KUINKA ALOITTAA
GLOOKON KÄYTTÖ
JA TIETOJEN
LATAAMINEN

LUO TILI VERKOSSA

Voit luoda Glooko®-tilisi verkossa osoitteessa join.glooko.com.
Luo tili syöttämällä nimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi,
maasi ja puhelinnumerosi (valinnainen).
Luo sen jälkeen profiilisi valitsemalla diabetestyyppisi, diagnoosista
kulunut aika ja tämänhetkinen hoitomenetelmä/-menetelmät.
HUOM: Alaikäisiltä tarvitaan vanhemman suostumus.
Kun rekisteröinti on valmis, siirry verkkoselaimellasi osoitteeseen
my.glooko.com siirtyäksesi tilillesi.
Jos saat hoitavalta taholtasi kutsun sähköpostitse, sinulle on
jo luotu tili. Napsauta Aktivoi tili -painiketta sähköpostiviestistä
ja noudata näytölle tulevia ohjeita ottaaksesi tilisi käyttöön.

TILIN LUOMINEN
GLOOKO®-MOBIILISOVELLUKSELLA
Glooko®-mobiilisovelluksen käyttöönotto sisältää
samat vaiheet kuin tilin luominen tietokoneella.

Skannaa QR-koodi
tai käy osoitteessa
join.glooko.com
ladataksesi sovelluksen.

TIETOJEN JAKAMINEN

Voit jakaa tietoja lisäämällä vastaanottosi ProConnect-koodin. Koodi
on vastaanottokohtainen ja sen avulla voit lähettää heille tietojasi.
ProConnect-koodi lisätään Asetukset-sivulla Tili-välilehdellä.
Oman vastaanoton ProConnect-koodi:
Potilaana voit jakaa potilastietojasi useille eri vastaanotoille.
Vastaanoton ProConnect-koodi on mahdollista syöttää myös
mobiilisovelluksella.
Jos sait kutsun hoitavalta taholtasi sähköpostitse, vastaanoton
ProConnect-koodi on valmiiksi syötetty.

TIETOJEN KATSELEMINEN

Katsellaksesi tietoja kirjaudu sisään osoitteessa my.glooko.com
matkapuhelimella tai tietokoneella.

TIETOJEN LATAAMINEN
LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN ÄLYPUHELIMELLA
1. Voit asentaa glukoosimittarisi siirtymällä
Synkronointivalikkoon (etusivun oikeassa
yläkulmassa)
2. Napauta kohtaa Uusi laite (iOS) tai Lisää laite
(Android)
3. Valitse oikea laite (BGlucose Meters tai Continuous
Glucose Monitor, Smart Pens -älykynät, Yhdistetyt
sovellukset tai Fitness- ja terveyslaitteet)
4. Valitse mittarisi listasta ja napauta Valmis.

LAITTEEN LATAAMINEN MOBIILISOVELLUKSESSA
1. Napauta etusivulla kohtaa Synkronoi.
2. Valitse laitteesi ja noudata näytön ohjeita
synkronoidaksesi laitteesi ja ladataksesi
tietosi.
Glooko®-mobiilisovellus ilmoittaa sinulle ja
neuvoo, jos tiedot on ladattava muulla tavoin.

SOVELLUSTEN YHDISTÄMINEN TIETOKONEELLA
1. Voit luoda yhteyden ulkoisiin sovelluksiin siirtymällä Glooko®-tilisi
Asetukset -sivulle.

2. Siirry Asetukset-sivulla Sovellukset ja laitteet -välilehdelle voit yhdistää
diabetes- ja terveyssovelluksia.
3. Valitse oikea sovellus ja jatka valitun sovelluksen kirjautumistiedoilla
luodaksesi yhteyden.

GLOOKO® UPLOADER
1. Napsauta kohtaa Hanki Glooko® Uploader
Sovellukset ja laitteet -välilehdellä
Glooko®-tilisi Asetukset-sivulla.
2. Lataa sovellus Mac/PC-tietokoneelle
ja noudata asennusohjeita.
3a. Käynnistä Glooko Uploader® kaksoisnapsauttamalla kuvaketta
tietokoneellasi.
b. Kirjaudu Glooko®-tilillesi.
c. Kun olet liittänyt kaapelin tietokoneeseen, liitä diabeteslaite kaapeliin.
Glooko Uploader® etsii laitteen automaattisesti.
d. Aloita sen jälkeen tietojen lataaminen Glooko®-sovellukseen.
e. Latauksen ollessa valmis Glooko® Uploader ilmoittaa siitä.
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Löydät lisää resursseja osoitteesta support.glooko.com

