Електронен дневник и предвиждане-симулация на КЗ с приложението
xDrip+.
За хората, които за поставяне на инсулин използват писалки, воденето на дневник на диабетика е
важна част от процеса за добър контрол на кръвната захар (КЗ). Често се налага да се проверяват
стари записки, за да се види при каква храна и в кой период на деня каква е била правилната
инсулинова доза, поставена с писалка. Също така, за разлика от диабетиците с инсулинова помпа и
затворен цикъл, при използването на писалки предсказването на резултата от поетата храна и
поставената доза инсулин може да бъде нелека задача, решаването на която обаче би спомогнало за
по-добрия контрол на диабета.
За тези, които използват глюкозни сензори в CGM система за наблюдение на КЗ, в която участва
и приложението xDrip+, съществува удобен начин за водене на електронен дневник, в който върху
графиката на изменение на КЗ да се създават бележки, в които да бъдат записани данни като
количество храна, каква е храната, инсулинова доза и др. В последствие тези бележки може да се
преглеждат назад във времето и поставени върху графиката на КЗ лесно да се оценява ефекта от
храна-инсулин върху изменението на КЗ. Бележките могат да бъдат допълвани или изтривани, така
както би било и в един дневник на хартия.
Също така разработчиците на приложението xDrip+ са създали възможност преди да поставите
инсулина, да въведете данните за дозата инсулин и количеството въглехидрати в храната и
приложението автоматично да ви начертае прогнозна графика – как ще се промени КЗ в следващите
няколко часа. За целта е необходимо първо да попълните в приложението някои ваши данни за
инсулин, въглехидрати и т.н., които подробно съм описал в текста по-долу.
Обемът на настоящото ръководство и картинките, могат първоначално да създадат у вас
впечатление, че нещата са сложни, но всъщност процесът е интуитивен и след като веднъж попълните
необходимите данни и направите първите отметки и прогнози, процесът ще ви се стори елементарен.

1. Водене на електронен дневник
1.1 Отворете приложението xDrip+ на неговия
основен екран, където виждате изменението на КЗ.
Както е показано на Фиг.1, горе в дясно има иконка
на листче/бележка със знак „+” в средата. Когато
искате в настоящия момент от време да добавите на
графиката на КЗ бележка със свободен текст просто
чуквате на тази иконка.
1.2 Отваря се подпрозорец (Фиг.2) за въвеждане
на текста, който тази бележка ще съдържа. Въведете
желания свободен текст – например, колко единици
инсулин поставяте, колко Хлебни Единици (ХЕ) е
храната, каква е храната и др. Натиснете [DONE] и
на графиката ще се появи вашата бележка, както е
показано на Фиг.3. Ако чукнете върху поставената
бележка, най-долу на екрана ще ви се покаже
нейното съдържание (Фиг.4).
1.3 На същата Фиг.4. се вижда, че под иконката
„бележка” се е появила една изкривена назад
стрелка. Тази стрелка всъщност играе ролята на
бутон “Undo”. Тя се появява винаги, когато
поставяте нови бележки на графиката и ако сте
объркали нещо може веднага да премахнете
последното извършено действие като натиснете тази
стрелка. Разбира се, впоследствие дадена бележка
може да се изтрие от графиката и по друг начин,
описан по-долу.

Ако все пак ви се наложи да използвате стрелката “Undo”, веднага след това на нейно място се
появява друга стрелка изкривена надясно, Фиг.5. С нея пък може да възстановите това, което сте
премахнали с предишната стрелка.
1.4 Ако желаете да добавите бележка във
минал момент на графиката, първо чукнете върху
точка от графиката във времето, в което искате да
поставите бележка, както е показано на Фиг.6. На
фигурата се вижда, че най-долу на екрана ще излезе
лента в дясната част, на която има надпис/бутон
[ADD NOTE]. Чукнете върху него и въведете текста
за бележката, както е показано на Фиг.2. Бележката
ще се появи на графиката над точката, която
избрахте (Фиг.7).
1.5 Ако искате да изтриете вече направена
бележка или да добавите текст към нея, чукнете
върху нея, долу на екрана ще се появи лентата с
бутона [ADD NOTE]. Чукнете върху него и ще ви
се отвори подпрозорец, както е показано на Фиг.8.
Оттам изберете [DELETE] и след това потвърдете. Бележката ще бъде изтрита. По същия начин, ако
вместо да я изтриете въведете нов текст той ще се добави към вече съществуващия текст на
бележката.
1.6 Преглеждане на стари бележки – ако искате
да преглеждате „дневника” назад във времето, от
главното меню на xDrip (трите чертички горе в
ляво) изберете [History]. Чрез бутоните за
навигация горе в ляво и дясно изберете деня, в
който искате да видите вашите стари записки и как
се е променяла КЗ, както е показано на Фиг.9. Тук
пак можете да чукнете на всяка бележка, за да
видите нейното съдържание, както беше показано
на Фиг.4. В режим “History” графиката е доста
сбита, но можете да я разглеждате като обърнете
телефона странично, така графиката е по-разтегната
и детайлна (Фиг.10 и Фиг.11). На Фиг.11, долу на
екрана, е показано съдържанието на бележката след
като е било чукнато върху нея.
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2. Предвиждане-симулация на графиката на КЗ след инсулин/храна
2.1 За успешното предвиждане на графиката на КЗ след хранене и поставяне на инсулин,
първоначално трябва да се въведат индивидуални данни за въглехидратно число, въздействието на
инсулина и др. По-надолу в текста съм дал подробни обяснения как се прави и какво е това. За да
започнете – отидете на: Меню (трите чертички) -> [Settings] -> [xDrip+ Predictive Simulation
settings], както е показано на Фиг.12. Бутона [Predictive Simulations] при вас може да е включен, така
трябва да бъде. От него зависи дали на графиката
да се показват прогнозните резултати от
изчисленията, които xDrip прави.
2.2 Първоначално трябва да се определят
няколко времеви зони през цялото денонощие.
Всяка зона трябва да бъде съобразена с това как
през денонощието се променят инсулиновите
нужди на диабетика и кога обикновено той се
храни и поставя инсулин. Ние сме дефинирали
нашите зони, като сме разделили денонощието на
три времеви части, във всяка от които нормално е
едно от трите хранения – закуска, обяд, вечеря и в
които зони се предполага, че инсулиновите нужди
са относително стабилни и не се променят
чувствително в часовете, които зоната обхваща.
Разбира се, може да се дефинират повече зони, ако
има следобедна закуска, междинни закуски и т.н. и ако по времето в което са те, инсулиновите нужди
са различни от другите зони.
2.2.1 [Carb Ratio] и [Insulin Sensitivity] – и двете отварят едно и също подменю, в което се
дефинират времевите зони и се попълват данни за въглехидратни числа и инсулинова чувствителност.
Показано е на Фиг.13. Първоначално има създадена само една времева зона за цялото денонощие и са
попълнени примерни данни.
2.2.2 За да разделите времевата зона на две нови зони чукнете и задръжте върху надписа
„Everyday”. Ще ви се отвори подпрозорец, както е показано на Фиг.14, изберете [SPLIT]. Зоната ще се
раздели на две времеви части, както е показано на Фиг.15. Продължете по същия начин да разделяте
зоните, докато те станат колкото на брой желаете (Фиг.16, Фиг.17). Ние използваме три зони, както

обясних по-горе в т.2.2.
2.2.3 Сега трябва да оправите часовете – от колко до колко часа действа съответната зона. Това
става като чукнете и задържите върху желания час за начало или край на зоната, които са отгоре на
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всяка зона и са в зелен цвят. Като чукнете и задържите върху часа, ще ви се отвори подменю с
часовник, както е показано на Фиг.18. Хващате синьото кръгче и го влачите/въртите върху желания
час. След това веднага на същия часовник се появяват минутите – избирате и тях, и натискате [OK].
Направете същото за времето на начало и край за всяка зона. На Фиг.17 може да видите как точно ние
сме разделили денонощието на 3 зони.
2.2.4 Попълване на въглехидратни числа и инсулинова чувствителност
(първо си изчислете всичко на лист хартия и когато сте готови с всички
стойности, тогава ги въведете:
a) [Carbs per Unit] - Изчисляване на въглехидратно число – колко грама
въглехидрати се покриват от 1 единица инсулин. За целта трябва да имате
някаква проверена комбинация от храна–инсулин, която да води до добри
стабилни резултати за храненето в съответния времеви интервал.
Пример: За сутрешна закуска при нас действа добре схемата храна 4.5
Хлебни Единици със 12 ед. инсулин. Трябва да превърнем Хлебните
Единици във Въглехидрати (1 ХЕ = 12 гр. въглехидрати), а ако сме свикнали
да работим с въглехидрати, вместо ХЕ направо ползваме тях. Тоест, в нашия
случай имаме: 4.5ХЕ х 12 = 54 гр. въглехидрати. Разделяме тази стойност на
единиците инсулин, които я покриват добре (при нас 12 ед.) и получаваме
стойността, която ни трябва:
[Carbs per Unit] = 54 / 12 = 4.5 за първия (сутрешен) времеви интервал. Т.е. въглехидратното
число за сутрешно хранене е 4.5
Правим такива изчисления за всеки времеви интервал. В нашия случай – за втория времеви
интервал (обяд) имаме проверена схема 5ХЕ с 11ед инсулин. По горните изисления [Carbs per Unit] =
5.5. За вечерния интервал имаме проверена схема 5.5ХЕ с 13ед инсулин - [Carbs per Unit] = 5.1.
b) [Insulin Sensitivity] - Изчисляване на инсулиновата чувствителност – с колко ммол/л пада КЗ
от 1 единица инсулин. Използвате същите проверени схеми храна–инсулин, които сте използвали за
изчисленията в горната подточка (а) за всеки времеви интервал. Тук ни трябва още една стойност,
която приемаме за точна, а именно – с колко ммол/л се покачва КЗ от 1 Хлебна единица. Според
специалистите в тази област 1 ХЕ покачва КЗ с между 2 – 3 ммол/л. Ние сме избрали за изчисленията
да използваме стойност 2.5 ммол/л. Ако вие имате по-точни наблюдения за вашия индивидуален
случай (напр 2 или 3 ммол/л) използвайте тази ваша стойност за следващите изчисления.
Пример: За сутрешна закуска при нас действа добре схемата храна 4.5 Хлебни Единици със 12
ед. инсулин. Умножаваме Хлебните Единици по 2.5, както говорихме по-горе, за да получим с колко
би трябвало да се покачи КЗ от храна 4.5ХЕ, ако не сме сложили инсулин. Т.е. 4.5ХЕ х 2.5 = 11.25
ммол/л. Тази стойност разделяме на единиците инсулин, които я покриват (при нас 12 ед.) и
получаваме стойността, която ни трябва:
[Insulin Sensitivity] = 11.25 / 12 = 0.94, закръгляваме на 1.
Ако не сме свикнали да работим с ХЕ, тогава първо превръщаме въглехидратите в ХЕ като ги
разделим на числото 12 (1 ХЕ = 12 гр. въгл.). И тогава вече като знаем Хлебните Единици, правим
горното изчисление.
Правим такива изчисления за всеки времеви интервал. В нашия пример – за втория времеви
интервал (обяд) имаме проверена схема 5ХЕ с 11ед инсулин. По горните изчисления [Insulin
Sensitivity] = 1.2. За вечерния интервал имаме проверена схема 5.5ХЕ с 13ед инсулин - [Insulin
Sensitivity] = 1.1.
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c) След като вече имате изчислените стойности за всеки времеви
интервал, попълнете ги както е показано на Фиг.19. След като попълните
всяка стойност, натискайте бутона [Done] както е показано на Фиг.19, иначе
въведената стойност няма да се запомни. И след това преминете към
попълване на следващата стойност. Накрая проверете всичко отгоре до долу
– часове на интервалите, попълнените стойности и накрая натиснете бутона
[SAVE], както е показано на Фиг.17.
ВАЖНО: Така въведените стойности може да променяте, когато и
ако е необходимо. Както знаете, инсулиновите нужди понякога се менят –
промяна на климата, вирусна инфекция, режим на хранене или спортен
режим и т.н.
2.3 [Carb Absorption rate] – коефициент за усвояване на храната. Т.е.
колко грама въглехидрати от храната се усвояват за 1 час. Това, разбира се, е
някаква обобщена стойност. Както знаете, храните са с различен гликемичен
индекс и се усвояват за различно време. По темата има много материали из
нета, но тук ние ще приемем една типична усреднена стойност, която да ни
върши работа за изчисленията. Разработчиците на xDrip са поставили по
подразбиране стойност 35 гр, но от материалите, които аз проучих за потипична стойност се приема 30 гр. Изберете едната от двете възможности. Аз
поставих 30. Можете да експериментирате с различни стойности и да гледате
как ще се променя симулацията за предвиждането.
В основния раздел „xDrip+ Predictive Simulation settings” изберете [Carb
Absorption rate]. Ще ви се отвори подпрозорец, както е показано на Фиг.20.
Попълнете стойността и потвърдете с [OK].
2.4. [Low level prediction values] – това са допълнителни настройки, от
които ни интересува само една. Влезте в това подменю и ще ви се отвори
екрана, показан на Фиг.21.
Интересува ни само втората опция [Insulin duration in hours]. Останалите
опции оставете, както са по подразбиране.
2.4.1 [Insulin duration in hours] – продължителност на действието на инсулина. Тук говорим само
за болусния бърз или ултрабърз инсулин. Аз лично съм чувал различни мнения за това колко реално е
действието на даден вид инсулин, но това не е тема на настоящото ръководство, затова ще приемаме
стойности, които да ни вършат работа за симулативното прогнозиране. Продължителността на
действието на инсулина по подразбиране в xDrip е зададена 3 часа, както се вижда на Фиг.21. За ултра
бързите инсулинови аналози като Новорапид и Хумалог аз също мисля, че това е стойността. След 3ия час остава някаква опашка, но тя не е определяща за поведението на КЗ. За инсулин Фиасп, може
би трябва да се пробва стойност 2.5 часа, но според мен 3 часа също е ОК. За бързите човешки
инсулини като Актрапид – действието им се определя като 6-8 часа, но според мен за целите на
симулацията трябва да се зададе 5 часа.
2.5 [Use trend momentum] – опция, която
указва на алгоритъма, изчисляващ прогнозата дали
да вземе предвид тенденцията на изменение на КЗ
преди поставянето на инсулин. Оставете я
включена.
2.6
Въвеждане
на
маркери
за
храна/въглехидрати и дози инсулин върху
графиката на КЗ.
Отворете приложението xDrip+ на неговия
основен екран, където виждате изменението на КЗ.
Както е показано на Фиг.22, горе в дясно има
иконка на спринцовка. Когато искате в настоящия
момент от време да добавите на графиката на КЗ
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маркер за количеството въглехидрати в храната и поставената доза инсулин, просто чуквате на тази
иконка. Можете да маркирате само едно от двете – храната или инсулина. За разлика от раздел 1,
където можехте да слагате бележки когато и където на графиката пожелаете, тук маркерите се слагат
само за настоящия момент. Това е така, защото няма как да се прави симулация за предвиждане за
вече минало време.
2.7 Когато дойде момента на хранене/инсулин,
чукнете върху иконката на спринцовката. Отваря
ви се подпрозореца, показан на Фиг.23. Както
виждате, долу под клавиатурата има 4 квадратчета
опции. В нашия случай ни интересуват средните
две – тази с вилицата и лъжицата е за храната, а
тази със спринцовката за инсулина. Ако искате да
въведете например храната и инсулина – първо
изберете квадратчето с вилица и лъжица и въведете
въглехидратите. Ако сте свикнали да работите с
Хлебни Единици превърнете ги във въглехидрати
(1ХЕ = 12г въглехидрати). След като въведете
въглехидратите, веднага чукнете съседното
квадратче със спринцовката и въведете единиците
инсулин. След като сте въвели и храната и
инсулина чукнете на зеленото тикче горе в дясно на
клавиатурата, както е показано на Фиг.23. Ще ви се
отвори прозорец за потвърждение, показан на Фиг.24. Със зеленото „+” потвърждавате, а с червеното
„х” се отказвате.
Ако искате, можете да въведете само храна или само инсулин. Тогава след като въведете едното
от двете не отивайте на другото, а веднага чукнете зеленото тикче.
2.8 След като въведете маркер за храна-инсулин и потвърдите, ще се върнете на главната графика
и ще видите маркера, който ще изглежда както на една от двете фигури – Фиг.25 или Фиг.26. Как
точно зависи от това дали в настройките на xDrip сте включили или не симулацията за предвиждане.
Тя се намира на: Меню (трите чертички) -> [Settings] -> [xDrip+ Predictive Simulation settings] ->
[Predictive Simulations], както е показано на Фиг.12. Включете бутона, за да виждате симулацията.
2.9 Какво се вижда на симулацията:
2.9.1 Маркера храна–инсулин, над който са изписани въведените от вас стойности, както е
показано на Фиг.26 (На фигурата се виждат въведени 13ед инсулин и 66 гр. въглехидрати) . Ако сте
въвеждали и маркер само за допълнителна храна или инсулин маркерите може да изглеждат както са
показани на Фиг.27. На тази фигура се вижда, че първоначално е поставен маркер за храна–инсулин,
но след 10-ина минути сме решили, че храната е била малко и сме добавили една бисквитка, затова
маркерът е само за храна (въглехидрати).
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2.9.2 Графика на инсулина – дебелата зелена линия, която се спуска от горе надолу. Това е
опростен модел на действието на инсулина.
2.9.3 Графика на усвояване на храната – тънката лилава пунктирана линия, която се спуска от
горе надолу близо до тази на инсулина.
2.9.4 Графиката на симулацията-предвиждане – лилавата линия от точки, която е продължение
на графиката на КЗ.
2.10 След като натрупате малко опит, можете
да експериментирате с параметрите [Insulin
Sensitivity], [Carbs per Unit], [Carb Absorption rate]
и [Insulin duration in hours], за които говорихме
по-горе, така че симулацията да започне по-точно
да отразява реалното изменение на графиката на
КЗ. Тези параметри, колкото и да са точно
изчислени, все пак всичко е индивидуално, така
че не се притеснявайте да ги променяте и да
гледате как се променя графиката на симулация –
предвиждане. Аз например установих, че
първоначално изчислените стойности за [Insulin
Sensitivity], [Carbs per Unit], [Carb Absorption rate]
са по-високи от реалните и след няколко
корекции „накарах” симулацията да започне
наистина да предсказва как ще се изменя КЗ след
храна–инсулин.
2.11 Едновременно поставяне на отметки за храна-инсулин и бележка със свободен текст (за
бележките вижте раздел 1 по-горе). Поставянето на маркер за храна-инсулин не изключва
възможността да водите вашия електронен дневник, за който говорихме в раздел 1 на настоящото
ръководство. Ако след поставяне на маркер за храна-инсулин веднага направите и бележка със
свободен текст, то тя се „интегрира” в отметката. Това е елегантно решение на разработчиците на
xDrip, за да не се претрупва графиката с маркери и бележки на едно и също място. Така, ако сте
поставили и маркер и бележка, просто чукнете върху маркера храна-инсулин и долу на екрана ще ви
се отвори лента, в която се вижда текста на бележката, която сте направили. Вижте примерите на
Фиг.28 и Фиг.29. На Фиг.28 съм чукнал на маркера [12u 54g], а на Фиг.29 съм чукнал на маркера
[0.5g].
2.12 Ако по някаква причина искате да изтриете маркер с или без бележка, просто чукнете върху
него. Както е показано на Фиг.29 в лентата, която ще ви се отвори долу на екрана, в дясно има надписбутон [ADD NOTE]. Чукнете върху него и ще ви се отвори подпрозорец както в показано на Фиг.30.
Тук можете да направите две неща
- да изтриете маркера – натиснете [DELETE]
- да добавите текст към бележката ако сте направили такава.
Една особеност е, че НЕ можете да изтриете само маркера или само
бележката, която е интегрирана в маркера (ако сте направили такава). Когато
изтривате – изтривате и двете.
2.13 Преглеждане на стари маркери – ако искате да преглеждате
маркерите назад във времето, от
главното меню на xDrip (трите
чертички горе в ляво) изберете
[History].
Чрез
бутоните
за
навигация горе в ляво и дясно
изберете деня, в който искате да
видите вашите стари маркери и
бележки и как се е променяла КЗ,
както е показано на Фиг.31. Тук пак
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можете да чукнете на всеки маркер и ако към него има оставена и бележка да видите нейното
съдържание долу в лентата, която ще се появи на екрана.

3. Главен и проследяващи телефони
Може да поставяте бележки и маркери храна-инсулин както на главния, така и на проследяващите
телефони, ако има такива. Особеното е, че когато правите това на проследяващ телефон, то тези
бележки и маркери си остават само на него. Докато, ако поставите бележка или маркер на главния
телефон, те веднага автоматично се отразяват и на всички проследяващи телефони. Още една
особеност е, че прогнозите-симулации работят на всеки телефон според настройките (за които
говорихме в това ръководство), които са направени на самия телефон. Т.е. независимо, че ако на
главния телефон се постави маркер храна-инсулин и той автоматично се появи и на проследяващите
телефони, симулацията, предвиждаща КЗ на основния телефон ще се изчислява по настройките
направени на него – тя няма да се „прехвърля” на проследяващите. На тях симулациите-предвиждане
ще се изчисляват по настройките, направени на всеки от тях. Затова и ако настройките са различни (не
би трябвало) симулацията ще изглежда различно.
Ако на проследяващ телефон получите маркер с бележка, направени на главния телефон вие
можете да направите няколко неща с този маркер на вашия проследяващ телефон:
- Да изтриете маркера (както е описано в т.2.12)
- Да добавите бележка към маркера, дори ако
на главния телефон не е била добавена такава.
Чукнете върху маркера и в лентата, която ще ви се
отвори долу на екрана изберете [ADD NOTE]
- Ако на главния телефон към маркера е била
добавена бележка, вие можете да добавите към
текста още ваш допълнителен текст, както е
показано на Фиг.32 долу. Всеки нов добавен текст
към вече съществуваща бележка се добавя след
поставена стрелка, както се вижда на фигурата.
Ако имате Nightscout сайт, в който качвате
данни – всяка отметка и бележка направена на
главния телефон ще се отразява и на графиката на
Nightscout сайта, както е показано на Фиг.33.
Успех!
Валери А.Б. (Кирил Стефанов)
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