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Käyttötarkoitus
Glooko on tiedonhallintaohjelmisto, joka on tarkoitettu käytettäväksi kotona ja
ammattilaisympäristöissä auttamaan diabetesta sairastavia henkilöitä ja terveydenhuollon
ammattilaisia laitteen tietojen tarkastelussa, analysoinnissa ja arvioinnissa, mikä tukee tehokasta
diabeteksen hallintaohjelmaa. Glooko yhdistyy yhteensopiviin lääkinnällisiin laitteisiin ja
seuraimiin, jotta käyttäjät voivat siirtää tietonsa Glooko-järjestelmään.
Glookoa ei ole tarkoitettu antamaan hoitopäätöksiä, eikä sitä saa käyttää korvaamaan
terveydenhuollon ammattilaisen antamia neuvoja.

Varoitukset
Glooko ei mittaa, tulkitse tai tee päätöksiä välittämistään tiedoista, eikä sitä ole tarkoitettu
antamaan automatisoituja hoitopäätöksiä tai korvaamaan ammatillista harkintaa. Kaikki
lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on suoritettava asianmukaisen terveydenhuollon tarjoajan
valvonnassa.
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1. Glooko®-ohjelmiston käytön
aloittaminen
Glooko on yhtenäinen diabeteksen hallinta-alusta, joka synkronoi saumattomasti glukoosin ja
muut relevantit terveystiedot suosituista verenglukoosin (BG) mittareista, insuliinipumpuista ja
älykynistä, jatkuvan glukoosinseurannan monitoreista (CGM) sekä terveys- ja kuntoilulaitteista.
Glookon ratkaisu tarjoaa tärkeitä näkemyksiä potilaan glukoositrendien ja hiilihydraattien
saannin, insuliiniannostuksen, liikunnan ja muiden biometristen tekijöiden välisistä
korrelaatioista, minkä ansiosta hoitotiimit voivat tehdä asiantuntevampia päätöksiä, jotka
parantavat diabeteshoidon yleistä laatua. Valottamalla erilaisia asioita Glooko mahdollistaa sen,
että terveydenhuollon tarjoajat voivat optimoida ja hallita tehokkaammin koko
diabetespotilasryhmää lääkärikäyntien aikana ja niiden välillä.
HUOMAA: Jotkin näytöt voivat vaihdella tilaukseesi lisättyjen lisäominaisuuksien mukaan.
Lisätietoja on kohdassa Liite 1: Lisäominaisuudet.

1.1. Yhteensopivuus
Glooko tukee seuraavia verkkoselainversioita:
•
•
•
•
•

Internet Explorer versio 11 tai uudempi
Internet Explorer Edge versio 44 tai uudempi
Google Chrome versio 57 tai uudempi
Firefox versio 51 tai uudempi
Safari versio 8 tai uudempi

Katso potilaan diabeteslaitteiden yhteensopivuuden määrittämiseksi Glooko-yhteensopivuus -sivu.

1.2. Klinikan lataustyökalun tunnistus
Potilaan diabetestietojen latausprosessi vaihtelee klinikkasi lataustyökalun mukaan. Katso
soveltuvasta pikaoppaasta yksityiskohtaiset ohjeet kunkin työkalun käytöstä tietojen lataukseen:
•
•
•

Glooko Transmitter
diasend® Transmitter
Glooko Uploader
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1.3. Potilaan diabetestietojen lataus ja
tarkastelu
Kun olet tutustunut diabeteslaitteiden yhteensopivuuteen ja klinikkasi lataustyökaluun, aloita
potilaan diabetestietojen lataaminen Glookoon seuraavasti:

Vaihe 1: Yhdistä ja lataa diabeteslaite
Yhdistä potilaan diabeteslaite klinikkasi lataustyökaluun ja aloita latausprosessi soveltuvassa
pikaoppaassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti.
Kun diabeteslaitteen tiedot on ladattu, siirry verkkoselaimessasi osoitteeseen my. glooko.com ja
kirjaudu Population Trackeriin määrittääksesi tai tarkastellaksesi ladattuja tietoja.

HUOMAA: Jos kertakirjautuminen on käytössä klinikallasi, napsauta Kirjaudu sisään SSO:lla, anna
tiliisi liitetty sähköpostiosoite ja seuraa näytön ohjeita.
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Vaihe 2: Määritä laitetiedot potilaalle
HUOMAA: Tämä vaihe koskee vain Glooko Transmitterin ja Glooko Uploaderin käyttäjiä. Kaikki
muut käyttäjät voivat siirtyä vaiheeseen 3.

Määritä laitteet
Napsauta välilehteä Määritä laitteet nähdäksesi luettelon kaikista viimeisten 24 tunnin aikana
ladatuista laitteista. Voit suodattaa tässä Päätteen (sarjanumero) tai Laitetyypin (CGM, mittari tai
pumppu) mukaan.
Glooko yrittää täsmätä ladatut laitteet potilaaseen laitteen sarjanumeron perusteella.
•

•

Jos vastaavuus löytyy: Sinulla on mahdollisuus Määrittää potilaalle [Potilaan nimi] tai
Määrittää muulle potilaalle.
o Kun olet napsauttanut Määritä muulle potilaalle, sinua ohjeistetaan etsimään
olemassa oleva potilastili tai luomaan uusi potilastili.
Jos vastaavuutta ei löydy: Laite merkitään Uudeksi laitteeksi ja voit Määrittää sen.
o Kun olet napsauttanut Määritä, sinua ohjeistetaan etsimään olemassa oleva
potilastili tai luomaan uusi potilastili.

Kun laite on määritetty, se siirtyy osiosta Ei määritetty osioon Viimeisimmät määritetyt. Voit
tarkastella potilastiliä, Luoda raportin tai Poistaa määrityksen.
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Poista laitteiden määritys
Jos määrität laitteen virheellisesti ja haluat poistaa sen määrityksen potilastililtä, napsauta
laitteen vieressä olevaa Poista määritys -kohtaa osiossa Viimeisimmät määritetyt. Laite siirtyy
osiosta Viimeisimmät määritetyt osioon Ei määritetty, ja kaikki kyseiseen lataukseen liittyvät
tiedot poistetaan potilastililtä. Tämän jälkeen voit määrittää laitteen muulle potilaalle.
HUOMAA: Napsauta Päivitä luettelo päivittääksesi määritettyjen ja määrittämättömien laitteiden
luettelon.
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Vaihe 3: Tarkastele potilaan diabetestietoja
Näytä potilaat
Potilasluettelo näyttää luettelon kaikista potilaista, joilla on ProConnect-yhteys klinikallesi
(yhdistetty klinikkasi yksilöllisellä ProConnect-koodilla). Tämä antaa nopean katsauksen
potilasryhmääsi.
HUOMAA: Potilasluettelosi voi näyttää erilaiselta, jos tarkastelet Population Trackerin vanhaa
versiota. Katso lisätietoja kohdasta A.4. Vanha Population Tracker.
Etsi tietty potilas valitsemalla Nimi, MRN tai Syntymäaika sivun yläreunan pudotusvalikosta ja
kirjoittamalla hakukenttään hakukriteerit. Voit myös napsauttaa Suodata potilaat suodattaaksesi
tulokset tunnisteiden tai muiden määreiden mukaan, tai lajitella potilaat napsauttamalla mitä
tahansa sarakkeen otsikkoa.

Population Tracker tarjoaa vaihtoehtoja suodatukseen ja seurantaan, kuten mahdollisuuden
luoda mukautettuja tunnisteita ja kutsua potilaita potilasluettelosta.
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Potilasyhteenveto
Napsauta potilasta siirtyäksesi kohtaan Potilasyhteenveto, jossa on tilannekuva potilaan
diabetestiedoista.
Tarkastele lisätietoja vaihtamalla ylänavigointipalkin välilehtien välillä – ja luo PDF-raportteja
tietojen tulostamista, jakamista tai tallentamista varten.
HUOMAA: Napsauta kohtaa Profiili näytön vasemmassa yläkulmassa tarkastellaksesi ja
hallinnoidaksesi Potilasasetuksia.
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HUOMAA: Kaikki insuliinitiedot ryhmitellään yhteen Insuliini-tiedoiksi, ellei potilaalla ole
insuliinipumpun ja älykynän (ja/tai manuaalisesti syötettyjä) insuliinitietoja. Tällöin
insuliinipumpun tiedot tulevat näkyviin muodossa Insuliini − pumppu, ja älykynä (ja/tai
manuaalisesti syötetyt) insuliinitiedot tulevat näkyviin muodossa Insuliini − muu. Jos potilaalla on
Omnipod® 5 -pumppu, jossa on Basal-IQ tai Control-IQ, yhteenvetosivulla näkyy Insuliini-kohdan
alla lisätietokortti, jonka otsikko on Järjestelmän tiedot. Katso lisätietoja kohdasta Liite 2:
Laitekohtaiset ominaisuudet.
Aloitusannoksen tunnistus*
Älykynistä saadut insuliinikynän tiedot, jotka havaittiin esitäyttöannoksena Glookon esitäytön
havaitsemisalgoritmilla, merkitään esitäyttönä historiatietoihin. Glookon esitäytön
havaitsemisalgoritmi havaitsee enintään kahden yksikön suuruiset esitäyttöannokset kuuden
minuutin sisällä ennen toista insuliini-injektiota.
* Saatavilla vain tietyillä markkinoilla. Ei tällä hetkellä saatavilla Yhdysvalloissa.
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2. Population Tracker -yleiskatsaus
Alla olevien ominaisuuksien saatavuus vaihtelee tilauksesi ja alueesi mukaan. Lisätietoja tässä
esitetyistä ominaisuuksista saat ottamalla yhteyttä suoraan Glooko-tilin edustajaan tai
lähettämällä sähköpostia meille.
HUOMAA: Potilasluettelosi voi näyttää erilaiselta, jos tarkastelet Population Trackerin vanhaa
versiota. Katso lisätietoja kohdasta A.4. Vanha Population Tracker.

2.1. Luo potilastilejä
Jos potilas on uusi klinikallasi, voit luoda uuden
potilastilin potilasluettelosta.
Luo potilastili seuraavasti:
1. Napsauta Luo potilastili näytön oikeassa
yläkulmassa.
2. Anna seuraavat tiedot:
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
• Sähköpostiosoite
• Postinumero
• Potilaskertomusnumero (MRN) (valinnainen)
• Puhelinnumero (valinnainen)
• Diabeteksen tyyppi (valinnainen)
• Sukupuoli (valinnainen)
HUOMAA: Jos luot tilin Yhdysvaltojen
ulkopuolella, sinun on myös vahvistettava
potilaan suostumus tietojen jakamiseen.
3. Napsauta Luo.
• Potilas saa sähköpostiviestin, jossa on linkki
uuden tilin salasanan asettamiseksi.
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2.2. ProConnect-potilaat
Klinikkasi yksilöllinen ProConnect-koodi löytyy Population Trackerin aloitusnäytön oikeasta
yläkulmasta. Jotta potilaat voivat jakaa diabetestietonsa etänä klinikkasi kanssa, klinikkasi on
annettava heille yksilöllinen koodi, joka tulee lisätä heidän Glooko-potilastileilleen.

2.3. Potilaiden tunnisteet
Napsauta potilasluettelossa plus-symbolia (+) luodaksesi mukautetun tunnisteen, lisätäksesi
olemassa olevan mukautetun tunnisteen tai lisätäksesi terveydenhuollon tarjoajan tunnisteen.
Jos terveydenhuollon tarjoajan tunniste on lisätty, voit siirtää osoittimen tunnisteen päälle
nähdäksesi terveydenhuollon tarjoajan etu- ja sukunimen.
Jokaiselle potilastilille voidaan lisätä useita terveydenhuollon tarjoajan tunnisteita. Voit myös
luoda omia mukautettuja tunnisteita ja suodattaa potilaita näiden tunnisteiden ja muiden
määreiden mukaan napsauttamalla pudotusvalikkoa Suodata potilaat potilasluettelon
vasemmassa yläkulmassa.

2.4. Kutsu potilasluettelosta
Jos tiliä ei ole aktivoitu, voit napsauttaa vaihtoehtoa Kutsu, mikä lähettää potilaalle
aktivointipyynnön sähköpostitse henkilökohtaisen Glooko-tilin luomiseksi. Jos potilaalle on
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lähetetty aktivointipyyntö, voit Lähettää kutsun uudelleen ja/tai muokata olemassa olevaa
sähköpostiosoitetta.

2.5. Terveydenhuollon tarjoajan asetusten
hallinta
Siirry terveydenhuollon tarjoajan asetuksiin valitsemalla kohta Asetukset Population Trackerin
aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta. Voit päivittää profiili- ja tilitietosi,
tarkastella paikkaprofiiliasi sekä hallita tietoasetuksia ja pääteasetuksia.
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Profiilini
Voit muokata ammattilaismääritystäsi, etunimeäsi ja sukunimeäsi kohdassa Asetukset > Profiilini.
Napsauta Tallenna tallentaaksesi muutokset.

Tili
Kohdassa Asetukset > Tili voit päivittää tiliisi yhdistetyn sähköpostiosoitteen, salasanan ja
oletuskielen.

Paikkaprofiili
Kohdassa Asetukset > Paikkaprofiili voit tarkastella klinikkasi paikkaa, ryhmää, ProConnect-koodia ja
paikan yhteystietoja.

Tietoasetukset
Kohdassa Asetukset > Tietoasetukset
voit muokata potilastietojen
näkymää potilasryhmätasolla, kuten
mittausyksiköt, pumpun BGmerkintäasetukset ja potilasryhmän
merkkiparametrit. Napsauta Tallenna
tallentaaksesi muutokset.
Asetukset-näyttö sisältää seuraavat:
•

Mittausyksiköt: Tämä voidaan
vaihtaa yksiköksi mg/dL tai
mmol/L. Kanadalaisille
käyttäjille tämä asetus on
lukittu arvoon mmol/L eikä
sitä voi vaihtaa arvoon
mg/dL.
HUOMAA: Tämän asetuksen
muokkaaminen päivittää Population Trackerin yksikkönäytön BG-merkkien osalta, mutta
ei päivitä potilaan laitetietoja.
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•

Pumpun BG-merkintäasetukset: Tälle voidaan valita Kyllä tai Ei, jos haluat sisällyttää tai
sulkea pois BG-lukemat, jotka on syötetty manuaalisesti insuliinipumppuihin, koko
potilasryhmääsi koskevissa kaavioissa ja tilastoissa. Nämä lukemat sisällytetään
oletusarvoisesti.
HUOMAA: Voit muokata tätä myös potilastasolla kohdassa Potilasasetukset >
Tietoasetukset. Potilastason asetukset ovat aina etusijalla potilasryhmätason asetuksiin
nähden.

•

Potilasryhmän merkkiasetukset*: Näiden asetustenmuokkaaminen päivittää kaikkien
diabetespotilasryhmiesi potilaiden merkkiparametrit. Voit muokata näitä asetuksia
napsauttamalla muokattavan arvon kenttää ja antamalla uuden arvon.
HUOMAA: Voit muokata merkkiparametreja myös potilastasolla kohdassa
Potilasasetukset > Tietoasetukset. Potilastason asetukset ovat aina etusijalla
potilasryhmätason asetusten suhteen.
*Nykyisin saatavilla vain Vanhassa Population Trackerissa tai jos olet ottanut käyttöön
lisäominaisuuden Väestön terveys.

Päätteen asetukset
Kohdassa Asetukset > Päätteen asetukset voit muokata asennetun Glooko Transmitterin ja
Glooko Uploaderin nimeä ja tarkastella tiliisi tällä hetkellä yhdistettyjä lataustyökaluja. Kaikki
muutokset näkyvät Population Trackerin välilehdellä Määritä laitteet.
Jos tililläsi on Glooko Transmitter, tässä näytetään sarjanumero, viimeisen signaalin tarkistuksen
päivämäärä, signaalin vahvuus, signaalin laatu ja nimi. Jos tililläsi on Glooko Uploader, tässä
näytetään sarjanumero ja nimi.
Voit muokata Glooko Transmitterin ja Glooko Uploaderin nimeä napsauttamalla muokattavan
työkalun kenttää Nimi ja antamalla uuden nimen. Napsauta Tallenna tallentaaksesi muutokset.

PDF-suosikkiasetukset
Kohdassa Asetukset > PDF-suosikkiasetukset voit tarkastella, muokata tai lisätä uusia
suosikkiprofiileja. Suosikit lisätään potilasryhmätasolla ja näkyvät pudotusvalikossa Ensisijaiset
PDF-asetukset, kun luodaan PDF-raportteja miltä tahansa potilastililtä.
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Lisää uusi suosikki napsauttamalla + Uusi suosikki, antamalla suosikkiprofiilin nimen (napsauta
OK), valitsemalla aikavälin, valitsemalla sisällytettävät raportit, valitsemalla tulostustilan ja
napsauttamalla Tallenna.

Glooko® klinikoille

16

2.6. Potilasasetusten hallinta
Potilasasetuksissa voit päivittää yksittäisen potilaan profiilitiedot, tarkastella tilin sähköpostia tai
lähettää aktivointipyyntöjä, mukauttaa tietoasetuksia, asettaa BG-tavoitealueet,
merkkiparametrit ja päivittäiset aikavälit, ladata Omnipod-järjestelmän sekä yhdistää iGlucoselaitteet. Kaikki muutokset näkyvät potilaan Glooko-tilillä.
Potilastilin asetusten tarkasteleminen tai
päivittäminen:
1. Paikanna tai etsi potilas
potilasluettelosta.
2. Napsauta sen potilaan nimeä, jolloin
siirryt Potilasyhteenveto-näyttöön.
3. Napsauta kohtaa Profiili potilaan nimen
vieressä.

Profiili
Kohdassa Potilasasetukset > Profiili voit tarkastella ja muokata potilaan demografisia tietoja,
kuten nimeä, sukupuolta, diabeteksen tyyppiä, syntymäaikaa, pituutta, painoa ja
potilaskertomuksen numeroa. Napsauta Tallenna tallentaaksesi muutokset.

Glooko® klinikoille

17

Tili
Kohdassa Potilasasetukset > Tili voit tarkastella potilastilin tilaa ja lisätä, muuttaa tai tarkastella
tiedoissa olevaa sähköpostiosoitetta. Jos tiliä ei ole aktivoitu (tila: Ei aktivoitu), voit Lisätä
sähköpostiosoitteen, mikä lähettää potilaalle aktivointipyynnön sähköpostitse henkilökohtaisen
Glooko-tilin luomiseksi. Jos potilaalle on lähetetty aktivointipyyntö (tila: Kutsuttu), voit Lähettää
kutsun uudelleen tai Muuttaa sähköpostia, jolloin lähetetään uusi pyyntö. Kun potilas on
aktivoinut tilin (tila: Aktivoitu), et voi enää muuttaa sähköpostiosoitetta.

Tietoasetukset
Kohdassa Potilasasetukset > Tietoasetukset voit muokata potilaan mittausyksiköitä, pumpun BGmerkintäasetuksia, BGtavoitealueita, merkkiasetuksia ja
päivittäisiä aikavälejä. Napsauta
Tallenna tallentaaksesi muutokset.
Asetukset-näyttö sisältää
seuraavat:
•

Mittausyksikkö: Tämä
voidaan vaihtaa arvoon
mg/dL tai mmol/L.
Kanadalaisille käyttäjille
tämä asetus on lukittu
arvoon mmol/L eikä sitä
voi vaihtaa arvoon mg/dL.

•

Pumpun BGmerkintäasetukset: Tälle
voidaan valita Kyllä tai Ei, jos
haluat sisällyttää tai sulkea
pois BG-lukemat, jotka on
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syötetty manuaalisesti insuliinipumppuihin potilaan kaavioissa ja tilastoissa. Nämä lukemat
sisällytetään oletusarvoisesti.
HUOMAA: Voit myös muokata kaikkien potilaiden pumpun BG-merkintäasetuksia
potilasryhmätasolla kohdassa Terveydenhuollon tarjoajan asetukset > Tietoasetukset.
Potilastason asetukset ovat aina etusijalla potilasryhmätason asetuksiin nähden.
•

BG-tavoitealueet: Tämän avulla voit muuttaa yksittäisen potilaan BG-tavoitealueita, kuten
alaraja, ateriaa edeltävä yläraja ja aterian jälkeinen yläraja. Voit muokata näitä alueita
napsauttamalla muokattavan arvon kenttää ja antamalla haluamasi arvon.

•

Potilasryhmän merkkiasetukset*: Näiden asetusten muokkaaminen vaikuttaa vain
valittuun potilaaseen. Voit muokata näitä asetuksia napsauttamalla muokattavan arvon
kenttää ja antamalla haluamasi prosenttiosuuden tai arvon.
HUOMAA: Voit myös muokata kaikkien potilaiden merkkiparametreja potilasryhmätasolla
kohdassa Terveydenhuollon tarjoajan asetukset > Tietoasetukset. Potilastason asetukset
ovat aina etusijalla potilasryhmätason asetuksiin nähden.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Vanhassa Population Trackerissa tai jos olet ottanut
käyttöön lisäominaisuuden Väestön terveys.

•

Päivittäiset aikavälit: Voit asettaa vuorokaudenajat, jotka ilmaisevat potilaan aamu-,
iltapäivä-, ilta- ja yö rutiinien alkamisen. Päivitä potilaan aikavälit napsauttamalla
vuorokaudenajan vieressä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta () ja valitsemalla uusi
aloitusaika.

Laitteet
Kohdassa Potilasasetukset > Laitteet voit ladata tietoja potilaan Omnipod® System järjestelmästä tai yhdistää potilaan iGlucose-laitteen Glookoon.

Lataa Omnipod® PDM
Lataa tiedot Omnipod-järjestelmästä seuraavasti:
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1. Napsauta kohdassa Potilasasetukset > Laitteet Lataa Omnipod® PDM.
2. Kun sinua pyydetään vahvistamaan, haluatko jatkaa, napsauta Jatka.
3. Valitse Omnipod® PDM -järjestelmä tai Omnipod DASH -järjestelmä ja napsauta sitten
Seuraava.
HUOMAA: Jos yrität synkronoida Omnipod DASH -järjestelmän Mac-tietokoneella, sinua
pyydetään asentamaan Glooko Uploader potilastietojen synkronoimiseksi, jos tämä
kuuluu tilaukseesi. Jos tilaukseesi ei kuulu Glooko Uploaderia, sinua pyydetään
käyttämään Windows-tietokonetta tai ottamaan yhteyttä tukeen osoitteeseen
help@glooko.com.
4. Yhdistä laite ja lataa tiedot noudattamalla näytön ohjeita.
HUOMAA: Jos potilas on synkronoinut Omnipod-laitteen aiemmin, voit myös ladata Omnipodtietoja valitsemalla vaihtoehdon Lataa Omnipod® PDM, joka on useimpien potilastilin näyttöjen
oikeassa yläkulmassa.

Yhdistä iGlucose-laitteet
Voit liittää potilaan iGlucose-mittarin hänen Glooko-tiliinsä synkronoidaksesi tiedot iGlucosemittarista reaaliajassa.
HUOMAA: Ennen kuin iGlucose-mittari yhdistetään Glookoon, potilaan mittarissa on oltava
vähintään yksi lukema.
Yhdistä iGlucose-mittari seuraavasti:
1. Napsauta kohdassa Potilasasetukset > Laitteet Yhdistä iGlucose-laitteet.
2. Anna potilaan iGlucose-mittarin sarjanumero ja viimeinen lukema (arvo), ja napsauta sitten
Seuraava.
3. Yhdistä mittari noudattamalla näytön ohjeita.
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Tilin hallinta
Arkistoi potilastili kohdassa Potilasasetukset > Tilin hallinta ottamalla Arkistoi potilastili käyttöön.
Kun potilastili on arkistoitu, kyseistä potilasta ei enää näytetä potilasluettelossa, mutta potilas
näkyy edelleen hakutuloksissa.
HUOMAA: Vain ylläpitäjillä on pääsy potilastilien arkistointiin.
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3. Raporttien yleiskatsaus
Potilaan diabetestiedot kootaan PDF-raportteihin, jotka voidaan helposti tulostaa, jakaa tai
tallentaa. Voit sisällyttää kaikki saatavilla olevat tiedot tai valita vain tiedot, jotka haluat näyttää.
Lisätietoja saatavilla olevista raporteista ja niiden tulkinnasta on Glookon raporttien
viiteoppaassa.

3.1. Saatavilla olevat raportit
Saatavilla olevat raportit sisältävät seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•
•

yhteenveto
loki
yleiskatsaus
päivittäinen yleiskatsaus
peittokuva
kalenteri
laitteet
näkemykset.

3.2. Raporttien luominen
Luo PDF-raportti seuraavasti:
1. Potilasluettelossa napsauta potilaan nimeä, jolloin siirryt Potilasyhteenveto-ruudulle.
Napsauta Luo PDF-raportti useimpien näyttöjen vasemmassa yläkulmassa potilaan tilissä.
2. Valitse ajanjakso, mitkä raportit sisällytetään ja haluamasi tulostustila.
HUOMAA: Jos haluat tallentaa raporttivalinnan uutena suosikkiprofiilina, lisää
valintamerkki (✓) laatikkoon Tallenna valinta suosikkiprofiiliksi, anna suosikille nimi ja
napsauta OK. Voit myös valita suosikkiprofiilin ikkunan oikean yläkulman
pudotusvalikosta Ensisijaiset PDF-asetukset. Tarkastele, muokkaa tai lisää uusia
suosikkiprofiileja napsauttamalla Muokkaa suosikkeja tai siirtymällä kohtaan
Terveydenhuollon tarjoajan asetukset > PDF-suosikkiasetukset.
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3. Kun raporttikriteerit on määritetty ja olet valmis jatkamaan, napsauta Luo PDF.
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4. Tuki
Jos sinulla on kysyttävää, autamme mielellämme. Voit ottaa meihin yhteyttä jollain seuraavista
tavoista:
•
•

Verkkotuki: www.support.glooko.com
Sähköpostituki: help@glooko.com

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

Glooko® klinikoille

Glooko AB
Nellickevägen 20
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Ruotsi
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Liite 1: Lisäominaisuudet
Alla olevat ominaisuudet ovat saatavilla Population Tracker -tilauksesi lisäominaisuuksina.
Lisätietoja tässä esitetyistä ominaisuuksista tai siitä, miten voit lisätä nämä ominaisuudet
Population Trackeriin, saat ottamalla yhteyttä suoraan Glooko-tilin edustajaan tai lähettämällä
sähköpostia meille. mailto:

A.1. Tapausten hallinta*
Tapausten hallintaominaisuus tarjoaa lisää potilaan vuorovaikutus- ja seurantavaihtoehtoja,
kuten mahdollisuuden lisätä tietoja potilaan tilasta.
Kun tapausten hallintaominaisuus on käytössä, yhteystietomerkit ja tilat voidaan lisätä
potilastileille ja ne näkyvät Population Trackerin potilasluettelossa.

Yhteystietomerkit
Yhteystietomerkit näkyvät potilastilillä esiasetettujen merkkikriteerien perusteella, kuten se, että
lukemat, BG-keskiarvot tai CGM-keskiarvot ovat alueen ulkopuolella tai potilasta ei ole
etäsynkronoitu viimeisten yli 30 päivän aikana. Siirrä osoitin merkin päälle nähdäksesi merkin
lisäyksen syyn/syyt. Näitä parametreja voidaan hallita potilasryhmätasolla kohdassa
Terveydenhuollon tarjoajan asetukset tai potilastasolla kohdassa Potilasasetukset. Potilastason
asetukset ovat aina etusijalla potilasryhmätason asetuksiin nähden.

Tila
Potilaan tilaa käytetään antamaan tietoa potilaaseen liittyvistä tärkeistä seurantatoimista (kuten
tulevista käynneistä tai tietojen tarkistamista koskevista muistutuksista). Nämä tilat ovat
mukautettavissa ja niitä voidaan hallita potilasryhmätasolla Terveydenhuollon tarjoajan
asetuksissa.

* Tällä hetkellä saatavilla vain vanhassa Population Trackerissa.
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A.2. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Glookon Mobile Insulin Dosing System (MIDS) -järjestelmän avulla kliinikot voivat määrittää
insuliinimääräyksen tyypin 2 diabetesta sairastaville potilaille, jotka aloittavat pitkävaikutteisen
insuliinin käytön tai joiden pitkävaikutteista insuliiniannosta täytyy muuttaa. Määrityksen jälkeen
Glookon mobiilisovellus ohjeistaa, suosittelee ja muistuttaa automaattisesti insuliinin
säätämisestä potilaan paastoglukoosilukemien ja kliinikon laatiman hoitosuunnitelman
perusteella.
MIDS on saatavilla vain potilaille, joiden terveydenhuollon tarjoaja määrää ohjelman. MIDS on
tarkoitettu vain reseptikäyttöön. MIDS on suunniteltu käytettäväksi glukoosilukemien kanssa,
jotka ilmoitetaan yksikössä mg/dL, ja sitä ei voi turvallisesti käyttää mmol/L-arvoilla. Varmista
haittojen välttämiseksi, että Glooko-järjestelmässä käytettävät glukoosimittarit on asetettu
yksikössä mg/dL ilmoitettaville glukoosilukemille.
Kun MIDS-ominaisuus on käytössä, jokaisella potilastilillä näkyy uusi MIDS-välilehti ja MIDS-tilat
näkyvät Population Trackerin potilasluettelossa.
Lisätietoja MIDS-ominaisuudesta on Klinikoiden Glooko MIDS -käyttöoppaassa.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa

A.3. DreaMed Advisor*
Glooko-tiedot käsitellään DreaMed-integroinnin kautta DreaMed Advisor Prolla,
sovelluskohtaisella algoritmilla, joka on suunniteltu analysoimaan henkilön glukoositietoja ja
insuliinin annostelutietoja. Näiden tietojen perusteella DreaMed Advisor Pro saattaa suositella
päivitettyä insuliinihoitoprofiilia, kuten uusia basaalimääriä, insuliinin ja hiilihydraattien suhteita
sekä insuliiniherkkyystekijöitä. DreaMed Advisor Pro voi myös ehdottaa toimintamuutoksia,
kuten ateriabolusten ajoitusta ja bolusannostelun vaatimustenmukaisuutta.
Kun DreaMed Advisor -ominaisuus on käytössä, jokaisella potilastilillä näkyy uusi Advisor-välilehti
ja Advisor-suositusten ilmoitukset näkyvät Population Trackerin potilasluettelossa.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa
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A.4. Vanha Population Tracker
Vanha potilasluettelo Vanhassa Population Trackerissa näyttää luettelon kaikista potilaista, joilla
on ProConnect-yhteys klinikallesi (yhdistetty klinikkasi yksilöllisellä ProConnect-koodilla). Tämä
antaa nopean diabetestietojen katsauksen potilasryhmääsi.
Etsi tietty potilas valitsemalla Nimi, MRN tai Syntymäaika sivun yläreunan pudotusvalikosta ja
kirjoittamalla hakukenttään hakukriteerit. Voit myös napsauttaa Suodata potilaat suodattaaksesi
tulokset tunnisteiden tai muiden määreiden mukaan, tai lajitella potilaat napsauttamalla mitä
tahansa sarakkeen otsikkoa.

Seuraavat tiedot tulevat näkyviin:
•

Nimi: Tässä näkyvät potilaan etu- ja sukunimi. Siirrä osoitin potilaan nimen päälle
nähdäksesi syntymäajan ja diabeteksen tyypin.
HUOMAA: Jos potilaan nimen vasemmalla puolella on laitekuvake, potilas käyttää Glooko
Mobile App -sovellusta. Sininen laite ilmaisee, että tiedot on viimeksi synkronoitu etänä,
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ja harmaa laite ilmaisee, että tiedot on viimeksi ladattu klinikalla.
•

Viimeinen synkronointi: Tässä näkyvät päivät, jotka ovat kuluneet potilaan viimeisestä
synkronoinnista, sekä viimeinen synkronoitu laitetyyppi. Siirrä osoitin Viimeinen
synkronointi -kohdan päälle nähdäksesi laitteen nimen ja viimeisen synkronoinnin
sijainnin.

•

BG-keskiarvo: Tässä näkyy potilaan verenglukoosin (BG) lukemien keskiarvo viimeistä
laitteen synkronointipäivää edeltäneiden 30 päivän ajalta. Päivän keskimääräinen
lukemamäärä on BG-keskiarvon alapuolella.

•

CGM-keskiarvo: Tässä näkyy potilaan jatkuvan glukoosinseurannan monitorin (CGM)
lukemien keskiarvo viimeistä laitteen synkronointipäivää edeltäneiden 30 päivän ajalta.
Tässä näkyvät myös viimeisten 30 päivän ajalta aktiivisten päivien lukumäärä, joina
CGM:ää käytettiin.

•

BG-merkit: Nämä aktivoidaan BG-lukemien perusteella, jotka on tallennettu laitteen
viimeistä synkronointipäivää edeltävän 30 päivän aikana ja jotka jäävät esiasetettujen
alueiden ulkopuolelle.
Värejä käytetään ilmaisemaan, ovatko lukemat viimeistä
synkronointipäivää edeltävältä 30 päivältä vai sitä
pidemmältä ajalta.
o Punaiset BG-merkit: Nämä ilmaisevat, että lukemat
ovat viimeistä synkronointipäivää edeltävältä 30
päivältä.
o Harmaat BG-merkit: Nämä ilmaisevat, että lukemat
ovat viimeistä synkronointipäivää edeltävältä yli 30
päivältä.
Kun osoitin siirretään merkin päälle, näkyviin tulee lisätietoja, kuten seuraavat:
o Tavoitealueen ylä- tai alapuolella olevien lukemien lukumäärä tai prosenttiosuus.
o Se, perustuuko BG-merkki potilaskohtaiseen asetukseen.
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HUOMAA: Alueet voidaan asettaa potilasryhmätasolla kohdassa Terveydenhuollon
tarjoajan asetukset > Tietoasetukset tai potilastasolla kohdassa Potilasasetukset >
Tietoasetukset.
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Vaihda vanhaan potilasluetteloon *
Jos klinikkasi on aktivoinut Uuden Population Trackerin, voit vaihtaa vanhan version ja uuden
potilasluettelon välillä Population Tracker -ohjauspaneelissa.

*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa

Potilaiden tunnisteet
Napsauta potilasluettelossa
kakkospainikkeella potilasta ja siirrä
osoitin kohdan Tunnisteet päälle
nähdäksesi klinikkaasi kuuluvat
terveydenhuollon tarjoajat, joiden
tunniste voidaan lisätä potilaalle. Valitse
luettelosta terveydenhuollon tarjoaja.
Automaattisesti luotu värillinen laatikko,
jossa on terveydenhuollon tarjoajan
nimikirjaimet, näkyy potilaan nimen
alapuolella ja tarkoittaa, että tunniste
on lisätty.
Jokaiselle potilastilille voidaan lisätä useita terveydenhuollon tarjoajan tunnisteita. Voit
suodattaa potilaita tunnisteiden ja muiden määreiden mukaan napsauttamalla pudotusvalikkoa
Suodata potilaat potilasluettelon vasemmassa yläkulmassa.
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A.5. Mellitus Health*
Mellitus Healthin Insulin Insights™ on FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston)
hyväksymä automaattinen insuliinin titrausohjelma, joka antaa tarkkoja insuliinin
annostelusuosituksia potilaan aiempien glukoosilukemien ja nykyisen insuliinihoidon perusteella.
Mellitus Health -integraatiolla voit määrätä potilaillesi digitaalisia hoitoon liittyviä asioita suoraan
Population Trackerista.
Kun Mellitus Health -ominaisuus on käytössä, voit käyttää Mellitus Health -alustaa uudella
Sovellukset-välilehdellä, joka näkyy jokaisella potilastilillä. Kun olet ilmoittanut potilaasi
ohjelmaan, potilaan glukoositiedot ja insuliinihoidot jaetaan Mellitus Healthin kanssa, ja
annostelusuositusten luonti alkaa automaattisesti.
HUOMAA: Kun otat käyttöön Mellitus Health -sovelluksen, klinikallesi annetaan kirjautumistiedot
Mellitus Health -alustaan kirjautumista varten.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa

A.6. Kopioi tärkeimmät tilastot*
Kopioi tärkeimmät tilastot -ominaisuuden avulla voit kopioida tärkeimmät potilastiedot (kuten
demografiset tiedot, laitteen tiedot, pumpun asetukset ja glukoositiedot), jos ne ovat saatavilla,
potilastileiltä tekstimuodossa.
Kun Kopioi tärkeimmät tilastot -toiminto on käytössä, voit kopioida näistä näytöistä löytyvät
tiedot leikepöydällesi napsauttamalla Kopioi tärkeimmät tilastot-painiketta, joka on potilastilien
Yhteenveto- ja Laitteet-näyttöjen oikeassa yläkulmassa.

HUOMAA: Koska tämä ominaisuus kopioi suojatut terveystiedot (PHI) leikepöydällesi, Glooko
suosittelee, että noudatat organisaatiosi sääntöjä näiden tietojen käsittelyssä.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa

Glooko® klinikoille

31

A.7. Glooko Clinical Research
Glooko Clinical Research -ominaisuuden avulla klinikkasi voi seurata tutkimuksen osallistujia
Population Trackerissa.
HUOMAA: Jotta tutkimuksen osallistujien tilit voidaan pitää erillään olemassa olevista
potilastileistä, klinikallesi on määritetty uusi ProConnect-koodi erityisesti tutkimusta varten, ja
klinikan käyttäjien on käytettävä erillisiä tilejä voidakseen käyttää alustaa. Jotta tutkimuksen
osallistujat voivat jakaa tietonsa, heidän on käytettävä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä:
1. Lataa tiedot Glooko Clinical Research -alustalle käyttäen Glooko Research Uploader ohjelmistoa.
2. Lataa Glooko Clinical Research -mobiilisovellus ja muodosta yhteys Clinical Research
ProConnect -koodiisi.

Osallistujan tunnus
Kun Glooko Clinical Research -ominaisuus on aktivoitu, voit antaa Osallistujan tunnuksen osana
Luo potilastili -työnkulkua. Osallistujan tunnusta voidaan käyttää tutkimuksen osallistujien
seurantaan. Voit myös hakea osallistujan tunnuksen perusteella Population Trackerissa.

Poista potilas
Potilasasetukset-kohdan uudessa Tili-osiossa voit Poistaa potilaan, mikä poistaa tutkimuksen
osallistujan kliinisestä tutkimuksesta ja deaktivoi tilin.
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Research Uploader
Glooko Clinical Researchin käytön aikana klinikallasi on käytössään erillinen Research Uploader,
joka on suunniteltu erityisesti tutkimuksen osallistujien laitetietojen lataamiseen Glooko Clinical
Research -alustalle.

A.8 Kaksivaiheinen varmistus
Klinikkasi voi vaatia kaksivaiheisen varmistustoiminnon avulla kahta todennusmuotoa tililleen
kirjautuvilta ammattilaiskäyttäjiltä. Tämä parantaa klinikkasi ja potilastietojesi tietoturvaa.
Kun tämä toiminto on käytössä, käyttäjä saa sähköpostitse tai todennussovelluksesta
kertakäyttöisen salasanan (OTP), joka on annettava Population Trackeriin kirjauduttaessa.
Käyttäjällä on mahdollisuus tallentaa tämä OTP 30 päiväksi; muutoin vaaditaan uusi OTP joka
kerta, kun käyttäjä kirjautuu tililleen.
HUOMAA: Vain ylläpitäjillä mahdollisuus hallita tätä asetusta kaikkien klinikkasi
ammattilaiskäyttäjien osalta. Alueellasi tai maassasi voi kuitenkin olla säädöksiä, jotka vaativat
aina kaksivaiheisen varmistustoiminnon käyttämistä. Näissä tapauksissa kukaan klinikalla ei voi
poistaa sitä käytöstä.
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A.9. Kertakirjautuminen
Kertakirjautumisominaisuuden (SSO) avulla ammattilaiskäyttäjät voivat kirjautua Population
Tracker -tileilleen suojatun todennuspalvelun kautta, joka hallinnoi pääsyä useisiin sovelluksiin.
Kun tämä ominaisuus on käytössä, käyttäjät voivat valita vaihtoehdon Kirjaudu sisään SSO:lla
Glookon kirjautumisnäytöllä, antaa Glooko-tilin kirjautumistiedot ja seurata näytön ohjeita tilien
yhdistämiseksi.

A.10. Hoito-ohjelmat
Glookon hoito-ohjelmat antavat klinikallesi mahdollisuuden hallita potilasryhmiä tehokkaammin
määrittämällä erityisiin diabetestarpeisiin räätälöityjä ohjelmia. Nämä ohjelmat tarjoavat sinulle
ja potilaillesi hyödyllisiä resursseja heidän yksilöllisen diabetestyyppinsä ymmärtämiseen sekä
opastusta Glookon käyttöön diabeteksen hallinnan parantamiseksi.
Kun hoito-ohjelmat ovat käytössä klinikallasi, voit määrittää Population Trackerissa ohjelmia
potilaillesi. Kun ohjelma on määritetty potilaalle, potilas saa sähköpostin, jossa on ohjeet
ohjelman käyttämiseksi verkossa.
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HUOMAA: Klinikkasi on käytettävä Uutta Population Trackeria voidakseen käyttää tätä
ominaisuutta.

A.11. Väestön terveys*
Riskiryhmäpotilaan tunnistaminen
Glooko Väestön terveys on väestöanalyysityökalu, jossa klinikat voivat hyödyntää A1c-tiedot
(Beyond A1c) tunnistamalla ja kohdentamalla riskiryhmän potilaita oikea-aikaisella hoidolla ja
toimenpiteillä. Tämä saavutetaan sallimalla klinikoiden suorittaa mukautettuja tietokyselyjä koko
potilasryhmässä, riskiryhmä-välilehden kautta, ja sitten mahdollisuus tallentaa nämä kyselyt
kohorteiksi (riskiprofiilit). Mahdollisuus viedä kohortin potilaiden tiedot CSV-muodossa on myös
olemassa.
Esimerkki kohortista voisi olla: Tyyppi 1 -potilaat, joiden aika tavoitealueella on < 40 %.
Erilaisia kohortteja luomalla klinikat voivat myös luoda omia mukautettuja merkkejä. Nämä
merkit päivitetään kerran päivässä ja näkyvät Population Trackerissa, mikä antaa mahdollisuuden
potilaiden riskiluokitteluun perustuen näihin merkkeihin. Mukautettujen merkkien lisäksi,
käytettävissä on myös olemassa olevia Glooko-määriteltyjä merkkejä, esim. Hypo-riski, Hyperriski, Keskeytys-riski, Merkitty korkeaksi ja Merkitty matalaksi.
HUOMAUTUS! Klinikkasi on käytettävä Uutta Population Trackeria voidakseen käyttää tätä
ominaisuutta.

Tulokset ennen/jälkeen
Väestön terveys -alusta antaa klinikoille myös pääsyn koottuihin ennen ja jälkeen tuloksiin (kuten
glukoosin keskiarvo) heidän potilaittensa Ennen/jälkeen välilehden kautta. Esimerkiksi,
ennen/jälkeen: Aloitti Glooko tai ennen/jälkeen: Viimeinen käynti klinikalla.
Jos klinikkasi on lisännyt Glooko Väestön terveys -ominaisuuden nykyiseen tilausmalliisi, pääsy
Väestön terveys -alustalle tapahtuu Glooko verkkosovelluksen kautta (my.glooko.com) tarjoajan
pudotusvalikosta.
Lisätietoja Väestön terveys -alustasta saat tutustumalla tähän artikkeliin Glooko-tukikeskuksessa:
What is Population Health and how do I use this feature? [Mikä on Väestön terveys ja miten
käytän tätä ominaisuutta?]
*Saatavilla tällä hetkellä vain tietyillä markkinoilla.

Glooko® klinikoille

35

Liite 2: Laitekohtaiset ominaisuudet
B.1. Basal-IQ
Potilailla, jotka käyttävät Tandem t:slim X2 -pumppua yhdessä CGM:n kanssa, on mahdollisuus
aktivoida Basal-IQ -teknologia. Se on kehittynyt teknologia, joka ennustaa ja auttaa ehkäisemään
matalaa verensokeria. Basal-IQ:n avulla potilas voi antaa pumpun lopettaa ja jatkaa
automaattisesti insuliinin annostelua CGM-lukemien
perusteella.
Potilas, jonka pumppuun on asennettu Basal-IQ, voi
valita 2 tilan väliltä:
•
•

Basal-IQ
Manuaalinen tila

Jos Glookossa on potilaan Basal-IQ-tietoja, ne näkyvät
Yhteenveto-sivulla tietokorttina nimeltä Järjestelmän tiedot. Basal-IQ esitetään myös Kaaviotosion päivänäkymässä.

B.2. Control-IQ
Potilailla, jotka käyttävät Tandem t:slim X2 -pumppua yhdessä CGM:n kanssa, on mahdollisuus
aktivoida Control-IQ -teknologia. Se on kehittynyt hybridimallinen suljetun kierron teknologia,
joka ennustaa ja auttaa estämään sekä korkeita että matalia arvoja. Control-IQ:n avulla potilas
voi antaa pumpun säätää insuliinitasoja automaattisesti
CGM-lukemien perusteella.
Potilas, jonka pumppuun on asennettu Control-IQ, voi
valita 4 tilan väliltä:
•
•
•
•

Control-IQ
uni
liikunta
manuaalinen.

Jos Glookossa on potilaan Control-IQ-tietoja, ne näkyvät Yhteenveto-sivulla tietokorttina nimeltä
Järjestelmän tiedot. Control-IQ esitetään myös Kaaviot-osion päivänäkymässä.
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B.3. Omnipod 5*
Potilaat, jotka käyttävät Omnipod 5 -pumppua yhdessä Dexcom CGM:n kanssa, voivat
valinnaisesti aktivoida Insulet-yhtiön kehittämän suljetun kierron teknologian. Se on kehittynyt
hybridimallinen suljetun kierron teknologia, joka ennustaa ja auttaa estämään sekä korkeita että
matalia arvoja. Sen avulla potilas voi antaa pumpun säätää insuliinitasoja automaattisesti
CGM-lukemien perusteella.
Omnipod 5- ja Dexcom CGM-järjestelmää käyttävä
potilas voi valita neljän eri tilan väliltä:
•
•
•
•

Automaattinen tila
Automaattinen: rajoitettu
Automaattinen: HypoProtect
Manuaalinen tila

Jos Glookossa on potilaan Omnipod 5:n suljetun kierron
tietoja, ne näkyvät Yhteenveto-sivulla tietokorttina nimeltä Järjestelmän tiedot. Suljetun kierron
tiedot esitetään myös Kaaviot-osion päivänäkymässä.
HUOMAUTUS: Omnipod 5 on pilvi-pilvi-integraatio. Yhteys Glookon kanssa muodostetaan
Podder Centralissa, jossa käyttäjien tulee valtuuttaa Omnipod 5:n ja Glookon välinen yhteys. Kun
yhteys on muodostettu, tiedot virtaavat säännöllisesti Glookoon tunnin viiveellä.
*Tällä hetkellä saatavilla vain Yhdysvalloissa

Glooko® klinikoille

37

