jde o minuty!

· nadměrná chuť
k jídlu
· rozčilení/nervozita
· tlukot srdce
· bolení hlavy
· obtížné soustředění
· „těžké nohy”
· změny chování

· příliš mnoho inzulínu
· špatný inzulín
· málo jídla
· ztráta hmotnosti
· větší fyzická námaha
· alkohol
· dlouhý interval
mezi aplikací inzulínu a jídlem

Hypoglykémie (nízká hladina
cukru v krvi) patří pro téměř každého diabetika k běžné realitě.
Nezáleží na tom, zda si píchá inzulin nebo užívá určité léky na
snížení cukru v krvi. Příčiny nízkého obsahu cukru v krvi a jeho
symptomy jsou různé a liší se
člověk od člověka.

· záchvat
· bezvědomí
· křeče
· bledost
· studený pot
· třes, chvění
· poruchy vidění
· porucha řeči

PŘÍZNAKY:

PŘÍČINY:

Hladina cukru v krvi nižší než 2,8 mmol/l

Téměř nezávisle od příčiny můžete hrozící pokles cukru v krvi okamžitě účinně
porazit tím, že si vezmete minimálně 10–
20 g (což odpovídá jedné chlebové jednotce) rychle využitelných sacharidů.

JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
Rychlá pomoc při nedostatku cukru v krvi

NOVINKA
Wellion® tekutý cukr pomerančový

Wellion® GOLD tekutý cukr v tubě

Wellion® tekutý cukr se dostává obzvlášť rychle do
krve a přináší okamžitou úlevu. Praktické sáčky lze
velice snadno otevřít a obsah za pomoci dvou prstů
vytlačit ven. Užitečné počítání: jeden sáček obsahuje v přepočtu 1 BE (chlebovou jednotku).
Ohebný sáček z hliníku činí Wellion odolným vůči
vnějším vlivům, vůči tlaku a vodě. Proto je Wellion
ideálním průvodcem pro pobyt venku a při veškerých sportovních aktivitách.

Wellion® GOLD Tekutý cukr je díky své snadné manipulaci a rychlým účinkům ideální pro mimořádnou pomoc při hypoglykémii. Dostane se do krevního oběhu rychleji než konvenční glukózy a byl
speciálně přizpůsoben potřebám diabetiků, má příjemnou chuť vanilky a také obsahuje hořčík, který
je dobrý pro předcházení svalovým křečím. Tuba je
před prvním otevřením bezpečně uzavřena hygienickým šroubovacím uzávěrem. Stupnice na zadní
straně tuby je kontrolou spotřebovaného obsahu.

Wellion® tabletky
tabletk
ky
Rychlé doplnění potřeby cukru pro ty, kteří ještě dokáží tabletu beze zbytku vycucat. Rychlý zdroj obnovy energie i např.
pro sportovce.
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