GLOOKO® FYRIR PERSÓNULEGA NOTKUN
FLÝTILEIÐBEININGAR

2022 | Útgáfa IFU-0027-27-IS 08

Innihald
Tilætluð notkun.................................................................................................................................... 3
Varnaðarorð ......................................................................................................................................... 3

1. Glooko® notað í fyrsta skipti ............................................................................... 4
1.1. Samhæfanleiki ................................................................................................................. 4
MeterSync Blue* .................................................................................................................................. 4
Glooko gagnasendir ............................................................................................................................. 5

1.2 Sykursýkisgögn send inn og skoðuð................................................................................... 5
Skref 1: Skráðu þig inn í Glooko reikninginn þinn................................................................................. 5
Skref 2: Sendu inn gögn frá sykursýkistækinu ...................................................................................... 6
Skref 3: Sykursýkisgögn skoðuð ........................................................................................................... 7

2. Yfirlit yfir Glooko símaappið ................................................................................ 8
2.1 Umsjón með prófíl ............................................................................................................ 8
Persónulegt .......................................................................................................................................... 9
ProConnect kóða bætt við .................................................................................................................................... 9

Tæki ................................................................................................................................................... 10
Tenging við Apple Health .................................................................................................................................... 10

Stillingar ............................................................................................................................................. 11
Greining forskammts* ........................................................................................................................................ 11

2.2 Gögn skráð handvirkt.......................................................................................................12
2.3 Stilling áminninga ............................................................................................................13
2.4 Línurit og leitni skoðuð ....................................................................................................13
Línurit ................................................................................................................................................. 14
Leitni* ................................................................................................................................................ 14

2.5 Samstilling við Fitness- og heilsuöpp ................................................................................15

3. Yfirlit yfir Glooko vefforritið .............................................................................. 16
3.1 Umsjón með stillingum ....................................................................................................16
Minn prófíll ........................................................................................................................................ 16
Reikningur .......................................................................................................................................... 17
Netfangi, aðgangsorði eða tungumáli breytt. ................................................................................................... 17
ProConnect kóða bætt við .................................................................................................................................. 17
Breytt um aðalþjónustuaðila .............................................................................................................................. 18

Stillingar gagna ................................................................................................................................... 18
Öpp & tæki ......................................................................................................................................... 19

Glooko® fyrir persónulega notkun

1

Öpp & tæki tengd................................................................................................................................................ 20
Senda inn Omnipod® gögn ................................................................................................................................. 20
Tenging við DASH™ Cloud* ................................................................................................................................ 21
Glooko gagnasendir sóttur ................................................................................................................................. 21
Dexcom reikningur tengdur ............................................................................................................................... 22
Eversense reikningur* tengdur .......................................................................................................................... 22
iGlucose tæki tengd ............................................................................................................................................ 23
Abbott FreeStyle LibreView reikningur* tengdur ............................................................................................. 23
Ypsomed mylife* reikningur tengdur ................................................................................................................ 24
Tengdu OneTouch Reveal® * ............................................................................................................................. 24
Hladdu upp Abbott gögnum ............................................................................................................................... 24

Umsjón reiknings ............................................................................................................................... 25
Reikningi eytt....................................................................................................................................................... 25

4. Skýrsluyfirlit ...................................................................................................... 26
4.1. Fáanlegar skýrslur ...........................................................................................................26
4.2. Skýrslur búnar til og þeim deilt........................................................................................27
Skýrslur í símaappi ............................................................................................................................. 27
Skýrslur í vefforriti .............................................................................................................................. 27

5. Aðstoð .............................................................................................................. 28
Viðauki: Viðbætur ................................................................................................ 29
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)* ............................................................................29
A.2. Glooko Clinical Research (Glooko klínískar rannsóknir) ....................................................29
A.3. Basal-IQ ..........................................................................................................................30
A.4. Control-IQ ......................................................................................................................30
A.5. Omnipod 5* ...................................................................................................................31

Glooko® fyrir persónulega notkun

2

Tilætluð notkun
Glooko er gagnastjórnunarhugbúnaður ætlaður til notkunar í heimahúsum og á stofnunum til að
aðstoða fólk með sykursýki og umönnunaraðila þeirra við að fara yfir, greina og meta gögn tækis
til að viðhalda skilvirkri meðhöndlun við sykursýki. Glooko tengist við samhæfanleg lækningatæki
og eftirlitstæki og gerir notendum kleift að flytja gögn í Glooko kerfið.
Glooko er ekki ætlað til að veita ákvarðanir um meðferð eða til að nota í stað faglegrar
læknisráðgjafar.

Varnaðarorð
Glooko® mælir ekki, túlkar eða tekur ákvarðanir byggðar á gögnunum sem það birtir, né heldur
er notkun þess ætluð til að veita sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð eða til að koma í stað
faglegrar dómgreindar. Allar læknisfræðilegar greiningar og meðferðir skulu fara fram undir
umsjón og eftirliti viðeigandi heilbrigðisstarfsfólks.
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1. Glooko® notað í fyrsta skipti
Glooko gerir fólki með sykursýki kleift að samstilla gögn frá helstu blóðsykursmælum,
insúlíndælum og snjallpennum, blóðsykursnemum og heilbrigðis- og æfingatækjum og deila
þessum upplýsingum með heilbrigðisstarfsfólki á öruggan hátt. Glooko er með margs konar
skoðunarvalkosti og eitir innsýn í blóðsykursgögn og breytingar á þeim byggt á samþættum eða
handvirkt skráðum atburðum, þar með taldir líkamsrækt, matur, kolvetni og lyfjanotkun. Hægt er
að komast í Glooko í gegnum Glooko símaappið eða Glooko vefforritið.
ATHUGIÐ: Sumir skjáir gætu litið öðruvísi út, eftir aðgerðum sem bætt er við. Nánari upplýsingar
má finna í Viðauka: Viðbætur.

1.1. Samhæfanleiki
Hægt er að nota Glooko í iOS tækjum með OS 12.0 útgáfu eða nýrri og í Android tækjum með OS
6.0 útgáfu eða nýrri.
Hægt er að nota Glooko í eftirfarandi útgáfum vefvafra:
•
•
•
•
•

Internet Explorer útgáfa 11 eða nýrri
Internet Explorer Edge útgáfa 44 eða nýrri
Google Chrome útgáfa 57 eða nýrri
Firefox útgáfa 51 eða nýrri
Safari útgáfa 8 eða nýrri

Til að komast að samhæfanleika við tækið þitt skal lesa síðuna Glooko samhæfanleiki.

MeterSync Blue*
MeterSync Blue er Bluetooth tæki sem er notað með blóðsykursmælum sem hafa ekki Bluetooh,
til að senda sykursýkisgögn frá tækinu í Glooko símaappið. Nánari upplýsingar um hvernig eigi að
para MeterSync Blue við tækið má finna í MeterSync Blue flýtileiðbeiningunum.
*EIngöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.
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Glooko gagnasendir
Ef sykursýkistækið þitt er ekki samhæfanlegt við símann þinn og hægt er að nota borðtölvu/MACvalkostinn samkvæmt síðunni um samhæfanleika, er hægt að setja upp Glooko gagnasendinn til
að senda gögnin í gegnum tölvu. Nákvæmar upplýsingar um hvernig eigi að nota þetta forrit til að
senda gögn má finna í Glooko gagnasendir flýtileiðbeiningunum.

1.2 Sykursýkisgögn send inn og skoðuð
Þegar þú hefur ákvarðað þér samhæfanleika sykursýkistækisins og hvaða aðferð þú munt nota til
að senda gögn skaltu fara eftir næstu skrefum til að byrja að senda gögn til Glooko:

Skref 1: Skráðu þig inn í Glooko reikninginn þinn
Skráðu þig í Glooko reikninginn í gegnum Glooko símaappið eða Glooko vefforritið.
Símaapp: Settu upp forritið frá App Store eða Google Play. Ýttu á Log In (Innskráning) ef þú ert
þegar með reikning, skráðu innskráningarupplýsingarnar og ýttu aftur á Log In . Ýttu á Register
(Nýskráning) ef þú ert ekki með reikning og farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til
nýjan reikning.
ATHUGIÐ: Ef þú fékkst virkjunarkóða frá þjónustuaðila þínum eða í gegnum styrkta áætlun,
geturðu slegið kóðann inn í skráningarferlinu.
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Vefforrit: Farðu á my.glooko.com í vefvafra. Ef þú ert þegar með reikning, skráðu
innskráningarupplýsingarnar og smelltu á Sign In (Innskráning). Ef þú ert ekki með reikning skaltu
smella á tengilinn til að nýskrá þig (eða farðu á join.glooko.com) og farðu eftir leiðbeiningunum á
skjánum til að búa til nýjan reikning.
ATHUGIÐ: Af þú fékkst virkjunarbeiðni í gegnum tölvupóst, sem tilkynnti þér að læknirinn þinn
hafi búið til reikning fyrir þig, skaltu smella á Activate Account (Virkja reikning) hnappinn í
tölvupóstinum og fara eftir leiðbeiningunum á skjánum til að virkja reikninginn. Ef læknir lét þig
fá virkjunarkóðann skaltu fara á join.glooko.com/activate og fara eftir leiðbeiningunum á
skjánum til að virkja reikninginn.

Skref 2: Sendu inn gögn frá sykursýkistækinu
Þegar þú hefur skráð þig inn í Glooko símaappið eða vefforitið geturðu sent inn gögn á Glooko
reikninginn.
Símaapp: Ýttu á
Sync (Samstilla) í upphafsskjánum. Veldu næst tækið þitt eða ýttu á New
Device (Nýtt tæki) og farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að samstilla tækið og senda inn
gögnin.

Pöntun vélbúnaðar:*
Ef þú þarft að panta samstillingarvélbúnað skaltu ýta á Need hardware to sync these devices?
Order Here (Þarftu vélbúnað til að samstilla tækið? Pantaðu hér) eða veldu Order Sync Hardware
(Panta samstillingarvélbúnað) frá hliðarstikunni () í Android tækjum eða More (Meira)
valmyndinni í iOS tækjum.
*Gildir eingöngu í Bandaríkjunum og Kanada
Vefforrit: Samstilltu sykursýkitækið og sendu inn gögnin með því að nota Glooko gagnasendinn.
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Skref 3: Sykursýkisgögn skoðuð
Þegar búið er að senda gögnin inn geturðu skoðað þau í Glooko símaappinu eða Glooko
vefforritinu.
Farðu á milli skjáanna til að skoða gögnin og búa til skýrslur til að prenta gögnin, deila þeim eða
vista þau.
Sjá nánari upplýsingar í View Graphs and Trends (Skoða línurit og leitni).

ATHUGIÐ: Öll insúlíngögn eru hópuð saman sem Insulin (Insúlín), nema þú sért með gögn frá
insúlíndælu og snjallpenna (og/eða handvirkt skráð gögn). Í því tilfelli er insúlíndælan sýnd sem
Insulin - Pump (Insúlín - Dæla) á meðan gögn frá snjallpenna (og/eða handvirkt skráð gögn) eru
sýnd sem Insulin - Other (Insúlín - Annað). Í Glooko vefviðmótinu, ef sjúklingur er með Omnipod®
5 dælu eða dælu með Basal-IQ eða Control-IQ, mun yfirlitssíðan sýna spjald með titlinum System
Details (Kerfisupplýsingar) fyrir neðan Insúlín. Vinsamlegast skoðaðu Viðauki: Viðbótar
eiginleikar fyrir frekari upplýsingar.
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2. Yfirlit yfir Glooko símaappið
Glooko símaappið er með fjölda aðgerða sem bæta sykursýkismeðferð þína og gera Glooko kleift
að samþættast við lífsstíl þinn. Með því að nota þessar aðgerðir getur þú auðveldlega skráð, sent
inn og deilt sykursýkisgögnum þínum hvar sem er.

2.1 Umsjón með prófíl
Í prófílnum er hægt að skoða og uppfæra persónuupplýsingar, bæta við ProConnect kóða, hafa
umsjón með stillingum tækis, eyða reikningi eða skrá út og fleira.
Til að fara í prófílinn skal velja Profile (Prófíll) í hliðarvalmyndinni () í Android tækjum eða í
More (Meira) valmyndinni í iOS tækjum og fletta á milli flipanna Personal, Devices og Settings
(Persónulegt, Tæki og Stillingar).
ATHUGIÐ: Hægt er að breyta mörgum af þessum stillingum ásamt fleirum í Glooko vefforritinu >
Settings (Stillingar).
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Persónulegt
Í Profile > Persónal (Prófíll > Persónulegt) er hægt að
skoða og uppfæra lýðfræðilegar upplýsingar, bæta
við ProConnect kóða og eyða reikningi eða skrá út.
Til að uppfæra upplýsingar skal ýta á atriði til að
breyta valda gildinu. Ýttu á Done (Lokið), ef við á, til
að vista breytingarnar.
ATHUGIÐ: Hægt er að uppfæra nafn, netfang og kyn
einungis í Glooko vefforritinu > Settings (Stillingar).

ProConnect kóða bætt við
Ef læknirinn þinn (eða læknar) notar líka Glooko
geturðu bætt ProConnect kóða þeirra við reikninginn
þinn til að deila sykursýkisgögnum þínum sjálfkrafa í
gegnum örugga tengingu.
ATHUGIÐ: Hægt er að bæta við allt að fimm (5)
ProConnect kóðum við reikninginn þinn.

Til að bæta við nýjum ProConnect kóða:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Farðu í Profile > Personal (Prófíll > Persónulegt) og smelltu á ProConnect.
Veldu + ADD CODE (+BÆTA VIÐ KÓÐA).
Þegar fyrirspurn birtist um hvort þú viljir halda áfram skaltu ýta á Continue (Halda áfram).
Skráðu ProConnect kóðann.
Ýttu á Submit (Senda inn).
Ýttu á OK (Í lagi) til að vista.

RÁÐ: Einnig er hægt að bæta við ProConnect kóða í Glooko vefforritinu í Settings > Account
(Stillingar > Reikningur).
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Tæki
Í Profile > Devices (Prófíll > Tæki) er hægt að setja upp
MeterSync Blue tæki, skoða tímastillingar mælis, tengja
Apple Health reikning og kveikja eða slökkva á MeterSync
cable (MeterSync snúra) samstillingu.
Til að uppfæra tæki skaltu ýta á atriði og breyta
stillingunum eins og þarf. Ýttu á Done (Lokið), ef við á,
til að vista breytingarnar.

Tenging við Apple Health
Hægt er að tengja Apple Health reikning við Glooko reikning til að samstilla mælingar frá
blóðsykursmæli og nema, insúlíngögn og næringarupplýsingar í næstum því rauntíma.
ATHUGIÐ: Áður en Apple Health reikningur er tengdur þarf Apple Health appið að vera sett upp í
símanum. Þú þarft að uppfæra í Apple Health appinu til að leyfa Glooko að fá aðgang að
gögnunum þínum.
Til að tengja Apple Health reikning:
1. Í Profile > Devices (Prófíll > Tæki) ýttu á Apple Health Settings (Apple Health stillingar).
2. Ýttu á gagnategundirnar sem þú vilt deila (Carbs (Kolvetni), Calories (Hitaeiningar),
Fat(Fita), Protein (Prótín), Insulin (Insúlín) eða Blood Glucose(Blóðsykur)).
ATHUGIÐ: Ef ýtt er á Blood Glucose kveikir það á deilingu á gögnum frá blóðsykursmæli
og blóðsykursnema.
3. Þegar Apple Health appið opnast:
• Ýttu á Turn All Categories On (Kveikja á öllum flokkum) eða ýttu til að kveikja á
samstillingu fyrir eingöngu Blood Glucose (Blóðsykur), Carbohydrates (Kolvetni),
Dietary Energy (Hitaeiningar), Insulin Delivery (Insúlíngjöf), Protein (Prótín) eða
Total Fat (Heildarfita).
• Ýttu á Allow (Leyfa) til að leyfa Glooko að fá aðgang að gögnunum.access your
data.
4. Farið verður með þig aftur í Glooko appið til að skoða samstilltu gögnin.

Glooko® fyrir persónulega notkun

10

Stillingar
Í Profile > Settings (Prófíll > Stillingar) er hægt að skoða og
uppfæra Glooko reikningsstillingar, þar á meðal Glucose
Data Source (Heimild blóðsykursmælinga), Prime detection
(Greining forskammts), Unit of Measurement* (Mælieining),
Daily Time Ranges (Daglegt tímasvið) og Target BG Range
(Marksvið blóðsykurs). Einnig er hægt að kveikja á
gagnadeilingu með Dexcom, bæta við virkjunarkóða og hafa
umsjón með tilkynningum fyrir Glooko símaappið.
Til að uppfæra stillingar skal ýta á atriði til að breyta valda
gildinu. Ýttu á merkið (✓) eða veldu Done (Lokið), ef við á, til
að vista breytingarnar.
* Fyrir notendur í Kanada er þessi stilling læst á mmol/L og ekki er hægt að breyta henni í mg/dL.

Greining forskammts*
Þetta er eiginleiki í boði fyrir sjúklinga sem nota valda snjallpenna. Prime uppgötvun er sjálfkrafa
virkjuð fyrir sjúklinga þar sem þessi eiginleiki er leyfður samkvæmt staðbundnum reglum í
búsetulandi sjúklingsins. Þegar aðalgreiningin er virkt útilokar Glooko væntanlega aðalskammta
frá insúlíntölfræði og línuritum. Allir skammtar eru hins vegar geymdir í Glooko og þeim er aldrei
eytt. Í skráningingarkerfinu hafa sjúklingar möguleika á að breyta stöðu skammts handvirkt:

ATH.: Reikniritið sem er notað til að greina forskammt er ekki alltaf nákvæmt. Hugbúnaðurinn
greinir forskammta sem eru tvær einingar eða minna innan sex mínútna frá öðrum
insúlínskammti. Ef of langur tími er liðinn á milli forskammts og aðalskammts er mögulegt að
forskammturinn komi fram sem aðalskammtur. Þá þarftu að merkja skammtinn sem forskammt
handvirkt. Til að gera það skaltu smella á skammtinn í ferlinum og velja Primed (Forskammtur).
* Fáanlegt á völdum markaðssvæðum. Ekki fáanlegt í Bandaríkjunum.
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2.2 Gögn skráð handvirkt
Hægt er að skrá ólíkar tegundir gagna í Glooko símaappið, þar á meðal A1c, blóðþrýsting, þyngd,
lyf, insúlín, matarræði og líkamsþjálfun, ásamt athugasemdum. Hægt er að skoða þessi gögn með
blóðsykursmælingum til að sýna leitni og mynstur.
Til að skrá gögn handvirkt:
1. Ýttu á Add (+) (Bæta við) í aðalvalstikunni.
2. Veldu tegund gagna: A1c, Blood Pressure (Blóðþrýstingur), Weight (Þyngd), Medication
(Lyf), Insulin (Insúlín), Food (Matarræði), Exercise (Líkamsþjálfun) eða Notes
(Athugasemdir).
3. Ýttu á date/time (dagsetning/tími) reitinn og stilltu dagsetningu og tíma gagnafærslunnar
ef þess þarf.
4. Leitaðu að og/eða veldu (frá nýlegum, algengum eða sérskráðum listum) atriði sem þú vilt
hafa með í færslunni og bættu við öllum viðeigandi upplýsingum. Ýttu á Done (Lokið)
og/eða plús (+) táknið til að bæta atriðinu (atriðunum) við.
• Til að skrá margar færslur (af mismunandi tegund) samtímis er hægt að fletta á milli
færslutegunda efst í valmyndinni Add Event (Bæta við færslu) og bæta við atriðum
eins og þarf (ekki hægt fyrir A1c, blóðþrýsting eða þyngd).
5. Ýttu á merkið (✓) efst til hægri á skjánum til að vista færslurnar.
RÁÐ: Þegar færsla um matarræði er skráð er hægt að leita að atriðinu, velja úr nýlegum eða
algengum atriðum, bæta við sérskráðu atriði eða bæta við kolvetni. Einnig er hægt að nota röddina
eða strikamerkisskannann með því að ýta á hljóðnematáknið ( ) eða strikamerkistáknið ( ) í
leitarstikunni. Þegar mat er bætt við birtist heildarkolvetnamagn neðst á skjánum (hægt að stækka
til að sjá hitaeiningar, fitu og prótín).
ATHUGIÐ: Leitarmöguleikar um mat eru nú fáanlegir á ensku, þýsku, frönsku, spænsku og ítölsku.
Á öðrum tungumálum geturðu samt bætt við Sérsniðnum þætti eða sett inn Kolvetni.
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2.3 Stilling áminninga
Hægt er að stilla áminningar um að mæla blóðsykur, taka insúlín, taka lyf eða stilla sérskráða
áminningu í Glooko símaappinu. Þú færð áminningu með tilkynningu í símanum á tímanum sem
þú stilltir.
ATHUGIÐ: Til að fá tilkynningar frá Glooko verður þú líka að kveikja á að leyfa tilkynningar í Profile
> Settings (Prófíll > Stillingar).
Til að búa til áminningu:
1. Veldu Reminders (Áminningar) í hliðarstikunni
() í Android tækjum eða í More (Meira)
valmyndinni í iOS tækjum.
2. Ýttu á plústáknið (+) efst til hægri á skjánum til
að búa til nýja áminningu.
3. Stilltu áminninguna:
• Time of Day (Tími dags): Ýttu og skrunaðu
til að velja á hvaða tíma áminningin á að
birtast.
• Day(s) of the Week (Vikudagar): Ýttu til að
setja merki (✓) við hliðina á deginum
(dögunum) sem áminningin á að birtast.
• Select Reminder Type(s) (Velja gerð
ámininngar): Ýttu til að setja merki (✓) við
hliðina á gerð(um) áminningarinnar sem
þú vilt bæta við og sláðu inn allar
viðeigandi upplýsingar.
4. Ýttu á Save (Vista) efst til hægri á skjánum til að
kveikja á áminningunni (áminningunum).

2.4 Línurit og leitni skoðuð
Glooko gerir það auðvelt að fá yfirlit yfir heilsufar þitt með því að veita fljótlega innsýn í
blóðsykursgögn á formi línurita og leitni. Einnig getur þú búið til skýrslur til að vista gögnin,
prenta þau út eða deila þeim.
Hægt er að fara í línurit og leitni með því að ýta á Trends (Leitni) í aðalvalstikunni.
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Línurit
Flipinn Graphs (Línurit) sýnir gögn frá blóðsykursmælum/-nemum,
líkamsþjálfun, insúlín og kolvetnamælingum á formi línurita. Hægt
er að sjá línurit yfir 1 viku, 2 vikna, 1 mánaðar eða 3 mánaða tímabil.
Til að fara í línurit:
1. Ýttu á Trends (Leitni) í aðalvalstikunni.
2. Ýttu á Graphs (Línurit) flipann efst á skjánum.
3. Eftirfarandi línurit birtast:
• Meðaltal mælinga frá blóðsykursmæli eða -nema.
• Líkamsþjálfun
• Insúlín
• Kolvetni
• Blóðsykursmælingar eftir tíma dags eða daglegt yfirlit
blóðsykursnema
4. Ýttu á niður örina () til að stækka línuritin og farðu til
vinstri eða hægri til að sjá meiri upplýsingar eftir dögum.
RÁÐ: Ef þú ert með gögn frá blóðsykursmæli og -nema, geturðu
valið hvaðan mælingarnar eru notaðar í Profile > Settings (Prófíll >
Stillingar).

Leitni*
Flipinn Trends (Leitni) sýnir mynstur, samanburð og bestu daga
samkvæmt gögnum frá blóðsykursmæli/-nema. Hægt er að sjá leitni
yfir 1 viku, 2 vikna, 1 mánaðar eða 3 mánaða tímabil.
ATHUGIÐ: Það þarf gögn yfir að minnsta kosti 15 daga með a.m.k.
tvær mælingar á dag til að veita innsýn.
Til að fara í leitni:
1. Ýttu á Trends (Leitni) í aðalvalstikunni.
2. Ýttu á Trends (Leitni) flipann efst á skjánum.
3. Eftirfarandi leitnigögn birtast:
• Patterns (Mynstur): Þessi gögn sýna þá tíma dags sem
blóðsykursmælingar eru sérstaklega háar, lágar eða
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innan marksviðs. Aðeins er hægt að sjá mynstur yfir 1 mánaðar tímabil og þau birtast
eingöngu ef hægt er að greina mynstur.
• Comparisons (Samanburður): Þessi gögn hjálpa þér að fylgjast með breytingum á
sykursýkisgögnum með tímanum með því að sýna hversu oft blóðsykursmælingar
voru háar, láar eða innan marksviðs fyrir tímann sem var valinn samanborið við fyrra
tímabil.
• Best Days (Bestu dagar): Þessi gögn hjálpa þér að koma auga á hvaða daga heilsufar
þitt var best, miðað við gögn frá blóðsykursmælingum.
4. Ýttu á niður örina () til að stækka samanburð og fá nánari upplýsingar.
RÁÐ: Ef þú ert með gögn frá blóðsykursmæli og -nema, geturðu valið hvaðan mælingarnar eru
notaðar í Profile > Settings (Prófíll > Stillingar).
*Eingöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.

2.5 Samstilling við Fitness- og heilsuöpp
Í Glooko símaappinu er hægt að samþætta líkamsþjálfunargögn frá helstu fitness- og
heilsuöppum utanaðkomandi aðila. Þetta gerir þér kleift að sjá gögn um líkamlega þjálfun þína og
hvernig þau stillast saman við blóðsykurs- og insúlíngögnin þín.
Hægt er að sjá hvaða fitness- eða heilsuöpp eru samþættanleg við Glooko á síðu Glooko um
samhæfanleika.
Til að samstilla fitness- eða heilsuapp (öpp) við Glooko:
1. Ýttu á
Sync (Samstilla) efst til hægri á skjánum.
2. Ýttu á New Device (Nýtt tæki).
3. Ýttu til að setja merki (✓) við hliðina á Fitness and Health Devices (Fitness- og heilsutæki),
ýttu síðan á Continue (Halda áfram).
4. Ýttu til að setja merki (✓) við hliðna á tækinu (tækjunum) sem þú vilt samstilla.
5. Ýttu á Add (Bæta við).
6. Ýttu síðan á Connect (Tengja) til að ljúka við uppsetninguna fyrir hvert nýtt tæki.
• Þegar búið er að bæta við tæki er hægt að ljúka við uppsetninguna seinna með því að
ýta á Set Up (Setja upp) við hliðina á tækinu í samstillingarvalmyndinni.
7. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að tengja tækið (tækin) við Glooko.
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3. Yfirlit yfir Glooko vefforritið
Glooko vef veitir aðgang að gögnum þínum yfir blóðsykursmælingar, insúlín, kolvetni og
líkamsþjálfun í gegnum greiningar og skýrslur. Með því að nota línurit og tölfræði eftir tíma dags
og yfir daga er hægt að fá betri skilning á hversu oft blóðsykursmælingar eru fyrir neðan, fyrir
ofan, eða innan eðlilegs sviðs af völdum lífsstíls og ákvarðana um meðhöndlun. Skýrslurnar
byggjast á gögnum frá blóðsykursmæli, insúlíndælu, blóðsykursnema, fitness- og heilsuöppum og
atburðum sem eru handvirkt skráðir í Glooko símaappinu.

3.1 Umsjón með stillingum
Til að fara í reikningsstillingar skaltu velja Settings (Stillingar) í fellivalmyndinni efst til hægri í
Glooko vefforritinu. Í þessum skjá er hægt að velja um að uppfæra Glooko
reikningsupplýsingarnar (þar með talið netfang, aðgangsorð og ProConnect kóðar), breyta
gagnastillingum, tengjast við öpp utanaðkomandi aðila og fleira.

Minn prófíll
Í Settings > My Profile (Stillingar > Minn prófíll) er hægt að skoða og breyta lýðfræðilegum
upplýsingum, þar á meðal nafn, tegund sykursýki, fæðingardag, hæð og þyngd. Til að gera
breytingar skal smella í reit(i) og uppfæra upplýsingarnar eftir þörfum. Smelltu á Save (Vista) til
að skrá breytingarnar.
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Reikningur
Í Settings > Account (Stillingar > Reikningur) er hægt að uppfæra netfang, aðgangsorð eða
tungumál, hafa umsjón með ProConnect kóða (kóðum) og breyta um aðalþjónustuaðila.

Netfangi, aðgangsorði eða tungumáli breytt.
Til að breyta netfangi, aðgangsorði eða tungumáli skaltu smella á Change Email (Breyta netfangi),
Change Password (Breyta aðgangsorði) eða Change Language (Breyta tungumáli) skrifa eða velja
gildi og smella á Save (Vista).

ProConnect kóða bætt við
Ef læknirinn þinn (eða læknar) notar líka Glooko geturðu bætt ProConnect kóða þeirra við
reikninginn þinn til að deila sykursýkisgögnum þínum sjálfkrafa í gegnum örugga tengingu.
ATHUGIÐ: Hægt er að bæta við allt að fimm (5) ProConnect kóðum við reikninginn þinn.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til að bæta við nýjum ProConnect kóða:
1. Farðu í Settings > Account (Stillingar > Reikningur) og smelltu á + Add New Code (+ Bæta
við nýjum kóða).
2. Nýr gluggi birtist. Smelltu á Continue (Halda áfram) til að halda áfram.
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3. Skráðu ProConnect kóðann.
4. Smelltu á Submit (Senda inn).
5. Smelltu á OK (Í lagi) til að fara aftur í stillingavalmyndina.
RÁÐ: Einnig er hægt að bæta ProConnect kóða við reikning í Glooko símaappinu í Profile >
Personal (Prófíll > Persónulegt).

Breytt um aðalþjónustuaðila
Aðalþjónustuaðilinn er merktur með stjörnu (). Aðalþjónustuaðilinn getur breytt stillingum á
blóðsykursmælingum dælu sem hefur áhrif á línurit og tölfræði. Ef þú deilir gögnum með
mörgum þjónustuaðilum er aðeins hægt að velja einn sem aðalþjónustuaðila.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til að breyta hvaða þjónustuaðili er merktur sem aðalþjónustuaðili:
1. Í Settings > Account (Stillingar > Reikningur), smelltu á Edit ProConnect (Breyta
ProConnect).
2. Veldu Primary Provider (Aðalþjónustuaðili) með því að ýta á hnappinn vinstra megin við
nafn þjónustuaðilans.
3. Smelltu á + Confirm Change (Staðfesta breytingu) til að skrá nýja valið.

Stillingar gagna
Í Settings > Data Settings (Stillingar > Stillingar gagna) er hægt að stilla mælieiningu, stillingar á
blóðsykursmælingum dælu, marksvið blóðsykursmælinga og dagleg tímasvið.
Eftirfarandi stillingar birtast:
•

Unit of Measurement
(Mælieining): Hægt er að
velja um mg/dL eða mmol/L.
Þetta er stillt sjálfkrafa eftir
því hvort þú notar
blóðsykursmæli með mg/dL
eða mmol/L. Fyrir notendur í
Kanada er þessi stilling læst á
mmol/L og ekki er hægt að
breyta henni í mg/dL.
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•

Pump BG Entry Settings (Stillingar á blóðsykursmælingum dælu): Hægt er að stilla þetta á
Yes (Já) eða No (Nei) til að innifela eða útiloka handvirkt skráðar blóðsykursmælingar í
insúlíndælum í línuritum og tölfræði.. Þessar mælingar fylgja sjálfgefið með.
ATHUGIÐ: Ef þú ert með ProConnect tengingu getur aðalþjónustuaðili þinn einnig breytt
stillingum á blóðsykursmælingum dælu.

•

Target BG Ranges (Marksvið blóðsykursmælinga): Þetta gerir þér kleift að breyta
marksviðum blóðsykursmælinga, þar með talin Lower Limit (Neðri mörk), Before Meal
Upper Limit (Efri mörk fyrir máltíð) og After Meal Upper Limit (Efri mörk eftir máltíð). Til
að breyta þessum sviðum skal smella í reit gildisins sem þarf að breyta og skrá æskilegt
gildi

•

Daily Time Ranges (Dagleg tímasvið): Þetta gerir þér kleift að stilla tíma dagsins sem
merkir upphaf á morgun-, síðdegis-, kvöld-, og næturrútínum. Til að uppfæra þessi svið
skal smella á niður örina () við hliðina á tíma og velja nýjan upphafstíma.

RÁÐ: Hægt er að uppfæra margar af þessum stillingum líka í Glooko símaappinu í Profile >
Settings (Prófíll > Stillingar).

Öpp & tæki
Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki) hefurðu möguleika á að tengja líkamsræktarog heilsuforrit frá þriðja aðila, setja upp Glooko Uploader eða tengja tæki við Glooko reikninginn
þinn. Vinsamlegast athugaðu að möguleikinn til að tengja mismunandi smáforrit og
tækjareikninga er mismunandi eftir svæðum/mörkuðum.
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Öpp & tæki tengd
Þú getur samstillt fitness- og heilsuöpp frá utanaðkomandi aðilum við Glooko til að sækja gögn
um líkamsþjálfun.
Til að tengja app (öpp) utanaðkomandi aðila við Glooko:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect Apps & Devices
(Tengja Öpp & tæki).
2. Veldu úr listanum yfir öpp utanaðkomandi aðila og smelltu á Connect (Tengja). Farið
verður með þig á innskráningarsíðuna fyrir appið (öppin).
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að skrá þig inn og tengja appið (öppin) við
Glooko reikninginn.

Senda inn Omnipod® gögn
Til að senda inn gögn frá Omnipod kerfi:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Upload Omnipod® PDM
(Senda inn Omnipod® gögn).
2. Þegar fyrirspurn birtist um hvort þú viljir halda áfram skaltu smella á Continue (Halda
áfram).
3. Veldu Omnipod® PDM System (Omnipod® PDM kerfi) eða Omnipod DASH™ System,
(Omnipod DASH kerfi), smelltu síðan á Next (Næst).
ATHUGIÐ: Ef þú vilt samstilla Omnipod DASH™ kerfi í Mac tölvu, birtist beiðni um að setja
upp Glooko Uploader (Glooko gagnasendir) til að samstilla gögnin þín við Glooko.
4. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að tengja tækið þitt og senda gögnin inn.
RÁÐ: Ef þú hefur áður samstillt Omnipod tæki er einnig hægt að velja um að senda inn gögn með
því að velja Upload Omnipod® PDM (Senda inn Omnipod® PDM) valkostinn efst til hægri í flestum
skjám í reikningnum. Einnig er hægt að samstilla Omnipod tækið í Glooko símaappinu í Home >
Sync (Heim > Samstilla).
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Tenging við DASH™ Cloud*
Hægt er að tengja Omnipod DASH™ Cloud reikninginn við Glooko reikning til að samstilla gögn
einu sinni á sólarhring.
Til að tengja Omnipod DASH™ Cloud reikning:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect to DASH™ Cloud
(Tengja við DASH™ Cloud).
2. Smelltu á Connect (Tengja).
• Ef þú ert þegar með PodderCentral™ reikning, skráðu innskráningarupplýsingarnar
og smelltu á Log In (Innskráning).
• Ef þú ert ekki með PodderCentral™ reikning, farðu í Create a PodderCentral™
Account (Búa til PodderCentral™ reikning) og búðu til nýjan reikning.
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að skrá og/eða tengja reikninginn þinn.
ATHUGIÐ: Þegar búið er að tengja reikninginn sýnir staða tækisins Pending (Í bið) og það gæti
tekið allt að klukkustund fyrir gögn að birtast. Þegar staðan breytist í Connected (Tengt) byrja
gögnin að samstillast.
RÁÐ: Einnig er hægt að tengja DASH™ Cloud reikninginn í Glooko símaappinu í Home > Sync
(Heim > Samstilla).
*EIngöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.

Glooko gagnasendir sóttur
Hægt er að setja upp Glooko gagnasendi til að samstilla gögn frá samhæfanlegum
blóðsykursmælum, insúlíndælum og blóðsykursnemum við Glooko reikninginn þinn í tölvu.
Nánari upplýsingar má finna hérna.
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Dexcom reikningur tengdur
Hægt er að tengja Dexcom reikning við Glooko reikning til að samstilla gögn (með þriggja
klukkutíma bið) frá Dexcom einu sinni á fjögurra klukkustunda fresti.
Til að tengja Dexcom reikning:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect Dexcom Account
(Tengja Dexcom reikning).
2. Sláðu inn Dexcom notandanafn og lykilorð og smelltu á Log In (Innskráning).
• Ef þú ert ekki með reikning skaltu smella á Create a Dexcom Account (Búa til Dexcom
reikning) til að búa til nýjan reikning.
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til og/eða tengja reikninginn þinn.
RÁÐ: Einnig er hægt að tengja Dexcom reikninginn í Glooko símaappinu í Home > Sync (Heim >
Samstilla).

Eversense reikningur* tengdur
Hægt er að tengja Eversense reikning við Glooko reikning til að samstilla gögn frá Eversense einu
sinni á fjögurra klukkustunda fresti.
Til að tengja Eversense reikning:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect Eversense
Account (Tengja Eversense reikning).
2. Sláðu in Eversense netfang og aðgangsorð og smelltu á Sign In (Innskráning).
• Ef þú ert ekki með reikning skaltu smella á Create a Eversense Account (Búa til
Eversense reikning) til að búa til nýjan reikning.
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til og/eða tengja reikninginn þinn.
RÁÐ: Einnig er hægt að tengja Eversense reikninginn í Glooko símaappinu í Home > Sync (Heim >
Samstilla).
*Eingöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.
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iGlucose tæki tengd
Hægt er að tengja iGlucose mælinn (mæla) við Glooko reikning hans til að samstilla gögn frá
iGlucose í rauntíma.
ATHUGIÐ: Áður en iGlucose mælir er tengdur við Glooko þarf að hafa að minnsta kosti eina
skráða mælingu í mælinum.
Til að tengja iGlucose mæli:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect iGlucose Devices
(Tengja iGlucose Devices).
2. Sláðu inn raðnúmer iGlucose mælisins og síðustu mælingu (gildi) hans og smelltu síðan á
Next (Næst).
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að tengja mælinn.
RÁÐ: Einnig er hægt að tengja iGlucose mælinn í Glooko símaappinu í Home > Sync (Heim >
Samstilla).

Abbott FreeStyle LibreView reikningur* tengdur
Hægt er að tengja Abbott FreeStyle Libreview reikning við Glooko reikning til að samstilla gögn
frá Abbott FreeStyle Libre nema.
Til að tengja Abbott FreeStyle LibreView reikning:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect Abbott FreeStyle
Libreview Account (Tengja Abbott FreeStyle Libreview reikning).
2. Sláðu inn netfangið þitt og aðgangsorðið fyrir FreeStyle Libre appið og smelltu síðan á
Sign In (Innskráning).
• Ef þú ert ekki með reikning skaltu fara á: https://www.libreview.com til að stofna
nýjan reikning.
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til og/eða tengja reikninginn þinn.
*Eingöngu fáanlegt í Svíþjóð og Noregi.
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Ypsomed mylife* reikningur tengdur
Hægt er að tengja Ypsomed mylife reikning við Glooko reikning til að samstilla sjálfkrafa gögn frá
Ypsomed dælunni einu sinni á klukkustund.
Til að tengja Ypsomed mylife reikning:
1. Í Settings > Apps & Devices (Stillingar > Öpp & tæki), smelltu á Connect Ypsomed mylife
(Tengja Ypsomed mylife).
2. Sláðu inn notandanafn þitt og aðgangsorð fyrir Ypsomed mylife og smelltu síðan á
Connect (Tengja).
• Ef þú ert ekki með reikning skaltu fara á: https://mylife-software.net til að stofna
nýjan reikning.
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til og/eða tengja reikninginn þinn.
*Fáanlegt á völdum markaðssvæðum.

Tengdu OneTouch Reveal® *
Þú getur tengt Lifescan OneTouch Reveal® reikninginn þinn við Glooko® reikninginn þinn til að
samstilla sjálfkrafa gögn úr Lifescan tækinu þínu.
Til að tengja OneTouch Reveal® reikninginn þinn:
1. Í Stillingar > Öpp og Tæki, smelltu á Tengdu OneTouch Reveal®
2. Sláðu inn OneTouch Reveal ® notendanafnið þitt og lykilorð og smelltu síðan á Tengja.
o Ef þú ert ekki með reikning muntu geta valið „búa til reikning“ á innskráningarsíðu
OneTouch Reveal®
3. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að búa til og/eða tengja reikninginn þinn.
*Eingöngu fáanlegt á völdum markaðssvæðum.

Hladdu upp Abbott gögnum
Þú getur bætt gögnum frá Abbott FreeStyle Libre tækinu þínu við Glooko með því að hlaða niður
Abbott gögnunum þínum í bókasafnið sem csv skrá og hlaða síðan upp csv skránni á Glooko
reikninginn þinn. Til að hlaða upp csv skrá með Abbott gögnum á Glooko reikninginn þinn:
1. Í Stillingar > Forrit og tæki, smelltu á hlaða upp Abbott gögn.
2. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum og smelltu síðan á hlaða upp.
ÁBENDING: Þú getur líka hlaðið upp Abbott Data með því að smella á hlaða upp Abbott gögn efst
á flestum skjám á reikningnum þínum.
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Umsjón reiknings
Reikningi eytt
Í Settings > Account Management (Stillingar > Umsjón reiknings) er hægt að velja um að eyða
Glooko reikningnum hvenær sem er. Það mun einnig eyða öllum gögnum sem eru á Glooko
reikningnum. Til að eyða reikningnum þarf einfaldlega að smella á Delete Account (Eyða
reikningi) hnappinn.
RÁÐ: Einnig er hægt að eyða reikningnum í Glooko símaappinu í Profile > Personal (Prófíll >
Persónulegt).
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4. Skýrsluyfirlit
Það er auðvelt að skoða sykursýkisgögn og deila þeim með Glooko. Ef það eru gögn á Glooko
reikningnum getur þú vistað skýrslur, prentað þær og deilt þeim í gegnum Glooko símaaappið
eða Glooko vefforritið.
Nákvæmar leiðbeiningar um fáanlegar skýrslur og hvernig eigi að túlka gögnin má finna í Glooko
skýrsluleiðbeiningum.

4.1. Fáanlegar skýrslur
Fáanlegar skýrslur eru:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samantekt
Dagbók
Yfirlit
Daglegt yfirlit
Yfirlögn
Dagatal
Innsýn
Tæki
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4.2. Skýrslur búnar til og þeim deilt
Þegar skýrslur eru búnar til er hægt að nota öll tiltæk gögn eða velja hvaða gögn ættu að birtast.

Skýrslur í símaappi
Í Glooko símaappinu er hægt að senda skýrslur, senda í faxi eða prenta PDF skýrslu eða senda
skýrslu í tölvupósti á CSV sniði.
Til að búa til skýrslur í Glooko símaappinu:
1. Veldu Share Report (Deila skýrslu) í hliðarstikunni () í
Android tækjum eða More (Meira) valmyndinni í iOS
tækjum.
2. Ýttu til að velja deilingaraðferð.
• Ef þú vilt deila PDF skýrslu skaltu velja tímabil,
skýrsluviðmið og valkosti fyrir prentun.
• Ýttu á Reports (Skýrslur) ( ) táknið efst til hægri á
skjánum
3. Farðu eftir leiðbeiningunum á skjánum til að búa til
skýrsluna.

Skýrslur í vefforriti
Í Glooko vefforritinu er hægt að vista eða prenta skýrslu á PDF sniði.
Til að skoða skýrslur og deila þeim í Glooko vefforritinu:
1. Veldu Create PDF Report (Búa til PDF
skýrslu) efst til hægri í flestum skjám.
2. Veldu tímabil og hvaða skýrslugögn
eiga að vera innifalin í skýrslunni.
3. Þegar búið er að ákveða viðmið fyrir
skýrsluna skaltu smella á Create PDF
(Búa til PDF).
4. Skoðaðu, sæktu eða prentaðu
skýrsluna út.
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5. Aðstoð
Við erum alltaf tilbúin til að aðstoða þig ef þú vilt spyrja að einhverju. Hægt er að hafa samband
við okkur á eftirfarandi vegu:
•
•

Á netinu: support.glooko.com
Í gegnum tölvupóst: help@glooko.com

Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
Bandaríkin

Glooko® fyrir persónulega notkun

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
Svíþjóð

28

Viðauki: Viðbætur
A.1. Mobile Insulin Dosing System (MIDS)*
Mobile Insulin Dosing System (MIDS), er skömmtunarkerfi sem er hannað til að hjálpa sjúklingum
með sykursýki tegund 2 að fara yfir, greina og leggja mat á fastandi blóðsykursmælingar og segja
lækninum sínum frá þeim. MIDS kerfið gerir þér kleift að fá breytingar á langvirku insúlíni á milli
heimsókna, byggt á meðferðaráætluninni sem læknirinn hefur búið til.
MIDS er eingöngu fáanlegt fyrir sjúklinga með lækni sem ávísar kerfinu. MIDS er
lyfseðilsskylt. MIDS er hannað til að virka með blóðsykursmælingum sem eru gefnar upp í mg/dL
og ekki er hægt að nota það á öruggan hátt með mmól/L gildum. Til að koma í veg fyrir
mögulegan skaða verður að tryggja að allir blóðsykursmælar sem eru notaðir með Glooko kerfinu
séu stilltir á blóðsykursgildi í mg/dL.
Nánari upplýsingar um MIDS má finna í Glooko MIDS fyrir sjúklinga notkunarleiðbeiningum.
*EIngöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.

A.2. Glooko Clinical Research (Glooko klínískar
rannsóknir)
Glooko Clinical Research gerir heilbrigðisstarfsfólki kleift að fylgjast
með notendum sem taka þátt í klínískum rannsóknum. Sem
þátttakandi í rannsókn færðu aðgang að sérstöku Glooko Clinical
Research símaappi sem verður að vera tengt við sérstakan Glooko
Clinical Research ProConnect kóða (sem umsjónarmaður
rannsóknarsetursins lætur þig fá) til að deila sykursýkisgögnum
þínum.
Sem þátttakandi í rannsókn getur þú einnig sent inn gögn og deilt
þeim með sérstökum Research Uploader (Rannsóknargagnasendir).
ATHUGIÐ: Glooko Clinical Research símaappið er einungis hægt að
tengja við ProConnect kóða hverju sinni.
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A.3. Basal-IQ
Sjúklingar sem nota Tandem t:slim X2 dælu ásamt CGM hafa möguleika á að virkja tækni sem
kallast Basal-IQ. Þetta er háþróuð tækni sem spáir fyrir um og hjálpar til við að koma í veg fyrir
lágan blóðsykur. Basal-IQ gerir sjúklingi kleift að láta dæluna sjálfkrafa stöðva og hefja insúlíngjöf
á grundvelli CGM-mælinga.
Sjúklingur með Basal-IQ uppsett á dælunni getur valið á
milli tveggja stillinga:
•
•

Basal-IQ
Handvirk stilling

Í Glooko, ef Basal-IQ gögn eru til um sjúkling, eru þau sýnd á Yfirlitssíðunni sem spjald sem
kallast: System Details (Kerfisupplýsingar). Basal-IQ birtist líka í dagsyfirlitinu í Graphs (Línurit)
kaflanum.

A.4. Control-IQ
Sjúklingar sem nota Tandem t:slim X2 dælu með blóðsykursnema geta valið um að nota tækni
sem kallast Control-IQ. Þetta er hátæknileg blönduð tækni með lokaðri lykkju sem spáir fyrir um
toppa og botna í blóðsykursgildum og hjálpar við að koma í veg fyrir þá. Control-IQ gerir
sjúklingnum kleift að láta dæluna stilla insúlínmagn sjálfkrafa
eftir mælingum frá blóðsykursnemanum.
Sjúklingur með Control-IQ sett upp í dælunni getur valið á
milli 4 kerfa:
•
•
•
•

Control-IQ
Svefn
Líkamsþjálfun
Handvirkt

Í Glooko vefforritinu, ef Control-IQ gögn eru til fyrir sjúkling, birtast þau á Summary (Samantekt)
síðunni sem upplýsingaspjald með heitið System Details (Kerfisupplýsingar). Control-IQ birtist líka
í dagsyfirlitinu í Graphs (Línurit) kaflanum.
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A.5. Omnipod 5*
Sjúklingar sem nota Omnipod 5 dælu með Dexcom blóðsykursmæli geta valið um að virkja tækni
með lokaðri lykkju sem Insulet hefur þróað. Þetta er hátæknileg blönduð tækni með lokaðri
lykkju sem spáir fyrir um toppa og botna í blóðsykursgildum og hjálpar við að koma í veg fyrir þá.
Það gerir sjúklingnum kleift að láta dæluna stilla insúlínmagn sjálfkrafa eftir mælingum frá
blóðsykursnemanum.
Sjúklingur með Omnipod 5 og Dexcom blóðsykursmæli
geta valið á milli fjögurra stillinga:
•
•
•
•

Sjálfvirk stilling
Sjálfvirk: Takmörkuð
Sjálfvirk: HypoProtect
Handvirk stilling

Í Glooko, ef gögn fyrir lokaða lykkju frá Omnipod 5 eru til fyrir sjúkling, birtast þau á Summary
(Samantekt) síðunni sem upplýsingaspjald með heitið System Details (Kerfisupplýsingar). Gögn
fyrir lokaða lykkja birtast líka í dagsyfirlitinu í Graphs (Línurit) kaflanum.
ATHUGIÐ: Omnipod 5 er innleitt með tengingu á milli tveggja tölvuskýja. Tengingunni við Glooko
er komið á í PodderCentral þar sem notendur þurfa að heimila tenginguna á milli Omnipod 5
tækisins og Glooko. Þegar tengingin hefur verður gerð munu gögnin sendast reglulega til Glooko
með klukkutíma seinkun.
*Eingöngu fáanlegt í Bandaríkjunum.
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