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Zamýšľané použitie
Glooko je softvér na správu údajov určený na použitie v domácom a odbornom prostredí na
pomoc jednotlivcom s cukrovkou a ich zdravotníckym pracovníkom pri preskúmaní, analýze a
hodnotení údajov o zariadení na podporu efektívneho programu správy cukrovky. Glooko sa
spája s kompatibilnými zdravotníckymi pomôckami a sledovačmi, aby používateľom umožnil
prenos ich údajov do systému Glooko.
Glooko nie je určený na poskytovanie rozhodnutí o liečbe alebo na použitie ako náhrada za
odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Varovania
Glooko nemeria, neinterpretuje ani nerozhoduje o údajoch, ktoré oznamuje, ani nie je určený na
poskytovanie automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani sa nepoužíva ako náhrada odborného
názoru. Celá lekárska diagnostika a liečba sa musia uskutočňovať pod vedením a dohľadom
zodpovedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
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1. Ako začať používať systém Glooko®
Glooko umožňuje ľuďom s cukrovkou synchronizovať údaje z obľúbených glukomerov (hladina
glukózy v krvi), inzulínových púmp a inteligentných pier Smart Pen, nepretržitého monitorovania
glukózy (CGM) a zdravotných a fitnes zariadení – a bezpečne zdieľať tieto informácie s tímami
zdravotnej starostlivosti. Prostredníctvom viacerých možností zobrazenia poskytuje Glooko
poznatky o kolísaní údajov o glukóze na základe integrovaných alebo manuálne pridaných
udalostí životného štýlu vrátane cvičenia, stravovania, sacharidov a liekov. Do systému Glooko
môžete vstúpiť pomocou Glooko mobile app alebo webovej aplikácie Glooko.
POZNÁMKA: niektoré obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od ďalších funkcií. Ďalšie informácie
nájdete v prílohe: Dodatočné funkcie.

1.1. Kompatibilita
Glooko podporuje zariadenia so systémom iOS s verziou OS 12.0 alebo novšou a zariadenia so
systémom Android s verziou OS 6.0 alebo novšou.
Glooko podporuje nasledujúce verzie webového prehliadača:
•
•
•
•
•

Internet Explorer verzie 11 alebo novšej,
Internet Explorer Edge verzie 44 alebo novšej,
Google Chrome verzie 57 alebo novšej,
Firefox verzie 51 alebo novšej,
Safari verzie 8 alebo novšej.

Ak chcete zistiť kompatibilitu svojho zariadenia pre diabetikov, pozrite si stránku kompatibility
systému Glooko.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue je zariadenie Bluetooth používané s glukomermi, ktoré nepodporujú technológiu
Bluetooth na nahrávanie údajov zo zariadenia pre diabetikov do mobilnej aplikácie Glooko.
Detailnejšie pokyny na spárovanie MeterSync Blue s vaším mobilným zariadením nájdete v
príručke rýchleho spustenia MeterSync Blue.
* Aktuálne k dispozícii len v USA
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Glooko Uploader
Ak vaše zariadenie pre diabetikov nie je kompatibilné s vaším smartfónom a na stránke
Kompatibilita je dostupná možnosť PC/MAC, môžete si nainštalovať Glooko Uploader na
načítanie údajov pomocou vášho počítača. Detailné pokyny o tom, ako používať tento nástroj na
nahrávanie údajov, nájdete v príručke rýchleho spustenia aplikácie Glooko Uploader.

Glooko® pre osobné použitie

5

1.2. Nahrávanie a zobrazenie údajov o cukrovke
Keď určíte kompatibilitu svojho zariadenia pre diabetikov a metódu, ktorú použijete na nahranie
svojich údajov, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a začnite nahrávať svoje údaje o
cukrovke do systému Glooko:

Krok 1: Prihlásenie do účtu Glooko
Do svojho účtu Glooko môžete vstúpiť pomocou mobilnej aplikácie Glooko alebo webovej
aplikácie Glooko.
Mobilná aplikácia: nainštalujte aplikáciu z distribučných služieb App Store alebo Google Play. Ak
už účet máte, ťuknutím na možnosť Prihlásiť sa zadajte svoje prihlasovacie údaje a znova ťuknite
na možnosť Prihlásiť sa. Ak účet nemáte, ťuknite na možnosť Registrovať a podľa pokynov na
obrazovke si vytvorte nový účet.
POZNÁMKA: ak ste získali aktivačný kód od svojho poskytovateľa alebo prostredníctvom
sponzorovaného programu, máte možnosť zadať tento kód počas procesu registrácie.
Webová aplikácia: prejdite na stránku my.glooko.com vo svojom webovom prehliadači. Ak už
účet máte, zadajte svoje prihlasovacie údaje a kliknite na možnosť Prihlásiť sa. Ak účet nemáte,
kliknutím na odkaz sa prihláste do nového účtu (alebo prejdite na stránku join.glooko.com) a
podľa pokynov na obrazovke vytvorte nový účet.
POZNÁMKA: ak ste prijali žiadosť o aktiváciu e-mailom s oznámením, že vám poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti vytvoril účet, kliknite v e-maile na tlačidlo Aktivovať účet a podľa
pokynov na obrazovke aktivujte svoj účet. Ak vám poskytovateľ dal aktivačný kód, prejdite na
stránku join.glooko.com/activate a podľa pokynov na obrazovke aktivujte svoj účet.
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Krok 2: nahranie údajov zo zariadenia pre diabetikov
Po prihlásení do mobilnej alebo webovej aplikácie Glooko môžete nahrať svoje údaje do účtu
Glooko.
Mobilná aplikácia: z domovskej obrazovky ťuknite na možnosť
Synchronizovať. Ďalej vyberte
svoje zariadenie alebo ťuknite na možnosť Nové zariadenie, potom podľa pokynov na obrazovke
synchronizujte svoje zariadenie a nahrajte svoje údaje.

Objednať hardvér:*
ak si potrebujete objednať synchronizačný hardvér, ťuknite na možnosťPotrebujete hardvér na
synchronizáciu týchto zariadení? Objednajte si tu alebo vyberte možnosť Objednať
synchronizačný hardvér z bočnej navigačnej lišty () na zariadeniach s operačným systémom
Android alebo z ponuky Viac na zariadeniach s operačným systémom iOS.
*Platí iba pre
webovú aplikáciu v USA a Kanade:Synchronizujte svoje zariadenia pre diabetikov a nahrajte svoje
údaje pomocou Glooko Uploader.
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Krok 3: zobrazenie údajov o cukrovke
Po nahraní svojich údajov si ich môžete prezerať v mobilnej aplikácii Glooko alebo webovej
aplikácii Glooko.
Prepínajte medzi rozličnými obrazovkami, aby ste získali viac pohľadov na svoje údaje – a
generujte správy na tlač, zdieľanie a uloženie týchto údajov.
Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si časť Zobraziť grafy a trendy.

POZNÁMKA: všetky údaje o inzulíne budú zoskupené spolu ako Inzulín, pokiaľ nemáte údaje
inzulínovej pumpy a údaje inteligentného pera Smart Pen (a/alebo ste manuálne zadali údaje). V
danom prípade sa údaje inzulínovej pumpy zobrazia ako inzulín – pumpa, zatiaľ čo údaje
inteligentného pera Smart Pen (a/alebo manuálneho zadania) sa zobrazia ako inzulín – iné. Ak
má pacient v aplikácii Glooko pumpu s Omnipod® 5 alebo pumpu s Basal-IQ alebo Control-IQ, na
stránke súhrnu sa zobrazí dodatočná informačná karta s názvom Podrobnosti o systéme pod
inzulínom. Ďalšie informácie nájdete v prílohe: Dodatočné funkcie.
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2. Prehľad Glooko mobile app
Existuje množstvo funkcií mobilnej aplikácie Glooko, ktoré pridávajú hodnotu vášmu programu
správy cukrovky a umožňujú bezproblémovú integráciu systému Glooko do vášho životného
štýlu. Využitím výhod týchto funkcií môžete jednoducho sledovať, nahrávať a zdieľať svoje údaje
o cukrovke kdekoľvek ste.

2.1. Správa profilu
Vo svojom profile môžete zobraziť a aktualizovať osobné údaje, pridať kód ProConnect,
spravovať nastavenia zariadenia, vymazať alebo sa odhlásiť zo svojho účtu a ešte oveľa viac.
Ak chcete vstúpiť do svojho profilu, vyberte možnosť Profil na bočnej navigačnej lište () na
zariadeniach s operačným systémom Android alebo v ponuke Viac na zariadeniach s operačným
systémom iOS a prepínajte medzi kartami Osobné, Zariadenia a Nastavenia.
POZNÁMKA: veľa z týchto a dodatočných nastavení môžete konfigurovať vo webovej aplikácii
Glooko v časti > Nastavenia.

Osobné
V časti Profil > Osobné môžete zobraziť a aktualizovať základné
demografické informácie, pridať kód ProConnect a vymazať
alebo sa odhlásiť zo svojho účtu.
Ak chcete aktualizovať svoje informácie, ťuknite na položku a
zmeňte zvolenú hodnotu. Ťuknutím na možnosť Hotovo, ak je
k dispozícii, zaregistrujete zmeny.
POZNÁMKA: meno, e-mail a pohlavie môžete aktualizovať len
vo webovej aplikácii Glooko v časti > Nastavenia.

Pridanie kódu ProConnect
Ak aj váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti používa systém
Glooko, môžete do svojho účtu pridať jeho kód(-y) ProConnect
a automaticky s ním zdieľať svoje údaje o cukrovke pomocou
zabezpečeného cloudu.
POZNÁMKA: k svojmu účtu môžete pridať až päť (5) kódov ProConnect.
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Pridanie nového kódu ProConnect:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V časti Profil > Osobné ťuknite na možnosť ProConnect.
Vyberte možnosť + PRIDAŤ KÓD.
Po vyzvaní na potvrdenie toho, či chcete pokračovať, ťuknite na možnosť Pokračovať.
Zadajte kód ProConnect.
Ťuknite na možnosť Odoslať.
Ťuknutím na možnosť OK uložíte.

TIP: kód ProConnect môžete pridať aj vo webovej aplikácii Glooko v časti Nastavenia > Účet.

Zariadenia
V časti Profil > Zariadenia môžete nastaviť zariadenie
MeterSync Blue, zobraziť nastavenia času glukomeru,
pripojiť účet Apple Health a prepnúť zapnutie alebo
vypnutie synchronizácie MeterSync cable.
Ak chcete aktualizovať svoje zariadenia, ťuknite na
položku a v prípade potreby zmeňte nastavenia.
Ťuknutím na možnosť Hotovo, ak je k dispozícii,
zaregistrujete zmeny.

Pripojenie k Apple Health
Svoj účet Apple Health môžete pripojiť k účtu Glooko a synchronizovať údaje hladiny glukózy v
krvi a nepretržitého monitorovania glukózy, údaje o inzulíne a výživové informácie takmer v
reálnom čase.
POZNÁMKA: pred pripojením svojho účtu Apple Health musíte mať vo svojom mobilnom
zariadení nainštalovanú aplikácia Apple Health. Vyžiada sa od vás uskutočnenie aktualizácií v
rámci aplikácie Apple Health, aby ste umožnili prístup aplikácii Glooko k svojim údajom.
Ak chcete pripojiť svoj účet Apple Health:
1. V časti Profil > Zariadenia ťuknite na možnosť Nastavenia Apple Health.
2. Ťuknite na typy zdieľaných údajov (sacharidy, kalórie, tuk, bielkoviny, inzulín alebo
hladina glukózy v krvi), ktoré chcete aktivovať.
POZNÁMKA: ťuknutím na možnosť Hladina glukózy v krvi aktivujete zdieľanie údajov o
hladine glukózy v krvi a nepretržitom monitorovaní glukózy.
3. Keď sa otvorí aplikácia Apple Health:
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•

Ťuknite na možnosť Zapnúť všetky kategórie alebo ťuknite na prepínanie na
synchronizáciu len pre hladinu glukózy v krvi, sacharidy, energia zo stravy,
podávanie inzulínu, bielkoviny alebo celkové množstvo tuku.
• Ťuknutím na možnosť Povoliť umožníte systému Glooko prístup k svojim údajom.
4. Prejdete späť do aplikácie Glooko za účelom prezretia svojich synchronizovaných údajov.

Nastavenia
V časti Profil > Nastavenia môžete zobraziť a aktualizovať
nastavenia svojho účtu Glooko vrátane zdroja údajov o
glukóze, rozoznania pripravenej dávky, jednotky merania*,
denných časových rozsahov a cieľového rozsahu hladiny
glukózy v krvi. Môžete aktivovať aj zdieľanie údajov s
Dexcom, pridať aktivačný kód a spravovať kontextové
oznámenia pre Glooko mobile app.
Ak chcete aktualizovať nastavenia, ťuknite na položku a
zmeňte zvolenú hodnotu. Na zaregistrovanie vašich zmien
ťuknite na označenie (✓) alebo vyberte možnosť Hotovo,
ak je k dispozícii.
* Pre používateľov v Kanade je toto nastavenie uzamknuté
na mmol/l a nedá sa prepnúť na mg/dl.
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Rozoznanie pripravenej dávky*
Táto funkcia je dostupné pre pacientov používajúcich inteligentné perá. Detekcia prípravy sa
automaticky aktivuje pre pacientov, u ktorých je táto funkcia povolená miestnymi nariadeniami v
krajine ich pobytu. A povolíte funkciu prípravy, Glooko vylúči pravdepodobnú pripravenú dávku z vašich
štatistík a grafov o inzulíne. Všetky dávky sa ale uložia v aplikácii Glooko a nikdy sa nevymažú. V denníku
histórie majú pacienti možnosť manuálne zmeniť stav dávky.

POZNÁMKA: algoritmus detekcie aktivácie nie je vždy presný. Softvér deteguje hlavné dávky,
ktoré sú dve jednotky alebo menej, do šiestich minút pred ďalšou injekciou inzulínu. Ak medzi
vašou pripravenou dávkou a injekčnou dávkou uplynulo príliš veľa času, vaša základná dávka sa
môže prejaviť ako injekčná dávka. Budete musieť manuálne určiť svoju dávku ako hlavnú. Ak to
chcete urobiť, kliknite na dávku v protokole histórie a vyberte možnosť Pripravené.
* K dispozícii len na vybraných trhoch. Momentálne nie je k dispozícii v USA.
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2.2. Manuálne pridanie údajov
Do Glooko mobile app môžete manuálne pridať rozličné typy údajov vrátane A1c, krvného tlaku,
hmotnosti, liekov, inzulínu, stravovania a cvičenia, ako aj vlastné poznámky, ktoré sa môžu
zobrazovať spolu s údajmi o hladine glukózy v krvi a odhaliť trendy a vzory.
Ak chcete manuálne pridať údaje:
1.
2.
3.
4.

Ťuknite na možnosť Pridať (+) na hlavnej navigačnej lište.
Vyberte typ údajov: A1c, krvný tlak, hmotnosť, lieky, inzulín, stravovanie, cvičenie alebo poznámky.
Ťuknite na políčko Dátum/čas a v prípade potreby prispôsobte dátum a čas záznamu údajov.
Vyhľadajte a/alebo vyberte (zo svojich nedávnych, častých alebo vlastných zoznamov) položku(-)y,
ktorú chcete zahrnúť do záznamu a pridajte všetky relevantné podrobnosti. Ťuknite na možnosť
Hotovo a/alebo symbol plus (+) a pridajte položku(-y).
• Ak chcete pridať viacero položiek (rozličných typov) súčasne, prepínajte medzi typmi udalostí
v hornej časti ponuky Pridať udalosť a podľa potreby pridajte položky (neplatí pre A1c, krvný
tlak alebo hmotnosť).
5. Ťuknutím na označenie (✓)v pravom hornom rohu obrazovky uložíte záznamy.
TIP:keď pridávate udalosť Jedlo, môžete vyhľadať položku, vybrať z Posledných alebo Častých položiek,
pridať Vlastnú položku alebo pridať Rýchly záznam sacharidov. Môžete použiť aj svoj hlas alebo skener
čiarových kódov ťuknutím na ikonu mikrofónu ( ) alebo ikonu čiarového kódu ( ) na vyhľadávacej
lište. Po pridaní potravín sa v dolnej časti obrazovky zobrazuje celkový obsah sacharidov (rozbaľte pre
informácie o kalóriách, tukoch a bielkovinách).
POZNÁMKA: Možnosti vyhľadávania potravín sú v súčasnosti dostupné v angličtine, nemčine,
francúzštine, španielčine a taliančine. V ostatných jazykoch je stále možné pridať prispôsobenú
položku alebo informácie o sacharidoch.
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2.3. Nastavenie pripomienok
Môžete nastaviť pripomienky na kontrolu hladiny cukru v krvi, užívanie inzulínu, užívanie liekov
alebo môžete nastaviť vlastnú pripomienku z Glooko mobile app. V špecifikovanom čase
pripomienky vás upozorní kontextové oznámenie na vašom mobilnom zariadení.
POZNÁMKA: ak chcete dostávať kontextové oznámenia systému Glooko, musíte prepnúť aj
možnosť kontextových oznámení v časti Profil > Nastavenia.
Ak chcete vytvoriť pripomienku:
1. Vyberte možnosť Pripomienky z bočnej
navigačnej lišty () na zariadeniach s
operačným systémom Android alebo z ponuky
Viac na zariadeniach s operačným systémom
iOS.
2. Ťuknutím na symbol plus (+) v pravom hornom
rohu obrazovky vytvoríte novú pripomienku.
3. Konfigurácia nastavení pripomienky:
• čas dňa: ťuknutím a rolovaním vyberte
čas dňa, kedy sa má pripomienka objaviť.
• deň(dni) v týždni: ťuknutím umiestnite
označenie (✓) vedľa dňa(dní) v týždni,
kedy sa má pripomienka objaviť.
• vyberte typ(-y) pripomienok: ťuknutím
umiestnite označenie (✓) vedľa typu(-ov)
pripomienok, ktoré by ste chceli pridať, a
zadajte príslušné informácie.
4. Ťuknutím na možnosť Uložiť v pravom hornom
rohu obrazovky aktivujete pripomienku(-y).

2.4. Zobrazenie grafov a trendov
Systém Glooko uľahčuje vizualizáciu vášho zdravotného stavu s ohľadom na cukrovku tým, že
poskytuje okamžitý prehľad o vašich údajoch o hladine glukózy v krvi vo forme grafov a trendov –
a môžete generovať správy na tlač, zdieľanie a uloženie týchto údajov.
Prístup ku grafom a trendom získate ťuknutím na možnosť Trendy na hlavnej navigačnej lište.
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Grafy
Karta Grafy predstavuje vizuálne znázornenie vašich údajov o
hladine glukózy v krvi/nepretržitom monitorovaní glukózy, cvičení,
inzulíne a sacharidoch. Grafy si môžete pozerať za jednotýždňové,
dvojtýždňové, jednomesačné alebo trojmesačné časové obdobie.
Ak chcete získať prístup ku grafom:
1. Ťuknite na možnosť Trendy na primárnej navigačnej lište.
2. Ťuknite na kartu Grafy v hornej časti obrazovky.
3. Zobrazia sa nasledujúce grafy:
• priemernej hladiny glukózy v krvi alebo priemer
nepretržitého monitorovania glukózy,
• cvičenia,
• inzulínu,
• sacharidov,
• hladiny glukózy v krvi podľa času dňa alebo denného
prehľadu nepretržitého monitorovania glukózy.
4. Ťuknutím na šípku nadol () rozbalíte ktorýkoľvek graf a
posunutím doľava alebo doprava zobrazíte viaceré
podrobnosti podľa dní.
TIP: ak máte k dispozícii údaje o hladine glukózy v krvi a
nepretržitom monitorovaní glukózy, môžete vybrať, ktorý zdroj
údajov o glukóze sa vytiahne v časti Profil > Nastavenia.

Trendy*
Na karte Trendy sa zobrazujú vzory, porovnania a najlepšie dni
založené na vašich údajoch o hladine glukózy v krvi a nepretržitom
monitorovaní glukózy. Trendy si môžete pozerať za 1-týždňové, 2týždňové, 1-mesačné alebo 3-mesačné časové obdobie.
POZNÁMKA: na poskytnutie poznatkov sa vyžaduje minimálne 15
dní údajov s najmenej dvoma údajmi denne.
Ak chcete získať prístup k trendom:
1. Ťuknite na možnosť Trendy na primárnej navigačnej lište.
2. Ťuknite na kartu Trendy v hornej časti obrazovky.
3. Zobrazia sa nasledujúce trendy:
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•

Vzory: identifikujú čas dňa, kedy sú vaše hodnoty hladiny glukózy v
krvi/nepretržitého monitorovania glukózy značne vysoké, nízke alebo v cieľovom
rozmedzí. Vzory sú dostupné len v jednomesačnom rozsahu dátumov a vyplnia sa,
len ak sa dajú identifikovať.
• porovnania: vám pomôžu sledovať zmeny v údajoch o cukrovke počas času
označením toho, ako často boli vaše hodnoty hladiny glukózy v krvi/nepretržitého
monitorovania glukózy vysoké, nízke alebo v rozmedzí počas zvoleného časového
obdobia v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím.
• Najlepšie dni: Na základe vašich údajov o hladine glukózy v krvi/nepretržitého
monitorovania glukózy vám pomôžu identifikovať, v ktorých dňoch bolo vaše zdravie
vo vzťahu k cukrovke najlepšie spravované.
4. Ťuknutím na šípku nadol () rozšírite porovnanie pre zobrazenie viacerých podrobností.
TIP: ak máte k dispozícii údaje o hladine glukózy v krvi a nepretržitom monitorovaní glukózy,
môžete vybrať, ktorý zdroj údajov o glukóze sa vytiahne v časti Profil > Nastavenia.
* Momentálne dostupné iba v USA.

2.5. Synchronizácia aplikácií na cvičenie a zdravie
S Glooko mobile app máte možnosť integrovať údaje o rutinnom cvičení z hlavných aplikácií pre
cvičenie a zdravie od tretích strán. Umožní vám to vizualizovať údaje o aktivitách a ich vzájomný
vzťah s údajmi o glukóze a inzulíne.
Ak chcete zistiť, či sú vaše aplikácie na cvičenie a zdravie kompatibilné so systémom Glooko,
pozrite si stránku Kompatibilita Glooko.
Ak chcete synchronizovať aplikáciu(-e) na cvičenia a zdravie so systémom Glooko:
1. Ťuknite na možnosť
Synchronizovať v pravom hornom rohu obrazovky.
2. Ťuknite na možnosť Nové zariadenie.
3. Ťuknutím umiestnite označenie (✓) vedľa zariadení na cvičenie a zdravie, ťuknite na
možnosť Pokračovať.
4. Ťuknutím umiestnite označenie (✓) vedľa zariadenia(-í), ktoré chcete synchronizovať.
5. Ťuknite na možnosť Pridať.
6. Ďalej ťuknutím na možnosť Pripojiť dokončíte proces nastavenia pre každé nové
zariadenie.
• Po pridaní zariadenia(-í) môžete proces nastavenia dokončiť neskôr ťuknutím na
možnosť Nastaviť vedľa zariadenia(-í) v ponuke Synchronizácia.
7. Podľa pokynov na obrazovke pripojte zariadenie(-a) k systému Glooko.
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3. Prehľad webovej aplikácie Glooko
Webová aplikácia Glooko umožňuje prístup k vašim údajom o glukóze, inzulíne, sacharidoch a
cvičení pomocou zjednotených prehľadov analýz a správ. Pomocou grafov a štatistík podľa času
dňa a rozsahu dátumov môžete lepšie pochopiť, ako často klesajú vaše namerané údaje glukózy
pod, nad normálny rozsah a kedy sú v rámci normálneho rozsahu ako dôsledok vášho životného
štýlu a rozhodnutí o starostlivosti. Správy sú založené na údajoch z vášho glukomeru o hladine
glukózy, inzulínovej pumpy, nepretržitého monitorovania glukózy (CGM), aplikácií pre cvičenie a
zdravie a udalostí manuálne pridaných do Glooko mobile app.

3.1. Správa nastavení
Ak chcete vstúpiť do nastavení svojho účtu, vyberte možnosť Nastaveniaz rozbaľovacej ponuky v
pravom hornom rohu webovej aplikácie Glooko. Na tejto obrazovke máte možnosť aktualizovať
informácie o svojom účte Glooko (vrátane e-mailu, hesla a kódov ProConnect), konfigurovať
nastavenia údajov, pripojiť sa k aplikáciám tretích strán a oveľa viac.

Môj profil
V časti Nastavenia pacienta > Môj profil môžete zobraziť a aktualizovať základné demografické
informácie vrátane svojho mena, typu cukrovky, dátumu narodenia, výšky a hmotnosti. Ak
chcete vykonať zmeny, kliknite na políčko(-a) a podľa potreby aktualizujte. Kliknutím na možnosť
Uložiť zaregistrujete zmeny.
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Účet
V časti Nastavenia > Účet môžete aktualizovať svoj e-mail, heslo alebo jazyk, spravovať kód(-y)
ProConnect a zmeniť svojho hlavného poskytovateľa.

Zmena e-mailu, hesla a jazyka
Ak chcete aktualizovať svoj e-mail, heslo alebo jazyk, kliknite na možnosť Zmeniť e-mail, Zmeniť heslo
alebo Zmeniť jazyk, zadajte alebo vyberte požadovanú hodnotu a kliknite na možnosť Uložiť.

Pridanie kódu ProConnect
Ak aj váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti používa systém Glooko, môžete do svojho účtu
pridať jeho kód(-y) ProConnect a automaticky s ním zdieľať svoje údaje o cukrovke pomocou
zabezpečeného cloudu.
POZNÁMKA: k svojmu účtu môžete pridať až päť (5) kódov ProConnect.
Ak chcete pridať nový kód ProConnect, postupujte podľa týchto krokov:
1.
2.
3.
4.
5.

V časti Nastavenia > Účet kliknite na možnosť + Pridať nový kód.
Zobrazí sa kontextové okno. Ak chcete pokračovať, kliknite na možnosť Pokračovať.
Zadajte kód ProConnect.
Kliknite na možnosť Odoslať.
Kliknutím na možnosť OK sa vrátite na ponuku Nastavenia.

TIP: kód ProConnect môžete pridať do svojho účtu aj v Glooko mobile app v časti Profil > Osobné.
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Zmena hlavného poskytovateľa
Váš hlavný poskytovateľ je označený hviezdičkou (). Váš hlavný poskytovateľ má možnosť
upraviť nastavenia zadania pumpy pre hladinu glukózy v krvi, ktoré ovplyvnia vaše grafy a
štatistiky. Ak zdieľate údaje s viacerými poskytovateľmi, len jeden môže byť nastavený ako hlavný
poskytovateľ.
Ak chcete zmeniť poskytovateľa, ktorý je určený ako váš hlavný poskytovateľ, postupujte podľa
týchto krokov:
1. V časti Nastavenia > Účet kliknite na možnosť Upraviť ProConnect.
2. Vyberte svoju voľbu pre hlavného poskytovateľa prepnutím tlačidla naľavo od mena
poskytovateľa.
3. Kliknutím na možnosť + Potvrdiť zmenu zaregistrujete nový výber.

Nastavenia údajov
V časti Nastavenia > Nastavenia údajov máte možnosť prispôsobiť svoju jednotku merania,
nastavenia zadania pumpy pre hladinu glukózy v krvi, cieľové rozsahy hladiny glukózy v krvi a
denné časové rozsahy.
Zobrazia sa nasledujúce nastavenia:
•

Merná jednotka: môžete
prepnúť na možnosť mg/dl
alebo mmol/l. Nastavujú sa
automaticky podľa toho, či
používate glukomer na báze
mg/dl alebo mmol/l. * Pre
používateľov v Kanade je toto
nastavenie uzamknuté na
mmol/l a nedá sa prepnúť na
mg/dl.

•

Nastavenia vstupu pumpy hladiny glukózy v krvi: môžete prepnúť na možnosť Áno alebo
Nie, aby ste zahrnuli alebo vyňali namerané údaje o hladine glukózy v krvi zadané v
inzulínových pumpách vo svojich grafoch a štatistikách. Na základe prednastavenia sú
tieto hodnoty zahrnuté.
POZNÁMKA: ak ste pripojený/-á prostredníctvom ProConnect, váš hlavný poskytovateľ
môže upraviť aj vaše nastavenia zadania pumpy pre hladinu glukózy v krvi.
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•

Cieľové rozsahy hladiny glukózy v krvi: Umožňujú zmeniť svoje cieľové rozsahy hladiny glukózy
v krvi vrátane dolného limitu, horného limitu pred jedlom a horného limitu po jedle. Ak chcete
upraviť tieto rozsahy, kliknite do políčka hodnoty, ktorú potrebujete upraviť, a zadajte
požadovanú hodnotu

•

Denné časové rozsahy: Umožňujú nastaviť čas dňa, ktorý indikuje začiatok ranných,
popoludňajších, večerných a nočných rutinných činností. Ak chcete aktualizovať tieto rozsahy,
kliknite na šípku nadol () vedľa akýchkoľvek časov dňa a vyberte nový počiatočný čas.

TIP: mnohé z týchto nastavení môžete aktualizovať aj v mobilnej aplikácii Glooko v časti Profil >
Nastavenia.

Aplikácie a zariadenia
V časti Nastavenia > Aplikácie a pomôcky máte možnosť pripojiť svoje aplikácie tretej strany
týkajúce sa fitness a zdravia, nainštalovať nahrávač Glooko Uploader alebo pripojiť účet
zariadenia k účtu Glooko. Nezabudnite, že dostupnosť pripojenia rôznych aplikácií a účtov
zariadení sa líši v závislosti od regiónu/trhu.

Pripojenie aplikácií a zariadení
Máte možnosť synchronizovať aplikáciu(-e) na cvičenie a zdravie tretích strán so systémom
Glooko a získavať údaje o rutinných cvičeniach.
Ak chcete pripojiť aplikáciu(-e) tretích strán k systému Glooko:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť aplikácie a zariadenia.
2. Vyberte si zo zoznamu aplikácií tretích strán a kliknite na možnosť Pripojiť. Prejdete na stránku
prihlásenia pre danú(-é) aplikáciu(-e).
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na prihlásenie a pripojte aplikáciu(-e) k svojmu účtu
Glooko.
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Nahrávanie Omnipod® PDM
Ak chcete nahrať údaje zo svojho systému Omnipod:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Nahrať Omnipod® PDM.
2. Po vyzvaní na potvrdenie toho, či chcete pokračovať, kliknite na možnosť Pokračovať.
3. Vyberte možnosť Systém Omnipod® PDM alebo Systém OmniPod DASH™, potom kliknite
na možnosť Ďalej.
POZNÁMKA: ak sa snažíte synchronizovať systém Omnipod DASH™ na počítači so
systémom Mac, zobrazí sa výzva na inštaláciu Glooko Uploader za účelom synchronizácie
údajov so systémom Glooko.
4. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoje zariadenie a nahrajte údaje.
TIP: ak ste predtým synchronizovali zariadenie Omnipod, máte možnosť nahrať údaje výberom
možnosti Nahrať Omnipod® PDM v pravom hornom rohu väčšiny obrazoviek vo svojom účte.
Svoje zariadenie Omnipod môžete synchronizovať aj v mobilnej aplikácii Glooko prostredníctvom
možnosti Domov > Synchronizovať.

Pripojenie k DASH™ Cloud*
Svoj účet Omnipod DASH™ Cloud môžete pripojiť k účtu Glooko za účelom synchronizácie údajov
raz za 24 hodín.
Ak sa chcete pripojiť k svojmu účtu Omnipod DASH™ Cloud:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť k DASH™ Cloud.
2. Kliknite na možnosť Pripojiť.
• Ak máte existujúci účet PodderCentral™, zadajte svoje prihlasovacie údaje a
kliknite na možnosť Prihlásiť sa.
• Ak nemáte existujúci účet PodderCentral™, prejdite nadol na možnosť Vytvoriť
účet PodderCentral™ a vytvorte nový účet.
3. Podľa pokynov na obrazovke sa registrujte a/alebo pripojte k svojmu účtu.
POZNÁMKA: po pripojení účtu sa stav zariadenia zobrazí ako Čakajúci na spracovanie a môže
trvať až hodinu, kým sa zobrazia údaje. Len čo sa stav zmení na Pripojený, vaše údaje sa začnú
synchronizovať.
TIP: svoj účet DASH™ Cloud môžete pripojiť v mobilnej aplikácii Glooko prostredníctvom
možnosti Domov > Synchronizovať.
* Aktuálne k dispozícii len v USA
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Získanie aplikácie Glooko Uploader
Môžete si nainštalovať funkciu Glooko Uploader na synchronizáciu údajov z kompatibilných
glukomerov, inzulínových púmp a nepretržitého monitorovania glukózy s účtom Glooko z
počítača. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem.

Pripojiť účet Dexcom
Svoj účet Dexcom môžete pripojiť k účtu Glooko na synchronizáciu údajov (s trojhodinovým
oneskorením) z Dexcom jedenkrát každé štyri hodiny.
Ak chcete pripojiť účet Dexcom:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť účet Dexcom.
2. Zadajte svoje meno používateľa a heslo pre Dexcom, potom kliknite na možnosť Prihlásiť
sa.
• Ak účet nemáte, kliknutím na možnosť Vytvoriť účet Dexcom vytvoríte nový účet.
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte a/alebo sa pripojte k svojmu účtu.
TIP: svoj účet Dexcom môžete pripojiť v mobilnej aplikácii Glooko prostredníctvom možnosti
Domov > Synchronizovať.

Pripojiť účet Eversense*
Svoj účet Eversense môžete pripojiť k účtu Glooko na synchronizáciu údajov z Eversense
jedenkrát každé štyri hodiny.
Ak chcete pripojiť účet Eversense:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť účet Eversense.
2. Zadajte svoje meno používateľa a heslo pre Eversense, potom kliknite na možnosť
Prihlásiť sa.
• Ak účet nemáte, kliknutím na možnosť Prihlásiť sa vytvoríte nový účet.
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte a/alebo sa pripojte k svojmu účtu.
TIP: svoj účet Eversense môžete pripojiť v mobilnej aplikácii Glooko prostredníctvom možnosti
Domov > Synchronizovať.
* Aktuálne k dispozícii len v USA
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Pripojenie zariadení iGlucose
Môžete pripojiť svoj glukomer(-y) k účtu Glooko a synchronizovať údaje z iGlucose v reálnom
čase.
POZNÁMKA: pred pripojením svojho glukomeru iGlucose k systému Glooko musíte mať v
glukomere aspoň jeden údaj.
Ak chcete pripojiť svoj glukomer iGlucose:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť zariadenia
iGlucose.
2. Zadajte sériové číslo svojho glukomera iGlucose a posledný údaj (hodnotu) a potom
kliknite na možnosť Ďalej.
3. Podľa pokynov na obrazovke pripojte svoj glukomer.
TIP: Svoj glukomer iGlucose môžete pripojiť v Glooko mobile app prostredníctvom možnosti
Domov > Synchronizovať.

Pripojenie účtu Abbott FreeStyle LibreView *
Svoj účet Abbott FreeStyle Libreview môžete pripojiť k svojmu účtu Glooko na nepretržitú
synchronizáciu údajov z vášho senzora Abbott FreeStyle Libre.
Pripojenie účtu Abbott FreeStyle LibreView:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť účet Abbott
FreeStyle Libreview.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo aplikácie FreeStyle Libre, a potom kliknite na
Prihlásiť sa.
• Ak nemáte účet, prejdite na: https://www.libreview.com a vytvorte si nový účet.
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte a/alebo sa pripojte k svojmu účtu.

*Momentálne k dispozícii iba vo Švédsku a Nórsku.
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Pripojenie Ypsomed mylife*
Svoj účet Ypsomed mylife môžete prepojiť s účtom Glooko a automaticky synchronizovať údaje z
pumpy Ypsomed raz za hodinu.
Ak chcete pripojiť svoj účet Ypsomed mylife:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť Ypsomed mylife.
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo Ypsomed mylife a potom kliknite na Pripojiť.
• Ak nemáte účet, prejdite na: https://mylife-software.net a vytvorte si nový účet.
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte a/alebo sa pripojte k svojmu účtu.
*K dispozícii len na vybraných trhoch.

Pripojenie k účtu OneTouch Reveal® *
Svoj účet Lifescan OneTouch Reveal® môžete prepojiť s účtom Glooko® a automaticky
synchronizovať údaje zo zariadenia Lifescan.
Ak chcete pripojiť svoj účet OneTouch Reveal®:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Pripojiť k účtu OneTouch
Reveal®
2. Zadajte svoje používateľské meno a heslo k účtu OneTouch Reveal® a potom kliknite na
tlačidlo Pripojiť.
o Ak nemáte účet, na prihlasovacej stránke k účtu OneTouch Reveal® môžete vybrať
možnosť „vytvoriť účet“
3. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte účet a/alebo sa pripojte k svojmu účtu.
*K dispozícii len na vybraných trhoch.

Nahrávanie údajov Abbott
Údaje môžete pridať z vášho zariadenia Abbott FreeStyle Libre do aplikácie Glooko stiahnutím
údajov Abbott v Libreview vo formáte súboru csv a potom nahratím súboru csv do účtu aplikácie
Glooko.
Na nahratie súboru csv s údajmi Abbott do vášho účtu Glooko:
1. V časti Nastavenia > Aplikácie a zariadenia kliknite na možnosť Nahrať údaje Abbott.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, potom kliknite na Nahrať.
TIP: Údaje Abbott môžete nahrať aj kliknutím na Nahrať údaje Abbott na vrchu väčšiny
obrazoviek vo svojom účte.
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Správa účtu
Odstránenie účtu
V časti Nastavenia > Správa účtu máte možnosť kedykoľvek odstrániť svoj účet Glooko. Týmto sa
odstránia aj všetky vaše údaje o účte Glooko. Ak chcete odstrániť svoj účet, jednoducho kliknite
na tlačidlo Odstrániť účet.
TIP: svoj účet môžete odstrániť aj v mobilnej aplikácii Glooko v časti Profil > Osobné.
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4. Prehľad správ
So systémom Glooko si môžete jednoducho prezerať a zdieľať svoje údaje o cukrovke. Ak sú
údaje dostupné vo vašom účte Glooko, môžete ukladať, tlačiť a zdieľať správy prostredníctvom
Glooko mobile app alebo webovej aplikácie Glooko.
Detailné informácie o dostupných správach a spôsobe interpretácie údajov nájdete v
Referenčnej príručke pre správy Glooko.

4.1. Dostupné správy
Dostupné správy obsahujú:
•
•
•
•
•
•
•
•

súhrn,
denník,
prehľad,
denný prehľad,
prekrytie,
kalendár,
poznatky.
zariadenia.
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4.2. Tvorba a zdieľanie správ
Pri vytváraní správ môžete zahrnúť všetky dostupné údaje alebo vybrať údaje, ktoré sa majú
zobraziť.

Správy v mobilnej aplikácii
V mobilnej aplikácii Glooko máte možnosť poslať správu vo formáte PDF e-mailom, faxom alebo
vytlačiť alebo zaslať správu e-mailom vo formáte CSV.
Ak chcete vytvoriť správy v Glooko mobile app:
1. Vyberte možnosť Zdieľať správu z bočnej navigačnej lišty
() na zariadeniach s operačným systémom Android alebo
z ponuky Viac na zariadeniach s operačným systémom iOS.
2. Ťuknutím vyberiete požadovanú metódu zdieľania.
• Ak zdieľate formát PDF, vyberte časový rámec,
kritériá správy a preferovanú možnosť tlače.
• Ťuknite na ikonu Správy ( ) v pravom hornom rohu
obrazovky
3. Podľa pokynov na obrazovke vygenerujte správu.

Správy vo webovej aplikácii
Vo webovej aplikácii Glooko máte možnosť uložiť alebo vytlačiť správu vo formáte PDF.
Ak chcete zobraziť a zdieľať správy vo webovej aplikácii Glooko:
1. Vyberte možnosť Vytvoriť PDF správu
v pravom hornom rohu väčšiny
obrazoviek.
2. Vyberte časový rozsah a údaje správy,
ktoré má správa obsahovať.
3. Keď ste určili kritériá správy, kliknite
na možnosť Vytvoriť PDF.
4. Zobrazte, stiahnite alebo si vytlačte
svoju správu.
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5 Podpora
Ak máte akékoľvek otázky, vždy vám radi pomôžeme. Môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z
nasledujúcich spôsobov:
•
•

webová podpora: support.glooko.com
e-mailová podpora: help@glooko.com

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

Glooko® pre osobné použitie
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Nellickevägen 20
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Švédsko
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Príloha: Dodatočné funkcie
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Mobile Insulin Dosing System (MIDS) systému Glooko je navrhnutý tak, aby pomáhal
jednotlivcom s cukrovkou 2. typu pri kontrole, analýze, hodnotení a komunikácii týkajúcich sa
údajov o glukóze nalačno s lekárom. Program MIDS vám umožňuje prijímať úpravy dlhodobo
pôsobiaceho inzulínu podľa liečebného plánu konfigurovaného vaším lekárom medzi návštevami.
MIDS je dostupný len pre pacientov, ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predpisuje
program. MIDS je len na lekársky predpis. MIDS je navrhnutý na prácu s údajmi o glukóze, ktoré
sa uvádzajú v hodnotách mg/dl a nie je možné ho bezpečne použiť s hodnotami mmol/l. Aby ste
sa vyhli ublíženiu, uistite sa, že všetky glukomery používané so systémom Glooko sú nastavené
na hodnoty glukózy v mg/dl.
Ak sa chcete dozvedieť viac o funkcii MIDS, prečítajte si používateľskú príručku Glooko MIDS pre
pacientov.
* Aktuálne k dispozícii len v USA

A.2. Funkcia Glooko Clinical Research
Funkcia Glooko Clinical Research umožňuje poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti monitorovať používateľov zúčastňujúcich
sa na klinických výskumných štúdiách. Ako účastník výskumu máte
prístup k samostatnej mobilnej aplikácii Glooko Clinical Research,
ktorá sa musí pripojiť k jedinečnému kódu Glooko Clinical Research
ProConnect (poskytuje koordinátor vášho pracoviska) za účelom
zdieľania údajov o cukrovke.
Ako účastník výskumu môžete nahrávať a zdieľať svoje údaje aj
prostredníctvom samostatného nástroja Research Uploader.
POZNÁMKA: mobilná aplikácia Glooko Clinical Research sa môže
naraz pripojiť iba k jednému kódu ProConnect.

Glooko® pre osobné použitie

29

A.3. Basal-IQ
Pacienti používajúci pumpu Tandem t:slim X2 spolu s nepretržitým monitorovaním glukózy majú
možnosť aktivovať technológiu s názvom Basal-IQ. Je to moderná technológia, ktorá predpovedá
a pomáha predchádzať nízkej hladine cukru v krvi. Basal-IQ umožňuje pacientovi, aby na základe
nameraných údajov nepretržitého monitorovania glukózy (CGM) povolil pumpe automatické
pozastavenie a obnovenie podávania inzulínu.
Pacient s nainštalovanou funkciou Basal-IQ v pumpe si
môže vybrať z 2 režimov:
•
•

Basal-IQ
Manuálne

Ak v systéme Glooko existujú údaje Basal-IQ pre pacienta,
zobrazia sa na stránke Súhrn vo forme informačnej karty s názvom: Podrobnosti o systéme.
Basal-IQ sa uvádza aj v dennom prehľade v sekcii Grafy.

A.4. Control-IQ
Pacienti používajúci pumpu Tandem t:slim X2 spolu s nepretržitým monitorovaním glukózy majú
možnosť aktivovať technológiu s názvom Control-IQ. Je to pokroková hybridná technológia s
uzavretou slučkou, ktorá predpovedá vysoké a nízke hodnoty a pomáha vyhýbať sa im. ControlIQ umožňuje pacientovi povoliť pumpe automatickú úpravu hladiny inzulínu na základe
nameraných údajov nepretržitého monitorovania glukózy.
Pacient s nainštalovanou funkciou Control-IQ na pumpe si
môže vybrať zo štyroch režimov:
•
•
•
•

Control-IQ,
spánok,
cvičenie,
manuálny režim.

Ak vo webovej aplikácii Glooko existujú údaje Control-IQ pre pacienta, zobrazia sa na stránke
Súhrn vo forme informačnej karty s názvom: Podrobnosti o systéme. Control-IQ sa uvádza aj v
dennom prehľade v sekcii Grafy.
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A.5. Omnipod 5*
Pacienti, ktorí so zariadením Dexcom na nepretržité monitorovanie glukózy používajú pumpu
Omnipod 5, majú možnosť aktivovať technológiu s uzavretou slučkou vyvinutú spoločnosťou
Insulet. Ide o pokrokovú hybridnú technológiu s uzavretou slučkou, ktorá predpovedá vysoké a
nízke hodnoty a pomáha vyhýbať sa im. Umožňuje pacientovi, aby na základe nameraných
údajov nepretržitého monitorovania glukózy (CGM) povolil pumpe automatickú úpravu hladiny
inzulínu.
Pacient s pumpou Omnipod 5 a zariadením Dexcom na
nepretržité monitorovanie glukózy si môže vybrať zo
4 režimov:
•
•
•
•

automatizovaný režim
automatizovaný: obmedzený
automatizovaný: HypoProtect
manuálny režim

Ak v systéme Glooko existujú údaje z pumpy Omnipod 5
pre pacienta, zobrazia sa na stránke Súhrn vo forme informačnej karty s názvom: Podrobnosti o
systéme. Údaje uzavretej slučky sú uvedené aj v dennom prehľade v sekcii Grafy.
POZNÁMKA: Pumpa Omnipod 5 ponúka komunikáciu systému pomocou komunikácie Cloud-toCloud. Spojenie s Glooko sa vytvorí v Podder Central, kde používatelia musia povoliť spojenie
medzi Omnipod 5 a Glooko. Po vytvorení spojenia sa budú údaje s hodinovým omeškaním
pravidelne streamovať do Glooko.
* Aktuálne k dispozícii len v USA
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