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KULLANIM AMACI
Glooko, etkili bir diyabet yönetim programı oluşturulmasına destek olmak amacıyla, diyabetli bireylerin ve sağlık uzmanlarının
cihaz verilerini incelemesine, analiz etmesine ve değerlendirmesine yardımcı olmak üzere evde ve profesyonel ortamlarda
kullanım için tasarlanan bir veri yönetim yazılımıdır. Glooko, uyumlu tıbbi cihazlarına ve takip aletlerine bağlanarak kullanıcıların
verilerini Glooko sistemine aktarmasına olanak tanır. Glooko tedavi kararları sağlamak amacıyla veya profesyonel sağlık
önerilerinin yerine kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

DIKKAT!
Glooko, aktardığı verilerde ölçüm yapmaz, bu verilerle ilgili yorumda bulunmaz veya karar vermez. Ayrıca, otomatik tedavi kararları
sunmak veya profesyonel kararların yerine kullanılmak amacıyla da tasarlanmamıştır. Tüm tıbbi teşhis ve tedaviler, yetkin bir sağlık
uzmanının denetim ve gözetimi altında gerçekleştirilmelidir.
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GİRİŞ
Glooko; kan şekeri (KŞ) ölçüm aletleri, insülin pompaları, sürekli glikoz monitörleri (SGM'ler), fitness izleyicileri ve
takılabilir cihazlar gibi diyabet cihazlarından verileri senkronize eder ve bu verileri, diyabet bakımının genel kalitesini ve
etkinliğini artırmak amacıyla kolay anlaşılabilen raporlara ve grafiklere dönüştürerek sunar.
Bu kılavuzda kaynak gösterilen raporlara Glooko web uygulamasından ulaşabilirsiniz. Web tarayıcınıza my.glooko.com
adresini yazarak Glooko web uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz.
Glooko'yu nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi almak için aşağıdaki Hızlı Başlangıç Kılavuzlarından birine başvurun:
• Klinikler için Glooko® Hızlı Başlangıç Kılavuzu
• Kişisel Kullanım için Glooko® Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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1.RAPORLAR

RAPORLAR
1. RAPOR KRİTERLERİ
1.1 TARİH ARALIĞI
Özet, Grafikler, Kayıt Defteri ve Bilgiler ekranlarının en
üstünde rapor tarih aralığını seçmek için bir seçenek
bulunmaktadır. Tarih seçenekleri; 1 gün, 1 hafta, 2 hafta,
30 gün, 90 gün ve Özel Aralık şeklindedir. Raporlar için
varsayılan tarih aralığı 2 haftadır.
NOT: Hasta hesabındaki ilave raporları görüntülerken
tarih aralığı seçimi aynı kalacaktır fakat hesaptan çıkış
yapıldığında veya kullanıcı oturumu kapattığında bu
seçim sıfırlanacaktır. Farklı bir tarih aralığına ilişkin verileri
görüntülemek için hesaba her giriş yapıldığında tarih
aralığının değiştirilmesi gerekmektedir.

1.2 GLİKOZ VERİ KAYNAĞI
Özet, Grafikler ve Bilgiler (Yer ve Alan Değişikliği)
ekranlarının en üstünde raporlarda hangi tür glikoz
verilerinin görüntüleneceğini belirleyen glikoz veri
kaynağını seçmek için bir seçenek bulunmaktadır. Glikoz
veri kaynağı seçenekleri KŞ ve SGM'dir. Hasta hesabıyla
ilişkilendirilmiş en güncel okumalara sahip seçenek
varsayılan veri kaynağıdır.
NOT: Hesaba sadece tek bir veri türü (KŞ veya SGM)
yüklenmiş ise glikoz veri kaynağını değiştirme seçeneği
bulunmayacaktır.

1.3 EGZERSİZ VERİ
KAYNAĞI
Özet ekranının en üstünde raporlarda hangi tür egzersiz
verilerinin görüntüleneceğini belirleyen egzersiz veri
kaynağını (varsa) seçmek için bir seçenek bulunmaktadır.
Egzersiz veri kaynağı seçenekleri Adımlar, Süre, Kaloriler,
Mesafe - mil ve Mesafe - km'dir.
NOT: Hasta hesabı ile birden fazla sağlık cihazı
ilişkilendirilmiş ise, hangi cihaz(lar)daki verilerin
görüntülenmesini istiyorsanız o cihaz(lar)ın yanında yer
alan onay imine tıklayabilirsiniz. Seçili cihazlar mavi renkle
gösterilmektedir.
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2. ÖZET | 2.1 GLİKOZ

2. ÖZET
Özet (hasta hesabındaki Özet sekmesinden erişilebilir), en önemli diyabet ölçümlerini toplu halde göstermektedir. Veriler,
seçilen tarih aralığı (1 gün, 1 hafta, 2 hafta, 30 gün, 90 gün veya özel aralık) ve glikoz veri kaynağına (KŞ ve SGM) göre
görüntülenir.

1

2

3
4

2.1 GLİKOZ
Glikoz seviyeleri istatistiklerine hızlıca göz atabilirsiniz.
Renk kodlaması sayesinde beklenen hedef aralığın
üstünde, altında ve beklenen hedef aralıkta olan
okumaları kolayca görüntüleyebilirsiniz.

1 	Bir zaman aralığındaki glikoz okumaları farklı

aralıklarda gösterilir. Seçilen dönemde SGM’nin aktif
olduğu zaman yüzdesini veya günlük ortalama KŞ
okumalarını aşağıda görmek mümkündür.

2 	Glikoz özet verileri; GYG (Glikoz Yönetim

Göstergesi), Ortalama, Ortanca (orta nokta), SS
(Standart Sapma), VK (Varyasyon Katsayısı), Aktif
SGM Aktif Olma Süresi % (SGM görüntüleniyorsa),
Okuma/Gün (KŞ görüntüleniyorsa), En Yüksek ve En
Düşük verileri göstermektedir.

6

3 	Glikoz verilerini daha detaylı bir şekilde

görüntülemek isterseniz İki Saatlik, Günün Saati veya
Haftanın Günü şeklinde görüntüleme seçenekleri de
vardır. Bu seçeneklerden birini seçerseniz aşağıda
görüntülenen veriler de bu doğrultuda değişecektir.

seçilen bölümü için glikoz eğilimini görmek
4 	Günün
için imleci AGP grafiğinin üzerine getirin. KŞ
modundayken, hangi okuma yüzdesinin seçilen
zaman aralığında Çok Yüksek, Yüksek, Aralıkta,
Düşük, Çok Düşük seviyelerinden hangisine ait
olduğunu öğrenmek için fare imlecini çubuk grafikte
yer alan çubukların üzerine getirin.

2. ÖZET | 2.2 İNSÜLİN, DİYET, FITNESS
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2.2 İNSÜLİN, DİYET, FITNESS, LGS/PLGS
VE SİSTEM DETAYLARI
Seçilen tarih aralığındaki insülin dozları, karbonhidrat tüketimi
ve aktivite seviyelerine yönelik bilgileri inceleyebilirsiniz.

1

	İnsülin pompa verileri Glooko ile senkronize edildiyse
İnsulin pasta grafiği, seçilen zaman aralığındaki Bazal
ve Bolusun günlük ortalamalarını gösterir.

Kılınanlar, verilen insülin miktarı pompa
2 	Geçersiz
tarafından önerilen miktardan farklı olduğunda
bolusların toplam yüzdesini gösterir.

3

	Diyet, günlük ortalama Karbonhidrat miktarını ve
günlük yemek Girişlerinin ortalama sayısını gösterir.

verilerine erişilebiliyorsa (takılabilir bir cihaz
4 	Fitness
veya elle giriş aracılığıyla) Fitness, seçilen Egzersiz veri
kaynağına bağlı olarak Adım, Süre, Kalori veya Mesafe
bilgilerini gösterir.

cihazlarda insülini otomatik olarak askıya
5 	Uyumlu
almaya LGS/PLGS üzerinden ulaşılabilir. Not: Bu bilgiler
sadece, LGS/PLGS verileri belirtilen zaman aralığında
mevcut ise gösterilir.

Uyumlu cihazlarda, Sistem Detayları, ileri insülin pompa
6 	
teknolojisi (ör. Basal-IQ, Control-IQ ve Omnipod 5)
hakkında bilgi verir.

Not: 5 ve 6’deki bilgiler sadece, veriler belirtilen zaman
aralığında mevcut ise gösterilir.
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2. ÖZET | 2.3 EĞİLİMLER

1

2

3

2.3 EĞİLİMLER*
Önemli eğilimleri (ör. glikoz seviyeleri yükseldiğinde)
tespit edebilir ve bu bilgileri diyabet yönetiminizi
geliştirmek için kullanabilirsiniz. (NOT: Bir insülin
pompasına girilen KŞ okumaları bunlara dâhil değildir.)

1 	Karşılaştırmalar, seçilen zaman aralığına ilişkin KŞ
okumalarının bir önceki zaman aralığına kıyasla ne
sıklıkla Yüksek, Düşük ve Hedef Aralıkta olduğunu
(ve ayrıca okumaların Ortalamasını) gösterir.

2 	Paternler, okumaların gün içinde ciddi derecede

Yüksek ve Düşük olduğu zaman(lar)ı gösterir. Bu
veriler, sadece 30 günlük zaman aralığı şeklinde
görüntülenebilir.

3 	En iyi Günler, diyabet sağlığının haftanın hangi

gününde/günlerinde en çok kontrol altına alındığını
gösterir.
* Şu anda yalnızca ABD’de sunulmaktadır.
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3. GRAFİKLER | 3.1 GENEL BAKIŞ: KŞ VERILERI

3. GRAFİKLER
Grafikler (hasta hesabındaki Grafik sekmesi üzerinden erişilebilir), diyabet verilerini görselleştirerek sunar. Veriler; seçilen
tarih aralığı (1 gün, 1 hafta, 2 hafta, 30 gün, 90 gün veya özel aralık), glikoz veri kaynağı (KŞ ve SGM) ve egzersiz veri
kaynağına (adımlar, süre, kalori, mesafe - mil veya mesafe - km) göre görüntülenir.

2

1

3

3.1 GENEL BAKIŞ: KŞ VERİLERİ
Seçilen zaman aralığındaki glikoz seviyelerinin insülin,
karbonhidrat ve egzersiz ile nasıl ilişkilendirildiğini
inceleyebilirsiniz. Glikoz veri kaynağı, KŞ olarak
ayarlandığında glikoz verileri, KŞ verilerini bu ayara uygun
olarak gösterir.

1 	Glikoz, Karbonhidrat, İnsülin ve Egzersiz

verileri (kaydedilmiş ise) çeşitli veri noktalarının
karşılaştırmasının yapılmasına olanak sağlayan
yığılmış grafik olarak görüntülenir; göstergeler ise
renk ve sembollere dair bilgiler sunar. Hastanın öğün
zamanlarını ayarlamak için kayıt formunu genişletin.

Yüzdelik Dilim seçeneğini seçerek verileri günlük
2 	

veya haftalık olarak 10. ila 90. yüzdelik dilim ve 25.
ila 75. yüzdelik dilim şeklinde görüntüleyin. Ortalama
seçeneğini seçerek seçilen zaman aralığına ilişkin
glikoz ortalamalarını gösteren bir eğilim çizgisini
görüntüleyin. Öğün zamanlarını ayarlayın.

3 	Fare imlecini herhangi bir günün üzerine getirerek

ilgili gün ile ilişkili Glikoz, Karbonhidrat, İnsülin ve
Egzersiz verilerini görüntüleyin. İstediğiniz bir gün
üzerine tıkayarak ilgili güne özgü 1 Günlük Genel
Bakış grafiğini görüntüleyin.
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3. GRAFİKLER | 3.2 GENEL BAKIŞ: SGM VERİLERİ

2
1

3

1. Modal

4

3.2 GENEL BAKIŞ: SGM VERİLERİ
Seçilen zaman aralığındaki glikoz seviyelerinin insülin,
karbonhidrat ve egzersiz ile nasıl ilişkilendirildiğini
inceleyebilirsiniz. Glikoz veri kaynağı, SGM olarak
ayarlandığında glikoz verileri, SGM verilerini bu ayara
uygun olarak gösterir.

1 	Glikoz, Karbonhidrat, İnsülin ve Egzersiz

verileri (kaydedilmiş ise) çeşitli veri noktalarının
karşılaştırmasının yapılmasına olanak sağlayan
yığılmış grafik olarak görüntülenir; göstergeler ise
renk ve sembollere dair bilgiler sunar.

Yüzdelik Dilim seçeneğini seçerek verileri günlük
2 	
veya haftalık olarak 10. ila 90. yüzdelik dilim ve
25. ila 75. yüzdelik dilim şeklinde görüntüleyin.

10

3

Ortalama seçeneğini seçerek seçilen zaman
aralığına ilişkin glikoz ortalamalarını gösteren bir
eğilim çizgisini görüntüleyin.
	Fare imlecini herhangi bir günün üzerine getirerek
ilgili gün ile ilişkili Glikoz, Karbonhidrat, İnsülin ve
Egzersiz verilerini görüntüleyin. İstediğiniz bir gün
üzerine tıkayarak ilgili güne özgü 1 Günlük Genel
Bakış grafiğini görüntüleyin.

4 	Tüm grafikler ver raporlarda, insülin pompası ve

Akıllı Kalem (ve/veya elle girilmiş) insülin verileri
olmadığı müddetçe tüm insülin verileri İnsülin olarak
birlikte gruplandırılacaktır. Bu durumda insülin
pompası verileri İnsülin - Pompa olarak, Akıllı Kalem
(ve/veya elle girilmiş) insülin verileri ise İnsülin Diğer olarak görüntülenir.

3. GRAFİKLER | 3.3 GENEL BAKIŞ: 1 GÜNLÜK VERİLER

1
1.33

2

1.4

4
5

3.3 GENEL BAKIŞ: 1 GÜNLÜK VERİLER
Belirli bir gündeki glikoz seviyelerinin insülin, karbonhidrat
ve egzersiz ile nasıl ilişkilendirildiğini inceleyebilirsiniz.

karbonhidrat, insülin detayları veya egzersiz
detaylarını görüntüleyin.

1 	Glikoz, Karbonhidrat, Bolus, Bazal Hız, Sistem

4 	Basal-IQ veya Control-IQ teknolojisi olan bir pompa

2 	Bu grafik, tüm veri kaynaklarındaki Glikoz (KŞ ve

5 	Omnipod 5, Glooko ile senkronize edildiğinde kapalı

veEgzersiz verileri (kaydedilmiş ise) çeşitli veri
noktalarının karşılaştırmasının yapılmasına olanak
sağlayan yığılmış grafik olarak görüntülenir;
göstergeler ise renk ve sembollere dair bilgiler
sunar.
SGM) verilerini birleştirir. Öğün Öncesi Hedef Aralık
noktalı çizgiler ile gösterilirken Öğün Sonrası Hedef
Aralık ise düz çizgilerle gösterilir.

3 	Fare imlecini herhangi bir veri noktasına

getirerek ilgili zamana ait glikoz okuması, toplam

Glooko ile senkronize edildiğinde bu bilgi, Sistem
olarak görüntülenir. Otomatik insülin verilmesi
ve pompanın otomatik olarak askıya alınması vb.
gibi ilave bilgiler Bolus ve Bazal Hız altında da
görüntülenebilir.

devre bilgileri, Sistem olarak görüntülenir. Otomatik
askıya almalarla ilgili ek bilgiler OP5 BAZAL olarak
görünür.
Sistem Gönderimleri hakkında daha fazla bilgiye
grafiğin altındaki Sembollerden ulaşılabilir.
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3.GRAFİKLER | 3.4 YARDIMCI GRAFİK: KŞ VERİLERİ
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1

3.4 YARDIMCI GRAFİK: KŞ VERİLERİ
Haftanın günü ve günün zamanına göre kan şekeri eğilimlerini
inceleyebilirsiniz. Glikoz veri kaynağı KŞ olarak ayarlandığında
iki farklı Yardımcı Grafik seçeneği mevcuttur: Saçılım Grafiği
ve Kutu Diyagramı.
Saçılım Grafiği veya Kutu Diyagramı arasında geçiş
1 	
yaparak verileri görselleştiren farklı grafik türlerini
görüntüleyin.

2

	Saçılım Grafiğini görüntülerken: Günleri Bağla
seçeneğini seçerek tüm KŞ okuma noktalarını
bağlayın. Ortalama seçeneğini seçerek seçilen zaman
aralığındaki okuma ortalamalarını gösteren bir eğilim
çizgisini görüntüleyin.

bir gününü (veya birden fazla gün) seçerek
3 	Haftanın
sadece o gün için hazırlanan grafiği görüntüleyin.
Gün seçimini kaldırarak tüm verileri tek bir grafikte
görüntüleyin.
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imlecini ilgili bir tarihe/zamana getirerek o veri
4 	Fare
noktasına karşılık gelen glikoz verilerini görüntüleyin.

Saçılım Grafiği üzerinde yer alan bir noktaya tıklayarak
Geçmiş listesindeki ilgili okumanın öncesindeki ve
sonrasındaki verileri görüntüleyin. Fare imlecini sola
veya sağa getirerek diğer veri noktalarını inceleyin.

5 	Ortalama, Standart Sapma, Varyasyon Katsayısı,
Okumalar/Gün ve glikoz aralığı bilgilerini içeren
glikoz verilerini görüntüleyin.

İlgili gün için SGM değerleri aralığını görüntülemek
6 	
için fare imlecini Kutu Diyagramındaki belirli bir
tarihin/saatin üzerine getirin.

3. GRAFİKLER | 3.5 YARDIMCI GRAFİK: SGM VERİLERİ
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1

3.5 YARDIMCI GRAFİK: SGM VERİLERİ
Haftanın günü ve günün zamanına göre kan şekeri
eğilimlerini inceleyebilirsiniz. Glikoz veri kaynağı SGM
olarak ayarlandığında iki farklı Yardımcı Grafik seçeneği
mevcuttur: Spagetti Diyagramı ve AGP.
Spagetti Diyagramı veya AGP arasında geçiş
1 	

yaparak verileri görselleştiren farklı grafik türlerini
görüntüleyin.

bir gününü (veya birden fazla gün) seçerek
2 	Haftanın
sadece o gün için hazırlanan grafiği görüntüleyin.
Gün seçimini kaldırarak tüm verileri tek bir grafikte
görüntüleyin.

3 	Fare imlecini ilgili bir tarihe/zamana getirerek

o veri noktasına karşılık gelen glikoz verilerini
görüntüleyin. Fare imlecini sola veya sağa getirerek
diğer veri noktalarını inceleyin.

4 	Ortalama, Standart Sapma, Varyasyon Katsayısı,

Okumalar/Gün, Aralıktaki Süre bilgileri ve SGM’nin
aktif olduğu süre yüzdesi bilgilerini içeren glikoz
verilerini görüntüleyin.

Ortanca glikoz değerleri ve glikoz değerleri aralığını
5 	

anlamak için imleci AGP grafiğinde belirli bir tarihin/
saatin üzerine getirin.
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3. GRAFİKLER | 3.6 TAKVİM

1

2

3

3.6. TAKVİM
Karbonhidratlar ve insülinin glikoz seviyeleri ile nasıl ilişkilendirildiğini gösteren içeriğe göre görüntüleme ile tüm
zaman dönemlerindeki glikoz paternlerini tespit edebilirsiniz.
Takvim tüm veri kaynaklarından (KŞ ve SGM) elde
1 	
edilen tüm verileri birleştirerek seçilen zaman
aralığına ilişkin tüm verileri kapsamlı bir şekilde
incelemenizi sağlar.

2 	Glikoz, Karbonhidratlar, Bolus ve Bazal Hız

verileri (kaydedilmiş ise) çeşitli veri noktalarının
karşılaştırmasının yapılmasına olanak sağlayan
yığılmış grafik olarak görüntülenir; göstergeler ise
renk ve sembollere dair bilgiler sunar.

14

3 	Bir güne özgü 1 Günlük Genel Bakış grafiğini

görüntülemek için istediğiniz günün üzerine tıkayın.

4. KAYIT DEFTERİ | 4.1 İNSÜLİN BOLUS DOZLARI

4. KAYIT DEFTERİ
Kayıt defteri (hasta hesabındaki Kayıt Defteri sekmesinden erişilebilir), günlük kayıt defteri formatında kan şekeri
okumaları, karbonhidrat, bolus insülin ve bazal insülin verilerini gösterir. Veriler, seçilen tarih aralığına (1 gün, 1 hafta, 2
hafta, 30 gün, 90 gün veya özel aralık) göre görüntülenir.

2

1

3

4

5

6

4.1 İNSÜLİN BOLUS DOZLARI
1 	Veriler, seçilen zaman aralığına bakılmaksızın

haftalık olarak gruplanır. Okumalar; Aralığın
Üzerinde, Hedef Aralıkta ve Aralığın Altında olup
olmadıklarını gösteren renklerle kodlanır.

2
3

	Bir okuma için Birden Fazla Değer mevcut ise bu
değerler, yıldız işareti (*) ile gösterilir ve sadece en
uç değer görüntülenir.
	Elle girilen değerler, el yazısı gibi duran bir yazı tipi
ile gösterilir.

4 	Öğün Öncesine ait okumalar, okumanın hemen

yanında yer alan siyah bir nokta (•) ile gösterilir.

5 	Düzeltme Bolusu (düzeltme türü bolusu), bolus
değerinin yanında yer alan bir aşağı ok () ile
gösterilir ve okumanın altında yer alır.

6 	Günün zamanı ortalamaları (Sabah, Öğleden Sonra,
Akşam ve Gece) raporun altında gösterilir (haftalık
ortalamalar en sağ köşede gösterilir).
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5. GEÇMİŞ | KAYDEDILMIŞ VE MANUEL OLARAK GIRILMIŞ OLAYLAR

5. GEÇMİŞ
Geçmiş kaydında (hasta hesabının Geçmiş sekmesinden erişilir), hastanın cihazları aracılığıyla kaydettiği veya Glooko
Mobile App üzerinden manuel olarak girdiği çeşitli farklı olaylar gösterilir. Veriler, seçilen tarih aralığına (1 gün, 1 hafta,
2 hafta, 30 gün, 90 gün veya özel aralık) göre görüntülenir.

2

1

5.1 KAYDEDILMIŞ VE MANUEL OLARAK
GIRILMIŞ OLAYLAR
Geçmiş günlüğünde A1c, Alarmlar, KŞ Değerleri, Kan
1 	
Basıncı, Egzersiz, Gıdalar, İnsülin, Ketonlar, İlaçlar,
Notlar ve Ağırlık gibi yakın zamanda kaydedilen
olaylar görüntülenir.
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Geçmiş günlüğündeki olaylar, yalnızca seçilen
2 	

zaman aralığına ait belirli verileri görüntülemek için
filtrelenebilir.

6. BİLGİLER | 6.1 ALAN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

6. BİLGİLER
Bilgilere ait raporlar (hasta hesabındaki Bilgiler sekmesinden erişilebilir), sadece bir insülin pompası hesaba yüklendiği
zaman insülin verilerinin detaylı incelemesini sunar. Veriler, seçilen tarih aralığı (1 gün, 1 hafta, 2 hafta, 30 gün, 90 gün
veya özel aralık) ve glikoz veri kaynağına (KŞ ve SGM) göre görüntülenir.

1
2

3

6.1. ALAN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ
Alan/yer değişikliği sıklığının glikoz seviyelerini nasıl
etkilediğini inceleyebilirsiniz.
KŞ veya SGM arasında geçiş yaparak veri kaynağına
1 	
bağlı alan/yer değişikliği olay paternlerini inceleyin.

3 	Alan/yer değişikliğinden önceki 12 saatteki ve

değişiklikten sonraki 6 saatteki glikoz seviyeleri
ana grafiğin altında gösterilir. 1 Günlük Genel Bakış
grafiğini görüntülemek için istediğiniz günün üzerine
tıkayın.

2 	Okumalar, olaylar arasındaki süreye (≤ 1 gün, 2 gün, 3
gün, 4 gün ve ≥ 5 gün) göre gruplandırılır. Her gruba
ilişkin ortanca (orta) KŞ değerleri, mavi bir nokta
(•) ile gösterilir. Her çubuktaki koyu mavi kısım,
değişimden önceki 12 saate ait ortalama KŞ'nin %25
ila %75'ine tekabül eden okumaları ve açık mavi
kısım ise %10 ila %90'ına tekabül eden okumaları
gösterir.
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6. BİLGİLER | 6.2 GEÇİCİ BAZAL DÜŞÜŞ VE ASKIYA ALMA

1
2

6.2 GEÇİCİ BAZAL DÜŞÜŞÜ VE ASKIYA ALMA
Her eylem sırasında, eylemden önce ve sonra okumalara
bakarak geçici bazal düşüşler veya askıya almaların glikoz
seviyelerini nasıl etkilediğini öğrenebilirsiniz.

1 	Değişimin 1 saat öncesindeki, değişim sırasındaki

(15 dakikalık artışlar şeklinde) ve değişimin 4 saat
sonrasındaki Glikoz değişikliklerini inceleyin. Verileri;
Tarih, Zaman, Geçici Bazal Hız ve Süre şeklinde
sıralayın.

1 Günlük Genel Bakış grafiğinde görüntülenmesini
2 	
istediğiniz zamanı seçin.

18

6. BİLGİLER | 6.3 GEÇİCİ BAZAL ARTIŞ

1
2

6.3 GEÇİCİ BAZAL ARTIŞI
Her artış sırasında, artıştan önce ve sonra okumalara
bakarak geçici bazal artışların glikoz seviyelerini nasıl
etkilediğini öğrenin.

1 	Değişimin 1 saat öncesindeki, değişim sırasındaki

(15 dakikalık artışlar şeklinde) ve değişimin 4 saat
sonrasındaki Glikoz değişikliklerini inceleyin. Verileri;
Tarih, Zaman, Geçici Bazal Hız ve Süre şeklinde
sıralayın.

1 Günlük Genel Bakış grafiğinde görüntülenmesini
2 	
istediğiniz zamanı seçin.
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7. CİHAZLAR

7. CİHAZLAR
1
5

3

4
2

7.1 POMPA PROFILLERI
Cihazlar ekranı (hasta hesabındaki Cihazlar sekmesinden
erişilebilir), tedavi planı kararlarına yardımcı olmayı
hedefleyen insülin pompa ayarlarına erişim sağlar. KŞ
okuma cihazları ve SGM'lere ait temel bilgiler de bu
ekranda gösterilir.

1

	Hesap sahibi tarafından kullanılan tüm cihazları
görüntüleyin.

2

	Listeden bir cihaz seçildiğinde ilgili cihaz için mevcut
ayarlar sağ tarafta gösterilir.
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3 	Bir insülin pompası yüklendiğinde Pompa Profilleri

ve Cihaz Ayarları arasında geçiş mümkündür. Bu
sayede kullanıcılar pompa profilini ve ayarları iki ayrı
görünümde görüntüleyebilir.

4 	Açılır menüde yükleme zamanı seçilerek önceki
pompa ayarları görüntülenebilir.

5 	Cihaz Saat Farkı, yüklenen cihazın saati ile yükleme

işleminde kullanılan sistem saati arasındaki farkı
gösterir. Bu, cihaz saatinin yanlış olduğunu gösterir.

8. RAPOR OLUŞTURMA

8. RAPOR OLUŞTURMA

Paylaşmak veya kaydetmek amacıyla bir rapor oluşturmak
için hasta hesabındaki çoğu ekrandan PDF Raporu Oluştur
seçeneğine tıklayabilirsiniz.
Bir tarih aralığı (1 gün, 1 hafta, 2 hafta, 30 gün, 90 gün
veya özel aralık), raporda yer alması gereken rapor
verilerini ve yazdırma modunu seçin ve ardından PDF
oluştur ögesine tıklayın.

• NOT: Klinisyenlerin de bir rapor seçimini Favori Profil
olarak kaydetme yetkisi vardır. Bu özellik ile ilgili detaylı
bilgi için Klinikler için Glooko® Hızlı Başlangıç Kılavuzuna
başvurun.
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DESTEK

DESTEK

Sorunuz olması halinde size yardımcı olmaktan her zaman mutluluk duyarız. Aşağıdaki kanallardan herhangi birini
kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
• Web Destek: https://support.glooko.com
• E-posta Desteği: help@glooko.com
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