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V praksi točna
Accu-Chek® Aviva in Accu-Chek® Aviva Nano  
- toËnost ovrednotena v slovenskem laboratoriju

Pogum velja
Primož Prislan: Dve veliki odloËitvi, insulinska Ërpalka in maraton

So tudi vam zamenjali merilnik?
Svoj ˝stari˝ merilnik lahko dobite nazaj

Strukturirana samokontrola
Sistem 3-dnevnega profila Accu-Chek® 360º View 

vam lahko pomaga dodatno urediti  
sladkorno bolezen, dokazano



Izdajatelj: Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana
Mnenja in stališča v reviji niso nujno tudi mnenja in stališča družbe Roche d.o.o..
Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek: 080 12 32,  
od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro
Spletna stran: www.accu-chek.si
Vse pravice pridržane: Roche d.o.o.

Bilten Zoom 360º ste prejeli kot naročnik na obvestila družbe Roche d.o.o.. Od prejemanja biltena se lahko odjavite kadar koli, in sicer tako, da pišete na elektronski naslov  
slovenija.accuchek@roche.com, ali pa pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).
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Zoom 360° − za 
vas veË o sladkorni 
bolezni
Spoštovani,
pred vami je prva številka novic Zoom 360°, ki 
smo jih v družbi Roche d.o.o. pripravili za vas. 
V njej boste lahko prebrali zanimive novice, 
prispevke in informative članke, ki vsebujejo 
vsakodnevne nasvete in prepričani smo, da 
vam bo branje prijetno ter koristno.

Pomembno: Vabimo vas k sodelovanju  
v naslednji številki tega biltena. Pošljite nam 
zanimive novice iz svojega kraja, zgodbe, 
fotoreportaže in prispevke o dosežkih ali 
premagovanju vsakodnevnih izzivov v življenju 
s sladkorno boleznijo − vse na elektronski 
naslov slovenija.accu-chek@roche.com. 
Vaše prispevke bomo z veseljem prebrali in 
se potrudili, da jih objavimo. Za naslednjo, 
pomladno številko nam svoje zamisli in članke 
pošljite najpozneje do 20. februarja 2014.

Veseli bomo tudi vaših odzivov na  
prvo številko, saj želimo, da je  
bilten Zoom 360° po vaši meri.  
Novice pripravljamo za vas.

Želimo vam prijetno branje!
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NOVICE IN ZANIMIVOSTI  IZ  MEDICINE

Vaš naËin, vaša pot
Osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, ki vodijo sladkorno 
bolezen s pomočjo svojega zdravnika, lahko zmanjšajo 
tveganje resnih zapletov, kot je srčna bolezen, celo za 
20 odstotkov. To potrjujejo izsledki raziskave, ki je bila 
objavljena v ugledni znanstveni reviji Diabetologia  
(letnik 56, številka 6, 1243−53), ki jo izdaja Evropsko 
združenje za proučevanje sladkorne bolezni (EASD).

S spreminjanjem prehrambnih navad, s povečanjem 
obsega telesne vadbe in izgubo telesne teže so bolniki  
sami lahko spoznali, koliko njihova lastna prizadevanja 
vplivajo na nadzor sladkorne bolezni. Skoraj tretjina 
bolnikov je uredila krvni sladkor samo s spreminjanjem 
prehrambnih navad, in to celo šest let po postavitvi 
diagnoze. 

Omenjena raziskava je z rezultati torej pokazala, da se je 
pri bolnikih z individualno oskrbo, v katero se šteje redno 
spremljanje in stalne povratne informacije, ki jih prejme 
od svojega zdravnika, znatno zmanjšalo tveganje zapletov 
sladkorne bolezni.

Raziskovalci z oxfordske 
univerze so ugotovili, da 
skoraj ni dokazov, ki bi 
potrjevali trditve na izdelkih, 
kot so športne pijače ali 
dodatki, z obljubami o večji 
zmogljivosti pri športu. V 

nekaterih športnih pijačah 
je celo toliko kalorij, da se 
izničijo prednosti vadbe. 
Voda torej ostaja najbolj 
zdrava izbira za rehidracijo 
med telesno vadbo in  
po njej.

Vir: BMJ Open (2012); 2:e001702 doi:10.1136/bmjopen-2012-001702

Zajtrkovati kot kralj 
Odrasle osebe s sladkorno boleznijo tipa 2, ki zajtrkujejo obilno, in če 
obrok vsebuje hrano z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, bogato z 
beljakovinami in maščobami, imajo bolje urejeno sladkorno bolezen 
kot tisti, ki zajtrkujejo manj, pa čeprav le hrano z nizko vsebnostjo 
ogljikovih hidratov. To so izsledki raziskave, ki je bila predstavljena 
na rednem letnem srečanju Evropskega združenja za proučevanje 
sladkorne bolezni (EASD) septembra 2013 v Barceloni (Abstract 
861). V raziskavi so spremljali 59 ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2, 
razdeljenih v dve skupini. Po 13 tednih spremljanja so bolniki v skupini 
z obilnejšim zajtrkom dosegli značilno večje znižanje vrednosti 
glikiranega hemoglobina (HbA1C), sistoličnega krvnega tlaka, ocene 
lakote in koncentracije krvnega sladkorja na tešče v primerjavi s 
skupino, ki je zajtrkovala manj obilno.

 

Zdravo? Zdrava voda!

Zoom 360º 3

Psi lahko zaznajo nizek krvni 
sladkor pri Ëloveku
Zaradi zelo razvitega občutka za vonj lahko psi 
zaznajo spremembe v ravni krvnega sladkorja. Nihanje 
ravni glukoze v krvi navzgor ali navzdol namreč 
povzroči spremembe presnove v telesu, kar se kaže v 
posameznikovem znojenju ali vonju sape. Na primer, 
sapa osebe z diabetično ketoacidozo ima vonj po laku za 
nohte.

Zanimivi so izsledki raziskave s 17 osebami s sladkorno 
boleznijo, ki so med raziskavo dobile psa, streniranega 
za prepoznavanje nizke ravni krvnega sladkorja in 
opozarjanje osebe na to. 

Sodelujoči v raziskavi so poročali o izboljšanju kakovosti 
življenja, in da so psi pozitivno vplivali na njihovo 
sladkorno bolezen. V raziskavi so z meritvami krvnega 
sladkorja potrdili, da so psi v mnogo primerih zmožni 
zaznati raven krvnega sladkorja izven želenih vrednosti 
in da je za lastnika večja verjetnost, da bo njegov krvni 
sladkor ostal v želenih okvirih, če ima takega psa.

Vir: Rooney NJ et al. Investigation into the value of trained glycaemia alert dogs to clients 
with type I diabetes. PLoS ONE, avgust 2013, 8.



Naj bo novo leto veselo in uspešno!
Prijetne praznike vam želi vaš tim Accu-Chek®

Experience what’s possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO in ACCU-CHEK MOBILE  
so zaščitene blagovne znamke družbe Roche. © 2013 Roche Diagnostics
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Točnost šteje
Ključni element učinkovitega vodenja sladkorne bolezni 
je spremljanje krvnega sladkorja z zanesljivimi merilniki 
glukoze v krvi. To so merilniki in sistemi Accu-Chek iz 
družbe Roche.

Dober nadzor krvnega sladkorja je pomemben, da bi se 
izognili zdravstvenim zapletom, povezanim s sladkorno 
boleznijo. Medtem ko so koristi samostojnega spremljanja 
krvnega sladkorja široko sprejete, je lahko precej nejasnosti 
pri izbiri merilnika med vsemi dostopnimi na trgu. Zato 
je koristno, da razumete, zakaj je visoka stopnja točnosti 
pomembna in kako so pri nekaterih merilnikih glukoze v 
krvi mogoča odstopanja.

Določanje standardov
V Sloveniji in državah Evropske unije mora vsak medicinski 
pripomoček pridobiti oznako CE, preden se lahko začne 
uporabljati pri ljudeh. Oznako CE proizvajalec pridobi z 
izjavo, da njegov medicinski pripomoček ali naprava, v 
tem primeru merilnik glukoze v krvi, izpolnjuje zahteve 
zakonodaje EU glede varnosti in zdravja. Oznaka CE 
kaže skladnost medicinskega pripomočka z zakonskimi 
zahtevami, kar omogoča prodajo pripomočka po vsej Evropi.

Poleg oznake CE morajo merilniki glukoze v krvi 
izpolnjevati stroge mednarodne standarde glede 
točnosti, ki so opredeljeni v standardu ISO (ISO, kratica za 
Mednarodno organizacijo za standardizacijo). Standardi ISO 
so pred kratkim uvedli strožje zahteve glede točnosti, kar 
pomeni, da morajo biti odčitki vašega merilnika glukoze v 
krvi še točnejši kot včasih.

Je moj merilnik točen in varen?
Vsi merilniki Accu-Chek imajo oznako CE, ki potrjuje, 
da so v skladu s predpisi EU o varnosti. Poleg tega vsi 
merilniki Accu-Chek izpolnjujejo minimalne zahteve glede 
točnosti, kot jih opredeljuje novi standard ISO.1 Medtem 
ko se družba Roche strogo drži standardov CE in ISO, 
to ne velja vselej tudi za druge proizvajalce merilnikov. 
Nedavno objavljena raziskava1-3 kaže, da številni merilniki 
niso zadostili pred kratkim uvedenim strožjim zahtevam 
standarda ISO. Vsi preverjeni merilniki Accu-Chek so 
preverjanje uspešno opravili, kar dokazuje odlično in 
dosledno delovanje merilnikov in sistemov Accu-Chek. Z 
merilniki Accu-Chek ste torej lahko pomirjeni in varni.

1. The new ISO 15197:2013 standard states that 95% of test results must fall within ±0.83mmol/L (15mg/dL) for blood glucose concentrations < 5.55mmol/L and within ±15% for blood glucose concentrations. 
2. Freckmann G, et al. System accuracy of 43 blood glucose monitoring systems for self-monitoring of blood glucose according to DIN EN ISO 15197. J Diabetes Sci Technol 2012; 6: 1060–75. 
3. Baumstark A, et al. Lot-to-lot Variability of test strips and accuracy assessment of systems for selfmonitoring of blood glucose according to ISO 15197. J Diabetes Sci Technol 2012; 6: 1076–86.

Izboljševanje standardov
Standard ISO za merilnike glukoze v krvi je bil posodobljen 
šele pred kratkim. Proizvajalci bodo zdaj morali dokazati, da 
njihovi merilniki ustrezajo novim, strožjim zahtevam.

Evropsko združenje za proučevanje sladkorne bolezni 
(EASD) je v sodelovanju z izdelovalci merilnikov pozvalo 
EU, naj prenovi proces ocenjevanja ustreznosti merilnikov. 
To bi lahko vključevalo preverjanje ustreznosti merilnikov 
glukoze v krvi, ki bi ga izvajali neodvisni centralni 
laboratoriji. Priporočljivo bi bilo, da bi se merilniki naključno 
preverjali, tudi po odobritvi za trženje, z namenom 
doseganja zahtevanih standardov.

Družba Roche je 
zavezana proizvodnji 
merilnikov glukoze v krvi, 
ki zagotavljajo točne in 
zanesljive meritve. Točnost 
merilnikov je opredeljena 
z oznako CE, standardi ISO 
in internimi preizkušanji 
družbe Roche. Roche 
preverja in preizkuša vse 
merilnike Accu-Chek zelo 
temeljito z namenom 
zagotavljanja skladnosti z 
zahtevami glede kakovosti.

Accu-Chek – točnost, 
vredna zaupanja1-3

Zakaj toËnost šteje?

● Točna meritev krvnega sladkorja vam omogoča 
pravilno odmerjanje vašega insulina.

● Točna meritev krvnega sladkorja vam omogoča 
ustrezno uravnavanje vaše prehrane.

● Uravnavanje prehrane in odmerjanje zdravil sta 
pomembni pri doseganju in vzdrževanju ciljnih 
ravni krvnega sladkorja in s tem dolgoročno za 
vaše zdravje.



Pomembna novost med sistemi za nadzor glukoze v 
Sloveniji je sistem za neprekinjeno merjenje glukoze v 
medceličnini Dexcom® G4 PLATINUM. 

Zastopnik za Slovenijo je družba Roche. Tako je zdaj  
tudi v Sloveniji na voljo ˝najboljši par˝ za optimalno 

zdravljenje z insulinsko črpalko, Accu-Chek® Combo  
in sistem Dexcom® G4 PLATINUM. Združeni izjemni  
in napredni tehnologiji omogočata hitro, enostavno  
in diskretno zdravljenje z insulinsko črpalko ter  
neprekinjeno merjenje glukoze, kadar koli  
je to potrebno.
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Še učinkovitejše  
zdravljenje z  
insulinsko črpalko

1. Jeitler et al., Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily insulin injection in patients with diabetes mellitus: Systematic 
review and meta-analysis. Diabetologija. 2008; 51: 941-51.

2. Pickup et al., Severe hypoglycemia and glycemic control in Typ 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin injections compared with 
continuous subcutaneous insulin infusion. Diabetic Medicine. 2008; 25: 765-74.

3. American Diabetes Association, Standards of medical care in diabetes-2009. Diabetes Care. 2009; 32(1): 13-61.
4. www.ZZZS.si 

Izsledki raziskav so potrdili izboljšanje presnovne 
urejenosti ter znatno zmanjšanje tveganja hipoglikemij in 
zapletov pri bolnikih s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo 
z insulinsko črpalko.1,2 Poleg tega podatki iz raziskav 
kažejo, da je uporaba neprekinjenega merjenja glukoze 
učinkovita podpora ljudem s sladkorno boleznijo in 
njihovim skrbnikom pri doseganju ciljev zdravljenja.3

Do senzorja za neprekinjeno merjenje glukoze je 
upravičena zavarovana oseba, ki se zdravi z insulinsko 
črpalko ali funkcionalno insulinsko terapijo in je na  

podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije; 
če je to oseba, ki ima sladkorno blezen tipa 1, je mlajša od 
7 let in pri njej proces mielinizacije še ni končan, ali oseba, 
ki ima sladkorno bolezen s sindromom ne-zavedanja 
hipoglikemije in ob tem hude hipoglikemije, ali nosečnica s 
slabo urejeno sladkorno bolezen.4

Za več informacij prosite zdravstveno osebje,  
obiščite spletno stran www.accu-chek.si  
ali www.dexcom.com/si



Pred kratkim smo prebrali zanimivo 
diplomsko delo Jasmine Petek, 
diplomantke na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru. Naslov njene diplomske 
naloge se namreč glasi: Primerjava 
in vrednotenje meritev glukoze v krvi z 
različnimi glukometri. 

Diplomantka se je v svoji raziskavi lotila 
preverjanja enajstih merilnikov krvnega 
sladkorja, ki jih sicer predpisujejo tudi 
za nosečnostno sladkorno bolezen. 
Preverila je natančnost (koliko so 
meritve ponovljive) in točnost (do 
katere mere izmerjene vrednosti 
ustrezajo dejanskim vrednostim – v tem 
primeru referenčnim laboratorijskim 
vrednostim) merilnikov. 

Rezultati so pokazali velike razlike med 
glukometri. Nekateri merilniki glukoze  
so signifikantno odstopali od 
laboratorijske referenčne metode, drugi 
so se ji le delno približali.

Med preverjanimi merilniki sta bila  
tudi dva merilnika družbe Roche,  
in sicer Accu-Chek® Aviva in  
Accu-Chek® Aviva Nano, ki sta se  
v skladu s pričakovanji izkazala  
odlično. Še več, meritve z  
Accu-Chek® Aviva Nano so bile  
celo podobne laboratorijskim. 

V  P R A K S I  TO č N A

Zoom 360º 7

Accu-Chek® Aviva in  
Accu-Chek® Aviva Nano - točnost 
ovrednotena v slovenskem 
laboratoriju

Vir: Jasmina Petek. Primerjava in vrednotenje meritev glukoze v krvi z 
različnimi glukometri. Diplomsko delo. Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Univerza v Mariboru. Marec 2013.
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Sigmaanaliza za Accu-Chek Aviva Nano
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Analiza šest sigma 
Omogoča, da zanesljivost različnih analiznih sistemov postavimo na 
skupni imenovalec. Minimalna zahtevana vrednost je sigma 3 in več:

 sigma 3: zadovoljivo 
 sigma 4: dobro 
 sigma 5: prav dobro 
 sigma 6: odlično

Še učinkovitejše  
zdravljenje z  
insulinsko črpalko



Testni lističi Accu-Chek® Aviva 

Enostavni, za vas

Ste vedeli?

ljudi s sladkorno boleznijo meni, da 
je pri merjenju krvnega sladkorja 
najpomembneje to, da je rokovanje 
s testnim lističem enostavno.1



Zakaj je rokovanje s testnimi lističi Accu-Chek® Aviva enostavno?

Uporabniki potrjujejo, da dajejo prednost 
testnim lističem Accu-Chek® Aviva zaradi 
enostavnega rokovanja.2

2. Enostavno vstavljanje v merilnik

•	 testni	listič,	enostaven	za	oprijem	
•	 puščice,	ki	označujejo	pravilno	vstavo

1. Enostavno jemanje lističev iz ovojnine

•	 testni	listič,	enostaven	za	oprijem	

3. Hitro in enostavno nanašanje vzorca krvi

•	 oblika	Y	
•	 	visokokontrastno	testno	polje
•	 hitro	in	enostavno	vpijanje	vzorca	 
 krvi v testno polje

3 od 4 uporabnikov
dajejo prednost testnim lističem Accu-Chek® 
(skupaj Accu-Chek® Aviva in Accu-Chek® Performa)  
pred ostalimi lističi, zaradi enostavnega rokovanja.2,3

8 
%

Bayer Contour®

BGStar®

4 %

O
neTouch®  

Verio
TM

 Pro

FreeStyle  

Freedom
 Lite® 1 %

12 %

Accu-Chek® Performa 17 %

Accu-Chek® Aviva 58 %

1. Ipsos Descarie – Call-Back Program Research – Canada. Oktober 2007. Data on file.
2. Strip Size Handling Report. SMBG Systems – the influence of test strip size on the ease of use in self-monitoring of blood glucose. IDT-1121-RM. Data on file.
3. Westhoff A, Schmid C, Zech D, Pleus S, Link M, Freckmann G, Haug C. Relationship between size of test strip and handling of test strips for self-monitoring of blood glucose. 47th Annual 

Meeting of the German Diabetes Society (DDG). Stuttgart, 16. −19. maj 2012. Poster number LB-7 – A – Late Breaking Abstracts 1.

Testni lističi Accu-Chek® Aviva so enostavni, za vas

E N O S TAV N I  Z A  U P O R A B O
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POGUM VEL JA
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Zbiranje poguma
Po dolgem zbiranju poguma sem pred dobrim letom 
sprejel dve veliki odločitvi − prešel sem na insulinsko 
črpalko in prijavil sem se na maraton. Ja, tisti čisto pravi z 
vsemi 42,195 km. Proga ljubljanskega maratona mi nekako 
ni dišala, ker je sestavljena iz dveh krogov, zato sem se 
prijavil na maraton, ki ga je mesto Berlin organiziralo že  
40. zaporedoma, 29. septembra 2013. Torej sem se namesto 
na domači prijavil kar na najhitrejši maraton na svetu. 

Na berlinski maraton se moraš zaradi neverjetnega 
zanimanja prijaviti eno leto prej. To mi je ustrezalo, saj 
sem imel tako dovolj časa za resno pripravo in tudi manj 
možnosti, da bi se pozneje premislil in se morda sploh ne 
prijavil. Za zanimivost, skoraj 40.000 prostih mest je pošlo  
v dobrih dveh urah.

Z odločitvijo, da pretečem maraton, sem si kot bolnik 
s sladkorno boleznijo na glavo nakopal tri obveznosti. 
Urejena glava, pripravljeno telo in obvladovanje sladkorne 
bolezni. Za tak podvig moraš biti predvsem dobro telesno 
pripravljen, meni kot diabetiku pa je bil prvi pogoj seveda 
dovolj dobro urejena bolezen. Tretji, a nikakor ne najmanj 
pomemben izziv je bila psihična priprava. Tega me je bilo 
najbolj strah, postavljen sem bil pred dilemo, ali bom 
psihično zmogel. Imel sem že veliko tekaških izkušenj in 
tudi kar nekaj pretečenih polmaratonov. Pa vendarle sem 
se zavedal, da pri pravem maratonu ne gre samo za dvakrat 
večjo razdaljo kot pri polmaratonu. Tu ima veliko večjo 
vlogo glava (psiha), in tudi s sladkorno boleznijo se moraš 
veliko bolj spoprijateljiti.

Priprave
čez zimo sem se lotil bolj temeljnih priprav, torej vaj 
za moč v telovadnici. Sem pa tudi pridno tekel po 
zasneženih in pomrznjenih stezah. Tisti pravi tekaški 
trening se je začel približno štiri mesece pred samim 
maratonom. Velik del priprav je bil tako v najbolj vročih 
poletnih mesecih. V praksi je to pomenilo vstajanje ob 5. 
ali 6. zjutraj, da se je daljši trening končal, še preden je 
pritisnila neznosna vročina.

Imel sem veliko srečo glede poškodb in bolezni. Skoraj 
vse leto mojih priprav je potekalo brez teh nadlog. Velika 
škoda pa je bila, da sem črpalko dobil šele po začetku 
resnejših tekaških priprav in slabe štiri mesece pred 
samim maratonom. Tako s črpalko nisva imela dovolj časa 
za globlje spoznavanje. Še vedno je bilo zaradi tekaških 
priprav prilaganje zdravljenja s črpalko veliko enostavnejše 
kot prej s peresniki, pa vendarle bi mi bilo lažje, če bi bila 
skupaj dalj časa.

Prvi! 
Zadnji?
Primož Prislan



POGUM VEL JA

Zoom 360º 11

Od trenutka, ko sem se prijavil na maraton, do odhoda v 
Berlin je minilo, kot bi mignil. V spremstvu treh navijačic 
smo krenili na pot in po nekaj dneh klimatizacije je v 
nedeljo napočil veliki dan. Organizacija maratona je bila 
značilno nemško urejena. Brez napak. Noč in jutro pred 
startom sem bil neverjetno sproščen, kar se mi do zdaj še 
ni zgodilo. Po navadi sem imel pred tekaško tekmo zaradi 
stresa težave s (pre)visokim sladkorjem, tokrat pa je bilo 
ravno obratno. Bil sem sproščen in sladkor mi je pred 
začetkom kar preveč nizko uhajal.

42.195 metrov
Ko sem zapustil svoje navijačice in se napotil na start, me 
je prevzel neverjeten občutek. Ko skupaj s skoraj 40.000 
tekači, vključno z največjimi imeni maratonskega teka 
na svetu, čakaš na pok startne pištole, je občutek res 
neverjeten. Na nobeni drugi športni prireditvi ne moremo 
oziroma ne smemo rekreativci stati z ramo ob rami z 
najboljšimi tekači profesionalci. To daje maratonskemu 
teku na taki ravni še prav poseben čar. Po krajšem čakanju 
(približno 30 minut) smo na vrsto za boljšimi tekači prišli 
tudi tisti iz ozadja. In začela se je moja najbolj sproščena 
tekma, na kateri sem ves čas neverjetno užival. Prepustil 
sem se enkratnemu vzdušju in skupaj z ostalimi tekači ter 
skoraj milijon gledalci ob progi brez večjih težav prispel do 
cilja. Med samim tekom me je bilo najbolj strah morebitnih 
težav s sladkorjem, saj je bila to moja prva tako dolga 
tekma. Za seboj sem imel že nekaj dolgih treningov, a 
noben ni bil tako dolg, predvsem pa so bili vsi treningi 
počasnejši kot sama tekma. Prav tako sem se bal znanega 
zida, ki se pogosto pojavi pred maratonci (tudi najbolj 
izkušenimi) po približno 35 km. Jaz sem očitno zaobšel tako 
ta zid kakor tudi prevelike težave s sladkorjem in pritekel 
na cilj odlično razpoložen. Na cilju je bilo telo utrujeno od 
napora, počutje pa izvrstno. Torej nobenih večjih težav 
s sladkorjem, nobenega velikega nasprotovanja glave. 
Odlično! Poleg vsega je zmagovalec dosegel še najboljši 
čas v zgodovini, tako da sem sodeloval na najhitrejšem 
maratonu vseh časov.

Poudaril bi rad še naslednje. Do zdaj sem med tekmami 
(pa tudi dolgimi teki) izkoristil ženino pomoč, ki me je 
na nekaterih mestih počakala in mi po potrebi izmerila 
sladkor ter kako drugače pomagala. Tokrat sem tako 
med pripravami kakor tudi med samim maratonom vse 
to izvajal sam. Merilnik Accu-Chek Mobile se je v takih 
trenutkih izkazal za odličnega in praktično nepogrešljivega. 
Ne predstavljam si, da bi si med maratonom preverjal 
krvni sladkor s klasičnim merilnikom, pri katerem je treba 
vstavljati merilni listič in lanceto za vsako meritev. Z 
merilnikom Mobile sem si sladkor lahko izmeril 1-2-3 in z 
eno roko. Zelo priročno v takih trenutkih.

In kako naprej?
Ta maraton je bil res prvi, a nikakor ne zadnji. Nisem pa 
zapadel v tako odvisnost, da bi moral zdaj teči samo še 
maratone. Maraton je izredna izkušnja, a je velik napor 
za telo in duha. Ne samo tekma, tudi same priprave so 
naporne. Od mene so terjale veliko discipline, tako pri 
prehrani kot pri postavljanju urnika samih vadb. Od ravni 
sladkorja je bilo odvisno, ali smem na trening ali ne. V tem 
letu priprav sem se marsičemu odrekel, a hkrati pridobil 
veliko. Dokazal sem sam sebi, da če si res nekaj želim, to 
lahko dosežem, kljub bolezni.

Kdor koli (tudi s sladkorno boleznijo) se redno ukvarja s 
tekom, naj enkrat poskusi preteči maraton. Seveda se je 
treba na tako tekmo dobro pripraviti. A ko pretečeš 42 km 
in še tistih (dolgih) skoraj 200 metrov, je vsak trud poplačan. 
Še posebno na tako veliki prireditvi, kot je berlinski 
maraton, kjer te sotekmovalci in množica gledalcev 
ponesejo od starta do cilja.

Želim zapisati še misel, ki sem 
jo imel napisano na hrbtni 
strani svoje tekaške majice: 
»There will be a day when you 
can no longer do this. Today is 
not that day!« (Prišel bo dan, 
ko tega ne boš več mogel 
storiti. Danes ni ta dan!). 
Torej ne odlašajte, da ne bo 
prepozno.

Iskrena hvala družbi Roche 
Slovenija za veliko podporo 
pri izvedbi tega projekta. 



Zakaj je dobro biti telesno aktiven?

● Bolje se boste počutili.

● Dobro je za vaše zdravje.

● Izgubite lahko nekaj kilogramov telesne teže.

● Lahko pomaga pri urejanju sladkorne bolezni.

● Več boste zunaj in srečevali boste več ljudi.

● Z družino se boste lahko skupaj lotili več stvari.

ZMERNO,  A REDNO
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Biti aktiven pomeni ...
Vsi vemo, da moramo biti aktivni. To je dobro za nas. Ko pa 
vidimo druge, kako se potijo v telovadnici ter pogovarjajo 
o izzivih in tekmovanjih, si mnogi rečemo: »To ni zame.« če 
tako čutite tudi vi, imate verjetno prav. Taka vadba ni za vas. 
Vendar pa to tudi ni tisto, kar pomeni biti aktiven.

Bistvo se skriva za manjšimi spremembami pri vaših 
vsakodnevnih opravilih in dejavnostih, tako da sami 
določate hitrost in težavnost svojih aktivnosti v skladu z 
zmožnostmi. Presenetljivo je, kako hitro se seštejejo majhne 
spremembe v velik napredek, kadar zavestno povečujete 
aktivnost svojih dejavnosti do meje, ki jo zmorete. 

Preden začnete
Najprej se pogovorite s svojim zdravnikom ali zdravstvenim 
osebjem o tem, kaj nameravate storiti. Pomagali vam bodo 
pri vaših začetkih. Potrebovali pa boste tudi nekaj nasvetov 
o prilagajanju svoje prehrane in odmerjanju zdravil.

Začnite zmerno in napredujte
Vzemite si čas za razmislek o tem, kako aktivni ste zdaj, in 
si čestitajte, saj gotovo počnete že mnogo stvari. Seveda 
vedno lahko storite še več. Omejite stvari, ki jih počnete 
sede − gledanje televizije, vožnja z avtomobilom − in 
naredite nekaj telesno aktivnega namesto tega. Vsaka 
dodatna aktivnost je dobra. Bolj ko boste aktivni, več kalorij 
boste izgubili in v vedno boljši kondiciji boste.

● Imate predaleč do trgovine, da bi šli tja peš? Pojdite 
na avtobus, vendar ne na najbližji postaji, ampak se 
sprehodite do naslednje avtobusne postaje.

● Uporabite stopnice namesto dvigala, tudi kadar greste 
iz nadstropja navzdol.

● Peljite psa na sprehod. če nimate psa, se pridružite 
prijateljici ali prijatelju, ko bo ta sprehajal svojega psa.

Korak za korakom
Vsakdanje dejavnosti, kot so vrtnarjenje, sprehajanje psa ali pohod na najbližji vrh,  

vas ohranjajo aktivne in vam pomagajo pri nadzoru sladkorne bolezni.

● Med gospodinjskimi opravili se prepustite glasbi in 
zaplešite.

● Kolo končno spravite iz garaže in začnite kolesariti.

● Ne pojejte svojega sendviča za delovno mizo. Pojdite 
na sprehod in s sabo vzemite sendvič.
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Ne mislite, da boste naenkrat morali pešačiti povsod in ves 
čas. Delajte majhne spremembe in napredujte. Biti aktiven 
se vam bo kmalu zdelo povsem naravno, in takrat boste 
pripravljeni na še več aktivnosti.

Morda vam je všeč kaj družabnega, na primer ples. Hodite 
v hribe? Privoščite si dodaten izlet. Oglejte si dejavnosti 
lokalnega rekreacijskega centra − večina jih ima široko 
izbiro za vse generacije. Naj vas cena ne odvrne. če se vam 
zdi predrago, preverite, ali ste upravičeni do ugodnosti.

Ne odnehajte!
Ko enkrat postanete aktivni, ne odnehajte, da boste 
užili vse koristi telesne aktivnosti. To pomeni, da morate 
spremeniti način svojega življenja, vendar korak za 
korakom, tako da telesna aktivnost postane normalen 
del vašega vsakdana. To ni vedno lahko, vendar lahko 
ostanete motivirani:

● S svojo družino se pogovorite o tem, kaj počnete, da 
vas bodo razumeli in vas bodo lahko podprli.

● Aktivnosti naj bodo del vaše rutine in ne lotevajte se 
jih zgolj izjemoma.

Ljudje, ki redno zmerno telovadijo, 
zmanjšajo tveganje bolezni.

Zmanjšajte svoje tveganje za naslednje bolezni:

koronarna srčna bolezen 35 %

rak na debelem črevesu 50 %

rak na dojki 20 %

zgodnja smrt 30 %

osteoartritis 83 %

zlom kolka 68 %

padci pri starejših 30 %

depresija 30 %

demenca 30 %

http://nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/whybeactive.aspx

Ljudje, ki redno zmerno telovadijo, 
zmanjšajo tveganje bolezni.

Družabne aktivnosti

● hitra hoja

● ples

Gospodinjska opravila

● košnja trave

Ohranjajte kondicijo

● kolesarjenje

● vodna aerobika

Šport

● tenis v dvojicah

● odbojka

● soteskanje

www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-older-adults.aspx

● Določite si cilje, vendar naj bodo za vas dosegljivi.

● Lotevajte se aktivnosti, ki so vam všeč;  
npr. ne silite v bazen, če ne marate plavanja.

● Bodite aktivni skupaj s prijatelji, ki vas bodo 
spodbujali, in še zabavneje bo.

● S prijatelji si pomagajte pri varstvu otrok, tako da 
boste imeli vsi čas tudi za telesne aktivnosti.

● Zapomnite si, da imamo vsi tu in tam naporen dan.  
Naj vas tak dan ne potre. Za dežjem zmeraj  
posije sonce.
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Strukturirana samokontrola je lahko 
koristna za osebe:

● s simptomi hipoglikemije,

● s poslabšanjem vrednosti HbA1C,

● ob spremembah zdravil, prehrane ali telesne 
aktivnosti,

● med boleznijo, ob večjem stresu ali na potovanju,

● ki potrebujejo dodatne informacije o stanju  
bolezni ali vplivu zdravil in zdravljenja na urejenost 
krvnega sladkorja,

● pred ali med nosečnostjo,

● ki se zdravijo z insulinom.

OPOLNOMOčEN BOLNIK
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Strukturirana samokontrola
Med pomembnejšimi napredki pri zdravljenju in obvladovanju sladkorne bolezni so 
zagotovo merilniki krvnega sladkorja. Z glukometrom lahko bolnik poglobljeno razume 
nihanja ravni svojega krvnega sladkorja.

Strukturirana samokontrola, del 
opolnomočenja bolnika

Strukturirana samokontrola pomeni merjenje krvnega 
sladkorja ravno prav pogosto, ob pravem času in v takih 
razmerah, da zagotovi informacije, potrebne za boljše 
odločitve o nadaljnjem zdravljenju. Tak način merjenja 
omogoča več kot le oceno povprečne urejenosti krvnega 
sladkorja (HbA1C), kar zdravstvenim delavcem pomaga 
identificirati nenormalne vrednosti krvnega sladkorja in 
pri svetovanju bolnikom, bolniku pa zagotavlja objektivne 
povratne informacije o učinku prehrane, telesne dejavnosti 
in zdravil na urejenost ravni krvnega sladkorja.

Učinek strukturirane samokontrole so preverili tudi v 
nekaj kliničnih raziskavah, ki so dokazale, da tak pristop ne 
daje samo boljšega vpogleda v dnevno nihanje krvnega 
sladkorja, temveč znatno prispeva k boljši urejenosti 
sladkorne bolezni.

Samokontrola za odkrivanje odstopanj 
krvnega sladkorja

Poleg tega je vse bolj splošno sprejeto, da sicer 
pomembna vrednost glikiranega hemoglobina (HbA1C), 
ki jo redno preverjajo na pregledih v diabetoloških 
ambulantah, ni dovolj za razumevanje posameznikovih 
dnevnih nihanj glukoze. Vrednost HbA1C namreč govori 
le o povprečni urejenosti zadnjih dveh do treh mesecev, 
vendar pa ne daje dodatnih informacij o dnevnih 
nihanjih krvnega sladkorja, pri čemer ima lahko bolnik 
večkrat čezmerno zvišan krvni sladkor, prenizek krvni 
sladkor ali celo pogoste hipoglikemije. Krvni sladkor se 
namreč precej spreminja, njegova raven pa je odvisna 
od količine in vrste zaužite hrane, od telesne dejavnosti, 
zdravstvenega stanja posameznika in od zdravil, ki jih 
posameznik jemlje. če vsi ti dejavniki niso usklajeni, so 
možne prenizke ali previsoke vrednosti glukoze, kar je 
velika nevarnost za zdravje. Samokontrola je tako postala 
redno dodatno spremljanje krvnega sladkorja z namenom 
ugotavljanja prevelikih odstopanj izven zastavljenih 
ciljnih vrednosti.

Strukturirana samokontrola − sistem  
Accu-Chek® 360º View

Družba Roche je v pomoč za strukturirano samokontrolo 
pripravila sistem Accu-Chek® 360° View, ki je enostaven  
sistem za analizo 3-dnevnega profila krvnega sladkorja. 
Accu-Chek® 360° View omogoča bolniku in zdravniku vpogled 
v urejenost krvnega sladkorja. Po treh zaporednih dneh se 
rezultati meritev lahko ponazorijo z diagramom, kar je v 
pomoč pri ugotavljanju, kako na krvni sladkor vplivajo hrana, 
telesna dejavnost in zdravila.

Sistem Accu-Chek® 360° View so preizkusili tudi v klinični 
raziskavi pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se niso 
zdravile z insulinom. Med glavnimi izsledki so izboljšanje 
vrednosti HbA1C, izboljšane vrednosti ravni krvnega 
sladkorja in zmanjšanje nihanja krvnega sladkorja ter 
izboljšana kakovost življenja sodelujočih, ki so uporabljali 
Accu-Chek® 360° View. 
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Sodelujoči zdravniki v raziskavi so med ključnimi 
prednostmi sistema Accu-Chek® 360° View navajali 
pomoč, ki jo sistem zagotavlja pri optimizaciji 

zdravljenja, boljše svetovanje bolnikom, boljše 
razumevanje bolnikov, njihove sladkorne bolezni in 
večjo opolnomočenost bolnikov.

Accu-Chek® 360° View je enostaven sistem za analizo 
3-dnevnega profila, ki vam in vašemu zdravniku omogoča 
vpogled v urejenost krvnega sladkorja. Po treh zaporednih 
dneh lahko rezultate meritev ponazorite z diagramom ter 
ugotovite, kako na vaše ravni glukoze v krvi vplivajo hrana, 
telesna dejavnost in zdravila.

Samo 3 dni merjenja vam ponuja dober začetek za boljše 
razumevanje vodenja vašega krvnega sladkorja.

1. Krvni sladkor si izmerite 7-krat na dan tri zaporedne dni 
pred obroki in po njih ter pred spanjem.

2. Rezultate merjenj zabeležite v obrazec na papirju.
3. Pri vsaki izmerjeni vrednosti označite ustrezno velikost 

obroka in raven energije (dobrega počutja). Pametni 
način merjenja ravni glukoze v krvi – enostaven kot 
povezovanje pik.

4. Ravni krvnega sladkorja označite na diagramu, tako da v 
ustrezno vrstico vrišete križec. Nato povežite križce, tako 
da nastane krivulja.

5. Na naslednjem obisku pri zdravniku se pogovorite o 
izpolnjenem obrazcu sistema Accu-Chek® 360° View.

S pregledom izpolnjenega sistema Accu-Chek® 360° View  
bosta z zdravnikom ugotovila, kako dobro imate  
urejeno raven glukoze v krvi. Sistem vam omogoča  
lažje načrtovanje nadaljnjih terapevtskih ukrepov, 
ponazorjeno pa je tudi, kako zaužita hrana vpliva na  
vašo raven glukoze v krvi in na vaše počutje. 

Boljše vodenje vaših ravni glukoze v krvi vam omogoča 
urejenejšo sladkorno bolezen in pomaga zmanjšati  
vaše tveganje za bolezni srca.

Sistem Accu-Chek® 360º View lahko dobite pri  
svojem zdravstvenem osebju ali ga naročite na 
brezplačnem telefonu Centra za pomoč  
uporabnikom in servis 080 12 32  
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro).

Vir: Polonsky W H in sod. Structured Self-Monitoring of Blood Glucose Significantly Reduces A1C Levels in PoorlyC ontrolled, Noninsulin-Treated Type2 Diabetes. Diabetes Care 2011; 34 (2): 527−8. 

“Tridnevno merjenje 
mi je dalo dober 
vpogled, kako mi 
gre in kaj lahko še 
izboljšam.”1

Sistem Accu-Chek® 360° View - enostaven kot povezovanje pik



Zimski čas je čas prehladov 
in vročinskih bolezni. 
Bolezen lahko vpliva na 
krvni sladkor. Zato morate 
biti takrat še bolj pozorni in 
natančno spremljati ravni 
krvnega sladkorja.

Med prebolevanjem okužbe in pri zvišani telesni 
temperaturi se raven krvnega sladkorja po navadi zviša, 
tudi če jeste manj kot po navadi. Takrat se namreč 
sproščajo hormoni, ki imajo nasprotni učinek od insulina. 
Ob tem se iz jeter sproščajo zaloge glukoze (sladkorja), 
manjša pa je tudi učinkovitost insulina. V hladnejših 
mesecih prevladujejo okužbe dihal, poleti pa so pogoste 
akutne okužbe prebavil. Ljudje s sladkorno boleznijo so 
nagnjeni tudi k pogostejšim okužbam podkožja in sečil.

Kako ravnati, če zbolite

● Tudi ko zbolite, je treba nadaljevati zdravljenje sladkorne 
bolezni. Potreba po insulinu je navadno celo večja kot 
takrat, ko ste zdravi. Ker je nihanje ravni glukoze med 
boleznijo bolj nepredvidljivo, so potrebne pogostejše 
meritve.

● O prilagajanju odmerkov zdravil se pogovorite s 
svojim zdravnikom. če vso zaužito tekočino izbruhate, 
čim prej poiščite zdravniško pomoč – potrebujete 
namreč infuzijo. Prvi znaki dehidracije so žeja, suha 
usta, manjša količina seča, temna barva seča, splošna 
oslabelost, itn.

● Poskusite zaužiti vsaj nekaj lahke hrane (npr. juho, 
jogurt, mlečne napitke) ali občasno popijte malo 
sadnega soka.

● Seveda je treba zdraviti tudi osnovno bolezen (npr. 
bakterijsko okužbo z antibiotiki) in znižati visoko telesno 
temperaturo.

Uživajte dovolj tekočine.
Najboljša sta voda in nesladkan čaj. če bruhate, imate 
drisko ali se zelo znojite, vsako uro spijte vsaj 1–2 dcl 
tekočine, da preprečite dehidracijo.

Diabetična ketoacidoza
● če se zdravite zaradi sladkorne bolezni tipa 1, je med 

prebolevanjem okužbe večja nevarnost za razvoj 
diabetične ketoacidoze.

● Značilni simptomi so žeja, pogosto uriniranje, 
dehidracija, utrujenost, bolečine v trebuhu, slabost z 
bruhanjem in pospešeno dihanje. Možen je tudi zadah 
po acetonu.

● Ob višjih vrednostih glukoze v krvi (nad 15 mmol/l) zato 
vselej izmerite še ketone v seču.

Vaše telo v primeru ketoacidoze nujno potrebuje 
dovolj insulina in tekočine. Največkrat je potrebno 
zdravljenje v bolnišnici, zato čim prej poiščite 
zdravniško pomoč.

Ne pozabite:
V času bolezni so potrebne pogostejše meritve ravni 
glukoze v krvi in hitro ukrepanje.

Preventivni ukrepi
● Še ko ste zdravi, se posvetujte s svojim zdravnikom, kako 

ukrepati med boleznijo.
● Skrbite za dobro kondicijo, uživajte zdravo prehrano  

in se dovolj gibajte na svežem zraku.
● Priporočeno je, da se cepite proti gripi.
● Med boleznijo so potrebne pogostejše meritve ravni 

glukoze v krvi in hitro ukrepanje.

VODENJE SLADKORNE BOLEZNI
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Sladkorna 
bolezen v času 
vročinskih 
bolezni
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Enostaven, točen in zanesljiv
Merilnik Accu-Chek Aviva® ima elegantno obliko, ki zagotavlja enostavno 
merjenje, brez kodiranja ali prednastavljanja. Merilnik Accu-Chek Aviva®  
je pripravljen za uporabo, takoj ko odstranite embalažo. 

Enostaven. Velik zaslon za prikaz rezultata merjenja in enostavno rokovanje 
s testnimi lističi omogočata enostavno in zanesljivo merjenje z merilnikom 
Accu-Chek® Aviva.

Točen. Merilnik Accu-Chek® Aviva presega mednarodne zahteve za 
točnost merilnikov,1 kar uporabniku omogoča samozavestno uporabo, 
brezskrbnost in zaupanje v izmerjene vrednosti krvnega sladkorja.

Zanesljiv. Accu-Chek dosledno zagotavlja visoko kakovost sistemov  
in merilnikov z odlično točnostjo in ima za seboj že več kot  
40 let delovanja. 

Za več informacij povprašajte v lekarni ali specializirani trgovini ali 
obiščite spletno stran www.accu-chek.si.

1. Freckmann et al, System Accuracy Evaluation of 43 Blood Glucose Monitoring Systems for  
Self-Monitoring of Blood Glucose according to DIN EN ISO 15197. Journal of Diabetes Science and Technology, 
september 2012; 6 (5). 

Majhen po velikosti. Velik v delovanju.
Accu-Chek Aviva Nano je majhen, zanesljiv in oblikovan za vaš življenjski slog. Je 
ravno prave velikosti za diskretno merjenje kjer koli in kadar koli.

čeprav je merilnik majhen, s privlačnim in zanimivim dizajnom, je velik v delovanju 
in vam z oznakami za merjenje pred obrokom in po njem ter z opomniki za merjenje 
pomaga pri vodenju sladkorne bolezni.

• Hiter kapilarni vlek testnega lističa
• Osvetljen prikazovalnik za enostavno odčitavanje rezultata
• Označevanje rezultatov pred obrokom in po njem ter  

opomniki za merjenje

Za več informacij povprašajte v lekarni ali specializirani trgovini ali  
obiščite spletno stran www.accu-chek.si ali www.aviva-nano.si.

Accu-Chek® Mobile:  
Novi način merjenja
Accu-Chek® Mobile je sistem vse-v-enem in osebam, ki se zdravijo z 
insulinom, omogoča meritve kadar koli in kjer koli. Sistem odlikuje 
kaseta za merjenje s 50 testnimi polji na enem traku. Zato ni več 
rokovanja s posameznimi testnimi lističi in zadrege z odlaganjem 
med odpadke. Merjenje je enostavno, v le štirih preprostih korakih: 
odprete zaščitni pokrovček, pridobite vzorec krvi, ga nanesete in 
odčitate rezultat.  
Sistem Accu-Chek® Mobile je idealen za hitro in enostavno merjenje, 
ki vam pomaga obvladovati sladkorno bolezen. Za več informacij 
povprašajte v lekarni ali specializirani trgovini ali obiščite spletno 
stran www.accu-chek.si.



STARO ZA NOVO?

So tudi vam zamenjali merilnik?
Mnogim, ki se zdravite z insulinom, se je že zgodilo, morda celo večkrat, da so vam zamenjali vaš merilnik krvnega sladkorja. 

Pri družbi Roche se zavedamo, kako pomembno za dobro vodenje sladkorne bolezni je, da uporabljate merilnik, 
o katerem vas je dobro poučilo zdravstveno osebje, ter da imate merilnik, s katerim znate res dobro rokovati in je 
hkrati enostaven za uporabo, točen in zanesljiv. Zato smo se odločili, da vam tokrat ponudimo priložnost − nov 
merilnik, enak tistemu, ki ste ga že uporabljali. 

Vse, kar morate storiti, je, da izpolnite spodnji vprašalnik in nam ga pošljete po pošti na naslov Roche d.o.o.,  
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko Centra za pomoč 
uporabnikom in servis 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro) in po telefonu odgovorite na 
zastavljena vprašanja.

Podatki za pošiljanje novega merilnika ravni glukoze v krvi:

Ime:

Ulica:

Št. pošte: Mesto pošte:

Priimek:

Hišna številka:

1. Pred menjavo sem uporabljal/-a (prosimo, ustrezno obkrožite):

Obkrožite ustrezne odgovore oz. dopišite s tiskanimi črkami.

4. Razlog za menjavo  
(prosimo, napišite s tiskanimi črkami):

* če ste pred menjavo uporabljali katerega od naslednjih 
merilnikov Accu-Chek® Compact plus, Accu-Chek® Active, 
Accu-Chek® Go in Accu-Chek® Compact vam sporočamo, da 
teh merilnikov ne tržimo več, vendar imamo za vas na voljo 
merilnik naslednje generacije (ustrezno označite za kateri 
merilnik se odločate):

□ Accu-Chek Aviva

□ Accu-Chek Aviva Nano

□ Accu-Chek Mobile  
 (primeren za ljudi, ki se zdravijo z insulinom)

2. Zdaj uporabljam merilnik  
(prosimo, napišite s tiskanimi črkami):

3. Merilnik krvnega sladkorja mi je zamenjal/-a:

□ zdravnik v diabetološki ambulanti 

□ sestra v diabetološki ambulanti 

□ moj izbrani osebni zdravnik

□ sestra pri mojem izbranem osebnem zdravniku

□ farmacevt/-ka v lekarni

□ Accu-Chek® Compact plus * □ Accu-Chek® Compact *□ Accu-Chek® Go *□ Accu-Chek® Active *

□ Accu-Chek® Aviva□ Accu-Chek® Aviva Nano□ Accu-Chek® Mobile



Naučite se uporabljati svoj merilnik 
ravni glukoze v krvi in sprožilno 
napravo le v nekaj minutah

VIDEONAVODILA si lahko ogledate na spletni strani  
www.youtube.com/AccuChekSlovenia.

Experience what’s possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK MOBILE in 
ACCU-CHEK FASTCLIX so zaščitene blagovne znamke družbe Roche.  
© 2013 Roche Diagnostics

www.accu-chek.si
Roche farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana
Brezplačen telefon: 080 12 32  
(od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

NOVO
pri merilnikih Accu-Chek ®

Enostavno učenje za uporabo 
merilnika ravni glukoze v krvi – 
z VIDEONAVODILI 


