
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیابت وکنترل قند خون             

 

 :برای خرید دستگاه کنترل قند خون به نکات زیر توجه نمایید

 دقت دستگاُ

 درد ًوًَِ گیزی

 سهاى هَرد ًیاس تزای هطاّذُ ًتیدِ

 استفادُ آساى

 حافظِ 

 اتصال تِ کاهپیَتزقاتلیت 

 دستگاُ ًٍَار دستگاُ در ایزاى هَخَد تاضذ
 

ال دارد دستگاه کنترل قند خون ،قند شما را به ماحتمواردی که 

 :درستی نشان ندهد

 .هوکي است ًوًَِ خَى کافی ًثاضذ

 .ًَار درهقاتل حزارت تاال ، پاییي ٍیا رطَتت تاال قزار گیزد

 .گاّی دستگاُ گلَکَهتز کثیف است

 .احتوال دارد کذ ًَار تا کذ دستگاُ ّوخَاًی ًذاضتِ تاضذ

 .اهکاى دارد دستگاُ قثل اس خایی پزت ضذُ تاضذ

 .گاّی دستگاُ در هحیط خیلی گزم یا سزد قزار دادُ ایذ

هاُ  3در هدوغ ّوِ تیواراى هثتال تِ دیاتت ًَع یک یا دٍ ّز 

 .را اًدام دٌّذ   HbA1Cتست 

درصذ ًگِ  7سیز  یذ هیشاى ایي فاکتَر راافزاد هثتال تِ دیاتت تا

  .دارًذ

هیشاى ایي فاکتَر هؼیار هْوی تزای کٌتزل دراس هذت قٌذ خَى 

 .هی تاضذ

 

 باید موادی زیر را دنبال کنید ای انجام تست قند خونرب

 تتذا دست ّا را تا آب گزم ٍصاتَى تطَریذا.1

 َسى را رٍی قلن قزاردّیذ ٍآهادُ کٌیذس.2

 دستگاُ قزار دّیذَار را داخل ً.3

 هحل هَرد ًظز راتزای گزفتي قٌذ خَى هطخص کٌیذ.4

 قلن را در هقاتل هحل هَرد ًظز قزاردادُ ٍفطار دّیذ .5

ًَک اًگطت را فطاردادُ تا خَى خارج ضَد ٍقطزُ خَى را .6

 رٍی ًَار تگذاسریذ

 چٌذ ثاًیِ صثز کٌیذ تا دستگاُ قٌذ خَى را ًوایص دّذ.7

ػصة دارد یادتاى تاضذ تزای ًَک اًگطت ضوا هقذار سیادی .8

تِ حذاقل رساًذى درد اس کٌارُ اًگطت ًوًَِ تگیزیذ ٍهحل 

  را تِ صَرت چزخطی تغییز دّیذ

 

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفي: 

 1188تخص داخلی یک : 

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سَپزٍایشر آهَسش سالهت ویراست علمی: 

  3/10/97تاریخ تاسًگزی :

 



 

 تست قند خون 
گلَکش ًَػی قٌذ است کِ در خَى ٍخَد دارد ٍ در افزاد دیاتتی 

 هی یاتذ هیشاى آى افشایص
  

کٌتزل قٌذ خَى اّویت تاالیی تزای افزاد هثتال تِ دیاتت دارد. 

د ٍ تا دستگاّی تِ ًام ایي کٌتزل رٍساًِ کِ تَسط خَد فز

  ًاهیذُ ضَد،خَى  قٌذ ضَدخَدپایطی  اًدام هی گلَکَهتز 

 

 ؟کنترل روزانه قند خون چگونه انجام می شود

کٌتزل  هٌظن  ٍرٍساًِ قٌذ خَى  ٍپاییي ًگِ داضتي آى خطز اتتال تِ 

 ػَارض چطوی ٍکلیَی ٍػصثی دیاتت را تِ حذاقل هی رساًذ.

تاػپ تا کٌتزل هٌظن قٌذ خَى ضوا هتَخِ هی ضَیذ چِ چیش ّایی 

 افشایص ٍیا افت قٌذ خَ ى ضوا هی ضَد ٍتایذ اس اى دٍری کٌیذ.

 تعداد دفعات انجام تست

تؼذاد دفؼات اًدام تست تَسط پشضک هؼالح ضوا تؼییي هی 

ضَد هؼوَال تؼذاد دفؼات اًدام تست تزای افزاد هثتال تِ دیاتت 

تار در رٍس است  4ًَع یک کِ اًسَلیي استفادُ هی کٌٌذ حذاقل 

ٍتؼذ غذا، ٌّگام خَاب ٍتؼذ ٍرسش افزاد هثتال تِ دیاتت ًَع قثل 

کِ اًسَلیي هی گیزًذ تؼذاد دفؼات تست قٌذ خَى تا تَخِ تِ  2

 ًظز پشضکاى هؼالح ی تاضذ 

در افزادی کِ قٌذ خَى ضاى  تا رصین ، ٍرسش ٍدارٍّای خَراکی 

 .کٌتزل هی ضَد دفؼات اًدام تست قٌذ خَى کاّص هی یاتذ

 

 درچه مواقعی باید قند خون اندازه گیری شود؟

 تا تَخِ تِ ًظز پشضک هؼالح سهاى ّای هْن کٌتزل قٌذ خَى 

                   قثل ٍتؼذ غذا 

 قثل ٍتؼذ ٍرسش 

 قثل خَاب 

برنامه فوق مربوط به زمانی است که شما مشکالتی مانند بیماری 

 ندارید در مواردی که:

 درتزًاهِ درهاى ضوا تغییزاتی تِ ٍخَد اهذُ است

 درهاى ضوا تاسُ ضزٍع ضذُ است

 فکز هی کٌیذ قٌذ خًَتاى خیلی تاال یا پاییي است 

 تیوار ّستیذ

تزًاهِ کٌتزل قٌذ خَى ضوا دقیق تز ٍتا صالحذیذ پشضک 

 هؼالح ضوا هوکي است تِ صَرت سیز تاضذ:

ساػت تایذ ًاضتا  8قثل اس صثحاًِ)قٌذ ( ًاضتا کِ حذاقل 

 تاضیذ

 ساػت تؼذ صثحاًِ 3تا2

 قثل ًاّار

 تا سِ ساػت تؼذ ًاّار2

 قثل ضام

 ساػت تؼذ ضام 3تا 2

 قثل خَاب

ظْز یا ضة اًسَلیي تشریق کزدُ سذاصثح اگز تؼ 3تا 2ساػت 

 ایذ یا حاالت افت قٌذدر اتتذای صثح داریذ

 

 :قند خون هدف برای بیماران دیابتی 

تْتزیي  قاتل قثَل است 140قٌذ خَى ًاضتاکوتز اس 

 هی تاضذ130-70هیشاى قٌذ خَى ًاضتا
قاتل  160تا سِ ساػت تؼذ غذا کوتز اس  2قٌذ خَى 

 هی تاضذ140-90هیشاى اى  تزیيقثَل هی تاضذٍتْ
ایي هیشاى اس فزدی تِ فزد دیگز هتفاٍت هی تاضذ 

 هی ضَدتؼییي ٍتَسط پشضک هؼالح تاى 

توام افزاد هثتال تِ دیاتت تایذ دفتزچِ ای تزای ثثت هیشاى 

ام ضتِ تاضٌذ ٍدر آى سهاى ٍتاریخ اًدقٌذ خَى رٍساًِ دا

شضک ت ضَد ٍدر هزاخؼِ تِ پثثتست قٌذ خَى ٍهیشاى اى 

 هؼالح ّوزاُ داضتِ تاضٌذ

 

 


