
Смарт Капачка-таймер за еднократна инсулинова писалка

Един проблем, който понякога възниква при използването на инсулинови писалки е дали
инсулинът е бил поставен или не. Макар и не много често, такова нещо може да се случи и това
води до сериозни тревоги за децата и за възрастните. Поставянето на повторна доза инсулин може
да доведе до тежка хипогликемия, а непоставянето на дозата – до повишаване на кръвната захар до
15-20 ммол/л, което не е приятно за гледане.

В нашето ежедневие се е случвало синът ни, увлечен в игра на компютъра и хранил се на
бюрото, да не може да си спомни дали си е поставил инсулиновата болус доза или не. Или пък
сутрин в полузаспало състояние – дали е поставил базалния инсулин, в нашия случай Тресиба.

Когато се използват писалки за многократна употреба, в които инсулинът е на флакон и се
сменя, проблемът може да се реши чрез използване на писалка с памет и дисплей, който показва
преди колко време е поставена последната доза инсулин. Такива писалки, например, са моделите
NovoPen Echo, Novopen 5 и Novopen 6. Ние използваме такава за Новорапид. Но също така
използваме и Фиасп и Тресиба, а те са на еднократни заредени писалки и при тях няма как да се
провери дали и кога е поставен предходният инсулин. Същият проблем възниква и при
използването на Новорапид в еднократни писалки, който е разпространен в чужбина и е доста по-
удобен, отколкото всеки път да се подменя флакона в писалката за многократна употреба.

И така възниква въпросът как при писалките за еднократна употреба да може да има
помощник, който да показва кога е поставен предходният инсулин. Един такъв помощник са
Смарт Капачките наречени от производителя „Timesulin”, които описвам в настоящата статия.

# Какво представлява Смарт Капачката-таймер?

Както се вижда на Фиг.1, Смарт
Капачките-таймери са направени да
подменят оригиналните капачки на
еднократните инсулинови писалки. На
фигурата съм показал такива Смарт
Капачки за инсулинови писалки за
Новорапид, Левимир, Фиасп и Тресиба.
Важно е да знаете, че различните
инсулини използват еднократни
писалки с различни корпуси. Името на
корпуса на писалката се изписва под
името на инсулина, както е показано на
Фиг.2. Но има корпуси, които са едни и
същи за два или повече вида инсулин, различават се само по цвят. Това се отнася и за горе
споменатите четири вида инсулин – Новорапид и Левимир са в писалка с корпус тип „FlexPen” и
за тях Смарт Капачките са едни и същи. Същото е и при другите два инсулина – Фиасп и Тресиба
– те са в корпус „FlexTouch” и следователно също са с еднакви Смарт Капачки. Всичко това обаче
е при разпространените типове инсулин в България. Оказва се, че по света един и същи инсулин
може да се произвежда в два различни корпуса писалки. Към края на тази статия в раздела „Смарт
Капачки за различни писалки” това е
описано подробно и е показано също
със снимки. Така че, преди да поръчате
„Timesulin” уверете се за каква точно
писалка ви трябва. Просто вижте какво
пише на вашите писалки –
наименованието на модела.

Когато се инжектира инсулина,
естествено се сваля капачката на
писалката. Точно това са използвали
производителите на „Timesulin” –
когато Смарт Капачката се свали от
писалката за повече от 8 секунди



2

(всичко това е обяснено подробно по-надолу) таймерът на Смарт Капачката се нулира и след като
поставите Смарт Капачката обратно върху писалката, таймерът започва да отброява времето. Т.е.
когато и да го погледнете, може да видите кога последно с тази писалка е поставян инсулин.

# Функционалност

Първоначално инсталиране на нова Смарт Капачка-таймер.

Когато отворите кутията на новата
Смарт Капачка-Таймер, както е
показано на Фиг.3 ще видите, че от
капачката стърчи една прозрачна
лента. Тя всъщност вътрешно изолира
батерията от самото устройството, така
че батерията да не започне да се
изтощава веднага след като капачката е
произведена. Просто издърпайте
лентата и таймера на Смарт Капачката
ще се включи, като на дисплея ще се
появи мигащ надпис 00:00. Сега Смарт
Капачката е готова за ползване.

Използване на Смарт Капачката-Таймер

1. Първоначално отброяване
След като вече сте активирали таймера, свалете и изхвърлете оригиналната капачка на

писалката за еднократна употреба и на нейно място поставете Смарт Капачката, както е показано
на Фиг.4. В момента, в който я поставите, таймерът ще започне да отброява времето. Имайте
предвид, че когато за първи път поставяте току-що активираната Смарт Капачка, това че тя
започва веднага да отброява, може да ви
доведе до объркване, ако в този момент
НЕ поставяте инсулин. Таймерът ще
брои, докато дойде истинският момент
за поставяне на инсулин. Всичко това
ще се случи само веднъж за целия
период на експлоатация, поради това, че
Смарт Капачката е активирана
първоначално. Впоследствие таймера
ще се рестартира само при всяко ново
поставяне на инсулин.

2. Алгоритъм
Производителите са задали

алгоритъм, при който, ако Смарт Капачката се свали от писалката за по-малко от 8 секунди
таймерът няма да се рестартира, а ще продължава да си отброява времето все едно, че Смарт
Капачката не е била сваляна. Но ако Смарт Капачката се свали за повече от 8 сек, тогава таймерът
ще се нулира и когато я поставите обратно върху писалката, таймерът ще започне да отброява
отначало. Смисъла на тези 8 сек е в това, че има събития, при които Смарт Капачката трябва да се
свали, но за кратко и не трябва да се рестартира таймерът. Досега сме се сетили за четири
варианта, при които се налага да се сваля капачката на инсулинова писалка:

а) Проверка на наличния в писалката инсулин. Понякога се налага просто да се погледне колко
инсулин е останал във флакона. Това изисква кратко време, със сигурност по-малко от 8 сек, така
че таймерът няма да се рестартира и ще продължи да отброява времето от последно поставения
инсулин.

б) Премахване на мехурчета, които са се появили във флакона с инсулин. Методът е описан в
книгата „Диабет тип 1 при деца, юноши и млади хора”, на д-р Рагнар Ханас в глава 13 „Техника на
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инжектиране на инсулин”, стр.142. За съжаление, подобна манипулация не може да се извърши за
8 сек и таймерът на Смарт Капачката ще се рестартира. Допитах се по този въпрос до сина ми,
който е с диабет тип 1 и той каза, че прави подобна манипулация само (ако се налага), когато ще
си поставя нова доза инсулин. Така че това събитие съвпада с поставянето на инсулин и
рестартирането на таймера е ОК.

в) Смяна на игличка. Както и предходната манипулация, така и тази нормално се извършва за
повече от 8 сек и таймерът ще се рестартира. Сигурно смяната може да се извърши и в рамката на
тези 8 сек, но не смятам, че е добра идея да извършвате подобни действия под напрежение дали ще
ви стигне времето или не. И за това се допитах до сина ми и той каза, че прави подобна
манипулация само, когато ще си поставя нова доза инсулин. Така че това събитие съвпада с
поставянето на инсулин и рестартирането на таймера е ОК. Ако все пак се наложи да сменяте
игличка във време различно от поставянето на инсулин и таймерът се рестартира, просто помнете,
че това показание не е реално.

г) Поставяне на инсулин. Поставянето на инсулин, бил той болусен или базален, със сигурност
изисква много повече време от 8 сек. Така че таймерът ще се рестартира и ще започне да отброява
времето, изминало от поставянето на инсулина.

3. Дисплей на таймера.
Както е показано на Фиг.5, върху

дисплея на таймера са изобразени две
групи (от по две цифри) разделени с
две точки. Тук има една особеност,
която производителите са задали –
първоначално, по-точно през първия
един час, дисплеят показва изминалите
минути и секунди. А след като изтече
първият час, дисплеят започва да
показва часове и минути. Предполагам,
че идеята за това е била, за да може
веднага след поставянето на Смарт
Капачката да се вижда, че таймерът е
започнал да брои. В противен случай през първите 60 сек (ако дисплеят показваше само часове и
минути) на дисплея ще стои 00:00, което може да е объркващо и да се чудите дали добре сте
поставили капачката върху писалката и дали тя изобщо е започнала да отброява. А когато започва
да показва секундите, веднага се вижда, че всичко работи нормално.

Таймерът може да отчита времето до 100 часа, което означава, че с дадената писалка не е
поставян инсулин малко повече от 4 денонощия. Когато достигне 99 ч. и 59 мин. той спира да
отброява. Разбира се, при следващото поставяне на инсулин, таймерът ще започне отново
отброяването от нула.

4. Експлоатационен период
За съжаление, производителите на “Timesulin” не са предвидили възможност за смяна на

батерията. Така че, експлоатационният период на устройството е 12 месеца. Към края на периода
дисплеят на таймера ще започне да избледнява и след няколко дена ще угасне напълно. Трябва да
подмените Смарт Капачката с нова.

Първоначално малко се подразних на такова решение, но се сетих, че възможност за подмяна
на батерията би означавало по-голям размер на устройството и тогава то нямаше да се побира в
компактно калъфче за съхранение на писалката. Така че, може би това е по-правилният вариант.

# Смарт Капачки за различни писалки

Както писах по-горе, за различните видове инсулини и типове корпуси на инсулиновите
писалки има различни видове Смарт Капачки-таймери „Timesulin”. На сайта на производителя
могат да се видят четирите типа корпуси на писалките, които „Timesulin” поддържа, както е
показано на Фиг.6.
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1. “Timesulin” за писалки тип „FlexPen” (Фиг.7). В такива писалки са инсулините Novorapid,
Novolog, Victoza, Protaphane, Levimir, NovoMix 30, NovoMix 30/70.

2. “Timesulin” за писалки тип „FlexTouch” (Фиг.8). В такива писалки са инсулините Tresiba,
Novorapid, Levemir, Fiasp, Semglee, Ryzodeg.

3. “Timesulin” за писалки тип „Solostar” (Фиг.9). В такива писалки са инсулините Lantus,
Insuman, Apidra, Lispro, Optisulin.

4. “Timesulin” за писалки тип „Kwikpen” (Фиг.10). В такива писалки са инсулините Humalog,
Humalog 50/50, Humalog 75/25, Humulin M3,
Abasaglar, Humalog Junior, Liprolog.

Макар че всички Смарт Капачки
„Timesulin” изглеждат еднакви, всъщност са с
различни размери за всяка от четирите описани
по-горе типове писалки. Така че в зависимост
от това какви са вашите писалки, зависи и кой
вид Смарт Капачка трябва да купите.

# Поръчване и цени

Смарт Капачки „Timesulin”
Те могат да се поръчват от сайта на производителя (https://timesulin.com/shop/). За съжаление

България не е в списъка с държави, на които производителят изпраща своите продукти. Можете да
се сдобиете с тези Смарт Капачки, чрез ваши приятели от чужбина или може би чрез фирмите за
групови доставки . Аз лично ги намерих в Амазон..

Цената на едно устройство в сайта на производителя (без разходите за транспорт) е £19.99
(паунда). Аз ги купих от Амазон за £25.99 (с транспортните разходи £31) и за €43 (с транспортните
разходи €47).

Таймер за инсулинова писалка „Insulcheck”
Това са друг вид таймери за инсулинови писалки. Те работят на друг принцип, който не

познавам, защото не съм ги пробвал. Най-хубавото на тези таймери е, че могат да се поръчват от
български сайт - https://www.diashop.bg/insulinovi-taimeri-insulcheck.html

Те поддържат широка гама писалки, както за еднократна, така и за многократна употреба, но
за съжаление производителят все още е не пуснал устройствата съвместими с писалките за Фиасп
и Тресиба – „FlexTouch”. Да се надяваме, че това ще стане скоро.

Успех!
Валери А.Б. (Кирил Стефанов)

www.diashop.bg/insulinovi-taimeri-insulcheck.html

