
PAKIET BADAŃ
CUKRZYCOWYCH

W PAKIETACH
OSZCZĘDZASZ

DO

15%

Zestaw badań w tym Pakiecie ma zastosowanie 

w rozpoznaniu i monitorowaniu przebiegu 

leczenia cukrzycy. Przydatny jest tak że w oce-

nie ryzyka powikłań  związanych z tą chorobą, 

takich jak miażdżyca czy choroby nerek.

Pełnej informacji o ofercie 
oraz adresów Punktów Pobrań  
szukaj na www.diag.pl, www.pakiety.diag.pl



PAKIET BADAŃ 
CUKRZYCOWYCH

OBEJMUJE:

 Glukoza – podstawowe badanie w rozpoznawaniu cukrzycy 
oraz monitorowaniu jej leczenia. 

 Lipidogram  – szczegółowe badanie w kierunku ryzyka rozwo-
ju miażdżycy – przyczyny chorób układu krążenia. W skład bada-
nia wchodzi oznaczenie poziomu cholesterolu ca łkowitego, HDL 
(„dobrego” cholesterolu), LDL („z łego” cholesterolu) oraz triglice-
rydów. Badania lipidowe mają szczególne znaczenie u pacjentów 
z rozpoznaną cukrzycą, u których ryzyko chorób kr ążenia jest szcze-
gólnie wysokie.

 HbA1c – (hemoglobina glikowana) badanie odzwierciedlaj ące 
poziom glukozy w ostatnich trzech miesi ącach poprzedzających 
badanie. Na wynik nie mają wpływu przejściowe zaburzenia gli-
kemii, dlatego badanie to jest bardzo przydatne w ocenie leczenia 
cukrzycy. Badanie powinno by ć wykonywane co 3 miesiące u cho-
rych na początku choroby – i co pół roku u chorych ze stabilnym 
przebiegiem cukrzycy.

 Mocz – badanie ogólne – jest podstawowym badaniem odzwier-
ciedlającym funkcję układu moczowego służącym do wykrywania 
m.in. chorób nerek oraz zakażeń układu moczowo-płciowego, wy-
stępujących szczególnie często w cukrzycy. Dodatkowo oceniaj ąc 
poziom cukru w moczu możemy wykryć cukrzycę lub wstępnie oce-
nić jej rozchwianie.

 Mikroalbuminuria  – badanie pozwalające wykryć uszkodze-
nie nerek już na bardzo wczesnym etapie tego procesu. Powinno 
się je wykonywać przynajmniej raz w roku u osób z rozpoznaną 
cukrzycą.
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 częste i obfite oddawanie moczu

 wzmożone pragnienie

 nadmierne pocenie się

 utrata masy ciała

 wzmożony apetyt, napady „wilczego g łodu”

 nudności

 suchość błon śluzowych i skóry

 infekcje skórne

 zapach acetonu w oddechu

 zmęczenie

 podenerwowanie

 nagłe uczucie senności

 zaburzenia widzenia

 stany zapalne narządów moczowo-płciowych, często odczuwane 
jako swędzenie w okolicy intymnych okolic cia ła

 Badania krwi w kierunku cukrzycy nale ży przeprowadzać 
nie rzadziej niż co 3 lata u każdej osoby po 45. roku życia.

Objawy mogące
sugerować  cukrzycę:

www.diag.pl



Pełnej informacji o ofercie 
oraz adresów Punktów Pobrań 
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 Około 5% populacji choruje na cukrzycę; w tym 95% na cuk-
rzycę typu 2-go.

 50% chorych na cukrzycę typu 2-go nie jest świadoma swo-
jej cukrzycy.

WARTO WIEDZIEĆ :




