerini ve beslenme bilgilerini senkronize
etmek için Apple Health hesabınızı Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
NOT: Apple Health hesabınızı bağlamadan önce Apple Health uygulamasının mobil cihazınızda
yüklenmiş olması gerekmektedir. Glooko'nun verilerinize erişmesine izin vermek için Apple Health
uygulamasından güncellemeler yapmanız gerekecektir.
Apple Health hesabınızı bağlamak için:
1. Profil > Cihazlar konumundan Apple Health Ayarları ögesine dokunun.
2. Etkinleştirmek istediğiniz Paylaşılmış Veri Tiplerine (Karbonhidratlar, Kaloriler, Yağ, Protein,
İnsülin ve Kan Şekeri) tıklayın.
NOT: Kan Şekerine dokunarak KŞ ve SGM verilerinin paylaşılmasını etkinleştirmiş olacaksınız.
3. Apple Health uygulaması açıldığında:
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•

Tüm Kategorileri Aç ögesine dokunun veya sadece Kan Şekeri, Karbonhidratlar,
Besinsel Enerji, İnsülin Uygulaması, Protein ve Toplam Yağ için senkronizasyonu
açmak üzere dokunun.
• Glooko'nun verilerinize erişmesine izin vermek için İzin Ver ögesine dokunun.
4. Senkronize edilmiş verilerinizi görüntülemek için Glooko uygulamasına tekrar
yönlendirileceksiniz.

Ayarlar
Profil > Ayarlar konumundan Glikoz Veri Kaynağı, Kullanıma
hazırlık tespiti, Ölçü Birimi*, Günlük Zaman Aralıkları ve
Hedef KŞ Aralığı dâhil Glooko hesap ayarlarınızı
görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ayrıca Dexcom ile
veri paylaşımını etkinleştirebilir, bir Aktivasyon Kodu
ekleyebilir ve Glooko mobil uygulaması anlık bildirimlerini
yönetebilirsiniz.
Ayarlarınızı güncellemek için bir ögeye dokunarak seçilen
değeri değiştirin. Onay İşaretine (✓) dokunun veya
Değişikliklerinizi (varsa) kaydetmek için Tamamlandı ögesini
seçin.
* Kanada'daki kullanıcılar için bu ayar mmol/L'ye kilitlenmiştir ve mg/dL'ye değiştirilemez.

Kişisel Kullanım için Glooko®

11

Kullanıma Hazırlık tespiti*
Bu, seçilmiş Akıllı Kalemler kullanan hastaların erişebileceği bir özelliktir. Kullanıma Hazırlık tespiti,
hastanın ikamet ettiği ülkede bu özelliğin yerel yönetmelikler ile kullanıma açık olduğu sürece
otomatik olarak etkinleştirilmektedir. Kullanıma Hazırlık tespiti fonksiyonu etkinleştirildiğinde
Glooko, insülin istatistiklerinizden ve grafiklerinizden olası kullanıma hazır dozu hariç tutar. Tüm
dozlar Glooko'ya kaydedilir ve hiçbir zaman silinmez. Geçmiş sekmesinde, hastalar doz durumlarını
kendileri değiştirebilir.

NOT: Kullanıma hazırlık algılama algoritması her zaman doğru değildir. Yazılım başka bir insülin
enjeksiyonundan önceki altı dakika içinde iki ünite veya daha az olan birincil dozları algılar. Kullanıma
hazırlama dozunuz ile enjekte edilen doz arasında çok fazla zaman geçtiyse, birincil dozunuz enjekte
edilen doz olarak görünebilir. Dozunuzu manuel olarak birincil olarak atamanız gerekecektir. Bunu
yapmak için geçmiş günlüğündeki doza tıklayın ve Hazırlanan'ı seçin.
* Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur. Şu anda ABD'de mevcut değil
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2.2. Manuel olarak veri ekleme
Özel Notlarla birlikte A1c, Tansiyon, Ağırlık, İlaç, İnsülin, Yemek ve Egzersiz dâhil farklı veri türleri
Glooko mobil uygulamanıza manuel olarak eklenebilir. Böylece bunlar, eğilimleri ve paternleri de
görmek için kan şekeri verileri ile birlikte görüntülenebilir.
Verileri manuel olarak eklemek için
1.
2.
3.
4.

Ana gezinti çubuğunda yer alan Ekle (+) ögesine dokunun.
Veri türünü seçin: A1c, Tansiyon, Ağırlık, İlaç, İnsülin, Yemek, Egzersiz veya Notlar.
Tarih/zaman alanına dokunun ve gerekirse veri girişinin tarihini ve zamanını ayarlayın.
Girişe dâhil etmek istediğiniz ögeyi/ögeleri seçin ve/veya arayın (Son, Sık Kullanılan veya Özel
listeler) ve tüm ilgili detayları ekleyin. Ögeyi/Ögeleri eklemek için Tamamlandı ögesine
ve/veya artı (+) sembolüne dokunun.
• Aynı anda çoklu girişler (farklı türlerde) eklemek için Olay Ekle menüsünün üstünde yer
alan olay türleri arasında geçiş yapın ve gerektikçe ögeleri ekleyin (A1c, Tansiyon veya
Ağırlık için geçerli değildir).
5. Girişlerinizi kaydetmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan onay işareti (✓) ögesine dokunun.
İPUCU: Bir Yemek olayı eklerken bir ögeyi arayabilir, Son veya Sık Kullanılan ögeler arasından seçim
yapabilir ve Özel bir öge ekleyebilir veya hızlı Karbonhidrat değeri ekleyebilirsiniz. Arama çubuğundaki
mikrofon simgesine () veya barkod simgesine ( ) tıklayarak sesinizi veya barkod tarayıcısını da
kullanabilirsiniz.
Yemekler eklendikçe toplam karbonhidrat değeri ekranın altında görüntülenecektir
(kaloriler, yağ ve protein için genişletin).
NOT: Yemekler için arama seçeneği şu anda İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca
dillerinde mevcuttur. Diğer dillerde Özel bir öğe veya Karbonhidrat değeri ekleyebilirsiniz.
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2.3. Hatırlatma Kurma
Kan Şekerinizi kontrol etmek, İnsülin Almak, İlaç Almak veya Özel bir hatırlatma belirlemek için
Glooko mobil uygulamasından hatırlatmaları ayarlayabilirsiniz. Belirlenen hatırlatma zamanı
geldiğinde mobil cihazınızdaki anlık bildirimler aracılığıyla uyarılacaksınız.
NOT: Glooko'dan anlık bildirimler almak için Profil > Ayarlar konumundan Anlık Bildirimleri
açmalısınız.
Bir hatırlatma oluşturmak için:
1. Android cihazlardaki yan gezinti çubuğundan
() veya IOS cihazlardaki Diğer menüsünden
Hatırlatma ögesini seçin.
2. Yeni bir hatırlatma oluşturmak için ekranın sağ
üst köşesinde yer alan artı sembolü (+) ögesine
dokunun.
3. Hatırlatma ayarlarını Düzenleme:
• Günün Saati: Hatırlatmanın görünmesini
istediğiniz Günün saatini seçmek için
dokunun ve kaydırın.
• Haftanın Günü/Günleri: Hatırlatmanın
görünmesini istediğiniz haftanın
günü/günlerinin yanına bir onay işareti
(✓) koymak için dokunun.
• Hatırlatma Türü/Türleri Seçme: Eklemek
istediğiniz Hatırlatma türü/türlerinin
yanına bir onay işareti (✓) koymak için
dokunun ve ilgili tüm bilgileri girin.
4. Hatırlatmayı/Hatırlatmaları etkinleştirmek için ekranın sağ üst köşesinde yer alan Kaydet
ögesine dokunun.

2.4. Grafikleri ve Eğilimleri Görüntüleme
Glooko, Grafik ve Eğilim formundaki kan şekeri verileriniz ile ilgili kapsamlı bilgilendirmeler
sağlayarak diyabet sağlığınızın görüntülenmesini kolaylaştırır ve bu verileri yazdırmak, paylaşmak
veya kaydetmek için raporlar oluşturabilirsiniz.
Ana gezinti çubuğunda yer alan Eğilimler ögesine dokunarak Grafikler ve Eğilimlere erişebilirsiniz.
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Grafikler
Grafikler sekmesi, KŞ/SGM, Egzersiz, İnsülin ve Karbonhidrat
verilerinizin görsel temsillerini sunar. Grafikler 1 haftalık, 2 haftalık, 1
aylık veya 3 aylık zaman aralıklarıyla görüntülenebilir.
Grafiklere erişmek için:
1. Ana gezinti çubuğunda yer alan Eğilimler ögesine dokunun.
2. Ekranın en üstünde yer alan Grafikler sekmesine dokunun.
3. Şu grafikler görüntülenir:
• KŞ Ortalaması veya SGM Ortalaması
• Egzersiz
• İnsülin
• Karbonhidrat
• Günün Saatine göre KŞ veya SGM'ye Günlük Genel Bakış
4. Grafiklerin herhangi birini genişletmek için aşağı ok ()
işaretine dokunun ve güne göre daha detaylı bilgi
görüntülemek için sola veya sağa doğru kaydırın.
İPUCU: KŞ ve SGM verileriniz mevcutsa Profil > Ayarlar konumundan
hangi Glikoz Veri Kaynağının çekileceğini seçebilirsiniz.

Eğilimler*
Eğilimler sekmesinde KŞ/SGM verilerinize bağlı olarak Paternler,
Karşılaştırmalar ve En İyi Günler görüntülenir. Eğilimler 1 haftalık, 2
haftalık, 1 aylık veya 3 aylık zaman aralıklarıyla görüntülenebilir.
NOT: Bilgilendirme sağlamak için günlük en az iki okumaya sahip en az
15 günlük bir veriye ihtiyaç vardır.
Eğilimlere erişmek için:
1. Ana gezinti çubuğunda yer alan Eğilimler ögesine dokunun.
2. Ekranın en üstünde yer alan Eğilimler sekmesine dokunun.
3. Şu Eğilimler görüntülenir:
• Paternler: Bunlar, KŞ/SGM okumalarınız gün içinde ciddi
derecede yüksek, düşük veya hedef aralığında olduğu
saatleri göstermektedir. Paternler sadece 1 aylık tarih
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aralığında mevcuttur ve sadece tanımlanabildikleri zaman oluşturulurlar.
• Karşılaştırmalar: Bunlar, bir önceki zaman aralığındaki verilerle karşılaştırılarak, seçilen
zaman aralığındaki KŞ/SGM okumalarınızın ne sıklıkla yüksek, düşük veya istenen
aralıkta olduğunu göstererek diyabet verilerinizde zamanla ortaya çıkan değişiklikleri
izlemenize yardımcı olur.
• En iyi Günler: Bunlar KŞ/SGM verilerinize bağlı olarak diyabet verilerinizin hangi günler
en iyi şekilde yönetildiğini belirlemeye yardımcı olur.
4. Daha detaylı bir şekilde görüntülemek amacıyla Karşılaştırma ekranını genişletmek için aşağı
ok () işaretine dokunun.
İPUCU: KŞ ve SGM verileriniz mevcutsa Profil > Ayarlar konumundan hangi Glikoz Veri Kaynağının
çekileceğini seçebilirsiniz.
* Şu anda ABD'de mevcut değildir

2.5. Fitness ve Sağlık Uygulamalarını Senkronize
Etme
Glooko mobil uygulaması ile önde gelen üçüncü taraf fitness ve sağlık uygulamalarının oluşturduğu,
egzersizlere ilişkin rutin verileri entegre edebilirsiniz. Bu durum aktivite verilerinizin ve bu verilerin
glikoz ve insülin verileriniz ile nasıl ilişkilendirildiğinin görselleştirilmesine olanak tanır.
Fitness ve sağlık uygulamanızın/uygulamalarınızın Glooko ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek için
Glooko Uyumluluk sayfasına bakın.
Fitness ve sağlık uygulamanızı/uygulamalarınızı Glooko ile senkronize etmek için:
1. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan
Senkronize Et ögesine dokunun.
2. Yeni Cihaz ögesine dokunun.
3. Fitness ve Sağlık Cihazlarının yanına bir onay işareti (✓) koymak için dokunun ve ardından
Devam Et ögesine dokunun.
4. Senkronize etmek istediğiniz cihaz(lar)ın yanına bir onay işareti (✓) koymak için dokunun.
5. Ekle ögesine dokunun.
6. Sonrasında, her bir yeni cihazın kurulum işlemini tamamlamak için Bağlan ögesine dokunun.
• Cihaz(lar)ınızı ekledikten sonra Senkronizasyon menüsündeki cihaz(lar) ögesinin
yanındaki Kur ögesine dokunarak kurulum işlemini daha sonra tamamlayabilirsiniz.
7. Cihaz(lar)ı Glooko'ya bağlamak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
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3. Glooko Web Uygulamasına Genel Bakış
Glooko web uygulaması, birleştirilmiş analiz ve rapor görünümleri aracılığıyla glikoz, insülin,
karbonhidrat verilerinize erişilmesine olanak tanır. Günün zamanı ve gün aralığına göre oluşturulan
grafikler ve istatistikler sayesinde yaşam tarzınızın ve bakım kararlarınızın bir sonucu olarak glikoz
okumalarınızın ne sıklıkla normal aralığın altında, üstünde ve dâhilinde olduğunu daha iyi bir şekilde
anlayabilirsiniz. Raporlar; kan şekeri ölçüm aleti, insülin pompası, sürekli glikoz monitörü (SGM),
fitness ve sağlık uygulamaları ve Glooko mobil uygulamasına elle girilmiş olan olaylardan elde edilen
verilere dayanmaktadır.

3.1. Ayarları Yönetme
Hesap Ayarlarınıza erişmek için Glooko web uygulamanızın sağ üst köşesinde yer alan açılır
menüdeki Ayarlar ögesini seçin. Bu ekrandan Glooko hesap bilgilerinizi (E-posta adresiniz, Parolanız
ve ProConnect Kodlarınız dâhil) güncelleyebilir, Veri Ayarlarınızı değiştirebilir, üçüncü taraf
uygulamalarına bağlanabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Profilim
Hasta Ayarları > Profil konumundan Adınız, Cinsiyetiniz, Diyabet Türünüz, Doğum Tarihiniz, Boyunuz
ve Kilonuz dâhil demografik bilgilerinizi görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Değişik yapmak için
alan(lar)a tıklayın ve gerektikçe güncelleyin. Değişikliklerinizi kaydetmek için Kaydet ögesine tıklayın.
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Hesap
Ayarlar > Hesap konumundan E-posta adresinizi, Parolanızı veya Dil Ayarını güncelleyebilir,
ProConnect Kodunuzu/Kodlarınızı yönetebilir ve Ana Sağlayıcınızı değiştirebilirsiniz.

E-posta adresi, Parola veya Dil Ayarını Değiştirme
E-posta adresinizi, Parolanızı veya Dilinizi güncellemek için E-posta Adresini Değiştir, Parolayı
Değiştir veya Dil Ayarını Değiştir ögelerine tıklayın, istediğiniz değeri girin veya seçin ve Kaydet
ögesine tıklayın.

Bir ProConnect Kodu Ekleme
Sağlık hizmeti sağlayıcınız/sağlayıcılarınız da Glooko kullanıyorsa güvenli bulut aracılığıyla diyabet
verilerinizi onlarla otomatik olarak paylaşmak için onların ProConnect Kodunu/Kodlarını hesabınıza
ekleyebilirsiniz.
NOT: En fazla beş (5) ProConnect Kodunu hesabınıza ekleyebilirsiniz.
Yeni bir ProConnect Kodu eklemek için şu adımları takip edin:
1.
2.
3.
4.
5.

Ayarlar > Hesap konumundan + Yeni Kod Ekle ögesine tıklayın.
Açılır bir pencere görüntülenecektir. İlerlemek için Devam Et ögesine dokunun.
ProConnect Kodunu Girin.
Gönder ögesine tıklayın.
Ayarlar menüsüne dönmek için Tamam ögesine tıklayın.
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İPUCU: Glooko mobile uygulamasındaki Profil > Kişisel konumundan da hesabınıza bir ProConnect
Kodu ekleyebilirsiniz.

Ana Sağlayıcınızı Değiştirme
Ana Sağlayıcınız bir yıldız () ile belirtilmiştir. Ana Sağlayıcınız grafik ve istatistiklerinizi etkileyen
Pompa KŞ Girişi Ayarlarınızı düzenleyebilir. Birden fazla sağlayıcı ile paylaşıyorsanız sağlayıcılardan
sadece bir tanesi Ana Sağlayıcı olarak ayarlanabilir.
Ana Sağlayıcınızı değiştirmek için şu adımları takip edin:
1. Ayarlar > Hesap konumundan ProConnect'i Düzenle ögesine tıklayın.
2. Sağlayıcı isminin solunda yer alan tuşa tıkayarak Ana Sağlayıcı seçiminizi yapın.
3. Yeni seçimi kaydetmek için + Değişikliği Onayla ögesine tıklayın.

Veri Ayarları
Hasta Ayarları > Veri Ayarları konumundan Ölçü Birimlerinizi, Pompa KŞ Giriş Ayarlarınızı, Hedef KŞ
Aralıklarınızı ve Günlük Zaman Aralıklarınızı ayarlayabilirsiniz.
Şu Ayarlar görüntülenir:
•

Ölçü Birimleri: Bu, mg/dL veya
mmol/L olarak değiştirilebilir.
Bu, mg/dL veya mmol/L tabanlı
bir KŞ ölçüm aleti kullanımınıza
bağlı olarak otomatik olarak
ayarlanır. Kanada'daki
kullanıcılar için bu ayar
mmol/L'ye kilitlenmiştir ve
mg/dL'ye değiştirilemez.

•

Pompa KŞ Giriş Ayarları: Bu
Ayar, grafiklerinizde ve
istatistiklerinizde yer alan
insülin pompasındaki elle girilmiş KŞ okumalarını dâhil etmek veya etmemek için Evet veya
Hayır olarak değiştirilebilir. Bu okumalar varsayılan olarak dâhil edilmiştir.
NOT: ProConnect gerçekleştirdiyseniz Ana Sağlayıcınız da Pompa KŞ Giriş Ayarlarınızı
değiştirebilir.
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•

Hedef KŞ Aralıkları: Bu ayar; Alt Limit, Öğün Öncesi Üst Limit ve Öğün Sonrası Üst Limit dâhil
Hedef KŞ Aralıklarınızı değiştirme imkânı tanır. Bu aralıkları değiştirmek için düzenlenmesi
gereken değer alanına tıklayın ve istenen değeri girin

•

Günlük Zaman Aralıkları: Bu ayar; Sabah, Öğleden Sonra, Akşam ve Gece rutinlerinizin
başlangıcını belirten günün saatlerini ayarlamanızı sağlar. Bu aralıkları güncellemek için
günün herhangi bir saatinin yanında yer alan aşağı ok () işaretine tıklayın ve yeni bir
başlangıç zamanı seçin.

İPUCU: Bu ayarların birçoğu Glooko mobil uygulamasındaki Profil > Ayarlar konumundan
güncellenebilir.

Uygulamalar ve Cihazlar
Ayarlar > Uygulamalar & Cihazlar bölümünde, üçüncü taraf spor ve sağlık uygulamalarınızı
bağlayabilir, Glooko Uploader'u yükleyebilir veya Glooko hesabınızla bir cihaz bağlantısı
kurabilirsiniz. Farklı uygulama ve cihaz hesaplarının bölge/pazar şartları nedeniyle farklılık
gösterebileceğini lütfen dikkate alın.

Uygulamaları ve Cihazları Bağlama
Egzersizlere ilişkin rutin verileri çekmek için üçüncü taraf fitness ve sağlık uygulamalarını Glooko ile
senkronize edebilirsiniz.
Üçüncü taraf uygulamalarını Glooko'ya bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Uygulamaları ve Cihazları Bağla ögesine tıklayın.
2. Üçüncü taraf uygulamaları listesinden seçim yapın ve Bağlan ögesine tıklayın. Uygulama(lar) için
tekrar oturum açma sayfasına yönlendirileceksiniz.
3. Oturum açmak ve uygulamayı/uygulamaları Glooko hesabınıza bağlamak için ekranda
görüntülenen talimatları izleyin.
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Omnipod® PDM'yi Yükleme
Omnipod sisteminizden veri yüklemek için:
1. Hasta Ayarları > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Omnipod® PDM'yi Yükle ögesine
tıklayın.
2. Devam etmek istiyorsanız açılan pencerede Devam Et ögesine tıklayın.
3. Omnipod® PDM Sistemini veya Omnipod DASH™ Sistemini seçin ve ardından İleri ögesine
tıklayın.
NOT: Bir Omnipod DASH™ Sistemini bir Mac bilgisayarda senkronize etmeye çalışıyorsanız
verilerinizi senkronize etmek için Glooko Uploader'ı yüklemeniz istenecektir.
4. Cihazınızı bağlamak ve verilerinizi yüklemek için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
IPUCU: Daha önceden bir Omnipod cihazı senkronize ettiyseniz hesabınızdaki çoğu ekranın sağ üst
köşesinde yer alan Omnipod® PDM'yi Yükle seçeneğini seçerek verilerinizi yükleyebilirsiniz. Glooko
uygulamasındaki Ana Sayfa > Senkronize Et aracılığıyla da Omnipod cihazınızı senkronize
edebilirsiniz.

DASH™ Cloud'a Bağlama*
24 saatte bir defa olmak üzere verilerinizi senkronize etmek için Omnipod DASH™ Cloud hesabınızı
Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
Omnipod DASH™ Cloud hesabınızı bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan DASH™ Cloud'a Bağlan ögesine tıklayın.
2. Bağlan ögesine tıklayın.
• Hâlihazırda bir PodderCentral™ hesabınız varsa oturum açma bilgilerinizi girin ve
Oturum Aç ögesine tıklayın.
• Bir PodderCentral™ hesabınız yoksa sayfayı aşağı kaydırarak Bir PodderCentral™
Hesabı Oluştur ögesini bulun ve yeni bir hesap oluşturun.
3. Kaydolmak ve/veya hesabınızı bağlanmak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
NOT: Hesabınıza bağlandıktan sonra cihaz durumu Beklemede olarak görünecektir ve verilerin
görünmesi bir saati bulabilir. Durum Bağlandı olarak değiştiğinde verileriniz senkronize olmaya
başlayacaktır.
İPUCU: Glooko mobil uygulamasındaki Ana Sayfa > Senkronize Et konumundan da DASH™ Cloud
hesabınızı bağlayabilirsiniz.
*Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir.
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Glooko Uploader'ı Edinin
Bilgisayarınızdaki uyumlu kan şekeri ölçüm aletleri, insülin pompaları ve SGM'lerden elde edilen
verileri Glooko hesabınız ile senkronize etmek için Glooko Uploader'ı kurabilirsiniz. Detaylı bilgi için
buraya tıklayın.

Dexcom Hesabını Bağla
Dexcom hesabından dört saatte bir defa olmak üzere verileri senkronize etmek için (üç saatlik bir
gecikmeyle) Dexcom hesabınızı Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
Dexcom Hesabınızı Bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Dexcom Hesabını Bağla ögesine tıklayın.
2. Dexcom Kullanıcı Adınızı ve Parolanızı girin ve sonra Oturum Aç ögesine tıklayın.
• Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmak için Bir Dexcom Hesabı Oluştur ögesine
tıklayın.
3. Hesap oluşturmak ve/veya hesabınızı bağlanmak için ekranda görüntülenen talimatları
izleyin.
İPUCU: Glooko mobil uygulamasındaki Ana Sayfa > Senkronize Et konumundan da Dexcom
hesabınızı bağlayabilirsiniz.

Eversense Hesabını Bağlama*
Eversense hesabından dört saatte bir defa olmak üzere verileri senkronize etmek için (üç saatlik bir
gecikmeyle) Eversense hesabınızı Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
Eversense hesabınızı bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Eversense Hesabını Bağla ögesine tıklayın.
2. Eversense E-posta adresinizi ve Parolanızı girin ve sonra Oturum Aç ögesine tıklayın.
• Bir hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmak için Kaydol ögesine tıklayın.
3. Hesap oluşturmak ve/veya hesabınızı bağlanmak için ekranda görüntülenen talimatları
izleyin.
İPUCU: Glooko mobil uygulamasındaki Ana Sayfa > Senkronize Et konumundan da Eversense
hesabınızı bağlayabilirsiniz.
*Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir.
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iGlucose Cihazlarını Bağlama
iGlucose'dan gerçek zamanlı olarak veri senkronize etmek için iGlucose ölçüm alet(ler)inizi Glooko
hesabınıza bağlayabilirsiniz.
NOT: iGlucose ölçüm aletinizi Glooko'ya bağlamadan önce ölçüm aletinizde en az bir okumanın
olması gerekmektedir.
iGlucose ölçüm aletinizi bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan iGlucose Cihazları Bağla ögesine tıklayın.
2. iGlucose ölçüm aletinizin Seri Numarasını ve Son Okumasını (değer) girin ve sonrasında
Sonraki ögesine tıklayın.
3. Ölçüm aletinizi bağlamak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
İPUCU: Glooko mobil uygulamasındaki Ana Sayfa > Senkronize Et konumundan da iGlucose ölçüm
aletinizi bağlayabilirsiniz.

Abbott FreeStyle LibreView hesabını bağlayın*
Abbott FreeStyle Libre sensörünüzden gelen verileri sürekli olarak senkronize etmek için Abbott
FreeStyle Libreview hesabınızı Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
Abbott FreeStyle LibreView hesabınızı bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Abbott FreeStyle Libreview Hesabını Bağla
ögesine tıklayın.
2. E-posta adresinizi ve FreeStyle Libre uygulama Parolanızı girin, ardından Oturum Aç'a
tıklayın.
• Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmak için https://www.libreview.com adresine
gidin.
3. Hesap oluşturmak ve/veya hesabınızı bağlanmak için ekranda görüntülenen talimatları
izleyin.

*Şu anda yalnızca İsveç ve Norveç'te mevcuttur.
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Ypsomed mylife hesabını bağlama*
Ypsomed pompanızdaki verileri saatte bir otomatik olarak senkronize etmek için Ypsomed mylife
hesabınızı Glooko hesabınıza bağlayabilirsiniz.
Ypsomed mylife hesabınızı bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar konumundan Ypsomed mylife Hesabını Bağla ögesine
tıklayın.
2. Ypsomed mylife Kullanıcı Adınızı ve Parolanızı girin, ardından Bağlan'a tıklayın.
• Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmak için https://mylife-software.net adresine
gidin.
3. Hesap oluşturmak ve/veya hesabınızı bağlanmak için ekranda görüntülenen talimatları
izleyin.
*Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur.

OneTouch Reveal®'ı Bağlama *
Lifescan cihazınızdaki verileri otomatik olarak senkronize etmek için Lifescan OneTouch Reveal®
hesabınızı Glooko® hesabınıza bağlayabilirsiniz.
OneTouch Reveal® hesabınızı bağlamak için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar kısmından OneTouch Reveal®'ı Bağla ögesine tıklayın
2. OneTouch Reveal® Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerinizi girin, ardından Bağla öğesine tıklayın.
o Hesabınız yoksa OneTouch Reveal® oturum açma sayfasında "hesap oluştur" öğesini
seçebilirsiniz
3. Hesap oluşturmak ve/veya hesabınızı bağlamak için ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
*Yalnızca seçili pazarlarda mevcuttur.

Abbott Verilerini Yükle
Abbott Freestyle Libre cihazınızdan Abbott verilerinizi Libreview'da csv dosyası olarak indirip
Glooko'ya ekleyebilir ve csv dosyasını Glooko hesabınıza yükleyebilirsiniz.
Glooko hesabınıza Abbott verileri ile csv dosyası yüklemek için:
1. Ayarlar > Uygulamalar ve Cihazlar, Abbott Verilerini Yükle seçeneğine tıklayın.
2. Ekrandaki talimatları takip edin, ardından Yükle'ye tıklayın.
İPUCU: Abbott Verilerini, hesabınızdaki çoğu ekranda üstte bulunan Abbott Verilerini Yükle
seçeneğine tıklayarak yükleyebilirsiniz.
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Hesap Yönetimi
Hesabı Silme
Ayarlar > Hesap Yönetimi konumundan istediğiniz zaman Glooko hesabınızı silebilirsiniz. Bu, aynı
zamanda tüm Glooko hesap verilerinizi de silecektir. Hesabınızı silmek için Hesabı Sil düğmesine
tıklamanız yeterlidir.
İPUCU: Glooko mobile uygulamasındaki Profil > Kişisel konumundan da hesabınızı silebilirsiniz.
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4. Raporlara Genel Bakış
Glooko ile diyabet verilerinizi kolayca görüntüler ve paylaşırsınız. Glooko hesabınızda veriler varsa
Glooko mobil uygulaması veya Glooko web uygulaması aracılığıyla raporları kaydedebilir, yazdırabilir
ve paylaşabilirsiniz.
Mevcut raporlarla ilgili detaylı bilgi almak ve verilerin nasıl yorumlandığını öğrenmek için Glooko
Rapor Referans Kılavuzu belgesine başvurun.

4.1 Mevcut Raporlar
Mevcut raporlar şunları içermektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Özet
Kayıt Defteri
Genel Bakış
Günlük Genel Bakış
Yardımcı Grafik
Takvim
Bilgilendirmeler
Cihazlar
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4.2. Rapor Oluşturma ve Paylaşma
Raporları oluştururken mevcut tüm verileri dâhil edebilir veya görünmesini istediğiniz verileri
seçebilirsiniz.

Mobil Uygulama Raporları
Glooko mobil uygulamasından bir PDF raporunu E-posta ile gönderebilir, Faks Yollayabilir veya
Yazdırabilirsiniz ya da raporunuzu CSV formatında E-posta ile gönderebilirsiniz.
Glooko mobil uygulamasında raporlar oluşturmak için:
1. Android cihazlardaki yan gezinti çubuğundan () veya
IOS cihazlardaki Diğer menüsünden Raporları Paylaş
ögesini seçin.
2. İstediğiniz paylaşma yöntemini seçmek için dokunun.
• PDF yöntemi ile paylaşmayı seçerseniz zaman
aralığını, rapor kriterlerinizi ve tercih ettiğiniz
yazdırma seçeneğini belirleyin.
• Ekranın sağ üst köşesinde yer alan Raporlar ( )
simgesine dokunun.
3. Raporunuzu oluşturmak için ekranda görüntülenen
talimatları izleyin.

Web Uygulaması Raporları
Glooko Web uygulamasından bir raporu PDF
formatında kaydedebilir veya yazdırabilirsiniz.
Glooko web uygulamasından raporları
görüntülemek ve paylaşmak için:
1. Çoğu ekranın sağ üst köşesinde yer alan
PDF Raporu Oluştur ögesini seçin.
2. Bir zaman aralığı ve hangi rapor
verilerinin raporda yer alması
gerektiğini seçin.
3. Rapor kriterleri tanımlandıktan sonra
PDF Oluştur ögesine tıklayın.
4. Raporunuzu görüntüleyin, indirin veya
yazdırın.
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5. Destek
Sorunuz olması hâlinde size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız. Aşağıdaki kanallardan
herhangi birini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
•
•

Web Destek: support.glooko.com
E-posta Desteği: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Amerika Birleşik
Devletleri
Kişisel Kullanım için Glooko®

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
İsveç
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Ek: Ek Özellikler
A.1. Mobil İnsülin Dozlama Sistemi (MİDS)*
Glooko'nun Mobil İnsülin Dozlama Sistemi (MİDS), tip 2 diyabet hastalarının açlık kan şekeri
okumalarını inceleme, analiz etme ve klinisyenlerine göndermelerine yardımcı olmak amacıyla
tasarlanmıştır. MİDS programı, klinisyeniniz tarafından düzenlenen Tedavi Planına bağlı olarak
vizitler arasında uzun etkili insülinleriniz için ayarlamalar almanıza olanak sağlayacaktır.
MİDS, sadece sağlık hizmeti sağlayıcısının programı reçete ettiği hastalar için geçerlidir. MİDS sadece
reçete ile kullanılabilir. MİDS, mg/dL olarak raporlanan glikoz okumalarının kullanıma yönelik
tasarlanmıştır ve mmol/L değerleri ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılamaz. Oluşabilecek zararları
önlemek için Glooko sistemi ile kullanılan herhangi bir glikoz ölçüm aletinin glikoz değerlerinin
mg/dL olarak ayarlandığından lütfen emin olun.
MİDS hakkında detaylı bilgi için Hastalara Yönelik Glooko MİDS Kullanma Kılavuzu belgesine
başvurun.
*Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir.

A.2. Glooko Klinik Araştırması
Glooko Klinik Araştırması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının klinik
araştırma çalışmasına katılan kullanıcıları izlemesine olanak sağlar.
Bir araştırma katılımcısı olarak diyabet verilerinizi paylaşmak için
benzersiz bir Glooko Klinik Araştırma ProConnect Koduna (merkez
koordinatörünüz tarafından verilir) bağlanması gereken ayrı bir
Glooko Klinik Araştırma mobil uygulamasına erişiminiz vardır.
Bir araştırma katılımcısı olarak, ayrı bir Research Uploader
kullanarak verilerinizi yükleyebilir ve paylaşabilirsiniz.
NOT: Glooko Klinik Araştırma mobil uygulaması tek seferde sadece
bir ProConnect Koduna bağlanabilir.
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A.3. Basal-IQ
Tandem t:slim X2 pompası ile birlikte CGM kullanan hastalar, Basal-IQ adındaki teknolojiyi çalıştırma
seçeneğine sahiptirler. Bu, düşük kan şekerini tahmin eden ve önlemeye yardımcı olan gelişmiş bir
teknolojidir. Basal-IQ sayesinde hastalar, pompanın CGM okumalarına dayanarak insülin seviyelerini
otomatik şekilde askıya almaya ve devam ettirmeye izin
verebilir.
Basal-IQ yüklü pompaya sahip hasta iki moddan birini
seçebilir:
•
•

Basal-IQ
Manuel Mod

Glooko'da hastanın Basal-IQ verileri mevcut ise bu veriler, Özet sayfasında Sistem Detayları olarak
adlandırılan bir bilgi kartında gösterilir. Basal-IQ aynı zamanda Grafikler bölümünün gün
görünümünde de görüntülenir.

A.4. Control-IQ
Bir CGM ile birlikte Tandem t:slim X2 pompa kullanan hastalar, Control-IQ adı verilen bir teknolojiyi
etkinleştirme seçeneğine sahiptir. Bu, yüksek ve düşük değerleri tahmin eden ve önlemeye yardımcı
olan gelişmiş bir hibrit kapalı devre teknolojidir. Control-IQ sayesinde hastalar, pompanın SGM
okumalarına dayanarak insülin seviyelerini otomatik şekilde ayarlamasına izin verebilir.
Pompasında Control-IQ yüklü olan bir hasta 4 mod arasından
seçim yapabilir:
•
•
•
•

Control-IQ
Uyku
Egzersiz
Manuel

Glooko web uygulamasında bir hasta için Control-IQ verileri mevcut ise bu veriler, Özet sayfasında
Sistem Detayları olarak adlandırılan bir bilgi kartında gösterilir. Control-IQ aynı zamanda Grafikler
bölümünün gün görünümünde de görüntülenir.
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A.5. Omnipod 5*
Dexcom SGM ile birlikte Omnipod 5 pompa kullanan hastaların Insulet tarafından geliştirilen kapalı
devre teknolojiyi etkinleştirme seçenekleri vardır. Bu, yüksek ve düşük değerleri tahmin eden ve
önlemeye yardımcı olan gelişmiş bir hibrit kapalı devre teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde hastalar,
pompanın SGM okumalarına dayanarak insülin seviyelerini otomatik şekilde ayarlamasına izin
verebilir.
Omnipod 5 ve Dexcom SGM'ye sahip olan hastalar şu 4
moddan birini seçebilirler:
•
•
•
•

Otomatik mod
Otomatik: Sınırlı
Otomatik: HypoProtect
Manuel Mod

Glooko'da bir hasta için Omnipod 5'ten alınmış kapalı devre verileri mevcut ise bu veriler, Özet
sayfasında Sistem Detayları olarak adlandırılan bir bilgi kartında gösterilir. Kapalı devre veriler aynı
zamanda Grafikler bölümünün gün görünümünde de görüntülenir.
NOT: Omnipod 5 bir buluttan buluta entegrasyondur. Glooko ile bağlantı PodderCentral aracılığıyla
yapılır ve kullanıcıların Omnipod 5 ve Glooko arasındaki bağlantıya bu platform üzerinden izin
vermeleri gerekir. Bağlantı gerçekleştiğinde veriler bir saatlik bir gecikme ile Glooko'ya düzenli
olarak aktarılacaktır.
*Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerlidir.
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