
Настройка на алармите и възможности в xDrip+
Безспорно, алармите за ниска и висока кръвна глюкоза са едни от най-важните неща при наблюдение

и контрол при използването на сензор и CGM система. Много от нас използват приложението xDrip+, в
което разработчиците са се постарали да има множество чудесни възможности за алармиране при
нежелани нива на кръвната глюкоза, но също така са създали и други възможности за предупреждения,
които да улеснят още повече процеса на контрол. Според мен някои от тези възможности са наистина
много практични, други – са просто възможности, които по една или друга причина не използваме, но
въпреки това знам, че ги има и при необходимост можем да ги активираме.

Сигурен съм, че повечето от вас са запознати с алармите, които предоставя приложението, но знам,
че има и много хора, които го ползват сравнително отскоро и може би все още не са запознати в детайли
с възможностите за аларми, различните настройки и тънкостите, за които искам да напиша в тази статия.
Освен това ще си позволя да дам и някои съвети, които изцяло са базирани на нашия собствен опит при
работата с алармите в xDrip+

Тъй като едно от нещата, които много често се коментират е как да се спре активирана аларма
(особено през нощта, когато да се „обикаля” по менюта и опции не е много удобно), ще започна тази
статия малко отзад-напред и накратко ще обясня как най-бързо и лесно става това.

#Спиране сигнализацията на активирана аларма
Когато някоя аларма на xDrip+ се активира, приложението издава известие/уведомление, което

заедно със звуковия сигнал се появява и на основния екран на телефона (не на xDrip+). За да става това
обаче, е необходимо в настройките на телефона да бъде указано, че на xDrip+ е разрешено да издава
уведомления. За целта намерете в менюто на вашия телефон къде се намира [Notifications/Уведомления]
и там, в списъка с инсталирани на телефона
приложения намерете xDrip+ и включете/разрешете
уведомленията. На фиг.1 е показано как това е на моя
телефон Самсунг, но на други телефони с различни
версии на Андроид може да изглежда по различен
начин.

След като уведомленията за xDrip+ са активирани,
когато се включи аларма, в горния край на екрана на
телефона ще се появява съобщение за алармата и
съответната звукова сигнализация. За да изключите
алармата дръпнете с пръст в горната част на екрана
отгоре надолу, за да отворите щората с
изестията/уведомленията. Там ще присъства и
уведомлението за алармата, както е показано на фиг.2.
Под известията има бутон/надпис за тяхното изтриване.
Натиснете го и заедно с изтриването на известията ще
спрете и алармата.

Сега ще разгледам различните видове аларми, възможностите за създаване
на нови, изтриване, редактиране и т.н. Макар че ще се опитам много подробно
да разгледам повечето менюта и възможности, които xDrip+ предлага, все пак
искам да уточня, че настоящата статия не представлява документация на
приложението xDrip+, затова ще се съсредоточа най-вече върху практическия
аспект за познаването на видовете аларми, тяхната настройка и предназначение.

#Аларми за висока и ниска кръвна глюкоза
Отидете на: [Меню, трите чертички горе в ляво] –> [Settings] –> [Alarms and

Alerts] –> [Glucose Level Alert List], както е показано на фиг.3.
Както се вижда на картинката, по подразбиране в xDrip+ има една аларма за

висока кръвна глюкоза и една аларма за ниска. Според мен тези две аларми са
напълно достатъчни и макар, че може да се създават и нови аларми за различни
нива и с различни настройки, в нашето семейство използваме само тези две.



##Създаване на нова аларма
За да създадете нова аларма, натиснете един от двата сиви бутона/ленти – [CREATE LOW ALERT] за

ниска и [CREATE HIGH ALERT] за висока кръвна глюкоза. След като натиснете някой от бутоните, ще
се отвори съдържанието на алармата, където да попълните желаните от вас стойности (по-долу в
подраздела за редактиране на аларма са описани).

##Изтриване на аларма
За да изтриете аларма, първо трябва да влезете в нейното съдържание. За целта натиснете и

задръжте пръст върху избраната аларма, докато се отвори. Превъртете най-отдолу, там са бутоните. За
да изтриете алармата, натиснете бутона [REMOVE ALERT].

##Редактиране/настройване параметрите на аларма
За да промените параметрите на вече съществуваща аларма, първо я отворете, както е описано в

горния подраздел “Изтриване на аларма”. След това можете да променяте параметрите. Тук описвам
тези, които според мен има смисъл да променяте (вижте фиг.4 и фиг.5)

[Alert Name] – име на алармата. Ако създавате ваши собствени аларми за различни нива на кръвната
глюкоза, различно време на действие през денонощието и т.н., трябва те да са с различно име, за да не се
обърквате. Според мен съществуващите по подразбиране в xDrip+ две аларми са напълно достатъчни.

[Threshold] – стойността на кръвната глюкоза, при която да се активира алармата
[Default Snooze] – след като вече алармата се е активирала и вие сте я видели, се предполага, че вече

сте извършили необходимите действия (допълнителна доза инсулин или прием на захар/въглехидрати).
Ето защо не е необходимо в някакъв следващ интервал от време алармата да се включва отново на всеки
5 минути, макар и стойността на кръвната глюкоза все още да не се е нормализирала. Този параметър
дава именно тази „отсрочка”. Например, ако зададете 20 мин (ние за ниска глюкоза задаваме 20 мин, а за
висока 60 мин), в тези 20 минути алармата няма да се включва, независимо каква е стойността на
кръвната глюкоза. Но след изтичането на 20-те минути, ако стойността все още е в зоната на аларма, то
тази аларма ще се активира отново.

[Re-raice every x minutes if unacknowledged:] – някои мелодии (зависи от избраната мелодия, в
следващия параметър) на алармата иззвъняват веднъж и спират. Ако вие не сте извършили никакво
действие за спиране на алармата (спите и не се събуждате, например), то след указаните минути в тази
опция алармата се включва отново.

[Alert Tone] – Чрез бутона [CHOOSE FILE] избирате мелодията, с която да звъни алармата. Имате
три начина да изберете звука след като натиснете бутона, както е показано на фиг.6.

 System Sound/Alarm – избирате от мелодиите на телефона си. Излиза ви списък с
наличните мелодии и избирате някоя от тях. Ние ползваме този начин. На фиг.7 е показан
списъкът, както е на моя телефон.
 Custom Sound/Alarm – Избирате за мелодия някакъв ваш музикален файл, който е свален

на телефона.
 Default xDrip sound – задава точно определена мелодия, която според мен звучи твърде

агресивно.



[Select time for alert] – имате две възможности. Едната, да отбележите, че алармата важи за цялото
денонощие като маркирате отметката „all day”, а другата, ако размаркирате отметката имате възможност
да зададете времевия интервал в денонощието, за който алармата да е валидна. Това е една възможност
да създадете няколко различни аларми за ниска кръвна глюкоза. Например, една за през деня с едни
параметри и друга за през нощта с други параметри. Ние ползваме само една аларма за цялото
денонощие.

[Override phone Silent Mode:] – дори ако сте изключили звука на телефона си,
ако тази отметка е маркирана, алармата ще игнорира настройката на телефона и
ще предизвика звукова сигнализация.

[Force Speaker] – това е сравнително нова опция на приложението xDrip+.
Ако по някакъв начин сте изключили високоговорителя на телефона (например
включили сте слушалки) то въпреки това алармата ще активира
високоговорителя, така че вие или околните да чуете известяването. Не сме я
пробвали.

[Vibrate on alert] – ако е маркирана, освен звук алармата ще активира и
вибрация.

[disable alert] – Ако маркирате тази отметка, изключвате алармата. НЕ я
изтривате, алармата си остава, но не е активна и няма да реагира на промяната на
кръвната глюкоза. На фиг.8 е показано как в списъка с алармите изглежда
аларма, която е изключена (всички надписи са зачертани с линии).

След като сте прегледали и настроили всички опции, можете да тествате
алармата за да видите как звучи и/или вибрира, за да знаете, че всичко е наред. Това става като натиснете
бутона най-долу [TEST ALERT]. Накрая запишете алармата, за да се запазят всички промени/настройки –
бутона [SAVE ALERT].

#Общи настройки на алармите за ниска и висока кръвна глюкоза
В xDrip+ съществуват няколко общи настройки, които определят допълнително поведението на

алармите за ниска и висока кръвна глюкоза. Те се намират на: [Меню] –> [Settings] –> [Alarms and Alerts]
–> [Glucose Alerts Settings]. Една част от настройките
са показани на фиг.9. Ще разгледам само някои от
всички настройки – тези, които според мен имат
реално практическо приложение.

[Alert Volume Profile] – Тази опция е с подменю и
когато я отворите, се появяват няколко възможности,
както в показано на фиг.10. Самата опция определя
начина, по който алармите да известяват за настъпило
събитие за ниска или висока кръвна глюкоза. Както
се вижда, възможностите варират от нормална сила
на звука („High”) до напълно безшумна аларма
(“Silent”), при която няма да има звукова
сигнализация, а само съобщение за активиране на
алармата. Можете също да изберете по-слаб звук
(„Medium”), аларма, при която звука да започне от
тих и постепенно да се усилва („Ascending volume”) или такава, при която да има само вибрация („Vibrate
only”). Ние ползваме „High”, която звучи със сила, която е зададена в настройките на телефона за звук
(Sound and vibrations/ звук и вибрация) в подраздела Volume/Сила на звука, Notifications.

[Smart Snoozing] – идеята на тази опция е, когато след задействане на аларма за ниска или висока
кръвна глюкоза сме предприели действия и захарта е поела в правилната/желаната от нас посока,
съответно да се покачва (при аларма за ниска) или да пада (при аларма за висока), отлагането за
включване на алармата отново да продължи да се отлага, дори ако кръвната глюкоза все още е в зоната на
задействане на аларма.

[Smart Alerting] – Тази опция има подобно действие на горната. Ако настъпи събитие за аларма, тя да
НЕ се задейства, ако захарта е поела в правилната/желаната от нас посока. И тази и горната опции са
включени по подразбиране и е логично да ги оставите така, но аз досега не съм забелязал реален ефект от
тях.



[Don’t alarm during phone calls] – Включена по подразбиране, ако настъпи събитие за аларма по
време, когато водите разговор по телефона, то алармата няма да се задейства по време на разговора.

[Buttons silence alarms] – позволява много лесно спиране на активираната аларма чрез бутоните за
усилване и намаляване звука на телефона. Едно натискане спира алармата и тя минава в режим на
отлагане за толкова минути – колкото е настроен параметъра й [Default Snooze]. Но за да работи тази
опция, трябва да сте отворили xDrip+ на преден фон на телефона.

[Shortcut to Bg Level Alerts] – ако маркирате тази опция и се върнете в
главното меню, както е показано на фиг.11, в него се е появил нов ред [Snooze
alert]. Идеята е да можете още от падащото меню бързо да настройвате [Default
Snooze] параметъра за алармите за ниска и висока кръвна глюкоза, който
параметър разгледахме в по-горния подраздел. Ако изберете тази опция, когато
има задействана аларма, чрез нея можете да спрете алармата като зададете
времето от този момент, през което алармата да не се включва. Ние не я
ползваме.

[Suppress Alerts if missed readings] – както се подразбира от името на тази
опция, тя потиска задействането на аларма, ако за определен период от време
липсва получаване на данни от сензора, независимо че последната получена
стойност е в зоната на аларма. Периодът, за който тази опция да важи се
определя от следващата по-долу.

[Suppress snoozed and active alerts after .. minutes] – това е параметър за
горната опция.

#Аларма за липса на данни от сензора
Доста полезна аларма, която ние използваме. Когато телефонът остане

забравен далече от сензора, сигналът естествено се губи и xDrip+ не получава
данни за визуализация. Съответно, в този случай дори и да има ниска или
висока кръвна глюкоза никоя аларма няма да ни алармира, защото просто няма
данни за това. Ние сме я настроили на 20 минути, по преценка, че това е
интервалът, който можем „да рискуваме” да останем без наблюдение на
кръвната глюкоза. Всеки трябва да прецени сам за себе си. Тази аларма има
следните настройки, както е показано на фиг.12.

[Enable Missed Reading Alert] – включване и изключване на тази аларма
[Alert if no data received in:] – това е параметърът, който определя след какъв

период, през който липсват данни от сензора да се активира алармата.
[Select time for alert:] – този параметър е същият, който разгледахме по-горе

в раздела за висока и ниска кръвна глюкоза. Определя дали алармата да е
включена през цялото денонощие или да важи само за определен часови
диапазон. Когато маркерът е включен, алармата е за цялото денонощие.

[Wait before raising the same alert after snooze:] – това е същият параметър „snooze” както и при
другите аларми и показва за колко време след активиране на алармата да се отложи следваща аларма,
дори и да има настъпило събитие за такава. За повече подробности вижте [Default Snooze] в раздела
„Редактиране/настройване параметрите на аларма”

[Reraise alerts before snoozed time] – Ако въпреки, че сме задали горния
параметър за отлагане на следваща аларма, искаме настоящата аларма да
продължава да ни алармира отново след някакво време (определя се от долния
параметър), ако xDrip+ продължава да НЕ получава данни от сензора, тогава
маркираме и тази опция. Тя ще ни подсеща да извършим някакво действие, за да
възстановим получаването на данни. Ние не я използваме, разчитайки, че
веднага ще предприемем действие.

[Alert Reraise time:] – времето в секунди за горната опция.

#Аларма за шумни данни
Алармата за „шумни” (неточни/разсеяни/разхвърляни) данни от сензора се

намира в раздела „Other Alerts” в секцията „NOISY READINGS”. Намира се на:
[Меню] -> [Settings] –> [Alarms and Alerts] –> [Other Alerts] и е показана на
фиг.13. Някои сензори, към края на експлоатационния си период, започват да
дават данни, които алгоритъмът, който ги интерпретира може да оцени като



твърде непоследователни с резки промени дори в рамките на 2-3 съседни показания. Това определя
данните като „шумни” и предназначението на тази аларма е да ни уведоми именно за това да имаме едно
наум, че показанията на сензора подлежат на по-чести проверки с глюкомер. Параметрите за настройка
на тази аларма са почти същите като на по-горе разгледаната аларма за липса на данни от сензора:

[Bad (noisy) Value Alerts] – включване и изключване на тази аларма
[Alert after x minutes of noisy values:] – това е параметърът, който определя след какъв период, през

който са наблюдавани „шумни” данни от сензора да се активира алармата.
[Аlert snooze:] – това е същият параметър „snooze” както и при другите аларми и показва за колко

време след активиране на алармата да се отложи следваща аларма дори и да има настъпило събитие за
такава. За повече подробности вижте [Default Snooze] в раздела „Редактиране/настройване параметрите
на аларма”

[Reraise alerts before snoozed time] – Ако, въпреки че сме задали горния параметър за отлагане на
следваща аларма, искаме настоящата аларма да продължава да ни алармира отново след някакво време
(определя се от долния параметър), ако xDrip+ продължава да получава „шумни” данни от сензора,
тогава маркираме и тази опция. Тя ще ни подсеща да извършим по-бързо някакво действие, за да
възстановим, доколкото е възможно, получаването на „чисти” данни (масажиране около мястото на
сензора, например).

[Alert Reraise time:] – времето в секунди за горната опция.

#Аларма за рязко падаща или покачваща се кръвна глюкоза
На фиг.14 са показани опциите на тази аларма. Тя

се намира на същото място, както и алармата за шумни
данни, но нейната секция „FALLING/RISING BG” е
малко по-надолу в раздела: [Меню] –> [Settings] –>
[Alarms and Alerts] –> [Other Alerts].

Това е интересна аларма, която сме обмисляли със
съпругата ми. Състои се от две части – една за рязко
падаща и една за покачваща се кръвна глюкоза.
Безспорно, ако стойността на глюкозата е в ниския
диапазон 4-5 mmol/l и пада рязко, едно такова ранно
подсещане би имало определено голяма полза.
Проблемът е, че алармата ще се включва при рязко
падаща глюкоза както при нива 4-5 mmol/l, така и при
нива 9-10 mmol/l. А това няма особен смисъл, освен че
ще пищи още една от алармите, които и без друго се
активират и през деня и през нощта. Засега не
ползваме тази аларма.

Параметрите на алармата са, както следва:

[Bg falling fast] – включване и изключване на алармата за рязко падаща кръвна глюкоза.
[falling threshold] – този параметър определя при каква „скорост” на падане да се задейства алармата.

Ако кликнете върху тази опция, се отваря подпрозорец, както е показано на фиг.15. Можете да избирате
от две възможности – ако захарта пада с 0.1 mmol/l в минута (т.е. с 0.5 mmol/l за 5 минути) или с 0.16
mmol/l в минута (т.е. с 0.8 mmol/l за 5 минути).

[Bg rising fast] – включване и изключване на алармата за рязко покачваща се кръвна глюкоза.
[rising threshold] – същият параметър като горния [falling threshold], но за покачваща се кръвна

глюкоза.

За двете по-горе описани аларми – за шумни данни и за рязко променяща се кръвна глюкоза, в същия
раздел най-отдолу има секция за избор с какъв звук да алармират тези аларми. Секцията, както се вижда
на фиг.14 е „ALERT PREFERENCES” и има следните параметри:

[Alert Sound] – избира мелодията на алармата от списъка с мелодии в телефона.
[Override Silent mode on these alerts] – ако е маркирана, алармата ще се включи със звук, независимо

дали телефонът ви е настроен на работа без звук.



#Аларма за продължителна висока
стойност на кръвната глюкоза

Тази аларма се намира в раздела „Extra Alerts”, в
секция „PERSISTENT HIGH ALERT”: [Меню] –>
[Settings] –> [Alarms and Alerts] –> [Extra Alerts
(xDrip+)]. Показана е на фиг.16.

За съжаление, в тази аларма не може да се укаже
стойност на това за колко висока глюкоза да следи
алармата. Използва се стойността за висока кръвна
глюкоза, която е и при алармата за висока кръвна
глюкоза (разгледахме я в раздела „Аларми за висока и
ниска кръвна глюкоза) и която стойност поставяме в
[Меню] –> [Settings] –> [Glucose Units], както е
показано на фиг.17.

На пръв поглед тази аларма донякъде се
припокрива с алармата за висока кръвна глюкоза. Но

тя има и свой собствен смисъл. Може по някаква причина да сме изключили алармата за висока кръвна
глюкоза, например, не искаме през нощта да се будим, ако за кратко глюкозата ни е висока. Но бихме
искали да знаем, ако стойността се задържи висока през цялата нощ или за определено по-дълго време,
например 2-3 часа, защото това би повлияло много негативно на целия ни денонощен резултат за
средната стойност на кръвната глюкоза. дори и ако след това постигнем отличен контрол.

Настройките на тези аларма са както следва:

[Persistent High Alert] – включване и изключване на алармата
[for longer than (minutes)] – указва над колко минути, ако стойността на кръвната ни глюкоза е

висока, да се включи алармата.
[Repeating max every (minutes)] – през колко време да се повтаря алармата докато събитието е все още

налице.
[Persistent High Sound] – избира мелодията на алармата от списъка с мелодии в телефона.

#Аларма за прогнозна ниска стойност
Тази аларма, както и предходната се намира в раздела „Extra Alerts”, но в

секцията по-надолу „FORECASTED LOW ALERT”: [Меню] –> [Settings] –>
[Alarms and Alerts] –> [Extra Alerts (xDrip+)]. Показана е на фиг.18.

Тази секция за мен е интересна по две причини. Първата е, че алармата би
могла да се определи като доста полезна в някои случаи, а втората е, че от тази
секция се настройва онази част от графиката на основния прозорец на xDrip+,
която с червени точки очертава линията за прогнозната ниска стойност на
кръвната глюкоза и която показа след колко време може да настъпи такова
събитие. В алгоритъма на приложението е заложена част, която прогнозира след
колко време, ако се запази същото темпо на понижение, стойността на кръвната
глюкоза ще достигне до зададената от нас стойност за ниска глюкоза (тази
стойност се задава в [Меню] –
> [Settings] –> [Glucose Units],
както е показано на фиг.17.)

На фиг.19 и фиг.20 е показана графиката на
основния екран на xDrip+ с включена и изключена тази
опция, разгледана по-долу.

[Forecast Lows] – Тази опция НЕ включва алармата,
а само указва на алгоритъма да изчертава червената
прогнозна линия на графиката и да изчислява и показва
след колко време се очаква ниско ниво на кръвната
глюкоза.

[Raise alarm on Forecast Low] – включва и изключва
алармата.



[Alarm at Forecasted Low mins] – показва при колко оставащи до прогнозната ниска стойност минути
да се задейства алармата.

[Predicted Low Sound] – избира мелодията на алармата от списъка с мелодии в телефона.

Заключение
Безспорно разработчиците на приложението xDrip+ са помислили за всички събития, свързани с

нежеланите нива и поведение на кръвната глюкоза. Създаден е един набор от полезни аларми с гъвкава
структура и множество възможности за персонални настройки. Всяка от алармите може да бъде
включвана, изключвана и променяна в зависимост от това как всеки от нас индивидуално разбира
контрола на кръвната глюкоза.

Надявам се статията да ви е полезна.

Валери А.Б.


