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ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ
Το Glooko είναι ένα λογισμικό διαχείρισης δεδομένων που προορίζεται για χρήση σε οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον για
να βοηθήσει τα άτομα με διαβήτη και τους επαγγελματίες υγείας στον έλεγχο, την ανάλυση και την αξιολόγηση δεδομένων από
συσκευές για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης του διαβήτη. Το Glooko συνδέεται με συμβατές
ιατρικές συσκευές και ανιχνευτές για να επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους στο σύστημα της Glooko.
Το Glooko δεν προορίζεται για λήψη αποφάσεων θεραπευτικής αγωγής ή για χρήση ως υποκατάστατο των συμβουλών του
επαγγελματία υγείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το Glooko δεν μετρά, δεν ερμηνεύει και δεν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα δεδομένα που μεταφέρει, ούτε προορίζεται
να παρέχει αυτοματοποιημένες αποφάσεις θεραπείας ή να αντικαθιστά την κρίση ενός επαγγελματία υγείας. Όλες οι
ιατρικές διαγνώσεις και οι θεραπείες πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη και την παρακολούθηση κατάλληλου παρόχου
υγειονομικής περίθαλψης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Το Glooko συγχρονίζει δεδομένα από συσκευές διαβήτη, όπως μετρητές γλυκόζης αίματος (BG), αντλίες
ινσουλίνης, διατάξεις συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης (CGM), συστήματα παρακολούθησης φυσικής
κατάστασης και συσκευές που φοριούνται και παρουσιάζει αυτά τα δεδομένα σε εύληπτες αναφορές και
γραφήματα, για τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας και αποτελεσματικότητας της φροντίδας του διαβήτη.
Οι αναφορές που αναφέρονται στον οδηγό αυτόν υπάρχουν διαθέσιμες εντός της εφαρμογής web του Glooko.
Προσπελάστε την εφαρμογή web του Glooko με πλοήγηση στη διεύθυνση my.glooko.com στο πρόγραμμα
περιήγησης του web.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Glooko, ανατρέξτε σε έναν από τους ακόλουθους
οδηγούς γρήγορης εκκίνησης:
• Glooko® για Κλινική Χρήση, Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
• Glooko® για Προσωπική Χρήση, Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης
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1. ΑΝΑΦΟΡΈΣ

ΑΝΑΦΟΡΈΣ
1. ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
1.1 ΕΎΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΏΝ
Στο επάνω μέρος των οθονών Περίληψη, Γραφήματα, Ημερολόγιο
καταγραφής και Γνώσεις, υπάρχει μια επιλογή για να επιλέξετε το
εύρος ημερομηνιών για τις αναφορές. Στις επιλογές ημερομηνίας
συγκαταλέγονται οι εξής: 1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 30
ημέρες, 90 ημέρες και Προσαρμοσμένο εύρος. Το προεπιλεγμένο
εύρος ημερομηνιών για τις αναφορές είναι 2 εβδομάδες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή εύρους ημερομηνιών θα παραμείνει η
ίδια κατά την προβολή πρόσθετων αναφορών στον λογαριασμό
ασθενούς αλλά, αφού γίνει έξοδος από τον λογαριασμό ή ο
χρήστης αποσυνδεθεί, γίνεται επαναφορά αυτής της επιλογής.
Κάθε φορά που προσπελάζεται ο λογαριασμός, το εύρος
ημερομηνιών πρέπει να αλλάζει, προκειμένου να γίνει προβολή
δεδομένων για διαφορετικό εύρος ημερομηνιών.

1.2 ΠΗΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΓΛΥΚΌΖΗΣ

Στο επάνω μέρος των οθονών Περίληψη, Γραφήματα και Γνώσεις
(Ορισμός και αλλαγή τοποθεσίας), υπάρχει μια επιλογή για να
επιλέξετε πηγή δεδομένων γλυκόζης, η οποία προσδιορίζει τον
τύπο των δεδομένων γλυκόζης που εμφανίζονται στις αναφορές.
Στις επιλογές πηγής δεδομένων γλυκόζης περιλαμβάνονται η BG
και η CGM. Η προεπιλεγμένη πηγή δεδομένων είναι εκείνη που
διαθέτει τις πιο πρόσφατες μετρήσεις που σχετίζονται με τον
λογαριασμό ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν γίνει αποστολή μόνον ενός τύπου δεδομένων
(BG ή CGM) στον λογαριασμό, δεν υπάρχει επιλογή αλλαγής της
πηγής δεδομένων γλυκόζης.

1.3 ΠΗΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ
ΆΣΚΗΣΗΣ

Στο επάνω μέρος της οθόνης Περίληψη, υπάρχει μια επιλογή
για να επιλέγετε την πηγή δεδομένων άσκησης (εφόσον
ισχύει), η οποία προσδιορίζει ποιος τύπος δεδομένων άσκησης
προβάλλεται στις αναφορές. Στις επιλογές πηγής δεδομένων
άσκησης περιλαμβάνονται οι εξής: Βήματα, Διάρκεια, Θερμίδες,
Απόσταση - mi και Απόσταση - km.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν με τον λογαριασμό ασθενούς σχετίζονται πολλές
συσκευές, μπορείτε να επιλέξετε μόνο την ή τις συσκευές από
τις οποίες θα πρέπει να προβάλλονται δεδομένα, κάνοντας κλικ
στο σημάδι επιλογής πλάι στην ή στις συσκευές. Οι επιλεγμένες
συσκευές είναι μπλε.
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2. ΠΕΡΊΛΗΨΗ | 2.1 ΓΛΥΚΌΖΗ

2. ΠΕΡΊΛΗΨΗ
Η οθόνη Περίληψη (η οποία είναι προσπελάσιμη μέσω της καρτέλας Περίληψη ενός λογαριασμού ασθενούς)
παρουσιάζει μια συνοπτική προβολή των σημαντικότερων μετρήσεων του διαβήτη. Τα δεδομένα εμφανίζονται
με βάση το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή
προσαρμοσμένο εύρος) και την πηγή δεδομένων γλυκόζης (BG ή CGM).

1

2

3
4

2.1 ΓΛΥΚΌΖΗ
Βλέπετε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα
της γλυκόζης, με μια ματιά. Η χρωματική κωδικοποίηση
διευκολύνει την εμφάνιση μετρήσεων που υπερβαίνουν,
εμπίπτουν εντός ή είναι χαμηλότερες από το στοχευόμενο
εύρος.
μετρήσεις της γλυκόζης εντός ενός χρονικού
1 	Οι
πλαισίου εμφανίζονται σε διάφορα εύρη. Παρακάτω

υπάρχει η δυνατότητα προβολής του ποσοστού
του χρόνου κατά τον οποίο η συσκευή συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης παρέμεινε ενεργή ή της
μέσης τιμής των μετρήσεων ΓΑ ανά ημέρα, εντός της
επιλεγμένης χρονικής περιόδου.

δεδομένα περίληψης της γλυκόζης
2 	Τα
περιλαμβάνουν Ένδειξη διαχείρισης γλυκόζης, Μέση

τιμή, Διάμεσο (μέσο σημείο), Τυπική απόκλιση,
Συντελεστή διακύμανσης, % χρόνου ενεργής
συσκευής παρακολούθησης γλυκόζης (εάν γίνεται
προβολή της συσκευής παρακολούθησης γλυκόζης),
Μετρήσεις/Ημέρα (εάν γίνεται προβολή της ΓΑ),
Υψηλότερη και Χαμηλότερη τιμή.
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μια λεπτομερέστερη ματιά στα δεδομένα
3 	Για
γλυκόζης, υπάρχουν επιλογές προβολής των

δεδομένων σε ομάδες με Διαστήματα δύο ωρών, με
την Ώρα της ημέρας ή με την Ημέρα της εβδομάδας.
Επιλέξτε μία από αυτές τις ομάδες και τα δεδομένα
που εμφανίζονται παρακάτω θα αλλάζουν.

τον δείκτη επάνω από το γράφημα AGP
4 	Κρατήστε
για να δείτε την τάση της γλυκόζης για το επιλεγμένο
τμήμα της ημέρας. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία ΓΑ,
κρατήστε τον δείκτη επάνω από οποιαδήποτε από
τις ράβδους στο ραβδογράφημα για να προβάλλετε
το ποσοστό των μετρήσεων που ήταν Πολύ υψηλές,
Υψηλές, Εντός εύρους, Χαμηλές, Πολύ χαμηλές για
το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο.

2. ΠΕΡΊΛΗΨΗ | 2.2 ΙΝΣΟΥΛΊΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΉ, ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

1

3

4
2
6
5

 .2 ΙΝΣΟΥΛΊΝΗ, ΔΙΑΤΡΟΦΉ, ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ,
2
ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ LGS/PLGS ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις της ινσουλίνης,
την κατανάλωση υδατανθράκων και τα επίπεδα
δραστηριότητας για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.

γίνεται καταγραφή δεδομένων φυσικής
4 	Εάν
κατάστασης (μέσω μιας συσκευής που φοριέται ή

τα δεδομένα της αντλίας ινσουλίνης
1 	Εάν
συγχρονίζονται με το Glooko, το γράφημα τύπου

2
3

«πίτας» της Ινσουλίνης εμφανίζει τις ημερήσιες
μέσες τιμές για Βασική και Χάπι, για το επιλεγμένο
χρονικό πλαίσιο.
	
Το παράθυρο Παρακάμψεις εμφανίζει το συνολικό
ποσοστό χαπιών όπου η ποσότητα της ινσουλίνης
που χορηγείται διέφερε από την ποσότητα που
προτείνεται από την αντλία.
	
Το παράθυρο Διατροφή εμφανίζει τη μέση τιμή
Υδατανθράκων ανά ημέρα και τον μέσο αριθμό
Καταχωρίσεων ανά ημέρα για φαγητό.

5
6

χειροκίνητης καταχώρισης), στο παράθυρο Φυσική
κατάσταση μπορούν να εμφανίζονται Βήματα,
Διάρκεια, Θερμίδες ή Απόσταση, με βάση την
επιλεγμένη Πηγή δεδομένων άσκησης.
	Για τις συμβατές συσκευές, το παράθυρο LGS/PLGS
εμφανίζει την Αυτόματη αναστολή ινσουλίνης.
Σημείωση: Θα εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν
δεδομένα LGS/PLGS κατά τη διάρκεια του δοθέντος
εύρους ώρας.
	
Για συμβατές συσκευές, οι Λεπτομέρειες συστήματος
εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με την προηγμένη
τεχνολογία αντλίας ινσουλίνης (π.χ. Basal-IQ, ControlIQ και Omnipod 5).
 ημείωση: Οι πληροφορίες στα 5 και 6 θα
Σ
εμφανίζονται μόνο εάν υπάρχουν δεδομένα κατά τη
διάρκεια του δοθέντος εύρους ώρας.
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2. ΠΕΡΊΛΗΨΗ | 2.3 ΤΆΣΕΙΣ

1

2

3

2.3 ΤΆΣΕΙΣ*
Προσδιορίζονται οι βασικές τάσεις, για παράδειγμα πότε
αυξάνονται τα επίπεδα της γλυκόζης και εσείς μπορείτε
να χρησιμοποιείτε αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσετε
τη διαχείριση του διαβήτη. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτά δεν
περιλαμβάνονται οι μετρήσεις BG που εισάγονται σε μια
αντλία ινσουλίνης).
Στο παράθυρο Συγκρίσεις υποδεικνύεται πόσο
1 	
συχνά οι μετρήσεις BG είναι Υψηλές, Χαμηλές και

Εντός εύρους για το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο –
και τη Μέση τιμή της μέτρησης– σε σύγκριση με το
προηγούμενο χρονικό πλαίσιο.
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Στο παράθυρο Μοτίβα προσδιορίζονται η ώρα ή οι
2 	
ώρες της ημέρας όπου οι μετρήσεις είναι ιδιαίτερα
Υψηλές και Χαμηλές. Αυτές εμφανίζονται μόνο για
το χρονικό πλαίσιο των 30 ημερών.

Στο παράθυρο Καλύτερες ημέρες προσδιορίζεται
3 	
ποια ή ποιες ημέρες της εβδομάδας ο διαβήτης

βρισκόταν υπό καλύτερο έλεγχο, για το επιλεγμένο
χρονικό πλαίσιο.

* Αυτή τη στιγμή διατίθεται μόνο στις Η.Π.Α.

3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.1 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ BG

3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ
Τα Γραφήματα (τα οποία προσπελάζονται μέσω της καρτέλας Γραφήματα ενός λογαριασμού ασθενούς)
παρουσιάζουν οπτικές αναπαραστάσεις των δεδομένων του διαβήτη. Τα δεδομένα εμφανίζονται με βάση το
επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή προσαρμοσμένο εύρος),
την πηγή δεδομένων γλυκόζης (BG ή CGM) και την πηγή δεδομένων άσκησης (βήματα, διάρκεια, θερμίδες, απόσταση
- mi ή απόσταση - km).

1

2
3

3.1 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ BG
Βλέπετε πώς συσχετίζονται τα επίπεδα της γλυκόζης με
την ινσουλίνη, τους υδατάνθρακες και την άσκηση κατά
τη διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού πλαισίου. Όταν η
πηγή δεδομένων γλυκόζης έχει οριστεί σε BG, τα δεδομένα
γλυκόζης αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα τα δεδομένα BG.
Οι ενδείξεις Γλυκόζη, Υδατάνθρακες, Ινσουλίνη
1 	
και Δεδομένα άσκησης, εφόσον καταγράφονται,

εμφανίζονται ως γραφήματα σε στοίβαξη που
επιτρέπουν τη σύγκριση διαφόρων σημείων
δεδομένων και το Υπόμνημα παρέχει γνώσεις
σχετικά με τα χρώματα και τα σύμβολα. Εκπτύξτε τη
φόρμα εγγραφής για να ορίσετε τις ώρες γευμάτων
για τον ασθενή.

την επιλογή Εκατοστιαίες θέσεις για να
2 	Επιλέξτε
προβάλετε δεδομένα για την 10η-90ή εκατοστιαία

θέση και την 25η-75η εκατοστιαία θέση ανά ημέρα
ή εβδομάδα. Επιλέξτε την επιλογή Μέση τιμή για να
εμφανίσετε μια γραμμή τάσης που να υποδεικνύει
τις μέσες τιμές γλυκόζης για το επιλεγμένο χρονικό
πλαίσιο. Ορίστε τις ώρες των γευμάτων.

τον δείκτη επάνω από οποιαδήποτε
3 	Περάστε
ημέρα για να προβάλετε τις ενδείξεις Γλυκόζη,

Υδατάνθρακες, Ινσουλίνη και Δεδομένα άσκησης
για τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάντε κλικ επάνω στην
ημέρα για να εμφανίσετε το γράφημα Επισκόπηση 1
ημέρας για τη συγκεκριμένη ημέρα.
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3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.2 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ CGM

1

2
3

1. Modal

4

3.2 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ CGM
Βλέπετε πώς συσχετίζονται τα επίπεδα της γλυκόζης με
την ινσουλίνη, τους υδατάνθρακες και την άσκηση κατά τη
διάρκεια του επιλεγμένου χρονικού πλαισίου. Όταν η πηγή
δεδομένων γλυκόζης έχει οριστεί σε CGM, τα δεδομένα
γλυκόζης αντικατοπτρίζουν αντίστοιχα τα δεδομένα CGM.
Οι ενδείξεις Γλυκόζη, Υδατάνθρακες, Ινσουλίνη
1 	
και Δεδομένα άσκησης, εφόσον καταγράφονται,
εμφανίζονται ως γραφήματα σε στοίβαξη που
επιτρέπουν τη σύγκριση διαφόρων σημείων
δεδομένων και το Υπόμνημα παρέχει γνώσεις
σχετικά με τα χρώματα και τα σύμβολα.

την επιλογή Εκατοστιαίες θέσεις για να
2 	Επιλέξτε
προβάλετε δεδομένα για την 10η-90ή εκατοστιαία

θέση και την 25η-75η εκατοστιαία θέση ανά ημέρα
ή εβδομάδα. Επιλέξτε την επιλογή Μέση τιμή για να
εμφανίσετε μια γραμμή τάσης που να υποδεικνύει
τις μέσες τιμές γλυκόζης για το επιλεγμένο χρονικό
πλαίσιο.
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τον δείκτη επάνω από οποιαδήποτε
3 	Περάστε
ημέρα για να προβάλετε τις ενδείξεις Γλυκόζη,

Υδατάνθρακες, Ινσουλίνη και Δεδομένα άσκησης
για τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάντε κλικ επάνω στην
ημέρα για να εμφανίσετε το γράφημα Επισκόπηση 1
ημέρας για τη συγκεκριμένη ημέρα.

όλα τα γραφήματα και τις αναφορές, όλα τα
4 	Σε
δεδομένα ινσουλίνης ομαδοποιούνται μαζί ως

Ινσουλίνη, εκτός και αν υπάρχουν δεδομένα
ινσουλίνης από αντλία ινσουλίνης και έξυπνη
συσκευή τύπου πένας (ή/και τα δεδομένα που
καταχωρίζονται μη αυτόματα). Σε αυτή την
περίπτωση, τα δεδομένα αντλίας ινσουλίνης
προβάλλονται ως Ινσουλίνη - Αντλία, ενώ τα
δεδομένα ινσουλίνης από έξυπνη συσκευή τύπου
πένας (ή/και τα δεδομένα που καταχωρίζονται μη
αυτόματα) προβάλλονται ως Ινσουλίνη - Άλλο.

3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.3 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: 1 ΗΜΈΡΑ

1
2

1.4

3

4
5

3.3 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ: 1 ΗΜΈΡΑ
Βλέπετε πώς συσχετίζονται τα επίπεδα της γλυκόζης με
την ινσουλίνη, τους υδατάνθρακες και την άσκηση σε μια
συγκεκριμένη ημέρα.
Οι ενδείξεις Γλυκόζη, Υδατάνθρακες, Χάπι, Βασικός
1 	
ρυθμός, Σύστημα και δεδομένα Άσκησης, εφόσον
καταγράφονται, εμφανίζονται ως γραφήματα σε
στοίβαξη που επιτρέπουν τη σύγκριση διαφόρων
σημείων δεδομένων και το Υπόμνημα παρέχει
γνώσεις σχετικά με τα χρώματα και τα σύμβολα.

2

	Αυτό το γράφημα παρέχει συγκεντρωτικά
δεδομένα Γλυκόζης από όλες τις πηγές δεδομένων
(BG και CGM). Το Στοχευόμενο εύρος πριν από
το γεύμα υποδεικνύεται με διάστικτες γραμμές
και το Στοχευόμενο εύρος μετά από τα γεύματα
υποδεικνύεται με συμπαγείς γραμμές.

τον δείκτη επάνω από οποιοδήποτε σημείο
3 	Περάστε
δεδομένων για να προβάλετε τη μέτρηση γλυκόζης,

ινσουλίνης ή τις λεπτομέρειες άσκησης για τη
συγκεκριμένη ώρα.
μια αντλία με Basal-IQ ή Control-IQ έχει
4 	Εάν
συγχρονιστεί με την Glooko, αυτές οι πληροφορίες θα

εμφανίζονται ως Σύστημα. Πρόσθετες πληροφορίες,
όπως αυτόματες χορηγήσεις ινσουλίνης και αυτόματες
αναστολές της αντλίας κ.λπ. μπορούν επίσης να
φαίνονται στο παράθυρο Χάπι και Βασικός ρυθμός.

ένα Omnipod 5 έχει συγχρονιστεί με το Glooko,
5 	Εάν
οι πληροφορίες κλειστού βρόχου θα εμφανίζονται

ως Σύστημα. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
αυτόματες αναστολές, είναι ορατές ως ΒΑΣΙΚΗ OP5.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Χορηγήσεις
του συστήματος εμφανίζονται στο Υπόμνημα κάτω
από το γράφημα.

το σύνολο υδατανθράκων, τις λεπτομέρειες
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3.ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.4 ΥΠΈΡΘΕΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ BG

3

2

1

4

6
5

1

3.4 ΥΠΈΡΘΕΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ BG
Βλέπετε τις τάσεις γλυκόζης στο αίμα με την ημέρα
της εβδομάδας και την ώρα της ημέρας. Όταν η πηγή
δεδομένων γλυκόζης έχει οριστεί σε BG, υπάρχουν δύο
διαφορετικές επιλογές Γραφήματος υπέρθεσης: Διασπορά
και Θηκόγραμμα.
εναλλαγή στη Διασπορά ή στο
1 	Πραγματοποιήστε
Θηκόγραμμα για προβολή διαφορετικών τύπων
γραφημάτων που οπτικοποιούν τα δεδομένα.

προβάλετε το γράφημα Διασπορά: Επιλέξτε
2 	Όταν
την επιλογή Σύνδεση ημερών για να συνδέσετε όλες

τις κουκκίδες μετρήσεων BG. Επιλέξτε την επιλογή
Μέση τιμή για να εμφανίσετε μια γραμμή τάσης που
να υποδεικνύει τις μέσες τιμές των μετρήσεων για το
επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο.

μια ημέρα (ή πολλές ημέρες) της
3 	Επιλέξτε
εβδομάδας για να προβάλετε ένα γράφημα στο

οποίο παρουσιάζονται μόνο τα συγκεκριμένα
δεδομένα. Καταργήστε την επιλογή όλων των
ημερών για να προβάλετε όλα τα δεδομένα σε ένα
γράφημα.
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τον δείκτη επάνω από μια συγκεκριμένη
4 	Περάστε
ημερομηνία/ώρα για να προβάλετε τα δεδομένα

γλυκόζης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο
σημείο δεδομένων. Κάντε κλικ σε ένα σημείο επάνω
στο γράφημα Διασπορά για να προβάλετε τα
δεδομένα πριν και μετά τη συγκεκριμένη μέτρηση
στη λίστα Ιστορικό. Μετακινήστε τον δείκτη
αριστερά ή δεξιά για προβολή άλλων σημείων
δεδομένων.

δεδομένα γλυκόζης, μεταξύ των
5 	Προβάλετε
οποίων Μέση τιμή, Τυπική απόκλιση, Συντελεστή

διακύμανσης, Μετρήσεις/Ημέρα και πληροφοριών
σχετικά με το εύρος γλυκόζης.

Κρατήστε τον δείκτη πάνω από μια συγκεκριμένη
6 	
ημερομηνία/ώρα στο Θηκόγραμμα για να
προβάλετε το εύρος των τιμών της συσκευής
συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης για τη
συγκεκριμένη ημέρα.

3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.5 ΥΠΈΡΘΕΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ CGM

2

1
3

4

5

1

3.5 ΥΠΈΡΘΕΣΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ CGM
Βλέπετε τις τάσεις γλυκόζης στο αίμα με την ημέρα
της εβδομάδας και την ώρα της ημέρας. Όταν η πηγή
δεδομένων γλυκόζης έχει οριστεί σε CGM, υπάρχουν δύο
διαφορετικές επιλογές Γραφήματος υπέρθεσης: Spaghetti
και AGP.
εναλλαγή στην επιλογή
1 	Πραγματοποιήστε
Spaghetti ή AGP για προβολή διαφορετικών τύπων
γραφημάτων που οπτικοποιούν τα δεδομένα.

μια ημέρα (ή πολλές ημέρες) της
2 	Επιλέξτε
εβδομάδας για να προβάλετε ένα γράφημα στο

οποίο παρουσιάζονται μόνο τα συγκεκριμένα
δεδομένα. Καταργήστε την επιλογή όλων των
ημερών για να προβάλετε όλα τα δεδομένα σε ένα
γράφημα.

τον δείκτη επάνω από μια συγκεκριμένη
3 	Περάστε
ημερομηνία/ώρα για να προβάλετε τα δεδομένα
γλυκόζης που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο
σημείο δεδομένων. Μετακινήστε τον δείκτη
αριστερά ή δεξιά για προβολή άλλων σημείων
δεδομένων.

δεδομένα γλυκόζης, μεταξύ των
4 	Προβάλετε
οποίων Μέση τιμή, Τυπική απόκλιση, Συντελεστή

διακύμανσης, Μετρήσεις/Ημέρα, Χρόνος εντός
εύρους και % χρόνου ενεργής συσκευής συνεχούς
παρακολούθησης γλυκόζης.

Κρατήστε τον δείκτη πάνω από μια συγκεκριμένη
5 	
ημερομηνία/ώρα του γραφήματος GP για να

κατανοήσετε τις τιμές της διαμέσου και του εύρους
γλυκόζης.
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3. ΓΡΑΦΉΜΑΤΑ | 3.6 ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ

1
2

3

3.6 ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ
Εντοπίστε μοτίβα γλυκόζης κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, με προβολές συσχετισμού
που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται
οι υδατάνθρακες και η ινσουλίνη με τα επίπεδα της
γλυκόζης.
παράθυρο Ημερολόγιο προβάλλει
1 	Το
συγκεντρωτικά δεδομένα από όλες τις πηγές
δεδομένων (BG και CGM) σε μία αναφορά,
παρέχοντας μια πλήρη προβολή όλων των
δεδομένων για το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
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Οι ενδείξεις Γλυκόζη, Υδατάνθρακες, Χάπι
2 	

και Βασικός ρυθμός, εφόσον καταγράφονται,
εμφανίζονται ως γραφήματα σε στοίβαξη που
επιτρέπουν τη σύγκριση διαφόρων σημείων
δεδομένων και το Υπόμνημα παρέχει γνώσεις
σχετικά με τα χρώματα και τα σύμβολα.

3 	Κάντε κλικ επάνω σε οποιαδήποτε ημέρα για να

μεταβείτε στο γράφημα Επισκόπηση 1 ημέρας για
τη συγκεκριμένη ημέρα.

4. ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ | 4.1 ΔΌΣΕΙΣ ΧΑΠΙΟΎ ΙΝΣΟΥΛΊΝΗΣ

4. ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ
Το ημερολόγιο καταγραφής (το οποίο προσπελάζεται μέσω της καρτέλας Ημερολόγιο καταγραφής ενός
λογαριασμού ασθενούς) παρουσιάζει τις μετρήσεις γλυκόζης αίματος, τους υδατάνθρακες, την ινσουλίνη χαπιού
και τη βασική ινσουλίνη σε μορφή ημερήσιου ημερολογίου καταγραφής. Τα δεδομένα εμφανίζονται με βάση το
επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή προσαρμοσμένο εύρος).

2

1

3

5

4
6

4.1 ΔΌΣΕΙΣ ΧΑΠΙΟΎ ΙΝΣΟΥΛΊΝΗΣ
1 	Τα δεδομένα ομαδοποιούνται ανά εβδομάδα,

ανεξάρτητα από το επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο.
Οι μετρήσεις είναι χρωματικά κωδικοποιημένες,
με βάση το εάν είναι Υψηλότερες από το εύρος,
Εντός στοχευόμενου εύρους και Χαμηλότερες
από το εύρος

2 	Εάν υπάρχουν Πολλαπλές τιμές για κάποια

μέτρηση, αυτές υποδεικνύονται με έναν
αστερίσκο (*) και εμφανίζεται η πιο ακραία τιμή.

3 	Οι τιμές που εισάγονται χειροκίνητα

υποδεικνύονται με μια γραμματοσειρά που
μοιάζει χειρόγραφη.

4 	Η μετρήσεις που λαμβάνονται Πριν από τα

γεύματα υποδεικνύονται με μια συμπαγή μαύρη
κουκκίδα (•) πλάι στη μέτρηση.

5 	Ένα Χάπι διόρθωσης (ένα χάπι τύπου διόρθωσης)

υποδεικνύεται με ένα βέλος προς τα κάτω ()
πλάι στην τιμή χαπιού, το οποίο εμφανίζεται κάτω
από τη μέτρηση.

6 	Μέσες τιμές κατά την ώρα της ημέρας (Πρωί,

Απόγευμα, Βράδυ και Νύχτα) εμφανίζονται κάτω
από την εβδομάδα, με τις εβδομαδιαίες μέσες
τιμές στο άκρο δεξιά.
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5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ | ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΑ ΣΥΜΒΆΝΤΑ

5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το αρχείο καταγραφής ιστορικού (στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της καρτέλας Ιστορικό
του λογαριασμού ασθενούς) εμφανίζει μια σειρά διαφορετικών συμβάντων που ο ασθενής είτε έχει καταγράψει
μέσω των συσκευών του είτε έχει καταχωρήσει μη αυτόματα μέσω της εφαρμογής Glooko Mobile App. Τα
δεδομένα εμφανίζονται με βάση το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 30
ημέρες, 90 ημέρες ή Προσαρμοσμένο εύρος).

1

2

5.1 Κ ΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΌΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΈΝΑ ΣΥΜΒΆΝΤΑ
Το αρχείο καταγραφής ιστορικού εμφανίζει
1 	

πρόσφατα καταγεγραμμένα συμβάντα,
συμπεριλαμβανομένων των εξής: A1c, Συναγερμός,
Μετρήσεις ΓΑ, Πίεση αίματος, Άσκηση, Φαγητά,
Ινσουλίνη, Κετόνες, Φαρμακευτική αγωγή,
Σημειώσεις και Βάρη.
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Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής φίλτρων στα
2 	
συμβάντα στο αρχείο καταγραφής ιστορικού,
ώστε να εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα
δεδομένα για την επιλεγμένη περίοδο.

6. ΓΝΏΣΕΙΣ | 6.1 ΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ

6. ΓΝΏΣΕΙΣ
Οι αναφορές Γνώσεις (που προσπελάζονται μέσω της καρτέλας Γνώσεις ενός λογαριασμού ασθενούς) παρέχουν
λεπτομερείς προβολές των δεδομένων ινσουλίνης μόνο εάν έχει γίνει αποστολή μιας αντλίας ινσουλίνης στον
λογαριασμό. Τα δεδομένα εμφανίζονται με βάση το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα, 2
εβδομάδες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή προσαρμοσμένο εύρος) και την πηγή δεδομένων γλυκόζης (BG ή CGM).

1
2

3

6.1 ΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ
Βλέπετε με ποιον τρόπο η συχνότητα των ορισμών/
αλλαγών τοποθεσίας επηρεάζει τα επίπεδα της
γλυκόζης.

1 	Πραγματοποιήστε εναλλαγή στην επιλογή BG
ή CGM για να προβάλετε μοτίβα συμβάντων
ορισμού/αλλαγής τοποθεσίας κατά πηγή
δεδομένων.

2 	Οι μετρήσεις ομαδοποιούνται κατά ώρα μεταξύ
συμβάντων (≤ 1 ημέρα, 2 ημέρες, 3 ημέρες, 4
ημέρες και ≥ 5 ημέρες). Οι διάμεσες (μέσες)
τιμές BG για κάθε ομάδα υποδεικνύονται με μια
μπλε κουκκίδα (•). Το σκούρο μπλε τμήμα της

κάθε ράβδου αντιπροσωπεύει τις μετρήσεις που
εμπίπτουν εντός 25-75% της μέσης BG -12 ώρες
πριν από την αλλαγή και το ανοιχτό μπλε τμήμα
εκείνες που εμπίπτουν στο 10-90%.

3 	Τα επίπεδα γλυκόζης -12 ώρες πριν από τον

ορισμό/αλλαγή τοποθεσίας και +6 ώρες μετά
την αλλαγή κατά ημέρα εμφανίζονται κάτω
από το κυρίως γράφημα. Κάντε κλικ επάνω
σε οποιαδήποτε ημέρα για να μεταβείτε στο
γράφημα Επισκόπηση 1 ημέρας.
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6. ΓΝΏΣΕΙΣ | 6.2 ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣ. ΒΑΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΉ

1
2

6.2 ΜΕΊΩΣΗ ΠΡΟΣ. ΒΑΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΉ
Κατανοείτε πώς η προσωρινή βασική μειώνει ή θέτει σε
αναστολή τα σημαντικά επίπεδα γλυκόζης εμφανίζοντας
τις μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε
ενέργεια.

1 	Προβάλετε τις αλλαγές στην τιμή Γλυκόζη -1 ώρα

πριν την αλλαγή, κατά τη διάρκεια της αλλαγής
(βήματα των 15 λεπτών) και +4 ώρες μετά την
αλλαγή. Ταξινομείτε τα δεδομένα κατά Ημερομηνία,
Ώρα, Προσ. βασικό ρυθμό ή Διάρκεια.

2 	Επιλέξτε μια ώρα για να μεταβείτε στο γράφημα
Επισκόπηση 1 ημέρας.
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6. ΓΝΏΣΕΙΣ | 6.3 ΑΎΞΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΒΑΣΙΚΉΣ

1
2

6.3 ΑΎΞΗΣΗ ΠΡΟΣ. ΒΑΣΙΚΉΣ
Κατανοείτε πώς η προσωρινή βασική αυξάνει τα
σημαντικά επίπεδα γλυκόζης εμφανίζοντας τις
μετρήσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε
αύξηση.

1 	Προβάλετε τις αλλαγές στην τιμή Γλυκόζη -1 ώρα

πριν την αλλαγή, κατά τη διάρκεια της αλλαγής
(βήματα των 15 λεπτών) και +4 ώρες μετά την
αλλαγή. Ταξινομείτε τα δεδομένα κατά Ημερομηνία,
Ώρα, Προσ. βασικό ρυθμό ή Διάρκεια.

2 	Επιλέξτε μια ώρα για να μεταβείτε στο γράφημα
Επισκόπηση 1 ημέρας.
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7. ΣΥΣΚΕΥΈΣ

7. ΣΥΣΚΕΥΈΣ
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7.1 ΠΡΟΦΊΛ ΑΝΤΛΊΑΣ
Η οθόνη Συσκευές (η οποία προσπελάζεται μέσω της
καρτέλας Συσκευές ενός λογαριασμού ασθενούς) παρέχει
πρόσβαση στις ρυθμίσεις της αντλίας ινσουλίνης για
να βοηθήσει στις αποφάσεις αναφορικά με το σχήμα
θεραπείας. Επίσης εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με
μετρητές BG και CGM.

1

	Προβάλετε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται
από τον κάτοχο του λογαριασμού.

την επιλογή μιας συσκευής στη λίστα, οι
2 	Με
διαθέσιμες ρυθμίσεις για τη συσκευή αυτήν θα
εμφανιστούν στη δεξιά πλευρά.

Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των
3 	παραθύρων
Προφίλ αντλίας και Ρυθμίσεις

συσκευής όταν έχει γίνει αποστολή μιας αντλίας
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ινσουλίνης. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να
προβάλλουν το προφίλ και τις ρυθμίσεις της αντλίας
σε δύο ξεχωριστές προβολές.
προηγούμενες ρυθμίσεις αντλίας μπορούν
4 	Οι
να προβάλλονται με την επιλογή του χρόνου
αποστολής στο αναπτυσσόμενο μενού.

Απόκλιση ώρας συσκευής αναφέρεται στη
5 	Ηδιαφορά
της ώρας στη συσκευή που αποστέλλεται,

έναντι του συστήματος που χρησιμοποιείται για την
αποστολή. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι η ώρα
μιας συσκευής είναι λανθασμένη.

8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΑΦΟΡΏΝ

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αναφοράς PDF
από τις περισσότερες οθόνες εντός ενός λογαριασμού
ασθενούς, για να δημιουργήσετε μια αναφορά για
κοινοποίηση ή αποθήκευση.
Επιλέξτε ένα εύρος ημερομηνιών (1 ημέρα, 1 εβδομάδα,
2 εβδομάδες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή προσαρμοσμένο
εύρος), τα δεδομένα αναφοράς που θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στην αναφορά και τη λειτουργία
εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
Δημιουργία PDF.

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κλινικοί ιατροί έχουν επίσης τη
δυνατότητα να αποθηκεύουν μια επιλογή αναφοράς
ως Αγαπημένο προφίλ. Για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό, ανατρέξτε στον
Οδηγό γρήγορης εκκίνησης Glooko® για Κλινική Χρήση.
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ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ

Υποστήριξη

https://support.glooko.com/hc/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
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