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Medtrum S9 (mmol/L) 
Продължително измерване на глюкоза (CGM)

Бързо ръководство за употреба
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Приложение 
EasySense

• Сензорът за глюкоза (MD3660 до 14 дни) се поставя, за да измерва нивата на 
глюкоза подкожно в интерстициалната течност.

• Трансмитерът (MD1160) записва и предава данните от сензора към смартфон 
посредством Bluetooth Low Energy технология.

• Сензорът (само с включен Трансмитер) е водоустойчив до 2.5 метра 
дълбочина за 60 минути (IP28 стандарт).

• Съхранявайте сензора на температури между 2°C (36°F) и 30°C (86°F).

• Съхранявайте трансмитера на температури между -10°C (14°F) and 55°C (131°
F).

Сензор за 
глюкоза (с 
апликатор)

Трансмитер

Въведение

1

Мобилно 
приложение 
EasySense

Изтеглете от 
Google Play 

или App Store.
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Настройки

Минимални изисквания за смартфон:
• IOS устройства: поне IOS 8.0 или по-нова
• Android устройства: Android 4.3 или по-нова

Настройки за връзка с приложение EasySense 
• Bluetooth: Постоянно включен
• Тих режим и Режим "Не безпокой": Изключен
• Звук: Включен, за да чувате аларми и известия
• Интернет връзка: Позволете на EasySense достъп

до интернет връзка.
• Камера: Позволете на EasySense достъп до

камерата.
• Известия: Включете известията за EasySense.
• Час: Не променяйте часа на смартфона.
• Режим "Пестене на батерия": Изключен. В противен

случай, приложението EasySense ще спре да работи
във фонов режим

• Уверете се, че приложението EasySense е
стартирано и работи във фонов режим.

• При рестартиране на смартфона, не забравяйте да
отворите приложението EasySense

Ако сте инсталирали EasySense на Android:
• Включете "Местоположение": Уверете се,

че функцията е включена, за да може
Bluetooth да функционира нормално.

• Уверете се, че EasySense работи
постоянно във фонов режим.

• Отворете "Автоматично стартиране" в
умно управление (Samsung)

Препоръчителни настройки

Ако сте инсталирали EasySense на IOS:

• Уверете се, че "Background App Refresh"
е включен (Settings - EasySense)

• Уверете се, че "Low Power Mode" е
изключен.
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1. Инсталирайте приложението
• iOS - Изтеглете от App Store приложението Medtrum EasySense mmol/L

• Android - Изтеглете от Google Play приложението Medtrum EasySense mmol/L

3. Влизане

• Докоснете флага в горния десен ъгъл и изберете страната, която сте 
избрали при регистрация, след което влезте с Вашия акаунт и парола.

2. Регистрация
• Докоснете на Регистрация за да започнете процеса.

• Докоснете горе вдясно на флага за избор на държава/регион.

• Въведете своя имейл адрес и кликнете на Получи код за потвърждение.

• Проверете имейл адреса си за получен код за потвърждение.

• Въведете кода за потвърждение, имена и парола (поне 8 знака, с малки и 
главни букви, и символи)

• Прочетете и се съгласете с политиката за поверителност и условията за 
използване, и докоснете Създай акаунт.

Регистрация и влизане

3
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2. Сериен номер на трансмитер (SN)
Серийният номер на трансмитер (SN) се 
намира на опаковката на трансмитера 
или в задната част на трансмитера.

3. Добавяне на трансмитер
Докоснете Добави трансмитер и сканирайте 
QR кода или въведете ръчно SN номера на 
трансмитера.

1. Настройки на звука
Основно меню  Настройки  Общи настройки  Аудио опции

Препоръчително е да включите Звук и Вибрация. Ако двете са изключени, може да 
пропуснете предупреждение или известие. Времето за отлагане (snooze) може да 
се настрои между 10 минути и 3 часа.

Настройки на EasySense

4
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Главно меню  Настройки  Основни настройки   Аларми за глюкоза

Аларми за Висока/Ниска глюкоза
• Настройте аларми при глюкоза под или над

зададената граница.

• Можете да избирате предпочитани граници

• До 8 сегмента за всеки ден

* Автоматична аларма за хипогликемия е по
подразбиране 3.1 mmol/L

Прогнозни аларми

Настройте аларми за прогнозирана висока 
или ниска стойност на глюкозата 
(предполагаемо време за предупреждение).

Аларми за бързо покачване/спадане
Настройте аларми за бързо повишаване или 
намаляване на глюкозата (mmol / литри в 
минута)

Аларми за глюкоза

5
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Място на поставяне
• Достатъчно подкожни мазнини (поне 5 mm)

• Добре почистено място (с етилов спирт), без окосмяване и
далеч от място на инсулинова инфузия.

• При поставяне в горната задна част на ръката-вертикално

• При поставяне в областта на корема-хоризонтално

*Виж графиката отдясно

Подготовка за поставяне
• Почистете избраната зона за поставяне със спирт и

изчакайте да изсъхне напълно. Не докосвайте
почистеното място.

• Лепенката залепва по-здраво върху суха кожа.

Поставяне на сензор
• Извадете сензора с убождащото устройство от

опаковката и премахнете предпазния механизъм
като го завъртите многократно наляво или
надясно.

• Отстранете предпазното фолио на лепенката от
долната част на сензора.

• Внимателно залепете сензора към избраната
зона за поставяне.

1

2

3

Поставяне на сензор

6
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Поставяне
• Дръжте апликатора на сензора, както е показано на 

снимката (вдясно) и натиснете рязко бутона, което 
ще постави иглата на сензора подкожно.

• Възможно е да усетите леко убождане.

Премахнете апликатора
• Повдигнете апликатора вертикално от стойката.

• Само сензора ще остане на тялото ви.

• Изхвърлете апликатора на сензора в контейнер за
остри предмети или в непробиваем контейнер с
плътен капак.

 Поставете трансмитера
• Щракнете трансмитера в основата на сензора.

• Светлинният индикатор ще мига в зелено първо 3
пъти, след това още 6 пъти в рамките на една
минута.

*При общо 9 премигвания, сензорът е поставен
правилно.

4

5

6

Поставяне на сензор

7

 Защитете сензора
• Поставете допълнителна лепенка за сигурност (вкл. в 

опаковката)

7
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Стартиране на сензор

8

1. Свържете сензора
• Включете Фабрично калибриране в Меню - 

Настройки - Система за измерване. 
• В началния екран (Измерване) докоснете 

Свържете сензора и въведете код на сензора.
• Кодът се намира в долен десен ъгъл на 

опаковката на сензора (4 символа, напр. 4F01)
• Ако кода на сензора не е въведен, сензорът ще 

се нуждае от калибриране 2 пъти през първия 
ден и на всеки 24 часа.

2. Стартиране на сензор (Warm-up)
• При успешна връзка, сензорът ще премине през 

период на стартиране, който трае 30 минути.

3. Калибриране (ако е необходмо)
• Докоснете иконата за калибриране         и 

въведете КЗ (кръвна захар) и потвърдете 
стойността.

: 00:23НЕ КАЛИБРИРАЙТЕ след хранене, до 2 часа след 
хранене и след интензивна физическа активност.
КАЛИБРИРАЙТЕ преди закуска или вечеря, или 
когато кръвната ви захар е непроменлива.

КОД НА СЕНЗОР

ДОКОСНЕТЕ 
Свържи сензор

СКАНИРАЙТЕ ИЛИ 
ВЪВЕДЕТЕ РЪЧНО

УСПЕШНО СТАРТИРАНЕ
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Начален екран Състояние на сензор

Състояние на сензор
• Измерване: системата работи и измерва в реално време.
• Не е калибриран: сензорът не е калибриран.
• Необходимо е калибриране: последното калибриране е изтекло

и сега е необходимо ново калибриране.
• Грешка при калибриране: последното калибриране е неуспешно.
• Изгубен сигнал: приложението няма връзка със сензора
• Сензорът е изтекъл: сензорът е достигнал края на

експлоатационния си живот.
• Няма измерване: показанията на сензора временно не са

достъпни.
• Неизправност на сензора: има повреда в сензора.
• Изтощена батерия на сензора: сменете сензора навреме.
• Сменете сензора: Батерията на сензора е изтощена. Сменете

сензора сега.
• Свързване: сензора е в процес на свързване или трансмитера не

е правилно свързан с активен сензор.

1. Връзка с трансмитер
2. Главно меню
3. Звук
4. Калибриране
5. Добави събитие
6. Състояние
7. Графика на измерване

Известия

9

Стрелка

Измерена стойност

Последно измерване

Икона за калибриране

Състояние

Оставащ живот
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Главно меню
Докоснете       в горния 
ляв ъгъл, за да 
отворите Главното меню

Подробна 
информация 

Докоснете областта 
за състояние на 
сензора, за да 
отидете на екрана с 
подробна 
информация.

Пейзажен изглед
Докоснете два пъти графиката на сензора 
или завъртете смартфона хоризонтално.

Статистики
Главно меню  
Статистики

Плъзнете екрана, за 
да видите четири вида 
статистики: 
Дневен отчет, 
Комбинирана графика, 
Тенденции и 
Обощение.

Известия

10
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Известие Действия

ИЗГУБЕН СИГНАЛ Доближете смартфона 
до трансмитера.

КАЛИБРИРАЙТЕ СЕНЗОРА Калибрирайте сензора 
с глюкомер.

ГРЕШКА ПРИ КАЛИБРИРАНЕ Калибрирайте отново след 15 мин

СЕНЗОРЪТ ЩЕ ИЗТЕЧЕ  
СЛЕД 6 ЧАСА / 2 ЧАСА / 30 
МИН.

Планирайте смяна на сензора.

СЕНЗОРЪТ Е ИЗТЕКЪЛ, 
НЕИЗПРАВНОСТ В СЕНЗОРА, 
СМЕНЕТЕ СЕНЗОРА

Свържете се с представителя. 
Сменете сензора.

БАТЕРИЯТА НА СЕНЗОРА Е 
ИЗТОЩЕНА

Планирайте смяна на сензора.

НЯМА ИЗМЕРВАНЕ Проверете дали сензорът не е 
ударен или разместен. Сменете 
сензора.

ГРЕШКА В ТРАНСМИТЕРА Свържете се с представителя

ВИСОКА/НИСКА ГЛЮКОЗА, 
ВИСОКА/НИСКА ПРОГНОЗНА 
ГЛЮКОЗА, БЪРЗО 
ПОКАЧВАНЕ/СПАДАНЕ, ПОД 
3.1 mmol/L

Проверете кръвната захар с 
глюкомер. Продължете да 
следите кръвната захар.

Примерни известияИзвестия:
Известията се задействат в определени 
условия, които може да изискват вашето 
внимание. Не пренебрегвайте известията.

При получено известие:
• Прочетете известието в приложението.
• Докоснете OK, за да потвърдите известието.
• Следвайте инструкциите в предупредителното

съобщение.

Примерно известие във фонов режим

Примерно известие в приложението

Известия

11
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Прекъсване на връзка със сензор

• Ако предупрежденията за изтичане на срока на сензора са включени,
всяка сесия на сензора ще приключи автоматично след 14 дни. След
това можете да премахнете сензора от тялото.

• Ако искате да премахнете сензор преди изтичането му, първо трябва

да го изключите от приложението EasySense.

Главно меню  Трансмитер  Прекъсни връзка със сензор

Премахване на сензор

• Отлепете внимателно сензора (с включен трансмитер)

• Не забравяйте да запазите трансмитера, който е за многократна употреба.
Внимавайте да не загубите трансмитера.

• Свържете нов сензор най-малко 90 секунди след премахването на
предишния.

Прекратяване на сесия

12
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Наблюдение от разстояние

Чрез приложението Medtrum EasyFollow mmol/L
1. Изтеглете Medtrum EasyFollow mmol/L приложението на (друг) 

телефон, от който желаете да наблюдавате пациент.

2. Направете регистрация (различна от тази на пациента) и влезте.

3. В менюто Наблюдение от разстояние кликнете в горен десен ъгъл на 

Промяна, след това кликнете на Добави

4. Въведете имейла, с който се е регистрирал пациентът и докоснете 

Потвърди

1. Пациентът трябва да ви предостави достъп от своя телефон през 

EasySense приложението като кликне на Главно меню - Настройки - 

Сигурност - Разрешения за наблюдение

2. Пациентът одобрява заявката като кликне Приеми отдясно на 

заявката.

3. След като пациентът ви одобри заявката, можете да следите нивата 

на глюкоза от разстояние, както и да настройте свои аларми през 

Главно меню - Настройки

Потвърждение за достъп
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Наблюдение от разстояние

Чрез Web-портала EasyView
• Влезте през Вашия персонален компютър или лаптоп на 

адрес: www.easyview.medtrum.eu

• Регистрирайте се или влезте профил от EasySense

• В този портал можете да видите информация за измерване в 
реално време, статистики, доклади, сериен номер на 
трансмитер, състояние на батерията и много други.

• Ако желаете, можете да предоставите своето име и парола на 
Ваши близки или ендокринолог, за да наблюдават през 
компютър измерването на Вашата кръвна захар или им 
предоставете достъп чрез EasyFollow приложението.
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