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NAMEN Spremljanje in obvladovanje sladkorne bolezni 
INDIKACIJA - predpisane redne kontrole glukoze v krvi 

- stanovalec, ki kaže ali opozori na znake hipoglikemije ali 
hiperglikemije 
 

CILJI Pravilno določiti vrednost glukoze v kapilarni krvi 
IZVAJALEC DMS, SMS, pripravnik pod nadzorom, dijak pod nadzorom, 

zdravnik, študent pod nadzorom 

ŠTEVILO 
IZVAJALCAV 

Ena oseba 

PROSTOR Soba, prostor za intervencije 
METODA DELA Čista metoda dela 

MATERIALI IN 

PRIPOMOČKI 
- tasa 

- razkužilo za roke 

- razkužilo za kožo 

- zloženci ali tamponi 
- testni senzorji 

- lanceta 

- merilnik glukoze v krvi 

- ledvička 

- zbiralnik za ostre predmete 

- knjižica sladkornega bolnika 

 

IZVEDBA 

 

 

- Stanovalca seznanimo z namenom in postopkom določanja 
glukoze v krvi 

- Razkužimo roke 

- izberemo prst iz katerega bomo pridobili vzorec krvi (vedno 

zabadamo lateralno v zadnjo falango drugega do petega prsta 

roke - jagodica prsta ob strani) 

- mesto vboda razkužimo 

- upoštevamo kontaktni čas 

- vklopimo merilnik, kateri poda testni lisič 

- vbodemo v prst 

- prvo kapljico krvi obrišemo, nato pustimo, da samodejno 
(*2) nastane kapljica krvi (lepo oblikovana in dovolj velika), 

ki jo približamo testnemu senzorju, ta pa s kapilarnim 

vlekom posrka kapljico krvi 

- odčitamo izmerjeno vrednost 
- z izmerjeno vrednostjo glukoze v krvi seznanimo stanovalca 

- testni senzor odvržemo v ledvičko 

- lanceto odvržemo v zbiralnik za ostre predmete 

- pospravimo pripomočke in razkužimo roke 

- vrednost zapišemo v knjižico 

 

DOKUMENTIRANJE Vrednost krvnega sladkorja ustrezno dokumetiramo v 

knjižico merjenja krvnega sladkorja za sladkorne bolnike in 
računalniški program.  Knjižico vstavimo v zdravniški 
karton, da izmerjeno vrednost pogleda zdravnik. 
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POMNI: 

- Priporočena mesta vboda (najbolj primeren je prstanec, ker ga stanovalec najmanj 

uporablja pri vsakodnevnih opravilih, je pa zaželeno mesta vbodov menjati)  

 

  

 

 

- Ob nezadostni količini krvi lahko prst nežno stisnemo od priksimalnega proti 

distalnemu delu. 

- Če izmerjena vrednost glukoze v krvi pomembno odstopa od pričakovane ali ciljne 

vrednosti, takoj obvestimo zdravnika. 

- Vedno preverimo rok uporabnosti testnih senzorjev 

 

UKREPANJE V PRIMERU HIPOGLIKEMIJE 

Če nas stanovalec  opozori na možnost hipoglikemije ali nanjo sami posumimo (ZNAKI: 

tremor, motnje vida, potenje, palpitacije, lakota, zmedenost, agresivnost, upočasnjenost, 

zaspanost, motnje mišljenja, motnje zavesti), takoj izmerimo glukozo v krvi. Če je izmerjena 

vrednost glukoze manj kot 4,0 mmol/L, se ravnamo po naslednji shemi: 

- Če je vrednost izmerjene glukoze v krvi od 3,0 do 4,0 mmol/L damo enkrat 15 g 

glukoze per os (3 čajne žličke oz. ena zvrhana velika žlica) 

- Če je vrednost izmerjene glukoze v krvi pod 3,0 mmol/L damo dvakrat 15 g glukoze 

per os (dvakrat po 3 čajne žličke oz. ena zvrhana velika žlica) 

- Če je vrednost izmerjene glukoze v krvi pod 2,0 mmol/L apliciramo glukogen. 

Po zaužitju glukoze 15 minut počakamo in ponovno izmerimo glukozo v krvi. Če je po 15 

minutah izmerjena vrednost pod 4 mmol/L, postopek ponovimo. Ko je izmerjena vrednost 

glukoze v krvi 4 mmol/L ali več in je do naslednjega planiranega obroka še ena ura, naj 
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stanovalec poje kos kruha (dolgodelujoči ogljikovi hidrati) in nato zaužije planiran obrok. Če 

je do planiranega obroka manj kot ena ura, do takrat ni potrebno zaužiti ničesar. 
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