פריסטייל ניאו

חדש בישראל

מערכת חכמה
לבדיקת סוכר וקטונים:

פריסטייל ניאו
תכירו את המערכת החכמה לבדיקת
סוכר וקטונים מבית Abbott

חיצי מגמה עוזרים לך לקחת חלק
אקטיבי בניהול הסוכרת שלך
תיעוד מינוני אינסולין עוזר לך להימנע
מטעויות
התאמת מינון אינסולין אישי עוזרת לך
להישאר בטווח המטרה
מסך מגע ברור מאוד וקל לקריאה

1

דיוק גבוה לבדיקת סוכר וקטונים בדם
 טיפה קטנה ,תוצאה תוך  5שניות
 ייחודי! עטיפה נפרדת לכל מקלון
בדיקה
תוכנה מתקדמת לניתוח נתונים
FreeStyle Auto Assist Neo

קוד ירפא - 28950 :מד סוכר פריסטייל ניאו
 - 28257מקלונים לבדיקת סוכר  50יח'
Meets performance of ISO 15197:2013
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אנו גאים להציג את המכשיר החדש בישראל המאפשר
בדיקת -βקטון בדם

?

מהם קטונים?

קטונים הם תוצר לוואי טבעי של פירוק השומן
בגוף ,הם מופיעים אצל סוכרתיים כאשר יש מחסור
באינסולין בדם .רמה גבוהה של קטונים עלולה
לגרום לקטואצידוזיס ,מצב המחייב התערבות
רפואית ועלול להיות מסכן חיים.
מתי עלולה להתרחש קטואצידוזיס
(חמצת קטוטית  )DKAאצל סוכרתיים?
• רמות הסוכר גבוהות מ250 - 300 mg/dL-
• בזמן מחלה
• במצבי לחץ
• בהריון
• כאשר נוטלים תרופות מסוג מעכבי SGLT-2

?

?

מתי סוכרתיים צריכים לבדוק קטונים?2

במצב של צום ממושך ,מחלה ,כאשר רמות הסוכר
גבוהות מ 250 - 300 mg/dL-או כאשר יש חשד
להתייבשות.

?

כיצד ניתן למנוע קטואצידוזיס?

ניתן למנוע קטואצידוזיס אם מודעים לגורמי הסיכון,
מקפידים על משטר טיפול מומלץ בסוכרת -
במיוחד בעת מחלה ,ובאמצעות מעקב קפדני
של רמות הגלוקוז והקטונים בדם.

?

למה לבדוק קטונים בדם?

האגודה האמריקאית לסוכרת ( )ADAקבעה
שבדיקת קטונים בדם עדיפה על בדיקת קטונים
בשתן והינה שיטה אמינה לאיבחון
וניטור של קטואצידוזיס (.)DKA
השוואה בין בדיקת קטונים בדם
לבין בדיקת קטונים בשתן

מידע קליני מדויק יותר -
סימנים מוקדמים ובזמן
אמת לקטואצידוזיס
פחות טעויות רפואיות -
התוצאות לא מושפעות
מרמות גבוהות של תרופות
נפוצות או חומרים אנדוגנים
פחות טעויות משתמש -
אין צורך בפרשנות ויזואלית
של צבעים ע"י המטופל
נוחות  -זמן מדידה קצר
של  10שניות ופחות
קלה לביצוע  -ניתן לבצע
עם מד סוכר

בדיקת
-βקטון
בדם

בדיקת
קטונים
בשתן

כן

לא

כן

לא*

כן

לא

כן

לא

כן

לא

*מושפע מכמויות גבוהות של חומצה אסקורבית (ויטמין ,)C
קפטופריל וכו'

קוד ירפא:
 - 42392מקלונים לבדיקת קטון  10יח'
2מומלץ להיוועץ עם רופא לצורך התאמת טיפול
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