
Изграждане на CGM система за непрекъснато наблюдение на
кръвната захар със сензор Libre2

Както може би вече знаете, сензорите Libre2 съдържат вграден Bluetooth трансмитер, който дава
съвсем различни възможности за наблюдение на кръвната захар (КЗ). За съжаление, производителят на
сензорите използва вградения трансмитер само за подаване на сигнали за аларми към четеца и
официалното приложение LibreLink, с което ограничава неговите възможности. Но ако на телефона се
инсталират модифицирана версия на LibreLink и приложението xDrip+ тогава става възможно да се
визуализират стойностите на КЗ на телефона на всеки пет минути без за това да са необходими каквито
и да е допълнителни трансмитери или други устройства.

I. Инсталиране на приложения

За изграждането на CGM системата е необходимо на телефона да се свалят и инсталират следните
две приложения:

1. Модифицирана версия на официалното приложение LibreLink

Ако на телефона си вече имате инсталирана предишна версия на официалното приложение
LibreLink, първо го деинсталирайте. След това свалете модифицираната версия на приложението
оттук: http://www.reset.bg/Valeri/librelink2.apk и го инсталирайте.

Така инсталираният модифициран LibreLink НЕ изисква първоначална регистрация, както е за
немодифицирания (оригиналния), т.е. не е необходимо след инсталацията да се логвате където и да е.

2. Приложение xDrip+

Свалете най-новата версия на приложението xDrip+ от следния линк:
https://github.com/NightscoutFoundation/xDrip/releases, както е показано на фиг.1. Когато отидете на този
Web адрес, ще ви се покаже списък с версиите на приложението, като най-отгоре е най-новата версия.
На картинката с червено е оградена датата на
версията.

За да свалите приложението, кликнете на
падащото меню с надпис „Assets”, за да се
отворят файловете, както е показано на фиг.2.
Кликнете върху първия файл с разширение .apk,
за да го свалите на телефона. Може да ви се
появи предупреждаващо съобщение, отговорете
[OK].

След като свалите приложението, го
инсталирайте. Първоначално потвърдете и се
съгласете с всички лицензионни споразумения и
т.н. След това ще ви се отвори подпрозорец
(source setup wizard) за избор на източник на
данните, т.е. откъде xDrip+ да чете данните за КЗ.
Изберете [Libre]. Отваря се нов подпрозорец, в
който посочете за източник [Libre2 Patched] и
потвърдете.

Ако по някаква причина първоначално не сте избрали източника на данни от source setup wizard,
можете да го направите и от менюто на приложението:

Меню (трите чертички горе в ляво) –> Settings –> Hardware Data Source –> Libre2 (patched App)

II. Настройки на телефона

Преди да премина към стартиране на системата искам да обърна внимание на нещо, което е често
срещана причина за проблеми при работата на CGM системата.

В операционната система Андроид са предвидени настройки за пестене на енергия и колкото по-
нова е версията на Андроид, толкова повече внимание се обръща на това – съответно настройките

http://www.reset.bg/Valeri/librelink2.apk
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стават повече и по-подробни. Разбира се, пестенето на енергия е възможност, която позволява на
телефона да работи по-дълго време без зареждане и би било чудесно да я ползваме, но в нашия случай
има една подробност, която е от решаващо значение. Със създаването на CGM системата за
наблюдение на КЗ, нашият телефон се превръща в медицинско изделие, а не просто средство за
комуникация и забавление. Съответно и приоритетите ни ще бъдат различни и за нас е по-важно
системата да работи стабилно и без прекъсване, отколкото да се интересуваме от това, че вместо всяка
нощ, ще зареждаме телефона през 2-3 дни. Ето защо в този подраздел ще опиша кои са основните
настройки за пестене на енергия, къде да ги търсите и какво да правите с тях. В новите версии на
Андроид някои от настройките претендират за много интелигентно управление на приложенията по
отношение пестенето на енергия, но аз лично изключвам всичко и ви съветвам и вие да го направите,
а ако желаете, след като всичко по изграждането и работата на CGM системата е наред, тогава
експериментирайте с тези настройки.

Има две основни места, където да откриете и да настроите (или изключите) настройките за пестене
на енергия. В различните версии на Андроид тези места се различават доста, а за съжаление в тази
статия нямам за цел да пиша за всяка версия поотделно, затова ще разгледам настройките за версии
Android-6 и Android-7. Версия 6 е с интерфейс по-близък до предходните версии, а версия 7 – с
интерфейс, подобен на следващите версии. Така че, когато ви е ясна концепцията по отношение на
настройките в тези две версии, с малко търпение ще може да намерите къде са настройките и за
другите версии на операционната система, инсталирана на вашия телефон.

1. Меню за БАТЕРИЯТА

a) Android 6
Настройките за пестене на енергия на

батерията се намират в [Settings] –> [Battery],
както е показано на фиг.3. След като влезете в
подменюто ще видите опциите за пестене, които
съм оградил в червено на фиг.4. Влезте
последователно и в двете и се уверете, че са
изключени.

b) Android 7
При версиите от 7-ма нагоре, менюто за

батерията е включено в друго под меню. Както се
вижда на фиг.5 менюто за батерията е заедно с
менютата за „Съхраняване (Storage)” и „Памет
(Memory)”. Менюто се нарича [Device
maintenance/Поддръжка на устройството]. След
като влезнете в него, изберете [Battery], както е
показано на фиг.6, за да влезете в настройките за батерията. Там имате няколко варианта/нива на
пестене на енергия – [OFF], [MID] и [MAX], както е показано на фиг.7. Аз избирам опцията [OFF].
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2. Меню за ПРИЛОЖЕНИЯТА

Задачата тук се свежда до намиране на списъка с приложенията и влизане в менюто на LibreLink и
xDrip+. За да намерите списъка, чукнете на [Settings] и следвайте инструкциите по-долу.

a) Android 6
В менюто отидете на [Applications] и като го отворите, изберете [Application manager]. Там е

списъкът с приложения, както е показано на фиг.8. Намерете приложенията LibreLink и xDrip+ и
последователно влезте в тях. Ще ви се отворят техните менюта, както е показано на фиг.9. Намерете
опцията [Battery] и влезте в нея. Чукнете върху [Optimize battery usage], както е показано на фиг.10. В
подпрозореца, който ще ви се отвори, маркирайте [Don’t optimize] и натиснете [DONE], както е
показано на фиг.11.

b) Android 7
В менюто отидете на [Apps]. Там е списъкът с приложения, както е показано на фиг.12. Намерете

приложенията LibreLink и xDrip+ и последователно влезте в тях. Ще ви се отворят техните менюта,
както е показано на фиг.13. Намерете опцията [Battery] и влезте в нея. Чукнете върху [Optimize battery
usage], както е показано на фиг.14. В подпрозореца, който ще ви се отвори, маркирайте [Don’t optimize]
и натиснете [DONE], както е показано на фиг.15.
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3. Включване на функциите NFC и BLUETOOTH
За да може да активирате сензор с телефона, той трябва да има функцията NFC и тя да е

активирана, а за да комуникират помежду си телефона и сензорът трябва Bluetooth функцията да е
включена. На различните устройства и операционни системи NFC и Bluetooth се намират на различни
места – затова намерете в [Settings] къде са те на вашия телефон и се уверете, че са активни.

4. Задаване на автоматично ВРЕМЕ И ЧАСОВА ЗОНА
На различните устройства и операционни системи, отметките за време

и часова зона може да са поотделно или да има обща отметка [Automatic
Date and Time]. Намерете ги на вашия телефон в [Settings] и изберете
времето и часовата зона да са автоматични (или дата и време ако са на обща
отметка).

5. Включване на ЛОКАЦИЯ
Включването на локацията/Location на телефона може да стане по два

начина. Първият начин е най-лесен и бърз. Свалете с приплъзване отгоре
надолу горната щора на телефона, където са иконите за бързи настройки и
чукнете на Location, за да е активна. Това е показано на фиг.16.

Ако по някаква причина не можете да я активирате чрез щората, това
може да стане през [Settings], но както и при другите настройки, така и тук
на различните устройства и версии на Андроид, тази опция се намира на
различни места. Търсете в менюто на [Settings] секцията „Поверителност”
(Privacy), там се намира тази опция.

6. Активиране на РАЗРЕШЕНИЯТА (permissions) на LibreLink
За да работи коректно приложението LibreLink, на него трябва да му се дадат някои разрешения

(permissions) и по-точно тези за “Местоположение (Location)” и “Съхраняване (Storage)”. За целта
отидете отново в списъка с приложения (както го направихте в точка 2-ра по-горе), намерете в списъка
приложението (фиг.17) и чукнете, за да влезете в неговото меню. То е показано на фиг.18. От него
изберете Permissions/Разрешения и на следващия екран включете и двете разрешения, както е показано
на фиг.19.

7. Първоначални настройки на xDrip+
За да започнете да използвате CGM системата е необходимо да направите някои елементарни

настройки на приложението xDrip+. Това приложение е много богато на възможности за настройка, но
това не е тема на настоящата статия. Затова само ще покажа настройките на мерните единици, в които
желаете да виждате стойностите на КЗ, желаните граници за целевата зона за висока и ниска КЗ, а
също ще дам и препратка към друга статия, в която подробно са описани алармите – видовете,
възможностите и настройките.
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От главния екран на xDrip+, от трите чертички горе в ляво –> (Settings) влезте в менюто, където
още в горния край са двете основни настройки, които ни интересуват. Показани са на фиг.20.

a) Настройка на мерната единица и
граници на КЗ

Чукнете върху опцията [Glucose Units] за да
влезете в това подменю, както е показано на
фиг.21. Сега чукнете върху първата настройка
[Glucose Units] и изберете дали искате да виждате
КЗ в mmol/l или mg/dl. След това от опциите
[High Value] и [Low Value] изберете стойностите
на горната и долната граница на целевата зона, в
която се стремите да поддържате стойностите на
КЗ. В основния екран на xDrip+ тези стойности се
изобразяват с жълта линия (за горна граница) и
червена линия (за долна граница). Стойностите
на КЗ, които са НАД или ПОД така създадената
целева зона ще се оцветяват съответно в жълто и
червено.

b) Настройка на АЛАРМИТЕ
Настройката на алармите в xDrip+ изисква по-детайлно тяхното познаване. Още при инсталацията

на приложението, в него има създадени двете основни аларми – за висока и ниска КЗ, чиито параметри
са зададени по преценка на разработчиците. Затова препоръчвам да прочетете статията „Настройка на
алармите и възможности в xDrip+” в блога на Светлана, раздел „СТАТИИ” (https://rosedesign.bg/wp-
content/uploads/xDrip_Alarms_%D0%9E%D0%9A.pdf), където всичко е описано подробно. Така ще
можете да зададете адекватни на вашите желания аларми, които да ви предупреждават за нежелани
състояния на изменението на КЗ.

III. Първоначално активиране на сензор

1. Стартиране на LibreLink и активиране на сензор
Стартирайте приложението и от главния екран влезте в менюто (трите чертички горе в ляво).

Менюто е показано на фиг.22. Сега трябва да включите поне една от трите аларми, това е
необходимо и важно, за да сме сигурни, че ще се задейства блутут комуникацията между телефона и
сензора. По-късно ще изключим алармите на LibreLink, защото тези в xDrip+ са напълно достатъчни и
не е необходимо и двете приложения да алармират.

На фиг.23 виждате трите аларми на приложението LibreLink. За да активирате някоя от тях,
чукнете върху нея, ще се отвори екран, както е показано на фиг.24. НЕ е необходимо да правите
настройки, защото тези аларми ни трябват само временно при активирането. Така че, единствено
включете алармата от копчето горе в дясно. След като се върнете назад, ще видите, че алармата вече е
отбелязана като включена (фиг.25).
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Внимание – може да ви се появи прозорче със съобщение за грешка, че алармите не са налични,
докато няма активиран сензор. Това е нормално, не му обръщайте внимание. Също така върху трите
чертички горе вляво на основния екран може да се появи червена удивителна. Тя трябва да изчезне
след като сензора се активира и минат 60-те минути за активация.

Ако по време на активация или след това излезе съобщение дали блутут връзката да
е постоянна и да се игнорира пестенето на батерия – потвърждавате да се игнорира
пестенето.

АКТИВИРАЙТЕ СЕНЗОРА – върнете се в основния екран на LibreLink и сканирайте сензора, за
да го активирате. Доближете гърба на телефона непосредствено върху сензора, когато чуете звуков
сигнал или вибрация задръжте 1-2 секунди, докато на екрана се изпише, че тече 60-минутният интервал
за активация. След това минимизирайте приложението на заден фон (просто натиснете „HOME” бутона
на телефона)

2. Стартиране на xDrip+
Стартирайте отново приложението xDrip+ (ако след настройките в по-горния раздел то е било

стартирано, просто ще излезе на преден план).
От трите чертички горе вляво отворете падащото меню и в него чукнете на [Start Sensor], както е

показано на фиг.26. На следващия екран (фиг.27) натиснете бутона [START SENSOR] и ще ви се
отвори подпрозорец с въпрос дали сензорът е стартиран днес или преден ден. Отговорете, че е днес. На
следващия екран се показва часовник (фиг.28), просто потвърдете с [OK]. Ще се върнете в основния
екран на xDrip+, където вече можете да видите една голяма бяла точка в зоната, където ще започне да
се чертае графиката със стойностите на КЗ. Тази точка е индикатор, че е стартиран нов сензор. Това е
показано на фиг.29.

Вече всичко е готово и остава да минат 60-те минути за активация. Дръжте телефона близо до
сензора, по възможност да е отдалечен на не повече от 2-3 метра (някои телефони получават стабилен
сигнал и на 6-7 метра, но други губят връзка).

3. Получаване на данни от сензора и изключване на алармите на LibreLink

След изтичането на 60-минутното време за активация, би трябвало на екрана на xDrip+ да започнат
на всеки 5 минути да се появяват стойностите на КЗ. Освен чрез безжичната блутут връзка,
телефонът може да се ползва и като стандартен четец, с който ръчно да сканирате сензора.
Имайте предвид, че получените данни от това сканиране ще се изобразяват на екрана на LibreLink, но
НЕ и на xDrip+. Приложението xDrip+ показва стойностите (чертае графика) само на получените през
блутут връзката стойности на КЗ.
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След като получите 2-3 стойности на КЗ в xDrip+, отидете в LibreLink и изключете алармите (или
едната аларма, ако сте активирали само нея) по същия начин, описан по-горе в точка 1 на настоящия
раздел.

Ако след изтичането на 60-минутното време за активация на сензора, в следващите 10-15 минути
xDrip+ не започне да показва стойностите на кръвната захар и в главния екран на LibreLink, върху
трите чертички горе вляво все още стои червена удивителна (фиг.34), изпълнете стъпките описани в
раздела най-долу – „V. Проблеми при активация на сензор”

IV. Край на предишен сензор и активиране на следващ

Свършването на работа на сензор може да стане по един от следните три начина:

– Нормално – след изтичане на 14-дневния период на работа.
– Преждевременно – ако поради дефект сензорът приключи преди 14-я ден.
– Принудително – ако по някаква причина решите да активирате нов сензор, преди да е приключил
старият.

Ще разгледам поотделно всеки случай, защото те имат своите различни особености по отношение
на активация на новия сензор. Вероятно не всичко описано е задължително да бъде направено по този
начин. Някои от действията на пръв поглед изглеждат ненужни, но нашият опит показва, че за
безпроблемното осъществяване на блутут комуникацията между телефона и новия сензор е по-
добре те да бъдат извършени.

1. Нормално
След изтичането на 14-дневния период на работа сензорът приключва,

както това е зададено от производителя. На телефона LibreLink
приложението ще изпише да поставите нов сензор, както е показано на
фиг.30.

Сега изпълнете следните стъпки, за да стартирате новия сензор:

a) Сканирайте ръчно сензора, за да ви се покаже съобщението
показано на фиг.31.

b) Свалете стария сензор от ръката и го занесете на далечно
разстояние. От опита, който имам с различните блутут устройства съм
установил, че е по-добре това, което вече няма да се използва, да се
отдалечи толкова от телефона, че да сме сигурни, че не може да
комуникира с телефона. Това означава през 1-2 стаи на не по-малко от 10-
15 метра, за да сме сигурни. Или още по-добре ако от прозореца може да
уцелите кофите на улицата.

c) В приложението LibreLink включете поне една аларма. Това беше
описано по-горе в раздел III, точка 1 – „Стартиране на LibreLink и
активиране на сензор” и е показано от фиг.22 до фиг.25. Може да ви се
появи прозорче със съобщение за грешка, че алармите не са налични,
докато няма активиран сензор. Това е нормално, не му обръщайте
внимание. Също така върху трите чертички горе вляво на основния екран
може да се появи червена удивителна. Тя трябва да изчезне, след като
сензорът се активира и минат 60-те минути за активация.

d) В приложението xDrip+ спрете сензора. За целта от главното меню
на приложението (трите чертички горе в ляво) изберете [Stop Sensor] и на
следващия екран натиснете бутона [STOP SENSOR]. Това е показано на
фиг.32 и фиг.33.

e) Веднага след спиране на сензора в xDrip+, той отново трябва да се
включи. Отидете отново в главното меню, там вече я има опцията [Start
Sensor]. Включването е описано по-горе в раздел III, точка 2 – „Стартиране
на xDrip+”. Вижте фигури 26, 27 и 28.

f) Активирайте сензора – върнете се в основния екран на LibreLink и
сканирайте новия сензор за да го активирате. Доближете гърба на телефона
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непосредствено върху сензора, докато чуете звуков сигнал или вибрация и задръжте 1-2 секунди,
докато на екрана се изпише, че тече 60-минутния интервал за активация.

g) Минимизирайте приложението LibreLink на заден фон (просто натиснете „HOME” бутона на
телефона)

h) Отворете на преден фон приложението xDrip+

Вече всичко е готово и остават да минат 60-те минути за активация. Дръжте телефона близо до
сензора, по възможност да е отдалечен на не повече от 2-3 метра (някои телефони получават стабилен
сигнал и на 6-7 метра, но други губят връзка).

След изтичането на 60-минутното време за активация би трябвало на екрана на xDrip+ да започнат
на всеки 5 минути да се появяват стойностите на КЗ.

След като получите 2-3 стойности на КЗ в xDrip+, отидете в LibreLink и изключете алармите
(или една, ако сте активирали само нея) по същия начин, който е описан по-горе в раздел III,
точка 1 – „Стартиране на LibreLink и активиране на сензор”. Там е описано включването, сега вие
ги изключете.

Ако след изтичането на 60-минутното време за активация на сензора, в следващите 10-15 минути
xDrip+ не започне да показва стойностите на кръвната захар и в главния екран на LibreLink върху трите
чертички горе вляво все още стои червена удивителна (фиг.34), изпълнете стъпките, описани в раздела
най-долу – „V. Проблеми при активация на сензор”.

2. Преждевременно
За съжаление някои сензори не успяват да работят до края на предвидения от производителя 14-

дневен срок, а дават дефект и спират без каквато и да е причина или действие от наша страна. Ако на
екрана на xDrip+ липсват данни (графиката
спира да се изчертава) за повече от 20-30 мин,
сканирайте ръчно сензора с приложението
LibreLink, за да проверите дали това е временна
загуба на сигнал или сензорът е свършил. Ако
при сканирането на сензора ви излезе
съобщение, както е показано на фиг.35 или
фиг.36 (или друго, което съобщава за дефектен
сензор) значи нещата са приключили и се
налага да поставите нов сензор. Не бъркайте
съобщението за край на сензора със
съобщение, че данните не могат да бъдат
прочетени и препоръка да сканирате след 10
мин. Това може да означава временен проблем,
който скоро да се оправи.

Ако сканирате ръчно сензора и той отчете
стойност, значи вероятно проблемът е
временен и би трябвало да се оправи от
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самосебе си. Все пак, за по-сигурно, затворете приложенията LibreLink и xDrip+ и след няколко
секунди пак ги отворете и двете. Това, както и ръчното сканиране на сензора би трябвало да
„събудят” системата и скоро да започнете пак да получавате данни в xDrip+.

Наскоро нашият приятел Петър Харизанов (който модифицира приложението LibreLink) имаше и
проблем, с който ние не се бяхме сблъсквали, а именно – при ръчно сканиране LibreLink отчита
данните от сензора, но блутут комуникацията е прекратена няколко дена преди 14-дневния срок на
сензора и xDrip+ не получава данни. Така че възможен е и такъв проблем, но изглежда той се случва
много рядко, така че засега ще приемем, че описаните по-горе препоръки са достатъчни.

Ако сензорът е приключил, оттук насетне изпълнете всичко по същия начин , както е описано в
точка 2 по-горе при нормално приключване на сензора. Единствената разлика тук е, че както казах по-
горе, може при сканиране съобщението да е различно (фиг.35, фиг.36).

1. Принудително
Понякога е възможно да пожелаете да прекратите действието на сензора преждевременно, преди

да е изтекъл 14-дневния му период на работа. Причините за това може да са много различни. Може
сензорът да дава много неточни показания. Може да пътувате в чужбина и да не желаете сензора да
приключи докато сте там, а искате да сложите нов сензор предварително. Може да има друга причина.
На нас ни се е налагало и се оказа, че ако просто сложим нов сензор и го активираме, докато старият
все още не е приключил, изглежда приложението LibreLink запазва стария блутут MAC адрес и
осъществяването на комуникацията с новия сензор се оказва проблемно. Хора във Фейсбук групите са
споделяли, че нямат проблеми като просто стартират новия сензор, но при едно такова стартиране ние
много трудно накарахме сензора да комуникира с телефона. Ето защо аз препоръчвам първо
принудително да „дефектирате” стария сензор, така че след като го сканирате, LibreLink да отчете, че
той е приключил работа и да не обърква свързването с новия сензор.

За целта първо свалете стария, все още работещ сензор, пригответе си малки клещи секачи и
направете следното:

### С помощта на химикалка или друго натиснете силно в центъра сърцевината на сензора, докато
тя изпадне. Това е показано на фиг.37 и фиг.38.

### Трябва да се извади батерията, като това може да стане като се разкъса пластмасата около нея
с клещи секачи. Когато се получи достатъчно голям отвор в пластмасата около батерията с помощта на
пинцети или клещите се надига ламаринката върху батерията и батерията се изважда, както е показано
на фиг.39 и фиг.40.
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Аз мисля, че същият резултат с физическото повреждане на сензора, който все още да е годен за
сканиране, може да се постигне и ако с бормашина и свердло от около 2мм направо през пластмасовата
обвивка се продупчи батерията. Това на мен ми се струва по-лесно, но все още не съм го пробвал.

### С телефона с LibreLink приложението се сканира вече повредения сензор, при което
приложението издава съобщение за грешка (фиг.36), забравя настройките за този сензор и издава
съобщение да се активира нов сензор.

След като вече сте направили всичко това, пристъпете към процедурата за активиране на новия
сензор. За целта изпълнете стъпките от подточка (c) до края, както е описано по-горе в този раздел,
точка 1. Нормално.

V. Проблеми при активация на сензор

Ако сте направили всичко необходимо, но в следващите 10-15 минути след изтичането на 60-
минутното време за активация на сензора, xDrip+ не започне да показва стойностите на кръвната захар
и в главния екран на LibreLink върху трите чертички горе вляво все още стои червена удивителна
(фиг.34), изпълнете следните стъпки една по една и след всяка проверявайте дали червената
удивителна е изчезнала и дали приложението xDrip+ е започнало да показва стойностите на КЗ. Ако
това не се е случило, преминавайте към следващата стъпка.

1. Рестартиране на приложенията LibreLink и xDrip+
Затворете двете приложения и след това ги стартирайте отново от

иконките им. Изчакайте 5-10 секунди и вижте дали червената
удивителна на LibreLink е изчезнала. Ако е изчезнала, би трябвало до
няколко минути xDrip+ да започне да показва стойностите на КЗ.
Проверете и xDrip+ дали на екрана не е получена първата стойност.

2. Рестартиране на Bluetooth
В настройките [Settings] на телефона (иконката като зъбно колело)

намерете менюто Bluetooth. То изглежда както е показано на фиг.41.
Изключете бутона горе вдясно, изчакайте няколко секунди и пак го

включете. Пак изчакайте 15-20 секунди, докато приключи сканирането
за блутут устройства и вижте дали червената удивителна на LibreLink е
изчезнала. Ако е изчезнала, би трябвало до няколко минути xDrip+ да
започне да показва стойностите на КЗ. Проверете и xDrip+ – дали на
екрана не е получена първата стойност.

Ако все още няма положителен резултат, повторете процедурата с
изключване-включване още 3-4 пъти.

3. Рестартиране на телефона
Рестартирайте телефона. Но не му давайте [Restart], a [Turn OFF],

т.е. първо го изключете. След като се изключи, го включете отново.
Стартирайте приложенията xDrip+ и LibreLink и вижте дали червената
удивителна на LibreLink е изчезнала. Ако е изчезнала, би трябвало до
няколко минути xDrip+ да започне да показва стойностите на КЗ.
Проверете и xDrip+ – дали на екрана не е получена първата стойност.

4. Опит за сдвояване на сензора с телефона
Както в точка 2, отидете в блутут менюто и започнете същата

процедура по изключване – изчакване – включване – изчакване, докато
телефонът не открие сензора. Може да се наложи да направите това
няколко пъти в продължение на 5-6 минути. Когато на екрана се появи
сензорът, това ще изглежда, както е показано на фиг.42. Започва с
“ABOTT” и след него има поредица от цифри и букви. (На примера на
фиг.42 на тяхно място съм поставил „X”-ове).

Чукнете върху надписа ABOTTxxxxxxxxxxx и потвърдете да се
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сдвои (pair) с телефона. След няколко секунди ще ви излезе съобщение за грешка – че устройствата НЕ
могат да се сдвоят. Това е нормално, сензорът не е предвиден за такъв тип сдвояване. Целта е да
„събудим” блутут комуникацията между сензора и телефона. Така че не обръщайте внимание на
съобщението.

Проверете дали червената удивителна на LibreLink е изчезнала. Ако е изчезнала, би трябвало до
няколко минути xDrip+ да започне да показва стойностите на КЗ. Проверете и xDrip+ – дали на екрана
не е получена първата стойност.

VI. Заключение

Настоящата статия/ръководство се получи дълга и се чудех дали не е малко объркващо. На пръв
поглед изграждането на тази CGM система изглежда сложно с твърде много стъпки и разяснения, но
всъщност, след като 1-2 пъти приложите описаните процедури, ще видите, че нещата бързо ще станат
почти рутинни и с всеки следващ сензор ползването на настоящото ръководство ще става все по-малко
необходимо.

Ние засега сме много доволни от системата, работи стабилно, не се налага ползване на
допълнителен външен трансмитер и т.н. Разбира се и тук има въпросителни – с кои телефони системата
работи стабилно и с кои не, ще работи ли модифицираното приложение LibreLink със следващи по-
нови версии на Андроид и т.н.

Успех!
Валери А.Б.


