Kwasica ketonowa jest niebezpieczna!
Należy wiedzieć, jak jej zapobiec. Niniejsza broszura informuje, kiedy sprawdzać
obecność ketonów i co robić, jeśli zostaną wykryte.

Czy dwa badania zawartości
glukozy we krwi wykonane
przed posiłkami w odstępie 4
godzin pokazują, że Twój
poziom glukozy we krwi
jest wysoki (ponad 17)?

lub Nie czujesz się dobrze?
NIEBEZPIECZNE OBJAWY

Swojemu rodzicowi,
partnerowi lub
pomocnemu znajomemu
powiedz, że jesteś chory i

Jeżeli doświadczasz jednego z poniższych:
Przez 2-4 godziny masz nieustanne wymioty
Ciężko lub szybko oddychasz
Masz ból brzucha
Jesteś umiarkowanie lub ciężko odwodniony

•
•
•
•

Możesz mieć kwasicę ketonową i musisz w
trybie pilnym poddać się badaniu w szpitalu.

Swój poziom glukozy we krwi sprawdzaj co
najmniej 4 razy dziennie, a obecność ketonów co
najmniej 2 razy dziennie, dopóki nie będziesz
pewien, że Twój stan się ustabilizował.

Sprawdź obecność ketonów.
Czy ketony są dodatnie?

Nie

Mocz: więcej niż śladowa ilość, lub
Ketony we krwi: więcej niż 1 mmol/L?

Jeżeli zawartość ketonów w moczu wynosi
+++ lub więcej lub poziom ketonów we krwi
ponad 3 mmol/L, zawartość glukozy oraz
ketonów sprawdź ponownie w ciągu 2 godzin.

Tak
Jeżeli poziom glukozy we krwi wynosi
mniej niż 12 mmol/L
Jeżeli poziom glukozy we krwi
wynosi 12 mmol/L lub więcej

Przyjmij dodatkową dawkę szybko działającej
insuliny. (Osoby korzystające z pompy insulinę
powinni przyjąć długopisem lub strzykawką).
Odpowiednią dawkę wyliczysz dodając wszystkie
przyjmowane zazwyczaj w ciągu jednego dnia
jednostki i dzieląc ich sumę przez 6 (maksymalna
pojedyncza dawka wynosi 15 jednostek).

Jeżeli 4 godziny później poziom cukru we krwi jest
nadal wysoki, ponownie przyjmij dodatkową dawkę.
Kontroluj poziom cukru oraz ketonów we krwi – w razie
konieczności dodatkową dawkę insuliny możesz
przyjmować co 4 godziny. Jeżeli w ciągu 12 godzin
Twój stan się nie ustabilizuje, skontaktuj się ze
swoim zespołem diabetologów. Jeżeli Twój stan się
pogarsza, jak najszybciej postaraj się o uzyskanie
porady lekarskiej. Lekarzom powiedz, że możesz
mieć ketokwasica cukrzycowa.
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Może to być ketoza głodowa. Pamiętaj o
spożywaniu wystarczającej ilości
węglowodanów (w postaci pokarmu stałego lub
płynów). Jeżeli masz mdłości, węglowodany
przyjmij w postaci słodkiego napoju, który pij
małymi łykami. Planuj tak, aby w ciągu 1-2
godzin wypić jedną pełną szklankę takiego
napoju. Pij również dużo płynów bezcukrowych.

Bądź przygotowany
Trzymaj zapas pasków testowych na
obecność ketonów. Upewnij się, że nie są
przeterminowane. Po otwarciu, Ketostix™
należy wymienić w ciągu 6 miesięcy.
Należy mieć również zapas szybko
działającej insuliny (Actrapid, Apidra,
Humalog, Humulin S lub Novorapid).

Pamiętaj
•
•

Nigdy nie przestawaj przyjmować insuliny
Dodatkowo przyjmowane dawki insuliny
uzupełniają Twoje leczenie zasadnicze.
Twój organizm potrzebuje regularnej dawki
węglowodanów, nawet jeśli poziom cukru w
Twojej krwi jest wysoki.

