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ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Glooko je software pro správu dat určený pro použití v domácím prostředí i zdravotnických zařízeních, který pomáhá osobám
s diabetem a jejich lékařům kontrolovat, analyzovat a vyhodnocovat data ze zařízení za účelem sestavení účinného plánu
léčby diabetu. Řešení Glooko se připojuje ke kompatibilním zdravotnickým zařízením a monitorovacím přístrojům a umožňuje
uživatelům přenést data do systému Glooko. Řešení Glooko nemá poskytovat doporučení ohledně léčby ani nemá sloužit jako
náhrada odborné lékařské péče.

UPOZORNĚNÍ!
Systém Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat
automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí
probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.
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ÚVOD
Glooko synchronizuje data z diabetických zařízení jako jsou glukometry (BG), inzulinové pumpy, systémy pro průběžné
monitorování glykémie (CGM), zařízení a nositelné pomůcky pro sledování fitness, a prezentuje tato data ve snadno
srozumitelných zprávách a grafech pro zlepšení celkové kvality a efektivity zdravotní péče o osoby s diabetem.
Zprávy, které vysvětluje tato příručka, jsou k dispozici ve webové aplikaci Glooko. Do webové aplikace Glooko se
dostanete navigací na my.glooko.com z webového prohlížeče.
Pokud se chcete dozvědět více o používání Glooko, přečtěte si jednu z následujících stručných úvodních příruček:
• Stručná úvodní příručka Glooko® pro kliniky
• Stručná úvodní příručka Glooko® pro osobní použití
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1. ZPRÁVY

ZPRÁVY
1. KRITÉRIA ZPRÁVY
1.1 ROZSAH DAT
V horní části obrazovek Souhrn, Grafy, Kniha protokolů a
Náhledy je možnost výběru rozsahu dat zpráv. Možnosti
rozsahu dat zahrnují 1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní, 90 dní
a nastavitelný rozsah. Výchozí rozsah dat pro zprávy je
dva týdny.
POZNÁMKA: Výběr rozsahu dat zůstane zachovaný při
prohlížení dalších zpráv v účtu pacienta, ale po uzavření
účtu nebo odhlášení pacienta se volba resetuje. Při
každém přístupu do účtu je třeba rozsah dat změnit,
pokud si chcete data prohlížet v jiném rozsahu dat.

1.2 ZDROJ DAT O GLYKÉMII
V horní části obrazovek Souhrn, Grafy a Náhledy (Změna
setu a místa) je možnost výběru zdroje dat o glykémii,
která určuje, jaký typ dat o glykémii se ve zprávách
zobrazí. Možnosti zdrojů dat o glykémii jsou glukometr
(BG) a kontinuální monitor glykémie (CGM). Výchozím
zdrojem dat je zdroj, z něhož byly odečteny poslední
hodnoty spojené s účtem pacienta.
POZNÁMKA: Pokud je na účet načten pouze jeden typ dat
(buď BG nebo CGM), možnost změnit zdroj dat o glykémii
není k dispozici.

1.3 ZDROJ DAT O CVIČENÍ
V horní části obrazovky Souhrn máte možnost vybrat
zdroj dat o cvičení (pokud je to aplikovatelné), který
určuje, jaký typ dat o cvičení se bude zobrazovat ve
zprávách. Možnosti zdrojů dat o cvičení zahrnují Kroky,
Dobu trvání, Kalorie, Vzdálenost - míle a Vzdálenost - km.
POZNÁMKA: Pokud je s účtem pacienta spojeno více
zdravotních zařízení, můžete vybrat pouze ta zařízení,
jejichž data budou zobrazena, kliknutím na zaškrtnutí
vedle těchto zařízení. Vybraná zařízení jsou zobrazena
modře.
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2. SOUHRN | 2.1 GLYKÉMIE

2. SOUHRN
Souhrn (přístupný ze záložky Souhrn v účtu pacienta) poskytuje konsolidované zobrazení nejdůležitějších údajů diabetu.
Data jsou zobrazena podle vybraného datového rozsahu (1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní, 90 dní nebo nastavitelný rozsah)
a zdrojů dat o glykémii (BG nebo CGM).

1

2

3
4

2.1 GLYKÉMIE
Poskytuje statistické údaje o hladinách glykémie. Barevné
rozlišení usnadňuje přehled o hodnotách nad cílovým
rozmezím, v cílovém rozmezí a pod cílovým rozmezím.

1 	Odečty glykémie v určitém časovém rámci se

zobrazují v různých rozsazích. Níže vidíte procento
času, kdy bylo aktivní CGM, nebo průměrné hodnoty
glykémie za den v rámci vybraného časového
období.

2 	Souhrnná data glykémie jsou: GMI (Indikátor

řízení glykémie), Průměr, Medián (střední bod), SD
(Směrodatná odchylka), CV (Koeficient odchylky),
% času aktivity CGM (pokud si prohlížíte CGM),
Hodnoty/den (pokud si prohlížíte glykémii [BG]),
Nejvyšší a Nejnižší.
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3 	Pro podrobnější pohled na data o glykémii máte

k dispozici možnosti zobrazení dat ve skupinách
Každé dvě hodiny, Denní doba nebo Den v týdnu.
Vyberte jednu z těchto skupin a data zobrazená níže
se změní.

myší nad grafem AGP, abyste viděli trend
4 	Přejeďte
glykémie pro vybranou část dne. V režimu BG
(glykémie) přejeďte myší nad některým sloupcem
ve sloupcovém grafu na zobrazení, jaké procento
hodnot bylo ve vybraném časovém rámci Velmi
vysoké, Vysoké, V rozmezí, Nízké, Velmi nízké.

2. SOUHRN | 2.2 INZULIN, DIETA, FITNESS

1

3

4
2
6
5

2.2 INZULIN, DIETA, FITNESS, LGS/PLGS A
PODROBNOSTI SYSTÉMU
Poskytuje informace o dávkách inzulinu, spotřebě
sacharidů a úrovních aktivity pro vybraný rozsah dat.

1 	Pokud se s Glooko synchronizují data pumpy,

Výsečový graf inzulinu zobrazuje denní průměry
Bazálu a Bolusu za vybraný časový rámec.

zobrazuje celkové procento bolusů, u
2 	Potlačení
kterých se podané množství inzulinu odlišovalo od
množství navrženého pumpou.
zobrazuje průměrné sacharidy za den a
3 	Dieta
průměrný počet zápisů jídla denně.

se zachycují údaje fitness (z nositelného
4 	Pokud
zařízení nebo ručním zadáním), Fitness může
zobrazit Kroky, Dobu trvání, Kalorie nebo
Vzdálenost podle vybraného Zdroje dat o cvičení.
kompatibilních zařízení LGS/PLGS zobrazuje
5 	Uautomatické
pozastavení inzulinu. Poznámka:
Zobrazí se pouze tehdy, pokud jsou v daném
časovém rámci přítomna data LGS/PLGS.
U kompatibilních zařízení zobrazují Podrobnosti
6 	
systému informace o vyspělé technologii pro
inzulínovou pumpu (např. Basal-IQ, Control-IQ a
Omnipod 5).
Poznámka: Informace v 5 a 6 se zobrazí pouze tehdy,
pokud jsou v daném časovém rámci přítomny údaje.
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2. SOUHRN | 2.3 TRENDY

1

2

3

2.3 TRENDY*
Identifikují klíčové trendy, např. když se hladiny glykémie
zvýší, a používají tato data k lepšímu řízení diabetu.
(POZNÁMKA: Toto nezahrnuje hodnoty glykémie (BG)
zadané do inzulinové pumpy.)

1
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	Porovnání Ukazují, jak často jsou hodnoty glykémie
(BG) vysoké, nízké a v rozmezí ve vybraném
časovém rámci - a průměr hodnot - ve srovnání s
předcházejícím časovým rámcem.

2 	Vzorce Identifikují denní dobu, kdy jsou hodnoty
znatelně vysoké a nízké. Zobrazují se pouze pro
30-denní časový rámec.

3 	Nejlepší dny Identifikují, ve které dny v týdnu

bylo ve vybraném časovém rozmezí onemocnění
diabetes nejvíce pod kontrolou.
* V současné době dostupný pouze v USA.

3. GRAFY | 3.1 PŘEHLED: ÚDAJE O GLYKÉMII (BG)

3. GRAFY
Grafy (přístup ke grafům je ze záložky Grafy nebo z účtu pacienta) představují vizuální znázornění údajů o diabetu. Data
jsou zobrazena podle vybraného rozsahu dat (1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní, 90 dní nebo vlastní rozsah), zdroje dat o
glykémii (BG nebo CGM) a zdroje dat o cvičení (kroky, trvání, kalorie, vzdálenost - míle nebo vzdálenost - km).

2

1

3

3.1 PŘEHLED: DATA GLYKÉMIE (BG)
Ukazuje, jak hladiny glykémie korelují s inzulinem,
sacharidy a cvičením v průběhu vybraného časového
rámce. Když je zdroj dat o glykémii nastaven na BG, údaje
o glykémii zobrazují data BG.

2 	Vyberte možnost Percentily pro zobrazení dat

v rozmezí od 10. do 90. percentilu a od 25. do
75. percentilu podle dne nebo týdne. Vyberte
možnost Průměr pro zobrazení linie trendu
ukazující průměry glykémie za vybraný časový
rámec. Nastavte časy jídla.

Údaje o glykémii, sacharidech, inzulinu a
1 	

cvičení, pokud jsou zaznamenány, se zobrazují
jako skládané grafy, které umožňují porovnání
různých datových bodů, a Legenda nabízí
vysvětlivky barev a symbolů. Rozbalte registrační
formulář a nastavte časy jídla pro pacienta.

3

 řejeďte myší nad některým dnem a uvidíte data o
P
glykémii, sacharidech, inzulinu a cvičení korelující
s daným dnem. Klikněte na den a zobrazí se graf
Přehled za jeden den pro tento den.
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3. GRAFY | 3.2 PŘEHLED: DATA Z CGM

2

1

3

1. Režim

4

3.2 PŘEHLED: DATA Z CGM
Ukazuje, jak hladiny glykémie korelují s inzulinem,
sacharidy a cvičením v průběhu vybraného časového
rámce. Když je zdroj dat glykémie nastaven na CGM, údaje
o glykémii zobrazují data z CGM.
Údaje o glykémii, sacharidech, inzulinu a
1 	

cvičení, pokud jsou zaznamenány, se zobrazují
jako skládané grafy, které umožňují porovnání
různých datových bodů a Legenda nabízí
vysvětlivky barev a symbolů.

2 	Vyberte možnost Percentily pro zobrazení dat

v rozmezí od 10. do 90. percentilu a od 25. do
75. percentilu podle dne nebo týdne. Vyberte
možnost Průměr pro zobrazení linie trendu
ukazující průměry glykémie pro vybraný časový
rámec.

10

3

 řejeďte myší nad některým dnem a uvidíte data o
P
glykémii, sacharidech, inzulinu a cvičení korelující
s daným dnem. Klikněte na den a zobrazí se graf
Přehled za jeden den pro tento den.

4 	Na všech grafech a ve všech zprávách jsou

všechny údaje o inzulinu seskupeny dohromady
jako Inzulin, pokud nejsou přítomny (a/nebo
ručně zadány) údaje o inzulinu z inzulinové
pumpy a ze zařízení Smart Pen. V takovém
případě se data zobrazí jako Inzulin - pumpa,
zatímco data o inzulinu ze Smart Pen (a/nebo
ručně zadaná data) se zobrazí jako Inzulin ostatní.

3. GRAFY | 3.3 PŘEHLED: JEDEN DEN

1
2

3

4
5

3.3 PŘEHLED: JEDEN DEN
Ukazuje, jak hladiny glykémie korelují s inzulinem,
sacharidy a fyzickou aktivitou v průběhu vybraného
časového rámce.
Data Glykémie, Sacharidy, Inzulin a Fyzická
1 	

aktivita, pokud jsou zaznamenána, se zobrazují jako
skládané grafy, které umožňují porovnání různých
datových bodů, a Legenda nabízí vysvětlivky barev
a symbolů.

2 	Tento graf konsoliduje údaje o glykémii ze všech

datových zdrojů (BG a CGM). Cílový rozsah před
jídlem je označen tečkovanými čarami, cílový rozsah
po jídle je označen plnými čarami.

3 	Přejeďte myší nad některým datovým bodem pro

zobrazení hodnoty glykémie, celkových sacharidů,

podrobností o inzulinu nebo podrobností o fyzické
aktivitě pro tuto konkrétní dobu.

4 	Pokud byla pumpa s technologií Basal-IQ nebo

Control-IQ synchronizována s Glooko, tato informace
bude zobrazena jako Systém. Další informace,
např. automatická podání inzulinu a automatická
pozastavení pumpy atd. je možné vidět také v
částech Bolus a Rychlost bazálu.

4 	Pokud bylo zařízení Omnipod 5 synchronizováno
s Glooko, informace o uzavřené smyčce budou
zobrazeny jako Systém. Další informace o
automatických pozastaveních jsou vidět jako
OP5 BAZÁL.

Další informace o dodávkách systému uvádí legenda
pod grafem.
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3. GRAFY | 3.4 PŘEKRYTÍ: DATA BG

3

2

1

4

6
5

1

3.4 PŘEKRYTÍ: DATA BG
Ukazuje trendy glykémie podle dne v týdnu a denní doby.
Když je zdroj dat glykémie nastaven na BG, existují dvě
možnosti překrytí grafu: Bodový graf a Krabicový graf.
na Bodový graf nebo Krabicový graf pro
1 	Přepněte
zobrazení různých typů grafů zobrazujících data.
zobrazení Bodového grafu: Vyberte možnost
2 	Při
Propojit dny pro propojení všech teček hodnot
glykémie (BG). Vyberte možnost Průměr pro zobrazení
linie trendu ukazující průměry hodnot pro vybraný
časový rámec.
den v týdnu (nebo několik dnů v týdnu) pro
3 	Vyberte
zobrazení grafu pouze s těmito specifickými daty.
Zrušte výběr všech dnů pro zobrazení všech dat v
jednom grafu.
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myší nad konkrétním datem/časem pro
4 	Přejeďte
zobrazení dat glykémie odpovídajících tomuto
časovému bodu. Klikněte na bod na Bodovém grafu
pro zobrazení dat před touto hodnotou a po této
hodnotě v Seznamu historie. Posuňte kurzor doleva
nebo doprava pro zobrazení dalších datových bodů.

5 	Zobrazení údajů o glykémii, včetně Průměru,
Směrodatné odchylky, Koeficientu odchylky,
Hodnot/den a rozsahu glykémie.

Přejeďte myší nad konkrétním datem/časem v
6 	

krabicovém grafu na zobrazení rozsahu hodnot CGM
pro daný den.

3. GRAFY |3.5 PŘEKRYTÍ: DATA CGM
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1

5

3.5 PŘEKRYTÍ: DATA CGM
Ukazuje na trendy glykémie podle dne v týdnu a denní
doby. Když je zdroj dat glykémie nastaven na CGM,
existují dvě možnosti překrytí grafu: Špagety a AGP.

1 	Přepněte na Špagety nebo AGP pro zobrazení
různých typů grafů zobrazujících data.

4 	Zobrazení údajů o glykémii, včetně Průměru,

Směrodatné odchylky, Koeficientu odchylky,
Hodnot/den, času v rozmezí a % času aktivity CGM.

Přejeďte myší nad konkrétním datem/časem grafu
5 	

AGP, abyste porozuměli mediánu a rozsahu hodnot
glykémie.

den v týdnu (nebo několik dnů v týdnu) pro
2 	Vyberte
zobrazení grafu pouze s těmito specifickými datyi.
Zrušte výběr všech dnů pro zobrazení všech dat v
jednom grafu.

3 	Přejeďte myší nad konkrétním datem/časem pro
zobrazení dat glykémie odpovídajících tomuto
časovému bodu. Posuňte kurzor doleva nebo
doprava pro zobrazení dalších datových bodů.
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3. GRAFY | 3.6 KALENDÁŘ

1

2

3

3.6 KALENDÁŘ
Vyhledá vzorce glykémie v různých časových obdobích
s kontextuálním zobrazením toho, jak sacharidy a inzulin
korelují s hladinami glykémie.
Kalendář konsoliduje data ze všech datových zdrojů
1 	
(BG a CGM) do jedné zprávy a poskytuje ucelený
pohled na všechna data ve zvoleném časovém
rámci.
Data Glykémie, Sacharidy, Bolus a Rychlost
2 	

bazálu, pokud jsou zaznamenána, se zobrazují jako
skládané grafy, které umožňují porovnání různých
datových bodů, a Legenda nabízí vysvětlivky barev
a symbolů.
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3 	Klikněte na kterýkoli den a budete přesměrováni na
graf Přehled za jeden den pro tento konkrétní den.

4. KNIHA PROTOKOLŮ | 4.1 DÁVKY INZULINOVÝCH BOLUSŮ

4. KNIHA PROTOKOLŮ
Kniha protokolů (přístupná ze záložky Kniha protokolů účtu pacienta) ukazuje hodnoty glykémie, sacharidy, bolusový
inzulin a bazální inzulin ve formátu deníku. Data jsou zobrazena podle vybraného rozsahu dat (1 den, 1 týden, 2 týdny,
30 dní, 90 dní nebo nastavitelný rozsah)

2

1

3

5

4
6

4.1 BOLUSOVÉ DÁVKY INZULINU
1 	Data jsou seskupena podle týdnů, bez ohledu na

vybraný časový rámec. Hodnoty jsou barevně
kódované podle toho, zda jsou Nad rozmezím, V
cílovém rozmezí a Pod rozmezím

2
3

	Pokud je v odečtu několik hodnot, jsou označeny
hvězdičkou (*) a je zobrazena pouze nejextrémnější
hodnota.
	Ručně zadané hodnoty jsou uvedeny písmem, které
vypadá jako psané ručně.

4 	Hodnoty odečtené před jídlem jsou označeny
černou tečkou (•) vedle dané hodnoty.

5 	Korekční bolus (bolus korekčního typu) je označen
šipkou dolů () vedle hodnoty bolusu, která je
zobrazena pod odečtenou hodnotou.

6 	Průměry podle denní doby (dopoledne, odpoledne,
večer, noc) jsou zobrazeny pod zprávou - týdenní
průměry jsou uvedeny úplně vpravo.
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5. HISTORIE | NAHRANÉ A RUČNĚ ZADANÉ UDÁLOSTI

5. HISTORIE
Protokol historie (přístupný na kartě Historie v účtu pacienta) zobrazí řadu různých událostí, které pacient buď nahrál
prostřednictvím svých zařízení, nebo ručně zadal prostřednictvím aplikace Glooko Mobile App. Data jsou zobrazena
podle vybraného rozsahu dat (1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní, 90 dní nebo nastavitelný rozsah).

2

1

5.1 NAHRANÉ A RUČNĚ ZADANÉ UDÁLOSTI
Protokol historie zobrazuje nedávno zaznamenané
1 	

události včetně hladiny hemoglobinu A1c, alarmů,
hodnoty glukózy v krvi, tlaku krve, cvičení, stravy,
inzulínu, ketonů, medikace, poznámek a hmotnosti.
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Události v protokolu historie lze filtrovat a zobrazit
2 	

jen konkrétní údaje ve vybraném časovém období.

6. NÁHLEDY | 6.1 ZMĚNA SETU A MÍSTA

6. NÁHLEDY
Zprávy o náhledech (přístup k nim je ze záložky Náhledy pacientova účtu) poskytují podrobné zobrazení dat o
inzulinu pouze pokud byla na účtu načtena inzulinová pumpa. Data jsou zobrazena podle vybraného datového
rozsahu (1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní, 90 dní nebo nastavitelný rozsah) a zdrojů dat o glykémii (BG nebo CGM).

1
2

3

6.1 ZMĚNA SETU A MÍSTA
Ukazuje, jak frekvence výskytu změn setu/pracoviště
ovlivňuje hladiny glykémie.

1 	Přepněte na BG nebo CGM pro zobrazení vzorců

3 	Hladiny glykémie -12 hodin před změnou setu/místa
a +6 hodin po změně podle dne jsou zobrazeny pod
hlavním grafem. Klikněte na kterýkoli den a budete
přesměrováni na graf Přehled za jeden den.

událostí změny setu/místa podle zdroje dat.

2 	Hodnoty jsou seskupeny podle času mezi událostmi

( 1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny a 5 dní). Medián (střed)
hodnot BG pro každou skupinu je označen modrou
tečkou (•). Tmavě modrá část každého sloupce
představuje hodnoty spadající do 25-75 % průměru
BG -12 hodin před změnou a světle modrá část
představuje hodnot v rozmezí 10-90 %.
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6. NÁHLEDY: | 6.2 DOČASNÉ SNÍŽENÍ A POZASTAVENÍ BAZÁLU

1
2

6.2 DOČASNÉ SNÍŽENÍ A POZASTAVENÍ BAZÁLU
Vysvětluje, jak dočasné snížení nebo pozastavení bazálu
ovlivňuje hladiny glykémie, když se podíváte na hodnoty
před každou akcí, v jejím průběhu a po akci.

1 	Ukazuje změny glykémie -1 hodinu před změnou,
v průběhu změny (v úsecích po 15 minutách) a
+4 hodiny po změně. Třídí data podle dat, času,
dočasné rychlosti bazálu nebo doby trvání.

2 	Vyberte čas a budete přesměrováni na graf Přehled
za jeden den.
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6. POZNATKY | 6.3 DOČASNÉ ZVÝŠENÍ BAZÁLU

1
2

6.3 DOČASNÉ ZVÝŠENÍ BAZÁLU
Vysvětluje, jak dočasné zvýšení bazálu ovlivňuje hladiny
glykémie, když se podíváte na hodnoty před každou akcí,
v jejím průběhu a po zvýšení.

1 	Ukazuje změny glykémie -1 hodinu před změnou,
v průběhu změny (v úsecích po 15 minutách) a
+4 hodiny po změně. Třídí data podle dat, času,
dočasné rychlosti bazálu nebo doby trvání.

2 	Vyberte čas a budete přesměrováni na graf Přehled
za jeden den.
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7. ZAŘÍZENÍ

7. ZAŘÍZENÍ
1
5

3

4
2

7.1 PROFILY PUMPY
Obrazovka Zařízení (přístupná ze záložky Zařízení
pacientova účtu) poskytuje přístup k nastavení inzulinové
pumpy na pomoc s rozhodnutími v léčebném plánu.
Zobrazeny jsou také základní informace o glukometrech
(BG) a CGM.

1

	Zobrazení všech zařízení používaných vlastníkem
účtu.

2

	Při výběru zařízení ze seznamu se napravo zobrazí
dostupná nastavení pro toto zařízení.
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3 	Přepínání mezi Profily pumpy a Nastavením

zařízení je možné po načtení inzulínové pumpy.
To uživatelům umožňuje zobrazit profil pumpy a
nastavení ve dvou samostatných zobrazeních.

4 	Předcházející nastavení pumpy zobrazíte výběrem
času načtení v rozevírací nabídce.

5 	Ofset času zařízení vyjadřuje časový rozdíl na

načítaném zařízení ve srovnání se systémem
používaným pro načtení. Může to znamenat, že čas
zařízení není správný.

8. VYTVOŘENÍ ZPRÁV

8. VYTVOŘENÍ ZPRÁV

Klikněte na možnost Vytvořit zprávu PDF z většiny
obrazovek v účtu pacienta pro vytvoření zprávy ke sdílení
nebo uložení.
Vyberte datový rozsah (1 den, 1 týden, 2 týdny, 30 dní,
90 dní nebo vlastní rozsah) dat zprávy, která mají být
ve zprávě obsažena, a režim tisku, poté Klikněte na
Vytvořit PDF.

• POZNÁMKA: Kliničtí pracovníci mají také možnost výběr
zprávy uložit jako Oblíbený profil. Pokud se o této funkci
chcete dozvědět víc, přečtěte si Stručnou úvodní příručku
Glooko® pro kliniky.
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PODPORA

PODPORA

V případě dotazů vám rádi pomůžeme. Spojit se s námi můžete následujícími způsoby:
• Podpora přes web: https://support.glooko.com
• Podpora e-mailem: help@glooko.com
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Glooko Inc

411 High Street
Palo Alto, CA 94301
USA

Glooko AB

Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
ŠVÉDSKO
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