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Glukoza 75 g o smaku cytrynowym (Diather)
 

Cena: 5,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 g

Postać Proszki

Producent DIATHER

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Glukoza 75 g o smaku cytrynowym to wyrób wykorzystywany
przy badaniach oraz w stanach niedoborów. Glukoza 75 g o smaku cytrynowym w postaci proszku do przygotowania roztworu
doustnego przeznaczona jest do stosowania zgodnego z wytycznymi producenta lub zaleceniami lekarza. Glukoza ma przyjemny smak
cytrynowy, dzięki czemu łatwiej wypić uzyskany roztwór.

Na co jest Glukoza o smaku cytrynowym? Wskazaniem do stosowania produktu jest potrzeba wykonania testu obciążenia glukozą
OGTT. Badanie wykonywane jest u pacjentów z podejrzeniem cukrzycy typu 2. Na test OGTT należy udać się na czczo. Na miejscu
pobierana jest próbka krwi, po czym pacjent musi wypić sporządzony roztwór glukozy. Następnie bada się jego poziom cukru we krwi po
upływie 60 i 120 minut. Wskazaniem do stosowania produktu, jakim jest Glukoza 75 g o smaku cytrynowym, są również stany
niedoboru węglowodanów. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego może być pomocny w stanach
hipoglikemii, jeśli u pacjenta rozpoznano cukrzycę, a oprócz tego znajduje zastosowanie w stanach wyczerpania – w tym po
długotrwałym wysiłku fizycznym.

W opakowaniu znajduje się 75 g produktu Glukoza o smaku cytrynowym. Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta,
chyba że personel medyczny zdecyduje inaczej. Sposób stosowania produktu zależny jest od wskazania, w związku z którym
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego będzie używany. W celu wykonania testu OGTT konieczne
będzie rozpuszczenie zawartości 1 saszetki produktu w około 200–300 ml wody. Tak przygotowany roztwór glukozy powinien być
wypity w ciągu 3–5 minut. Po wypiciu roztworu pacjent powinien pozostawać w spoczynku do czasu kolejnego pobierania krwi.

Jeśli u pacjenta wystąpi hipoglikemia, pomocne może być przyjęcie doustne 10–20 g glukozy, dzięki czemu po około 10–20 minutach
poziom cukru w organizmie wzrośnie. Po tym czasie zasadne jest spożycie węglowodanów złożonych, dzięki czemu zmniejsza się
ryzyko wystąpienia kolejnego incydentu hipoglikemii. Po około 60 minutach dobrze jest powtórzyć badania cukru. Pacjenci leczeni
analogami insuliny lub stosujący pompę insulinową powinni przy hipoglikemii trzymać się reguły 15/15. Oznacza to, że powinni przyjąć
doustnie 15 g glukozy, a następnie po 15 minutach skontrolować glikemię. Jeśli wciąż będzie za niska, procedurę należy powtórzyć. W
stanach wyczerpania natomiast zwykle stosuje się doustnie 5–20 g glukozy jednorazowo.
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Istnieją także przeciwwskazania do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Glukoza
75 g o smaku cytrynowym. Takim przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Produkt wymaga
przechowywania w temperaturze pokojowej, w oryginalnym opakowaniu. Należy zabezpieczyć go przed działaniem wilgoci, a także
przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki
Glukoza o smaku cytrynowym.

Masa netto
75 g.

Charakterystyka
Proszek do przygotowania roztworu doustnego do postępowania dietetycznego w celu wykonywania doustnego testu tolerancji glukozy
(krzywej cukrowej), w stanach niedoboru węglowodanów, stanach wyczerpania, np. po długotrwałym wysiłku fizycznym, w stanach
hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą (np. przy przedawkowaniu insuliny).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie

w celu wykonywania doustnego testu tolerancji glukozy,
w stanach niedoboru węglowodanów, stanach wyczerpania,
w stanach hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Diather
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Twarda 1/14
00-114 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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