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Diabetes 1 sohkardávda mánáin

Bures boahtin
Dát ofeláš leá ráhkáduvvon dutnje gii áitto leát ožžon diábeteš málle 1 šohkárdávddá já dutnje
geáš dát leá leámášán veáháš áiggi- já beárrášii. Dáš oáččut neávvágiid já veáhki hálddášit
árgábeáivvi šohkárdávddáin. Duš já du beárrášiš šáhttet leát olu jeáráldágát, já mii veáhkehit
din gávdnát váštádušáid dáppe.
Juš diš áin leát jeáráldágát máŋŋel go lehpet lohkán dán rávvágá, de šáhttibehtet váldit
oktávuođá minguin. Mii áinnáš neávvut já váštidit jeáráldágáid.
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Mánáidpoliklinihkka
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Poliklinihkalaš čuovvoleapmi mánáin geain lea
sohkardávda
Go lea sohkardávda maid aitto leat fuobmán:

Mánáidoššodágáš leá štrukturerejuvvon oáhpáhánprográmmá já fágáidrášttildeáddji šohkárdávdájoávku máš leát mánáiddoávttir, šohkárdávdábuohččidivššár já klinihkáláš biebmofyšiologá
mielde oáhpáhušáš. Bárgit geáin leá ovddášváštáduš, oáhpáhit ovttášráđiid šohkárdávdájoávkkuin,
pášieánttá já šu beárrášá.
Vái šáhttit áddit buori diehtojuohkimá já oáhpáhušá, de mii ráhkádit viiddiš prográmmá máid mii
vuogáidáhttit plánán máš leát čuoggát já iškánlištu., Mii álgit dáinná dehálepmošiin, muhto buot
ferte čáđáhuvvot vuošttáš mánuš.
Olmmoš ferte átnit fuolá já digáštállát pšykologáláš beliid dáš go mánná leá ožžon bišteváš dávddá.

Nana čuovvoleapmi álggus go sohkardávda lea boahtán
Mii šiehttát juohke ovttáin goáš vuošttáš iškkuš gálgá leát, máŋŋel go leá geárgán buohččiviešuš.
Dábáláččát vuošttáš iškkuš dáhkko 1-2 váhku dien máŋŋel, já dán máŋŋel leát iškošát mánnošáččát
já dáđištágá juohke goálmmát mánu. Sohkárdávddábuohččidivššár já mánáiddoáktárá šáhttibá
juogádit čuovvolánbárggu.

Poliklinihkalaš čuovvoleapmi
Fágaidrasttildeaddji sohkardávdajoavku:

Fágáidrášttildeáddji šohkárdávdábárgojoávku čuovvulá mánáid/ nuoráid oktán beárrášiiguin
poliklinihkáláččát buohččiviešuš. Muhtomin leá guhkeš mátki buohččiviššui, já de šáhttet muhtin
iškošát dáhkkot fáštádoáktárá luhtte.
Juš mánát dáhje váhnemát háliidit dán, de berre fáštádoávttir dáššedit oážžut dieđuid, nu go
poliklinihkáláš notáhtáid já epikriiššáid. Mii šáddet máid máŋgošá deárvvášvuođádivššárii dáhje
šohkárdávdábuohččidivššárii máná šuohkániš.

Juohke goalmmát mánu

Mii gohččut iškošii juohke goálmmát mánu, hárvvibut juš dávdá leá bureš muddejuvvon. Já dávjjit
juš leá hejot muddejuvvon. Sohkárdávdájoávku gálgá ovttášráđiid beárrášiin heivehit divššu
pášieánttá árgábeáivái.
Sohkárdávdábuohččidivššár heive oktii áššiid, já leá guovddážiš. Jotkkolášvuohtá leá deháláš, já
šeámmá doávttir berre čuovvulit mánáid/ nuoráid juohke háve. Dikšunjoávku gálgá eáštádit
pšykošošiálá váttišvuođáid, já leáhkit mielde eáštádeámeš borránváttuid já veáhkehit
beárráigeáhččát áhte pášieántá váldá inšuliinná rievtteš láhkái. Miš ii leát pšykologá min šohkárdávdájoávkkuš, muhto mii ovttášbárgát mánáid- já nuoráidpšykiátriijáin. Juš leáš dárbu, de šáhttit
šáddet mánáid dohko.

Jahkeiskosat:

Vuošttáš njeáljádášjági šište gálget dáhkkot šyštemáhtáláš jáhkeiškošát. Buot mánáidoššodágát leát
mielde jáhkeiškošiin mát ráporterejuvvojit Mánáidšohkárdávdáregištárii.
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Ambulerejeaddji doaibma

Jáhkeiškošiin já čákčádiimmuš leá Girkonjárggáš já Álttáš ámbulerejeáddji šohkárdávdájoávku.
Mánát geát orrot Oárje-Finnmárkkuš muđui, gohččojuvvojit Hámmárfeštii.
Geáššet (mieššemánuš/ geáššemánuš) leát diimmut Girkonjárggáš, gošá dušše mánáiddoávttir
boáhtá. Mánát Oárje-Finnmárkkuš gohččojuvvojit Hámmárfeášttá klinihkkii, já ožžot fáláldágá
deáivvádit šohkárdávdájoávkkuin.
Dálvet leát diimmut Girkonjárggáš mánáide Nuortá-Finnmárkkuš, gošá dušše mánáiddoávttir
boáhtá. Mánát Oárje-Finnmárkkuš muđui gohččojuvvojit Hámmárfeášttá klinihkkii já ožžot fáláldágá deáivvádit šohkárdávdájoávkkuin.

Gohččun:

Mánáidpoliklinihká čállit Hámmárfeášttáš já Girkonjárggáš šáddejit gohččumiid ovttášráđiid
šohkárdávdábuohččidivššáriin. Ulbmil leá áhte buot mánát gohččojuvvojit iškošii juohke goálmmát
mánu, nu go juo ovdál námuhuvvon. De šáhttá šeámmá doávttir šin čuovvulit. Juš ii boáđe
gohččojuvvon diibmui, de šáhttá gohččojuvvot eárá doáktárá lušá dáhje ođđá diibmui golmmá mánu
geáhčen.
Midjiide leá deháláš heivehit čuovvuleámi beárrášá šáváldágáid mielde. Juš muhtin ii boáđe diibmui,
de mii áinnáš šágáštállát mánin nu šáttái já máid mii šáhttit dáhkát ovddášguvlui.

Sohkardávddadivššu ulbmil
HbA1c: 7%
Varrasohkarárvu ovdal borrama: 5 mmol/l
Nohkkanáiggi mihttoárvu: 5–7 mmol/l
HbA1c, nu gohčoduvvon guhkesáiggevarrasohkar, lea varraiskkus mii čájeha varrasohkkara maŋemus 8- 12 vahku. Das mihtiduvvo man olu lea hemoglobiidna varas mii lea alccesis čatnan sohkkara.
HbA1c čállojuvvo proseantan.
Varrasohkar mihtiduvvo millimihtus juohke lihttaris, mii oaniduvvo
mmol/l.
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Mihtit varrasohkarárvvu ovdal juohke borrama!
Fysalaš lihkadeapmi šáhttá veáhkehit du jokšát ulbmilát. Dáššediš fyšáláš lihkádeápmi
dágáhá várrášohkkárá jámmábun já dálle olmmoš veádjá buorebut oánehiš já guhkit áiggi bádjel.
Hypoglykemiija, meárkkášá áhte várrášohkárárvu leá unnit go 3,5 mmol/l já olbmoš leát
vuollegiš várrášohkkárá-dávdámeárkkát, máid dálkkodá luonddušohkkáriin (glukošáin). Ihkku
gálgá áddit luonddušohkkárá (glukošá) juš leát veáhá álibut várrášohkárárvvut, erenoámážit juš
várrášohkárdášši leá njiedjáme.
Átte ½–1 tábleáhtá juohke 10 gilo rumášdeáttu námmii, dáđi mielde mán gáráš vuollegiš várrášohkárá dávdámeárkkát leát.
(1,5- 3 g. jođániš kárbohydráhtát juohke 10 gilo rumášdeáttu námmii).
Heivehuvvon dálkkasmearri: Don šáhtát árvvoštállát áddit eámbbo inšuliinná juš várrášohkárárvu leá bádjel 8 mmol/l. Čuovo mielde já mihtit várrášohkkárá 2 diimmu máŋŋel! Jurddáš áhte
don šáhtát áddit heivehuvvon dálkkášmeári šeámmáš go áŋkke áttát inšuliinná boáhtte borrámii.
Mihttu livččii várrášohkárárvu mii leá 5 mmol/l.
Don šáhtát geáváhit 100-njuolggádušá rehkenáštit mán olu láši inšuliinná gálggát áddit:
100 juhkkojuvvo ollišláš inšuliidná-jándordálkkášmeriin = mán olu oktá ovttádát inšuliidná
vuolidáhttá várrášohkárárvvu.
Ovdámeárká: Juš du ollišláš jándordálkkášmeárri leá 50 ovttádágá (šupmi guhkitáigge doáibmi
inšuliinnáš já buot dálkkášmeárit jođánišdoáibmi inšuliinnáš): 100/50=2. Dát meárkkášá áhte 1
ovttádát inšuliidná vuolidáhttá várrášohkárárvvu 2 mmol/l, ovdámeárkká dihte 12 mmol/l:š gittá
10 mmol/l:i.

Karbohydráhtaárvvoštallan

Inšuliidná-dálkkášmeárri gálgá heivehuvvot dán mielde mán olu kárbohydráhtát leát biepmuš já
mán olu gálggát fyšáláččát lihkádit.
Inšuliidná-kárbohydráhtá-rátio:in šáhtát gávnnáhit mán olu inšuliidná dárbbášuvvo dihto meári
kárbohydráhtáide. Dát meárri šáhttá rievddádállát beáivvi mielde, erenoámážit iđitbibmui, go dálle
dávjá dárbbášuvvo eámbbo inšuliidná šeámmá meári kárbohydráhtáide.
Go gálggát rehkenáštit inšuliidná-kárbohydráhtá- rátio, de geáváhát 500- njuolggádušá (mii leá
biššováš):
500 juhkkojuvvo ollišláš inšuliidná-jándordálkkášmeriin = gálle grámmá kárbohydráhtáid 1
ovttádát inšuliidná gieđáhállá.
Ovdámeárká: Jándordálkkášmeárri leá 50 ovttádágá inšuliinná. 500: 50 = 10. Dát meárkkášá áhte 1
ovttádát inšuliidná gieđáhállá 10 grámmá kárbohydráhtáid. Juš don borát 30 grámmá kárbohydráhtáid, de dárbbášát 3 ovttádágá inšuliinná.
Dáhje šáhtát rehkenáštit dáinná lágiin: Juš don
dieđát biebmu máid don lávet borrát beáivebiebmun šišttišdoállá ovdámeárkká dihte
50 grámmá kárbohydráhtáid, já don dárbbášát
5 ovttádágá inšuliinná vái várrášohkár gálgá
šeámmá dášiš boáhtte háve go borádát, de
dárbbášát 1 ovttádágá inšuliinná juohke 10
grámmá kárbohydráhtáš beáivebibmui
(= Inšuliidná- kárbohydráhtá- rátio 1:10 g).
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Lášmmohallan, biebmu ja sohkardávda
Lášmmohallan šaddá dorvvoleabbon jus dus lea gelbbolašvuohta ja válddát vuhtii:
1. Mákkár lágán lášmmohállán dát leá.
2. Mán gárrá lášmmohállán dát leá, mán guhká bištá lášmmohállán já goáš beáivet don
lášmmohálát.
3. Inšuliidná-dálkkášmeárri já áiggit goáš biját inšuliinná.
4. Glukošáárvu ovdál, dán bottá go lášmmohálát, já máŋŋel.
Don berret borrat eanebuš seammás go bijat insuliinna: 1,5 – 3 diimmu ovdál lášmmohállámá
já don berrešit máid borrát eánebuš go biját inšuliinná máŋŋel lášmmohállámá.
Njuolggadusat iešguđegelágán varrasohkarárvvuin ovdal lášmmohallama:
< 5 mmol/l: Borá 10-15 g kárbohydráhtáid ovdál lášmmohállámá
6–8 mmol/l: Buorre vuolggášádji, vejoláččát šáhtát borrát 10-15 g kárbohydráhtáid ovdál
lášmmohállámá
9–14 mmol/l: Buorre vuolggášádji
> 15 mmol/l: Iškká ketonáárvvu. Juš leát ketonát váráš dáhje goččáš, de it berre lášmmohállát,
dáhje don šáhtát vuordit dáššážii go várrášohkár- já ketonáárvvut njidjet máŋŋel go
leát váldán liige inšuliidná-dálkkášmeári
Sáhttá leat dárbu liige karbohydráhtaide lášmmoháládettiin, juš lášmmohállán bištá guhkit
go 30 minuhtá, muhto dát leá dáš duohken mán gárrá lášmmohállán dát leá.
Borá/ jugá liige kárbohydráhtáid juohke diibmobeáli já loáhpát lášmmohállámá kárbohydráhtáiguin:
0,3 – 0,9 g karbohydráhtat/ gilos/ diimmus, ovtta olbmui gii deaddá 70 gilo dát mearkkaša
10 – 30 g karbohydráhtaid juohke diibmobeali. Nuorat mánát dárbbašit unnit.
Ovdamearkkat 10 g karbohydráhtaide:

 1 dl muorješáhppi/ juiče/  2 dl mielki
 2 klementiinná
šohkárjuguš
 ½ bánáná
 1 eáppel/ peárá
 1-2 dl lášmmohállánjuguš  3 luonddušohkártábleáhtá  ¼ dl rušiinnát
Dárbu juhkat lášmmodettiin:
Leá deháláš áhte don jugát ovdál go lášmmohálát. Juš duš loktáná várrá–
šohkárárvu lihkádeámiš goš biváštuvvot, de šáhttá dát meárkkášit áhte don
goikkát. Juhkošát šáhttet šihke kárbohydráhtáid deávdit rupmášii, já máid
goikku čáškádit (muhto šohkárjuhkošiin já muhtin lášmmohállánjuhkošiin leá
ilá olu šohkár já dáid berre šeáguhit čážiin).
Neavva movt ieš ráhkadat lášmmohallanjuhkosa- mii addá
sullii 5 g karbohydráhtaid/dl:
1 lihtár čáhči
¾ dl (50 g) Dextopur
1-2 borránbáštte bohččojuvvon šitrovdná
dáhje 1-2 borránbáštte konšentrerejuvvon šáhppi
1 meári šálti máid goiveštát niibenjuniin
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“Vuollegis varrasohkkara dávdamearkkat”
Ráva movt galgá go lea menddo vuollegis varrasohkarárvu (hypoglykemiija)
Mihtit várrášohkárárvvu juš vávjját dán menddo vuollegážžán.
Vuošttážettiin gálgá dálkkodit vuollegiš várrášohkárárvvu luonddušohkkárá (glukošá) borrámiin,
millošepmošit oktán juhkošiin. Vuordde dáššážii go luonddušohkár (glukošá) lokte várrášohkárárvvu, mii gálggášii dovdot šullii 10-15 minuhtá máŋŋel dán borrámá. Juš várrášohkárárvu ii leát
loktánán dálle, de fertet ođđášiš dálkkodit iežát luonddušohkkáriin (glukošáin).
Nuppi geárdde de dálkkodát iežát šohkárjuhkošiin.
(Láibevájáháš, mielki, šuhkoláde já eárá biepmut/ juhkošát máin leá buoidi, gohčet rupmášiš
šohkárnjámmámá eái ge leát šeámmá buorit vuošttáš dálkkodeámiš, muhto gávdnojit máŋgá vuogi
eáštádit vuollegiš várrášohkkárá dávdámeárkkáid boáhtimiš, já olmmoš ferte árvvoštállát
dilálášvuođá.)
Vuollegis varrasohkar ihkku:
Dáš fertet máiddái árvvoštállát dilálášvuođá, muhto miš leát muhtin njuolggádušát: Juš dávjá oáččut
vuollegiš várrášohkkárá dávdámeárkkáid guhkeš beáivvi doáimmáid geážil, de šoáitá nu áhte don
leát liige heárki inšuliidnii štuorá oáši ijáš, já šohkárvuorká dárbbášuvvo devdojuvvot, já de leá
vuogáš árvvoštállát dárbbášát go borrát kárbohydráhtáid mát bištet guhkit rupmášiš vái eáštádát
áhte ođđá vuollegiš várrášohkárá dávdámeárkkáid fáš bohtet.
Mihttu leá biššehit vuollegiš várrášohkkárá dávdámeárkkáid, já áhte it oáččo dáid ruovttoluottá,
muhto šeámmáš ii gálggá gál várrášohkárárvu loktánit dán šádjái.
Dii. 22:00 Varrasohkar
> 5 mmol/l eái doáibmábijut
< 5 mmol/l luonddušohkár (glukošá) (dáhje šohkárjuguš mii váštidá luonddušohkkárá)
Dii. 24:00 Seamma go bajábealde
Dii. 03:00 Varrasohkar
> 4,0 mmol/l eái doáibmábijut
< 4,0 mmol/l luonddušohkár (glukošá) (dáhje šohkárjuguš mii váštidá luonddušohkkárá)
Máná deaddu Varrasohkarárvvu loktaneapmi
Sullii 1,5–2 mmol/l Sullii 3–4 mmol/l
10 kg

1/ 2

tábleáhttá

1 tábleáhttá

20 kg

1 tábleáhttá

2 tábleáhtá

30 kg

1 1/2 tábleáhtá

3 tábleáhtá

40 kg

2 tábleáhtá

4 tábleáhtá

50 kg

2 1/2 tábleáhtá

5 tábleáhtá

60 kg

3 tábleáhtá

6 tábleáhtá

70 kg

3 1/2 tábleáhtá

7 tábleáhtá

1 luonddušohkártábleáhttá = 3 g kárbohydráhtát

Iškká várrášohkkárá šullii 30-60
minuhtá máŋŋel go leát borrán/juhkán.
Muitonjuolggadus:
3–4 mmol/l várrášohkárárvvu loktáneápmi gáibidá 1 tábleáhtá juohke 10
gilo rumášdeáttu námmii.
10 čm golgi glukošá štráŋgá= 10 g
kárbohydráhtát
10 g honnet= 8 g kárbohydráhtát
1 deádjábášte honnet= 4 g kárbohydráhtát
Unnámánážát šáhttet oážžut glukošáámpulláid 300mg/ml.
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Alla varrasohkarárvu (hyperglykemiija)
Du várrášohkárárvu berre leát šullii 4 já 6 mmol/ l gáškkáš, muhto muhtomin duš leát bádjeleáppoš
dát árvvut. Állá árvvu šáhttá dáššet liige inšuliinnáin, áinnáš šeámmáš go biját inšuliinná borrámá
oktávuođáš.
Sáhttet máŋgá ákká mánin duš leá állá várrášohkárárvu. Dábálepmošit leá dánin go leát ožžon
menddo unnán inšuliinná dán ektui mán olu kárbohydráhtáid leát borrán.
Muhtomin šáhtát oážžut állá árvvuid dánin go leát šuhttán, leát váivviš, báluš dáhje máŋŋel
gelddoláš já gárrá špábbáčiekčámá. Dát šáhttá máid boáhtit dáš máid mii gohčodit rektylfenomenán.
Dát meárkkášá áhte rumáš reágere menddo gárrášit dášá go duš leá leámáš vuollegiš várrášohkárárvu. De láve várrášohkárárvu iešálddiš njiedját moátti diimmu máŋŋel váikko ii leát dáššeduvvon liige inšuliinnáin.
Biššováš állá várrášohkárárvu šáhttá boáhtit duođáleáppot inšuliidnáváilevášvuođáš. De leá deháláš
dárkkištit várrášohkárárvvu já geáhččálit dáššet dán gittá njuolgá dábálážžán fáš. Don fertet máid
iškát leát go duš ketonát (šuvrrit) váráš dáhje goččáš. Ketonát meárkkášit áhte rupmášá šeállát eái
oáččo biepmu, já dát nelgot. Ketonát já šeámmáš állá várrášohkárárvu, meárkkášá duođáláš
inšuliidnáváilevášvuođá já dán ferte dálkkodit inšuliinnáin.
Maid galggat dahkat jus dus dávjá leat alla varrasohkarárvvut?

 Iškká leát go ketonát goččáš dáhje váráš, šihkkáráštin dihte áhte doppe eái leát ketonát.
 Bijá inšuliinná. Álgge inšuliinnáin mii doáibmá jođánit, ovdámeárkká dihte 10% dáš máid



dárbbášát jándoriš (šupmi jođánišdoáibmi inšuliinnáš já njoážešdoáibmi inšuliinnáš máid
don biját jándoriš, vejoláččát bášál-dálkkášmeárri oktán boluš-dálkkášmeriin juš duš leá
inšuliidnápumpá). Dán šáhtát dáhkát máŋgii, gittá dáššážii go várrášohkárárvu njuolgá
dábálážžán fáš, muhto deháleámoš leá áhte ketonát leát jávkán.
Váldde oktávuođá šohkárdávdájoávkkuin ovttátmánoš juš leát eáhpešihkár.

Vuolgge fástadoaktára lusa/ buohccivissui dikšumii juš duš leá menddo állá várrášohkárárvu oktán ketonáiguin, já šeámmáš leát buohčči- ovdámeárkká dihte moiddodá váibmu, don
vuovššádát dáhje duš leá čoávji bávččáš. De šáhttá duš leát nu gohčoduvvon šuvrimirkkohuš
(ketoáčidoše).
Jus dus lea insuliidnapumpa ja seammás alla varrasohkarárvu oktan ketonaiguin, de berret:
Iškát áhte pumpá já šláŋgáoášit doibmet. Bijá láši inšuliinná peánnáiguin váikko duš leá inšuliidnápumpá. Vejoláččát šáhtát riŋget šohkárdávdábuohččidivššárii, beáivet tel. 78 42 16 02.
FUOM: Dus sáhttá leat suvrimirkkohus (ketoacidose) ja seammás leat dábálaš dahje dušše
veahá alla varrasohkarárvu, jus don nohkkot kaloriijaide.
Dát šáhttá dáhpáhuvvát juš duš leá gárrá čoávjeboráhát, juš it leát šáhttán borrát dáhje leát
vuovššádán biepmu já juhkošá. Dát šáhttá áddit dábáláš várrášohkárárvvu, muhto šeámmáš dágáhit
ketonáid várrii dáhje gožžii! Dálle don šoáittát joátkit bidjámiš menddo unnán inšuliinná mii dágáhá
dutnje šuvrimirkkohušá.

Fertet álo iskat ketonaid ja varrasohkarárvvu dávjá jus leat illáveaje, vuovssadat dahje dus
lea čoavji bávččas!
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Borran go leat buohcci

Go leát buohčči já duš leá unnán borránluštu, de berret borrát biepmu mii leát njálggát já mán leá
álki njiellát. Dát šáhttá ovdámeárkká dihte leát: Go’morgen yoghurt, SprettYoghurt oktán hávvárrievnnáiguin, Hávrefráš dáhje iešguđetlágán rievnnát, juhkán-yoghurtá já gárráláibi, rišenbuvru,
vuoštáláibi, báguette-láibi, bánnogáhkut, váffelát dáhje lákčá/šáhppejiekŋá.
Don berret borrát já juhkát šeámmá olu kárbohydráhtáid go dábáláš beáivvi juš leáš vejoláš,
eáštádán dihte áhte neálggut já ráhkádáhtát ketonáávdnášiid.
Leá máid deháláš áhte jugát doárvái. Jugá olu, ovdámeárkká dihte čáži, šohkárkeáhteš šáhpi,
šohkáršáhpi, juiče’á dáhje bruvššá.
Go olbmoš leá infekšuvdná, de láššáná inšuliidnádárbu rupmášiš. Sáhttá leát dárbu lášihit inšuliidná
-dálkkášmeári go buožát, váikko duš leá unnán borránluštu. Bijá álo inšuliinná váikko buožát já
borát unnán. Mihtit dávjá várrášohkárárvvu go buožát, vái oáinnát movt rumáš váikkuhuvvo. Juš
duš leá inšuliidnápumpá, de šáhtát gáškáboddošáččát lášihit dálkkášmeári dáđištágá máŋggá
diimmu bádjel, ovdál go fáš muddet já vuolidát dálkkášmeári.

Heajos ja bávččas čoavji?

Juš duš leá vuovdá bávččáš, čoávji bávččáš, luhčá- já vuokšindávdá, de leá deháláš mihtidit ketonáid,
go leá álki šuvrimirkkohušá/ ketoáčidošá návdit dušše čoávjeboráháhkán dáhje heájoš čoávjin.
Juš duš leá luhčádávdá já don vuovššádát, de dárbbášát jođániš kárbohydráhtáid, eáštádán dihte
vuollegiš várrášohkárárvvu. Jođániš kárbohydráhtát leát ovdámeárkká dihte juiče, šmoothie, GEM
máš leá šohkár, energiijájuguš dáhje lášmmohállánjuguš, muorješáhppi máš leá šohkár, Proviná.
Luonddušohkkárá (glukošá), Dextroše, já glukošá dilddihámiš šáhtát oáštit ápotehkáš.
Gárvve mielkebuktágiid já gehppešbuktágiid. Go olbmoš leá luhčá- já vuokšindávdá, de gierdá
buorebut gálbmá biepmuid já juhkošiid, go lieggá dáhje loiká juhkošá.
Mihtit dávjá várrášohkárárvvu go buožát, vái oáinnát movt rumáš váikkuhuvvo.
Mánnái šáhtát geáhččálit áddit šohkárjuhkošá deádjábášttiin juohke viđát minuhtá, bádjeláš
diimmu. Juš mánná vuovššádá dán deádjábáštte máđe juhkošá, de berret jeárrát heáhteveáhki. Juš
mánná ii vuovššát dán deádjábáštte máđe juhkošá, de šáhtát diimmu máŋŋel lášihit juhkošá, nu
áhte leá borránbáštte dievvá, máid áttát juohke viđát minuhtá bádjeláš diimmu. Dán máŋŋel šáhtát
geáhččálit áddit liggejuvvon nišuvuodjáláibbi. Go mánná álgá borrát fáš, de šáhtát áddit šutnje
dábáláš biepmu.
Go leá luhčádávdá, de leá deháláš
áddit jođániš kárbohydráhtáid, nu
go šohkárjuhkošá, go kárbohydráhtát šáhttet mánnát čoávjji čáđá
nu jođánit áhte dát eái olle
čoávjjiš njámmášit álbmá .
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Mearri

Dextroše

1 tábleáhttá

3

Rešorb Neštle
goánštáčáhčedálkkáš
3-jáhkášáččáide bájáš

1 šuddántábleáhttá + 120 ml
čáhči

3

Sohkár-Čolá

1 dl

10

Eáppeljuiče

1 dl

10

Muorješáhppi, šeáguhuvvon

1 dl

15

Lollipop šáhppejiekŋá

1 jiekŋá

14

Vánilljá-lákčájiekŋá bovššáš

100 g

23

Go`morgen-yoghurt

1 bokšá

44

Sprett-yoghurt

1 bokšá

15

Rišenbuvru

1 dl

14

Hávrefráš

1 dl

7

Čornflákeš

1 dl

10

Mielki

1 dl

5

Bánáná

1 oálle štuorá bánáná

Márie-keákšá

1 keákšá

5

Gárráláibi

1 vájáháš

8

Nišuláibi

1 vájáháš

15

Kárbohydráhtáid meárri iešguđegelágán biepmuin já juhkošiin

11

Karbohydráhtat
grámmas

Buktagat

Čá. 20

Eambbo dieđut
Girjjit
Ragnar Hanås: Bli ekspert på din egen diabetes ISBN 9788202318918

Neahttasiiddut

Sohkardávdda birra
HelseNorge.no

Nisson- ja mánáidossodat
Hámmarfeastta buohcciviessu
Avdeling kvinne/barn
Hammerfest sykehus
Sykehusvn. 35
9613 Hammerfest

Tlf 78 42 16 02 – Mánáidpoliklinihkka

Govvat
Siidu 2 – Finnmárkku buohcciviessu. Muđui, colourbox.com
Originála buvttadan: 21.08.2017 17:36

Sohkardávdasearvvi birra
(diabetes.no)
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