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  آنچه بايد بدانيم

  
. تهيه نموده است) گلوكومتر(ساله جهت كنترل قند خون دستگاه اندازه گيري قند خون 57آقاي  - بيمار ديابتي 

  .استفاده از اين دستگاه را نمي دارندبيمار نحوه 
  :چه نكاتي به هنگام استفاده از دستگاه گلوكومتر بايد مورد توجه قرار گيرد

  :نكات كاربردي در استفاده از دستگاه هاي اندازه گيري قند خون
اين دستگاه ها يك آناليز سريع از .نددستگاه اندازه گيري قند خون به صورت گسترده در بيمارستان ها، كلينيك ها و منازل استفاده مي شو

افزايش (هايپر گاليسمي) كاهش قند خون(سطح خوني گلوكز را برايمان فراهم مي كنندكه به واسطه آن ها مي توان از بروز هايپوگاليسمي 
اين . نترل شده نگه داشتدر بيماران پيشگيري كرد و سطوح قند خون بيماران ديابتي را در محدوده نزديك به نرمال و در حد ك) قند خون

  :بخش اصلي است 2دستگاه ها شامل 
  نوار دستگاه كه در يك قسمت مشخص با آنزيم ها پوشيده شده است  .1
 )شناساگر(دكتور .2

  :نكات مهم در مورد استفاده از دستگاه كنترل قند خون
  قبل از استفاده از دستگاه  دست هاي خود را با آب ولرم و صابون بشوئيد •
از مالش انگشتي كه براي خون گيري استفاده مي شود، جريان خون را در انگشت افزايش دهيد و از كناره  ي انگشت با استفاده  •

  دقت كنيد كه هميشه از يك انگشت مشخص براي خون گيري استفاده شود. جهت خون گيري استفاده كنيد
  پرهيزيدپس از استفاده از سوزن دستگاه، از فشردن انگشت براي خروج خون بيشتر ب •
از مقادير مناسب خون استفاده كنيد، اگر مقادير كافي خون روي نوار دستگاه قرار نگيرد ممكن است به خطا سطوح قند خون را  •

  كمتر از حد طبيعي نشان داده شود
در بسته در نگهداري آن ها و قرار گرفتن . نوارهاي اندازه گيري قند خون بسيار به رطوبت، دما و شرايط محيطي حساس هستند •

  درجه  سانتي گراد نگهداري كنيد 30بندي مخصوص دقت الزم را مبذول فرمائيد، نوارها را در دماي 
 ساعت ناشتايي را رعايت نمايد  14تا  8جهت انجام آزمايش قند خون ناشتا بيمار مي بايست به مدت  •

 . ماييد پس از انجام خونگيري ناشتا ، صبحانه معمول خود را طبق روال هميشگي ميل ن •

 . را استفاده نماييد  داروي خودچنانچه مي بايست قبل يا پس از صرف صبحانه دارويي مصرف نماييد، حتما ً •

ر سپرده و درست پس از اتمام صبحانه ساعت را به خاط نيز مي باشد، ساعت پس از غذا 2چنانچه نياز به اندازه گيري قند خون  •
 .اقدام نماييد جهت اندازه گيري قند خون  ،دو ساعت پس از آن

تا جاي ممكن از الكل براي تميز كردن انگشتان استفاده نكنيد، چون الكل پوست دست را خشك مي كند همچنين اگر الكل باقي  •
 .مانده روي دست كامال خشك نشود، امكان دارد قند خون باالتر از حد طبيعي نشان داده شود

دارند كه با توجه به شركت سازنده مي توان متفاوت باشد بنابراين  ±% 10تمامي دستگاه هاي كنترل قند خون يك خطاي •
دستگاه ها از دقت بااليي برخوردار نيستند و براي دانستن مقدار دقيق قند خون مقايسه با نتايج آزمايشگاه و استفاده از متدهاي 

  .آزمايشگاهي ضرورت دارد
   

 10:اطالعيه شماره 
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 انبي خطرناك بنزوكائين در محلولهاي بي حسي و ژل دندان درآوردن كودكان عوارض ج 

گزارشهايي مبني بر بروز متهموگلوبينميا و عوارض , بر اساس اعالم متخصصان بهداشت و درمان و بيماران سازمان غذا و داروي آمريكا  
كه براي بي حس كردن دهان و حلق در طي اعمال پزشكي و جانبي بالقوه كشنده اي ناشي از مصرف اسپري هاي بي حس كننده بنزوكائين 

يا استفاده از ژل ها يا محلولهاي بي حس كننده بنزوكائين كه بدون نسخه در داروخانه ها فروخته مي شود وبراي كاهش درد در هنگام 
لذا مصرف اين نوع . ؛ دريافت شده است  و يا سوزش دهان و لثه استفاده مي شود) بيماري جذام(دندان درآوردن بچه ها و زخم هاي خورنده

 .بي حس كننده ها در كودكان زير دوسال توصيه نمي شود
كه بيماري بسيار نادر اما خطرناكي است يعني اكسيد شدن آهن موجود در هموگلوبين گلبولهاي ) سندرم كودكان آبي(متهموگلوبينميا  
 .قرمز
اكسيژن را با خود حمل كند،و در صورت عدم حضور اكسيژن ، سلولهاي بدن ممكن در اين حالت هموگلوبين اكسيد شده نمي تواند  

در افراد باالي يكسال ،توانايي سريع تبديل متهموگلوبين به هموگلوبين وجود دارد و علي رغم سطح باالي . پوست كبود شود  است بميرند ويا
ر باقي مي ماند، به هر حال در كودكان زير شش ماه ، سيستم آنزيمي آنها نيترات و نيتريت ، مقدار متهموگلوبين در سلولهاي قرمز خون كمت

همچنين در افراد سالمند كه به . به دليل عدم تكامل ، توانايي كاهش متهموگلوبين به هموگلوبين را ندارند و متهموگلوبينميا اتفاق ميافتد
 .دتداليلي سيستم آنزيمي آنها صدمه ديده ممكن است ، همين اتفاق بياف

   
  استفاده از قطره تتراكائين جهت كاهش درد و سوزش ناشي از جوشكاري 

از اين . مورد استفاده صحيح آن منحصر به مطب و كلينيك و بيمارستان مي شود. قطره تتراكائين يك داروي بي حس كننده چشم است
سي بصورت محدود و در حد يك تا دو بار توسط قطره در هنگام معاينه چشم يا در انجام اعمال جراحي چشم و به منظور ايجاد بي ح

به همين جهت اين . بايد دانست كه اين دارو هيچ گونه خاصيت درماني در چشم ندارد. پزشك و يا ديگر پرسنل پزشكي استفاده مي شود
ده اند و فقط بايد آن را در دارو بصورت نسخه هيچگاه تجويز نمي گردد و داروخانه ها نيز از فروش و پيچيدن نسخه آن بصورت رايج منع ش

   .اختيار مراكز درماني قرار دهند
بد نيست بدانيم كه استفاده از اين قطره به ميزان بيش از يك يا دو بار در هر چشم مي تواند بشدت به سلولهاي سطح قرنيه آسيب برساند 

 .وسيع قرنيه و افت شديد بينايي نيست و زمينه را براي زخم و عفونت قرنيه فراهم سازد كه نتيجه نهايي آن چيزي جز لك

بيشترين افرادي كه اين قطره را بصورت سرخود و نابجا استفاده كرده و مي كنند و بعضا خود را عليل و نابينا كرده اند، عمدتا كساني 
همانطور كه . ول هستندهستند كه بدون رعايت نكات ايمني و استفاده از ماسك و عينكهاي محافظ، به حرفه جوشكاري يا تراشكاري مشغ

اين . ممكن است بدانيد، جوشكاري بدون ماسك و عينك ايمني مناسب، سبب سو ختگي سطح قرنيه چشم و متعاقبا درد شديد مي گردد
ساعت بشدت فرد مبتال را آزار مي دهد، اما حتي بدون درمان پس از اين مدت تسكين يافته و بدون هيچگونه  8تا  6درد معمو ال حدود 

اگر اين افراد ياد بگيرند كه اوال از وسايل ايمني استفاده كنند و در ثاني در صورت گرفتار شدن، از قر . رضه اي، سطح قرنيه التيام مي يابدعا
تا هشت ساعت با پد چشمي ببندند و اين مدت را  6صهاي مسكن مانند استامينوفن با و يا بدون كدئين استفاده كرده و چشمشان را بمدت 

اما متاسفانه اين افراد با اطالع داشتن از اثر بي حس كنندگي و طبعا . و استراحت داشته باشند، گرفتار هيچ عارضه اي نخواهند شد خواب
بعلت اينكه اثر اين قطره . ضد درد قطره تتراكائين و عدم آگاهي از عارضه بسيار جدي آن، به استفاده نابجا از اين دارو مبادرت مي ورزند

دقيقه مي باشد، براي تدوام اثر ضد درد، اين افراد مكرر آن را در چشمشان چكانده و بدين ترتيب نه تنها به  20تا  15در حدود كوتاه و 
در اين شرايط است كه گاها اين آزردگي . التيام قرنيه كمك نكرده اند، بلكه آن را با بدترين و سمي ترين ماده ممكنه بيشتر آزرده نموده اند

به مرحله اي مي رسد كه زخمهاي عميق و عفونتهاي شديد در قرنيه ايجاد مي كند كه درمان آن بسيار سخت و طوالني خواهد  سطح قرنيه
تاسف بار تر اينكه غالب اين افراد بعلت استفاده قطره تتراكائين . بود و نهايتا لك قرنيه، افت شديد بينايي و معلوليت را بدنبال خواهد داشت

 .ن بصورت همزمان، خود را از نعمت بينايي هر دو چشم محروم مي كننددر هر دو چشمشا


