
Ladattaessa laitteen tietoja Glooko®-sovelluksessa, vastaanotolla ladattu laite 
on liitettävä potilaan tiliin ennen tietojen katselua. Jos laitetta ei ole liitetty 
tiliin, sen tiedot poistetaan 24 tunnin kuluttua lataamisesta.

Jos potilas kuitenkin lataa tietoja kotoa aktivoidulle tilille, tiedot näkyvät 
potilaan tilillä vastaanotolla ilman lisätoimia. 

LAITTEIDEN 
MÄÄRIT- 
TÄMINEN 
GLOOKO®- 
SOVELLUK- 
SESSA



Määritä potilaalle  
[potilaan nimi] (+ vahvista  

syntymäaika*)  
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Laitteiden määrittäminen Glooko®-sovelluksessa

Napsauta välilehteä Määritä laitteet nähdäksesi luettelon kaikista viimeisten 
24 tunnin aikana ladatuista laitteista. 
 
Täällä voit tehdä hakuja Lähetinlaitteen sarjanumeron tai Laitetyypin (CGM, 
Mittari tai Pumppu) perusteella. 

Katsele kaikkia potilaan tilille määrittämistä odottavia laitteita Määritä laitteet - 
välilehdellä. Glooko yrittää yhdistää nämä laitteet potilaaseen laitteen 
sarjanumeron perusteella. Aiemmin vastaanotolla ladatut laitteet ilmestyvät 
näkyviin ehdotetun potilaan kohdalle.
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Etsi laite, jonka haluat määrittää. Yleisimmät tilanteet:

*jos kyseessä on ensimmäinen kerta, 
kun potilas lataa vastaanotolla

Uusi potilas Glookoon

Olemassa oleva potilas

Potilas lähettää tietoja 
kotoa

Uusi laite

Olemassa oleva laite

Määritä  
(+ luo uusi potilas)*

Määritä potilaalle  
[potilaan nimi]



Määritä potilaalle  
[potilaan nimi] (+ vahvista  

syntymäaika*)  

Kun laite on määritetty, se siirtyy kohdasta Ei määritetty kohtaan Viimeisimmät 
määritykset ja voit sen jälkeen katsella potilaan tietoja napsauttamalla potilaan 
nimeä. Laite näkyy kohdassa “Viimeisimmät määritykset” 24 tunnin ajan, jonka 
jälkeen se poistetaan listalta automaattisesti ja tiedot tallennetaan tilille, jolle laite 
määritettiin.
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Hae tai luo potilastilejä Glooko®-sovelluksessa

Jos vastaavuutta ei löydy: Laite merkitään  
Uudeksi laitteeksi ja voit Määrittää sen. Kun olet 
napsauttanut Määritä, sinua ohjeistetaan etsimään 
olemassa oleva potilastili tai luomaan uusi potilastili.

Jos vastaavuus löytyy: Sinulla on mahdollisuus 
Määrittää potilaalle [Potilaan nimi]. Napsauttamalla 
kohtaa Määritä potilaalle [Potilaan nimi] tiedot  
liitetään potilaan tilille ilman lisätoimia. 

Jos sen sijaan haluat vaihtaa laitteelle  
määritetyn potilaan, napsauta kohtaa Määritä  
toiselle potilaalle, ja sinua ohjeistetaan etsimään 
olemassa oleva potilastili tai luomaan uusi potilastili. 

Seuraavalla kerralla, kun potilas lataa saman laitteen, voit määrittää latauksen 
helposti potilaalle (Potilaan nimi).

Määritä  
(+ luo uusi potilas)*

Määritä potilaalle  
[potilaan nimi]
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Potilastilien aktivoiminen Glooko®-sovelluksessa

Näytä potilaat -välilehdellä on mahdollista kutsua olemassa olevia potilaita 
aktivoimaan tilinsä. Aktivoidulla Glooko®-tilillä vastaanoton on mahdollista 
katsella potilaan kotona lataamia tietoja.

Potilas voidaan kutsua tai muistuttaa (Lähetä kutsu uudelleen) myöhemmin 
näytä potilaat -välilehdellä yhdellä napsautuksella.

Lisäksi potilas on mahdollista kutsua 
aktivoimaan tilinsä syöttämällä potilaan 
sähköpostiosoite luo potilastili lomakkeeseen 
tiliä luotaessa.

Laillinen valmistaja  
Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
United States

Edustaja EU:ssa
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Sweden
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