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ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
Glooko je softvér na spravovanie údajov určený na použitie v domácnosti a profesionálnych zdravotníckych zariadeniach na
pomoc osobám trpiacich ochorením diabetes a ich zdravotníckym pracovníkom pri kontrole, analýze a vyhodnocovaní údajov
zo zariadenia na podporu účinného programu liečby ochorenia diabetes. Glooko sa pripája ku kompatibilným zdravotníckym
pomôckam a monitorovacím prístrojom, aby umožnil používateľom prenášať údaje do systému Glooko. Úlohou zariadenia
Glooko nie je poskytovať rozhodnutia o liečbe ani nahrádzať odborné stanovisko zdravotníckeho profesionála.

VÝSTRAHA!
Glooko nemeria, neinterpretuje ani neprijíma rozhodnutia o údajoch, ktoré prenáša, nie je určený na poskytovanie
automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani nenahrádza odborné stanoviská odborníka. Všetky lekárske diagnózy a liečebné
postupy sa musia realizovať pod dohľadom príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
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ÚVOD
Glooko synchronizuje údaje zo zariadení pre diabetikov, ako sú napríklad glukomery (BG), inzulínové pumpy, zariadenia
na nepretržité monitorovanie glukózy (CGM), sledovacie fitnes zariadenia a pomôcky na nosenie a tieto údaje
prezentuje v jednoducho zrozumiteľných správach a grafoch na zlepšenie celkovej kvality a účinnosti liečby cukrovky.
Správy uvedené v tejto príručke sú k dispozícii vo webovej aplikácii Glooko. Prístup k webovej aplikácii Glooko získate
prejdením na stránku my.glooko.com vo vašom prehliadači.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používať Glooko, pozrite si jednu z nasledujúcich príručiek rýchleho spustenia:
• Príručka rýchleho spustenia aplikácie Glooko® pre kliniky
• Príručka rýchleho spustenia aplikácie Glooko® pre osobné použitie
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1.SPRÁVY

SPRÁVY
1. KRITÉRIÁ SPRÁVY
1.1 ROZSAH DÁTUMOV
V hornej časti obrazoviek Súhrn, Grafy, Denník a Poznatky
je k dispozícii možnosť výberu rozsahu dátumov pre
správy. Možnosti dátumu obsahujú 1 deň, 1 týždeň, 2
týždne, 30 dní, 90 dní a vlastný rozsah. Predvolený rozsah
dátumov pre správy predstavuje 2 týždne.
POZNÁMKA: výber rozsahu dátumov zostane nezmenený
počas prezerania ďalších správ v účte pacienta, ale po
opustení účtu alebo odhlásení používateľa sa tento výber
resetuje. Pri každom vstupe do účtu sa musí zmeniť
rozsah dátumov s cieľom zobraziť údaje za iný rozsah
dátumov.

1.2 Z
 DROJ ÚDAJOV O
GLUKÓZE
V hornej časti obrazoviek Súhrn, Grafy a Poznatky
(Zmena nastavenia a miesta) existuje možnosť vybrať
zdroj údajov o glukóze, ktorý určuje, aký typ údajov o
glukóze sa zobrazí v správach. Možnosti zdroja údajov
o glukóze obsahujú údaje o hladine glukózy v krvi a
nepretržitom monitorovaní glukózy. Predvolený zdroj
údajov je taký zdroj, ktorý má najaktuálnejšie údaje
priradené k účtu pacienta.
POZNÁMKA: ak sa do účtu nahrá len jeden typ údajov
(hladina glukózy v krvi alebo nepretržité monitorovanie
glukózy), nie je možnosť zmeniť zdroj údajov o glukóze.

1.3 ZDROJ ÚDAJOV O
CVIČENÍ
V hornej časti obrazovky Súhrn existuje možnosť vybrať
zdroj údajov o cvičení (ak je k dispozícii), ktorý určuje,
aký typ údajov o cvičení sa zobrazí v správach. Možnosti
zdroja údajov o cvičení predstavujú Kroky, Trvanie,
Kalórie, Vzdialenosť v míľach a Vzdialenosť v kilometroch.
POZNÁMKA: ak sa k účtu pacienta priradí viac
zdravotníckych pomôcok, kliknutím na znak označenia
vedľa týchto pomôcok môžete zvoliť len tie pomôcky,
z ktorých sa majú zobraziť údaje. Vybrané pomôcky sú
modré.
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2. SÚHRN | 2.1 GLUKÓZA

2. SÚHRN
Súhrn (prístup prostredníctvom karty Súhrn účtu pacienta) predstavuje unifikovaný pohľad na najdôležitejšie ukazovatele
týkajúce sa cukrovky. Údaje sa zobrazujú na základe vybratého rozsahu dátumov (1 deň, 1 týždeň, 2 týždne, 30 dní, 90 dní
alebo vlastný rozsah) a zdroja údajov o glukóze (hladina glukózy v krvi alebo nepretržité monitorovanie glukózy).

1

2

3
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2.1 GLUKÓZA
Pozrite si štatistiku o hladinách glukózy. Farebné
kódovanie umožňuje jednoduché zobrazenie údajov,
ktoré sa nachádzajú nad, v cieľovom rozsahu a pod
cieľovým rozsahom.

1 	Merania glukózy v časovom rámci sa zobrazujú

v rôznych rozsahoch. Nižšie je možné zobraziť
percento času, počas ktorého bolo aktívne
nepretržité monitorovanie glukózy, alebo priemer
nameraných hodnôt hladiny glukózy v krvi za deň v
rámci zvoleného časového obdobia.

2 	Súhrnné údaje o glukóze obsahujú GMI (indikátor

správy glukózy), priemer, strednú hodnotu
(stredný bod), SD (štandardnú odchýlku), CV
(koeficient variácií), % času aktívneho nepretržitého
monitorovania glukózy (pri zobrazení nepretržitého
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monitorovania glukózy), údaje/deň (pri zobrazení
hladiny glukózy v krvi), najvyššiu a najnižšiu
hodnotu.

3 	Pre podrobnejší pohľad na údaje o glukóze existujú

možnosti na zobrazenie údajov v dvojhodinových,
denných alebo týždenných sektoroch. Zvoľte jeden
z týchto segmentov a údaje zobrazené nižšie sa
zmenia.

kurzora myši na graf AGP zobrazíte
4 	Umiestnením
trend pre glukózu pre zvolenú časť dňa. Pri režime
hladiny glukózy v krvi umiestnením kurzora myši na
niektorý zo stĺpcov v stĺpcovom grafe sa zobrazia
percentuálne namerané údaje veľmi vysoké, vysoké
v rozsahu, nízke, veľmi nízke pre zvolený časový
rámec.

2. SÚHRN | 2.2 INZULÍN, STRAVA, FITNES
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2.2 INZULÍN, STRAVA, FITNES, LGS/PLGS A
PODROBNOSTI O SYSTÉME
Pozrite si informácie o dávkach inzulínu, spotrebe sacharidov
a úrovniach aktivity pre zvolený časový rámec.

1 	Ak sa údaje inzulínovej pumpy synchronizujú so

softvérom Glooko, kruhový graf inzulínu zobrazuje
denné bazálne a bolusové priemery pre zvolený
časový rámec.

zobrazujú celkové percento bolusov, pri
2 	Prepisy
ktorých sa množstvo podaného inzulínu odlišovalo od
množstva navrhovaného pumpou.
zobrazuje priemerné množstvo sacharidov za
3 	Strava
deň a priemerný počet vstupov jedla za deň.

sa zaznamenávajú údaje o cvičení (prostredníctvom
4 	Ak
nositeľného zariadenia alebo manuálneho vstupu),
Fitnes môže zobraziť Kroky, Trvanie, Kalórie alebo
Vzdialenosť na základe vybratého zdroja údajov o
cvičení.
kompatibilné zariadenia položka LGS/PLGS
5 	Pre
zobrazuje automatizovanú inzulínovú suspenziu.
Poznámka: zobrazí sa len vtedy, len ak sú v danom
časovom rozsahu k dispozícii údaje LGS/PLGS.
Pre kompatibilné zariadenia zobrazujú Podrobnosti o
6 	
systéme informácie o modernej technológii inzulínovej
pumpy (napr. Basal-IQ, Control-IQ a Omnipod 5).
Poznámka: informácie v 5 a 6 sa zobrazia len vtedy, ak
sú v danom časovom rozsahu k dispozícii údaje.
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2. SÚHRN | 2.3 TRENDY

1

2
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2.3 TRENDY*
Identifikujte kľúčové trendy, napríklad stúpajúce hladiny
glukózy, a použite tieto údaje na zlepšenie správy
cukrovky. (POZNÁMKA: neobsahujú údaje hladiny
glukózy v krvi zadané do inzulínovej pumpy.)

1
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	Porovnania označujú, ako často sú údaje hladiny
glukózy v krvi vysoké, nízke a v rozsahu pre zvolený
časový rámec – a priemerné údaje – v porovnaní s
predchádzajúcim časovým rámcom.

2 	Vzory identifikujú čas(-y) dňa, keď sú údaje obzvlášť
vysoké a nízke. Zobrazujú sa len pre 30-dňový
časový rámec.

3 	Najlepšie dni identifikujú, ktorý(-é) deň(dni) v

týždni boli väčšinou pod kontrolou vo zvolenom
časovom rámci.
* Aktuálne k dispozícii len v USA

3. GRAFY | 3.1 PREHĽAD: ÚDAJE O HLADINE GLUKÓZY V KRVI

3. GRAFY
Grafy (prístupné na karte Grafy účtu pacienta) predstavujú vizuálne znázornenie údajov o cukrovke. Údaje sa zobrazujú
na základe vybratého rozsahu dátumov (1 deň, 1 týždeň, 2 týždne, 30 dní, 90 dní alebo vlastný rozsah), zdroja údajov o
glukóze (hladina glukózy v krvi alebo nepretržité monitorovanie glukózy) a zdroja údajov o cvičení (kroky, trvanie, kalórie,
vzdialenosť v míľach alebo vzdialenosť v kilometroch).
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3.1 PREHĽAD: ÚDAJE O HLADINE GLUKÓZY V KRVI
Pozrite si, v akom vzájomnom vzťahu sú hladiny glukózy
s inzulínom, sacharidmi a cvičením počas zvoleného
časového rámca. Keď je zdroj údajov o glukóze nastavený na
možnosť údajov o hladine glukózy v krvi, údaje o glukóze
zodpovedajúcim spôsobom odrážajú údaje o hladine
glukózy v krvi.
sa zaznamenávajú údaje o glukóze, sacharidoch,
1 	Ak
inzulíne a cvičení, zobrazia sa ako kumulované grafy,
ktoré umožňujú porovnanie rozličných bodov údajov, a
legenda poskytuje informácie o farbách a symboloch.
Rozbalením registračného formulára nastavíte časy
stravovania pacienta.

možnosť Percentily na zobrazenie údajov
2 	Vyberte
v rozmedzí 10. – 90. percentilu a 25. – 75. percentilu
za deň alebo týždeň. Vyberte možnosť Priemer na
zobrazenie trendovej čiary označujúcej priemery
glukózy pre zvolený časový rámec. Nastavte časy
stravovania.
kurzora myši na akýkoľvek deň zobrazte
3 	Umiestnením
údaje o glukóze, sacharidoch, inzulíne a cvičení
vo vzťahu ku konkrétnemu dňu. Kliknutím na deň
zobrazíte prehľad grafu 1 dňa pre tento deň.
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3. GRAFY | 3.2 PREHĽAD: ÚDAJE O NEPRETRŽITOM MONITOROVANÍ GLUKÓZY

1

2
3

1. Voliteľne
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3.2 P
 REHĽAD: ÚDAJE O NEPRETRŽITOM
MONITOROVANÍ GLUKÓZY
Pozrite si, v akom vzájomnom vzťahu sú hladiny glukózy
s inzulínom, sacharidmi a cvičením počas zvoleného
časového rámca. Keď je zdroj údajov o glukóze nastavený
na možnosť údajov o nepretržitom monitorovaní glukózy,
údaje o glukóze zodpovedajúcim spôsobom odrážajú
údaje o nepretržitom monitorovaní glukózy.
Ak sa zaznamenávajú údaje o glukóze, sacharidoch,
1 	
inzulíne a cvičení, zobrazia sa ako kumulované
grafy, ktoré umožňujú porovnanie rozličných bodov
údajov, a legenda poskytuje informácie o farbách a
symboloch.

2 	Vyberte možnosť Percentily na zobrazenie údajov

v rozmedzí 10. – 90. percentilu a 25. – 75. percentilu
za deň alebo týždeň. Vyberte možnosť Priemer na
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zobrazenie trendovej čiary označujúcej priemery
glukózy pre zvolený časový rámec.

3 	Umiestnením kurzora myši na akýkoľvek deň

zobrazte údaje o glukóze, sacharidoch, inzulíne a
cvičení vo vzťahu ku konkrétnemu dňu. Kliknutím na
deň zobrazíte prehľad grafu 1 dňa pre tento deň.

4 	Vo všetkých grafoch a správach sú všetky údaje o

inzulíne zoskupené spolu ako Inzulín, pokiaľ nie sú
prítomné údaje o inzulínovej pumpe a inteligentnom
pere Smart Pen (a/alebo manuálnom zadaní). V
danom prípade sa údaje inzulínovej pumpy zobrazia
ako inzulín – pumpa, zatiaľ čo údaje inteligentného
pera Smart Pen (a/alebo manuálneho zadania) sa
zobrazia ako inzulín – iné.

3. GRAFY | 3.3 PREHĽAD: 1 DEŇ
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3.3 PREHĽAD: 1 DEŇ
Pozrite si, v akom vzájomnom vzťahu sú hladiny glukózy s
inzulínom, sacharidmi a cvičením v konkrétny deň.
Ak sa zaznamenávajú údaje o glukóze,
1 	

sacharidoch, boluse, bazálnej dávke, systéme a
cvičení, zobrazia sa ako kumulované grafy, ktoré
umožňujú porovnanie rozličných bodov údajov,
a legenda poskytuje informácie o farbách a
symboloch.

2

	Tento graf zjednocuje údaje o glukóze vo všetkých
zdrojoch údajov (hladina glukózy v krvi a nepretržité
monitorovanie glukózy). Cieľový rozsah pred jedlom
označujú bodkované čiary a cieľový rozsah po jedle
označujú plné čiary.

3 	Umiestnením kurzora myši na akýkoľvek bod údajov

obsahu sacharidov, podrobnosti o inzulíne alebo o
cvičení počas určeného obdobia.

4 	Ak sa pumpa s Control-IQ synchronizovala so

softvérom Glooko, táto informácia sa zobrazí ako
Systém. Dodatočné informácie, ako sú automatické
podávania inzulínu a automatické suspenzie pumpy,
atď., nájdete aj v časti Bolus a Bazálna dávka.

5 	Ak sa pumpa s Basal-IQ a Control-IQ synchronizovala
so softvérom Glooko, táto informácia sa zobrazí ako
Systém. Dodatočné informácie o automatických
pozastaveniach sú viditeľné ako BAZÁLNE OP5.

Viac informácií o doručeniach systému sa zobrazuje v
legende pod grafom.

zobrazíte namerané údaje o glukóze, celkovom
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3. GRAFY | 3.4 PREKRYTIE: ÚDAJE O HLADINE GLUKÓZY V KRVI
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3.4 PREKRYTIE: ÚDAJE O HLADINE GLUKÓZY V KRVI
Pozrite si trendy o hladine glukózy v krvi podľa dňa v týždni
a časti dňa. Keď je zdroj údajov o glukóze nastavený na
hladinu glukózy v krvi, sú k dispozícii dve rôzne možnosti
grafu prekrytia: Rozptýlenie a Krabicový graf.
Prepnite na možnosť Rozptýlenie alebo Krabicový
1 	graf
a zobrazte rozličné typy grafov predstavujúce
údaje.
prezeraní grafu rozptýlenia: vyberte možnosť Spojiť
2 	Pri
dni a spojte všetky body údajov o hladine glukózy
v krvi. Vyberte možnosť Priemer na zobrazenie
trendovej čiary označujúcej priemery údajov pre
zvolený časový rámec.
deň (alebo viacero dní) v týždni, aby ste
3 	Vyberte
zobrazili graf, ktorý mapuje len tento špecifický údaj.
Zrušením výberu všetkých dní zobrazíte všetky údaje v
jednom grafe.
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kurzora myši na konkrétny dátum/čas sa
4 	Umiestnením
zobrazia údaje o glukóze odpovedajúce danému bodu
údajov. Kliknutím na bod v grafe rozptýlenia zobrazíte
údaje pred a po načítaní v zozname histórie. Posuňte
kurzor doľava alebo doprava na zobrazenie ďalších
bodov údajov.
údaje o glukóze vrátane informácií o
5 	Zobrazte
priemere, štandardnej odchýlke, koeficiente variácií,
nameraných hodnotách/dňoch a rozsahu glukózy.
Umiestnením kurzora myši na konkrétny dátum/čas v
6 	
grafe Box Plot zobrazíte rozsah hodnôt nepretržitého
monitorovania glukózy pre daný deň.

3. GRAFY | 3.5 PREKRYTIE: ÚDAJE O NEPRETRŽITOM MONITOROVANÍ GLUKÓZY
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3.5 PREKRYTIE: ÚDAJE O NEPRETRŽITOM
MONITOROVANÍ GLUKÓZY
Pozrite si trendy o hladine glukózy v krvi podľa dňa v týždni
a časti dňa. Keď je zdroj údajov o glukóze nastavený na
nepretržité monitorovanie glukózy, sú k dispozícii dve
rôzne možnosti grafu prekrytia: Špagetový a AGP.
Prepnite na možnosť Špagetový alebo AGP a zobrazte
1 	rozličné
typy grafov predstavujúce údaje.

2

	Vyberte deň (alebo viacero dní) v týždni, aby ste
zobrazili graf, ktorý mapuje len tento špecifický údaj.
Zrušením výberu všetkých dní zobrazíte všetky údaje v
jednom grafe.

údaje o glukóze vrátane informácií o
4 	Zobrazte
priemere, štandardnej odchýlke, koeficiente variácií,
nameraných hodnotách/dňoch, čase v rozsahu a %
času aktívneho nepretržitého monitorovania glukózy.
Umiestnite kurzor myši na konkrétny dátum/čas grafu
5 	
AGP, aby ste porozumeli strednej hodnote a rozsahu
hodnôt glukózy.

kurzora myši na konkrétny dátum/čas
3 	Umiestnením
sa zobrazia údaje o glukóze odpovedajúce danému
bodu údajov. Posuňte kurzor doľava alebo doprava na
zobrazenie ďalších bodov údajov.
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3. GRAFY | 3.6 KALENDÁR
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3.6 KALENDÁR
Zaznačte vzory glukózy počas časových období s
kontextovými pohľadmi, ktoré zobrazujú, ako sú sacharidy
a inzulín vo vzájomnom vzťahu s hladinami glukózy.
Kalendár združuje údaje zo všetkých zdrojov údajov
1 	
(hladiny glukózy v krvi a nepretržité monitorovanie
glukózy) do jednej správy a poskytuje komplexný
prehľad všetkých údajov počas zvoleného časového
rámca.

2 	Ak sa zaznamenávajú údaje o glukóze,

sacharidoch, boluse a bazálnej dávke, zobrazia sa
ako kumulované grafy, ktoré umožňujú porovnanie
rozličných bodov údajov, a legenda poskytuje
informácie o farbách a symboloch.
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3 	Kliknutím na akýkoľvek deň sa presmerujete na
prehľad grafu 1 dňa pre konkrétny deň.

4. DENNÍK | 4.1 DÁVKY INZULÍNOVÉHO BOLUSU

4. DENNÍK
Denník (prístupný na karte Denník účtu pacienta) uvádza namerané údaje glukózy, sacharidov, inzulínového bolusu a
bazálneho inzulínu vo formáte denníka. Údaje sa zobrazujú na základe vybratého rozsahu dátumov (1 deň, 1 týždeň, 2
týždne, 30 dní, 90 dní alebo vlastný rozsah).

2

1

3

5

4
6

4.1 DÁVKY INZULÍNOVÉHO BOLUSU
1 	Údaje sa zoskupujú podľa týždňov, bez ohľadu na

vybraný časový rámec. Údaje sú farebne kódované
podľa toho, či sa nachádzajú nad rozsahom, v
cieľovom rozsahu a pod rozsahom

2
3

	Ak existuje viacero hodnôt pre údaj, sú označené
hviezdičkou (*) a zobrazí sa len najextrémnejšia
hodnota.
	Manuálne hodnoty sú označené písmom, ktoré
vyzerá ako písané rukou.

4 	Namerané údaje pred jedlom sú označené plnou
čiernou bodkou (•) vedľa nameraného údaja.

5 	Korekčný bolus (bolus korekčného typu) sa

označuje šípkou nadol () vedľa hodnoty bolusu,
ktorá sa zobrazuje pod údajom.

6 	Priemery podľa časti dňa (ráno, popoludní, večer

a v noci) sa zobrazujú pod správou – s týždennými
priemermi úplne vpravo.
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5. HISTÓRIA | ZAZNAMENANÉ A RUČNE ZADANÉ UDALOSTI

5. HISTÓRIA
Denník histórie (prístupný cez kartu História v pacientskom účte) zobrazuje celý rad rôznych udalostí, ktoré pacient
zaznamenal buď prostredníctvom svojich zariadení, alebo ich ručne zadal prostredníctvom aplikácie Glooko Mobile.
Údaje sa zobrazujú na základe vybraného rozsahu dátumov (1 deň, 1 týždeň, 2 týždne, 30 dní, 90 dní alebo vlastný
rozsah).

1

2

5.1 ZAZNAMENANÉ A RUČNE ZADANÉ UDALOSTI
V denníku histórie sa zobrazujú nedávno
1 	

zaznamenané udalosti vrátane A1c, alarmov, hodnôt
BG, krvného tlaku, cvičenia, potravín, inzulínu,
ketónov, liekov, poznámok a hmotnosti.
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Udalosti v denníku histórie môžete filtrovať tak,
2 	

aby sa za vybrané časové obdobie zobrazovali len
konkrétne údaje.

6. POZNATKY | 6.1 ZMENA NASTAVENIA A MIESTA

6. POZNATKY
Poznatky o správach (prístupné na karte Poznatky účtu pacienta) poskytujú detailné pohľady na údaje o inzulíne, len
ak sa do účtu nahrala inzulínová pumpa. Údaje sa zobrazujú na základe vybratého rozsahu dátumov (1 deň, 1 týždeň,
2 týždne, 30 dní, 90 dní alebo vlastný rozsah) a zdroja údajov o glukóze (hladina glukózy v krvi alebo nepretržité
monitorovanie glukózy).

1
2

3

6.1 ZMENA NASTAVENIA A MIESTA
Pozrite si, ako frekvencia zmien nastavených na danom
mieste ovplyvňuje hladinu glukózy.

1 	Prepnite na možnosť hladina glukózy v krvi alebo

nepretržité monitorovanie glukózy na prezeranie
vzorov udalostí zmeny nastavenia/miesta
prostredníctvom zdroja údajov.

2 	Namerané údaje sú zoskupené podľa času medzi

Tmavomodrá časť každého stĺpca predstavuje údaje
patriace do rozsahu 25 – 75 % priemernej hladiny
glukózy v krvi – 12 hodín pred zmenou a svetlo
modrá časť do rozsahu 10 – 90 %.

3 	Hladiny glukózy –12 hodín pred zmenou nastavenia/
miesta a + 6 hodín po zmene dňa sa zobrazujú pod
primárnym grafom. Kliknutím na akýkoľvek deň
prejdete na prehľad grafu 1 dňa.

udalosťami ( 1 deň, 2 dni, 3 dni, 4 dni a 5 dní).
Stredové (stredné) hodnoty hladiny glukózy v krvi
pre každú skupinu sú označené modrou bodkou (•).
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6. POZNATKY | 6.2 DOČASNÉ ZNÍŽENIE A POZASTAVENIE BAZÁLNEJ DÁVKY

1
2

6.2 DOČASNÉ ZNÍŽENIE A POZASTAVENIE
BAZÁLNEJ DÁVKY
Pochopte, ako dočasne bazálna dávka znižuje alebo
pozastavuje vplyv na hladiny glukózy, môžete si pozrieť
hodnoty pred, počas a po každej akcii.

1 	Zobrazte zmeny v glukóze –1 hodinu pred zmenou,
počas zmeny (v prírastkoch po 15 minútach) a
+ 4 hodiny po zmene. Usporiadajte údaje podľa
dátumu, času, dočasnej bazálnej dávky alebo
trvania.

2 	Vyberte čas, po uplynutí ktorého prejdete na
prehľad grafu 1 dňa.
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6. POZNATKY | 6.3 DOČASNÉ ZVÝŠENIE BAZÁLNEJ DÁVKY

1
2

6.3 DOČASNÉ ZVÝŠENIE BAZÁLNEJ DÁVKY
Pochopte, ako dočasne bazálna dávka zvyšuje vplyv na
hladiny glukózy, môžete si pozrieť hodnoty pred, počas a
po každom zvýšení.

1 	Zobrazte zmeny v glukóze –1 hodinu pred zmenou,
počas zmeny (v prírastkoch po 15 minútach) a
+ 4 hodiny po zmene. Usporiadajte údaje podľa
dátumu, času, dočasnej bazálnej dávky alebo
trvania.

2 	Vyberte čas, po uplynutí ktorého prejdete na prehľad
grafu 1 dňa.
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7. ZARIADENIA

7. ZARIADENIA
1
5

3

4
2

7.1 PROFILY PUMPY
Obrazovka Zariadenia (prístupná na karte Zariadenia účtu
pacienta) poskytuje prístup k nastaveniam inzulínovej
pumpy s cieľom pomôcť pri rozhodovaniach o pláne
liečby. Základné informácie o meračoch hladiny glukózy v
krvi (glukomeroch) a nepretržitom monitorovaní glukózy.

1 	Zobraziť všetky zariadenia používané majiteľom
účtu.

2 	Výberom zariadenia zo zoznamu sa dostupné

nastavenia pre toto zariadenie zobrazia na pravej
strane.
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3 	Prepínanie medzi možnosťami Profily pumpy

a Nastavenia zariadenia je možné po načítaní
inzulínovej pumpy. Toto umožňuje používateľom
zobraziť profil pumpy a nastavenia v dvoch
samostatných zobrazeniach.

4 	Predchádzajúce nastavenia pumpy je možné

zobraziť výberom času nahrania v rozbaľovacej
ponuke.

5 	Časový posun zariadenia odkazuje na rozdiel v čase

na nahrávanom zariadení v porovnaní so systémom,
ktorý sa používa na nahrávanie. To môže indikovať,
že čas na zariadení je nesprávny.

8. VYTVORENIE SPRÁV

8. VYTVORENIE SPRÁV

Kliknite na možnosť Vytvoriť správu vo formáte PDF na
väčšine obrazoviek v rámci účtu pacienta a vytvorte správu
na zdieľanie alebo uloženie.
Vyberte rozsah dátumov (1 deň, 1 týždeň, 2 týždne,
30 dní, 90 dní alebo vlastný rozsah), údaje správy, ktoré
sa budú nachádzať v správe, a režim tlače, a potom
kliknite na možnosť Vytvoriť PDF.

• POZNÁMKA: klinickí lekári majú tiež možnosť uložiť výber
správy ako obľúbený profil. Ak sa chcete dozvedieť viac
informácií o tejto funkcii, pozrite si príručku rýchleho
spustenia aplikácie Glooko® pre kliniky.
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PODPORA

PODPORA

Ak máte akékoľvek otázky, vždy vám radi pomôžeme. Môžete nás kontaktovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich
spôsobov:
• webová podpora: https://support.glooko.com
• e-mailová podpora: help@glooko.com
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