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PRZEZNACZENIE
Glooko to oprogramowanie do zarządzania danymi przeznaczone do użytku w warunkach domowych i profesjonalnych. Ma ono
za zadanie wspomagać chorych na cukrzycę oraz odpowiedzialny za nich personel medyczny w przeglądaniu, analizie i ocenie
danych z urządzenia, a tym samym wspierać realizowanie skutecznego programu kontroli cukrzycy. Łącząc się ze zgodnymi
urządzeniami medycznymi i narzędziami śledzącymi, Glooko umożliwia użytkownikom przesyłanie danych do systemu Glooko.
Glooko nie podejmuje decyzji dotyczących leczenia ani nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej.

OSTRZEŻENIE!
Glooko nie dokonuje pomiarów, nie formułuje interpretacji ani nie podejmuje decyzji odnośnie do przekazywanych przez
niego danych, ani też nie ma za zadanie automatycznie podejmować decyzje dotyczące terapii i nie może zastępować
profesjonalnej oceny. Wszelka diagnostyka medyczna i leczenie muszą się odbywać pod kontrolą i nadzorem odpowiedniego
świadczeniodawcy.
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WPROWADZENIE
Glooko synchronizuje dane z urządzeń pomagających w kontrolowaniu cukrzycy, takich jak glukometry (mierniki
poziomu glukozy we krwi, PG), pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania poziomu glukozy we krwi (CGM),
zegarki sportowe i urządzenia osobiste oraz przedstawia te dane w łatwych do zrozumienia raportach i na wykresach
w celu poprawy ogólnej jakości i skuteczności opieki nad osobami chorymi na cukrzycę.
Podane w tym przewodniku raporty są dostępne w aplikacji internetowej Glooko. Uzyskaj dostęp do aplikacji
internetowej Glooko w przeglądarce przechodząc do strony my.glooko.com.
Więcej o sposobach korzystania z aplikacji Glooko dowiesz się w jednym z poniższych krótkich przewodników:
• Krótki przewodnik systemu Glooko® dla klinik
• Krótki przewodnik systemu Glooko® do użytku osobistego
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1. RAPORTY

RAPORTY
1. KRYTERIA RAPORTÓW
1.1 ZAKRES DAT
U góry ekranów Podsumowanie, Wykresy, Dziennik i
Spostrzeżenia znajduje się opcja wyboru zakresu dat
raportów. Opcje dat: 1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni,
90 dni i Zakres niestandardowy. Domyślny zakres dat
raportów wynosi 2 tygodnie.
UWAGA: podczas wyświetlania dodatkowych raportów
na koncie pacjenta wybrany zakres dat pozostanie
niezmieniony, ale po wyjściu z konta lub po wylogowaniu
się użytkownika wybór zostanie zresetowany. Każdy
dostęp do konta wymaga zmiany zakresu dat, aby móc
wyświetlić dane z innego zakresu dat.

1.2 Ź
 RÓDŁO DANYCH O
GLUKOZIE
U góry ekranów Podsumowanie, Wykresy i Spostrzeżenia
(Zmiana ustawień i ośrodka) znajduje się opcja wyboru
źródła danych o glukozie, które określa rodzaj danych
dotyczących glukozy wyświetlanych w raportach. Opcje
źródeł danych o glukozie zawierają dane PG i CGM.
Domyślnym źródłem danych jest to, które ma najnowsze
odczyty powiązane z kontem pacjenta.
UWAGA: jeśli na konto załadowano tylko jeden rodzaj
danych (PG lub CGM), nie ma opcji zmiany źródła danych
o glukozie.

1.3 ŹRÓDŁO DANYCH O
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
U góry ekranu Podsumowanie znajduje się opcja wyboru
źródła danych o aktywności fizycznej (jeśli dotyczy),
co określa rodzaj danych o aktywności fizycznej
wyświetlanych w raportach. Opcje źródeł danych
o aktywności fizycznej: kroki, czas trwania, kalorie,
odległość w milach (mi) i odległość w kilometrach (km).
UWAGA: jeśli z kontem pacjenta powiązanych jest wiele
urządzeń monitorujących, klikając znak zaznaczania obok
danego urządzenia można wybrać tylko urządzenia,
których dane należy wyświetlić. Wybrane urządzenia są
zaznaczone na niebiesko.
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2. PODSUMOWANIE | 2.1 GLUKOZA

2. PODSUMOWANIE
Podsumowanie (dostęp z karty z konta pacjenta Podsumowanie) pokazuje skonsolidowany widok najważniejszych
mierników cukrzycy. Dane są wyświetlane po wybraniu zakresu dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni, 90 dni lub
zakres niestandardowy) i źródła danych o glukozie (PG lub CGM).

1
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2.1 GLUKOZA
Spójrzmy na statystyki poziomów glukozy. Kodowanie
kolorami ułatwia odróżnianie odczytów mieszczących się
powyżej, poniżej lub w zakresie docelowym.

1 	Odczyty poziomów glukozy w przedziale czasowym
są wyświetlane dla różnych zakresów. Poniżej
można zobaczyć procent czasu aktywności CGM lub
średnie odczyty PG na dobę, w wybranym okresie.

2 	Podsumowanie danych o poziomach glukozy:

wskaźnik zarządzania glukozą (GMI), średnia,
mediana (środek wartości), standardowe odchylenie
(SD), wskaźnik zmienności (CV), % czasu aktywności
CGM (gdy wyświetlany jest CGM), odczyty/doba
(gdy wyświetlany jest PG), najwyższy i najniższy.
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3 	Bardziej szczegółowe dane o poziomach glukozy

można wyświetlić korzystając z opcji widoku
przedziałów czasowych: co dwie godziny, pora dnia
lub dzień tygodnia. Po wybraniu jednego z tych
przedziałów czasowych, wyświetlane poniżej dane
ulegną zmianie.

myszą nad wykresem AGP, aby
4 	Przeciągnij
wyświetlić trend w poziomach glukozy dla
wybranej pory dnia. W trybie PG przesuń myszą
nad dowolnym słupkiem wykresu słupkowego,
aby wyświetlić, jaki procent odczytów był Bardzo
wysoki, Wysoki, W zakresie, Niski, Bardzo niski w
wybranych przedziałach czasowych.

2. PODSUMOWANIE | 2.2 INSULINA, DIETA, FITNESS
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2.2 INSULINA, DIETA, FITNESS, LGS/PLGS
I DANE SYSTEMU
Zobacz informacje na temat dawek insuliny, spożycia
węglowodanów i aktywności w wybranych zakresach dat.
synchronizowania danych pompy insulinowej
1 	Podczas
z Glooko, wykres kołowy Insuliny pokazuje dobowe
średnie wartości dawki podstawowej i bolusa w
wybranym okresie.

wyświetla procent całkowity bolusów, gdzie
2 	Zastępuje
ilość podanej insuliny rożni się od ilości proponowanej
przez pompę.
wyświetla średnią ilość węglowodanów na dobę
3 	Dieta
i średnią liczbę wpisów jedzenia na dobę.

rejestrowania danych fitness (poprzez
4 	Podczas
urządzenie osobiste lub wpisując ręcznie), Fitness może
wyświetlać Kroki, Czas trwania, Kalorie lub Odległość
na podstawie wybranego Źródła danych o aktywności
fizycznej.

przypadku urządzeń kompatybilnych, LGS/PLGS
5 	W
wyświetla opcję Automatyczne zawieszenie insuliny.
Uwaga: ta opcja jest wyświetlana tylko w obecności
danych LGS/PLGS w danym zakresie czasu.
W przypadku urządzeń kompatybilnych w oknie Dane
6 	
systemu wyświetlane są informacje o zaawansowanej

technologii pomp insulinowych (np. Basal-IQ, Control-IQ
i Omnipod 5).
Uwaga: informacje w 5 i 6 zostaną wyświetlone tylko w
obecności danych podczas danego zakresu czasu.
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2. PODSUMOWANIE | 2.3 TRENDY

1

2

3

2.3 TRENDY*
Identyfikuj kluczowe trendy, takie jak kiedy wzrasta
poziom glukozy we krwi i wykorzystuj te dane do
poprawienia kontroli cukrzycy. (UWAGA: trendy nie
obejmują odczytów PG wprowadzonych do pompy
insulinowej).

1 	Porównania wskazują, jak często odczyty PG są

Wysokie, Niskie i W zakresie w wybranych ramach
czasowych – oraz odczyt Średni – w porównaniu z
poprzednimi ramami czasowymi.
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2 	Wzorce wskazują pory dnia, w których odczyty są
zauważalnie Wysokie i Niskie. Są one wyświetlane
tylko dla 30-dniowych ram czasowych.

3 	Najlepsze dni wskazują, w których dniach tygodnia

cukrzyca była pod największą kontrolą w wybranych
ramach czasowych.
* Obecnie dostępna tylko w USA.

3. WYKRESY | 3.1 PRZEGLĄD: DANE O PG

3. WYKRESY
Wykresy (dostęp z karty z konta pacjenta Wykresy) przedstawiają wizualnie dane o cukrzycy. Dane są wyświetlane na
podstawie wybranych opcji: zakres dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni, 90 dni lub zakres niestandardowy), źródło
danych o glukozie (PG lub CGM) i źródło danych o aktywności fizycznej (kroki, czas trwania, kalorie, odległość w milach
(mi) lub odległość w kilometrach (km).
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3.1 PRZEGLĄD: DANE O PG
Zobacz, jak poziomy glukozy we krwi korelują z ilością
insuliny, węglowodanów i aktywności fizycznej w wybranych
ramach czasowych. Po ustawieniu źródła danych o glukozie
na PG, dane o glukozie pokazują, odpowiednio, dane PG
(poziomu glukozy we krwi).
o glukozie, węglowodanach, insulinie i
1 	Dane
aktywności fizycznej, jeśli są zarejestrowane, są
wyświetlane jako kolumnowe wykresy skumulowane,
umożliwiając porównanie różnych punktów danych,
a legenda umożliwia zrozumienie kolorów i symboli.
Rozwiń formularz rejestrowania, aby ustawić godziny
posiłków danego pacjenta.

opcję Percentyle, aby wyświetlić dane 10.2 	Wybierz
90. percentyla oraz 25.-75. percentyla według dnia
lub tygodnia. Wybierz opcję Średnie, aby wyświetlić
linię trendu wskazującą średnie dane o glukozie
w wybranych ramach czasowych. Ustaw godziny
posiłków.
myszą nad dowolnym dniem, aby wyświetlić
3 	Przesuń
dane o glukozie, węglowodanach, insulinie i
aktywności fizycznej korelujące w tym konkretnym
dniu. Kliknij ten dzień, aby wyświetlić wykres Przegląd
- dzień 1 dla danego dnia.
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3. WYKRESY | 3.2 PRZEGLĄD: DANE O CGM
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1. Zmienne
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3.2 PRZEGLĄD: DANE O CGM
Zobacz, jak poziomy glukozy we krwi korelują z ilością
insuliny, węglowodanów i aktywności fizycznej w wybranych
ramach czasowych. Po ustawieniu źródła danych o glukozie
na CGM, dane o glukozie pokazują, odpowiednio, dane o CGM
(ciągłym monitorowaniu glukozy).

1 	Dane o glukozie, węglowodanach, insulinie i

aktywności fizycznej, jeśli są zarejestrowane, są
wyświetlane jako kolumnowe wykresy skumulowane,
umożliwiając porównanie różnych punktów danych, a
legenda umożliwia zrozumienie kolorów i symboli.

2 	Wybierz opcję Percentyle, aby wyświetlić dane 10.-

90. percentyla oraz 25.-75. percentyla według dnia
lub tygodnia. Wybierz opcję Średnie, aby wyświetlić
linię trendu wskazującą średnie dane o glukozie w
wybranych ramach czasowych.
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3 	Przesuń myszą nad dowolnym dniem, aby wyświetlić

dane o glukozie, węglowodanach, insulinie i
aktywności fizycznej korelujące w tym konkretnym
dniu. Kliknij ten dzień, aby wyświetlić wykres Przegląd
- dzień 1 dla danego dnia.

4 	Na wszystkich wykresach i we wszystkich raportach,

wszystkie dane o insulinie są zgrupowane razem jako
Insulina, chyba że jest pompa insulinowa i dane o
insulinie Smart Pen (i/lub wprowadzane ręcznie). W
takim przypadku dane pompy insulinowej wyświetlane
są jako Insulina - Pompa, natomiast dane o insulinie
Smart Pen (i/lub wartości wprowadzone ręcznie)
wyświetlane są jako Insulina - Inna.

3. WYKRESY | 3.3 PRZEGLĄD: DZIEŃ 1
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3.3 PRZEGLĄD: DZIEŃ 1
Zobacz, jak poziomy glukozy we krwi korelują z ilością
insuliny, węglowodanów i aktywności fizycznej w
konkretnym dniu.

1

	Dane o glukozie, węglowodanach, bolusie, szybkości
dawki podstawowej i aktywności fizycznej, jeśli
są zarejestrowane, są wyświetlane jako kolumnowe
wykresy skumulowane, umożliwiając porównanie
różnych punktów danych, a legenda umożliwia
zrozumienie kolorów i symboli.

2

	Ten wykres pokazuje wszystkie dane o glukozie
ze wszystkich źródeł danych (PG i CGM). Zakres
docelowy przed posiłkiem jest wskazany
przerywanymi liniami, a zakres docelowy po posiłku
jest wskazany ciągłymi liniami.

myszą nad dowolnym punktem danych, aby
3 	Przesuń
wyświetlić odczyt poziomu glukozy we krwi, łączną

ilość węglowodanów, dane o insulinie lub aktywności
fizycznej dla konkretnej godziny.
pompa z systemem Basal-IQ lub Control-IQ
4 	Jeżeli
została zsynchronizowana z Glooko, informacje te będą
wyświetlane jako System. Dodatkowe informacje, takie
jak automatyczne podawanie insuliny i automatyczne
zawieszenia pompy itp. można również zobaczyć w
opcji Bolus i Szybkość dawki podstawowej.

zsynchronizowano Omnipod 5 z Glooko,
5 	Jeśli
informacje pętli zamkniętej będą wyświetlane

jako System. Dodatkowe informacje na temat
automatycznego wstrzymania są wyświetlane jako
OP5 BASAL.
Więcej informacji na temat danych podawanych przez
system jest widocznych w Legendzie, pod wykresem.
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3.WYKRESY | 3.4 NAKŁADKA: DANE O PG
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3.4 NAKŁADKA: DANE O PG
Zobacz trendy poziomu glukozy we krwi według dni
tygodnia i pór dnia. Po ustawieniu Źródła danych o glukozie
na PG, pojawiają się dwie odmienne opcje wykresu nakładki:
Rozrzutu i Pudełkowy.
na wykres Rozrzutu lub Pudełkowy, żeby
1 	Przełączaj
wyświetlać odmienne rodzaje wykresów wizualizacji
danych.
wyświetlania wykresu rozrzutu wybierz opcję
2 	Podczas
Połącz dni, aby połączyć kropki wszystkich odczytów
poziomu glukozy we krwi (PG). Wybierz opcję Średnie,
aby wyświetlić linię trendu wskazującą średnie odczyty
w wybranych ramach czasowych.

3
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	Wybierz dzień (lub wiele dni) tygodnia, aby wyświetlić
wykres tylko tej konkretnej daty. Usuń zaznaczenie
wszystkich dni, aby wyświetlić wszystkie dane na
jednym wykresie.

myszą nad konkretną datą/czasem, aby
4 	Przesuń
wyświetlić dane o glukozie dotyczące takiego punktu
danych. Kliknij punkt na wykresie Rozrzutu, aby na
liście Historii wyświetlić dane przed i za tym odczytem.
Przesuń myszą w lewo lub w prawo, aby wyświetlić
inne punkty danych.

5 	Wyświetl informacje dotyczące poziomów glukozy,
w tym średnie, standardowe odchylenie, wskaźnik
zmienności, odczyty/doba i zakresy poziomów
glukozy.

Przesuń myszą nad konkretną datą/czasem w
6 	
wykresie pudełkowym, aby wyświetlić zakres
wartości CGM dla danego dnia.

3. WYKRESY | 3.5 NAKŁADKA: DANE O CGM
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3.5 NAKŁADKA: DANE O CGM
Zobacz trendy poziomu glukozy we krwi według dni
tygodnia i pór dnia. Po ustawieniu źródła danych o
glukozie na CGM, pojawiają się dwie odmienne opcje
wykresu nakładki: Spaghetti i AGP.

1 	Przełączaj na wykres Spaghetti lub AGP, żeby

wyświetlać odmienne rodzaje wykresów wizualizacji
danych.

dzień (lub wiele dni) tygodnia, aby
2 	Wybierz
wyświetlić wykres tylko tej konkretnej daty.

4 	Wyświetl informacje dotyczące poziomów glukozy,
w tym średnie, standardowe odchylenie, wskaźnik
zmienności, odczyty/doba, informacje o czasie w
przedziale i % czasu aktywności CGM.

Przesuń myszą nad konkretną datą/czasem wykresu
5 	
AGP, aby zrozumieć medianę i zakresy wartości
glukozy.

Usuń zaznaczenie wszystkich dni, aby wyświetlić
wszystkie dane na jednym wykresie.

3 	Przesuń myszą nad konkretną datą/czasem, aby

wyświetlić dane o glukozie dotyczące takiego
punktu danych. Przesuń myszą w lewo lub w prawo,
aby wyświetlić inne punkty danych.
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3. WYKRESY | 3.6 KALENDARZ

1
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3

3.6 KALENDARZ
Zauważ wzorce glukozy w okresach podanych
w widokach kontekstowych, pokazujących korelacje
węglowodanów i insuliny z poziomami glukozy we krwi.
Kalendarz konsoliduje dane ze wszystkich źródeł
1 	
danych (PG i CGM) w jednym raporcie, zapewniając
kompleksowy widok wszystkich danych dla
wybranych ram czasowych.

2 	Dane o glukozie, węglowodanach, bolusie

i szybkości dawki podstawowej, jeśli są
zarejestrowane, są wyświetlane jako kolumnowe
wykresy skumulowane, umożliwiając porównanie
różnych punktów danych, a legenda umożliwia
zrozumienie kolorów i symboli.
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3 	Kliknij dowolny dzień, aby wyświetlić wykres
Przegląd - dzień 1 dla danego dnia.

4. DZIENNIK | 4.1 DAWKI BOLUSU INSULINY

4. DZIENNIK
Dziennik (do którego dostęp jest z karty Dziennik na koncie pacjenta) pokazuje odczyty poziomów glukozy we krwi,
węglowodany, insulinę bolusową i podstawową w formacie codziennie wypełnianego dziennika. Dane są wyświetlane po
wybraniu zakresu dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni, 90 dni lub zakresu niestandardowego).

2
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4.1 DAWKI BOLUSU INSULINY
1 	Dane są grupowane według tygodni, niezależnie od
wybranych ram czasowych. Odczyty są kodowane
kolorami zgodnie z ich znaczeniami: Powyżej
zakresu, W zakresie docelowym i Poniżej zakresu

2
3

	Jeśli istnieją wartości wielokrotne dla danego
odczytu, są one wskazane gwiazdką (*), i
wyświetlana jest tylko najbardziej skrajna wartość.
	Wartości wprowadzone ręcznie są wskazane
czcionką naśladującą pismo ręczne.

4 	Odczyty pobrane przed posiłkiem są wskazane
czarną kropką (•) wstawioną obok odczytu.

5 	Bolus korekcyjny (typu korekcyjnego) jest wskazany
strzałką skierowaną w dół (), wstawioną obok
wartości bolusu, wyświetlaną poniżej odczytu.

6 	Wartości średnie według pór dnia (rano, po

południu, wieczorem i w nocy) są wyświetlane pod
raportem, z tygodniowymi wartościami średnimi,
całkiem po prawej stronie.
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5. HISTORIA | ZDARZENIA REJESTROWANE LUB WPROWADZONE RĘCZNIE

5. HISTORIA
Dziennik danych historycznych (dostępny poprzez kartę Historia na koncie pacjenta) zawiera wykaz różnych
zdarzeń, które pacjent zarejestrował poprzez swoje urządzenia lub wprowadził ręcznie poprzez aplikację Glooko
Mobile App. Dane są wyświetlane po wybraniu zakresu dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni, 90 dni lub zakresu
niestandardowego).

2

1

5.1 ZDARZENIA REJESTROWANE LUB
WPROWADZONE RĘCZNIE
Dziennik danych historycznych zawiera wykaz
1 	

ostatnio zarejestrowanych zdarzeń, w tym: A1c,
Alarmy, Poziom glukozy we krwi (BG), Ciśnienie krwi,
Aktywność fizyczna, Jedzenie, Insulina, Ketony, Leki,
Notatki i Masa ciała.
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Zdarzenia w dzienniku danych historycznych można
2 	
filtrować w celu wyświetlania określonych danych z
wybranego zakresu dat.

6. SPOSTRZEŻENIA | 6.1 ZMIANA USTAWIEŃ I OŚRODKA

6. SPOSTRZEŻENIA
Raporty spostrzeżeń (do których dostęp jest możliwy z karty Spostrzeżenia na koncie pacjenta) zapewniają
szczegółowe widoki tylko danych o insulinie, jeśli do konta załadowano pompę insulinową. Dane są wyświetlane po
wybraniu zakresu dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni, 90 dni lub zakres niestandardowy) i źródła danych o
glukozie (PG lub CGM).

1
2

3

6.1 ZMIANA USTAWIEŃ I OŚRODKA
Zobacz, jakie skutki dla poziomów glukozy we krwi ma
częstość zmian ustawień/ośrodka.

1 	Przełączaj na PG lub CGM, aby wyświetlać wzorce

wydarzeń zmian ustawień/ośrodka według źródeł
danych.

2 	Odczyty są grupowane według czasu, jaki upłynął
między zdarzeniami ( 1 dzień, 2 dni, 3 dni, 4 dni
i 5 dni). Wartości mediany (środkowe) o PG dla
każdej grupy są wskazane niebieską kropką (•).
Ciemnoniebieska część każdego paska wskazuje

odczyt mieszczący się w zakresie 25-75% średniego
PG -12 godzin przed zmianą, a część jasnoniebieska
to odczyt mieszczący się w zakresie 10-90%.

3 	Poziomy glukozy we krwi -12 godzin przed zmianą

ustawienia/ośrodka i +6 godzin po zmianie według
dni wyświetlane są poniżej wykresu podstawowego.
Kliknij dowolny dzień, aby przejść do wykresu
Przegląd - dzień 1.
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6. SPOSTRZEŻENIA | 6.2 OBNIŻANIE I WSTRZYMANIE TYMCZASOWEJ SZYBKOŚCI DAWKI PODSTAWOWEJ

1
2

6.2 OBNIŻANIE I WSTRZYMANIE TYMCZASOWEJ
SZYBKOŚCI DAWKI PODSTAWOWEJ
Przeglądając odczyty przed, podczas i po każdym
zmniejszeniu lub wstrzymaniu, zrozumiesz, w jaki sposób
obniżenie lub wstrzymanie tymczasowej szybkości dawki
podstawowej wpływa na poziomy glukozy we krwi.

1 	Wyświetl zmiany w opcji Glukoza -1 godzinę przed

zmianą, podczas zmiany (w odstępach co 15 minut)
i +4 godziny po zmianie. Porządkuj dane według
dat, godzin, tymczasowej szybkości dawki
podstawowej lub czasu trwania.

2 	Wybierz godzinę, aby przejść do wykresu Przegląd
1 dzień.
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6. SPOSTRZEŻENIA | 6.3 PODWYŻSZANIE TYMCZASOWEJ SZYBKOŚCI DAWKI PODSTAWOWEJ

1
2

6.3 PODWYŻSZANIE TYMCZASOWEJ SZYBKOŚCI
DAWKI PODSTAWOWEJ
Przeglądając odczyty przed, podczas i po każdym
zwiększeniu, zrozumiesz, w jaki sposób zwiększenie
tymczasowej szybkości dawki podstawowej wpływa na
poziomy glukozy we krwi.

1 	Wyświetl zmiany w opcji Glukoza -1 godzinę przed

zmianą, podczas zmiany (w odstępach co 15 minut) i
+4 godziny po zmianie. Porządkuj dane według dat,
godzin, tymczasowej szybkości dawki podstawowej
lub czasu trwania.

2 	Wybierz godzinę, aby przejść do wykresu Przegląd
1 dzień.
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7. URZĄDZENIA

7. URZĄDZENIA
1
5

3

4
2

7.1 PROFILE POMPY
Ekran Urządzenia (do którego dostęp jest możliwy z
karty Urządzenia na koncie pacjenta) zapewnia dostęp do
ustawień pompy insulinowej, by pomóc w podejmowaniu
decyzji dotyczących planu leczenia. Wyświetlane są także
podstawowe informacje o glukometrach i systemie CGM.

3 	Można się przełączać pomiędzy Profilami

pompy i Ustawieniami urządzenia, gdy przesłano
pompę insulinową. Umożliwia to użytkownikom
wyświetlenie profilu i ustawień pompy w dwóch
osobnych widokach.

1 	Wyświetl wszystkie urządzenia używane przez

4 	Poprzednie ustawienie pompy można wyświetlić po

2 	Po zaznaczeniu urządzenia na liście, po prawej

5 	Przesunięcie czasowe urządzenia dotyczy różnicy

właściciela konta.

stronie zostaną wyświetlone dostępne ustawienia
tego urządzenia.
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wybraniu, w menu rozwijanym, godziny przesłania.

w czasie ładowanego urządzenia a systemu
używanego do załadowania. Może wskazywać,
że czas urządzenia jest nieprawidłowy.

8. TWORZENIE RAPORTÓW

8. TWORZENIE RAPORTÓW

Kliknij opcję Utwórz raport PDF na większości ekranów
konta pacjenta, aby utworzyć raport i udostępnić go lub
zapisać.
Wybierz zakres dat (1 dzień, 1 tydzień, 2 tygodnie, 30 dni,
90 dni lub zakres niestandardowy), dane raportu, które
należy włączyć do raportu i tryb drukowania, następnie
kliknij Utwórz PDF.

• UWAGA: lekarze mają również możliwość zapisania
wybranego raportu jako ulubiony profil. Więcej o tej
funkcji dowiesz się z Krótkiego przewodnika systemu
Glooko® dla klinik.
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POMOC

POMOC

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Można się z nami kontaktować w dowolny z poniższych sposobów:
• Pomoc online: https://support.glooko.com
• Pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej: help@glooko.com
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