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EasySense App

• Сензорът за глюкоза (MD3026) се вкарва под кожата, за да измери нивото на глюкозата ви в интерстициалната
(тъканната) течност за период до 14 дни.

• Трансмитерът или предавателят (MD1026) записва и изпраща данни от сензора към вашето смарт устройство чрез
Bluetooth.

• Използвайте кабела за зареждане на трансмитера (LQ005), за да заредите трансмитера. Препоръчително е да
презареждате трансмитера след всяка употреба на сензора. Индикаторът ще мига в зелено, докато трансмитерът
се зарежда и ще изгасне, когато предавателят е напълно зареден. НЕ зареждайте и НЕ съхранявайте предавателя,
докато е свързан със сензор. НЕ съхранявайте трансмитера с включен USB кабел за зареждане. Това може да
повреди или убие батерията на предавателя. (За състояние на батерията виж стр. 14)

• Сензорът (САМО с включен трансмитер) е водоустойчив до 2,5 метра за 60 минути (IPX8). Сензорът без поставен
трансмитер НЕ Е ВОДОУСТОЙЧИВ!

• Съхранявайте сензора при температури между 2 °C и 30 °C. Съхранявайте предавателя при температури между -10
°C и 55 °C.

1

Глюкозен сензор
(MD3026)

Трансмитер
(Предавател)

(MD1026)

USB кабел за 
зареждане на 
трансмитера

(LQ005)
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Общ преглед



2

Стъпка 1. Инсталирайте приложението

• За IOS устройства - Изтеглете приложението Medtrum EasySense mmol/L от Apple App Store.

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

3. Влизане в приложението

• Кликнете на иконката със знамето в горния десен ъгъл и изберете държавата, която сте посочили по 
време на регистрация, след което влезте с Вашия имейл и парола.

Стъпка 2. Регистрирайте се

• Кликнете на Register за да влезете във формата за регистрация.

• Кликнете на иконката със знамето и изберете Вашата държава/регион.

• Въведете Вашия имейл адрес, кликнете на Get code, след това 
проверете имейла си за получен код за верификация.

• Въведете кода за верификация, Вашите имена и парола по Ваш избор.

• Прочетете и се съгласете с политиката за поверителност и условията на 
ползване, сложете отметка на малките квадратчета и кликнете на Create 
Account, за да регистрирате Вашия Medtrum профил.

Регистрация и влизане в приложението
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Изисквания на приложението

Приложението има следните минимални изисквания:

• IOS устройства: IOS 8.0 версия или по-нова

• Android устройства: Android 4.3 версия или по-нова

33 Medtrum Simplifying Diabetes
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Настройки на мобилното устройство

Променете следните настройки за приложението EasySense:

• Bluetooth: Включен

• Безшумен режим или режим Do Not Disturb: Изключен

• Сила на звука: Достатъчно силен, за да чувате известия, сигнал и напомняния.

• Интернет връзка: Уверете се, че настройките позволяват на приложението безжични мрежи или мобилни данни.

• Камера: Позволете достъп на EasySense до камерата.

• Известия: Включете известията за приложението EasySense.

• Час: Не променяйте часа на устройството си, защото може да покаже стари резултати.

• Режим за пестене на батерия: Не активирайте режим за пестене на батерия. В противен случай приложението
ще спре да приема данни от сензора във фонов режим.

• EasySense приложението е отворено и работи във фонов режим.

• Уверете се, че EasySense приложението е стартирано след рестарт на устройството Ви.

Ако сте инсталирали приложението на IOS устройство:

• Уверете се, че фоновото опресняване за EasySense приложението е включено.

• Изключете Dark Mode от Settings > Display & Brightness > Appearance ако не виждате информацията правилно.

• Изключете AirDrop

Ако сте инсталирали приложението на Android устройство:

• Уверете се, че приложението има достъп до местоположението на устройството и достъп до Bluetooth връзка.

• Уверете се, че приложението работи във фонов режим.

• Отворете автоматичното стартиране в интелигентното управление (важи за Samsung)



3. Намерете серийния номер на трансмитера

Можете да откриете серийния номер на трансмитера 
на опаковката му или в долната част на трансмитера.

4. Добавете серийния номер на трансмитера

Кликнете на Add Transmitter и добавете сериен номер 
на трансмитера ръчно или като сканирате QR 
баркода. 

2. Настройте предупреждения/мерни ед.

Main Menu ➔ Settings ➔ General Settings➔
Alert Tones/Unit Settings

Мерната единица за глюкоза е предварително 
зададена спрямо региона.

1. Настройте звука

Main Menu ➔ Settings ➔ General Settings ➔
Audio Options

Препоръчваме да включите Звук (Audio) и
Вибрация (Vibration). Ако изключите и двете е
възможно да пропуснете важно известие. Времето
за отлагане (Snooze) можете да настройте между 10
минути и 3 часа.

4

Настройки на приложението EasySense
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Предупреждения за рязко покачване/спадане

• Можете да настройте предупреждения за рязко 
покачване или спадане на глюкозата спрямо 
определени стойности.

Main Menu ➔ CGM System ➔ Glucose Alerts

Предупреждения за ниски/високи нива

• Настройте горна и долна граница за 
получаване на предупреждения за нива на 
глюкоза

• Можете да добавите до 8 времеви периода на 
ден

5

Прогнозирани предупреждения

• Можете да настройте предупреждения за 
прогнозно висока или ниска стойност на 
глюкозата  предварително. Можете да 
настройте между 5 и 30 минути.

5Medtrum Simplifying Diabetes
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Настройки на глюкозни известия



Поставяне на сензора
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Място за поставяне

• Чисто място с минимално окосмяване, сухо, непокрито, с 
достатъчно мазнини, далеч от пъпа или място за инфузия 
на инсулин.

• Ако изберете да поставите на корема или задните части, 
приложете сензора хоризонтално.

• Ако изберете да поставите на горната част на ръката, 
приложете сензора вертикално.

Подгответе мястото на поставяне

• Почистете избраната зона за поставяне с кърпички с 
алкохол и изчакайте да изсъхне.

• Лепенката на сензора залепва добре само на подсушенa
кожа

Поставете сензора

1

2

3

Махнете предпазното 
фолио от лепенката 

на сензора

Поставете сензора и 
притиснете с пръсти в 

краищата на лепенката, после 
притиснете и отгоре на 

цилиндъра.

Стиснете двете 
освобождаващи 

езичета и свалете 
предпазителя от 

цилиндъра.



Освободете иглата на сензора

• Натиснете едновременно с едната ръка двата черни 
бутона на цилиндъра, за да вкарате иглата на сензора 

под кожата си.  

Завъртете цилиндъра

• Завъртете цилиндъра обратно на часовниковата стрелка, 
докато оранжевият триъгълник на цилиндъра се 
изравни с оранжевата линия на сензора.

• Махнете цилиндъра.

• Закачете предпазителя обратно на цилиндъра.

Вмъкнете трансмитера към сензора

• Първо вкарайте заоблената част на трансмитера към 
сензора.

• Щракнете трансмитера във вложката на сензора.

• Зелена светлинна индикация ще премигне 3 пъти 
при успешно поставяне и после още 6 пъти в 
рамките на една минута.

Бележка: Повторното изключване и свързване може                      
да повреди сензора.

4

5

6
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Поставяне на сензора



2. Калибриране на сензора

• Сензорът има нужда от калибриране със стандартен 
глюкомер:

o два пъти през първия ден (през 12 часа)

o а след това по веднъж на ден (през 24 часа)

• Кликнете на иконката за калибриране        в менюто 
Monitor Screen, измерете кръвната захар и въведете 
стойността.

НЕ КАЛИБРИРАЙТЕ след хранене, до 2 часа след хранене 
и след интензивна физическа активност.

КАЛИБРИРАЙТЕ преди закуска или вечеря, когато 
кръвната ви захар е стабилна.

1. Подготовка на сензора

• След свързване на трансмитера, сензорът 
ще премине в режим на подготовка в 
период от два часа.

• След приключване на подготвителния 
процес е необходимо първоначално 
калибриране и ще се появи съобщението 
METER BG NOW

• Измерете нивото на глюкоза с устройство, 
което сте ползвали досега

Известие, когато приложението
работи във фонов режим (горе)

Известие, когато приложението
работи на преден план (горе)

Подготовка и калибриране на сензора
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Начален екран / Home Screen Статус на сензора / Sensor Status

Състояние на сензора

• Not Calibrated: сензорът не е калибриран след загряване. 

• Monitoring: сензорът и предавателят работят както трябва 
и предавателят изпраща данните за глюкозата на сензора 
към приложението.

• Calibration needed: последното калибриране е изтекло и 
сега е необходимо ново калибриране.

• Calibration error: последното калибриране е неуспешно.

• Lost Sensor: сигналът на сензора се губи от приложението.

• Sensor Expired: сензорът е достигнал края на своя 
експлоатационен живот.

• No Readings: сензорът не работи правилно.

• Sensor failure: текущият сензор е неизправен.

• Transmitter error: трансмитера не работи правилно.

• Transmitter Battery Depleted: батерията на предавателя е 
изтощена.

• Connecting Sensor: предавателят не е свързан правилно с 
активен сензор.

1. Сигнал с трансмитер

2. Главно меню

3. Звук

4. Калибриране

5. Добави събитие

6. Статус на сензора

7. Графика на 
измерванията
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Разчитане на системата



Детайлна 
информация за 
глюкозата

Кликнете на отдясно на 
началния екран (при 
капката кръв), за да 
видите детайлна 
информация за 
глюкозните нива.

Пейзажен изглед

Докоснете два пъти графиката или завъртете
смарт устройството си хоризонтално.

Статистики

Main Menu ➔ Statistics

Плъзнете по екрана 
отдясно наляво, за да 
видите четирите вида 
статистики: 

Дневен отчет, Комбиниран 
отчет, Тенденции, Събития.

Главно меню

Кликнете на горе
вляво, за да отворите
главното меню (Main
Menu)

10

Разчитане на системата
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Съобщения от приложението Действия

LOST SENSOR
Доближете устройството си 
близо до трансмитера.

METER BG NOW
Въведете актуално ниво на 
глюкоза.

SENSOR CALIBRATION ERROR
Въведете актуално ниво на 
глюкоза след 15 мин.

SENSOR END IN 6 HOURS, SENSOR 
END IN 2 HOURS, SENSOR END IN 30 
MINUTES

Подменете сензора 
навреме.

SENSOR EXPIRED, SENSOR FAILURE Сменете сензора сега.

TRANSMITTER BATTERY LOW,  
CHARGE TRANSMITTER

Сменете или заредете 
трансмитера сега.

NO READINGS

Сменете сензора ако не е 
правилно поставен. Ако е 
правилно поставен, 
почакайте докато започне 
да отчита. 

TRANSMITTER ERROR Обадете се на търговеца.

HIGH GLUCOSE, LOW GLUCOSE,
HIGH PREDICTED, LOW PREDICTED, 
RAPID RISE, RAPID FALL, 
BELOW 3.1 mmol/L 
(BELOW 56 mg/dL)

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

Видове сигнали и известия

11

Известия:

Сигналите от известията изискват Вашето 
внимание. Не пренебрегвайте сигналите!

Изчистване на известията:

• Прочетете известието в приложението.

• Кликнете OK на приложението за да 
потвърдите, че сте разбрали за известието.

• Следвайте инструкциите на известието.

Известия на фонов режим

Известия на преден план

Medtrum Simplifying Diabetes
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Сигнали и известия на системата



Премахване на сензора

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

• Уверете се, че трансмитера е бил изключен от стария сензор за повече от 90 секунди, преди да бъде 
свързан към нов!

• Не изваждайте трансмитера от сензора, докато системата работи! Махането на трансмитера се случва 
само при изтекъл живот на сензора, повреда или в редки случаи, когато не сте заредили трансмитера!

12

Премахване на сензора
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Наблюдение на нива на кръвна захар от разстояние

Чрез приложението Medtrum EasyFollow mmol/L (за близки)

• Изтеглете Medtrum EasyFollow mmol/L приложението на (друг) 
телефон, от който желаете да следите нивата на кръвна захар на 
пациента. 

• Направете друга регистрация (различна от тази на пациента) и 
влезте с Вашите имейл и парола.

• В менюто Remote View кликнете в горен десен ъгъл на Edit, след 
това кликнете на Add Account.

• Въведете имейла, с който се е регистрирал пациентът, когото 
желаете да следите и кликнете на Apply to remote view

• Пациентът трябва да ви предостави достъп от своя телефон през 
EasySense приложението като кликне на Main Menu ➔ Settings 
➔ Account Security ➔ Remote View Permissions

• Пациентът одобрява заявката като кликне Accept отдясно на 
имейла, който е поискал достъп.

• След като пациентът ви одобри заявката, можете да следите 
нивата му на кръвна захар от разстояние, в реално време, както 
и да настройте приложението за различни сигнали като 
кликнете на Зъбното колело в горен десен ъгъл ➔ Edit 
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Наблюдение на нива на кръвна захар от разстояние

Чрез Web-портала EasyView (за пациенти)

• Влезте през Вашия персонален компютър или лаптоп 
на адрес: www.easyview.medtrum.eu

• Въведете Вашите имейл и парола, с които сте се 
регистрирали за приложението EasySense

• В този портал можете да видите информация за 
измерване в реално време, статистики, рапорти, 
сериен номер на трансмитер, състояние на батерията
на трансмитера 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 (стр. 13)
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Често задавани въпроси

1. Мястото на поставяне на сензора кърви обилно
Ако има непрекъснато кървене на мястото на поставяне и кървенето е видимо през леглото на 
сензора:
• Извадете сензора и натиснете равномерно върху мястото на поставяне, докато кървенето спре.
• Изберете различно място за поставяне и поставете нов сензор.
2. Защо показанията на сензора се различават от показанията на стандартен глюкомер след 
калибриране?
Този продукт е сертифициран съгласно настоящия EN ISO 15197: 2013, който гласи, че 95% от всички 
резултати от следенето на кръвната захар трябва да бъдат в рамките на +/- 15% от референтното 
измерване (YSI). Има известно забавяне (ок. 5-10 мин.) от реалните Ви стойности и стойностите 
измерени през сензора. Глюкозните нива измерени през сензора не винаги са идентични с такива 
измерени чрез стандартен глюкомер след калибриране, тъй като системата CGM координира 
няколко вече отминали измервания, за да калибрира системата. Следователно, показанието на 
глюкозата измерена чрез сензора не се променя само с последното калибриране от стандартен 
глюкомер. 
3. Какво да правя, когато отчитането на глюкозата през сензора е различно от стандартен 
глюкомер?
3.1 CGM открива информация за глюкозата в интерстициалните течности на Вашето тяло. 
Калибрирането превръща информацията за глюкозата в интерстициалните течности в нива на 
глюкоза в кръвта. Освен че системата се калибрира два пъти през първия ден(поне веднъж на 12 
часа), трябва да калибрирате поне веднъж на всеки 24 часа през следващите дни, в които 
използвате сензора. Разликите не са необичайни. Показанията от различни телесни течности 
отразяват различни числа: 
• Стандартен глюкомер за измерване на кръвна захар - от кръв. 
• Сензор за продължително измерване на кръвна захар - от интерстициална течност.
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Може да има забавяне между промяната на концентрацията на глюкоза в интерстициалната 
течност и тази в кръвта. Когато концентрацията на глюкоза се променя бързо, разликата между 
показанията на сензора и измервателния уред може да бъде по-голяма. 
3.2 Ако глюкомерът показва 5,6 mmol/L или по-малко, показанието на сензора трябва да бъде в 
рамките на ± 1,1 mmol/L. Ако измервателният уред показва 5,6 mmol/L или повече, показанието на 
CGM трябва да бъде в рамките на ± 20%. Когато показанието на CGM е извън горния диапазон:
• Проверете дали сензорът е натиснат.
• Калибрирайте отново, когато глюкозата на сензора е стабилна.
Препоръчваме да калибрирате сензора, когато нивото на глюкоза Ви е стабилно, например:
• Преди закуска и/или преди вечеря
НЕ препоръчваме да калибрирате сензора, когато нивото на глюкоза Ви е нестабилно, например:
• По време на тренировка или интензивна физическа активност
• След болус инжекция/ инжектиране на инсулин
• По време на хранене и/или до 2 часа след хранене
4. Какво да правя, когато получа известие “Sensor Failure“?
При получаване на известие Sensor Failure от приложението, моля сменете сензора.
5. Какво да правя, когато получа известие “No Reading“?
При получаване на известие No Reading от приложението:
• Проверете състоянието на лепенката на сензора и дали сензорът е на мястото си.
• Проверете дали сензорът не е притиснат или разместен
• Ако изглежда, че сензорът е правилно поставен на тялото, изчакайте докато се възстанови 

измерването в реално време.
• Ако сензорът изглежда, че е неправилно поставен, моля сменете сензора.
• Ако получите известие SENSOR FAILURE в последствие, моля сменете сензора.
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6. Проблеми със свързването (приложение EasySense)

6.1 Какво да правя ако статус "Connecting" или "Lost sensor" стои повече от 20 минути на екрана в 
приложението?
• Ако се опитвате да свържете трансмитера към приложението, проверете дали серийният номер 

на трансмитера отговаря на добавения трансмитер в приложението.
• Проверете дали трансмитерът е правилно поставен в леглото на сензора.
• Доближете смартфона си по-близо до трансмитера.
• Уверете се, че Bluetooth е включен и работи на смартфона Ви.
• Отворете Main Menu > CGM > кликнете на Lost Sensor, за да свържете наново сензора. 
• Не активирайте режим за пестене на батерия. В противен случай приложението ще спре да 

функционира във фонов режим.
• (За Apple устройства) Изключете AirDrop, уверете се, че Background App Refresh е позволен за 

приложението EasySense, през настройките на смартфона Ви (не на приложението)
• (За Android устройства) Уверете се, че приложението има достъп до услуги за местоположение, за 

да може Bluetooth да функционира правилно. При необходимост, затворете неизползваните 
приложения във фонов режим.

• Рестартирайте смартфона си или рестартирайте приложението. Изчакайте сензорът/ 
трансмитерът да се свържат отново с устройството Ви.

• Излезте (Log out) и влезте (Log in) в профила си в приложението EasySense. Изчакайте 
сензорът/трансмитерът да се свържат отново с устройството Ви.

• Ако никои от горепосочените решения не проработи, извадете внимателно трансмитера от 
сензора за известно време. Поставете трансмитера обратно в леглото на сензора и наблюдавайте 
дали зелената лампичка на трансмитера премигва 3 пъти. 
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➢ Ако видите 3 премигвания на зелената лампичка, значи трансмитерът е електрически свързан със 
сензора. Проверете дали Bluetooth функцията на смартфона Ви работи правилно. Пробвайте да 
свържете друго Bluetooth устройство с Вашия смартфон. Рестартирайте смартфона си и опитайте 
отново да свържете сензора за кръвна захар.

➢ Ако не видите 3 премигвания на зелената лампичка, сменете сензора. Ако не можете да 
свържете новия сензор с приложението на смартфона, сменете трансмитера.

6.2 Защо не мога да свържа сензора с мобилното приложение EasySensе?
Ако екрана (вдясно) остане над 5 минути, проверете дали трансмитерът е свързан правилно със 
сензора.
• Ако не, извадете трансмитера от сензора. Изчакайте 90 секунди, преди да поставите предавателя 

обратно на сензора. Уверете се, че предавателят е правилно свързан, опитайте отново да 
свържете приложението със сензора.

• Ако да, сменете сензора. Ако все още не можете да свържете приложението си с новия сензор, 
сменете предавателя.

6.3 Защо данните от сензора не се обновяват в реално време?
Проверете дали трансмитерът е в обхвата на сигнал (близо до вас) и се уверете, че EasySense 
приложението работи.
• Приближете смартфона си до трансмитера
• Уверете се, че Bluetooth е включен и работи.
• Не активирайте режим за пестене на батерия. В противен случай приложението ще спре да 

функционира във фонов режим.
• Изключете AirDrop (За Apple устройства) 
• Уверете се, че приложението EasySense има достъп до услуги за местоположение, за да може 

Bluetooth да функционира правилно.
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7. Server Unreachable (Сървърът е недостъпен)
• Ако Ви излезе известие “Server unreachable” на екрана в приложението, проверете връзката с 

Интернет и позволете на EasySense приложението да използва Wi-Fi и/или мобилни данни.
• Ако Ви излезе известие “Server unreachable” на екрана в приложението, проверете връзката с 

Интернет и позволете на EasyFollow приложението да използва Wi-Fi и/или мобилни данни.
8. Защо не получавам измервания от разстояние през EasyFollow приложението?

Първо, приложението EasySense получава данни за кръвната захар от трансмитера чрез 
Bluetooth. След това приложението EasySense качва данни за  кръвната захар в облачен сървър чрез 
WLAN или мобилни данни. Най-накрая, приложението EasyFollow изтегля данни за измерената 
кръвна захар от облачния сървър чрез WLAN или мобилни данни, за да направи възможно следене 
на кръвна захар от разстояние.
➢ Проверете дали функцията Remote View е включена, ако не, активирайте я. 
➢ Ако Ви излезе известие “Server unreachable” на екрана в приложението, проверете връзката с 

Интернет и позволете на EasyFollow приложението да използва Wi-Fi и/или мобилни данни.
8.1 Следните показатели сочат, че проблемът с получаването на данни идва от приложението на 
пациента (EasySense). Проверете дали пациентът има достъп до интернет и Bluetooth.
• Когато на екрана, в EasyFollow приложението, стойността на глюкозата (вляво) не е обновена 

(свети в син цвят), но вдясно пише Monitoring.
• Когато на екрана, в EasyFollow приложението, няма стойност на глюкозата, а вдясно изписва Info 

Unavailable.
8.2 Ако липсва стойност вляво на екрана в EasyFollow приложението, докато състоянието вдясно 
показва Monitoring, приложението изтегля данни. 
Ако сте свързани с Интернет, изчакайте 1 минута. Ако данните все още не е актуализирани, моля, 
върнете се към списъка с пациенти, след което отново влезте в екрана на пациента, за да го 
опресните.
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