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1. Bevezető 
 

A DiaBino platform a szénhidrát anyagcsere zavarokban szenvedőknek, 
(cukorbetegeknek, inzulinrezisztenciában szenvedőknek), valamint az 
egészségesen táplálkozni kívánóknak nyújt hatékony támogatást. 

A cukorbetegség (különösen az 1-es típusú) napi szintű menedzselése, 
embert próbáló feladat elé állítja azt, akit ez érint. Illetve azokat a 
szülőket is, akiknek a gyerekei ebben a betegségben szenvednek. 
Rengeteg szabályt, előírást kell betartaniuk napi szinten, hogy a 
vércukorszintjüket a normál tartományban tudják tartani.  

Be kell tartani az előírt diétát, meghatározott időben kell étkezni, az 
előírt szénhidrát mennyiséget nem szabad túllépni. Szintén 
meghatározott időben kell beadni a szükséges mennyiségű inzulint. 
Rendszeresen kell mérni naponta és naplózni a vércukorszintet. Az 
adatokat rendszeresen meg kell osztani a kezelőorvossal vagy 
dietetikussal, aki terápiás javaslatot tesz, ha úgy látja, hogy az 
elfogyasztott étel (szénhidrát mennyiség) illetve vércukor szintek, 
valamint az inzulin mennyisége nincs összhangban. Ezen felül a sportra 
és mozgásra is figyelni kell… 

Ezek a teendők ill. szabályok betartása sok energiát és odafigyelést 
igényelnek! 

A DiaBino alkalmazás (platform) célkitűzése az, hogy az anyagcsere 
zavarokban szenvedő betegek életét megkönnyítse olyan 
megoldásokkal, amelyeket a mindennapokban gyorsan, 
felhasználóbarát módon tudjon elérni. 
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2. Alkalmazás elérhetősége, támogatott eszközök és 
böngészők 
 

Az alkalmazás közvetlenül böngészőben az alábbi URL címen érhető el: 
https://app.diabino.com 

 

Támogatott böngészők: 

 

 

Az alkalmazás elérhető asztali környezetben, tableten valamint 
okostelefonon.  

 

 

https://app.diabino.com/
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3. Rendszerben található szerepkörök 
 
A rendszer használata szempontjából 2 szerepkört különböztethetünk 
meg, melyek az alábbiak: 

1. Felhasználó (beteg): A rendszerben menedzselheti saját ill. 
családtagjai vércukor/inzulin/étkezés/mozgás adatait.   

2. Eü. szakember (orvos, dietetikus stb.): Az adott felhasználó vagy 
a felhasználó által kezelt családtagjainak adataihoz kaphat 
hozzáférést*. Illetve kommunikálhat a felhasználóval a belső 
üzenetküldő rendszeren belül. 

A hozzáférés meghívó útján történik, amelyet a felhasználó küldhet el 
az eü. szakember email címére. Egy beteghez több eü. szakember is 
kaphat meghívást (pl. diabetológus, aszisztens, dietetikus stb). 

Meghívót csak prémium felhasználók tudnak küldeni.  

4. Az alkalmazás használata felhasználóként (beteg) 
A rendszerbe lehetőség van regisztrálni hagyományos módon 
email/jelszó párossal, de lehetséges un. közösségi fiókokkal is. Ez lehet 
a Facebook ill. Google fiók. 

Regisztráció után egy beállítás varázsló fogadja a felhasználót, ahol 
egyből beállíthatja azokat a főbb adatokat, amely szükséges a 
diabétesz menedzseléséhez. 

Kötelezően be kell állítani a profilhoz szükséges alapadatokat. Név, 
nem, ország (időzóna miatt szükséges), felület nyelvezete. 
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Ezután a kezeléssel kapcsolatos adatok adhatóak meg. Ezek ki is 
hagyatóak, ha esetleg gyerekünket kívánjuk menedzselni, vagy később 
szeretnénk ezeket az adatokat megadni. 
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4.1. Személyes adatok 
Az itt megadott adatok segítségével a felhasználó képet kaphat arról, 
hogy milyen a testtömeg (BMI) indexe, valamint mennyi kalória ill. 
inzulin igénye van a szervezetének. 

 
Ezekből az adatokból kalkulált adatokat az irányítópult nevű oldalon 
tekintheti meg. 
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4.2. Inzulin típusok 
Itt beállíthatja a használt inzulinok típusát. Elsősorban a penes 
adagolású betegeknek készült ez a lehetőség. Ugyanis az itt beállított 
inzulin fajtákat fogja utána a rendszer felajánlani a további 
beállításoknál. 

 

4.3. Inzulin naplózás 
A felhasználó felrögzítheti, hogy mely időpontokban kell inzulint adnia, 
hány egységet és, hogy milyen típust, amit a 4.2 pontban már beállított. 
Az adott időpontot megadva választhat ezeken túl, hogy automatikusan 
bekerüljön az adott egység a naplóba inaktív állapotban, ill. menjen-e 
push értesítés az esedékességről. 

 

A nap végén tudja validálni az inaktív bejegyzéseket, hogy valóban 
annyit adott-e be abban az időpontban. 
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Ha nem is állít be automatikus rögzítést, akkor azért is hasznos ez a 
beállítás, mert, ha abban az időpontban rögzítene a naplóba inzulin 
beadást, akkor előre kitölt mindent az űrlapon a program. Így neki csak 
a beadás helyét kell megadnia, valamint a mentés gombot kell 
megnyomni. 

4.4. Étkezés naplózás 
Hasonlóan az inzulin naplózáshoz étkezési időpontokat is fel lehet 
rögzíteni. A cukorbetegeknek (1-es típusú), penes inzulin kezelés esetén 
mindig meghatározott fix időpontban kell elfogyasztani az ételt, 
meghatározott szénhidrát mennyiségben. Ennek naplózásához nyújt 
segítséget ez a beállítás. 
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A megadott időpontban felvehető az előírt szénhidrát mennyiség, 
valamint, hogy kapjon-e értesítést a felhasználó, hogy étkeznie kell. Ez 
mellett itt is megadható, hogy inaktív bejegyzésként jelenjen meg az 
adott étkezés, így később csak hozzá kell adni, hogy mi volt az 
elfogyasztott étel abban az időpontban. 
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A leghasznosabb, ahogy az alábbi képen is látható, hogy az adott 
időpontban kitölti a napló bejegyzés űrlapon a program, az előírt 
szénhidrát mennyiséget, amelyhez képest tudunk számolni.  

 

   

 

Az össz. szénhidrát mennyiség alul látható és piros színnel kerül 
kijelzésre, ha az előírt szénhidrát mennyiség túl lett lépve. Lila, ha kevés, 
narancs színnel, ha minimális eltérés van +-2Ch, és zöld, ha stimmel. 
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5. Alkalmazás főmenü pontjai 
 

Az alkalmazás fő menüje prémium és nem prémium felhasználók 
számára.  
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6. Tevékenységek naplózása/számítások 
 
A felhasználó a naplóban tudja felvenni a különböző tevékenységeket, a 
„+” ikon segítségével, illetve itt láthatóak felül az adott napi adatok 
átlagai/összesítései. 
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A rögzített napló adatokat lehet szűrni az alábbi módon: 

 

 

Különböző típusú adatokat lehet rögzíteni a rendszerben. 

6.1 Vércukor (mikor, mennyi volt) 
 
Okostelefonon az alábbi módon jelenik meg a vércukor beviteli űrlap. Ha 
akkor nyitja meg a felhasználó, amikor valójában méri a vércukrát, akkor 
az idő egyből beállítja azt a napszakot, amikor a mérés történik. Így 
csak az érték beütésével kell foglalkozni. 

 
A „MENTÉS + ÚJ” gomb arra szolgál, ha több adatot kell felvenni 
egyszere, akkor az űrlap nem záródik be és egymás után gyorsan a 
mérő készülékről lehet bevinni az adatokat az időpont módosításával. 
Az adatokat be lehet tölteni a 8. pontban ismertetett módon is bizonyos 
vércukormérő készülékek adataiból is. 
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6.2 Inzulin beadási adatokat (egységek, típus, hova lett beadva) 
 
Itt a korábban beállított inzulin típusok, valamint egységek jönnek fel az 
előre beállított adatoknak megfelelően. A naplózás így gyors és 
egyszerű. 
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6.3 Étkezési adatokat (bevitt szénhidrát/kalória) 
Ezen az űrlapon lehet elvégezni az adott étkezéshez szükséges ételek 
hozzáadását. Itt történik meg a megfelelő mennyiségű szénhidrát 
meghatározása az egyes ételkomponensekből. Megmutatja, hogy 
miből, mennyit kell lemérni a konyhamérlegen, ahhoz, hogy elérjük a 
kívánt szénhidrát mennyiséget. 

Továbbá ezt az űrlapot nyílik meg, ha az alábbi ikonra (tál) kattintunk a 
jobb felső sarokban. A 7. pontban részletezésre kerül. 
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Az étel komponenseket 4 helyről adhat hozzá a felhasználó: 

1. Manuálisan: Ez azt jelenti, hogy csak megadja az étel nevét ill. a 
szénhidrát tartalmát (ezek kötelező mezők) 100 
grammra/milliliterre vagy 1 darab/adagra vetítve, és hozzáadja 
ezzel az étkezéshez. 

2. Élelmiszertárból: Ilyenkor a felhasználó által korábban felvett 
ételekből, ill. a DiaBino által karbantartott központi 
ételadatbázisból tud hozzáadni ételeket. Ebbe az adatbázisba a 
felhasználó is be tudja beküldeni az olyan ételeket/termékeket, 
amelyek nem találhatóak meg. Így tud bővülni az adatbázis. 

3. Összeállításból (prémium): Korábbi étel összeállításokat tud 
betölteni. 
Például, ha több összetevőből álló reggelit készített, amelynek a 
mérendő súlyait az előírt szénhidrát mennyiség alapján korábban 
beállította, akkor ezzel a funkcióval újból hozzáadhatha. 

4. Főtt ételeimből (prémium): Korábban a "Sütés/főzés varázsló" 
segítségével elmentett kész-/főttételeidet tudja betölteni a 
segítségével.  
Pl. Zölborsó főzelék. 

 

 



18. oldal 

 

  https://app.diabino.com 
 

Jelen dokumentum másolása, és továbbítása az Dat-Solinno Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos!!! 
® Minden jog fenntartva! 

6.4. mozgás/sport adatokat  
 

Mozgás/sport esetén, a tevékenységet befejezve el tudja menteni, hogy 
milyen testmozgás végzett. A főszabály szerint ilyenkor is kell vércukrot 
mérni. Ilyenkor az alkalmazás összevonja a mozgáshoz kapcsolódó 
adatokat a naplóban, így könnyen áttekinthető, hogy milyen hatással 
volt a mozgás a vércukorszintre. 
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6.5. Egyéb orvosi adatok  
 

Egyéb orvosi adatok rögzítésére is lehetőség van. Vérnyomás és pulzus, 
testsúly, testhőmérséklet.  
A testhőmérsékletet hasznos lehet látnia a kezelőorvosnak a naplóban 
az értéktől függő színekkel és elnevezésekkel (hőemelkedés, láz, magas 
láz stb.) 
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A napló asztali nézetben az alábbi módon jelenik meg. 
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7. Grafikonok 
 

A felvett adatokból a rendszer különböző grafikonokat készít, amelyeket 
mind a beteg, mind pedig a kezelőorvos a terápiához fel tud használni. 

Pár kép ezekről, a teljesség igénye nélkül: 
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8. Riportok 
 

Lehetőség van a bevitt adatokból riportok készítésére. Prémium 
felhasználóként intervallum korlát nélkül tölthetőek le a riportok HTML 
és XLS formátumban. 
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9. Étkezés menüpont 
 

Az alkalmazásban itt érhetőek el az étkezéshez szükséges összetevők.  

1. Élelmiszertár:  
Ez egy olyan adatbázis, ami Mo. esetén közel 5000 db élelmiszert 
tartalmaz fotóval. Ezt az adatbázist a közösség bővítheti, 
javaslatot tehet hibás adat esetén. Ezt a DiaBino csapata ellenőrzi 
a beküldött fotók/adatok alapján és, ha szükséges módosítja. 
Az adatbázis országonként más és más.  
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A zöld tálra kattinva lehet „összegyűjteni” a használni kívánt 
élelmiszereket. 

 

 
 

2. Összeállítások (prémium):  
Itt listázódnak azok az étkezés összeállítások, amelyeket a 
felhasználó elment adott étkezéshez, vagy tevékenységhez (pl. 
sportolás előtt). Ez nagyon hasznos tud lenni abban az esetben, 
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ha egy étkezés több étel komponensből tevődik össze és már 
kiszámolta korábban, hogy az egyes komponensekből mekkora 
mennyiség szükséges az előírt szénhidrát mennyiség beviteléhez. 
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3. Főzés/sütés varázsló (prémium):  
Ennek segítségével főzött ételeknek tudja a felhasználó 
kiszámolni ill. elmenteni a szénhidrát tartalmát 100g/ml –re 
vonatkoztatva. A program nélkül ez egy elég összetett számítást 
igénylő feladat. A varázsló lépésenként végig vezeti, hogy mit kell 
tennie az eredmény eléréséhez.  
Az így elmentett főzött ételt később fel tudja használni az 
étkezései során. 
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4. Főzött ételek: 
Ide kerülnek azok az ételek, amelyek a varázsló segítségével 
készültek. Ezeket a naplózáshoz szintén fel lehet innentől kezdve 
használni.  
Illetve, ha később újra az adott étel kerül főzésre, akkor csak be 
kell tölteni és módosítani kell az összetevők adagján, vagy éppen 
az edény lemért súly adatát. 
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10. Vércukor adat importálás 
 

A Roche Accu-Chek eszközökből lehetőség van a vércukor adatok 
betöltésére, ez elsősorban asztali számítógépen lehetséges, mivel a 
betöltendő állományt egy asztali program állítja elő, ami ezekhez a 
típusú készülékekhez nyújt a gyártó.  
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Tervben van több készülék gyártó adatimportálási lehetősége is.  
 

A naplóban az ilyen módon betöltött adatok egy mérőkészülék ikonnal 
jelölésre kerülnek. 
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11. Az alkalmazás használata eü. szakemberként 
 
A beteg meghívót tud küldeni a kezelőorvosának/dietetikusnak, ha 
szeretné az adatait velük is megosztani. Ehhez egy e-mail cím 
szükséges.  Ezután a kapott emailben található link segítségével 
regisztrál, vagy, ha már tagja a rendszernek, akkor belép a rendszerbe. 
Ekkor a meghívott beteg hozzárendelődik. 

 

 

 
Az eü. szakember egy felületen láthatja a kezelteket és könnyen tud 
köztük váltani. Ő csak olvasási joggal rendelkezik. Csak az érvényes 
előfizetéssel rendelkező beteg adatait láthatja. 
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A kezelt személynek vagy a kezelt személy családtagjának és az eü. 
szakembernek továbbá lehetősége nyílik az un. belső üzeneteken 
keresztüli kommunikációra.  
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Az eü. szakember (orvos/dietetikus), a napló adatokat látva bármikor 
üzenhet a betegnek, ha valami félresiklott az anyagcsere zavar 
kezelésében. Erről mindkét fél push ill. email értesítést kap.  

Ezek az értesítések a beállításokban felülbírálhatóak. 

Az eü. szakember belépésről a felhasználó kérhet push értesítést, ami 
az alábbi formában jelenik meg asztali számítógépen: 

 

 

 

Így a beteg tudomást szerezhet egyből arról, ha a kezelőorvos belép és 
monitorozza a bevitt adatokat. Ilyenkor egy belső üzenet is egyből célba 
érhet.Az orvosi felületen csak annak a betegnek az adataihoz fér hozzá 
az orvos, aki prémium felhasználó. 
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12. Elérhető funkciók listája 
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13. További tervezett fejlesztések 
 

 Közösségi kimutatások:  
o adott napon másoknak (anonymizálva) hogyan alakultak a 

vércukrai 
o mások miket fogyasztanak 
o vércukorszint toplista, hányadik vagyok az átlagommal? 

(motiváció növelés) 
 Az alkalmazás kihegyezése kalória bevitelre/elégetésre is, amely 

segíthet a fogyni vágyok céljainak eléréséhez 
 További diagramok készítése (vércukor változás lefekvés és 

felkelés között, beadás helye hogyan hatott a vércukorra stb.) 
 Okos tippek: pl. ha X mennyiségű zsíros ételt rögzít, akkor 

figyelmeztetés, hogy X óra múlva várható vércukorszint 
emelkedés. Alacsony érték mérése esetén figyelmeztetés 
vércukor visszamérésre. Javaslat alacsony érték esetén, mit 
vegyen be, ami gyorsan hat a vércukrára stb. 

 Adatok megosztása családtagokkal, hasonlóan, mint a 
kezelőorvosi hozzáférés, de kicsit más működéssel. 

 Tűcsere figyelmeztetések beállítása 
 Inzulin patron cserére figyelmeztetés 
 Páros mérésre figyelmeztetés, ha ezt beállította 
 Ételeknél statisztika megjelenítése, hogy a felhasználók hány %-

ának milyen módon emelte meg az adott étel a vércukrát. Ezt a 
bevitt adatokból állítjuk elő. 

 Hypo mérés esetén push értesítés 1 óra múlva, hogy vissza kell 
mérni 
 


