
ou5t-x KAN GLuKozu
(Hypogtycaemia-Low B lood Glucoze)

Hypo-diigiik kan glukozu seviyesi, kan kan glukoz diizeyinin 4 mmol/l'nin altrna diigtiifii

durumlarda gerqeklegir.

Bu genellikie insulin tedavisi g<irenlerde vebazr tabletleri kullananlarda giiriiliir. Sadece diyet ile

aiyi'letini kontrol edenlerde atigtit kan glukoz seviyesi oluqmaz.

Not: Ban insanlar kan glukoz seviyeleri 4.o 'iin iistiinde oldufiu halde kendilerini kan glukoz

.*iy*iatfS"kmtig giti f,issederler. Bunun sebebi t.n S!u.!to.z-q swiyenizin,.trgrz.am.antinfSl-

atiqit of-d.r olabi.] e"";;g.r""k kan glukoz diiqiiklii[ii" gibi deferlendirip tedavi etmeyrniz'

Bununla birlikte, Ui, p"ti" Vil'"*f. utiitr"uUifirriniz. 6rie[ii; bir plr'u meyva' bir iki kraker gibi'

Hypo-Diiqiik kan glukozu seviyesi nedenleri

. kanda gok fazla insiilin bulunmasl
o kanda gok az glukoz bulunmast

Hypo-diigiikkan glukozuna yol aqan durumlar

. 6gtin atlamak ya da geci}tirmek, veya iifiinlerde yeterince karbonhidrat yememek

( olnefiin; ekmek, prinq, makarna , patates. meyva)

o Het zamankinden daha fazla egzersiz yapmak
r Alkol ttiketmek ve yeteri kadar karbonhidrath yiyecekler yememek

r insulini veya diyabet tabletlerini fazla dozda kullanmak'

E[er kan glukoz seviyeniz diigiikse " Hypo" aqafrdaki belirtileri hissedersiniz
o Terlemek
r Titremek
r Bag dirnmesi
o Aqhk hisi
r Qarprntr
r A[rz bcilgesinde kanncalamma ve uyrqma hissi
r BaS agnst

E[er kan g]ukoz seviyesi daha fazla diiqmeye devam ederse, aqafrda stralan daha ciddi belirtiler
ortaya grkabilir;

. qift gdrme
r Kafa kangtkltft
r Beklenilmeyen dawanry bigimleri
r Rehavethissi(bilincinkaybedilmesiylesonuqlanabilir)

Not. E[er uzun yrllardrr diyabet hastasrysanrz, diigiik glukoz seviygfi hig bir belirti vermeden

olugabillir ve bunun farkrnaiedece kan glukozunuzu iilgerek varabilirsiniz. E[er bu durum
gergeHegiyorsa diyabet bakrm ekibinizden biriyle konuqunuz.



Hipo cLiSEMi - KAN GLUKOZU DU$tiKtUcU DURIIMIARINDA YAPILMASI
GBREKENLER.

. Dii$iik kan glukozu belirtilerinin neler oldufunu unutmaFnlz.

ilk olarak Kan glukozu seviyesinin diiqiik oldufu durumlarda, kan glukozunuzu hrdt bir
qekilde yiikseltecek ve glukoz( qeker) igeren birtakrm grdalar yemeli veya igmelisiniz. Hrzh etki
gcisteren karbonhidratlar gibi.

6rne$in: 4-5 dextroz veya lukozade tableti
8o ml Lucozade
r5o ml asitli diyet olmayan igeceHer
6-8 Jelly Beans ya da Jally Babies( glucose igeren).
Suya katrlmrq 3 tath kaErfr qeker

Uyan: $ekeri siite kanqtrrarak iqmeyiniz- bu kan qekeriniz iizerinde hrzir etki gostermez.

E[er ro - 15 dakika sonra kan qekeriniz hala diiqiikse, qekerinizi yiikseltene kadar tekrar hrzh
qahgan karbonhidratiar dedifiimiz ve yukanda ornekleri verilen yiyecek ve igecek grubundan
yemeniz gerekmektedir. Tekrar ro-r5 dakika bekledikten sonra kan glukozunuzu yeniden 6lgiin,
kan glukozun normal dtizeye grkan kadar iqlemi tekrarlapn:z.

ikinci olarak: E[er ilk yanm saat iqinde yemek yemeyecekseniz, yavaq etkili karbonhidrat
grubu yiyeceklerden yemeniz, kan gekerinizin tekrar diigmesini irnleyeceltir. iyi seqenekler
gunlardrr:

r dilim tahrlh ekmek
bir parga taze meyva; elma seftali, armut
2 veya 4 tane yulaflr veya kepekli ya da rich tea denilen biskiivi
kiigiik bir porsiyon yofurt
zooml bardak stit

Hipocr,isEMiyi - KAN cLUKozu oUgUxrUcthni oNrnvrn yor,r.aRr

. Diizenli yemek yemek ve her iifiinde yeterli karbonhidrat tiiketmek. Bunu diet
uzmaruyla daha detayh konugmanu gerekebilir.

r Mutlaka insiilin veya tabletlerinizi dofru doz da ahnrz. Ozellik]e egzersiz yaparken buna
dikkat ediniz.

. EEer uzun siireli ve daha afr egzersiz yapacaksamz,biraz daha fazla karbonhidrat gurubu
yiyecekyemelisiniz veya insiilin kullamyorsanu, insulinin dozunu diigiirmeniz
gerekmektedir,( bunu diyabet doktorunuz veya hemqirenizle daha detayh konusunuz.)

. Aq karnrna alkol kullanmarlrn:z.

I.ryARI
r Yantnrzda hrzh etki gdsteren karbonhidrat veya geker igeren yiyecekler veya glukoz tableti

taqtytmz. B6ylelikle beklenmeyen zamanda ya$anan kan qekeri diigiiqlerine miidahale
edebilirsiniz.

. Yanrnrzda diyabetli oldufiunuzu belirten kart veya bilezik tagr1rruz.

. Aile bireylerinize, arkadaglannlza ve iq arkadaqlannrza, hypo-dtiqiik kan glukozu
durumlannda ne yapmalan gerektifini ofretiniz.


