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Úvod
Pokud se svým lékařem či zdravotní sestrou spolupracujete 
na zjišťování nejlepší dávky dlouhodobě působícího inzulínu, 
je možné, že váš lékař nebo zdravotní sestra provedli nastavení 
glukometru tak, aby doporučoval nové dávky na základě vzorů 
glykémie nalačno. 

Můj plán dávkování dlouhodobě působícího inzulínu

Začněte _________ jednotkami inzulínu ____________ 
__________.                                             (zadejte název inzulínu)
   (denní doba)

Každý den před snídaní zkontrolujte svoji glykémii           .   

Pokud se vaše průměrná hodnota glykémie nalačno 
pohybuje mimo váš cílový rozsah, může glukometr 
doporučit změnu dávkování inzulínu takto: počet jednotek: 

________________  každých ________ dnů. 

Váš cílový rozsah glykémie nalačno je ________ až 
_______mmol/l.

Kroky uvedené napravo vysvětlují postup ukládání měření 
nalačno do deníku a zobrazení doporučené nové dávky, pokud 
je k dispozici.

Kdy se zobrazí  ?
Po nastavení této funkce lékařem či zdravotní sestrou se symbol 

 bude zobrazovat denně mezi 4:00 a 11:00 hod. Symbol 
 slouží k označení měření glykémie nalačno nejméně 

8 hodin po jídle.

Proč se nezobrazuje blikající symbol  nebo  ? 
Pokud se vaše hodnoty nalačno pohybují v rámci cílového rozsahu 
glykémie, nebude nutné změnit dávku inzulínu. Blikající symbol 

 nebo  se zobrazí pouze v případě, že je k dispozici nové 
doporučení dlouhodobě působící dávky. Je možné, že byl váš 
glukometr nastaven k zaznamenání několika hodnot nalačno před 
doporučením nové dávky. 

Co se stane, když užiji dávku, která se liší od dávky 
doporučené glukometrem? 
Pokud užijete jinou dávku, než byla doporučena glukometrem, 
nebude glukometr dále schopen poskytovat přesná doporučení 
dávek. Chcete-li zachovat původní dávku, budete muset zamítnout 
doporučenou novou dávku na glukometru.

Co mám dělat, když nechci užít doporučenou novou dávku? 
Doporučenou novou dávku je možné odmítnout pomocí 
následujících kroků:
1. Stiskem tlačítka  zapněte glukometr
2. Stiskem tlačítka  vyhledejte dávku
3. Jedním stisknutím tlačítka  nastavte dávku zpět 

na původní hodnotu
4. Stiskem tlačítka  dávku uložte do deníku

Glukometr nyní předpokládá, že stále užíváte původní dávku.

Změní se moje dávka, pokud mám nízký výsledek měření 
glykémie?
Pokud je výsledek měření glykémie nižší než 3,3 mmol/l, bude vaše 
dávka upravena směrem dolů. V případě nízké glykémie postupujte 
podle pokynů lékaře či zdravotní sestry.

➊ Zapněte glukometr stisknutím tlačítka ➌ Vyhledejte dávku
Váš glukometr může vypadat jinak podle toho, jak váš lékař či 
zdravotní sestra nastavili plán dávek.

večer
Dlouhodobě působící 
inzulín

 dopoledne
 Dlouhodobě působící

 inzulín 

➍ Stisknutím tlačítka  uložte dávku do deníku

 znamená, že jste užili dávku

➋ Stiskněte tlačítko 

➊ Změřte si glykémii před snídaní ➌ Stisknutím blikajícího tlačítka  nebo   
přejděte na novou dlouhodobě působící dávku

NEBO

původní dávka doporučená 
nová dávka

➋ Stiskem tlačítka  uložíte do deníku výsledek 

měření glykémie nalačno
  Pokud se zobrazí blikající symbol  nebo , je 

v glukometru k dispozici nová dávka

 označuje měření nalačno

 označuje, že se NEJEDNÁ 
o měření nalačno

 Aby mohl glukometr doporučit dlouhodobě působící 
dávku, je nutné do deníku ukládat hodnoty glykémie 
nalačno 

Postup odmítnutí dávky je popsán v odstavci Často kladené dotazy.

V noci užívám počet jednotek: 

_______ inzulínu _______
(zadejte název inzulínu)

Dopoledne užívám počet jednotek:  

___________ inzulínu ___________ 
(zadejte název inzulínu)



Vyhledání a uložení dnešních dávek Získání doporučené dávky před jídlemMůj plán dávek inzulínu

Užívám jak inzulín před jídlem, TAK i dlouhodobě působící (bazální) inzulín…

Systém pro monitorování glykémie a ketonů v krviSystém pro monitorování glykémie a ketonů v krvi

Funkce inzulínu:
Důležité informace
• Nastavení inzulínu na glukometru FreeStyle Optium Neo byl 

měl provádět nebo upravovat váš lékař či zdravotní sestra.
• Tyto funkce vyžadují, abyste byli seznámeni s užíváním 

inzulínu. Chybné použití nebo pochopení těchto funkcí může 
způsobit nesprávné dávkování inzulínu.

• Pokud máte pochyby o dávkách doporučených 
na glukometru, můžete dávku upravit na základě pokynů 
svého lékaře či zdravotní sestry.

• Ke zjištění doporučené dávky nepoužívejte kontrolní roztok. 
• Podpůrné funkce inzulínu nemohou zohledňovat všechny 

faktory, které mohou ovlivňovat dávku inzulínu. Mezi 
tyto faktory patří nesprávně zaznamenaná data glykémie 
nalačno nebo inzulínu, chybně nastavené datum nebo čas, 
nezaznamenaný inzulín, menší či větší jídlo, nemoc, cvičení 
atd. Glukometr nebere v úvahu inzulín, který stále aktivně 
působí ve vašem těle. Před užitím inzulínu je důležité, abyste 
zhodnotili doporučenou dávku a zohlednili výše uvedené 
faktory.

• Váš lékař či zdravotní sestra mohou občas dávky inzulínu 
změnit.

Podrobnější informace o glukometru naleznete v průvodci 
nastavením pro uživatele.

Poznámka: Jakmile zaznamenáte dávku před jídlem 
do glukometru, glukometr nebude další 3 hodiny nabízet doplňkový 
inzulín pred jídlem pro vysoký výsledek glykémie. 

Úvod
Funkce Úpravy inzulínu před jídlem vám může pomoci přidat rychle 
působící inzulín k vaší dávce před jídlem, pokud máte vysokou 
hladinu glykémie. 

Pokud již váš lékař či zdravotní sestra tuto funkci v glukometru 
nastavili, pomocí kroků uvedených napravo zjistěte, jakým 
způsobem lze zobrazit novou dávku, je-li k dispozici.

➊ Zapněte glukometr stisknutím tlačítka ➌ Vyhledejte dávku
Váš glukometr může vypadat jinak podle toho, jak váš lékař či 
zdravotní sestra nastavili plán dávek

večer
Dlouhodobě působící 
inzulín

 dopolední
 Dlouhodobě působící

inzulín

 snídaně 
 Inzulín před jídlem

večeře
Inzulín před jídlem

oběd
Inzulín před jídlem

➊ Proveďte měření glykémie
Pokud se zobrazí blikající symbol 

, budou se vaše dávky před 
jídlem lišit, protože se vaše glykémie 
pohybuje mimo cílový rozsah.

➋ Tlačítko  stiskněte 
POUZE v případě, že se 
chystáte sníst snídani, oběd 
nebo večeři

➋ Stiskněte tlačítko ➍ Stiskem tlačítka  dávku uložte do deníku
 V případě potřeby dávku upravte pomocí tlačítka   

nebo 

 znamená, že jste užili dávku

➌ Vyberte dávku před jídlem pro 
pokrm, který se chystáte sníst

 snídaně
 Inzulín před jídlem

 oběd
 Inzulín před jídlem

 večeře
 Inzulín před jídlem

➍ Nová dávka zobrazená na glukometru 

Nová dávka zahrnuje inzulín pro 
vaše jídlo a dále inzulín pro vysokou 
hladinu glykémie. Příklad zobrazuje 
8 + 2 (používá se pouze s rychle 
působícím inzulínem)

➎ Stiskem tlačítka   
dávku uložte do deníku

  znamená, že jste užili dávku
 

V noci užívám počet jednotek: 

______________ inzulínu ______________
(zadejte název inzulínu)

Počet jednotek při snídani: ____________

Počet jednotek při obědě: ____________

Počet jednotek při večeři: ____________

Užívám ______________ při jídlech…
 (zadejte název inzulínu)

Dopoledne užívám počet jednotek: 

______________ inzulínu ______________
(zadejte název inzulínu)

Funkce vašeho inzulínu


