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 متخصصان محترم مراکز بھداشتی،

Baxter Healthcare Corporation  خواهد را بھ اطالع شما برساند کھ در مورد بیمارانی است کھ  اطالعات ايمنی مهمیمی 
مانیتورها و  ولیز صفاقی استفاده می کنند بر ای دیا EXTRANEAL) ایسودکسترین(از محلول  ممکن است نیاز بھ استفاده از 

 .  نوارهای تست قند خون داشتھ باشند

برای دياليز صفاقی استفاده می کنند زمان استفاده از  EXTRANEAL) ايسودکسترين(ممکن است بيمارانی که از محلول 
 .عی قند خون را نشان ندهندمانيتورها و نوارهای تست قند خون نتايج درست و واق

اين روش ها در آزمايشگاه .  از مانيتورها و نوارهای تست قند خونی استفاده کنيد که مخصوص قند خون هستند فقط
.  برای اطالع از روش استفاده شده با سازنده مانيتورها و نوارهای تست قند تماس بگيريد.  های بالينی معمول است
 .مراجعھ کنید www.glucosesafety.comتر از جملھ لیست سازگاری مانیتور قند بھ برای کسب اطالعات بیش

به مانيتورها يا نوارهای تستی اطالق می شود که تحت تأثير حضور مالتوز يا ساير قندهای خاص " مخصوص قند"اصطالح 
برای دیالیز صفاقی موجب باال رفتن سطح مالتوز خون می شود، فقط باید  EXTRANEAL) ايسودکسترين(زيرا محلول .  نيستند

نوارهای تست مخصوص قند خون استفاده شود مانیتورها و   .  از 

يا گلوکز ) GDH-PQQ(از مانيتورها يا نوارهای تست قند خون که با روش های برپايه گلوکز دهيدروژناز پايرولوآينولين آينون 
همھ آنھا کھ با   .ورداکتاز کار می کنند، استفاده نکنيددی اکسيد نوارهای تست اما نھ  مانیتورها یا  عالوه براین نباید از تعدادی از 

دهیدروژناز فالوین آدنین دی نوکلئوتید  ها ممکن است .  کار می کنند استفاده کنید) GDH-FAD(روش گلوکز  استفاده از این روش 
استفاده می کنند بھ اشتباه باال نشان داده شود و علت ) ایسودکسترین(  EXTRANEALیمارانی کھ از باعث شود سطح قند خون در ب

مانیتورها نشان داده می شود در بیماری کھ از .  آن دخالت مالتوز است ) ایسودکسترین( EXTRANEALقند خونی کھ با این 
کاهش  هر می شود و ممکن است  همین امر موجب . را پنھان کند) قند خون پایین(قند خون درست استفاده می کند در محدوده عادی ظا

دهد سطح قند . می شود بیمار یا متخصص مرکز بھداشتی نتواند اقدام مناسب جھت برگرداندن قند خون بھ محدوده عادی را انجام 
ها . الزم استفاده کندخونی کھ بھ اشتباه باال نشان داده می شود می تواند موجب شود بیمار انسولینی بیش از مقدار  هر دوی این حالت 

 . می توانند برای زندگی فرد کشنده باشند و شامل بیھوشی، کما، آسیب دیدگی عصبی یا مرگ می شود

ها برای بیمارانی کھ از  :استفاده می کنند) ایسودکسترین(  EXTRANEALسایر مراقبت 

سطح قندی کھ .  نمی شود مانيتورهای قندیجاد تداخل در بالفاصلھ سبب ا) ایسودکسترین(  EXTRANEALعدم استفاده  .1
هفتھ بعد از عدم استفاده از  باقی ) ایسودکسترین( EXTRANEALبھ اشتباه باال نشان داده می شود ممکن است تا دو 

.  بماند

نوارهای تست قند .2 استفاده شده را مورد  برای تعیین نوع روشی کھ برای نظارت بر سطح قند استفاده می شود، برچسب مانیتور و 
دهید نوارهای تست قند تماس بگیرید.  بررسی قرار  یتورها و  .اگر شک دارید، برای اطالع از روش استفاده شده با سازنده مان

اگر بیمارستان شما از گزارشات درمانی الکترونیک استفاده می کند، باید اطالعاتی را کھ در باال عنوان شد و می تواند در  .3
نوارهای تست قند عملکرد م همھ کاربران قرار  خونانیتورها یا  تداخل ایجاد کند در یک فیلد مناسب وارد کرده و در اختیار 

.دهد



مراجعھ کرده یا از سایت ) ایسودکسترین(  EXTRANEALبرای اطالعات بیشتر بھ اطالعات تجویز 
www.glucosesafety.com بازدید نمایید.

ًا با نمایندگی ) ایسودکسترین(  EXTRANEALاگر سواالت دیگری درباره . ای شما مفید باشدامیدوارم این اطالعات بر دارید لطف
Baxter Renal تماس بگیرید. 

 Baxter و Extraneal عالمت های تجاری Baxter International Inc هستند.
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