
Medicinska sestra svetuje pri 
uporabi pripomočkov za 

zdravljenje sladkorne bolezni 

MELITA CAJHEN 

UKC LJUBLJANA 

DIABETOLOŠKA AMBULANTA 

 



SLADKORNA BOLEZEN 

To je skupina presnovnih bolezni , katerim 

je skupna hiperglikemija, ki je posledica 

nezadostnega izločanja insulina, ali 

njegovega delovanja ali obojega. 

 



SLADKORNA BOLEZEN 

- simptomi sladkorne bolezni (poliurija, 

polidipsija in nepojasnjena izguba telesne teže) 

in naključna glukoza v plazmi > 11,1 mmol/l 

(naključno = kadarkoli preko dneva, ne glede 

na čas zadnjega obroka hrane) 

- - KS na tešče (brez zaužitja hrana vsaj 8 ur) > 

7 mmol/l(meritev je potrebno ponoviti najmanj 

2x) 

- KS 2 uri po začetku OGTT > 11,1 mmol/l                                                                



VRSTE SLADKORNE BOLEZNI 
 

Sladkorna bolezen tipa1 

Sladkorna bolezen tipa2 

 

 Drugi tipi (sekundarni, npr. pankreatogeni itd.) 

 Nosečnostna sladkorna bolezen 

 

 Motena toleranca za glukozo (MTG) 

 Mejna bazalna glikemija (MBG) 

 



PERORALNI ANTIDIABETIKI  

• ODMERJANJE: 

• - NA TEŠČE: zjutraj eno uro pred zajtrkom. 

• - NA PRAZEN ŽELODEC: uro pred jedjo ali dve 
uri po jedi. 

• - JEMANJE ZDRAVILA S HRANO: tik pred jedjo, 
med jedjo, tik po jedi. 



PERORALNI ANTIDIABETIKI  

• POMEMBNO 

• Tablet se ne lomi: podaljšano sproščanje 
(izničen učinek). Npr metformin; Aglurab, 
Glucophage, Metfogama, Siofor. 

 

• Tableta namenjena lomljenju ima zarezo. 

 



INZULINSKO ZDRAVLJENJE 

• KDAJ 

 - pri tipu SB1 

 - nosečnostna SB 

 - odpoved peroralne terapije 

 - akutni zapleti različnih stanj 

 - pomembnejše okužbe 

 - kirurški posegi 

- zdravljenje z glukokortikoidi 

 



INSULINSKO ZDRAVLJENJE 

• 1. DELOVANJE INSULINA 

• 2. VRSTE INSULINA 

• 3. ČAS/ VRH/ TRAJANJE DELOVANJA 

• 4. MESTA APLIKACIJE / VBRIZGAVANJE 

    ------------------------------------------------------- 

• 5. HIPOGLIKEMIJA 



 



INSULINI NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU 
                            

Ultrakratki analogi  
 
Kratki humani  
 
Srednjedolgi  humani (NPH)  
 
Dolgi analogi + ultradolgi analogi 
 
 
Bifazični 
                                       



NR, HUL, Apidra 

ARH, HuR 

HuN, IT,Insuman 

levemir 

Lantus,Tre

siba, 

Toujeo 

Degludek

,  



Pravilno vbrizgavanje insulina 

• 1. Čas vbrizgavanja insulina. 

• 2. Mesto vbrizgavanja. 

• 3. Menjavanje vbodnega mesta:  rotacija. 

– POMEMBNA PREVENTIVA LIPOHIPERTROFIJE 



MESTA APLIKACIJE 



TEHNIKA VBRIZGAVANJA INSULINA 

8mm igle 4mm, 5mm, 6mm igle 



KAJ JE LIPOHIPERTROFIJA 

• - to je zatrdlina zaradi kopičenja 
spremenjenega maščevja. V tem predelu je 
absorbcija spremenjena. 

 

 



Posledice lipohipertrofije 
 

• Težave: 

• - nepojasnjene visoke ali nizke vrednosti 
krvnega sladkorja. 

• - večji odmerki insulina.  



Vloga patronažne medicinske 
sestre 

 

• Odkrivanje in prepoznavanje podkožnih 
sprememb pri sladkornem bolniku. 

• Svetovanje pravil pravilne aplikacije. 

• Napotitev v diabetološko ambulanto. 



Peresniki, ki niso insulini 

• GLP-1 agonisti; posredno povečajo izločanje 
insulina iz trebušne slinavke in upočasnijo 
praznenje želodca. 

• 1. Trulicity   

• 2. Byetta   

• 3. Bydureon  

• 4. Victoza  

• 5. Lyxumia     



Insulin degludek in liraglitid (victoza) 



VZROKI ZA HIPOGLIKEMIJO 

• Prevelika doza insulina/ antidiabetičnih 

zdravil. 

 

• Premalo hrane. 

 

• Drugačna hrana kot običajno. 

 

• Večja telesna aktivnost. 



UKREPI PRI HIPOGLIKEMIJI 

Blaga hipoglikemija; 

zaužiti dodaten obrok OH, ki se počasi resorbirajo. 

 

Srednje huda hipoglikemija; 

zaužiti OH, ki se hitro 

resorbirajo (vitergin tab.,glukotabs, glukozni gel..),  

nato pa še OH., ki se počasi resorbirajo. 

 

- pravilo 15/15 



HUDA HIPOGLIKEMIJA 

Pomembna je osveščenost svojcev, 

• motnje zavesti, 

• nič per os, ( v usta) 

• položaj nezavestnega 

• uporaba injekcije GLUKAGON, 

• poklicati reševalce. 



Kako ravnati z gospodinjskimi 
infektivnimi odpadki 

-  zbirni center komunalnega podjetja. 

-  pomične zbiralnice 







HVALA ZA POZORNOST 


