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Glukoza cytrynowa prosz. 75 g
 

Cena: 5,28 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 g

Postać prosz.do sporz.roztw.doust.

Producent DIATHER SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Opis
Diather Glucose to proszek o smaku cytrynowym do sporządzania roztworu doustnego stosowany w teście doustnej tolerancji glukozy
(OGTT). Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego stosuje się również w dietetycznym leczeniu niedoboru
węglowodanów, zmęczenia np. po długotrwałym wysiłku fizycznym, hipoglikemii u chorych na cukrzycę, w tym np.

Glukoza to cukier dostarczający energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Po przyjęciu doustnym glukoza jest
łatwo wchłaniana z przewodu pokarmowego, metabolizowana w tkankach i częściowo magazynowana w wątrobie w postaci glikogenu.

Każda torebka Diather Lemon Glucose zawiera 75g czystego cukru cytrynowego. Produkt przeznaczony dla osób w każdym wieku.

Zastosowanie
Glukoza do doustnego testu tolerancji glukozy (krzywa przedcukrowa).

W zakresie diety:

 przy niedoborze węglowodanów,
 przy przemęczeniu, m.in.

Sposób użycia
Jak wykorzystuje się glukozę w teście tolerancji glukozy?

Test OGTT wykonuje się u osób z podejrzeniem cukrzycy typu 2.

Badanie rozpoczyna się od pobrania krwi żylnej w celu oznaczenia glukozy na czczo, następnie wypij 75 g glukozy rozpuszczonej w
200-300 ml wody w ciągu 3-5 minut i ponownie po 60 (test trzypunktowy) i 120 minutach (test dwupunktowy) test). test). test punktowy)
pobiera się próbkę krwi żylnej w celu określenia poziomu cukru we krwi.
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W spoczynku osoba badana powinna zachować dwugodzinny okres między wypiciem roztworu glukozy a pobraniem krwi

Jak stosować glukozę w warunkach niedoboru węglowodanów?

Gdy pojawią się objawy hipoglikemii, należy przyjąć 10-20 g glukozy, co po około 10-20 minutach prowadzi do wzrostu cukru we krwi.

Aby zapobiec nawrotom hipoglikemii, należy spożywać węglowodany złożone i powtórzyć pomiar stężenia glukozy we krwi w ciągu 60
minut.

U pacjentów intensywnie leczonych insuliną, analogami insuliny lub podczas leczenia osobistą pompą insulinową w przypadku
wystąpienia hipoglikemii należy przyjąć 15 g glukozy doustnie i zmierzyć glikemię po 15 minutach.

Jeśli poziom glukozy we krwi jest nadal niski, powtórz test glukozy i zmierz poziom glukozy we krwi po kolejnych 15 minutach (reguła
15/15).

Uwaga: ¼ woreczka zawiera ok. 17 g glukozy.

Ważne wskazówki

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
Preparat Glukoza 75 g o smaku cytrynowym Diather nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować u osób, u których nie stwierdzono wymienionych stanów chorobowych, zaburzeń stanu zdrowia lub brak jest
wskazań lekarskich do jego stosowania.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanego spożycia i sposobu
użycia zamieszczonymi na opakowaniu.
Lekarz może zalecić okres przyjmowania oraz porcję preparatu indywidualnie dopasowane do potrzeb dietetycznych.
Przechowywać w temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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