
С грижа за Вас
Ние от Ascensia сме отдадени на това да помагаме на нашите 
пациенти с диабет и предлагаме да се използват ресурсите по-
долу, тъй като те редовно актуализират страниците си и са чудесни 
източници на полезна информация за хората с диабет. 

Влияние на стреса 
В моменти на стрес нивата на кръвната захар са склонни да се 
покачват. Тук можете да НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ* (>youtube video)

Значението на изследването на нивото на глюкозата в кръвта 
Редовният мониторинг може да помогне да се избегнат усложнения, 
причинени от високо или ниско ниво на глюкоза в кръвта. Обърнете 
особено внимание на Вашия контрол на нивото на глюкозата. Тук 
можете да НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ*

Проявявате грипоподобни симптоми?
Ако проявите грипоподобни симптоми (като температура, кашлица, 
затруднено дишане), е важно да се консултирате с медицинско лице. 
Тук можете да НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ*

Ежедневни съвети за хора с диабет относно болестта  
Поддържайте се хидратирани, следете температурата си, следете 
нивото на глюкозата в кръвта си.Тук можете да НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ*

Следвайте общите указания на Вашите здравни власти
Винаги се позовавайте най-новите насоки на местните здравни власти 
или на асоциациите на диабетици. НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ*

Къде мога да намеря глюкомери и консумативи КОНТУР
Ако имате някакви въпроси относно консумативите за диабет, моля 
свържете се с нас. НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ*
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