
Skrbimo za vas 
Pri družbi Ascensia smo zavezani pomagati našim bolnikom s sladkorno 
boleznijo in predlagamo, da se uporabljajo viri v nadaljevanju, saj redno 
posodabljajo svoje strani in so odlični izvor koristnih informacij za ljudi s 
sladkorno boleznijo.

Vpliv stresa  
V času stresa vrednosti glukoze v krvi običajno narastejo. 
Tukaj si lahko PREBERETE VEČ*

Pomembnost merjenja glukoze v krvi 
Redno merjenje lahko pomaga preprečiti zaplete, ki jih povzroča visoka ali 
nizka raven glukoze v krvi. Zlasti bodite pozorni na nadzor glukoze. 
Tukaj si lahko PREBERETE VEČ*

Ali imate gripi podobne simptome?
Če imate gripi podobne simptome (kot so visoka telesna temperatura, 
kašelj, oteženo dihanje), je zelo pomembno, da se posvetujete z 
zdravnikom. Tukaj si lahko PREBERETE VEČ*

Nasveti v primeru bolezni za ljudi s sladkorno boleznijo  
Ostanite hidrirani, merite svojo telesno temperaturo, merite raven glukoze 
v krvi.Tukaj si lahko PREBERETE VEČ*

Upoštevajte splošna navodila zdravstvenih organov
Vedno upoštevajte najnovejša navodila lokalnih zdravstvenih organov ali 
diabetičnih združenj. PREBERETE VEČ*

Kako do pripomočkov za samokontrolo CONTOUR
Za kakšna koli vprašanja glede razpoložljivosti pripomočkov za samokon-
trolo sladkorne bolezni stopite v stik z nami. PREBERETE VEČ*

Informacije o virusu Covid-19 
in sladkorni bolezni
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* Upoštevajte, da spletne strani, na katere se sklicuje ta dokument, nadzorujejo njihovi lastniki in jih ne sponzorira ali upravlja družba 
Ascensia. Ne sodelujemo pri kakovosti, vsebini, zanesljivosti ali varnosti tega foruma, ga ne nadzorujemo in ne odgovarjamo za njegovo 
uporabo.
Te informacije družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG zagotavljajo samo splošne informacije. Niso namenjene temu, da se 
uporabljajo kot zdravniški nasvet, diagnoza ali zdravljenje in ne nadomeščajo nasvetov vašega zdravnika.
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https://sladkorna.si/zapleti-pri-sladkorni-bolezni/stres/
https://sladkorna.si/spremljanje-urejenosti-sladkorne-bolezni/
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=DU1kzXsd_S4&feature=emb_logo
https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/2020/04/Letak_Covid-19_210x297-final-1.pdf
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Corona/Pages/corona.aspx
https://www.zaloker-zaloker.si/podpora-uporabnikom/pomoc-uporabnikom/
http://pre.menextdiabetesascensiacom.ascensiasites.com/en/contact-us/
http://www.diabetes.ascensia.com



