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 عزيزي عضو الرعاية الصحية،

 
 التأآد من سالمة املعلومات جداًً من املهم هبيه إىل أننتلود اتالصحية  ةلرعايلشرآة باآسرت 

 الذين يستخدمون حملولواخلاضعني للمعاجلة بالغسيل الربيتوني من مرضى الفشل الكلوي  املستقاة
ونظم  ستعمال أجهزةعند إ (Icodextrin)أيكوديسرتينوالذي حيتوي على مادة   Extranealاآسرتانيل

  .بالدم) اجللوآوز( فحص مستوى السكر 
 

 (Icodextrin) مادة احملتوي على Extranealحملول  ستخدمونخذ  للمرضى الذين يأإن القراءات اليت ت
تكون غري صحيحة أثناء  من خالل الغسيل الربيتوني من املمكن أنغسيل الكلى اجراء أثناء  -

نظم مراقبة نسبة اجللوآوز بعض أجهزة واصة عند استخدام وخبإجراء فحص ملستوى  السكر يف الدم 
 . يف الدم

 
  

إن هذه . اجللوآوز عند التحليلهي خمتصة باليت  االختبار فقط أجهزة وشرائط استخدم
اتصل بالشرآة الصانعة لألجهزة وشرائط .ةاملختربات السريرياالستخدام يف  ةاألساليب  تعترب شائع

  تصفح املوقع االلكرتوني. اجللوآوز لكي تعلم أي أساليب مستعملة

www.GlucoseSafety.com التوافق مع أجهزة قراءة الجلوآوز قائمة املتضمن. 
 
 

تنطبق على األجهزة والشرائط اليت مل تتأثر بوجود سكر الشعري " املختصة باجللوآوز"إن عبارة 
 .، أو سكاآر أخرى)املالتوز(
 

ألن اآسرتانيل يؤدي إىل ارتفاع نسبة سكر الشعري يف الدم، لذا جيب استعمال األجهزة والشرائط 
 .باجللوآوز لفحص مستوى سكر الدماملختصة 

  
 :مشرائط لفحص اجللوآوز اليت تستخدال تستعمل األجهزة أو ال

glucose dehydrogenase pyrroloquinolinequinone (GDH-PQQ) or glucose-dye-oxidoreductase method. 
 
 

 :الفحص التالية طريقة اليت تستخدم شرائطباالضافة إىل بعض وليس آل أساليب أو 

         glucose dehydrogenase flavin-adenine dinucleotide (GDH-FAD) method       
 

حدوث قراءة خاطئة آارتفاع مستوى سكر الدم لدى املرضى ق قد يؤدي اىل استعمال هذه الطر
 يعملوقد .  املالتوز تداخل مع مادةالوذلك بسبب ) إيكوديكسرتين(إآسرتانيل الذين يستخدمون 

وهذه القراءة اخلاطئة  .hypoglycemia خيفي حقيقة وواقع اخنفاض مستوى سكر الدم قناعآهذا 

  وأ  ضياملر متنعقد  ،رييتوىنغسيل الاليف ) إيكوديكسرتين( اآسترانيللللمرضى الذين يستخدمون  حملو
ى ستوة اىل املقاربجلعل نسبة السكر يف الدم م ةأن يتخذ اخلطوات املناسبمن  الفريق الطيب

 .العادي
 

باخلطأ على مزيد وعل املريض حيصل جتارتفاع السكر يف الدم ميكن ان  ملستوى اطئةالقراءة اخلإن 
خطر أو أضرار  إىلؤدي تن أويف هاتني احلالتني ميكن . من االنسولني  وهو ماالحيتاجه املريض أساساًً

  ةلألنسجة العصبي تلف ،ةغيبوبأو احداث  قد هتدد احلياة، مبا يف ذلك فقدان الوعي ، 
 .  أوالوفاة

 
 



 
 ):إيكوديكسرتين( إآسرتانيلمعلومات اضافية للمرضى الذين يستخدمون 

 
 

سوف لن يؤدي إىل أيقاف سريع للتداخل أو ) إيكوديكسرتين(وقف استخدام االآسرتانيل  .1
ألن ذلك يتطلب فرتة زمنية ال تقل عن . ر الدمقراءة نسبة سك شرائطوالتعارض مع أجهزة 
 .يف بالزما الدم اااليكوديكسرتين ونواجته أسبوعني الختفاء مادة

 
للجهاز ملعرفة األساليب املستعملة لقراءة اجللوآوز يف الدم يلزم قراءة النشرة املرفقة  .2

 .اتصل بالشرآة املصنعةمن ذلك للتأآد . والشرائط املستعملة
 

إذا آانت املستشفى تستخدم امللفات االلكرتونية، فيلزم أن تذآر هذه التعارضات  .3
والتداخالت مع األجهزة والشرائط لقراءة مستوى سكر أو جلوآوز الدم بطريقة واضحة 

 .ومتاحة امام مجيع أعضاء الفريق الطيب
 
 
 

   عبوةنشرة وللحصول على مزيد من املعلومات ، ميكن الرجوع اىل املعلومات املوجودة على 
:املوقع االلكرتوني التايلاو زيارة )إيكوديكسرتين( اآسرتانيل Extraneal 

www.glucosesafety.com 
 

صالاإلتيرجى سئلة اضافية أان لديكم اذا آ. آمل ان تكون هذه املعلومات مفيدة لكم  
.اآسرتبمبمثل شرآة   
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