
Diyabet Yönetiminde  
Kan Şekeri Takibinin 
Önemi 
UZM. HEM. ŞENAY ZUHUR 
DIYABET EĞITIM HEMŞIRESI 



Diyabetlinin kendi 
kendine  

Yakınları ya da sağlık 
profesyonellerince 

Kan glukoz düzeylerinin 
ölçülmesi ve  kayıt 

altına alınması 

KAN ŞEKERİ İZLEMİ NEDİR? 



• Ani kan şekeri düşmeleri ve yükselmelerinin erken saptanması , tedavisi ve 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.  

• Diyabetlinin öz yönetim eğitimine yardımcı olur.  

• Beslenme, egzersiz ve uygulanan tedavinin kan şekeri düzeylerine etkisini 

gösterir ve daha erken müdahale sağlar. 

• İleri dönem sağlık sorunlarının geciktirilmesi ya da önlenmesini sağlar.  

• Hastanede yatış sıklığı ve yatış süresini azaltır.  
• Diyabetin tedavi maliyetlerini azaltır.  
• Daha esnek ve güvenli bir yaşam sağlar. 
• Diyabetliyi diyabetiyle güçlendirir. 

KAN ŞEKERİ İZLEMİ NE SAĞLAR? 



 

 

 Kan şekeri ölçümü , kan şekeri ölçüm cihazı (glukometre) ve 

ölçüm çubuğu (strip) ile yapılır.  

 Ölçüm cihazı pil ile çalışır.  

 Her ölçüm cihazının kendine özel ölçüm çubuğu ve kullanım 

talimatı vardır. 

 Cihaz kullanımı ve bakımının öğrenilmesi için eğitim gereklidir. 



Cihaz ve stripler aşırı nem, ışık, 

sıcaktan korunmalı 

Ölçüm çubuğu kutusu üzerinde 

belirtilen son kullanım tarihi geçmiş 

olmamalı 

Ölçüm çubuğu kutusu açıldıktan 

sonra kullanım süresi 

kısalabileceğinden üzerine mutlaka 

açılış tarihi yazılarak izlenmeli  

Ölçüm çubuğu kutusunun kapağı 

açık ve nemli ortamda  

bırakılmamalı 

Kan şekeri ölçümünde 

nelere dikkat edilmeli? 



Kullanılan şeker ölçüm cihazının duyarlılık ve doğruluk testi en az 

yılda bir kez kontrol edilmeli 

Aynı anda , aynı kişiye, aynı cihazla yapılan 

ölçümler arasındaki fark %5 `i geçmemelidir.  

Bu duyarlılık testidir.  

Cihaz ve striplerin kendi kendini doğrulaması 

anlamına gelmektedir.  

Aynı anda, aynı kişi parmak ucu ölçüm sonucunu 

laboratuvar sonuçları ile karşılaştırdığında  

aradaki fark %15’i geçmiyorsa  

sonuçların doğruluğuna güvenilir.  



Tedavi 
değişikliği 

durumunda 

Alkol 
alındığında  

Hipoglisemi 
/hiperglisemi 

varlığında  

Ağır egzersiz 
öncesi ve 

sonrasında  

Başka bir 
hastalığın 
eşlik ettiği 

durumlarda 

İnsülin pompa 
tedavisi 

kullananlarda 

Kan şekeri ölçüm 

zamanı ve sıklığı 

nasıl olmalı 



Kan şekeri ölçüm 

zamanı ve sıklığı 

nasıl olmalı? 
Açlık kan şekeri ana öğün öncesinde 
ölçülen değerdir.  

Tokluk kan şekeri ana öğüne 
başlandığında ilk yudumdan sonra 
2.saat bakılan değerdir.    

Gebelerde tokluk kan şekeri ana 
öğüne başlandığında ilk yudumdan 
sonra 1. saat bakılan değerdir.    



Kan şekeri nasıl ölçülmeli 

 Şeker ölçüm cihazının kullanım kılavuzu 

mutlaka okunmalı 

 Ölçüm sırasında kullanılacak ekipmanlar 

hazırlanmalı (şeker ölçüm cihazı, ölçüm 

çubuğu, parmağı delmek için lanset/ delme 

kalemi ve temiz peçete) 

 Ölçüm çubuklarının (striplerin) son kullanma 

tarihinin geçmemiş olmasına dikkat edilmeli 



Kan şekeri nasıl ölçülmeli 

 Cihazı on/off tuşundan açılarak, ölçüm 

çubuğu takılmalı 

 Cihazların çoğu ölçüm çubuğu takıldığında 

otomatik olarak açılmaktadır. 

 Şeker ölçüm cihazınız kodlama gerektiren 

bir cihazsa ilk kullanımda ve açılan her yeni 

strip kutusu için kodlama yapılması önem 

taşır.  

 



Kan şekeri nasıl ölçülmeli 

 Eller ılık sabunlu suyla yıkanmalı yada yıkama imkanı 

yoksa alkollü pamukla silinmeli.  

 Parmak delme kalemine delici (lanset) yerleştirilmeli. 

 Parmak delme kalemleri bireysel kullanım içindir bu 

nedenle bir delici aleti, aynı kişi tarafından en fazla 4 kez 

kullanılmalı. 

 Delme kaleminde deri kalınlığına göre derinlik ayarı 

yapabilir, delici için uygun bir derinlik ayarı seçilmelidir.  



KAN ŞEKERİ NASIL ÖLÇÜLMELİ 

 Cihaza ölçüm çubuğu yerleştirilmeli 

 Parmak delme işlemini parmak ucunun yan kısmından yapılmalı 

ve tüm parmaklar sırayla kullanılmalı  

 Diğer elle delincek parmağın ucuna doğru kanı toplayıp delme 

kaleminin tuşuna basarak işlem gerçekleştirilmeli 

 Delme işlemi sonrası ilk çıkan kan temiz bir peçeteyle silinmeli 

ve sonrasında çıkan kan stribe damlatılmalı 

 Temizleme işlemi pamukla yapılmamalı çünkü pamuk, dokusu 

nedeniyle kalıntı bırakır ve bu kalıntılar kanı emerek ölçümün 

yanlış olmasına neden olur 



KAN ŞEKERİ NASIL ÖLÇÜLMELİ 

 Ölçüm çubuğu yeteri kadar kanı emecek ve test işlemi 

başlayacaktır.  

 Birkaç saniye içinde ölçüm değeri ekranda görünecek 

ve cihaz hafızasına kaydedilecektir. 

 Yapılan işlemlerde bir hata olması durumunda cihaz 

testi sonuçlandırmaz ve uyarı verir. Böyle bir durumda 

işlem tekrarlanmalı 

 Tarih ve saat ile birlikte ölçüm değerini “ŞEKER TAKİP 

ÇİZELGESİ ” ne kaydedilmeli 



 Ölçüm çubuklarının kutusu kapalı şekilde muhafaza edilmeli.  

 Mikrodalga fırın, televizyon, radyo ve cep telefonu gibi manyetik 

alan oluşturan cihazların yanında saklanmamalı.  

 Ölçüm stribi ve delme kaleminin içindeki lanset tek kullanımlık 

olduğundan  bunlar çıkarıldığında uygun şekilde çöpe atılmalı 



Tokluk kan şekeri kaç olmalı 

 Diyabeti olmayan bireyde 2. saat tokluk kan şekeri 140 mg/dl nin altı 

 Bozulmuş tokluk kan şekeri; 140-199 mg/dl arası 

 Diyabetli bireyde yemekten 2 saat sonraki ölçümde tokluk kan şekeri; 180 mg/dl nin altı 

Açlık kan şekeri aralıkları nasıl olmalı 

 Diyabeti olmayan bireyde normal açlık kan şekeri; 70-99 mg/dl arası 

 Açlık kan şekeri düşüklüğü; 70 mg/dl’nin altı  

 Bozulmuş açlık şekeri düzeyi; 100 -125 mg/dl arası 

 Diyabetli bir bireyde açlık kan şekeri; 80-130 mg/dl arası 



KAN ŞEKERİ TAKİBİNİN ÖNEMİ 

Diyabetli hastaların kan şekerlerinin düzenli ölçümü ve takibi önemlidir.  

 Kan şekeri takibi için kullanılan başlıca ölçüm teknikleri  

 HbA1c Testi 

 SMBG (Self Monitoring of Blood Glucose – Kendi Kendine Kan Şekeri Ölçümü) 

 CGM (Continuous Glucose Monitoring – Sürekli Kan Şekeri Ölçümü) 



HbA1c Ölçümü Nedir? 
 Diyabet tedavisini şekillendirmede ve 

glisemik kontrolün durumunu belirlemede 

kullanılan bir tetkiktir. 

 Kandaki şekerin 3-4 aylık ortalamasını 

gösterir. 

 Yüksek ve düşük değerlerin bir ortalaması 

olduğundan bu değerleri ve değerlerde 

yaşanan değişkenliği gösteremez. 
 



 HbA1c değerleri hedef değerde olan hastalarda bile (< %6.5)  

düşük glikoz düzeyi ölçümleri  yüksek glikoz düzeylerini 

maskeleyebilir 

 HbA1c sonucu,  hipoglisemi, hiperglisemi ve glukoz değişkenliğini 

yansıtmakta yetersizdir.  



Kendi Kendine Kan Şekeri Takibi  

 Hastalar, piyasada bulunan çeşitli kan şekeri ölçüm cihazları 

yardımıyla parmaklarından kan alarak kan şekeri ölçümü yaparlar. 

 İnsülin tedavisi alan diyabetlilerin bazen günde 7 kez kan şekeri 

ölçümü yapması gerekebilir. 

 Diyabetliler kimi zaman ölçüm değerlerini not etmek için diyabet 

günlüklerini kullanır ya da cihazın hafızasından faydalanır. 



Kendi Kendine Kan Şekeri Takibinin Zorlukları  

 Parmaktan kan şekeri ölçümü yapmak pratik olmadığından gereken 

sıklıkta ölçüm genellikle yapılmamaktadır 

 Hastalar sıklıkla ölçüm yapsalar da takip yalnızca hastanın ölçüm yaptığı 

andaki bir veriyi sunar. 

 Bu nedenle, hastanın ölçüm yaptığı birkaç an haricinde kan şekerinde 

olup bitenleri, dalgalanmaları, düşüklükleri ve yükseklikleri belirlemek 

mümkün olmamaktadır. 

 Sağlık profesyonelleri için de hastanın diyabet günlüğündeki veya 

cihazdaki sınırlı yapılan takibe bakarak genel bir değerlendirme zordur. 



Kan Şekeri Takibinde  

Parmak Delmeden Sürekli Glukoz Ölçüm Sistemi  

Diyabet tedavisinde daha doğru, 

kişiye özel kararlar almaya yardımcı 

olacak, etkili, pratik ve kapsamlı bir 

ölçüm araçlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  FreeStyle Libre sensör teknolojisini 

kullanarak, sağlık profesyonellerine 

diyabet takibinde ihtiyaç duydukları 

etkili ve pratik aracı sunmaktadır. 



KİMLERE SÜREKLİ GLUKOZ ÖLÇÜM SİSTEMİ 
UYGULANABİLİR 

 Sağlık profesyonellerinin uygun gördüğü tüm 

diyabetliler  

 Sık hipoglisemi yaşayan diyabetliler 

 Hipoglisemi duyarsızlığı olanlar 

 Düzenli spor yapan diyabetliler 

 Yeme davranış bozukluğu olan diyabetliler 

 Kan şekeri zor kontrol altına alınan 

diyabetliler 



SÜREKLİ GLUKOZ ÖLÇÜM SİSTEMİ NASIL 
FAYDA SAĞLAR 

 Hem hasta hem hekim için diyabet 

yönetiminde fayda sağlar 

 Kan şekeri düzeyindeki dalgalanmaların fark 

edilip önlem alınmasında fayda sağlar 

 İnsulin dozlarının ayarlanmasında fayda 

sağlar  

 Daha iyi kan şekeri kontrolü sağlar 



 

 

 

 

Flash (Aralıklı) Glukoz Ölçüm Sistemleri  

Abott FreeStyle Libre 

Geriye Yönelik Değerlendirme Sistemleri 

Medtronic; I-pro2 ve SGMS 

Gerçek Zamanlı (Kişisel) Ölçüm Sistemleri 

Medtronic Guardian RT 

Medtronic Guardian Connect 

Medtronic Paradigm Veo,  

Medtronic 640G/670G 

Dexcom G4, G5 veG6 
 
 

Sürekli Kan Glukoz (Şeker)Ölçüm Sistemleri 



Flash Glukoz Sistemi Nedir? 

 Eksiksiz bir glisemik tablo için gereken yoğun 

glukoz verilerini oluşturmanın kolay bir yoludur.  

 Flash glukoz takibini benzersiz yapan şey, glukoz 

verilerini toplamak için okuyucunun sensör 

üzerinde hızlı bir şekilde okutulmasıdır. 

 Kalibrasyon ve rutin parmak delme işlemi 

gerektirmeyen* ve glukoz verilerini otomatik 

olarak ölçen, kaydeden ve depolayan 14 güne 

kadar kullanılabilen küçük ve tamamen tek 

kullanımlık sensördür. 



FreeStyle Libre Okuyucu Kiti 

  1 FreeStyle Libre okuyucu –kompakt ve hafif, taşıması 

kolay, renkli ekranlı 

  1 USB kablosu– okuyucuyu şarj etmek ve okuyucuyu 

bilgisayara bağlayarak rapor oluşturmak için kullanılır 

  1 güç adaptörü –pili şarj etmek için USB kablosunu kullanın, 

3 saat boyunca, tipik kullanım varsayıldığında pil şarjı en az 

7 gün dayanır 

  Kullanma kılavuzu–sistemi çalıştırmak için gereken her şey 

  Hızlı başlangıç kılavuzu– hastaların çabuk başlayabilmesini 

sağlayan bir kılavuz 







SENSÖR NASIL UYGULANIR? 

1.Sensörü sadece kolun üst 
kısmının arkasına uygulayın. 
Yara, leke, çatlak izi veya şişkinlik 
olan bölgelerden uzak durun. 

2. Bölgeyi alkollü bezle temizleyin (sensör 
kitine dahildir) ve devam etmeden önce 
kurumasını bekleyin. 

3. Kapağı tamamen sökerek sensör 
paketini açın. 

4. Sensör aplikatörünün kapağını sökün 
ve kapağı kenara koyun. 

5.Sensör aplikatörü üzerindeki  koyu renkli işareti 
paket üzerindeki koyu renkli işaretle aynı hizaya 
getirin. Sonra durana kadar sensör aplikatörünün 
üzerine sağlamca  basın. 

Bastırırken sensör paketini sağlam düz bir 
yüzeye koyduğunuzdan emin olun. 

6.Sensör aplikatörünü sensör paketinden 
yukarıya doğru kaldırarak çıkartın. 

7. Sensör aplikatörünü  
hazırlanan bölge üzerine yerleştirin ve üst kolun arka 
kısmına sıkıca bastırarak sensörü uygulayın.Sensörün 
uygulandığı yerin hemen altına ince, esnek ve steril 
bir lif yerleştirilir. 

8. Sensör aplikatörünü koldan yavaşça çekin. Artık 
sensör cilde sıkı bir şekilde bağlanmış olmalıdır 

 9. Uygulamadan sonra sensörün güvende olduğundan emin 
olun. Aplikatörünün kapağını tekrar kapatın. Kullanılmış 
sensör paketi ve aplikatörü  uygun şekilde atın. 
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Okuyucunun özellikleri 
FreeStyle Libre okuyucu, gelişmiş sensör tabanlı teknolojiyi kullanarak glukoz 
değerlerini kaydetmek üzere tasarlanmış olup, anlık glukoz değerlerini anlamlı 
ve kullanıcı dostu bir şekilde görüntüler. 

• Kompakt ve hafiftir 
Tutması ve Taşıması Kolaydır 

• Kolay bir tarama, son 8 saatlik glukoz geçmişini gösterir 
Her taramayla birlikte hasta, mevcut glukoz seviyesini, 8 saatlik glukoz 
geçmişini ve glukozun çıktığını mı, düştüğünü mü yoksa yavaşça değiştiğini 
mi gösteren trend okunu görebilir 

• Arka ışıklandırmalı dokunmatik ekran 
Kullanıcı deneyimini geliştirir, karanlıkta okunabilir 

• Hasta dostu grafikler sağlar 
Glukoz geçmişini kısaca özetleyen kolay anlaşılır grafikler sağlar 

• 90 günlük glukoz verilerini saklar *Hastanın 3 aylık eksiksiz glukoz tablosunu 
sağlar 

• Giysi üzerinden okutulabilir** 

*Son 3 aylık eksiksiz glisemik tablonun elde edilebilmesi için sensör 14 günde bir değiştirilmeli ve sensör en az 8 saatte bir okutulmalıdır. 
 
** Okuyucu, sensöre 1 cm ile 4 cm arası mesafede verileri kaydedebilir.  
 

Aşama 1 - Özgürlük 
 
 
 

HASTALAR 
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FreeStyle Libre sistemi, sensör 
okutulduğunda sadece glukozla ilgili sayısal 
değer  vermekten çok daha fazlasını yapar.  
Şu ana kadar ele alınan okuyucu ekranı 
konuları: 
• Mevcut glukoz değeri 
• Glukozun çıktığını mı, düştüğünü mü 

yoksa yavaşça değiştiğini mi gösteren 
glukoz trend oku ve ayrıca bu değişimin 
hızı 

• Son 8 saatlik glukoz geçmişi 
Ele alınacak konular:  
• Glukoz çok yüksek, yüksek, yükseliyor, 

çok düşük, düşük veya düşüyor 
olduğunda daha fazla bilgi mesajı 

• Son 8 saat içinde yemek veya hızlı etki eden 
insülin notlarının eklendiğini belirten not 
sembolü 

Not ekle 
Not 
eklemek 
için 
dokunun. 

 

Glukoz 
trend oku 

Glukozun 
gittiği yön ve 
hız. 
 

8 saatlik 
glukoz 
grafiği 

 

Hızlı etkili 
insülin notu 

Mesaj 
Daha fazla bilgi için 
dokunun; glukoz 
seviyeleri hakkındaki 
kritik bilgilere bakın 

Mevcut glukoz 
değeri 
 

 

Yemek 
notu 

Glukoz Okuma Ekranı 

Glukoz sonuçları 
Genel Bakış 

• Giriş yaptılarsa yemek ve/veya insülin 
işaretleri görüntülenir. 

Aşama 2 – Noktaları 
birleştirmek  
 
 
 
 
 

HASTALAR 
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FreeStyle Libre sistemi, bir glukoz değeri fazla yüksek veya düşük 
olduğunda bildirimler ve uyarı mesajları sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.* 

• Hastanın glukozu şu değerlerde olduğunda okuyucu 
üzerinde bir ‘ düşük/yüksek glukoz’ mesajı görüntülenir 

- 240 mg/dL’den daha yüksek veya 
- 70 mg/dL’dan daha az veya 
- hastanın glukozunun 15 dakika içinde yüksek 

veya düşük olacağı tahmin edildiğinde 

• Okutmadan sonra okuyucu, glukoz şu seviyelere 
geldiğinde “HI” (Yüksek) veya “LO”  (Düşük) mesajı 
görüntüleyerek uyarabilir: 

- çok yüksek, 500 mg/dL’dan daha fazla veya  
- çok düşük, 40 mg/dL’den daha az 

• Bildirim ve mesaj aralıkları önceden ayarlanmış olup 
hasta veya sağlık çalışanı tarafından değiştirilemez 

Mesajlar ve bildirimler 

*NOT: Bir mesaj veya değer hakkında emin değilseniz, herhangi bir şey yapmadan önce sağlık çalışanınıza başvurun. 

1. Hastalar kan şekerini parmaklarından bir test şeridi yardımıyla kontrol etmelidir. İkinci bir LO veya HI sonucu alırlarsa hemen sağlık çalışanlarıyla 
iletişime geçmelidir. 

Aşama 2 – Noktaları 
birleştirmek  
Okuyucu mesajlarını 
anlamak 
 
 
 
 

HASTALAR 







Kullanıcı Deneyimi Çalışması Sonuçları 

 Hastaların %100'ü sensörün uygulanmasının acısız veya neredeyse 

acısız olduğu yanıtını vermiştir 

 Hastaların %93'ü sensörün uygulanmasının düzenli parmak delimi 

olmadan daha az acılı olduğuna katılmakta/tamamen katılmaktadır 

 Hastaların %100'ü sensörü okutarak glukoz değerlerini almanın acısız 

olduğuna katılmaktadır 

 Hastaların %93'ü sensörün rahat takılabildiğine katılmakta/tamamen 

katılmaktadır. 

 Hastaların 93'ü sensörü takarken cildinin altında herhangi bir rahatsızlık 

hissetmediğine katılmakta/tamamen katılmaktadır. 

 Hastaların %100'ü bu sistemden glukoz değerlerini almanın günlük 

faaliyetlerini etkilemediği konusuna katılmakta/tamamen 

katılmaktadır 



 Parmaktan alınan kan ile yaptığımız 
ölçümler direkt kan içindeki şekerin 
ölçülmesini hedefler. 

 Sensörle yapılan ölçümlerde interstisyel 
sıvı yani hücreler arası sıvının şeker 
değeri ölçülür. 

 İnterstisyel sıvı ise literatürde şöyle 
tanımlanır: Doku hücreleri arasındaki, 
kan damarlarından sızma 
suretiyle oluşan sıvı; doku sıvısı; hücreler 
arası sıvı. 

 

Bir şey yediğinizde ya da yemediğinizde önce kan şekeri sonra 

hücreler arası sıvının şekeri yükselir. Kan şekeri yükseldikten 15-

20 dakika sonra hücreler arası sıvının şeker değeri yükseldiği 

için parmak ile sensör ölçüm sonuçlarında farklılık oluşması da 

normal olur. 

 





FreeStyle Libre Nasıl Takılır? 



Teşekkürler! 


	Diyabet Yönetiminde �Kan Şekeri Takibinin Önemi
	Slayt Numarası 2
	Slayt Numarası 3
	�
	Slayt Numarası 5
	Kullanılan şeker ölçüm cihazının duyarlılık ve doğruluk testi en az yılda bir kez kontrol edilmeli
	Slayt Numarası 7
	Kan şekeri ölçüm zamanı ve sıklığı nasıl olmalı?
	Kan şekeri nasıl ölçülmeli
	Kan şekeri nasıl ölçülmeli
	Kan şekeri nasıl ölçülmeli
	KAN ŞEKERİ NASIL ÖLÇÜLMELİ
	KAN ŞEKERİ NASIL ÖLÇÜLMELİ
	Slayt Numarası 14
	Slayt Numarası 15
	Slayt Numarası 16
	HbA1c Ölçümü Nedir?
	Slayt Numarası 18
	Kendi Kendine Kan Şekeri Takibi 
	Kendi Kendine Kan Şekeri Takibinin Zorlukları 
	Kan Şekeri Takibinde �Parmak Delmeden Sürekli Glukoz Ölçüm Sistemi 
	KİMLERE SÜREKLİ GLUKOZ ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGULANABİLİR
	SÜREKLİ GLUKOZ ÖLÇÜM SİSTEMİ NASIL FAYDA SAĞLAR
	�
	Flash Glukoz Sistemi Nedir?
	FreeStyle Libre Okuyucu Kiti
	Slayt Numarası 27
	Slayt Numarası 28
	SENSÖR NASIL UYGULANIR?
	Slayt Numarası 30
	Slayt Numarası 31
	Slayt Numarası 32
	Slayt Numarası 33
	Slayt Numarası 34
	Slayt Numarası 35
	Slayt Numarası 36
	Slayt Numarası 37
	Slayt Numarası 38
	Okuyucunun özellikleri
	Slayt Numarası 40
	Slayt Numarası 41
	Slayt Numarası 42
	Slayt Numarası 43
	Kullanıcı Deneyimi Çalışması Sonuçları
	Slayt Numarası 45
	Slayt Numarası 46
	FreeStyle Libre Nasıl Takılır?
	Teşekkürler!

