GLOOKO®RATKAISU DIABETEKSEN HALLINTAAN
HALLITSE POTILASRYHMÄÄSI KESKITETYSTI
Glooko® on diabeteksen tiedonhallintaratkaisu, joka mahdollistaa diabeetikoiden ja
hoitohenkilökunnan tarkastella, analysoida ja arvioida tietoja eri diabeteslaitteista, tukien näin
tehokasta diabeteksen hoitotasapainon hallintaa. Glooko yhdistää sovellukseen yhteensopivat
diabetes- ja kuntoilulaitteet mahdollistaen näin potilaiden jakaa tiedot Glookoon.

NOSTAMAAN HOIDON TASOA
•

Etävastaanotto mahdollistaa yhteyden
potilaisiin

•

Tarkastele ja analysoi tietoja
diabeteslaitteista, jotka on ladattu
käynnin yhteydessä klinikalla tai
potilaan kotona

•

Etsi ja ryhmittele potilaita hakuja suodatustoiminnoilla

•

Analysoi tietoja tehokkaasti ja tarjoa
potilaille ohjausta

•

Yksi alusta kaikille potilaan
diabetestiedoille, auttaa
sujuvoittamaan työtä klinikalla

•

Potilaille ilmainen Glooko®
puhelinsovellus mahdollistaa heidän:
•

Pysyä yhteydessä klinikan kanssa

•

Auttaa heitä ymmärtämään
miten ruoka, liikunta ja lääkitys
vaikuttavat verensokeriarvoihin

GLOOKO® RAPORTIT
Glooko® synkronoi tietoja diabeteslaitteista, kuten verensokerimittareista, insuliinipumpuista,
älykkäistä insuliinikynistä, jatkuvan glukoosinseurannan laitteista (CGM) ja kuntoilumittareista
sekä puettavista laitteista. Nämä tiedot esitetään helposti ymmärrettävissä raporteissa ja
taulukoissa parantaen näin laatua ja tehokkuutta diabeteksen hoidossa.
YHTEENVETO
Nopea yleiskatsaus tärkeimmistä potilaalle saatavilla
olevista diabeteksen mittareista ja niihin liittyvistä
kehityssuuntauksista
YLEISKATSAUS
Kuinka hiilihydraattien saanti, insuliini ja liikunta
vaikuttavat verensokeritasoon tietyllä valitulla ajanjaksolla
PÄÄLLEKKÄISTASO
Glukoosin kehityssuuntaukset vuorokaudenajan mukaan
KALENTERI
Havaitse glukoosi- ja insuliinitiedot eri ajanjaksoilla
LOKI
Näet verensokeriarvot, hiilihydraatit ja insuliinit
(injektoitavat ja pumpun: bolus ja basaali)
NÄKEMYKSET
Tietoja erilaisista tapahtumista pumppupotilailla, kuten
asetuksen ja paikan vaihto tai väliaikainen basaalinopeus
LAITTEET
Näet mitä diabeteslaitteita potilas käyttää sekä niiden
asetukset

NÄHDÄKSESI MITEN GLOOKO VOI
AUTTAA KLINIKKAASI VIERAILE
OSOITTEESSA: www.glooko.com
GLOOKO
Glooko muuttaa digitaalista terveyttä yhdistämällä diabetesta sairastavat ihmiset ja heidän terveydenhuollon ammattilaisensa
mahdollistaen etävastaanoton, kliinisen tutkimuksen ja paremman yhteistyön. Yhtiön ohjelmistoalustat, Glooko® ja
diasend®, mahdollistavat diabeteksen ja muiden kroonisten sairauksien paremman hallinnan keräämällä ja näyttämällä
dataa verensokerimittareista, CGM laitteista, insuliinipumpuista, älykkäistä insuliinikynistä, verenpainemittareista,
ravitsemussovelluksista, yhdistetyistä vaaoista ja aktiivisuusmittareista – tuoden näin oivalluksia yhteen paikkaan. Tiedot ladataan
helposti – etänä sovelluksen kautta tai klinikalla. Ne jaetaan turvallisesti ja visualisoidaan toimivina kaavioina ja raportteina.
Tämä luo vankan pohjan, mahdollistaen yhteistyön ja oikeat hoitopäätökset.
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Yli 95 % diabeteslaitteista sekä terveyden seurantalaitteista ovat yhteensopivia Glookon kanssa, mikä antaa diabetesta ja muita
kroonisia sairauksia sairastaville ja heidän hoitohenkilökunnallensa valinnanvapauden. Yli 3 miljoonaa käyttäjää, (29 maasta
ja 22 eri kielellä) on hyötynyt terveystiedoista käyttämällä Glookon ratkaisuja. Glookoon luottavat maailman johtavat diabeteksen
ja kroonisen hoidon asiantuntijat. Lue lisää osoitteessa glooko.com.

