Samokontrola
z Optium Xido™

Wprowadzenie
Szanowni U˝ytkownicy,
Samokontrola w cukrzycy zapewnia bezpieczeƒstwo choremu i jego
najbli˝szym. JednoczeÊnie pozwala na dostosowywanie leczenia,
cz´sto „agresywnej” insulinoterapii tak, by osiàgnàç jak najlepsze
wyrównanie metaboliczne, w tym normoglikemi´. Coraz wi´cej
pacjentów razem z diabetologicznymi zespo∏ami terapeutycznymi
podejmuje to wyzwanie z sukcesem. W ten sposób zdobywajà
i utrzymujà dobrà kontrol´ glikemii i zwykle idàcà w parze dobrà jakoÊç
˝ycia. Samodzielne monitorowanie glikemii jest jednym z g∏ównych
elementów samokontroli. Przyk∏adowo, nie mo˝na dostosowaç
dawkowania insuliny, czy aktywnie sp´dzaç czas bez oceny st´˝enia
glukozy we krwi. Urealnia to zrozumienie ka˝dej osobie jej
zasadniczego wp∏ywu i odpowiedzialnoÊci za leczenie przewlek∏ej
choroby jakà jest cukrzyca.
¸atwoÊç, szybkoÊç i poprawnoÊç wykonania badania oraz
porównywalnoÊç wyników to podstawowe wymagania stawiane
glukometrom. Niemniej istotne jest równie˝ proste i prawie bezbolesne
pozyskanie jak najmniejszej kropli krwi do badania.
Proponowany Paƒstwu glukometr Optium Xido™ spe∏nia te warunki
i pozwala nam - jego u˝ytkownikom, zaufaç jego pracy.
Niewiele jest glukometrów na naszym rynku, do których dost´pny jest
tak dobrze opracowany program komputerowy, który zapewnia
nowoczesny odczyt danych z obszernej pami´ci glukometru,
a nast´pnie ich analiz´, przez chorego i zespó∏ diabetologiczny.
To dodatkowy „plus” dla tego urzàdzenia.
˚ycz´ Paƒstwu, by glukometr sta∏ si´ dla Paƒstwa zwyk∏ym
i jednoczeÊnie niezb´dnym sprz´tem. By by∏ podstawà do oceny
i wyciàgania wartoÊciowych wniosków z uzyskanych wyników glikemii
ka˝dego dnia.

Dr hab. n. med. Przemys∏awa Jarosz-Chobot
Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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Powody, dla których
przeprowadzasz
samokontrol´
Chorujesz na cukrzyc´. Byç mo˝e dopiero teraz zaczà∏eÊ badaç
st´˝enie glukozy we krwi lub te˝ sprawdzasz je ju˝ od jakiegoÊ czasu.
Ale dlaczego dokonujesz tych pomiarów?
Czy Twoje wyniki s∏u˝à Ci do prowadzenia w∏aÊciwej samokontroli?
Czy, jak wi´kszoÊç ludzi, wykonujesz pomiary tylko po to, ˝eby pójÊç
z gotowym wynikiem na wizyt´ kontrolnà?
JeÊli dokonujesz pomiarów glukozy we krwi wy∏àcznie dla swojego
lekarza, a nie dla samego siebie, to Twój wysi∏ek idzie na marne.
ZnajomoÊç st´˝enia glukozy we krwi pomaga Ci czuç si´ dobrze
i utrzymywaç Ci´ w zdrowiu - teraz i w przysz∏oÊci.
Z tej broszury dowiesz si´:
• Dlaczego powinieneÊ stale kontrolowaç st´˝enie glukozy we krwi.
• Jakie czynniki powodujà wzrost lub spadek st´˝enia glukozy we krwi.
• Jakie wartoÊci st´˝enia glukozy we krwi powinieneÊ utrzymywaç.
• Jak otrzymywaç dok∏adne wyniki pomiarów.
Mamy nadziej´, ˝e gdy ju˝ zapoznasz si´ z tà broszurà, przekonasz
si´, dlaczego kontrola st´˝enia glukozy we krwi mo˝e przynosiç Ci tak
wiele korzyÊci dla Twojego zdrowia.
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Samokontrola
Istotnà rol´ w prawid∏owej opiece diabetologicznej odgrywa
samokontrola. To metoda, dzi´ki której mo˝esz samodzielnie
monitorowaç swojà chorob´. Przestrzeganie zasad samokontroli
pozwala Ci na normalne funkcjonowanie oraz zmniejszenie ryzyka
powik∏aƒ. Do samokontroli zaliczamy regularne badania st´˝enia
glukozy, przestrzeganie zaleceƒ lekarskich odnoÊnie sposobów
leczenia i ˝ywienia, szczególnà piel´gnacj´ stóp oraz systematyczne
badania wzroku.
Dzi´ki systematycznej kontroli st´˝enia glukozy we krwi mo˝esz
osiàgnàç wiele korzyÊci:
• Unikniesz wielu ostrych incydentów hipoglikemii
Hipoglikemia wyst´puje wówczas, gdy st´˝enie glukozy we krwi
spada zbyt nisko. Trudno jest ca∏kowicie uniknàç hipoglikemii
podczas leczenia cukrzycy insulinà. Ryzyko pojawienia si´ hipoglikemii
staje si´ coraz wi´ksze, jeÊli przez d∏u˝szy czas st´˝enie glukozy
utrzymuje si´ na niskim poziomie. Gwa∏towne wahania st´˝enia
glukozy we krwi, z bardzo wysokiego do bardzo niskiego, mogà tak˝e
prowadziç do g∏´bokiej hipoglikemii.
JeÊli regularnie kontrolujesz st´˝enie glukozy we krwi, mo˝esz ∏atwo
oceniç objawy jego obni˝onej wartoÊci. Jednak rzadko zdarzajà si´
powa˝ne zaburzenia tego typu.
• Poczujesz si´ lepiej
Utrzymujàc w∏aÊciwe st´˝enie glukozy we krwi, mo˝esz czuç si´
lepiej i mieç wi´cej energii. JeÊli wczeÊniej st´˝enie glukozy we krwi
utrzymywa∏o si´ u Ciebie przez d∏u˝szy czas na wysokim poziomie,
to po jego obni˝eniu mo˝e minàç kilka miesi´cy, zanim poczujesz si´
lepiej. Twój organizm potrzebuje troch´ czasu, ˝eby dostosowaç si´
do nowego poziomu st´˝enia glukozy. Czasem zdarza si´,
˝e niektóre osoby czujà si´ lepiej niemal od razu.
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• Zmniejszysz ryzyko wystàpienia hiperglikemicznej Êpiàczki
cukrzycowej
JeÊli st´˝enie glukozy we krwi wzrasta zbyt wysoko, mo˝e pojawiç si´
ryzyko zapadni´cia w Êpiàczk´ cukrzycowà, zw∏aszcza, gdy jesteÊ
chory. Je˝eli st´˝enie glukozy zazwyczaj jest prawid∏owe,
to musi minàç wi´cej czasu, zanim osiàgnie niepokojàco wysokie
wartoÊci.
• Zmniejszysz ryzyko pojawienia si´ w przysz∏oÊci problemów
zdrowotnych
Cukrzyca jest przyczynà wyst´powania dodatkowych problemów
zdrowotnych. Wysokie wartoÊci glukozy mogà uszkadzaç organizm,
oddzia∏ujàc niekorzystnie na oczy, nerki, uk∏ad nerwowy, serce oraz
krà˝enie. JeÊli jesteÊ Êwiadom wystàpienia potencjalnych problemów
zwiàzanych z Twoim zdrowiem, mo˝esz znaczàco zmniejszyç ryzyko
rozwoju tych schorzeƒ, kontrolujàc ystematycznie st´˝enie glukozy
we krwi. Dbaj o to, by by∏o ono jak najbardziej zbli˝one
do prawid∏owego.
Dzi´ki temu zapobiegasz rozwojowi groênych powik∏aƒ d∏ugotrwa∏ej
cukrzycy, w tym uszkodzeniom nerek, siatkówki i du˝ych naczyƒ
krwionoÊnych.
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Wyrównanie cukrzycy
Cukrzyca jest przewlek∏à chorobà, trwajàcà do koƒca ˝ycia.
èle leczona mo˝e byç przyczynà póênych powik∏aƒ. Dlatego tak wa˝na
jest samokontrola i prawid∏owe wyrównanie cukrzycy. O dobrym
wyrównaniu cukrzycy Êwiadczy brak subiektywnych dolegliwoÊci
charakterystycznych dla tej choroby, utrzymanie nale˝nej masy cia∏a,
prawid∏owe wartoÊci ciÊnienia t´tniczego, glikemii, hemoglobiny
glikowanej oraz cholesterolu i trójglicerydów.
Chorujàc na cukrzyc´ powienieneÊ dà˝yç do poni˝szych wartoÊci
st´˝enia glukozy we krwi:

St´˝enie glukozy we krwi*
≤110 mg/dl (≤ 6,1 mmol/l)

Na czczo
Przed posi∏kami

Dwie godziny po posi∏ku
D∏ugookresowe st´˝enie glukozy**

70-90 mg/dl (3,9 - 5,0 mmol/l)
≤135 mg/dl (7,5 mmol/l)
<6,1-6,5%

Badania wykazujà, ˝e utrzymywanie st´˝enia glukozy na w∏aÊciwym
poziomie mo˝e znaczàco wp∏ywaç na zmniejszenie ryzyka wystàpienia
powik∏aƒ cukrzycowych. Mo˝esz uwa˝aç, ˝e trudno jest od razu
osiàgnàç okreÊlone normà poziomy cukru. Ale pami´taj, ˝e jakakolwiek
zmiana jest korzystna. Porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat
prawid∏owego st´˝enia glukozy, który powinieneÊ osiàgnàç. Pomo˝e Ci
on ustaliç cele oraz obni˝yç st´˝enie glukozy do w∏aÊciwego poziomu.
Koryguj st´˝enie glukozy we krwi, traktujàc siebie jak swoje
w∏asne laboratorium. Mo˝esz spróbowaç wykonaç kilka prostych
eksperymentów, ˝eby zobaczyç, jak wp∏ywajà one na st´˝enie glukozy.
Oceƒ swojà sytuacj´, wykonujàc pomiary o ró˝nych porach dnia
i tygodnia.
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* èród∏o: zalecenia PTD 2007
** D∏ugookresowe st´˝enie glukozy mierzone jest za pomocà testu HbAIC, którego wykonanie zleci Ci Twój lekarz.
Test ten mierzy, jak dobrze kontrolowane by∏o st´˝enie glukozy w ciàgu ostatnich 8-12 tygodni

Ocena Twojego
wyrównania glikemii
PoÊwi´ç kilka tygodni na ustalenie, co si´ dok∏adnie dzieje
ze st´˝eniem glukozy w Twojej krwi:
• Sprawdzaj st´˝enie glukozy przed i dwie godziny po ka˝dym posi∏ku
przez dwa dni w tygodniu. JeÊli chorujesz na cukrzyc´ typu 1,
codziennie sprawdzaj poziom st´˝enia glukozy we krwi.
• Na poczàtku do wykonywania testów wybierz jeden weekend
i jeden dzieƒ powszedni – dla wielu z nas nasze nawyki ˝ywieniowe
oraz formy aktywnoÊci fizycznej ró˝nià si´ mi´dzy sobà w ciàgu
tygodnia oraz podczas weekendów.
• Badaj st´˝enie glukozy dwa razy w ciàgu dnia przez pozosta∏e dni,
wybierajàc za ka˝dym razem ró˝ne pory dnia.
• Zapisuj swoje wyniki w „Dzienniczku samokontroli” lub transmituj
dane do komputera, u˝ywajàc programu komputerowego,
dost´pnego w Abbott.
• Dok∏adnie analizuj wyniki.
Obserwacja schematu wyników
Przyjrzyj si´ uwa˝nie swoim wynikom. Czy mo˝esz
zaobserwowaç jakiÊ powielajàcy si´ schemat? Czy st´˝enie
glukozy jest zawsze niskie o okreÊlonych porach w ciàgu
dnia? Albo wysokie po niektórych posi∏kach?
Po zaznajomieniu si´ z treÊcià tej broszury znajdziesz
wiele wyjaÊnieƒ dotyczàcych schematu st´˝enia
glukozy. Wiedzàc, co jest przyczynà wzrostu i spadku
glukozy we krwi, ∏atwiej b´dziesz korygowaç
te wahania.
Codziennie wykonuj testy, ˝eby móc utrzymywaç st´˝enie glukozy
we krwi pod w∏aÊciwà kontrolà.
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Przydatne informacje dla
stosujàcych samokontrol´.
• Kalibracja glukometru
Glukometry dost´pne na rynku kalibrowane sà do krwi pe∏nej lub
do osocza krwi (jak Optium Xido™). Kalibracja oznacza standaryzacj´,
czyli sposób przedstawiania lub przeliczania wyników. To tak jak
ze sposobem pomiaru temperatury: w jednych krajach podaje si´
jà w stopniach Celcjusza, a w innych w stopniach Fahrenheita.
Standardowo urzàdzenia laboratoryjne podajà wyniki glukozy w osoczu
krwi, jednak mogà zdarzaç si´ miejsca, gdzie analizator wykalibrowany
jest do krwi pe∏nej. Aby móc porównywaç wyniki ze swojego
glukometru do wyników z laboratorium, albo uzyskanych na innym
glukometrze, trzeba zdawaç sobie spraw´ ze sposobu kalibracji.

1. Spytaj jak kalibrowane jest urzàdzenie laboratoryjne.
2. Sprawdê, do czego kalibrowany jest Twój glukometr.

• Krew pe∏na i osocze
Kiedy s∏yszymy lub u˝ywamy okreÊlenie „poziom cukru we krwi”,
nie zawsze zdajemy sobie spraw´ ze tego, co to oznacza.
W konsekwencji nie do koƒca rozumiemy skàd wynikaç mogà ró˝nice
w wynikach pomiaru.
Krew to p∏ynna tkanka ludzka. Sk∏ada si´ z komórek (krwinki bia∏e
i czerwone, p∏ytki krwi) oraz z osocza, czyli cz´Êci p∏ynnej. Tak jak np.:
zupa pomidorowa sk∏ada si´ z pomidorów, w∏oszczyzny i przypraw
oraz z wody.
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Kiedy mierzymy „poziom cukru we krwi” uzyskiwane wyniki mogà byç
podawane w odniesieniu do krwi pe∏nej, ze wszystkimi jej sk∏adnikami,
lub tylko do osocza. To tak jakbyÊmy mierzyli st´˝enie makaronu
w zupie pomidorowej lub iloÊç makaronu w samej wodzie na zup´.
St´˝enie makaronu w zupie, w której jest tak˝e w∏oszczyzna, pomidory
i przyprawy b´dzie proporcjonalnie mniejsze, ni˝ gdybyÊmy zmierzyli
st´˝enie identycznej iloÊci makaronu w samej wodzie na zup´.
Tak samo jest z pomiarem glukozy we krwi. Ta sama iloÊç czàsteczek
glukozy podawana w przeliczeniu na krew pe∏nà b´dzie mia∏a mniejsze
st´˝enie ni˝ w osoczu. Aby wi´c porównywaç wyniki uzyskiwane
na glukometrze kalibrowanym do krwi pe∏nej, z wynikami z glukometru
kalibrowanego do osocza, nale˝y POMNO˚Yå wyniki z krwi pe∏nej
przez 1,12.
• Sposób wykonywania pomiaru
Pomiar glukozy we krwi glukometrem odbywa si´ w nast´pujàcy
sposób: z nak∏ucia palca wyp∏ywa kropla krwi, którà nak∏adamy
na pasek testowy glukometru. To, co badamy, to ogólny poziom
st´˝enia glukozy we krwi pacjenta, aby wi´c otrzymaç prawdziwy
wynik, trzeba zrobiç wszystko, aby upewniç si´, ˝e:
• kropla nie jest wyciskana, poniewa˝ wyciskajàc krew powodujemy,
˝e na palcu pojawia si´ wi´cej p∏ynu, czyli osocza.
• kropla nie jest zanieczyszczona brudem z palców, poniewa˝ wtedy
do iloÊci osocza dodatkowo dostajà si´ czàsteczki brudu lub np.
soku i w ten sposób proporcje sà zaburzone.
• to samo dotyczy przemywania spirytusem, – jeÊli to robimy, nale˝y
poczekaç, a˝ spirytus ca∏kowicie odparuje. W przeciwnym wypadku
zmierzymy poziom cukru we krwi ze spirytusem.
• kropla krwi jest odpowiedniej wielkoÊci. Zbyt ma∏a spowoduje,
˝e nawet, jeÊli glukometr, który nie ma czujnika obj´toÊci, rozpocznie
pomiar, wynik b´dzie zani˝ony, poniewa˝ wykonany by∏ z próbki
nieodpowiedniej wielkoÊci.
• nasz glukometr eliminuje wp∏yw substancji zak∏ócajàcych. Niektóre
substancje znajdujàce si´ w naszym organizmie lub przyjmowane
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leki (wiele z nich to popularne leki przeciwcukrzycowe) mogà fa∏szywie
zawy˝aç wynik pomiaru. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e glukometry,
które nie majà funkcji eliminowania substancji zak∏ócajàcych
rozpoznajà te substancje jako czàsteczki glukozy i dodajà do wyniku
pomiaru.
1. R´ce przed pomiarem nale˝y umyç i osuszyç.
2. Aby poprawiç ukrwienie palców i zapobiec wyciskaniu – rozmasowaç
d∏onie w kierunku opuszków palców.
3. Na∏o˝yç na pole testowe kropl´ odpowiedniej wielkoÊci i upewniç
si´, ˝e glukometr posiada czujnik minimalnej obj´toÊci.
• Porównywanie wyników
Na pewno ka˝demu zdarza si´ porównywaç wyniki uzyskiwane na
swoim glukometrze z innymi urzàdzeniami – glukometrami innych
marek lub z analizatorami laboratoryjnymi. Przy wykonywaniu
porównaƒ nale˝y koniecznie przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ, aby
porównanie by∏o prawid∏owo wykonane. W przeciwnym wypadku to my
sami b´dziemy odpowiedzialni za ró˝nice w wynikach pomiaru, a nie
wadliwe urzàdzenie.

1. Tak jak do regularnie wykonywanych pomiarów, nale˝y przestrzegaç
wskazówek omówionych powy˝ej.
2. Próbki krwi do porównaƒ powinny byç uzyskane z dwóch ró˝nych
nak∏uç i ka˝da z nich powinna byç na∏o˝ona na pola testowe pasków
w ciàgu 10 minut.
3. Nale˝y upewniç si´ jak kalibrowane sà urzàdzenia, z których wyniki
porównujemy; w przypadku porównywania wyników z urzàdzenia
kalibrowanego do osocza z wynikami z urzàdzenia kalibrowanego do
krwi musimy pami´taç, aby wyniki z krwi pe∏nej pomno˝yç przez 1,12.
4. W przypadku porównywania wyników z glukometru do wyników
uzyskiwanych w laboratorium nale˝y upewniç si´, ˝e próbówka, do
której pobrano krew do badani w analizatorze nie zawiera∏a
antykoagulantów (substancji przeciw krzepni´ciu), które na ulotce
do pasków testowych wskazane sà jako substancje mogàce mieç
wp∏yw na zafa∏szowanie wyniku.

Glukoza znajdujàca si´ w ludzkim organizmie jest na bie˝àco spalana,
aby zapewniç jego prawid∏owe funkcjonowanie. Dlatego jej st´˝enie
przez ca∏y czas si´ zmienia i wyniki na glukometrze, niezale˝nie od tego
czy uzyskiwane sà z pomiarów robionych w krótkich odst´pach czasu
na jednym urzàdzeniu czy na dwóch ró˝nych aparatach – mogà si´ od
siebie ró˝niç. Ró˝nica ta mo˝e dochodziç do 10% i trzeba pami´taç, ˝e
w przypadku niskich poziomów glukozy ró˝nice te b´dà du˝o mniej
widoczne, ni˝ w przypadku wyników wysokich. Np. 60 mg/dl + 10%=
66mg/dl (ró˝nica wynosi 6 jednostek), 240 mg/dl + 10%= 264 mg/dl
(ró˝nica wynosi 24 jednostki).
JeÊli uzyskiwane wyniki pomiaru na glukometrze w dalszym ciàgu
budzà Twoje wàtpliwoÊci, prosimy o kontakt z naszà
Infolinià 0 801 379 799.
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W jaki sposób prawid∏owo
wykonywaç pomiary?
Przed rozpocz´ciem wykonania pomiaru, powinieneÊ zapoznaç si´
z technikami jego dokonywania. Poni˝sza instrukcja dotyczy
stosowania glukometrów Optium Xido™ oraz pasków testowych
Optium Xido™.
Przygotowania do wykonania pomiaru
Kalibracja
• W∏ó˝ bia∏y pasek kalibracyjny do portu w glukometrze. Aparat w∏àczy
si´ automatycznie, a na wyÊwietlaczu pojawi si´ napis LOT= oraz
numer.
• Sprawdê czy numer na wyÊwietlaczu jest taki sam, jak na pasku
kalibracyjnym i folii, w którà zapakowany by∏ pasek testowy oraz
czy zgadza si´ z numerem podanym w ulotce informacyjnej
pasków testowych.
Mycie ràk
• Przed wykonaniem pomiaru st´˝enia glukozy umyj r´ce myd∏em
i ciep∏à wodà.
• Op∏ucz i wytrzyj dok∏adnie d∏onie, sprawdzajàc czy r´cznik, którego
u˝ywasz, jest czysty i nie zanieczyszczony s∏odyczami.
• Nie u˝ywaj kremu do ràk przed wykonaniem pomiaru, poniewa˝
mo˝e to zmieniç Twój wynik.
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Przygotowanie nak∏uwacza EasyTouch do u˝ycia

1. Zdejmij bia∏à nasadk´ „∏amiàc“
nak∏uwacz w miejscu ∏àczenia
bia∏ej i granatowej cz´Êci.

2. W∏ó˝ ig∏´ Thin Lancet
i ponownie za∏ó˝ nasadk´.

3. Dostosuj g∏´bokoÊç nak∏ucia
do rodzaju swojej skóry,
wybierajàc odpowiednio:

4. Delikatnie odciàgnij dolnà
cz´Êç nak∏uwacza a˝
do zatrzymania i puÊç jà.
Nak∏uwacz jest teraz gotowy
do u˝ycia.

* 1-2 skóra cienka i delikatna
* 3-4 skóra Êredniej gruboÊci
* 5-6 skóra gruba
* 7-8 skóra stwardnia∏a
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Wykonanie pomiaru
Kalibracja

Otwórz opakowanie
zawierajàce pasek
testowy. Trzymaj
pasek pionowo,
napisami
skierowanymi
do siebie. Rozerwij
opakowanie po
przekàtnej, ciàgnàc
foli´ w swojà stron´.

Trzymajàc pasek
testowy stykami
do góry, w∏ó˝ go
do portu testowego
aparatu.

Glukometr w∏àczy si´
automatycznie
i wyÊwietli si´ napis
LOT (Seria) oraz
numer serii,
a nast´pnie ikona
oznaczajàca „NanieÊ
próbk´ krwi“

Uzyskiwanie kropli krwi

UmieÊç nak∏uwacz
Easy Touch
dok∏adnie
z boku palca.
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Nak∏uj palec,
naciskajàc bia∏y
przycisk nak∏uwacza.

Utworzy si´ ma∏a
kropla krwi. JeÊli
to konieczne,
delikatnie rozmasuj
okolic´ nak∏ucia,
ale nie uciskaj palca.

Nanoszenie krwi na pasek testowy

Sprawdê, jak szybko i ∏atwo mo˝esz nanieÊç kropl´ krwi na pasek
testowy Optium Xido™.
Po prostu, koƒcówkà elektrody dotknij kropli krwi znajdujàcej si´
na opuszku palca. Nic si´ nie stanie, jeÊli dotkniesz palcem pola
pomiarowego paska testowego. Nie wp∏ynie to na jakoÊç i dok∏adnoÊç
pomiaru.
Przeprowadzanie pomiarów
Pomiar rozpoczyna si´ automatycznie z chwilà wykrycia próbki krwi
i u góry ekranu pojawi si´ pasek stanu. JeÊli zosta∏a zaaplikowana
niewystarczajàca iloÊç krwi, pomiar si´ nie rozpocznie. JeÊli jest
to konieczne, nanieÊ drugà kropl´ krwi w ciàgu 5 sekund.
Zapisywanie wyników
Glukometr Optium Xido™ posiada du˝à pami´ç, o pojemnoÊci
450 wyników z datà i godzinà pomiaru. JeÊli chcesz przeÊledziç krzywà
swoich pomiarów st´˝enia glukozy, ∏atwiej b´dziesz móg∏
to zrobiç, zapisujàc wyniki w „Dzienniczku samokontroli”. Masz
równie˝ mo˝liwoÊç transmisji danych do komputera przy u˝yciu
programu komputerowego.
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Czynniki wp∏ywajàce
na otrzymywanie
niedok∏adnych
wyników pomiarów
Musisz mieç pewnoÊç, ˝e wyniki Twoich pomiarów st´˝enia glukozy we
krwi sà dok∏adne i wiarygodne. Jest Ci to potrzebne do ustalenia planu
dnia, codziennej diety i aktywnoÊci fizycznej, a zw∏aszcza dawkowania
insuliny. Dzi´ki znajomoÊci poziomu st´˝enia glukozy we krwi mo˝liwe
jest prawid∏owe wyrównanie cukrzycy.
Istnieje wiele powodów, dla których pomiary st´˝enia glukozy sà
niedok∏adne. Sà to:
• Pomini´cie kalibracji
Ka˝de opakowanie pasków testowych ró˝ni si´ nieznacznie, dlatego
te˝ tak wa˝ne jest, abyÊ dokona∏ kalibracji, zanim u˝yjesz nowych
pasków. Kalibracja umo˝liwia zaprogramowanie aparatu do u˝ycia
nowego opakowania elektrod i zapewnia prawid∏owy odczyt.
Kalibrator przechowuje istotne informacje na temat elektrod, które sà
niezb´dne dla uzyskania dok∏adnych wyników testów. Mo˝esz
pos∏ugiwaç si´ jedynie paskiem kalibracyjnym z jednego
opakowania. Sprawdê, czy glukometr dostosowany jest do pasków,
których b´dziesz u˝ywaç. Nie wyrzucaj paska kalibracyjnego,
przechowuj go na wszelki wypadek, do momentu otwarcia nowego
opakowania elektrod.
• Brudne r´ce
Nawet niewielka iloÊç czegoÊ s∏odkiego, znajdujàca si´ na Twoich
palcach, mo˝e sprawiç, ˝e wynik b´dzie du˝o wy˝szy ni˝ to ma
miejsce w rzeczywistoÊci. Pami´taj, aby przed wykonaniem pomiaru
myç r´ce i starannie wycieraç je do sucha.
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Uszkodzenie pasków testowych jest mo˝liwe tak˝e w wyniku
kontaktu z powietrzem lub wilgocià.
• Paski testowe innych firm
dostarczane sà w plastikowych pojemniczkach. Za ka˝dym razem,
gdy otwierasz opakowanie i wyjmujesz jeden pasek, wystawiasz
wszystkie pozosta∏e paski na dzia∏anie tlenu i wilgoci w powietrzu.
Oba te czynniki mogà wp∏ywaç na dok∏adnoÊç Twoich wyników. JeÊli
natychmiast nie zamkniesz szczelnie opakowania, paski testowe
mogà si´ szybko zniszczyç i przy ich u˝yciu pomiar b´dzie
niedok∏adny.
• Niewystarczajàca iloÊç krwi
Niektóre paski testowe rozpoczynajà pomiar nawet wówczas,
gdy nie zosta∏a naniesiona wystarczajàca iloÊç krwi. Wówczas
nie wiesz, czy wynik, który otrzymujesz jest dok∏adny. Mo˝esz
dokonaç wtedy niepotrzebnych zmian w swoim planie dnia
oraz dawkowaniu insuliny.
• Leki i witaminy
Istnieje wiele powszechnie stosowanych leków i witamin, a nawet
substancji naturalnie znajdujàcych si´ we krwi, które mogà wp∏ywaç
na dok∏adnoÊç pomiarów st´˝enia glukozy. Preparaty zawierajàce
paracetamol oraz witamin´ C, cz´sto przyjmowane przez diabetyków,
podnoszà st´˝enie glukozy we krwi. W takiej sytuacji wynik pomiaru
jest wy˝szy ni˝ powinien.

Paski Optium Xido™
gwarancjà dok∏adnoÊci
wyników
Glukometr Optium Xido™ produkowany przez Abbott oraz paski
testowe Optium Xido™ zosta∏y stworzone z myÊlà o pokonywaniu
przeszkód, które mogà wp∏ywaç na dok∏adnoÊç wykonywanych
pomiarów.

• Kalibracja
Kalibracja glukometru Optium Xido™ jest
pierwszym, prostym krokiem ca∏ego procesu –
wystarczy w∏o˝yç pasek kalibrujàcy do portu
testowego aparatu. Nale˝y wykonaç jednà
kalibracj´ na ka˝de opakowanie pasków
testowych. Musisz pami´taç o tym, aby na
wszelki wypadek przechowywaç kalibrator.
• Wysoka jakoÊç pasków testowych
Ka˝dy pasek Optium Xido™ jest oddzielnie
pakowany w celu ochrony przed tlenem
i wilgocià. Dzi´ki temu ostatni pasek znajdujàcy
si´ w opakowaniu jest tak samo dok∏adny
jak pierwszy.
• ¸atwe nanoszenie kropli krwi
U˝ywajàc pasków testowych Optium Xido™,
nanosisz krew na pole testowe paska lub
dotykasz koƒcówkà paska do uzyskanej kropli
krwi. Najlepiej, gdy wykonujesz nak∏ucie z boku
palca. Nie pobierajàc krwi za ka˝dym razem
z tego samego miejsca, chronisz palce przed
powstaniem ran.
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• Próbka krwi
Paski testowe Optium Xido™ wymagajà u˝ycia
bardzo ma∏ej kropli krwi. ¸atwo zaobserwowaç, jak
pole aktywne zasysa krew. JeÊli krew nie wype∏ni
komory paska, pomiar nie rozpocznie si´.

10 µl

4 µl

2 µl

0,6 µl

• Dok∏adnoÊç wyników
W paskach testowych Optium Xido™
wykorzystano ca∏kowicie nowà i opatentowanà
metod´, dzi´ki której wyniki nie sà zak∏ócone
przez ponad 70 powszechnie stosowanych
leków, witamin oraz substancji, w naturalny
sposób znajdujàcych si´ we krwi cz∏owieka.
U˝ywajàc pasków testowych Optium Xido™
za ka˝dym razem otrzymujesz dok∏adny wynik.
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Co sprawia, ˝e st´˝enie
glukozy roÊnie i spada?
Czynniki powodujàce wzrost st´˝enia glukozy

• Posi∏ki. Spo˝ywanie posi∏ków powoduje wzrost st´˝enia glukozy
we krwi, zw∏aszcza w przypadku s∏odyczy lub ˝ywnoÊci zawierajàcej
skrobi´.
• Choroba. Podczas trwania choroby, zw∏aszcza wówczas, gdy goràczkujesz,
Twój organizm w celu zwalczania infekcji wytwarza glukoz´ ze swoich
w∏asnych zapasów. Nawet jeÊli nic nie jesz, st´˝enie glukozy w Twoim
organizmie zwykle roÊnie.
• Stres. Naturalnà reakcjà Twojego organizmu na stres jest wytwarzanie
glukozy ze swoich w∏asnych zapasów i transportowanie jej do krwi. Dlatego
jesteÊ gotów do podj´cia walki lub ucieczki, jeÊli jest to konieczne.
• AktywnoÊç fizyczna. åwiczenia fizyczne obni˝ajà st´˝enie glukozy we krwi
z wyjàtkiem sytuacji, gdy Twój organizm nie otrzymuje wystarczajàcej dawki
insuliny. JeÊli tak si´ dzieje, st´˝enie glukozy roÊnie.
Czynniki powodujàce spadek st´˝enia glukozy

• Dawkowanie insuliny. Insulina, którà przyjmujesz, obni˝a st´˝enie
glukozy. Insuliny krótko dzia∏ajàce charakteryzujà si´ szybkim poczàtkiem
dzia∏ania. Inne, o przed∏u˝onym dzia∏aniu, cechuje wolniejszy poczàtek
i d∏u˝szy czas dzia∏ania.
• åwiczenia fizyczne. Generalnie çwiczenia fizyczne obni˝ajà st´˝enie
glukozy we krwi. Pracujàc nad wzmocnieniem swoich mi´Êni, uwra˝liwiasz
swój organizm na przyjmowanà przez Ciebie insulin´.
• Niesystematyczne przyjmowanie posi∏ków. JeÊli zapomnisz spo˝yç
posi∏ek lub zjesz niewystarczajàcà iloÊç w´glowodanów, ˝eby zbilansowaç
dawk´ insuliny, st´˝enie glukozy spadnie.
• Alkohol. Mo˝e byç przyczynà spadku st´˝enia glukozy we krwi, poniewa˝,
blokuje w Twoim organizmie naturalny mechanizm wytwarzania glukozy.
Spo˝ycie alkoholu upoÊledza odczuwanie objawów narastajàcego
niedocukrzenia krwi.
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Wp∏yw od˝ywiania na st´˝enie
glukozy we krwi
Aby zrozumieç, w jaki sposób od˝ywianie si´ wp∏ywa na st´˝enie
glukozy we krwi powinieneÊ wiedzieç, jak w Twoim organizmie powstaje
glukoza i jak go opuszcza.
Twój organizm pozyskuje glukoz´ z dwóch g∏ównych êróde∏:
• Przyswajanie w´glowodanów.
W´glowodany to zwiàzki organiczne, sk∏adajàce si´ z w´gla, wodoru
i tlenu. Potocznie nazywane sà sacharydami lub cukrami. Znajdujà si´
we wszystkich powszechnie wyst´pujàcych roÊlinach (zbo˝a, ziemniaki,
roÊliny stràczkowe, owoce), a tak˝e w mleku i jego przetworach.
W´glowodany to najtaƒsze i naj∏atwiej dost´pne êród∏o energii,
s∏u˝àce do utrzymywania sta∏ej ciep∏oty cia∏a, pracy narzàdów
wewn´trznych oraz do wykonywania pracy fizycznej. Stanowià one
g∏ówne êród∏o glukozy we krwi. W´glowodany rozk∏adane sà
w jelitach na cukry proste, przede wszystkim glukoz´. Glukoza jest
transportowana do krwi.
• Produkcja glukozy wewnàtrz organizmu.
Glukoza produkowana jest równie˝ wewnàtrz organizmu ze
specjalnego zapasu znajdujàcego si´ w wàtrobie, zwanego
glikogenem. Glikogen stanowi zapasowy magazyn glukozy. JeÊli
st´˝enie glukozy we krwi spada zbyt nisko, wówczas wàtroba
natychmiast zaczyna przetwarzaç zapasy glikogenu w glukoz´.
Niestety, zapasy glikogenu sà niewystarczajàce do zapobiegania
hipoglikemii.
Miejsca transportu glukozy
Glukoza jest g∏ównym paliwem. Twoje mi´Ênie i mózg potrzebujà
glukozy, tak samo jak samochód potrzebuje benzyny. Glukoza
rozprowadzana jest poprzez krew po ca∏ym organizmie wsz´dzie tam,
gdzie jest potrzebna. Do przetransportowania glukozy z krwi do tkanek
niezb´dna jest insulina. Transportuje ona równie˝ glukoz´ z krwi
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do mi´Êni i innych cz´Êci organizmu albo magazynuje jà w wàtrobie
w postaci glikogenu. Glukoza mo˝e równie˝ odk∏adaç si´ w postaci
t∏uszczu pod skórà lub wokó∏ organów wewn´trznych. JeÊli leczysz
cukrzyc´ przy u˝yciu insuliny, musisz dopasowaç d∏ugoÊç czasu
dzia∏ania insuliny do rodzaju spo˝ywanych posi∏ków.
Zmiany ci´˝aru cia∏a.
Obecnie s∏yszy si´ du˝o na temat tego, jakie korzyÊci dla zdrowia
przynosi unikanie nadwagi. JeÊli chorujesz na cukrzyc´, utrzymanie
prawid∏owej masy cia∏a pozwala Ci uniknàç wy˝szych dawek insuliny.
Insulina przenosi glukoz´ z krwi do komórek t∏uszczowych
w szczególnie trudny sposób. Oznacza to, ˝e nadwaga mo˝e byç
przyczynà zwi´kszenia dawek insuliny. I na odwrót – tracàc na wadze,
powinieneÊ potrzebowaç mniej insuliny. Dlatego te˝ tak wa˝ne jest
wykonywanie pomiarów cukru we krwi podczas stosowania diety
odchudzajàcej.

Indeks glikemiczny
Niektóre produkty skrobiowe podnoszà st´˝enie glukozy we krwi
prawie tak samo szybko, jak glukoza. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e Twój
organizm trawi i wch∏ania niektóre w´glowodany szybciej ni˝ inne.
Indeks glikemiczny (IG) pozwala uszeregowaç produkty ˝ywnoÊciowe
ze wzgl´du na wartoÊci glikemii we krwi po ich spo˝yciu w skali od 0
do 100.
• Produkty z wysokim indeksem glikemicznym sà szybko trawione
i wch∏aniane; szybko podnoszà st´˝enie glukozy (np. pieczone
ziemniaki majà IG 85).
• Produkty o niskim indeksie glikemicznym sà trawione i wch∏aniane
wolno; stopniowo obni˝ajà poziom glukozy (np. spaghetti ma IG 42).

Posi∏ki
• Codzienne pomiary. Codzienne wykonywanie pomiarów pozwoli Ci
na sprawdzenie, w jaki sposób Twoje ulubione posi∏ki wp∏ywajà na
wartoÊci st´˝enia glukozy. JeÊli oka˝e si´, ˝e powodujà szybki wzrost
cukru we krwi, zastanów si´, jak móg∏byÊ zmniejszyç IG, ˝eby
spowolniç ich wch∏anianie.
• Ró˝ne pory posi∏ków. Pory posi∏ków nie zawsze sà do
przewidzenia. Pomiary st´˝enia glukozy pomogà Ci w ustaleniu, jaka
d∏ugoÊç przerwy pomi´dzy posi∏kami jest bezpieczna oraz czy
potrzebujesz przekàski, ˝eby utrzymaç si´ w dobrej formie.
• Przyj´cia i posi∏ki poza domem. Dokonuj pomiarów st´˝enia
glukozy we krwi, ˝eby przekonaç si´, czy potrzebujesz insuliny, kiedy
spo˝ywasz posi∏ki poza domem.
• Utrata wagi. Kiedy drastycznie ograniczasz iloÊç jedzenia, ˝eby
schudnàç, mo˝esz byç nara˝ony na ryzyko wystàpienia hipoglikemii.
Skonsultuj si´ ze swoim lekarzem, ˝eby dowiedzieç si´,
w jaki sposób pomiary st´˝enia glukozy mogà pomóc Ci
w zbilansowaniu mniejszej iloÊci po˝ywienia z insulinà.
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KorzyÊci z powolnego oddzia∏ywania w´glowodanów
• Produkty o niskim wskaêniku glikemicznym powodujà ∏agodniejsze
wahania st´˝enia glukozy we krwi w ciàgu dnia, zapobiegajàc
wystàpieniu zbyt wysokiego st´˝enia glukozy i hipoglikemii.
• Przyjmowanie produktów o niskim indeksie glikemicznym pomaga
schudnàç, poniewa˝ sprawia, ˝e czujesz si´ bardziej syty przez
d∏u˝szy czas. W zwiàzku z tym jesz mniej.
• Dzi´ki spo˝ywaniu posi∏ków majàcych niski indeks glikemiczny
zmniejszasz ryzyko wyst´powania chorób serca.
Proste rady odnoÊnie diety
• W∏àczaj produkty z niskim IG do ka˝dego posi∏ku; hamujà
wch∏anianie innego po˝ywienia.
• Starannie wybieraj najwa˝niejsze w´glowodany i dodawaj
do posi∏ków du˝o warzyw. Pami´taj, ˝e makaron ma IG ni˝szy
ni˝ chleb czy ziemniaki.
• JeÊli chcesz schudnàç, unikaj czekolady i bardzo t∏ustych przekàsek.
Mogà zawieraç niski IG, ale same w sobie sà bardzo kaloryczne.
• Cz´sto dokonuj pomiarów st´˝enia glukozy, poniewa˝ zmiana
sposobu ˝ywienia mo˝e wymagaç zmiany dawki przyjmowanej
insuliny.
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Specjalne okazje
U osób z cukrzycà wp∏yw alkoholu jest znacznie bardziej szkodliwy
ni˝ u osób zdrowych. Alkohol wywo∏uje zaburzenia przemiany materii,
a najwi´kszym zagro˝eniem jest hamowanie wytwarzania i wydzielania
glukozy przez wàtrob´.
Alkohol cz´sto jest przyczynà wystàpienia hipoglikemii, na przyk∏ad,
jeÊli w trakcie dobrej zabawy zapomnisz o posi∏ku, ryzyko jej
wystàpienia staje si´ wi´ksze. Alkohol blokuje naturalny mechanizm
podnoszenia st´˝enia glukozy.
Normalnie, kiedy nie jesz, wàtroba pomaga utrzymaç równomierne
st´˝enie glukozy we krwi, przetwarzajàc glikogen na glukoz´. Gdy
pijesz alkohol, wàtroba jest zbyt zaj´ta przetwarzaniem alkoholu
i wówczas zmniejsza produkcj´ glukozy.
JeÊli wiesz, jak alkohol wp∏ywa na przebieg cukrzycy, mo˝esz
sam zdecydowaç, czy u˝ywaç alkoholu i w jaki sposób. Pami´taj,
aby piç alkohol wy∏àcznie okazjonalnie, najlepiej w ma∏ych iloÊciach
do g∏ównego posi∏ku.
• Jedzenie i alkohol
Chroniàc si´ przed hipoglikemià, nigdy nie pij alkoholu na pusty
˝o∏àdek. Uwzgl´dnij wypicie alkoholu w obliczeniach dietetycznych
(1 g alkoholu dostarcza 7 kcal).
• Zabawa z przyjació∏mi
Objawy hipoglikemii i bycia pijanym sà do siebie bardzo podobne.
Postaraj si´ wi´c zapewniç sobie podczas przyj´cia towarzystwo
przyjaciela, który jest poinformowany o Twojej chorobie i wie, jak
nale˝y postàpiç w przypadku wystàpienia hipoglikemii.
B´dàc pod wp∏ywem alkoholu mo˝esz nie rozpoznaç objawów
hipoglikemii, co opóêni udzielenie Ci pomocy.
• Zwróç uwag´ na to, co pijesz
Byç mo˝e wiesz, jakà iloÊç alkoholu mo˝esz bezpiecznie wypiç,
ale czasami ∏atwo jest pope∏niç b∏àd i wypiç za du˝o. Zwracaj uwag´
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na rodzaj alkoholu. Za ka˝dym razem za∏ó˝, ˝e drink serwowany
u kogoÊ znajomego lub na przyj´ciu jest co najmniej dwa razy
mocniejszy od tego, który mo˝esz kupiç w pubie lub kawiarni.
Alkohole bardziej st´˝one nale˝y rozcieƒczyç wodà. Unikaj s∏odkiego
wina oraz likierów.
• Zwróç uwag´ na dodatkowy wysi∏ek fizyczny
W czasie dobrej zabawy ∏atwo jest wykonywaç pewne çwiczenia
ruchowe, nawet nie zdajàc sobie z tego sprawy. Dlatego te˝,
na wszelki wypadek, zawsze noÊ przy sobie tabletki z glukozà, czy
s∏odki napój, np. sok lub coca-col´ (ale nie typu „light“).
• Przed pójÊciem spaç
Powrót póênà porà i wyczerpanie po udanym przyj´ciu kuszà, aby
zaraz po przyjÊciu do domu pójÊç spaç. Niestety, podczas snu ∏atwo
mo˝e pojawiç si´ hipoglikemia. Dlatego te˝, jeÊli wróci∏eÊ do domu
po wypiciu kilku drinków, niezb´dne jest zjedzenie drobnego posi∏ku
zawierajàcego w´glowodany z∏o˝one (skrobi´).

Kiedy pijesz alkohol
• Obserwuj reakcje swojego organizmu
Ró˝ne sà reakcje ludzi na alkohol. Wykonanie pomiaru przed oraz kilka razy
po wypiciu alkoholu pozwoli Ci oceniç stopieƒ ryzyka wystàpienia hipoglikemii.
Bàdê ostro˝ny! Cz´ste picie alkoholu powoduje, ˝e z poczàtku st´˝enie glukozy
roÊnie, ale póêniej spada. Pami´taj wi´c o przekàsce przed pójÊciem spaç.

• W nocy
Przechowuj glukometr razem z paskami testowymi gotowy do u˝ycia
w pobli˝u ∏ó˝ka. Nie zapomnij o przekàsce zawierajàcego w´glowodany z∏o˝one
(skrobi´). JeÊli w nocy poczujesz si´ êle, ∏atwiej b´dzie Ci dokonaç pomiaru
glukozy, ˝eby sprawdziç, czy wystàpi∏y objawy hipoglikemii, czy te˝ po prostu
cierpisz z powodu nadmiernej iloÊci alkoholu.

• Na drugi dzieƒ rano
Efekty spo˝ycia alkoholu potrafià ciàgnàç si´ przez ca∏y nast´pny dzieƒ.
Z tego wzgl´du, w tym dniu wykonuj pomiary cz´Êciej ni˝ zwykle
i zachowaj wi´kszà ostro˝noÊç w ciàgu najbli˝szych 24 godzin.
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Stres i sytuacje kryzysowe
Stres jest normalnà reakcjà na wszelkie zmiany - problemy, rozczarowania
i wyzwania, które pojawiajà si´ w codziennym ˝yciu. Radzenie sobie
ze stresem jest bardzo wa˝nym elementem w∏aÊciwej opieki
diabetologicznej.
Reakcja organizmu na stres.
Kiedy odczuwasz stres, st´˝enie glukozy zaczyna si´ podnosiç. Dzieje
si´ tak dlatego, ˝e organizm wytwarza mieszanin´ hormonów stresu,
takich jak adrenalina i kortyzol.
Ich rolà jest zmotywowanie Twojego organizmu do walki lub ucieczki
poprzez uwolnienie du˝ej iloÊci zmagazynowanej energii. Dzi´ki temu
Twoje mi´Ênie mogà z niej korzystaç. Adrenalina i kortyzol powodujà
uwolnienie glukozy z wàtroby.
Mimo ˝e zazwyczaj stres powoduje wzrost st´˝enia glukozy we krwi,
to mo˝esz czuç si´ tak, jakby st´˝enie glukozy we krwi by∏o niskie.
Adrenalina mo˝e dawaç szereg objawów podobnych do hipoglikemii.
Zbadaj st´˝enie glukozy we krwi, jeÊli nie masz pewnoÊci, czy spada
on czy wzrasta.
Ró˝ne rodzaje stresu odczuwane sà przez wi´kszoÊç ludzi jako stres
psychiczny, a nie fizyczny. Ale Twój organizm nie widzi ˝adnej ró˝nicy.
Niezale˝nie od Twojej reakcji na stres, ucieczki lub walki, stres
psychiczny pobudzi hormony: adrenalin´ i kortyzol do uwolnienia
glukozy z wàtroby, mimo ˝e tego wcale nie potrzebujesz.
Stres i cukrzyca.
Stres powoduje wzrost st´˝enia glukozy we krwi w przypadku cukrzycy
typu 2. Natomiast u niektórych osób z cukrzycà typu 1 poziom st´˝enia
glukozy mo˝e spadaç, prawdopodobnie w wyniku zmiany planu dnia
codziennego lub wzrostu aktywnoÊci fizycznej.
Stres pod kontrolà.
Czasami stres jest nie do unikni´cia i mo˝esz nie byç w stanie
prowadziç ˝ycia wolnego od stresu. Sà jednak rzeczy, które mo˝esz
zrobiç, aby zredukowaç poziom stresu.
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Kilka sugestii:
• Znajdê przyczyn´ swojego stresu
PoÊwi´ç czas na rozpoznanie êróde∏ swojego stresu. Zaakceptuj fakt,
i˝ niektóre sprawy sà poza Twojà kontrolà, a nast´pnie skup si´
na tym, na co mo˝esz mieç wp∏yw.
• AktywnoÊç fizyczna
Wi´kszy wysi∏ek fizyczny mo˝e byç doskona∏ym sposobem na
zredukowanie efektów stresu. åwiczenia mogà odciàgaç Twojà
uwag´ od problemów. Uwalniajà równie˝ w Twoim organizmie
hormony zwane endorfinami, które mogà pomóc Ci czuç si´ lepiej
i byç zadowolonym.
• Techniki relaksacji.
Istnieje wiele technik relaksacji, które mo˝esz wykorzystaç. Wypróbuj
jednà z nich. Usiàdê wygodnie na pi´ç minut, zrelaksuj si´ i weê kilka
g∏´bokich wdechów. Wdychaj powietrze przez nos, zatrzymaj je na
kilka sekund, a nast´pnie wypuÊç ustami.

Kiedy odczuwasz stres.
Przed ka˝dym pomiarem st´˝enia glukozy, oceƒ swój poziom stresu
na skali od 1 do 5.

1
ca∏kowity
relaks

2

3

4

5
bardzo wysoki
poziom stresu

W swoim „Dzienniczku samokontroli” obok wyniku pomiaru glukozy
odnotuj poziom stresu. Po jakimÊ czasie, jeÊli stres wp∏ynie na st´˝enie
glukozy we krwi, zaobserwujesz schemat ró˝nic st´˝eƒ glukozy we krwi
i wyników pokazujàcych, jak wielki wp∏yw mia∏ na to stres.

AktywnoÊç fizyczna
åwiczenia fizyczne przynoszà popraw´ kondycji oraz sprawnoÊci
ruchowej i ogólnego dobrego samopoczucia. Pomocne sà równie˝
przy odchudzaniu. Osobom chorujàcych na cukrzyc´ çwiczenia
fizyczne przynoszà dodatkowe korzyÊci dla zdrowia:
• Zwi´kszajà wra˝liwoÊç na insulin´
Wysi∏ek fizyczny uwra˝liwia Twój organizm na dzia∏anie insuliny.
Dzi´ki temu mo˝esz utrzymaç prawid∏owà mas´ cia∏a oraz st´˝enie
glukozy we krwi. JeÊli regularnie çwiczysz, mo˝esz zmniejszyç dawk´
insuliny.
• Pomagajà w kontroli poziomu glukozy
åwiczenia mogà podwy˝szaç lub obni˝aç st´˝enia glukozy we krwi
w zale˝noÊci od tego, jak du˝o insuliny znajduje si´ we krwi. Podczas
wysi∏ku fizycznego mi´Ênie zu˝ywajà glukoz´. Wówczas st´˝enie
glukozy we krwi spada i mo˝e obni˝yç si´ jeszcze bardziej. JeÊli
insuliny jest za ma∏o, wàtroba, reagujàc na wysi∏ek fizyczny, zaczyna
uwalniaç glukoz´, przez co wzrasta jej st´˝enie we krwi.
åwiczenia pomagajà spaliç glukoz´. JeÊli st´˝enie glukozy
przed rozpocz´ciem çwiczeƒ jest wysokie, musisz zachowaç
ostro˝noÊç. Mo˝esz nie mieç wystarczajàco du˝o insuliny,
˝eby przetransportowaç glukoz´ do mi´Êni. Nie rozpoczynaj
çwiczeƒ, zanim nie uregulujesz st´˝enia glukozy we krwi.
• Zmniejszajà ryzyko wystàpienia chorób serca
Ryzyko wystàpienia chorób serca u pacjentów z cukrzycà jest
powszechnie znane. åwiczenia pomogà Ci obni˝yç poziom
cholesterolu i zmniejszyç st´˝enie glukozy we krwi. Dzi´ki temu
chronisz swoje serce.
• Zatroszcz si´ o siebie
Zanim rozpoczniesz çwiczenia, skonsultuj si´ ze swoim lekarzem lub
piel´gniarkà edukacyjnà, ˝eby sprawdziç, czy sà one dla Ciebie
odpowiednie. JeÊli stwierdzisz u siebie ponadnormatywne st´˝enie
glukozy we krwi oraz obecnoÊç acetonu w moczu, wówczas nie
wolno Ci podejmowaç ˝adnej aktywnoÊci fizycznej. åwiczenia
mo˝esz rozpoczàç dopiero wtedy, gdy znormalizujesz st´˝enie
glukozy we krwi i wyrównasz cukrzyc´.
33

Jakiego rodzaju çwiczenia powinieneÊ wykonywaç?
• Energiczny spacer pi´ç razy w tygodniu przez 30 minut.
(Nie musisz spacerowaç nieprzerwanie przez 30 minut; wystarczà
5-10 minutowe serie).
• Jakàkolwiek innà, nie forsujàcà aktywnoÊç fizycznà, np. p∏ywanie
w basenie, spokojny taniec, jazda na rowerze.
Gdy çwiczysz
• Kontrola st´˝enia glukozy przed i po wysi∏ku fizycznym
Zawsze mierz st´˝enie glukozy przed zaj´ciami sportowymi lub
rekreacjà. Dzi´ki pomiarom glikemii przed i po çwiczeniach
uÊwiadomisz sobie, jak du˝ym ryzykiem jest hipoglikemia.
W przypadku, gdy podj´ty przez Ciebie wysi∏ek fizyczny ma charakter
przed∏u˝onej aktywnoÊci, np. mecz pi∏ki no˝nej, to wówczas wykonaj
pomiar równie˝ w po∏owie trwania meczu. JeÊli wybierasz si´ na
spacer, zabierz ze sobà glukometr i paski testowe.
• W dobrej formie
Zwi´kszanie sprawnoÊci fizycznej mo˝e wymagaç zmniejszenia
dawki insuliny albo spo˝ycia wi´kszej dawki w´glowodanów przed
rozpocz´ciem, a czasem tak˝e w trakcie i po çwiczeniach.
• Hipoglikemia o opóênionym poczàtku
Po intensywnym wysi∏ku fizycznym mo˝e wystàpiç opóêniona
hipoglikemia w ciàgu nast´pnych 36 godzin. Dlatego te˝ powinieneÊ
zwi´kszyç cz´stotliwoÊç pomiarów. NoÊ zawsze ze sobà przekàsk´
zawierajàcà w´glowodany. Na wszelki wypadek miej w pobli˝u ∏ó˝ka
tabletki z glukozà, sok lub s∏odki napój.
Pami´taj:
• åwicz regularnie – lepiej ma∏o i cz´sto ni˝ rzadko i intensywnie;
• Wyznacz sobie osiàgalne cele – zacznij powoli i stopniowo si´
wzmacniaj;
• Nie çwicz, jeÊli jesteÊ chory lub ranny;
• Zawsze miej przy sobie glukoz´ (s∏odki sok, tabletki z glukozà czy
coca-col´), po którà mo˝esz ∏atwo si´gnàç podczas wykonywania
çwiczeƒ.
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Gdy jesteÊ chory
Dlaczego st´˝enie glukozy wzrasta podczas choroby?
Gdy jesteÊ chory, zw∏aszcza gdy masz goràczk´, Twój organizm
potrzebuje wi´cej energii, a co za tym idzie – wi´cej glukozy,
˝eby zwalczyç infekcj´. Normalnie dodatkowa iloÊç insuliny jest
produkowana, ˝eby poradziç sobie ze wzrostem st´˝enia glukozy.
Jednak jeÊli chorujesz na cukrzyc´, Twój organizm nie jest w stanie
zareagowaç na ˝àdanie wi´kszej dawki insuliny. To si´ zdarza, nawet
jeÊli ca∏kowicie straci∏eÊ apetyt i nie mo˝esz nic jeÊç.
Wielu diabetyków pope∏nia b∏àd myÊlàc, ˝e jeÊli jedzà bardzo
ma∏o, to powinni zmniejszyç dawk´ lub nawet w ogóle zaprzestaç
przyjmowania insuliny. Ten sposób myÊlenia jest b∏´dny.
W rzeczywistoÊci mo˝esz potrzebowaç wi´cej insuliny ni˝ normalnie.
Kilka rad, jeÊli êle si´ czujesz:
• Sporzàdê plan
Przygotuj plan tego, co zrobisz, gdy zachorujesz, jeszcze zanim
to si´ stanie. Twój lekarz lub piel´gniarka edukacyjna b´dà
w stanie Ci pomóc. Nawet majàc doskona∏y plan dzia∏ania,
nadal mo˝esz potrzebowaç ich pomocy. Miej w zasi´gu r´ki
numer telefonu do swojej poradni diabetologicznej.
• Pami´taj o leczeniu diabetologicznym
JeÊli chorujesz na cukrzyc´ typu 1, musisz pami´taç
o przyjmowaniu insuliny. Pomini´cie dawki insuliny oznacza,
˝e st´˝enie glukozy we krwi b´dzie wzrasta∏o, ale Twój organizm nie
b´dzie w stanie wykorzystaç jej jako paliwa. Zaczniesz chudnàç i
u˝ywaç t∏uszczu jako paliwa. Uruchomienie metabolizmu tkanki
t∏uszczowej powoduje pojawienie si´ cia∏ ketonowych we krwi.
Wysoki poziom ketonów jest niebezpieczny i mo˝e wywo∏aç kwasic´
ketonowà prowadzàcà do Êpiàczki cukrzycowej. Pierwszymi
objawami sà cz´sto nudnoÊci i wymioty.
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• Pij regularnie
Bardzo wa˝ne jest, abyÊ podczas choroby nie dopuÊci∏
do odwodnienia organizmu, zw∏aszcza jeÊli masz nudnoÊci
lub biegunk´. Co 15-30 minut przyjmuj niewielkie iloÊci p∏ynów, takich
jak napoje bez cukru, herbata lub klarowne zupy. Doros∏y cz∏owiek
potrzebuje 2-2,5l p∏ynów na dob´.
• Jedz systematycznie
Musisz jeÊç, kiedy jesteÊ chory. Staraj si´ spo˝ywaç normalne posi∏ki.
JeÊli nie czujesz si´ na si∏ach, jedz mniej, ale za to cz´Êciej.
Naj∏atwiej jest zjeÊç i wypiç coÊ lekkostrawnego.
* talerz zupy
* szklanka soku owocowego
* ma∏a ga∏ka lodów

* szklanka mleka lub napoju
mlecznego
* ma∏y jogurt owocowy
* ma∏a porcja kiÊlu

W ciàgu dnia staraj si´ zjeÊç co godzin´ jednà porcj´ którejÊ z tych
potraw. JeÊli jesteÊ tak chory, ˝e nie mo˝esz nic jeÊç, pij regularnie
ma∏ymi ∏ykami s∏odzone napoje, np. s∏odkà herbat´, sok, coca-col´.
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Gdy jesteÊ chory
• Regularnie mierz st´˝enie glukozy
Gdy jesteÊ chory, musisz regularnie dokonywaç pomiarów glukozy,
przynajmniej kilka razy w ciàgu dnia. Zapisuj swoje wyniki, byç mo˝e
b´dziesz potrzebowa∏ omówiç je ze swoim lekarzem.
• Gdy wzrasta st´˝enie glukozy
Byç mo˝e konieczne b´dzie zwi´kszenie cz´stotliwoÊci pomiarów co
dwie godziny. Mo˝esz potrzebowaç dodatkowej dawki krótko
dzia∏ajàcej insuliny pomi´dzy normalnymi iniekcjami.
• Sprawdzaj st´˝enie cia∏ ketonowych
JeÊli st´˝enie glukozy jest wy˝sze ni˝ 250 mg/dl lub wymiotujesz,
sprawdê st´˝enie ketonów. W ten sposób dowiesz si´, czy grozi Ci
zapadni´cie w Êpiàczk´ cukrzycowà. Optium Xido™ pozwala mierzyç
st´˝enie ketonów we krwi. Zapytaj swojego lekarza, gdzie mo˝esz
kupiç paski do wykonania pomiaru ketonów. Mo˝esz tak˝e sprawdziç
ketony w moczu. JeÊli wymiotujesz lub masz stale podwy˝szone
st´˝enie glukozy lub ketonów we krwi, powinieneÊ zg∏osiç si´ do
swojego lekarza lub najbli˝szego szpitala.

37

Dawkowanie insuliny
Ró˝ne sposoby dawkowania insuliny
Istnieje wiele ró˝nych rodzajów insuliny oraz sposobów jej
dawkowania. Ró˝nià si´ one mi´dzy sobà czasem oddzia∏ywania.
Insuliny o poÊrednim okresie dzia∏ania sà cz´sto stosowane u osób
z cukrzycà typu 2, które przyjmujà równie˝ inne leki przeciwcukrzycowe,
np. w tabletkach. Insuliny krótko dzia∏ajàce przyjmuje si´ przed ka˝dym
posi∏kiem i ∏àczy si´ je z insulinami o poÊrednim okresie dzia∏ania,
stosowanymi dwa lub jeden raz w ciàgu doby. Skontaktuj si´
ze swoim lekarzem, który rodzaj insuliny powinieneÊ przyjmowaç,
˝eby skorygowaç st´˝enie glukozy we krwi.

Niezale˝nie od rodzaju i dawki insuliny istnieje kilka ogólnych
zasad, których nale˝y przestrzegaç:
• Zanim rozpoczniesz przyjmowanie insuliny, skontaktuj si´ ze swoim
lekarzem w poradni diabetologicznej
• Krok po kroku
Nie wprowadzaj zbyt wielu zmian naraz – nigdy nie b´dziesz wiedzia∏,
co si´ dzieje. Zmieƒ dawk´ tylko jednej insuliny i sprawdê po kilku
dniach, w jaki sposób reaguje Twój organizm. JeÊli st´˝enie glukozy
we krwi nie zosta∏o odpowiednio skrorygowane, spróbuj inaczej je
uregulowaç.
• Insulina
Nie rób du˝ych zmian w dawkach, bezpieczniej jest robiç
to stopniowo. JeÊli st´˝enie glukozy jest wysokiejest wysokie lub
niskie o okreÊlonej porze dnia, pami´taj ˝e, oznacza to dzia∏anie
poprzedniego zastrzyku insuliny. Poczekaj do nast´pnego dnia
zanim dokonasz zmian w sposobie dawkowania insuliny.
• ProÊ o pomoc
Pracownicy poradni diabetologicznej majà du˝e doÊwiadczenie
w dostosowaniu dawki insuliny do potrzeb ka˝dego pacjenta.
Mogà pomóc Ci w rozwiàzaniu wielu problemów. Mimo regularnej
samokontroli nie mo˝esz samodzielnie ustalaç dawki insuliny, tylko
prowadziç korekt´ dawki.
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Regularne badania wzroku
U osób chorujàcych na cukrzyc´ mogà pojawiç si´ problemy ze
wzrokiem. Najcz´stszym powik∏aniem cukrzycy jest pogorszenie
widzenia, w skrajnych przypadkach prowadzàce nawet do utraty wzroku.
W przebiegu cukrzycy mo˝e dojÊç do uszkodzenia dwóch elementów
ga∏ki ocznej - soczewki i siatkówki. Cz´sto zmiany, jakie wywo∏uje
cukrzyca, sà niezauwa˝alne. Mo˝esz przez d∏u˝szy czas nie dostrzec
˝adnych zmian w widzeniu. Zostanà one wykryte jedynie podczas
badania wzroku u okulisty. Do tego celu s∏u˝y badanie dna oka.
Regularne przeprowadzanie tego badania pozwoli Ci uchroniç si´
przed powa˝nymi powik∏aniami, jakie niesie ze sobà cukrzyca. Dzi´ki
dost´pnym obecnie nowym metodom leczenia mo˝na zapobiegaç
rozwojowi póênych powik∏aƒ cukrzycy dotyczàcych wzroku.
O czym musisz pami´taç:
• Badanie oczu powinno byç wykonane przynajmniej raz w roku.
• Badanie dna oka mo˝e wykonaç wy∏àcznie okulista lub lekarz innej
specjalnoÊci, odpowiednio do tego przygotowany. Optykowi nie
wolno wykonywaç takiego badania.
• Okulista wykonujàcy badanie musi wiedzieç o tym, ˝e chorujesz
na cukrzyc´.
• Do prawid∏owego wykonania badania dna oka konieczne jest
rozszerzenie êrenic za pomocà specjalnych kropli.
• Przez co najmniej 3 godziny po podaniu kropli nie wolno prowadziç
samochodu ani kierowaç innymi urzàdzeniami mechanicznymi.
• W przypadku, gdy tylko zauwa˝ysz, ˝e gorzej widzisz, niezw∏ocznie
zg∏oÊ si´ do swojego lekarza.
• Prawid∏owa i systematyczna kontrola st´˝enia glukozy we krwi
prowadzàca do jego normalizacji mo˝e zapobiec powik∏aniom
cukrzycy dotyczàcym wzroku.
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Zasady piel´gnacji stóp
Codzienna kontrola
• Ka˝dego dnia oglàdaj swoje stopy i sprawdzaj, czy nie pojawi∏y si´
zmiany w zabarwieniu skóry, owrzodzenia, otarcia lub stwardnienia
naskórka.
• Objawami zaka˝enia mogà byç czerwone, opuchni´te i goràce stopy.
Mycie i suszenie
• Do mycia stóp u˝ywaj letniej wody i ∏agodnego myd∏a.
• Stopy nale˝y osuszaç, nie wycieraç.
• Dbaj o to, aby Twoje stopy by∏y zawsze czyste i suche, zw∏aszcza
pomi´dzy palcami (wilgoç sprzyja powstawaniu infekcji).
Higiena i piel´gnacja
• Do piel´gnacji stóp nie u˝ywaj ostrych przyborów, urzàdzeƒ
elektrycznych, ani Êrodków chemicznych.
• Do skracania paznokci u˝ywaj tylko pilniczka. Obcinaj je równo;
paznokcie nie mogà byç ani za d∏ugie, ani za krótkie.
• Stwardnia∏à skór´ i nagniotki regularnie usuwaj za pomocà pumeksu.
• Do piel´gnacji przestrzeni pomi´dzy palcami u˝ywaj pudru
(to zabezpieczy Ci´ przed grzybicà).
• Wierzch i spody stóp smaruj kremem nawil˝ajàcym lub maÊcià,
poleconà przez lekarza.
• NoÊ tylko we∏niane lub bawe∏niane skarpetki i pami´taj o tym,
aby codziennie je zmieniaç.
• U˝ywaj mi´kkiego, wygodnego, dobrze dopasowanego obuwia.
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Najlepiej, jeÊli wykonane jest z prawdziwej skóry i ma szerokie nosy.
Pami´taj o tym, ˝eby:
• Nigdy nie chodziç boso.
• Nie myç stóp w goràcej wodzie.
• Nie zbli˝aç nóg do grzejników ani innych êróde∏ ciep∏a.
• Nie nara˝aç stóp na skaleczenia.

Stopa cukrzycowa
Stopa cukrzycowa nale˝y do przewlek∏ych powik∏aƒ cukrzycy
i powstaje w wyniku uszkodzenia uk∏adu nerwowego i naczyniowego
oraz podatnoÊci na infekcje bakteryjne. Leczenie zespo∏u stopy
cukrzycowej polega na wyrównaniu st´˝enia glukozy we krwi,
zaprzestaniu palenia papierosów, odpowiedniej piel´gnacji stóp
i paznokci oraz wykonywaniu çwiczeƒ, pobudzajàcych krà˝enie krwi
(np. spacer, wchodzenie po schodach na palcach, wymachy stóp).
W∏aÊciwa piel´gnacja stóp jest jednym ze sposobów na unikni´cie
powik∏aƒ cukrzycowych. Dlatego te˝ powinieneÊ swoje stopy otoczyç
specjalnà troskà.
Objawy stopy cukrzycowej:
• Zaburzone odczuwanie bólu,
• Niedokrwienie stóp,
• Gorsze gojenie si´ ran,
• Tworzenie si´ odcisków, stwardnieƒ, owrzodzeƒ,
stanów zapalnych - uszkodzeƒ skóry,
• Deformacje koÊci.
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Miejsce na Twoje notatki
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Broszura przeznaczona jest dla osób chorych na cukrzyc´ i korzystajàcych
z glukometru Optium Xido™. W paskach testowych Optium Xido™ wykorzystano
zaawansowanà technologi´ biosensorycznà, która pozwala na uzyskiwanie
bardzo dok∏adnych wyników.
JeÊli nie jesteÊ jeszcze U˝ytkownikiem glukometru Optium Xido™, zajrzyj
na str. 8-11 broszury, gdzie znajdziesz wi´cej informacji na temat, w jaki sposób
∏atwo i dok∏adnie mo˝esz wykonaç pomiar st´˝enia glukozy we krwi.

