
Po co robić pomiar przed i po posiłku?*
Ważne jest, aby wykonywać badania o właściwych 
porach, z określoną częstością tak, aby uzyskać 
niezbędne informacje. Umożliwiają one ocenę i lepsze 
zrozumienie tego, jak stosowana dieta, aktywność 
fizyczna i leki wpływają na stężenie glukozy we krwi.

Badania wykonuje się o różnych porach (na czczo, przed 
i 1−2 godziny po głównych posiłkach, przed snem itd.). 

Badanie po posiłku pokazuje jak dany posiłek (jego skład 
i ilość) wpływa na stężenie glukozy we krwi, co pozwala 
uniknąć za wysokich wartości stężeń glukozy we krwi  
po posiłkach.

NA STRONIE 3  

ZNAJDZIESZ 

INSTRUKCJĘ, JAK 

OZNACZYĆ POMIAR

Ustal z lekarzem Twój  indywidualny  
plan badań i to, o jakich porach, 
w jakich sytuacjach i jak często 
powinieneś badać glukozę we krwi 
(a także jakie powinny być Twoje 
docelowe wartości stężenia glukozy 
we krwi o różnych porach)
Systematycznie wykonuj badania
Zapisuj swoje wyniki  
i pokaż je lekarzowi

¹  
Oznaczaj wyniki przed i po posiłku, dodając symbol jabłka2

Pamiętaj!

Chudnij z !   

Dlaczego należy regularnie 
prowadzić samokontrolę?*
Samokontrola stężenia glukozy we krwi jest ważnym 
elementem leczenia cukrzycy. Dzięki niej można:

• ocenić, czy cukrzyca jest dobrze wyrównana  
o różnych porach doby 

• sprawdzić, jak różne czynniki wpływają na stężenie 
glukozy we krwi

• zrozumieć swoją chorobę i monitorować efekty 
zmian stylu życia

* Na podstawie publikacji M. Tracz, „Pięć zasad samokontroli”

Chorujesz na cukrzycę typu 2?
Zdrowa dieta ma znaczenie!
• Pomaga w redukcji masy 

ciała u osób z nadwagą  
i otyłością

• Pomaga w kontroli glukozy 
we krwi i uniknięciu  
powikłań choroby

Wszystkim pacjentom  
z cukrzycą i nadwagą/otyłością 
zaleca się kontrolę ilości 
spożytych kalorii i wielkości 
porcji.

Piramidy dotyczące  
zalecanej diety dla osób 
zdrowych prezentują proporcje produktów 
spożywczych, które są niezbędne w diecie. Im wyżej 
w piramidzie znajduje się dany produkt, tym mniej 
należy go spożywać (dotyczy jego ilości i częstości). 
Bazą zdrowego stylu życia jest aktywność fizyczna³. 
Prezentowana piramida została przygotowana 
przez Roche w oparciu o zalecenia WHO dotyczące 
zdrowej diety: www.who.int

W ŚRODKU  

ZNAJDZIESZ 

PRAKTYCZNE PORADY 

NA TEMAT ZDROWEJ 

DIETY

Pamiętaj: piramida odnosi się do osób zdrowych. 
Jeżeli chorujesz na cukrzycę, omów z lekarzem 
indywidualny plan zdrowego żywienia, liczbę 
posiłków i ich pory. Sprawdź, których produktów  
z piramidy powinieneś unikać lub spożywać je  
w ograniczonych/określonych ilościach. Pamiętaj  
o uwzględnieniu ilości węglowodanów w posiłkach  
i ich odpowiednim rozłożeniu.



Podstawy żywienia w cukrzycy

GRUPA  
ŻYWIENIOWA ZALECA SIĘ NIE ZALECA SIĘ

TŁUSZCZE

tłuszcze roślinne: 
• olej rzepakowy i oliwę z oliwek (zarówno na surowo, jak i do obróbki  

termicznej; postaraj się smażyć jak najrzadziej, a jeśli już smażysz, to na tych 
dwóch olejach rafinowanych)

• inne oleje, np. sojowy, słonecznikowy, lniany, kukurydziany, z pestek winogron,  
z nasion dyni − tylko do stosowana na surowo, np. do surówek czy pieczywa 

• do smarowania pieczywa możesz stosować margaryny miękkie, a jeśli masz 
podwyższony cholesterol we krwi – margaryny ze sterolami lub stanolami

• niesolone orzechy i migdały, nasiona słonecznika, pestki dyni, awokado  
– jako źródła polecanego tłuszczu

• oleju kokosowego i palmowego, sprawdzaj na etykietach,  
czy dany produkt ich nie zawiera

• smalcu, słoniny, boczku, masła (możesz zastąpić je miękką margaryną)
• margaryn twardych
• tłustych produktów mięsnych i tłustych produktów mlecznych
• solonych orzechów i migdałów

PRODUKTY  
WYSOKOBIAŁKOWE 

• ryby (przynajmniej dwa razy w tygodniu, w tym co najmniej jeden raz tłusta  
ryba morska, np. śledź, makrela, łosoś, halibut), chudy drób, chude mięso, 
najlepiej gotowane w wodzie lub na parze, pieczone w piekarniku, w żarood-
pornym naczyniu, duszone

• nasiona roślin strączkowych5

• wędlin, parówek, kiełbas, konserw, ponieważ zawierają dużo soli,  
a często także tłuszczu

• ryb wędzonych, m.in. dlatego, że zawierają dużo soli
• mięsa i ryb panierowanych
• jaja ogranicz do dwóch sztuk w tygodniu⁶

PRODUKTY  
MLECZNE 

• niskotłuszczowe: jogurt, kefir, maślanka5, 6 (naturalne) – napoje te w mniej-
szym stopniu i wolniej podwyższają stężenie glukozy we krwi niż mleko5, 6

• sery białe o mniejszej zawartości tłuszczu6 

• użycie, np. do mizerii czy zupy, chudego jogurtu lub kefiru zamiast śmietany
• użycie do kawy napoju roślinnego, np. sojowego (niezawierającego cukru)  

zamiast śmietanki czy mleka skondensowanego

• zup mlecznych – płatki można przygotować na wodzie
• deserów mlecznych z dodatkiem cukru
• tłustych produktów mlecznych, produktów (np. twarożków)  

z dodatkiem cukru lub soli
• śmietany
• mleka skondensowanego, mleka w proszku

PRODUKTY  
ZBOŻOWE5, 6  

– preferuj pełnoziarniste  
o niskim indeksie  
glikemicznym (<55) 

• produkty pełnoziarniste, o niskim indeksie glikemicznym (<55), takie jak:  
kasza gryczana, jęczmienna, ryż brązowy, makaron brązowy, płatki owsiane, 
jęczmienne, żytnie, gryczane, otręby, mąka razowa 

• pieczywo pełnoziarniste zamiast białego 

• rozgotowanych produktów zbożowych (kasza, makaron, ryż, płatki),  
bo mają wyższy IG, niż nierozgotowane oraz ze słodkimi dodatkami

• pieczywa zawierającego cukier, miód, karmel, słód jęczmienny, owoce suszone
• ciast, ciasteczek, zapiekanek, tostów, chrupek pszennych i kukurydzianych, 

macy
• kaszy kukurydzianej i manny, płatków pszennych i ryżowych, ryżu białego,  

białej mąki i makaronu z białej mąki
• ogranicz potrawy mączne, takie jak np.: naleśniki, racuchy, pampuchy  

(bułki na parze), knedle, pyzy, pierogi, kopytka, kluski śląskie

WARZYWA

Jeść warzywa do każdego głównego posiłku – powinny stanowić większą  
część talerza. Wybierać warzywa w formie np. surówki na przekąskę  
(dodawać do surówki małą ilość oleju lub oliwy z oliwek):
bez ograniczeń, ale w rozsądnych ilościach:
• warzywa zielonolistne, m.in.: sałata, szpinak, jarmuż, kapusta zwłaszcza  

pekińska, seler naciowy
• takie warzywa, jak: bakłażan, brokuły, cukinia, cykoria, kalafior, kalarepa,  

ogórek, por, pomidory, rzepa, rzodkiewki, szparagi
• preferowanie warzyw na surowo
• jeśli gotujesz warzywa, to rób to krótko i zjedz je z surówką
w ograniczonej ilości uzgodnionej z dietetykiem takich warzyw⁵ jak:
• ziemniaki, strączkowe (fasola, groch, soja, soczewica, bób, ciecierzyca,  

zielony groszek), kukurydza, pasternak, maniok, buraki, dynia

• warzyw rozgotowanych, smażonych, z dodatkiem tłustych sosów,  
z zasmażkami

• marchewki gotowanej
• ziemniaków purée i innych warzyw purée, frytek, zapiekanek z ziemniakami
• chipsów
• popcornu

OWOCE5, 6
• jeść nie więcej niż około 200−300 g5,6 owoców dziennie  

i rozłożyć je na kilka porcji w ciągu dnia, jeść je z posiłkami
• jeść owoce w pierwszej połowie dnia (uzgodnij to z lekarzem)

• jedzenia owoców między posiłkami
• rozdrabniania, miksowania owoców, koktajli owocowych
• gotowania owoców
• łączenia owoców z napojami mlecznymi
• owoców suszonych, kandyzowanych, w syropie, konfitur i wszystkich  

z dodatkiem cukru

ZALECENIA OGÓLNE
Ilość soli ze wszystkich 
źródeł nie powinna  
przekraczać 5 g/dobę.
Każdy rodzaj soli zawiera 
sód, który podwyższa 
ciśnienie tętnicze.

• wybierać produkty bez dodatku soli
• zastępować sól ziołami

• produktów z dużą zawartością soli
• dosalania na talerzu
• gotowych mieszanek przyprawowych, do których dodana jest sól  

lub glutaminian sodu, kostek bulionowych, gotowych zup instant 

Unikaj spożycia cukru  
i słodyczy.

• do picia woda zwykła lub mineralna, herbata, herbatki owocowe i ziołowe,  
kawa (bez śmietanki lub mleka)

• produktów, w których składzie znajdują się: sacharoza (cukier do słodzenia), 
glukoza, fruktoza, miód, syrop glukozowy, syrop wysokofruktozowy,  
syrop glukozowo-fruktozowy, syrop kukurydziany, syrop klonowy,  
syrop ryżowy, melasa cukrowa 

• słodkich napojów gazowanych i niegazowanych
• soków owocowych 
• syropów owocowych
• słodyczy
• fruktozy jako zamiennika cukru

Jedz 4−5 razy dziennie,  
ale małe porcje7.

• pierwsze śniadanie zjeść najpóźniej godzinę po wstaniu,  
pamiętać o drugim śniadaniu7

• omijania posiłków, zbyt długich przerw między posiłkami, zbyt obfitych  
posiłków, niewłaściwego czasu spożycia posiłku po przyjęciu leków  
przeciwcukrzycowych, zwłaszcza insuliny

PAMIĘTAJ O REGULARNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ⁸

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne podaje między innymi: „Nie ma diety uniwersalnej dla wszystkich pacjentów  
z cukrzycą i optymalne dla danej osoby proporcje węglowodanów, białek i tłuszczów powinny być ustalane indywidual-
nie. Chorzy na cukrzycę powinni być zachęcani do przestrzegania zasad prawidłowego żywienia, skierowanych do osób 
zdrowych i dodatkowo do: kontrolowania wielkości porcji zwyczajowo konsumowanej żywności, kontrolowania ilości spo-
żywanych węglowodanów w całej diecie i poszczególnych posiłkach, ograniczenia żywności zawierającej węglowodany  
łatwoprzyswajalne, w tym cukry dodane i wolne cukry”⁴. 

Opracowując tekst korzystano m.in. z następujących pozycji literatury: (1) Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2019. Zalecenia PTD, 2019. Diabetologia Praktyczna 2019, t. 5, nr 1, s. 1−110. (2) International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edn. Brussels, Belgium: 
2019. Available at: http://www.diabetesatlas.org (3) Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V. i wsp.: 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society  
of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). European Heart Journal (2019) 00, 1-69. (4) Jarosz M.: Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Żyw. Człow. Metab., 2016, 43, 2, 77−84. (5) WHO. Global action plan for the prevention and control of noncommunicable 
diseases 2013-2020. WHO Press, Geneva, 2013. (6) Cichocka A.: Dieta DASH w zastosowaniu. Wyd. Medyk, Warszawa 2018. (7) Cichocka A.: Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu oraz profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. Wyd. III. Warszawa, Wyd. Medyk, 2016.

Materiał w tabelce opracowała: mgr inż. Aleksandra Cichocka, dietetyk, autorka wielu książek, w tym takich bestsellerów, jak „Praktyczny poradnik żywieniowy w odchudzaniu, profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2” i „Dieta DASH w zastosowaniu” Wyd. Medyk.

Ustal z lekarzem/dietetykiem optymalną dla Ciebie ilość produktów z każdej grupy żywieniowej do spożycia w ciągu dnia oraz optymalną ilość do spożycia na jedną porcję.
⁴ „Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego”. Opublikowane w Diabetologii Praktycznej, Via Medica, tom 5, nr 1, ISSN 2451–0971, s. 17.
⁵ Te produkty zawierają węglowodany, dlatego z tych produktów należy uwzględniać ilość wymienników węglowodanowych (WW).
⁶ Ilość oraz rodzaj tych produktów (które lepiej wybrać) w codziennej diecie uzgodnij z lekarzem.
⁷ Omów z lekarzem/dietetykiem optymalną dla Ciebie ilość posiłków i przekąsek oraz ich pory (co zależy między innymi od sposobu leczenia cukrzycy).
⁸ Formy i zasady aktywności fizycznej ustal z lekarzem.                 Roche Diabetes Care Polska, Wyd. 1, grudzień 2019



Jak przeprowadzić pomiar i oznaczyć go jako przedposiłkowy 
lub poposiłkowy na glukometrze 

  Nakłucie jest błyskawiczne,  
łatwe i niemal bezbolesne

1. Wykonaj nakłucie

  Łatwa obsługa dzięki antypoślizgowej obudowie, 
dużemu ekranowi i wygodnym przyciskom

2. Dokonaj pomiaru

  Wybierz jedno z 4 oznaczeń pomiaru:

3. Oznacz wynik

Przedposiłkowe z przypomnieniem  
o pomiarze po jedzeniu

Przedposiłkowe

Poposiłkowe

Znacznik ogólny, tzw. gwiazdka

  Szeroki pasek z żółtą kapilarą, wymagającą  
małej ilości krwi

4.  Wyjmij pasek,  
Twój wynik został zapisany

Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b, 01-531 Warszawa 
Infolinia:  801 080 104 (opłata zgodna z planem taryfowym danego operatora), (22) 481 55 23  
Obsługa klienta w dni robocze w godzinach 8:00−16:00
accu-chek.polska@roche.com / www.accu-chek.pl

DOKŁADNY POMIAR 
EN ISO 15197:2015

1   Dzięki funkcji oznaczeń przed i poposiłkowych Accu-Chek® Performa, możesz wraz ze swoim lekarzem lepiej monitorować cukry we krwi przed  
i po jedzeniu (stosowana dieta może mieć na celu m.in. redukcję masy ciała). Właściwe żywienie jest ważnym elementem terapii cukrzycy. Szczegółowe  
zasady żywienia pacjent powinien ustalić indywidualnie z lekarzem. Stosowana dieta może mieć m.in. na celu redukcję masy ciała (u osób z nadwagą  
i otyłością). Zasady redukcji masy ciała, zależne od indywidualnych czynników (jak stan zdrowia, aktywność fizyczna i stosowana dieta) ustal z lekarzem.

2  Znaczniki przed i po jedzeniu zapewniają pełniejszą informację o wynikach, co pomaga zarówno użytkownikowi, jak i lekarzowi w prowadzeniu terapii.
³  Formy i zasady aktywności fizycznej ustal z lekarzem. 

Niniejsza ulotka nie zastępuje instrukcji używania wyrobu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.


