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1. AMAÇ: Malzemenin amacına uygun ve doğru kullanımını sağlamak, hastanın kan şekeri
seviyesini belirlemek.
2.KAPSAM:Glukometre cihazının doğru kullanımını kapsar.

3. SORUMLULAR:Hemşire,Ebe, Sağlık memuru

4. FALİYET AKIŞI:

4.1.Kullanılacak bütün malzemeler ile hasta başına gidilir. Hastaya işlemle ilgili gerekli
açıklama yapılır.
4.2. Cihaza uygulama malzemeleri (her hasta için ayrı kullanıma özel disposable malzemeler)
glukostrip takılır.

4.3.Cihaz ve striplerin kod karşılaştırması yapılır.

4.3. Kan alınacak bölgenin alkollü pamuk ile temizliği yapılır.

4.4.Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

4.5.Lanset ile bölge delinir. İlk kandamlası kuru pamuk ile silinir. Stribe gerektiği kadar kan
damlatılır ve cihazın okuması beklenir.

4.6.Çıkan sonuç şeker izlem formuna veya hemşire izlem formuna kayıt edilir.

4.7.Cihazın temizliği yapılarak bir sonraki kullanıma hazır bırakılır.

4.8.Cihazın dışının temizliği % 70 lik alkollü bez ile silinerek yapılmalıdır.

4.9.İşlem öncesinde ve sonrasında görevli personel el yıkama talimatına uygun olarak ellerini
yıkar.

5. DİKKAT EDİLMESİGEREKENLER:

5.1.İşlem kullanım kılavuzunda ve eğitimde anlatılan noktalara dikkat edilerek, yapılmalıdır.

5.2.Kalibrasyon stribi ile şeker striplerininlot numaralarının birbirine uygun olup
olmadığımutlaka kontrol edilmelidir.

5.3.Test striplerinistrip kutusu dışında bir yerde muhafaza edilmemelidir. Test stripleri orijinal
kutusunda ve kapağı sıkıca kapalı şekilde muhafaza edilmelidir.
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5.4.Test stripkutusukuru serin yerde saklanmalı, buzdolabına konulmamalıdır.

5.5. Test striplerini başka bir strip kutusuna nakledilmemelidir. Son
kullanım tarihi geçmiş stripler kullanılmamalıdır.

5.6.Cihazın ve ölçüm çubuklarının doğruluğu düzenli olarak kontrol sıvıları ile denetlenmelidir.

5.7. Çıkan sonuç glukometre takip formuna kayıt edilmelidir.

5.8. Ölçüm yapmadan önce eller, sabunlu su ile yıkanmalıdır.

5.9.Temiz olmayan, şeker, tatlandırıcı gibi maddelerle temas etmiş elde yapılan ölçüm doğru
sonuç vermeyebilir.

5.10.Parmak delindikten sonra fazla sıkılmamalıdır. Sıkılırsa açığa çıkan doku suyu kan ile,
karışarak kanı sulandırır, gerçekte olduğundan daha düşük değer okunabilir.

5.11.Cihaz elektronik olduğu için çarpma ve düşmelerden korunmalıdır.


