טבליות גלוקוז

גלוקוז נוזלי לשתייה

GlucoChoice 4 gr
גלוקוצ'ויס  4גר'

GlucoStandard 15 gr
גלוקוסטנדרט  15גר'

טבליות גלוקוז בטעמים פטל ותפוז | כל מארז
מכיל  20טבליות | טעים וקל לשימוש | אריזה
נוחה לנשיאה | כשר

גלוקוז נוזלי בטעמים :תות ,ענבים וליים | כל בקבוקון
מכיל  15גרם גלוקוז נוזלי | ללא צבעי מאכל |
טעים וקל לשימוש | אריזה נוחה לנשיאה | כשר

תמיד איתך ,גלוקוצ'ויס -
טבליות גלוקוז ליציאה מהירה
ובטוחה מהיפוגליקמיה

תמיד איתך ,גלוקוסטנדרט -
גלוקוז נוזלי לשתייה ליציאה מהירה
ובטוחה מהיפוגליקמיה
*המוצר הנו תוסף תזונה איכותי המיוצר תחת ביקורת איכות קפדנית
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מובילים חדשנות בסוכרת

יתרונות השימוש בגלוקוז






מה ההבדל בין גלוקוז לסתם עוד משהו מתוק?
הגלוקוז הינו פחמימה במבנה הזמין ביותר לגוף
(חד סוכר) ולכן נספג במהירות רבה מאוד.
לעומת זאת ,הסוכר הרגיל ,הנקרא סוכרוז הינו דו
סוכר המתפרק בזמן העיכול לגלוקוז ,לכן ספיגתו
דורשת זמן ארוך יותר.

הדרך המהירה ליציאה מהיפוגליקמיה
ספיגה מהירה:
בטבליות  -נמס בלעיסה או מציצה,
בנוזל  -ישירות באמצעות שתייה.

הדרך המבוקרת ליציאה מהיפוגליקמיה
מסייע במניעת עלייה במשקל הנובעת
מאכילה לא מבוקרת במצבי היפוגליקמיה.

הדרך המדודה ליציאה מהיפוגליקמיה
מסייע במניעת אפקט “רכבת הרים”
(עליות וירידות חדות ברמות הסוכר).

טיפול בהיפוגליקמיה
?

מהי היפוגליקמיה?

היפוגליקמיה הינו מצב בו קיימת ירידה ברמת
הגלוקוז (הסוכר) בדם מתחת ל.70mg/dL-
חוסר באספקת גלוקוז למוח הינו מסוכן מאוד ,ועלול
לגרום לתופעות גופניות קשות ,עד איבוד ההכרה.

?

הגורמים להופעת היפוגליקמיה בקרב סוכרתיים

• מינון יתר של אינסולין או כדורים לטיפול בסוכרת
• ארוחות לא סדירות  -ויתור על ארוחה או עיכוב בארוחה
• פעילות גופנית שאינה מתואמת עם צריכת המזון,
או ללא הפחתת כמות האינסולין/הכדורים ,ועוד...

?

מהי הדרך הטובה ביותר לטפל באירוע
של היפוגליקמיה?

בחשד להופעת אחד מסימני הפוגליקמיה (כגון:
רעד ,הזעה ,בלבול ,רעב ,חולשה ,כאבי ראש ,דופק
מהיר ,הפרעות בראייה )...יש לנקוט בצעדים הבאים:
 1בדקו את רמת הסוכר בדם או בקשו מאדם קרוב
שיסייע לכם.
 2אם ערך הסוכר נמוך מהטווח התקין (מתחת
ל )70mg/dL-פעלו לפי כלל ה :15-צרכו
 15גרם גלוקוז זמין (בטבליות או נוזל) ,המתינו
 15דקות ובדקו שנית את רמת הסוכר בדם.
 3במידה ורמת הסוכר עדיין נמוכה ,יש לקחת מנה
נוספת של פחמימות זמינות ולחזור על התהליך.
חשוב! אל תתפתו לצרוך מזונות מתוקים
המכילים שומן וקלוריות מיותרים ,מזונות אלו
מעלים את רמת הסוכר לאט יותר בהשוואה
לגלוקוז “נקי” ואינם מומלצים בעת היפוגליקמיה.
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הקפידו לשאת עימכם גלוקוז נוזלי לשתייה
או טבליות גלוקוז לכל מקום!
* מומלץ להיוועץ ברופא להתאמת טיפול אישי

