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Χρήση για την οποία προορίζεται
Το Glooko είναι ένα λογισμικό διαχείρισης δεδομένων που προορίζεται για χρήση στο σπίτι και
σε επαγγελματικούς χώρους για τη βοήθεια ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και
των επαγγελματιών υγείας που τους παρακολουθούν στην εξέταση, την ανάλυση και την
αξιολόγηση των δεδομένων της συσκευής, έτσι ώστε να υποστηρίζεται ένα αποτελεσματικό
πρόγραμμα διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη. Το Glooko συνδέεται με συμβατές ιατρικές
συσκευές και ανιχνευτές ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους
στο σύστημα Glooko.
Το Glooko δεν προορίζεται για την παροχή θεραπευτικών αποφάσεων ή για χρήση ως
υποκατάστατο της συμβουλής επαγγελματιών υγείας.

Προειδοποιήσεις
Το Glooko δεν εκτελεί μέτρηση, ερμηνεία ή λήψη αποφάσεων σχετικά με τα δεδομένα που
μεταφέρει ούτε προορίζεται να παρέχει αυτοματοποιημένες θεραπευτικές αποφάσεις ή να
χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής κρίσης. Όλες οι ιατρικές διαγνώσεις και
οι θεραπείες πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία και επίβλεψη κατάλληλου παρόχου
υγειονομικής περίθαλψης.
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1. Πώς να ξεκινήσετε τη χρήση του
Glooko®
Το Glooko επιτρέπει σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη να συγχρονίζουν δεδομένα από κοινούς
μετρητές γλυκόζης αίματος (BG), αντλίες ινσουλίνης και έξυπνες συσκευές τύπου πένας,
συσκευές συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) και συσκευές αξιολόγησης υγείας και
φυσικής κατάστασης και να κοινοποιούν με ασφάλεια αυτές τις πληροφορίες στις ομάδες
υγειονομικής περίθαλψης. Έχοντας πολλαπλές επιλογές προβολών, το Glooko παρέχει
πληροφορίες για τις διακυμάνσεις των δεδομένων γλυκόζης με βάση ενσωματωμένα συμβάντα
ή συμβάντα του τρόπου ζωής που έχουν προστεθεί μη αυτόματα, τα οποία περιλαμβάνουν
άσκηση, τρόφιμα, υδατάνθρακες και φαρμακευτική αγωγή. Η πρόσβαση στο Glooko μπορεί να
γίνει από την εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές ή την εφαρμογή web Glooko.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες οθόνες μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις πρόσθετες λειτουργίες. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Παράρτημα: Πρόσθετες λειτουργίες.

1.1. Συμβατότητα
Το Glooko υποστηρίζει συσκευές iOS που λειτουργούν με OS 12.0 ή νεότερο και συσκευές
Android που λειτουργούν με OS 6.0 ή νεότερο.
Το Glooko υποστηρίζει τις παρακάτω εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο:
•
•
•
•
•

Internet Explorer έκδοση 11 ή νεότερη
Internet Explorer Edge έκδοση 44 ή νεότερη
Google Chrome έκδοση 57 ή νεότερη
Firefox έκδοση 51 ή νεότερη
Safari έκδοση 8 ή νεότερη

Για τον καθορισμό της συμβατότητας της συσκευής για τον σακχαρώδη διαβήτη που έχετε,
ανατρέξτε στη σελίδα Συμβατότητα με το Glooko.

MeterSync Blue*
Το MeterSync Blue είναι μια συσκευή Bluetooth που χρησιμοποιείται με μετρητές BG οι οποίοι
δεν διαθέτουν Bluetooth για την αποστολή δεδομένων σακχαρώδη διαβήτη από τη συσκευή
στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
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ζεύξης του MeterSync Blue με τη φορητή συσκευή σας, ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης
εκκίνησης του MeterSync Blue.
* Επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Glooko Uploader
Εάν η συσκευή για τον σακχαρώδη διαβήτη που έχετε δεν είναι συμβατή με έξυπνο κινητό
τηλέφωνο και είναι διαθέσιμη η επιλογή PC/MAC σύμφωνα με τη σελίδα συμβατότητας,
μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader για να αποστείλετε τα δεδομένα σας
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του
εργαλείου για την αποστολή δεδομένων ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης του Glooko
Uploader.
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1.2. Αποστολή και προβολή των δεδομένων σας
για τον σακχαρώδη διαβήτη
Όταν προσδιορίσετε τη συμβατότητα της συσκευής του σακχαρώδη διαβήτη και τη μέθοδο που
θα χρησιμοποιήσετε για την αποστολή των δεδομένων σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να ξεκινήσετε να αποστέλλετε δεδομένα σακχαρώδη διαβήτη στο Glooko:

Βήμα 1: Σύνδεση στον λογαριασμό Glooko που έχετε
Η σύνδεση στον λογαριασμό Glooko που έχετε μπορεί να γίνει από την εφαρμογή Glooko για
φορητές συσκευές ή την εφαρμογή web Glooko.
Εφαρμογή για φορητές συσκευές: Εγκαταστήστε την εφαρμογή από το App Store ή το Google
Play. Εάν ήδη έχετε έναν λογαριασμό, πατήστε το Σύνδεση, εισάγετε τις πληροφορίες σύνδεσης
και πατήστε ξανά Σύνδεση. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, πατήστε Εγγραφή και ακολουθήστε τις
εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν σας έχει δοθεί ένας κωδικός ενεργοποίησης από τον πάροχό σας ή μέσω ενός
επιχορηγούμενου προγράμματος, μπορείτε να καταχωρίσετε αυτόν τον κωδικό κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.

Εφαρμογή Web: Μεταβείτε στη διεύθυνση my.glooko.com από το πρόγραμμα περιήγησης web
που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό, εισαγάγετε τις πληροφορίες σύνδεσης και
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πατήστε το Είσοδος. Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να εγγραφείτε σε
έναν νέο λογαριασμό (ή μεταβείτε στη διεύθυνση join.glooko.com) και ακολουθήστε τις εντολές
στην οθόνη για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε λάβει ένα αίτημα ενεργοποίησης μέσω email το οποίο σας ειδοποιεί ότι ο
πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει δημιουργήσει έναν λογαριασμό για εσάς, κάντε κλικ στο
κουμπί Ενεργοποίηση λογαριασμού μέσα στο email και ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για
να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Εάν ο πάροχος σάς έχει δώσει έναν κωδικό
ενεργοποίησης, μεταβείτε στη διεύθυνση join.glooko.com/activate και ακολουθήστε τις εντολές
στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.

Βήμα 2: Αποστολή των δεδομένων σας για τον
σακχαρώδη διαβήτη από τη συσκευή
Όταν συνδεθείτε στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές ή στην εφαρμογή web μπορείτε
να αποστείλετε τα δεδομένα σας στον λογαριασμό Glooko που έχετε.
Εφαρμογή για φορητές συσκευές: Από την αρχική οθόνη, πατήστε το
Συγχρονισμός. Έπειτα,
επιλέξτε τη συσκευή σας ή πατήστε το Νέα συσκευή και στη συνέχεια ακολουθήστε τις εντολές
στην οθόνη για να συγχρονίσετε τη συσκευή σας και να αποστείλετε τα δεδομένα σας.

Παραγγελία υλικού:*
Εάν πρέπει να παραγγείλετε υλικό συγχρονισμού, πατήστε το Χρειάζεστε υλικό για τον
συγχρονισμό αυτών των συσκευών; Παραγγείλετε εδώ ή επιλέξτε το Παραγγελία υλικού
συγχρονισμού από την πλαϊνή γραμμή πλοήγησης () σε συσκευές Android ή από το μενού
Περισσότερα σε συσκευές iOS.
* Ισχύει μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά
Εφαρμογή Web: Συγχρονίστε τη συσκευή για τον διαβήτη και αποστείλετε τα δεδομένα με
χρήση του Glooko Uploader.
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Βήμα 3: Προβολή των δεδομένων σας για τον σακχαρώδη
διαβήτη
Όταν τα δεδομένα σας αποσταλούν, θα είναι διαθέσιμα για να τα προβάλλετε στην εφαρμογή
Glooko για φορητές συσκευές ή στην εφαρμογή web Glooko.
Εκτελέστε εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων οθονών για πολλαπλές προβολές των δεδομένων
σας και δημιουργήστε αναφορές για να εκτυπώσετε, να κοινοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε αυτά
τα δεδομένα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Προβολή γραφημάτων και τάσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα δεδομένα σας ινσουλίνης θα ομαδοποιούνται μαζί ως Ινσουλίνη, εκτός και
αν έχετε δεδομένα ινσουλίνης από αντλία ινσουλίνης και έξυπνη συσκευή τύπου πένας (ή/και
τα δεδομένα που καταχωρίζονται μη αυτόματα). Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα αντλίας
ινσουλίνης θα προβάλλονται ως Ινσουλίνη - Αντλία, ενώ τα δεδομένα ινσουλίνης από έξυπνη
συσκευή τύπου πένας (ή/και τα δεδομένα που καταχωρίζονται μη αυτόματα) θα προβάλλονται
ως Ινσουλίνη - Άλλο. Στην εφαρμογή ιστού της Glooko, εάν ένας ασθενής διαθέτει αντλία
Omnipod® 5 ή αντλία με Basal-IQ ή Control-IQ, η σελίδα περίληψης θα εμφανίσει μια κάρτα
πρόσθετων πληροφοριών με τον τίτλο Λεπτομέρειες συστήματος κάτω από την ινσουλίνη.
Ανατρέξτε στο Παράρτημα: Πρόσθετες λειτουργίες για περισσότερες πληροφορίες.
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2. Επισκόπηση εφαρμογής Glooko για
φορητές συσκευές
Υπάρχουν πολλές λειτουργίες της εφαρμογής Glooko για φορητές συσκευές που προσθέτουν
αξία στο πρόγραμμα διαχείρισης του σακχαρώδη διαβήτη σας και επιτρέπουν στο Glooko να
ενσωματώνεται ομαλά στον τρόπο ζωής σας. Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις λειτουργίες, μπορείτε
εύκολα να παρακολουθήσετε, να αποστείλετε και να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας για τον
σακχαρώδη διαβήτη από όποιο σημείο κι αν βρίσκεστε.

2.1. Διαχείριση προφίλ
Στο προφίλ σας, μπορείτε να προβάλλετε και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, να
προσθέσετε έναν κωδικό ProConnect, να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, να
διαγράψετε ή να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας και άλλα.
Για την πρόσβαση στο Προφίλ σας, επιλέξτε το Προφίλ από την πλαϊνή γραμμή πλοήγησης ()
σε συσκευές Android ή το μενού Περισσότερα σε συσκευές iOS και εκτελέστε εναλλαγή μεταξύ
των καρτελών Προσωπικά στοιχεία, Συσκευές και Ρυθμίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλές από αυτές και τις πρόσθετες ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν στην
εφαρμογή web Glooko > Ρυθμίσεις.
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Προσωπικά στοιχεία
Στο Προφίλ > Προσωπικά στοιχεία, μπορείτε να
προβάλλετε και να ενημερώσετε βασικά
δημογραφικά στοιχεία, να προσθέσετε έναν κωδικό
ProConnect και να διαγράψετε ή να αποσυνδεθείτε
από τον λογαριασμό σας.
Για να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, πατήστε ένα
στοιχείο για να αλλάξετε την επιλεγμένη τιμή.
Πατήστε το Ολοκληρώθηκε, εάν εφαρμόζεται, για
να καταχωρίσετε τις αλλαγές σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το όνομα, το email και το φύλο
μπορούν να ενημερωθούν μόνο στην εφαρμογή
web Glooko > Ρυθμίσεις.

Προσθήκη κωδικού ProConnect
Εάν ο πάροχος (ή οι πάροχοι) υγειονομικής
περίθαλψης χρησιμοποιεί(ούν) επίσης το Glooko,
μπορείτε να προσθέσετε τους κωδικούς ProConnect
που έχει(ουν) στον λογαριασμό σας, έτσι ώστε να κοινοποιείτε αυτόματα τα δεδομένα για τον
σακχαρώδη διαβήτη μέσω του ασφαλούς cloud.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε (5) κωδικούς ProConnect στον λογαριασμό
σας.
Προσθήκη ενός νέου κωδικού ProConnect:
1. Στο Προφίλ > Προσωπικά στοιχεία, πατήστε το ProConnect.
2. Επιλέξτε το + ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΟΥ.
3. Όταν σας δοθεί εντολή να επιβεβαιώσετε εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε, πατήστε το
Συνέχεια.
4. Εισάγετε τον κωδικό ProConnect.
5. Πατήστε Υποβολή.
6. Πατήστε OK για αποθήκευση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν κωδικό ProConnect στην εφαρμογή web
Glooko στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμός.
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Συσκευές
Στο Προφίλ > Συσκευές, μπορείτε να ρυθμίσετε μια
συσκευή MeterSync Blue, να προβάλλετε τις ρυθμίσεις
χρόνου του μετρητή, να συνδέσετε έναν λογαριασμό Apple
Health και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον
συγχρονισμό του MeterSync cable.
Για να ενημερώσετε τις συσκευές σας, πατήστε ένα
στοιχείο και αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.
Πατήστε το Ολοκληρώθηκε, εάν εφαρμόζεται, για να
καταχωρίσετε τις αλλαγές σας.

Σύνδεση στο Apple Health
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Apple Health που έχετε με τον λογαριασμό Glooko για
να συγχρονίζετε τις μετρήσεις BG και CGM, τα δεδομένα ινσουλίνης και τις πληροφορίες
διατροφής σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού συνδέσετε τον λογαριασμό Apple Health, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη
την εφαρμογή Apple Health στη φορητή σας συσκευή. Θα χρειαστεί να κάνετε ενημερώσεις
στην εφαρμογή Apple Health ώστε να επιτρέπεται στο Glooko να έχει πρόσβαση στα δεδομένα
σας.
Για να συνδέσετε τον λογαριασμό Apple Health:
1. Στο προφίλ > Συσκευές, πατήστε το Ρυθμίσεις Apple Health.
2. Πατήστε στους Τύπους κοινοποιούμενων δεδομένων (Υδατάνθρακες, Θερμίδες, Λιπαρά,
Πρωτεΐνες, Ινσουλίνη ή Γλυκόζη αίματος) τους οποίους θέλετε να ενεργοποιήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πατήστε το Γλυκόζη αίματος θα ενεργοποιηθεί η κοινοποίηση των
δεδομένων BG και CGM.
3. Όταν ανοίξει η εφαρμογή Apple Health:
• Πατήστε το Ενεργοποίηση όλων των κατηγοριών ή πατήστε για να
ενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό μόνο για Γλυκόζη αίματος, Υδατάνθρακες,
Ενεργειακή αξία διατροφής, Χορήγηση ινσουλίνης, Πρωτεΐνη ή Συνολικά λιπαρά.
• Πατήστε Αποδοχή για να επιτρέψετε στο Glooko να έχει πρόσβαση στα δεδομένα
σας.
4. Θα οδηγηθείτε πίσω στην εφαρμογή Glooko για να προβάλλετε τα δεδομένα σας που
συγχρονίστηκαν.
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Ρυθμίσεις
Στο Προφίλ > Ρυθμίσεις μπορείτε να προβάλλετε και να
ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Glooko, οι
οποίες περιλαμβάνουν την πηγή δεδομένων γλυκόζης,
την ανίχνευση προετοιμασίας, τη μονάδα μέτρησης*, τα
ημερήσια εύρη χρόνου και το εύρος τιμής-στόχου ΓΑ.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την κοινοποίηση
δεδομένων στο Dexcom, να προσθέσετε έναν κωδικό
ενεργοποίησης και να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις
push για την εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές.
Για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε ένα
στοιχείο για να αλλάξετε την επιλεγμένη τιμή. Πατήστε
το σημείο επιλογής (✓) ή επιλέξτε Ολοκληρώθηκε, εάν
εφαρμόζεται, για να καταχωρίσετε τις αλλαγές σας.
* Για χρήστες στον Καναδά, αυτή η ρύθμιση είναι κλειδωμένη σε mmol/L και δεν μπορεί να
αλλάξει σε mg/dL.
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Ανίχνευση προετοιμασίας*
Η δυνατότητα αυτή διατίθεται για ασθενείς που χρησιμοποιούν έξυπνες συσκευές τύπου πένας.
Η ανίχνευση προετοιμασίας ενεργοποιείται αυτόματα για ασθενείς για τους οποίους η
δυνατότητα αυτή επιτρέπεται από τους τοπικούς κανονισμούς της χώρας διαμονής των
ασθενών. Όταν η ανίχνευση προετοιμασίας είναι ενεργοποιημένη, το Glooko αποκλείει πιθανές
δόσεις προετοιμασίας από τα στατιστικά στοιχεία και τα γραφήματα για την ινσουλίνη. Ωστόσο,
όλες οι δόσεις αποθηκεύονται στο Glooko και δεν διαγράφονται ποτέ. Στο αρχείο καταγραφής
ιστορικού, οι ασθενείς έχουν την επιλογή να αλλάζουν χειροκίνητα την κατάσταση των δόσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αλγόριθμος ανίχνευσης προετοιμασίας δεν είναι πάντα ακριβής. Το λογισμικό
ανιχνεύει τις δόσεις προετοιμασίας που είναι κατά δύο μονάδες ή λιγότερο εντός έξι λεπτών
πριν από μια άλλη ένεση ινσουλίνης. Εάν έχει παρέλθει υπερβολικά μεγάλο διάστημα μεταξύ
της δόσης προετοιμασίας και της δόσης ένεσης, η δόση προετοιμασίας μπορεί να εμφανιστεί
ως δόση ένεσης. Θα πρέπει να καθορίσετε χειροκίνητα τη δόση σας ως προετοιμασίας. Για να
το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στη δόση στην καταγραφή ιστορικού και επιλέξτε Προετοιμασμένη.
* Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες αγορές. Επί του παρόντος μη διαθέσιμο στις Η.Π.Α.

2.2. Χειροκίνητη προσθήκη δεδομένων
Στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές μπορούν να προστεθούν διαφορετικοί τύποι
δεδομένων, όπως A1c, πίεση αίματος, βάρος, φαρμακευτική αγωγή, ινσουλίνη, τρόφιμα και
άσκηση, καθώς και προσαρμοσμένες σημειώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν μαζί με
τα δεδομένα γλυκόζης αίματος, και να αποκαλύπτονται τάσεις και πρότυπα.
Για να προσθέσετε δεδομένα χειροκίνητα:
1. Πατήστε Προσθήκη (+) στην κύρια γραμμή πλοήγησης.
2. Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων: A1c, Πίεση αίματος, Βάρος, Φαρμακευτική αγωγή,
Ινσουλίνη, Τρόφιμα, Άσκηση ή Σημειώσεις.
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3. Πατήστε το πεδίο ημερομηνία/ώρα και προσαρμόστε την ημερομηνία και την ώρα της
καταχώρισης δεδομένων, εάν είναι απαραίτητο.
4. Εκτελέστε αναζήτηση ή/και επιλέξτε (από την Πρόσφατη, τη Συχνά χρησιμοποιούμενη ή
την Προσαρμοσμένη λίστα) το στοιχείο (ή τα στοιχεία) που θέλετε να συμπεριλάβετε
στην καταχώριση και προσθέστε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Πατήστε
Ολοκληρώθηκε ή/και το σύμβολο Πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε το στοιχείο (ή τα
στοιχεία).
• Για να προσθέσετε πολλαπλά δεδομένα (ή διαφορετικούς τύπους) ταυτόχρονα,
εκτελέστε εναλλαγή μεταξύ των τύπων συμβάντων στο επάνω μέρος του μενού
Προσθήκη συμβάντος και προσθέστε τα στοιχεία όπως απαιτείται (δεν ισχύει για
A1c, πίεση αίματος ή βάρος).
5. Πατήστε το σημείο ελέγχου (✓) στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να αποθηκεύσετε
τα δεδομένα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την προσθήκη ενός συμβάντος τροφίμου, μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση για
το στοιχείο, να το επιλέξετε από τα πρόσφατα ή τα συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία, να
προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ή να προσθέσετε μια γρήγορη καταχώριση
υδατανθράκων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας ή τον σαρωτή γραμμωτού
κώδικα πατώντας το εικονίδιο μικροφώνου ( ) ή το εικονίδιο γραμμωτού κώδικα ( ) στη γραμμή
αναζήτησης. Καθώς προστίθενται τα τρόφιμα, οι συνολικοί υδατάνθρακες θα εμφανίζονται στο
κάτω μέρος της οθόνης (αναπτύξτε για θερμίδες, λιπαρά και πρωτεΐνες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές αναζήτησης για φαγητό είναι προς το παρόν διαθέσιμες στα Αγγλικά,
Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ιταλικά. Σε άλλες γλώσσες, μπορείτε ακόμα να προσθέσετε
ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ή μια καταχώριση Υδατανθράκων.
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2.3. Ορισμός υπενθυμίσεων
Μπορείτε να ορίσετε υπενθυμίσεις για τον έλεγχο του σακχάρου αίματος, τη λήψη ινσουλίνης,
τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή να ορίσετε μια προσαρμοσμένη υπενθύμιση από την
εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές. Θα ειδοποιηθείτε μέσω ειδοποίησης push στην
φορητή συσκευή σας, την καθορισμένη ώρα υπενθύμισης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λάβετε τις ειδοποιήσεις push από το Glooko, πρέπει επίσης να έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή Ειδοποιήσεις push στο Προφίλ > Ρυθμίσεις.
Για να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση:
1. Επιλέξτε το Υπενθυμίσεις από την πλαϊνή
γραμμή πλοήγησης () σε συσκευές Android
ή από το μενού Περισσότερα σε συσκευές
iOS.
2. Πατήστε το σύμβολο Πρόσθεσης (+) στο
επάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να
δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.
3. Προσαρμογή των ρυθμίσεων υπενθύμισης:
• Ώρα της Ημέρας: Πατήστε και εκτελέστε
κύλιση για να επιλέξετε την ώρα της
ημέρας κατά την οποία θα
ενεργοποιηθεί η υπενθύμιση.
• Ημέρα(ες) τις εβδομάδας: Πατήστε για
να τοποθετήσετε ένα σημείο επιλογής
(✓) δίπλα από την ημέρα(ες) της
εβδομάδας κατά την οποία θα
ενεργοποιηθεί η υπενθύμιση.
• Επιλογή του τύπου(ων) υπενθύμισης:
Πατήστε για να τοποθετήσετε ένα σημείο επιλογής (✓) δίπλα στον τύπο(ους) που
επιθυμείτε να προσθέσετε και εισάγετε όλες τις σχετικές πληροφορίες.
4. Πατήστε Αποθήκευση στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης για να ενεργοποιήσετε την
υπενθύμιση(εις).
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2.4. Προβολή γραφημάτων και τάσεων
Το Glooko καθιστά εύκολη την απεικόνιση της υγείας σας σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη
παρέχοντας πληροφορίες με μια ματιά σχετικά με τα δεδομένα γλυκόζης αίματος, με τη μορφή
Γραφημάτων και Τάσεων. Παράλληλα μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές για να
αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή να κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Γραφήματα και τις Τάσεις πατώντας το Τάσεις στην κύρια
γραμμή πλοήγησης.

Γραφήματα
Η καρτέλα Γραφήματα προβάλλει οπτικές αναπαραστάσεις των
δεδομένων της BG/CGM, της άσκησης, της ινσουλίνης και των
υδατανθράκων. Τα γραφήματα μπορούν να προβληθούν για χρονική
περίοδο 1 εβδομάδας, 2 εβδομάδων, 1 μήνα ή 3 μηνών.
Για πρόσβαση στα Γραφήματα:
1. Πατήστε Τάσεις στην κύρια γραμμή πλοήγησης.
2. Πατήστε την καρτέλα Γραφήματα στο επάνω μέρος της
οθόνης.
3. Προβάλλονται τα ακόλουθα γραφήματα:
• Μέση τιμή BG ή μέση τιμή CGM
• Άσκηση
• Ινσουλίνη
• Υδατάνθρακες
• BG σε συνάρτηση με την ώρα της ημέρας ή Ημερήσια
επισκόπηση της CGM
4. Πατήστε το βέλος προς τα κάτω () για να επεκτείνετε
οποιοδήποτε γράφημα και σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλλετε
περισσότερες λεπτομέρειες ανά ημέρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν έχετε διαθέσιμα δεδομένα BG (ΓΑ) και CGM (Συσκευή συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης), μπορείτε να επιλέξετε ποια πηγή δεδομένων γλυκόζης θα
εμφανίζεται στο Προφίλ > Ρυθμίσεις.
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Τάσεις*
Η καρτέλα Τάσεις προβάλλει Πρότυπα, Συγκρίσεις και Καλύτερες
ημέρες με βάση τα δεδομένα BG/CGM. Οι τάσεις μπορούν να
προβληθούν για χρονική περίοδο 1 εβδομάδας, 2 εβδομάδων, 1
μήνα ή 3 μηνών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παροχή των πληροφοριών απαιτούνται
δεδομένα τουλάχιστον 15 ημερών με τουλάχιστον δύο μετρήσεις
ανά ημέρα.
Για την πρόσβαση στις Τάσεις:
1. Πατήστε Τάσεις στην κύρια γραμμή πλοήγησης.
2. Πατήστε την καρτέλα Τάσεις στο επάνω μέρος της οθόνης.
3. Προβάλλονται οι ακόλουθες τάσεις:
• Πρότυπα: Αυτά εντοπίζουν τις ώρες της ημέρες στις
οποίες οι μετρήσεις ΓΑ/CGM είναι σημαντικά υψηλές,
χαμηλές ή βρίσκονται εντός του εύρους-στόχου. Τα
πρότυπα διατίθενται μόνο στο χρονικό εύρος 1 μήνα
και προβάλλονται μόνο εφόσον είναι δυνατός ο
εντοπισμός τους.
• Συγκρίσεις: Αυτές βοηθούν στην παρακολούθηση των αλλαγών των δεδομένων του
σακχαρώδη διαβήτη με την πάροδο του χρόνου, υποδεικνύοντας πόσο συχνά οι
μετρήσεις BG/CGM είναι υψηλές, χαμηλές ή εντός του εύρους κατά την επιλεγμένη
χρονική περίοδο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονική περίοδο.
• Καλύτερες ημέρες: Αυτές βοηθούν να εντοπίσετε ποιες ημέρες η υγείας σας σχετικά
με τον σακχαρώδη διαβήτη αντιμετωπίζονταν καλύτερα, με βάση τα δεδομένα
ΓΑ/CGM.
4. Πατήστε το βέλος προς τα κάτω () για να επεκτείνετε μια σύγκριση και να προβάλλετε
περισσότερες λεπτομέρειες.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν έχετε διαθέσιμα δεδομένα ΓΑ και συσκευής συνεχούς παρακολούθησης
γλυκόζης, μπορείτε να επιλέξετε ποια πηγή δεδομένων γλυκόζης θα εμφανίζεται στο Προφίλ
> Ρυθμίσεις.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.
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2.5. Συγχρονισμός εφαρμογών Φυσικής
κατάστασης και Υγείας
Με την εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές, έχετε τη δυνατότητα να ενσωματώσετε
δεδομένα τακτικής άσκησης από κορυφαίες εφαρμογές φυσικής κατάστασης και υγείας άλλων
κατασκευαστών. Αυτό σας επιτρέπει να απεικονίζετε τα δεδομένα δραστηριότητας και τον
τρόπο με τον οποίο αυτά συσχετίζονται με τα δεδομένα γλυκόζης και ινσουλίνης.
Για να δείτε εάν η εφαρμογή (ή οι εφαρμογές) φυσικής κατάστασης και υγείας που έχετε είναι
συμβατή με το Glooko, ανατρέξτε στη σελίδα Συμβατότητας του Glooko.
Για να συγχρονίσετε την εφαρμογή (ή τις εφαρμογές) φυσικής κατάστασης και υγείας που έχετε
με το Glooko:
1. Πατήστε το
Συγχρονισμός στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
2. Πατήστε Νέα συσκευή.
3. Πατήστε για να τοποθετήσετε ένα σημείο επιλογής (✓) δίπλα στις Συσκευές φυσικής
κατάστασης και υγείας και έπειτα πατήστε Συνέχεια.
4. Πατήστε για να τοποθετήσετε ένα σημείο επιλογής (✓) δίπλα στη συσκευή (ή τις
συσκευές) που επιθυμείτε να συγχρονίσετε.
5. Πατήστε Προσθήκη.
6. Στη συνέχεια, πατήστε Σύνδεση για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης για κάθε
νέα συσκευή.
• Μετά την προσθήκη της συσκευής (ή των συσκευών), μπορείτε να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία ρύθμισης αργότερα πατώντας Ρύθμιση δίπλα από τη συσκευή (ή τις
συσκευές) στο μενού Συγχρονισμός.
7. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή (ή τις συσκευές) με
το Glooko.
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3. Επισκόπηση εφαρμογής web Glooko
Η εφαρμογή web Glooko παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα γλυκόζης,
ινσουλίνης, υδατανθράκων και φυσικής κατάστασης μέσω συνδυασμένων αναλυτικών
προβολών και προβολών αναφοράς. Με τα γραφήματα και τα στατιστικά στοιχεία ανά ώρα
ημέρας και εύρος ημερομηνίας, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα πόσο συχνά οι μετρήσεις
της γλυκόζης βρίσκονται κάτω, πάνω και εντός του φυσιολογικού εύρους, ως αποτέλεσμα του
τρόπου ζωής σας και των αποφάσεων για την περίθαλψή σας. Οι αναφορές βασίζονται σε
δεδομένα από τον μετρητή γλυκόζης αίματος, την αντλία ινσουλίνης, τη συνεχή
παρακολούθηση γλυκόζης (CGM), τις εφαρμογές φυσικής κατάστασης και υγείας και τα
συμβάντα που προστέθηκαν μη αυτόματα στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές.

3.1. Διαχείριση ρυθμίσεων
Για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις από το αναπτυσσόμενο
μενού στο επάνω δεξιό μέρος της διαδικτυακής εφαρμογής Glooko. Στην οθόνη αυτή, έχετε την
επιλογή να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού Glooko που έχετε (περιλαμβανομένου
του email, του κωδικού πρόσβασης και των κωδικών ProConnect), να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις δεδομένων, να συνδεθείτε με εφαρμογές άλλων κατασκευαστών και άλλα.

Το προφίλ μου
Στις Ρυθμίσεις > Το προφίλ μου, μπορείτε να προβάλλετε και να ενημερώσετε τα βασικά
δημογραφικά σας στοιχεία, που περιλαμβάνουν το όνομα, τον τύπο του σακχαρώδη διαβήτη,
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την ημερομηνία γέννησης, το ύψος και το βάρος. Για να κάνετε αλλαγές, κάντε κλικ στο πεδίο (ή
στα πεδία) και ενημερώστε όπως απαιτείται. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση για να καταχωρίσετε
τις αλλαγές που κάνατε.

Λογαριασμός
Στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμός, μπορείτε να ενημερώσετε το email, τον κωδικό πρόσβασης ή τη
γλώσσα, να διαχειριστείτε τους κωδικούς ProConnect και να αλλάξετε τον κύριο πάροχο.

Αλλαγή του email, του κωδικού πρόσβασης ή της γλώσσας
Για να ενημερώσετε το email, τον κωδικό πρόσβασης ή τη γλώσσα, κάντε κλικ στο Αλλαγή email,
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης ή Αλλαγή γλώσσας, εισαγάγετε ή επιλέξτε την επιθυμητή τιμή και
κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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Προσθήκη κωδικού ProConnect
Εάν ο πάροχος (ή οι πάροχοι) υγειονομικής περίθαλψης χρησιμοποιεί(ούν) επίσης το Glooko,
μπορείτε να προσθέσετε τους κωδικούς ProConnect που έχει(ουν) στον λογαριασμό σας, έτσι
ώστε να κοινοποιείτε αυτόματα τα δεδομένα για τον σακχαρώδη διαβήτη μέσω του ασφαλούς
cloud.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε έως και πέντε (5) κωδικούς ProConnect στον λογαριασμό
σας.
Για να προσθέσετε έναν νέο κωδικό ProConnect, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμός, κάντε κλικ στο + Προσθήκη νέου κωδικού.
Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Κάντε κλικ στο Συνέχεια για να συνεχίσετε.
Εισάγετε τον κωδικό ProConnect.
Κάντε κλικ στο Υποβολή.
Κάντε κλικ στο OK για να επιστρέψετε στο μενού Ρυθμίσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν κωδικό ProConnect στον λογαριασμό σας
στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές, στο Προφίλ > Προσωπικά στοιχεία.

Αλλαγή του κύριου παρόχου
Ο κύριος πάροχος υποδεικνύεται με ένα αστέρι (). Ο κύριος πάροχος έχει τη δυνατότητα να
προσαρμόζει τις ρυθμίσεις καταχώρισης BG αντλίας, γεγονός που επηρεάζει τα γραφήματα και
τα στατιστικά σας. Εάν κοινοποιείτε δεδομένα σε πολλαπλούς παρόχους, μόνο ένας μπορεί να
οριστεί ως κύριος πάροχος.
Για να αλλάξετε τον πάροχο που είναι καθορισμένος ως κύριος πάροχος, ακολουθήστε τα εξής
βήματα:
1. Στις Ρυθμίσεις > Λογαριασμός, κάντε κλικ στο Επεξεργασία ProConnect.
2. Κάντε την επιλογή του Κύριου παρόχου ενεργοποιώντας το κουμπί αριστερά από το
όνομα του παρόχου.
3. Κάντε κλικ στο + Επιβεβαίωση αλλαγής για να καταχωρίσετε τη νέα επιλογή.
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Ρυθμίσεις δεδομένων
Στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις δεδομένων, έχετε την επιλογή να προσαρμόσετε τη μονάδα
μέτρησης, τις ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας ΓΑ, το εύρος των τιμών-στόχου ΓΑ και τα
ημερήσια εύρη χρόνου.
Προβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
•

Μονάδα μέτρησης: Αυτή μπορεί να
εναλλάσσεται μεταξύ mg/dL και
mmol/L. Καθορίζεται αυτόματα
ανάλογα με το εάν χρησιμοποιείτε
μετρητή ΓΑ με βάση mg/dL ή
mmol/L. Για χρήστες στον Καναδά,
αυτή η ρύθμιση είναι κλειδωμένη σε
mmol/L και δεν μπορεί να αλλάξει
σε mg/dL.

•

Ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας BG:
Αυτές μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ Ναι και Όχι ώστε να περιλαμβάνουν ή να
αποκλείουν από τα γραφήματα και τις στατιστικές αναλύσεις τις μετρήσεις BG(ΓΑ) που
εισάγονται μη αυτόματα στις αντλίες ινσουλίνης. Από προεπιλογή, οι μετρήσεις αυτές
περιλαμβάνονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε συνδεθεί με το ProConnect, ο κύριος πάροχος μπορεί επίσης να
προσαρμόσει τις ρυθμίσεις καταχώρισης αντλίας BG.

•

Εύρη στόχου ΓΑ: Αυτό σας επιτρέπει να αλλάξετε τα εύρη στόχου BG που
περιλαμβάνουν το κατώτερο όριο, το ανώτερο όριο πριν από γεύμα και το ανώτερο όριο
μετά από γεύμα. Για να επεξεργαστείτε αυτά τα εύρη, κάντε κλικ στο πεδίο της τιμής
που πρέπει να τροποποιήσετε και καταχωρίστε την επιθυμητή τιμή

•

Ημερήσια εύρη χρόνου: Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε την ώρα της ημέρας που θα
υποδεικνύει την έναρξη της Πρωινής, Μεσημεριανής, Απογευματινής και Βραδινής
ρουτίνας. Για να ενημερώσετε αυτά τα εύρη, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω ()
δίπλα σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και επιλέξτε μια νέα ώρα έναρξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις μπορούν επίσης να ενημερωθούν στην εφαρμογή
Glooko για φορητές συσκευές, στο Προφίλ > Ρυθμίσεις.
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Εφαρμογές και συσκευές
Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, έχετε την επιλογή να συνδέσετε τις εφαρμογές
φυσικής κατάστασης και υγείας τρίτων, να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader ή να συνδέσετε
έναν λογαριασμό συσκευής στον λογαριασμό σας στην Glooko. Λάβετε υπόψη ότι η
διαθεσιμότητα για τη σύνδεση διαφορετικών εφαρμογών και λογαριασμών συσκευής θα
διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/αγορά.

Σύνδεση εφαρμογών και συσκευών
Μπορείτε να συγχρονίσετε την εφαρμογή (ή τις εφαρμογές) φυσικής κατάστασης και υγείας
άλλων κατασκευαστών με το Glooko ώστε να εξάγετε δεδομένα τακτικής άσκησης.
Για να συνδέσετε την εφαρμογή (ή τις εφαρμογές) άλλων κατασκευαστών με το Glooko:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση εφαρμογών και
συσκευών.
2. Επιλέξτε από τη λίστα των εφαρμογών άλλων κατασκευαστών και κάντε κλικ στο
Σύνδεση. Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης της εφαρμογής.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε και να συνδέσετε την εφαρμογή
(ή τις εφαρμογές) με τον λογαριασμό Glooko που έχετε.

Αποστολή Omnipod® PDM
Για να αποστείλετε δεδομένα από το σύστημα Omnipod που έχετε:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Αποστολή Omnipod® PDM.
2. Όταν σας δοθεί εντολή να επιβεβαιώσετε εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε, κάντε κλικ
στο Συνέχεια.
3. Επιλέξτε Σύστημα Omnipod® PDM ή Σύστημα Omnipod DASH™ και στη συνέχεια κάντε
κλικ στο Επόμενο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιχειρήσετε να συγχρονίσετε ένα σύστημα Omnipod DASH™ σε
υπολογιστή Mac, θα σας δοθεί εντολή να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader για να
συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με το Glooko.
4. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή και να αποστείλετε
τα δεδομένα σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν έχετε συγχρονίσει προηγουμένως μια συσκευή Omnipod, έχετε την επιλογή να
αποστείλετε δεδομένα επιλέγοντας το Αποστολή Omnipod® PDM στο επάνω δεξιό μέρος των
περισσότερων οθονών στον λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τη συσκευή
Omnipod που έχετε στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές από την Αρχική σελίδα >
Συγχρονισμός.

Σύνδεση στο DASH™ Cloud*
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Omnipod DASH™ Cloud με τον λογαριασμό Glooko
ώστε να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας μία φορά κάθε 24 ώρες.
Για να συνδεθείτε στον λογαριασμό Omnipod DASH™ Cloud:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση στο DASH™ Cloud.
2. Κάντε κλικ στο Σύνδεση.
• Εάν έχετε έναν λογαριασμό PodderCentral™, εισάγετε τις πληροφορίες σύνδεσης
και πατήστε το Σύνδεση.
• Εάν δεν έχετε έναν λογαριασμό PodderCentral™, εκτελέστε κύλιση προς τα κάτω
στο Δημιουργία λογαριασμού PodderCentral™ και δημιουργήστε έναν νέο
λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να εγγραφείτε ή/και να συνδέσετε τον
λογαριασμό σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση του λογαριασμού σας, η κατάσταση της συσκευής θα εμφανίζεται
Σε εκκρεμότητα και ενδέχεται να χρειαστεί έως και μία ώρα για την εμφάνιση των δεδομένων.
Όταν η κατάσταση αλλάξει σε Συνδεδεμένη, τα δεδομένα σας θα αρχίσουν να συγχρονίζονται.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον λογαριασμό DASH™ Cloud στην εφαρμογή
Glooko για φορητές συσκευές από την Αρχική οθόνη > Συγχρονισμός.
* Επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Glooko® για προσωπική χρήση

24

Λήψη Glooko Uploader
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Glooko Uploader για να συγχρονίζετε δεδομένα από συμβατούς
μετρητές γλυκόζης αίματος, αντλίες ινσουλίνης και συσκευές συνεχούς παρακολούθησης
γλυκόζης με τον λογαριασμό Glooko από τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
κάντε κλικ εδώ.

Σύνδεση λογαριασμού Dexcom
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Dexcom με τον λογαριασμό Glooko για να
συγχρονίσετε τα δεδομένα (με καθυστέρηση τριών ωρών) με το Dexcom, μία φορά κάθε
τέσσερις ώρες.
Για να συνδεθείτε με τον λογαριασμό Dexcom:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση λογαριασμού
Dexcom.
2. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το Dexcom και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο Σύνδεση.
• Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στο Δημιουργία λογαριασμού Dexcomγια να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή/και να συνδέσετε τον
λογαριασμό σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Dexcom στην εφαρμογή
Glooko για φορητές συσκευές από την Αρχική οθόνη > Συγχρονισμός.
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Σύνδεση λογαριασμού Eversense*
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Eversense με τον λογαριασμό Glooko για να
συγχρονίσετε τα δεδομένα από το Eversense, μία φορά κάθε τέσσερις ώρες.
Για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Eversense:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση λογαριασμού
Eversense.
2. Εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης για το Eversense και έπειτα κάντε κλικ στο
Είσοδος.
• Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στο Εγγραφήγια να δημιουργήσετε έναν νέο
λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή/και να συνδέσετε τον
λογαριασμό σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον λογαριασμό Eversense στην εφαρμογή Glooko
για φορητές συσκευές από την Αρχική οθόνη > Συγχρονισμός.
* Επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.

Σύνδεση συσκευών iGlucose
Μπορείτε να συνδέσετε τον μετρητή (ή τους μετρητές) iGlucose στον λογαριασμό Glooko για να
συγχρονίσετε δεδομένα από το iGlucose σε πραγματικό χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού συνδέσετε τον μετρητή iGlucose με το Glooko, πρέπει να έχετε τουλάχιστον
μία μέτρηση στον μετρητή σας.
Για να συνδέσετε τον μετρητή iGlucose:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση συσκευών iGlucose.
2. Καταχωρίστε τον σειριακό αριθμό του μετρητή iGlucose και την τελευταία μέτρηση
(τιμή) και έπειτα κάντε κλικ στο Επόμενο.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να συνδέσετε τον μετρητή σας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον μετρητή iGlucose στην εφαρμογή Glooko για
φορητές συσκευές από την Αρχική οθόνη > Συγχρονισμός.
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Σύνδεση λογαριασμού Abbott FreeStyle LibreView*
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Abbott FreeStyle Libreview στον λογαριασμό Glooko
για συνεχή συγχρονισμό δεδομένων από τον αισθητήρα Abbott FreeStyle Libre.
Για να συνδέσετε τον λογαριασμό Abbott FreeStyle LibreView:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση λογαριασμού Abbott
FreeStyle Libreview.
2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης για την εφαρμογή
FreeStyle Libre και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Σύνδεση.
• Εάν δεν έχετε λογαριασμό, επισκεφτείτε το: https://www.libreview.com για να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή/και να συνδέσετε τον
λογαριασμό σας.
*Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Σύνδεση Ypsomed mylife*
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό Ypsomed mylife στον λογαριασμό Glooko για αυτόματο
συγχρονισμό δεδομένων από την αντλία Ypsomed μία φορά κάθε ώρα.
Για να συνδέσετε τον λογαριασμό Ypsomed mylife:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση Ypsomed mylife.
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήση και τον κωδικό πρόσβασης για το Ypsomed mylife και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο Σύνδεση.
• Εάν δεν έχετε λογαριασμό, επισκεφτείτε το: https://mylife-software.net για να
δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή/και να συνδέσετε τον
λογαριασμό σας.
*Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες αγορές.
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Σύνδεση του OneTouch Reveal® *
Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Lifescan OneTouch Reveal® στον λογαριασμό σας
Glooko® για να συγχρονίζετε αυτόματα τα δεδομένα από τη συσκευή Lifescan.
Για να συνδέσετε το λογαριασμό σας OneTouch Reveal®:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Σύνδεση του OneTouch
Reveal®
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το OneTouch Reveal ® και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Σύνδεση.
o Εάν δεν έχετε λογαριασμό, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε "δημιουργία
λογαριασμού" στη σελίδα σύνδεσης του OneTouch Reveal®
3. Ακολουθήστε τα μηνύματα προτροπής στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή/και να
συνδέσετε τον λογαριασμό σας.
*Διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες αγορές

Αποστολή δεδομένων Abbott
Μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα στο Glooko από τη συσκευή σας Abbott FreeStyle Libre
πραγματοποιώντας λήψη των δεδομένων σας Abbott στο Libreview ως αρχείο csv και
αποστέλλοντας έπειτα το αρχείο csv στον λογαριασμό σας Glooko.
Για να αποστείλετε ένα αρχείο csv με δεδομένα Abbott στον λογαριασμό σας Glooko:
1. Στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές και συσκευές, κάντε κλικ στο Αποστολή δεδομένων Abbott.
2. Ακολουθήστε τις προτροπές που εμφανίζονται στην οθόνη και έπειτα πατήστε
Αποστολή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να αποστείλετε τα Δεδομένα Abbott κάνοντας κλικ στο Αποστολή
δεδομένων Abbott, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος των περισσότερων οθονών του
λογαριασμού σας.
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Διαχείριση λογαριασμού
Διαγραφή λογαριασμού
Στις Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμού, έχετε την επιλογή να διαγράψετε τον λογαριασμό
Glooko που έχετε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτό θα διαγράψει επίσης όλα τα δεδομένα
του λογαριασμού Glooko που έχετε. Για να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, απλά κάντε κλικ
στο κουμπί Διαγραφή λογαριασμού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στην εφαρμογή Glooko για
φορητές συσκευές, από το Προφίλ > Προσωπικά στοιχεία.

4. Επισκόπηση αναφορών
Με το Glooko, είναι εύκολο να προβάλλετε και να κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας για τον
σακχαρώδη διαβήτη. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στον λογαριασμό Glooko που έχετε,
μπορείτε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε και να κοινοποιήσετε αναφορές μέσω της
εφαρμογής Glooko για φορητές συσκευές ή της εφαρμογής web Glooko.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες αναφορές και για τον τρόπο ερμηνείας
των δεδομένων, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς για τις αναφορές Glooko.

4.1. Διαθέσιμες αναφορές
Στις διαθέσιμες αναφορές συγκαταλέγονται:
•
•
•

Περίληψη
Ημερολόγιο καταγραφής
Επισκόπηση

Glooko® για προσωπική χρήση

29

•
•
•
•
•

Ημερήσια επισκόπηση
Επικάλυψη
Ημερολόγιο
Γνώσεις
Συσκευές
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4.2. Δημιουργία και κοινοποίηση αναφορών
Κατά τη δημιουργία αναφορών, μπορείτε να συμπεριλάβετε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα ή να
επιλέξετε ποια δεδομένα θα πρέπει να προβάλλονται.

Αναφορές εφαρμογής για φορητές συσκευές
Στην εφαρμογή Glooko για φορητές συσκευές, έχετε την επιλογή να αποστείλετε με email, φαξ
ή να εκτυπώσετε μια αναφορά PDF ή να αποστείλετε με email την αναφορά σας σε μορφή CSV.
Για να δημιουργήσετε αναφορές στην εφαρμογή Glooko για
φορητές συσκευές:
1. Επιλέξτε το Κοινοποίηση αναφοράς από την πλαϊνή
γραμμή πλοήγησης () σε συσκευές Android ή από το
μενού Περισσότερα σε συσκευές iOS.
2. Πατήστε για να επιλέξετε τη μέθοδο κοινοποίησης που
επιθυμείτε.
• Εάν κοινοποιείτε ένα PDF, επιλέξτε το χρονικό
πλαίσιο, τα κριτήρια αναφοράς και την
προτιμώμενη επιλογή εκτύπωσης.
• Πατήστε το εικονίδιο Αναφορές ( ) στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης
3. Ακολουθήστε τις εντολές στην οθόνη για να δημιουργήσετε την αναφορά σας.

Αναφορές εφαρμογής web
Στην εφαρμογή web Glooko, έχετε την επιλογή να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε μια αναφορά
σε μορφή PDF.
Για να προβάλλετε και να κοινοποιήσετε αναφορές
στην εφαρμογή web Glooko:
1. Επιλέξτε Δημιουργία αναφοράς PDF στο
επάνω δεξιό μέρος των περισσότερων
οθονών.
2. Επιλέξτε ένα χρονικό εύρος, καθώς και ποια
δεδομένα αναφοράς θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στην αναφορά.
3. Όταν έχετε καθορίσει τα κριτήρια αναφοράς,
κάντε κλικ στο Δημιουργία PDF.
4. Προβολή, λήψη ή εκτύπωση της αναφοράς
σας.
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5. Υποστήριξη
Εάν έχετε ερωτήσεις, είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
•

Διαδικτυακή υποστήριξη: support.glooko.com/el

Στοιχεία Επικοινωνίας Διανομέα:
Hemoglobe Hellas
Διεύθυνση: Ελληνικού Στρατού 3, Άνοιξη Αττικής, 14569 Ελλάδα
Εμειλ: support@hemoglobe15.com
Τεχνική Υποστήριξη: +30 217 000 9999
Εξυπηρέτηση πελατών: +30 210 8131 733 / +30 210 6215 792
Ιστοσελίδα: www.hemoglobe15.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Ηνωμένες Πολιτείες
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Παράρτημα: Πρόσθετες λειτουργίες
Α.1. Φορητό σύστημα χορήγησης δόσης
ινσουλίνης (MIDS)*
Το φορητό σύστημα χορήγησης δόσης ινσουλίνης (MIDS) του Glooko είναι σχεδιασμένο ώστε να
βοηθά άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 να εξετάζουν, να αναλύουν, να αξιολογούν και να
κοινοποιούν τις μετρήσεις γλυκόζης νηστείας στον κλινικό ιατρό τους. Το πρόγραμμα MIDS θα
σας παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνετε προσαρμογές στη δόση της ινσουλίνης μακράς
δράσης μεταξύ των επισκέψεων, με βάση το σχέδιο θεραπείας που έχει καθοριστεί από τον
κλινικό ιατρό σας.
Το MIDS είναι διαθέσιμο μόνο για τους ασθενείς στους οποίους ο πάροχος υγειονομικής
περίθαλψης έχει συνταγογραφήσει το πρόγραμμα. Το MIDS προορίζεται για χρήση
αποκλειστικά με συνταγή. Το MIDS είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί με μετρήσεις γλυκόζης που
αναφέρονται σε mg/dL και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια με τιμές mmol/L. Για την
αποφυγή πρόκλησης βλάβης, διασφαλίστε ότι οι μετρητές γλυκόζης που χρησιμοποιούνται με
το σύστημα Glooko έχουν ρυθμιστεί για τιμές γλυκόζης σε mg/dL.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MIDS, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη του Glooko
MIDS για ασθενείς.
* Επί του παρόντος είναι διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.
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A.2. Κλινική έρευνα του Glooko
Η κλινική έρευνα του Glooko επιτρέπει στους παρόχους υγειονομικής
περίθαλψης να παρακολουθούν τους χρήστες που συμμετέχουν σε
κλινικές ερευνητικές μελέτες. Ως συμμετέχων σε έρευνα, έχετε
πρόσβαση σε μια ξεχωριστή εφαρμογή κλινικής έρευνας Glooko για
φορητές συσκευές, η οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη με έναν
μοναδικό κωδικό ProConnect κλινικής έρευνας Glooko (παρέχεται από
τον συντονιστή του κέντρου σας), έτσι ώστε να κοινοποιείτε τα
δεδομένα σας για τον σακχαρώδη διαβήτη.
Ως συμμετέχων σε έρευνα, μπορείτε επίσης να κάνετε αποστολή
και κοινοποίηση των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας ένα
ξεχωριστό Research Uploader.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή Glooko Clinical Research για φορητές συσκευές μπορεί να συνδέεται
μόνο με έναν κωδικό ProConnect τη φορά.

A.3. Basal-IQ
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν μια αντλία Tandem t:slim X2 μαζί με μια CGM έχουν την
επιλογή να ενεργοποιήσουν μια τεχνολογία που ονομάζεται Basal-IQ. Είναι μια προηγμένη
τεχνολογία που προβλέπει και βοηθά στην πρόληψη του χαμηλού σακχάρου στο αίμα. Το BasalIQ επιτρέπει στον ασθενή να αφήσει την αντλία να αναστείλει αυτόματα και να συνεχίσει την
παροχή ινσουλίνης με βάση τις μετρήσεις CGM.
Ένας ασθενής με Basal-IQ εγκατεστημένο στην αντλία μπορεί
να επιλέξει μεταξύ 2 τρόπων λειτουργίας:
•
•

Basal-IQ
Χειροκίνητη λειτουργία

Στην Glooko, εάν υπάρχουν δεδομένα Basal-IQ για έναν ασθενή, αυτά εμφανίζονται στη σελίδα
Περίληψη με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται: Λεπτομέρειες συστήματος.
Το Basal-IQ παρουσιάζεται επίσης στην προβολή ημέρας της ενότητας Γραφήματα.
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A.4. Control-IQ
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αντλία Tandem t:slim X2 σε συνδυασμό με συσκευή συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν μια τεχνολογία που
ονομάζεται Control-IQ. Πρόκειται για μια προχωρημένη υβριδική τεχνολογία κλειστού βρόχου,
που προβλέπει και βοηθά στην αποτροπή υψηλών και χαμηλών τιμών. Το Control-IQ δίνει τη
δυνατότητα στον ασθενή να επιτρέπει στην αντλία να προσαρμόζει αυτόματα τα επίπεδα
ινσουλίνης με βάση τις μετρήσεις από συσκευή συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης.
Οι ασθενείς με το Control-IQ εγκατεστημένο στην αντλία
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 τρόπους λειτουργίας:
•
•
•
•

Control-IQ
Ύπνος
Άσκηση
Χειροκίνητη

Στην εφαρμογή web Glooko, αν υπάρχουν δεδομένα Control-IQ για έναν ασθενή, αυτά
εμφανίζονται στη σελίδα σύνοψης με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται:
Λεπτομέρειες συστήματος. Το Control-IQ παρουσιάζεται επίσης στην προβολή ημέρας της
ενότητας Γραφήματα.

A.5. Omnipod 5*
Οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αντλία Omnipod 5 μαζί με Dexcom CGM έχουν την επιλογή να
ενεργοποιήσουν την τεχνολογία κλειστού βρόχου που αναπτύχθηκε από την Insulet. Αυτή είναι μια
προχωρημένη υβριδική τεχνολογία κλειστού βρόχου, που προβλέπει και βοηθά στην αποτροπή
υψηλών και χαμηλών τιμών. Δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να επιτρέπει στην αντλία να
προσαρμόζει αυτόματα τα επίπεδα ινσουλίνης με βάση τις
μετρήσεις CGM.
Κάθε ασθενής με Omnipod 5 και Dexcom CGM μπορεί να
επιλέξει ανάμεσα σε 4 λειτουργίες:
•
•
•
•

Αυτόματη λειτουργία
Αυτόματη: περιορισμένη
Αυτόματη: HypoProtect
Χειροκίνητη λειτουργία

Glooko® για προσωπική χρήση

35

Στο Glooko, αν υπάρχουν δεδομένα κλειστού βρόχου από Omnipod 5 για έναν ασθενή, αυτά
εμφανίζονται στη σελίδα σύνοψης με τη μορφή μιας κάρτας πληροφοριών που ονομάζεται:
Λεπτομέρειες συστήματος. Τα δεδομένα κλειστού βρόχου παρουσιάζονται επίσης στην
προβολή ημέρας της ενότητας Γραφήματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Omnipod 5 χρησιμοποιεί ενσωμάτωση cloud με cloud. Η σύνδεση με το Glooko
πραγματοποιείται στο PodderCentral, όπου οι χρήστες πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τη σύνδεση
μεταξύ του Omnipod 5 και του Glooko. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, πραγματοποιείται
τακτικά ροή δεδομένων στο Glooko με καθυστέρηση μίας ώρας.
* Επί του παρόντος διαθέσιμο μόνο στις Η.Π.Α.
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