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Zoom 360° − za vas več 
o sladkorni bolezni
Spoštovani bralci in bralke, pred vami je nova številka 
revije ZOOM 360°, ki jo je za vas pripravila družba 
Roche. Poskrbeli smo za pregled zadnjih novic in 
zanimivosti iz medicine ter vam jih ponujamo v 
kratkih povzetkih na začetku revije. Za poglobljeno 
branje smo v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki 
za vodenje sladkorne bolezni pripravili niz zanimivih 
in, verjamemo, tudi koristnih prispevkov.

Preberete lahko članek z napotki za oblikovanje 
zdravega in uravnoteženega jedilnika. Prehrana je 
zelo pomembna pri celovitem zdravljenju sladkorne 
bolezni. Zato zagotovo ne bo odveč, če boste, morda 
še enkrat, obnovili svoje znanje na tem področju. 
Tako imenovana menjalnica živil vam bo olajšala izbor 
primernejših živil za vaš jedilnik.

O hemoglobinu a ena c (HbA1c) ste verjetno že slišali 
– večkrat. Ali zares veste, kaj je to? Poznate svojo 
vrednost HbA1c? Veste, kaj ta vrednost pomeni? 
Če ne veste odgovora na vsaj eno vprašanje, ga 
poiščite v prispevku Srečno število 7 ali manj. Poleg 
odgovorov so v njem še druge koristne informacije o 
samokontroli in pomembnosti vzdrževanja krvnega 
sladkorja v ciljnem območju.

Svoje osebne izkušnje pri vodenju sladkorne 
bolezni, o doseganju zastavljenih ciljev zdravljenja in 
premagovanju življenjskih izzivov tokrat z nami deli 
Goran iz Griž pri Žalcu.

Za vas smo pripravili tudi prispevek o negi nog ter zbrali 
koristne počitniške nasvete in napotke za kolesarjenje.

Tudi v tej številki preverite svoje znanje o sladkorni 
bolezni. Rešite kviz na strani 18 in nam pošljite 
izpolnjen vprašalnik. Petdeset natančnih bralcev 
bomo obdarovali z uporabnim darilom.

Vaše odzive na bilten bomo prebirali na elektronskem 
naslovu slovenija.accu-chek@roche.com. Upoštevali 
jih bomo pri pripravi naslednje številke, saj želimo, da 
je bilten ZOOM 360° po vaši meri.

Želimo vam prijetno branje.
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Raziskovalci z ameriške univerze Missouri so pri 
ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2, ki imajo 
tudi čezmerno telesno težo, ugotovili, da 
lahko zmanjšajo tveganje za srčno-žilne 
bolezni – s telesno vadbo po večerji. Tako 
se namreč znižata ravni krvnega sladkorja 
in maščob v krvi.

Opazovali so 13 raziskovancev, ki so izvajali 
vaje za moč in vzdržljivost pred večerjo, v 
drugi fazi raziskave pa tudi 45 minut po večerji. 
Vadba je vključevala pregibanje nog, trebušnjake in 
dvigovanje nog v sedečem položaju. Pri raziskovancih, ki so 

telovadili pred večerjo, se je znižala raven krvnega 
sladkorja, pri tistih, ki so telovadili po večerji, 

pa se je znižala tako raven krvnega sladkorja 
kot tudi raven maščob v krvi. Pomembna 
torej nista samo intenzivnost in trajanje 
vadbe, ampak tudi čas, ki ga izberemo za 
telesno vadbo. Vaje za moč in vzdržljivost 
so za zniževanje ravni krvnega sladkorja 

in maščob v krvi najbolj učinkovite, če se 
izvajajo po večerji.

Vir: Timothy D, Heden et al. Postdinner resistance exercise improves postprandial 
risk factors more effectively than predinner resistance exercise in patients with type 2 

diabetes. Journal of Applied Physiology. March 2015, Vol. 118, no. 5, 624-634. DOI: 10.1152/
japplphysiol.00917.2014.

Redna telesna vadba po večerji lahko zmanjša tveganje  
za srčno-žilne bolezni pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2

Terapija z izvornimi celicami 
pri sladkorni bolezni − še en 
korak bliže

Koristni učinki kamiličnega čaja 
pri sladkorni bolezni tipa 2

Raziskovalci s kalifornijske 
univerze in medicinske 
šole iz San Diega so v 
sodelovanju z ameriško 
družbo ViaCyte Inc, ki se 
ukvarja z regenerativno 
medicino, začeli v 
zgodovini prvo študijo 
(faze ena in dve na ljudeh) 
terapije z izvornimi 
celicami (VC-01) za 
bolnike s sladkorno 
boleznijo tipa 1.
Po dveh letih bo znano, 
kako varno in učinkovito 
je zdravljenje z različnimi 
odmerki pri približno 
40 bolnikih. Prostovoljci 
bodo prejemali izvorne 
celice, zaprte v poseben 
prenašalni sistem, 
vstavljen v podkožje. 
Izvorne celice so se 

zmožne spremeniti v 
kateri koli tip celic v 
telesu. Zato se pričakuje, 
da se bodo pri tem 
zdravljenju spremenile 
v celice, ki so sicer 
v trebušni slinavki 
zadolžene za tvorbo 
insulina. To bi pomenilo 
možno »ozdravitev« 
sladkorne bolezni tipa 1, 
bolnikom pa ne bi bilo 
več treba injicirati insulina 
ali preverjati krvnega 
sladkorja.
Terapija z izvornimi 
celicami je še vedno eno 
od spornih področij in 
nima splošnega soglasja. 
Vendarle pa se vedno bolj 
zdi, da bo tako ali drugače 
določala prihodnost 
medicine in človeštva.

Kamilični čaj je znan po pomirjevalnem in uspavalnem 
učinku. Raziskovalci z iranske univerze medicinskih 
ved Tabriz pa so odkrili, da ima pitje kamiličnega čaja 
tudi nekaj dobrih učinkov na raven glukoze v krvi in 
holesterola pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.*
Raziskava je bila precej majhna (8 tednov so opazovali 
32 bolnikov, ki so pili kamilični čaj, in 32 udeležencev, ki 
so namesto tega pili vodo). Vendar pa so njena odkritja 
zanimiva za razmišljanje o naravnih proizvodih, ki lahko 
pomagajo pri nadzoru sladkorne bolezni. Druge naravne 
snovi, ki so v raziskavah na ljudeh pokazale koristne 
učinke na raven krvnega sladkorja ali izboljšale insulinsko 
občutljivost, so cimet, česen, ingver in kurkuma.

*Rafraf M, Zemestani M, Asghari-Jafarabadi M (2015) Effectiveness of chamomile tea on 
glycemic control and serum lipid profile in patients with type 2 diabetes. J Endocrinol 
Invest. (DOI 10.1007/s40618-014-0170-x) Vol 38, Issue 2, pp 163-170. 

Vir:  
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2014-09-09-clinical-trial-stem-cell-derived-therapy-type-1-diabetes.aspx



Poznate vrednost glikiranega hemoglobina 
(HbA1c) v svoji krvi? Kar 66 odstotkov  
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2 ne 
pozna svoje zadnje izmerjene vrednosti 
hemoglobina a ena c. 

Vzdrževanje glikemije v ciljnem območju zmanjša tveganje 
za nastanek kroničnih zapletov sladkorne bolezni: okvare 
oči (diabetične retinopatije), okvare ledvic (diabetične 
nefropatije), okvare živčevja (diabetične nevropatije) in 
srčno-žilnih bolezni (diabetične makroangiopatije).

Urejenost glikemije v daljšem časovnem obdobju ocenimo 
z vrednostjo HbA1c, ki ima napovedno vrednost za 
kronične zaplete in predstavlja zlati standard za oceno 
nadzora nad glikemijo.

Hemoglobin (Hb) je beljakovina v rdečih krvničkah – 
eritrocitih. Njegova glavna naloga je, da prenaša kisik od 
pljuč do vseh delov telesa. Pri vsakem človeku, če ima 
sladkorno bolezen ali ne, hemoglobin nase veže tudi 
glukozo oz. krvni sladkor. Lahko si predstavljate, da krvni 
sladkor bolj ali manj prekrije hemoglobin, kolikor je pač 
glukoze v krvi.

Ker se v dveh urah zgodi že veliko – obrok, odmerek 
insulina, fizično delo, sprehod po parku … Koncentracija 
krvnega sladkorja odraža trenutno stanje in se skozi dan 
spreminja. Po obroku hrane, ki vsebuje ogljikove hidrate, 
se zviša. Telesna dejavnost in zdravila pa vrednost krvnega 
sladkorja znižajo. 

Če naredimo preiskavo HbA1c in to vrednost določimo  
še enkrat dve uri pozneje, bosta rezultata najverjetneje 
enaka. Zakaj? 

Vrednost HbA1c ne izhaja iz ravni krvnega sladkorja v 
trenutku, ko se določa njegova vrednost, ampak izraža 
delež molekul hemoglobina v krvnem obtoku, na katere  
se je vezal krvni sladkor. Njegova vrednost izraža 
povprečno vrednost krvnega sladkorja v telesu v zadnjih 
dveh do treh mesecih – to je torej nekakšen posnetek 
dogajanja. Določimo ga od 2- do 6-krat, obvezno pa vsaj 
enkrat na leto.

HbA1c ne pove ničesar o dnevnih vzorcih ravni krvnega 
sladkorja in ne sme nadomestiti samokontrole. Za dobro 
urejenost glikemije je potreben tudi nadzor nad glikemijo 
na tešče oziroma pred obroki in po obrokih. Ciljni vrednosti 
krvnega sladkorja v plazmi kapilarne krvi sta 4–7 mmol/l 
pred obroki in 5–10 mmol/l dve uri po njih. Urejen krvni 
sladkor je pogoj za urejen HbA1c.

Vrednost HbA1c pri osebi brez sladkorne bolezni je največ 
5 odstotkov. Ciljna vrednost HbA1c pri osebi s sladkorno 
boleznijo je 7 odstotkov ali manj. Smiselno je doseči 
vrednost manj kot 6,5 odstotka, če je posameznik tega 
zmožen in ni tveganja za hipoglikemijo. Tudi če izvid 
preiskave kaže višjo vrednost, bo vsak odstotek, s katerim 
uspemo znižati vrednost HbA1c, pomenil zmanjšanje 
tveganja dolgoročnih zapletov sladkorne bolezni. 

HbA1c opozori na dolgoročne zaplete sladkorne bolezni. 
Vrednost je izražena v odstotkih (%), ki jih osebe  
s sladkorno boleznijo težko razumejo. Bolj so vajeni 
laboratorijskih ali enot svojih merilnikov ravni glukoze 
v krvi (mmol/l). Če je bil krvni sladkor visok, bo tudi 

OPOLNOMOČENI  BOLNIK

Srečno število 7 ali manj: 
vaša vrednost HbA1c
Ranka Đurđević Despot, dipl. m. s.
Univerzitetni klinični center Ljubljana
Oddelek za ambulantno diabetološko dejavnost, Vrazov trg 1, Ljubljana

Če smo si pravkar izmerili raven sladkorja v krvi, potem to 
storimo še čez dve uri – in verjetno bosta rezultata precej 
različna. Zakaj?

rdeča krvna celica

normalna vrednost HbA1c visoka vrednost HbA1c

krvni sladkor
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izmerjena vrednost HbA1c visoka. Nižja vrednost HbA1c je 
možna tudi v primeru pogostih hipoglikemij. Na vrednost 
HbA1c pa lahko vplivajo še anemija, transfuzija krvi in 
druge bolezni.

Izvid HbA1c lahko izrazimo z ustrezno vrednostjo ocenjene 
povprečne ravni glukoze v krvi (oPG), ki je bolniku bolj 
razumljiva kot HbA1c.

Ciljna vrednost HbA1c se določi za vsakega posameznika 
posebej. Pomembno je poznati izvid preiskave HbA1c 
in se o njem vsakokrat tudi pogovoriti z zdravnikom ali 
medicinsko sestro. HbA1c zelo dobro oceni učinkovitost 
življenjskega sloga in zdravljenja. Če je vrednost višja, 
vemo, da je treba ukrepati za znižanje ravni krvnega 
sladkorja: dodati nova zdravila, spremeniti odmerek tablet 
ali insulina, natančneje preučiti vse dejavnike, ki vplivajo na 
sladkor v krvi. 

O svojih ciljih zdravljenja sladkorne bolezni se posvetujte 
z zdravnikom. In ne pozabimo, vsak trud, vložen v nadzor 
nad krvnim sladkorjem, se izplača.

Povprečna raven glukoze v krvi (oPG, mmol/l) = 1,59 x HbA1c – 2,59
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Življenje 
s sladkorno boleznijo
Pogovarjali smo z Goranom iz Griž pri 
Žalcu. Sladkorno bolezen so pri njem 
odkrili v najstniških letih. Kljub bolezni 
si svoj življenjski slog kroji po svojih 
željah. Uspešno premaguje življenjske 
izzive in uči se uporabljati insulinsko 
črpalko.

Ko je bil star 15 let, so zdravniki pri Goranu odkrili 
sladkorno bolezen. Simptomi so bili tako rekoč klasični: 
nenadna izguba telesne teže, velika žeja, pogosto 
odvajanje vode. Diagnoza je bila potrjena na šolskem 
sistematskem pregledu. Gorana so takoj napotili v 
Ljubljano, v Univerzitetni klinični center, kjer je dobil 
vsa navodila za zdravljenje in tudi insulin. »Moja prva 
misel je bila, da se bo treba zdaj pikati,« se spominja 
Goran. »Vprašal sem zdravnika, kako naj to storim, če 
pa igle ne morem niti videti. Strah me je!« A vendarle 
se je sprijaznil s tako šokantno spremembo v svojem 
življenju, saj je vedel, da druge možnosti ni. 

V bolnišnici so Gorana naučili vse o vodenju sladkorne 
bolezni. Spominja se precej stroge prepovedi uživanja 
mastne hrane in sladkarij. »Prepoved je bila tako 
močna, da sem šel v drugo skrajnost. S svojega 
jedilnika sem izključil vse maščobe. Pozneje pa sem 
ugotovil, da sem naredil napako,« je povedal in dodal: 
»Mastno hrano so mi prepovedali, o kajenju pa niso 
povedali ničesar. Prepričan sem bil, da lahko kadim, 
tudi zato, da bi bil manj lačen, saj nisem smel pojesti 
vsega in toliko, kot sem si želel.«

Pred dvema letoma je Goranu po več poskusih 
uspelo opustiti kajenje. »To je nekaj najlepšega, kar 
se mi je zgodilo v življenju,« se smeji. »Poleg boljšega 
splošnega počutja so postale tudi ravni mojega 
sladkorja bolj urejene. Kadil ne bom nikoli več, saj  
vem, kako težko je priti iz tega.«

Kot vsi se tudi Goran spoprijema z različnimi 
življenjskimi izzivi. Razburljiva najstniška leta, 
razpad resne zveze, izguba službe ... Kljub vsemu 
ima pozitiven pogled na življenje, uči se iz svojih 
napak in išče nove priložnosti. Pri premagovanju 
življenjskih izzivov in vodenju sladkorne bolezni 
mu pomaga tudi šport. Z gorskim kolesarjenjem 
se ukvarja šest let. »Ko sem se pripeljal na svoj prvi 
hrib, po sicer zelo napornem vzponu, in pogledal 
naokrog, sem takoj vedel, da je stik z naravo 
ravno to, kar potrebujem za sprostitev in boljše 
razpoloženje ter počutje,« pove Goran. Tako je začel. 
Nato je poiskal kolesarska društva, pozanimal se je 
za opremo in kupil primerno kolo, saj se je njegovo 
staro zvilo že na prvi vožnji. Zdaj z velikim užitkom 
osvaja gorske kolesarske poti.

Pri športu ga sladkorna bolezen načeloma ne ovira,  
le nekoliko moti. »Za šport potrebuje človek 
motivacijo in voljo. Včasih se želim odpraviti na 
pot, izmerim si sladkor in ugotovim, da imam hipo 
(prenizek sladkor). Takrat sem malo jezen, saj se tisti, 
ki nimajo sladkorne bolezni, lahko takoj usedejo na 
kolo in gredo, brez dodatnih testiranj in priprav. Jaz 
moram odložiti svoj trening in najprej urediti sladkor. 
Res pa na vse pripravljalne težave pozabim, ko 
pridem na cilj.«

Goran zdravi sladkorno bolezen z insulinom. Na 
začetku si ga je injiciral z navadno brizgo. Leto 
pozneje je dobil insulinski peresnik, tako da je 
zdravljenje postalo enostavnejše in prijaznejše.  
Precej dosleden je bil pri vodenju sladkorne bolezni, 
kar zadeva merjenje krvnega sladkorja, telesno 
dejavnost in prehrano. Njegova povprečna urejenost 
glikemije (vrednost glikiranega hemoglobina) pa je 
bila vedno nekoliko previsoka. Zato je pred kratkim 
prešel na zdravljenje z insulinsko črpalko  
Accu-Chek® Spirit Combo.
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»Za črpalko sem vedel že dolgo. Zdravniki so mi 
večkrat ponudili zdravljenje z njo. Nasprotoval sem, 
ker se nisem mogel sprijazniti s tem, da bi imel nekaj 
priklopljenega na svoje telo, cevko, iglo ... Sčasoma 
sem spoznal drugo plat. Poiskal sem tudi osebe, ki že 
uporabljajo insulinsko črpalko. Vsi so jo hvalili. To me  
je naposled prepričalo, da sem se odločil zanjo.  
Z zdravljenjem z insulinsko črpalko sem zadovoljen, 
saj so se že po treh mesecih uporabe moje povprečne 
vrednosti sladkorja znižale na 7 odstotkov. Zdaj 
ciljam pod 7. Poleg tega je uporaba insulinske črpalke 
diskretnejša v primerjavi z insulinskim peresnikom,« 
pove Goran.

Pri premagovanju sladkorne bolezni stojijo Goranu ob 
strani njegovi starši in prijatelji. Na pomoč in podporo 
ne čaka, poišče ju kar sam, tudi po svoji mreži znancev 
na facebooku in v društvih bolnikov, ki tako kot on 
živijo s sladkorno boleznijo. Veliko podpore dobi pri 
svojem diabetologu, ki ga obiskuje vsake tri mesece.

Na koncu pogovora smo ga prosili za nasvet, ki bi 
lahko pomagal osebam s sladkorno boleznijo pri 
vodenju bolezni. »Največ težav mi povzročata stres in 
nemir,« pove Goran. »Stres zelo negativno vpliva tudi 
na urejenost sladkorja. Opazil sem, da pod stresom 
insulin ne deluje kot običajno. Zato je moj nasvet: 
izogibajte se stresu. Ukrepi proti stresu so seveda pri 
vsakem drugačni. Meni osebno pomaga šport. Včasih 
se posvetim še drugim stvarem, ki me veselijo ali 
zaradi katerih se nasmejim, na primer zabavni filmčki 
na Youtubu.«



Diskretno dovajanje insulina v podkožje in 
neprekinjeno merjenje glukoze, kadar je potrebno

Popolna sinergija dveh tehnologij –  
za optimalno zdravljenje z insulinsko črpalko

Accu-Chek® Combo  
sistem z insulinsko črpalko

Dexcom® G4 PLATINUM  
neprekinjeno merjenje glukoze  
(sistem NMG)

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

Experience what’s possible.
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Zdrava in uravnotežena prehrana je osnova 
za dobro vodenje sladkorne bolezni. 
Od prehrane je odvisen uspeh 
zdravljenja sladkorne bolezni 
v celoti. Uravnotežena 
prehrana pomeni 
pravilen in količinsko 
ustrezen izbor živil, 
ki je odvisen od 
spola, starosti 
in presnovne 
ter telesne 
aktivnosti 
posameznika. 
Ljudje s 
sladkorno 
boleznijo 
morajo vedeti, 
da na zvišanje 
ravni krvnega 
sladkorja 
vplivajo 
predvsem živila, ki 
vsebujejo ogljikove 
hidrate. Pomemben 
je tudi primeren in 
količinsko ustrezen izbor 
drugih živil, ki vsebujejo 
maščobe, beljakovine, vitamine, 
mineralne snovi, antioksidante in 
druge zaščitne snovi. 

Naslednji napotki naj vam olajšajo oblikovanje 
prehranskega načrta. Podprti so z utemeljitvami, ki 
podkrepijo predvsem bolj uravnotežene odločitve. 
Vir ogljikovih hidratov so škrobna živila (žito, žitni izdelki, 
krompir, testenine, riž …), sadje in sadni sokovi, mleko in 
mlečni izdelki, stročnice in zelenjava ter sladkor in sladka 
živila. Izberite živila, ki manj in počasneje zvišujejo raven 

krvnega sladkorja (imajo nižji glikemični indeks), 
in jih kombinirajte z živili, v katerih so 

beljakovine in maščobe. Z ustreznim 
kombiniranjem bo porast ravni 

krvnega sladkorja bolje 
nadzorovan.

Zaužijte najmanj 
tri glavne obroke 

na dan in jih po 
potrebi dopolnite 
z vmesnimi 
malicami. 
Obroke 
načrtujte 
redno, na tri 
do štiri ure. 
Ne opuščajte 
zajtrka, ki naj 

pokrije 25 % 
dnevnih potreb 

po kalorijah ter 
da organizmu 

potrebno energijo 
za zagon in delo. 

S primernim ritmom 
prehranjevanja in primerno 

količino pravilno izbranih živil 
bo porast ravni krvnega sladkorja 

bolje nadzorovan, možnost hipoglikemij 
pa manjša.

V vsak glavni obrok vključite živila iz vsaj treh od štirih 
naslednjih skupin: žita, žitni izdelki in krompir; različne 
vrste zelenjave in sadja; mleko in mlečni izdelki z manj 
maščobami ter meso, mesni izdelki, jajca ali ribe. S pestrim 
izborom hrane dobi telo vse potrebne hranilne snovi, ki jih 
potrebuje. Model krožnika je enostaven in nazoren prikaz 
primerne količine pravilno izbranih živil.

Napotki pri  
oblikovanju jedilnika
Klara Peternelj, dipl. m. s.
Zdravstveni dom Sežana

SLADKORNA BOLEZEN IN PREHRANA

Zelenjava
(najmanj dveh vrst)

Škrob
(krompir, 

kruh, 
testenine, 

riž ...)

Beljakovine
(riba, pusto 
meso,  
stročnice,  
skuta)

Zoom 360º 9



V vsak obrok vključite beljakovinsko živilo, ki bo 
ublažilo porast ravni krvnega sladkorja, povzročenega 
zaradi zaužitja ogljikovih hidratov. Poleg mesa 
(svetujemo pusto) vsebujejo beljakovine tudi stročnice, 
jajca, siri in skuta.

Jejte veliko zelenjave. Če je le mogoče, vključite 
v kosilo in večerjo najmanj dve različni vrsti 
zelenjave, ki sta različnih barv. Tako poskrbite za 
pester vnos vitaminov, mineralov, antioksidantov in 
mikroelementov. Dnevno priporočamo vsaj 400 g  
zelenjave, ki jo lahko zaužijete surovo ali jo prej 
skuhate. V zelenjavi je veliko hranilnih snovi, vlaknin 
in malo kalorij. Vsebuje tudi veliko vode in malo 
ogljikovih hidratov, zato ne vpliva pomembno na 
porast ravni krvnega sladkorja.

Bogat vir vitaminov, mineralov, antioksidantov, 
mikroelementov in vlaknin je tudi sadje. Pri izboru 
pazite na zrelost sadja in dopustno dnevno količino 
(okrog 250 g v najmanj dveh obrokih), saj vsebuje 
ogljikove hidrate, ki vplivajo na zvišanje ravni krvnega 
sladkorja. Delež ogljikovih hidratov je višji pri bolj 
zrelem in suhem sadju. 

Uživajte hrano, bogato z vlakninami (polnozrnat 
kruh, testenine iz polnozrnate moke, rjavi riž, 
zelenjavo, sadje …). Prehranske vlaknine v prebavilih 
uravnavajo hitrost prebave, zato daje hrana, bogata 
z vlakninami, občutek sitosti, upočasni porast ravni 
krvnega sladkorja po obroku in ugodno vpliva na 
raven maščob v krvi.

Pri izboru živil bodite pozorni tudi na hrano, ki vsebuje 
maščobe, predvsem na skrite. Zato uživajte pusto meso, 
manj mastno mleko in mlečne izdelke, manj mastne sire 
in skuto. Za pripravo hrane po možnosti uporabljajte 
hladno stiskana olja (npr. oljčno); maščobam živalskega 
izvora (maslo, smetana, svinjska mast, loj) in izdelkom, 
ki vsebujejo transmaščobne kisline, se izognite ali jih 
uporabljajte izjemoma. 

SLADKORNA BOLEZEN IN PREHRANA

Tudi pri vnosu soli bodite varčni. Dnevno količino 
omejite na največ 5 gramov in upoštevajte, da veliko 
izdelkov že vsebuje sol (kruh, salame, konzervirani 
izdelki …). Prevelik vnos soli zvišuje krvni tlak, kar vpliva 
na razvoj in poslabšanje sladkorne bolezni tipa 2. 

Omejite sladkor, med, sladkarije (sladice, bombone, 
marmelade) in sladke pijače, ker hitro in strmo 
zvišajo raven krvnega sladkorja in slabšajo urejenost 
sladkorne bolezni. Prav tako se izogibajte uporabi 
umetnih sladil, ki so mnogo slajša od sladkorja. Njihova 
dolgotrajna uporaba je tudi škodljiva.

Za žejo pijte vodo, lahko tudi mineralno vodo, 
nesladkan čaj ali nesladkano naravno limonado. 
Na vneseno kilokalorijo potrebuje organizem 1 ml 
tekočine (npr. 1800 kcal = 1800 ml tekočine). Pitje 
sadnih sokov, gaziranih pijač in energijskih napitkov je 
odsvetovano, ker vsebujejo veliko kalorij in zvišujejo 
raven krvnega sladkorja.

10 Zoom 360º



SLADKORNA BOLEZEN IN PREHRANA

Zoom 360º 11

Dobra izbira
Slaba izbira –  
omejite vnos! Razlogi

ŠK
RO

BN
A

 Ž
IV

IL
A

• kruh iz polnozrnate moke
• žitni kosmiči brez dodatkov
• testenine iz polnozrnate moke
• rjavi riž/basmati riž
• krompir v oblicah

• bel kruh
• žitni kosmiči z dodatki suhega 

sadja in/ali čokolade
• koruzni kosmiči
• testenine iz bele moke
• beli riž
• pire krompir

Manjši in enakomernejši porast ravni 
krvnega sladkorja. Živila vsebujejo več 
vlaknin, ki podaljšajo občutek sitosti. 

M
LE

KO
 IN

 M
LE

ČN
I I

ZD
EL

KI • mleko z manj maščobami (1,6 %)
• navadni jogurt z manj 

maščobami (1,6 %)
• kislo mleko z manj maščobami

• polnomastno mleko
• sadni jogurt
• navadni jogurt iz polnomastnega 

mleka
• polnomastno kislo mleko

Manjši kalorični vnos, manjši vnos 
maščob (živalskega izvora), manj 
sladkorjev, manj možnosti za porast 
telesne teže, boljša urejenost  
krvnega sladkorja in maščob  
v krvi

BE
LJ

A
KO

VI
N

E

• ribe
• puran ali piščanec brez kože
• pusto rdeče meso
• manj mastni siri in skuta
• stročnice

• mastno meso
• svinjina
• drobovina
• mesni izdelki (salame, hrenovke)
• konzervirani mesni izdelki (mesni 

narezki, paštete)
• mastni siri in skuta …
• lignji, školjke, morski sadeži

Z ribami dobimo veliko kakovostnih 
maščobnih kislin. S pravilno izbiro mesa 
zmanjšamo vnos živalskih maščob. Mesne 
izdelke odsvetujemo, ker vsebujejo veliko 
soli in konzervansov. Stročnice vsebujejo 
beljakovine rastlinskega izvora in so lahko 
nadomestek za meso.

M
A

ŠČ
O

BE • oljčno, repično olje
• orehi, oreščki ali semena v 

priporočenih količinah 

• maščobe živalskega izvora: mast, 
smetana, maslo

• trde margarine

V maščobah živalskega izvora je veliko 
holesterola.

ZE
LE

N
JA

VA

• vsa zelenjava; pri kosilu in 
večerji naj bosta po možnosti 
zastopani vsaj dve vrsti

V njej je veliko mineralov, vlaknin (dajo 
občutek sitosti), vode in ne vpliva 
bistveno na zviševanje ravni krvnega 
sladkorja.

SA
D

JE

• vse sveže sadje v priporočenih 
količinah

• zelo zrelo sadje
• nenadzorovan vnos suhega sadja
• sadni sokovi

Prezrelo sadje, nenadzorovane količine 
suhega sadja in sadni sokovi preveč 
zvišajo raven krvnega sladkorja.

KU
H

A
RS

KE
 T

EH
N

IK
E

• kuhanje v sopari ali manjši 
količini vode, dušenje z manj 
maščobe ali brez nje, npr. 
pečenje v foliji, na žaru

• cvrtje, praženje, uporaba velike 
količine masla, smetane ali druge 
maščobe za pripravo hrane

S primernimi postopki postanejo živila 
lažje prebavljiva, sprostijo se aromatične 
snovi, zmehčajo mišična vlakna, uničijo 
se škodljivi mikroorganizmi. Neprimerna 
toplotna obdelava in uporaba velike količine 
neprimernih maščob uniči hranilne snovi, 
zviša kalorično vrednost (cvrtje) in poslabša 
prebavljivost živil.

»Menjalnica živil« vam bo olajšala izbor primernejših živil pri oblikovanju jedilnika.



Poškodba živcev (nevropatija)

Dolgotrajne visoke ravni glukoze v krvi lahko trajno 
poškodujejo živce. Senzorična nevropatija povzroča v 
nogah oslabljen ali odsoten občutek za dotik, bolečino 
in temperaturo. Zaradi nevropatije bolnik ne čuti, da se 
je poškodoval ali udaril. Težave so tudi mravljinčenje, 
odrevenelost in krči. Blaga nevropatija prizadene tretjino 
bolnikov s sladkorno boleznijo.

Slaba prekrvitev

Osebe s sladkorno boleznijo in visokim krvnim tlakom 
imajo pogosto motnje v prekrvitvi. Zaradi zmanjšanega 
pretoka krvi pride v noge premalo kisika in hranil, kar 
upočasni celjenje ran.

Okužba

Ljudje s sladkorno boleznijo in visoko ravnjo glukoze v 
krvi so dovzetnejši za okužbe zaradi motenj v imunskem 
odzivu.

Deformacija nog

Če ima bolnik s sladkorno boleznijo nevropatijo, lahko 
nastanejo deformacije stopal, na primer ploska stopala, 
kladivasti prsti ali ukrivljeni nožni palec (hallux valgus). 
Deformirane noge so bolj ogrožene za nastanek razjed, 
razjede pa se pogosto okužijo. Razjeda na nogi otežuje ali 
onemogoča hojo, pogosto so potrebni kirurški posegi,  
v napredovalih primerih celo amputacija.

VODENJE SLADKORNE BOLEZNI

Za svoje zdravje lahko zelo dobro poskrbite z 
naslednjimi preventivnimi ukrepi:

● Vsak dan preglejte svoje noge, ali so se na njih 
pojavile spremembe v barvi, razjede, ureznine, 
podplutbe ali poškodbe. Da boste noge lažje 
pregledali, lahko uporabite ogledalo.

● Izogibajte se gretju nog z ogrevalnimi blazinami, 
termoforji, električnimi blazinami in vročo vodo 
pri kopeli. Okvara živcev na nogah pomeni, da se 
lahko opečete, ne da bi pri tem občutili bolečino.

● Nosite ustrezno obutev, saj neprimerni čevlji 
lahko hitro povzročijo poškodbo. Vedno nosite 
nogavice – na prostem in v prostorih.

● Preden obujete čevlje, z rokami preverite, ali  
so v njih morda grobi in ostri robovi ali predmeti, 
na primer kamenčki.

● Nikoli ne hodite bosi.

● Po kopeli noge obrišite do suhega, tudi med prsti.

● Nohte previdno krajšajte in jih pobrusite s pilico.

● Vsak dan namažite noge z vlažilno kremo, vendar 
ne med prsti.

● Preverite, ali noge normalno (dobro) čutite, saj 
sicer ob poškodbi ne boste občutili bolečine ali 
pritiska. Zdravnika prosite, naj opravi preizkus za 
nevropatijo.

● Z zdravstvenim osebjem se pogovorite o negi  
nog in vodenju sladkorne bolezni. Prosite  
svojega zdravnika, da vam vsako leto temeljito 
pregleda noge.

Nastanek zapletov sladkorne bolezni, tudi na nogah, lahko odložite ali celo preprečite, če boste dosledni pri 
izvajanju tako preventivnih ukrepov kot pri zdravljenju, predvsem pa pri nadzoru ravni krvnega sladkorja.

Nega nog
Ljudje s sladkorno boleznijo so 
mnogo bolj ogroženi za nastanek 
zapletov na nogah kot ljudje 
brez sladkorne bolezni. Bolniki 
ne zaznavajo bolečine, saj visoke 
ravni glukoze v krvi poškodujejo 
živce in krvne žile. Kaj povzroča 
težave z nogami in kako jih lahko 
preprečimo?

12 Zoom 360º
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Priprava na potovanje bo precej lažja, če ste že vajeni 
s seboj nositi komplet za nujno pomoč. Samo kot 
opomnik pa naj še enkrat zapišemo – če uporabljate 
insulinsko črpalko, ne smete nikoli pozabiti na: 

● nov infuzijski set za insulinsko črpalko ali tudi več 
setov, saj se set zamenja na dva ali tri dni, 

● nove rezervoarčke za polnjenje insulinske črpalke,

● prednapolnjeni insulinski peresnik za pomožno 
zdravljenje ali navadni insulinski peresnik ter ampulo 
z insulinom,

● ogljikove hidrate za vnos v primeru nizke ravni 
krvnega sladkorja, 

● pripomočke in materiale (lancete, lističi itn.) za vaš 
merilnik,

● razkužilo za kožo,

● rezervno baterijo in

● ključ za baterijo.

Če je vse to že v vašem kompletu za nujno pomoč, 
morate pred odhodom razmisliti le še o nekaj stvareh.

Ko se odločate za izlet

● Svojega zdravnika prosite za zdravniško potrdilo,  
da imate sladkorno bolezen. In to v dveh izvodih, 
enega za osebno prtljago, ki jo imate vedno ob sebi, 
in enega za prtljago, ki jo oddate v poseben prostor 
za prtljago. 

Ko pakirate

● Za čas, ko boste na poti, vzemite dvakrat toliko 
pripomočkov in zdravil za sladkorno bolezen, kot bi 
jih sicer potrebovali.

● Vzemite tudi dodaten recept za medicinske 
pripomočke in zdravila.

● Razmislite o dodatnih zdravilih, ki jih boste morda 
potrebovali, na primer komplet z glukagonom, 
zdravila proti driski, antibiotično mazilo in zdravila 
proti slabosti.

● Ne pozabite na rezervno/dodatno insulinsko črpalko, 
če jo seveda imate.

Z  INSULINSKO ČRPALKO NA POČITNICE

Nasveti za počitnice z 
insulinsko črpalko 

Jupi, končno čas za dolg predah, zaslužene počitnice! Kot zagotovo že veste, 
načrtovanje vsakega »pobega« zahteva malo več napora, če imate sladkorno bolezen. 

Na poti

● S seboj vedno imejte zdravstveno dokumentacijo,  
v kateri je zapisano, da imate sladkorno bolezen.

● S seboj nosite sladkor v kateri koli obliki – za primer 
hipoglikemije. Gele lahko prijavite in imate ob sebi, ko 
greste skozi varnostni nadzor. Sok je dovoljen samo 
pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 1, zato z njim 
lahko počakate in ga kupite na letališču, tik preden 
greste na letalo. 

● Insulin imejte vedno pri sebi. Pomnite, insulin se mora 
shranjevati pri temperaturi med 0 °C in 27 °C, zato ne 
sme biti v prtljažniku ali predalčku za shranjevanje 
v avtomobilu. Če potujete v izjemno vroče ali mrzle 
kraje, si za varno shranjevanje insulina kupite izolirno 
torbico.

Na letališču

● Varnostniku povejte, da imate sladkorno bolezen in s 
seboj medicinske pripomočke in zdravila. Pripomočki 
so dovoljeni pri prehodu skozi varnostni nadzor. 
Shranite jih v jasno ločeno torbo in jih prijavite 
na prijavnem okencu. Postopek bo lažji, če so 
predpisana zdravila in pripomočki ustrezno označeni 
z nalepkami, na katerih je vaše ime (kot na vozovnici). 

Res je, da vam sladkorna bolezen nalaga več razmisleka 
pred potjo kot običajnim popotnikom in dopustnikom. 
Po vendarle ne preveč zahtevni pripravi pa boste lahko 
prepričani, da boste na počitnicah uživali prav toliko, 
kolikor morate. Henry Ford je dejal: »Osnovna skrivnost 
uspeha je biti pripravljen.«

Mary Lou Barrette, Rochev regijski specialist za klinično prakso
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Zares ni boljšega časa za kolesarjenje 
kot prav ta trenutek. Odločite se lahko 
za lahkotne kolesarske počitnice po 
podeželskih cestah in kolovozih ali za 
gorsko kolesarjenje, ki ga ponujajo mnoga 
turistična središča pri nas ali v sosednjih 
državah. Niti kolesa vam ni treba imeti – 
še nikoli namreč ni bilo tako enostavno 
sposoditi si kolo in čelado ter vso družino 
popeljati na oddih na podeželje. Vedno več 
ljudi se tudi za prevoz na delo odpoveduje 
avtu in namesto tega raje vzame kolo.

Kolesarjenje je idealna izbira za izlete zato, ker ponuja 
odlično priložnost za čas s prijatelji ali družino. Hoja je 
dobra, vendar pa peš ne moremo tako daleč kot na dveh 
kolesih. Vožnja z avtom nas prikrajša za naravo in vso našo 
pozornost usmerja na cesto. Kolo pa nam ponuja pravšnjo 
hitrost, s katero dosežemo že lepo razdaljo v le nekaj urah. 
S kolesom smo na svežem zraku, pogrejejo nas sončni 
žarki, uživamo v čudovitem vonju rastlin … in na kolesu 
smo ravno prav visoko, da pogled seže tudi čez ograje in 
žive meje. 

Če še niste kolesarili, boste prijetno presenečeni, kako 
udobna in preprosta za vožnjo so sodobna kolesa. Danes 
se pričakuje najmanj 21 prestav (nekatera kolesa jih 
imajo 27), s katerimi prekolesarimo pravzaprav vse. Široke 
zračnice na kolesih in primerno vzmetenje ublažijo vožnjo 
po kolovozih, kjer je veliko kamenja, udrtin in drugih 
neravnin, poleg tega imajo kolesa tudi učinkovite zavore.

Sladkorna bolezen ni ovira za kolesarjenje – celo nekateri 
vrhunski kolesarji imajo sladkorno bolezen. Poznamo 
profesionalno kolesarsko ekipo, v kateri so samo ljudje  
s sladkorno boleznijo tipa 1. Team Diabetes UK vodi elitni 
kolesar Ian Rees, pri katerem so sladkorno bolezen tipa 1 
odkrili pred 13 leti. 

Kolesarjenje ne zagotavlja samo zabave, ampak je dobro 
tudi za zdravje. Je še ena oblika telesne dejavnosti, s katero 
lahko izgubite nekaj telesne teže in okrepite svoje mišice.

Kolesarjenje poveča vaše energijske potrebe in zniža raven 
krvnega sladkorja (Colberg SR, Diabetes care 2013; 36: 
177). Zato je dobro, da se tudi pred to telesno dejavnostjo 
posvetujete s svojim diabetološkim timom.

Kolesarjenje  
za zabavo in zdravje
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Med kolesarjenjem je treba preverjati raven krvnega 
sladkorja in skrbeti za poseben vnos ogljikovih hidratov, 
morda boste morali prilagoditi tudi svoje zdravljenje 
z zdravili. Povprašajte svoj diabetološki tim o tem, 
koliko posebnih vnosov ogljikovih hidratov boste 
potrebovali, o preverjanju ravni krvnega sladkorja in 
prilagoditvi zdravljenja z zdravili, ki jih imate predpisana 
ali jih boste morda še potrebovali. Na trgu je kar nekaj 
visokoenergijskih prehranskih izdelkov za športnike, 
najprej pa poskusite z običajnimi ogljikovimi hidrati, ki ste 
jih vajeni in za katere veste, kako učinkujejo na vaše telo.

Pomembno

Preden se usedete na kolo

● Posvetujte se s strokovnjakom, najbolje 
v specializirani prodajalni s kolesarsko 
opremo.

● Priskrbite si primerno opremo (podložene 
kolesarske hlače ali dres, čelado, očala in 
dobro vzdrževano kolo primerne velikosti) 
ter oblačila za različne vremenske razmere.

● S seboj imejte vedno dovolj vode in 
ogljikovih hidratov.

● Naučite se zakrpati zračnico.

Poglejte še nase

● Svojemu diabetološkemu timu povejte, kaj 
načrtujete, ter se s svojimi zdravstvenimi 
strokovnjaki posvetujte o potrebnih 
prilagoditvah zdravljenja z zdravili in o 
potrebah po ogljikovih hidratih.

● Še preden se lotite kolesarjenja, mora biti 
vaša sladkorna bolezen dobro urejena (torej 
kar najbolj urejene ravni krvnega sladkorja, 
ki jih tudi redno preverjate).

● Preglejte svoja stopala. Preverite, ali so vam 
obutev in nogavice zares prav.

Nekaj koristnih učinkov kolesarjenja (po britanski 
zvezi kolesarjev):

● Če redno kolesarite, je vaše splošno zdravje 
tako, kot če bi bili približno 10 let mlajši.

● Kolesarjenje je prijaznejše do vaših sklepov 
kot tek ali katera druga visokointenzivna 
aerobna vadba.

● Veliko kolesarjev pravi, da kolesarjenje znižuje 
raven stresa, ki ga sicer doživljajo, in sprošča.

● Stopnjo napora lahko prilagajate glede na 
svojo trenutno vzdržljivost in cilje, ki ste si jih 
zastavili.

● Redno kolesarjenje izboljša ravnotežje in 
koordinacijo.

● Ljudje, ki se v službo vozijo s kolesom, so 
manj odsotni z dela kot zaposleni, ki za 
prevoz na delo ne uporabljajo kolesa.

● Pravzaprav vsak lahko uživa koristne učinke 
kolesarjenja na zdravje – s pravo opremo.

● Za hitro kolesarjenje porabimo približno 500 
kalorij na uro, tako da ta telesna dejavnost 
pripomore tudi k ustrezni telesni teži.

● Kolesarjenje je ena od telesnih dejavnosti, ki 
lahko postane vsakodnevna, saj je kolo tudi 
prevozno sredstvo. 
 
Vir: Britanska zveza kolesarjev, članek na: https://www.britishcycling.org.uk/
recreation/article/ww-Wise-Words---Cycling-and-Health-0



Ste morda že izpustili merjenje krvnega sladkorja, ker 
je bilo tisti trenutek neudobno oziroma nepriročno? 
Na primer v trgovini, med telesno vadbo, v šoli ali 
restavraciji. Morda je bilo težko najti primerno površino, 
na katero bi odložili vsebnik s testnimi lističi, lancete, 
sprožilno napravo in merilnik. Ali pa niste vedeli, kam bi 
odložili uporabljene testne lističe in lancete.

Merjenje brez površine, na katero bi odložili 
pripomočke, je lahko nerodno. Da bi vse držali v 
naročju, je svojevrsten izziv, merjenje krvnega sladkorja 
stoje pa je težko izvedljivo.

Pomagamo vam, da svoje življenje živite z manj 
omejitvami
S sistemom Accu-Chek® Mobile je merjenje krvnega 
sladkorja enostavnejše, hitrejše in bolj diskretno kot z 
običajnimi merilniki.* Ker združuje kaseto za merjenje, 
lancete, sprožilno napravo in merilnik v en privlačen 

Accu-Chek® Mobile -  
udobje brez testnih lističev

in enostaven sistem, vam ni več treba uporabljati testnih 
lističev in lancet ter iskati primernega odlagališča zanje, in 
to za vsako merjenje posebej. Z Accu-Chek® Mobile se le za 
trenutek ustavite in si izmerite krvni sladkor, stoje ali sede. 
Merjenje s tem sistemom kar najmanj zmoti vaš vsakdan in 
druge dejavnosti.

Oglejte si sistem Accu-Chek® Mobile in izvedite  
več o njegovih koristih in načinu uporabe na 

www.accu-chek.si/S1281/Accu-Chek+Mobile.

Če sistem Accu-Chek® Mobile že uporabljate,  
lahko svoje znanje o načinu merjenja z njim osvežite  
z videonavodili, dostopnimi na 

www.accu-chek.si/S6700/Videonavodila.

*Raziskava med uporabniki Accu-Chek Mobile, avgust 2013. Podatki so na voljo v družbi Roche.
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Za več informacij obiščite spletno stran www.accu-chek.si.

Experience what’s possible.

Sistem Accu-Chek Mobile izpolnjuje zahteve standarda EN ISO 15197
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE in FASTCLIX so zaščitene blagovne znamke  
družbe Roche. © 2015 Roche Diagnostics.

Roche farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
Brezplačen telefon: 080 12 32

Ste pripravljeni na merjenje 
brez testnih lističev?
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Just test. Let the Accu-Chek Mobile

50

• 50 testnih polj na enem traku  
• Brez ukvarjanja s posameznimi testnimi lističi 
• Brez odpadka  
• Sprožilna naprava na 1 KLIK
• 6 lancet v bobenčku 
• Le 4 enostavni koraki za merjenje  

VIDEONAVODILA Accu-Chek®

Enostavno učenje za uporabo merilnika ravni glukoze v krvi – z VIDEONAVODILI
na spletni strani www.youtube.com/AccuChekSlovenia



Natančno branje, točni odgovori 
Spoštovani bralci, pred vami je nagradni kviz. Odgovori na vprašanja so skriti v prispevkih tokratne izdaje novic ZOOM 360°.
Vprašalnik izpolnite in nam ga pošljite po pošti na naslov Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, ali na elektronski 
naslov slovenija.accu-chek@roche.com. Izmed vseh, ki nam boste do 15. julija 2015 poslali vprašalnik s pravilnimi odgovori, 
bomo izžrebali 50 nagrajencev in jih obdarovali z uporabnim darilom.

1. Označite pravilno trditev:
□ Vrednost hemoglobina a ena c (HbA1c) izraža povprečno vrednost krvnega sladkorja v telesu v zadnjih dveh do treh mesecih.
□ Vrednost HbA1c se obvezno določi enkrat na dve leti.
□ Merjenje HbA1c lahko nadomesti samokontrolo glikemije na tešče oziroma pred obroki in po obrokih.
□ Ciljna vrednost HbA1c pri osebi s sladkorno boleznijo je ≤7 %.
□ Vsak odstotek, s katerim uspemo znižati vrednost HbA1c, bo pomenil zmanjšanje tveganja dolgoročnih zapletov sladkorne 

bolezni.

2. Kako lahko prepričimo nastanek zapletov na nogah? Označite pravilno trditev:
□ Z dobrim nadzorom ravni krvnega sladkorja.
□ Z vsakodnevnim pregledom nog, da odkrijemo, ali so se na njih pojavile spremembe v barvi, razjede, ureznine, podplutbe 

ali poškodbe.
□ Z rednim preverjanjem, ali noge normalno (dobro) čutimo.
□ S temeljitim pregledom nog, ki ga opravi zdravnik vsaj enkrat letno.
□ Vse od naštetega.

3. Od prehrane je odvisen uspeh celovitega zdravljenja sladkorne bolezni. Uravnotežen in zdrav jedilnik naj vsebuje (označite 
pravilno trditev):
□ Najmanj tri glavne obroke na dan.
□ Vsak obrok naj vključuje beljakovinsko živilo (pusto meso, stročnice, jajca, siri in skuta), ki bo ublažilo porast ravni krvnega 

sladkorja, povzročenega zaradi zaužitja ogljikovih hidratov.
□ Vsaj 400 g raznovrstne surove ali prej skuhane zelenjave.
□ Do 250 g sadja, v najmanj dveh obrokih.
□ Maščobe živalskega izvora (maslo, smetana, svinjska mast, loj) – za pripravo hrane.
□ Hrano, bogato z vlakninami (polnozrnati kruh, testenine iz polnozrnate moke, rjavi riž, zelenjavo, sadje), ki med drugim 

upočasni porast ravni krvnega sladkorja po obroku in ugodno vpliva na raven maščob v krvi.

4. Katere od naštetih lastnosti lahko pripišemo merilniku Accu-Chek® Mobile?
□ Testne lističe, lancete, sprožilno napravo in merilnik združuje v en privlačen in enostaven sistem.
□ Izvaja točne in natančne meritve.
□ Omogoča enostavnejše, hitrejše in bolj diskretno merjenje krvnega sladkorja.

Ime:

Ulica, hišna številka:

E-pošta: Podpis:

Priimek:

Poštna številka, mesto:

Krvni sladkor spremljam z merilnikom (prosimo, ustrezno obkrožite):

Uporabljam drug merilnik: ............................................................................................................................................................................................................

Prosimo, zaupajte nam, kolikokrat na dan si izmerite krvni sladkor: .............................................................................................................................

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

N AG R A D N I  K V I Z

Pravno obvestilo
Podjetje Roche d.o.o., Vodovodna cesta 109, 1000 Ljubljana, matična številka 1957023 (v nadaljevanju besedila Roche d.o.o.), spoštuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ima vse svoje kataloge zbirk osebnih podatkov 
vpisane v Register zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi in vzdržuje Informacijski pooblaščenec. Podjetje Roche d.o.o. vam zagotavlja, da bo z vsemi vašimi informacijami ravnalo strogo zaupno in jih ne bo posredovalo tretjim osebam. 
Podjetje Roche d.o.o. bo zgoraj navedene osebne podatke kot upravljavec osebnih podatkov uporabljalo za sodelovanje v nagradni igri, za namene obveščanja o skrbno izbranih informacijah in ponudbah, za katere bo menilo, da so 
za vas zanimive, ter za izvajanje tržnih raziskav. Vaši posredovani podatki se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja ne odjavite. Od prejemanja informacij se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da pišete na elektronski naslov 
slovenija.accu-chek@roche.com, ali pa tako, da pokličete brezplačen telefon 080 12 32 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro). S sodelovanjem v nagradnem kvizu in podpisom tega vprašalnika dovolim podjetju Roche d.o.o., 
da moje zgoraj navedene osebne podatke uporablja za namene obveščanja o skrbno izbranih informacijah in ponudbah, za katere meni, da me bodo zanimale, za sodelovanje v nagradni igri in za izvajanje tržnih raziskav. Obenem 
izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo name v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007). Izjavljam tudi, da me je podjetje Roche d.o.o. seznanilo z dejstvom, da je posredovanje osebnih podatkov prostovoljno in da če zgoraj navedenih osebnih podatkov ne želim 
posredovati, me podjetje Roche d.o.o. ne bo obveščalo o informacijah ali ponudbah, ne bom sodeloval v nagradni igri in v zvezi z mojimi osebnimi podatki ne bo izvajalo tržnih raziskav. Seznanjen sem, da se lahko iz sistema sporočil 
kadarkoli izpišem, in sicer tako, da to sporočim na elektronski naslov slovenija.accu-chek@roche.com ali pokličem na 080 12 32.
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BREZ KODIRANJA

Nekateri merilniki ravni glukoze v krvi dajejo netočne rezultate, ki lahko vodijo k netočnim odmerkom 
insulina. Pravzaprav kar 24 merilnikov ravni glukoze v krvi ni bilo točnih, ko so jih nedavno preverjali 
v raziskavah.* Točne rezultate pa lahko pričakujete od merilnika Accu-Chek Aviva, ki je uspešno 
opravil vsa preverjanja glede točnosti* in izpolnjuje celo strožje kriterije najnovejšega splošnega 
standarda glede točnosti.1

ACCU-CHEK in ACCU-CHEK AVIVA sta zaščiteni blagovni znamki družbe Roche. © 2015 Roche Diagnostics. 

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

Experience what’s possible. 

Ste že našli točnost, ki jo potrebujete?

*Merilnike so ovrednotile tri raziskave, in sicer glede na splošni standard, ki določa, da mora biti ≥95 % posameznih rezultatov merjenja znotraj 
± 0,83 mmol/l pri koncentracijah glukoze v krvi <5,55 mmol/l in znotraj ± 15 % pri koncentracijah ≥5,55 mmol/l glede na proizvajalčevo 
referenčno metodo. Viri: Freckmann G et al. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(5):1060-1075.; Baumstark A et al. J Diabetes Sci Technol. 
2012;6(5):1076-1086.; Brazg RL et al. J Diabetes Sci Technol. 2013;7(1):144-152. Raziskave je podprla družba Roche Diagnostics.
 
1  Podatki, na voljo na sedežu družbe. ISO 15197:2013, in vitro diagnostic test systems requirements for blood glucose monitoring systems for 

self-testing in managing diabetes mellitus include tighter requirements for accuracy and new criteria for hematocrit and other interferences.



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 znam-
ke družbe Roche. © 2015 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)

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

Merilniki 
Accu-Chek


