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Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні      І. О. Власенко, Л. Л. Давтян

Цукровий діабет (ЦД) є глобальною медико-со-
ціальною проблемою людства. За даними Атла-
су Міжнародної діабетичної федерації (МДФ; 

-

людей у всьому світі і відзначається тенденція 
до зростання даного захворювання [1].

У хворих на ЦД спостерігається високий 
ризик розвитку серцево-судинних, офтальмо-
логічних, нефропатичних та ней ропатичних 
захворювань, наслідки яких обумовлюють пе-
редчасну смерть [1]. Ускладнення ЦД можна 
попередити за допомогою ефективного конт-

ролю глікемії. Відомі дослідження DCCT та 
EDIC показали, що належний контроль глюко-
зи в крові знижує ризик розвитку захворювань 

нейропатичних уражень — на 60 % [2, 3].
Без контролю рівня глюкози в крові не-

можливо забезпечити успішне лікування 
ЦД, тому Міжнародна діабетична федера-
ція рекомендує при ЦД 1-го типу прово-
дити контроль глюкози в крові 3–4 рази 

-

інсулінотерапії — 3 рази на тиждень [4, 5]. 
Мета лікування ЦД — досягнення цільо-
вого рівня глікемії (натще рівень глюкози 

ризику розвитку ускладнень ЦД [41].
Досягнення належного контролю гліке-

-
ті, так і в Україні. Ще й досі незадовільний  
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Самостійний контроль рівня глюкози в крові за допомогою глюкометрів дозволяє досягати хворим 
на цукровий діабет необхідних результатів та визнаний економічно ефективною стратегією покра-
щення глікемічного контролю. Сьогодні пропонується широкий вибір глюкометрів, тому актуальним 

-
ведено багатогранне маркетингове дослідження глюкометрів і тест-смужок, які представлено на 
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Огляди

відсоток хворих з ЦД, які досягли стійкої 
компенсації [1, 6, 7, 8, 9].

Для визначення рівня глюкози в крові 
використовують електронні медичні прис-
трої — глюкометри. На підставі даних, 
отриманих за допомогою глюкометра, хворі 
вживають заходи, покликані компенсувати 
порушення вуглеводного обміну та прий-
мати рішення щодо дозування лікарських 
засобів, дієти та фізичних вправ [10, 11]. 
Самостійний контроль рівня глюкози в крові 

-
гати необхідних результатів та визнаний 
економічно ефективною стратегією покра-
щення глікемічного контролю [12].

В аптеках та інтернет-магазинах сьогод-
ні представлений широкий асортимент фар-
мацевтичної продукції. Серед нелікарського 
асортименту діагностичні прилади (термо-
метри, тономет ри, глюкометри) складають 
третину за обсягом продажів після БАДів 
і косметичних засобів [13]. А за деякими 
дослідженнями, сумарно глюкометри і тест-

половини відсотку від обсягу реалізації всіх 
діагностичних приладів і засобів в грошово-
му вимірі [14].

За даними аналітичної групи Bridge 
Bridge очікується зростання ринку глю-
кометрів в 2021–2028 рр. Це обумовлено 
зростанням рівня захворюваності на ЦД та 
розвитком технологій, збільшення геріат-
ричного населення та підвищенням витрат 
на охорону здоров'я [15].

У 1960-х роках Clark та Lyons представив 
перший глюкометр [16], а в середині 1980-х 
випустили перший український портатив-
ний прилад (Глюкофот, «Оріон») для ви-
мірювання глюкози в крові [17]. Після того 
наприкінці 90-х років в Україні з'явилися 
глюкометри іноземного виробництва, та їх 
ринок став швидко розвиватися.

Останніми роками в світі стали доступні 
cистеми безперервного моніторингу глюкози 
(Continuous Glucose Monitoring) (FreeStyle 
Libre System, Dexcom 6, Medtronic® Guardian 
Connect, РОСТech (офіційно сертифіковано 
в Україні) тощо), які дозволяють в режи-
мі он-лайн бачити рівень глюкози в крові, 

що значно полегшує процес самоконтролю, 
позбавляє постійних проколів пальців і до-
помагає хворому покращити компенсацію 

-
сокою вартістю найбільш доступними за-
лишаються глюкометри.

Сьогодні пропонується широкий вибір 
глюкометрів, тому актуальним є досліджен-
ня ринку глюкометрів в Україні та встанов-
лення їх особливостей при використанні.

Мета роботи
Проведення маркетингового дослідження 
асортименту глюкометрів та тест-смужок, їх 
характеристик, комплектації, особливостей 
використання. Для практичного ввикорис-
тання — сформулювати принципи вибору 
глюкометрів для різних категорій хворих.

Матеріали і методи 

Об’єктами дослідження слугували інфор-
мація Державного реєстру медичної техні-

щотижневика «Аптека» та інтернет-мага-
зинів, доступних для українського спожи-
вача, аналізували інформацію офіційних 
сайтів, виробників та дистриб’ютерів глю-
кометрів та інструкції для споживача, до-

технічні характеристики, принцип вимі-
рювання, кодування, калібрування глюко-
метрів, їх додаткові функції, комплектацію 

Для рекомендацій щодо вибору глюкоме-
трів використовували наукову літературу 
та нормативні документи різних країн світу. 
Застосовували маркетинговий, аналітичний, 
графічний, узагальнюючий аналізи.

Результати дослідження 

На підставі аналізу глюкометрів узагальнена 
інформація щодо глюкометрів, які представ-
лено на фармацевтичному ринку України 

-
делей глюкометрів, виключно іноземного 
виробництва.

Аналіз ринку приладів для самоконтро-
лю за країною виробником показав його 
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імпортозалежність. На рис. 1 представлено 
сегментацію кількості глюкометрів за краї-
ною реєстрації бренду. Так, більшу частину 
ринку (64,1 %) представлено європейськи-
ми країнами (Швейцарія, Німеччина, Ав-
стрія, Угорщина, Велика Британія), а друга 
за об’ємом частина (28,2 %) — виробники 

-
нія), і найменшу частину забезпечує США 
(7,7 %). При чому більшість виробництв роз-
ташовано фактично в країнах Азії (Південна 
Корея, Тайвань, Китай, Японія). 

Для встановлення характеристик та осо-
бливостей провели детальне дослідження 
39 моделей портативних приладів (табл. 1). 

Принцип дії
За принципом дії глюкометри можна розподі-
лити на фотометричні та електрохімічні. Фото-
метричний метод базується на визначенні змі-
ни забарвлення тестового поля тест-смужки 
в результаті реакції глюкози з нанесеними на 
тест-смужку речовинами. Електрохімічні глю-

-

Таблиця 1. Глюкометри на фармацевтичному ринку України у 2022 р. 

№ 
з/п Назва приладу Компанія 

виробник

Країна 
регістрації 

бренду
Кодування Назва  

тест-смужок
Термін  придатності  
тест-смужок (місяці)

1 Accu Chek Active
Roche Diabetes 

Care Німеччина
Бк Акку-Чек Актив 21 міс., не змінюється 

після відкриття тубусу 

2 Accu Chek Instant Бк Акку-Чек Instant 18 міс., не змінюється 
після відкриття тубусу

3 One Touch Select Simple 

Life Scan Швейцарія

Бк One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

4 OneTouch Ultra Plus Flex Бк One Touch Ultra 
Plus Flex 

6 міс. після відкриття 
тубусу

5 OneTouch Ultra Easy Рч One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

6 Optium FreeStyle Abbott США Ав FreeStyle Optium
в індивідуальних 
чарунках, термін 

зазначено на упаковках
7 Rightest GM 110 

Bionime Швейцарія 

Рч 
Rightest GS 300 3 міс. після відкриття 

тубусу8 Rightest GM 300 Ав

9 Rightest GM 550 Ав Rightest GS 550 3 міс. після відкриття 
тубусу

10 Rightest ELSA Ав Rightest ELSA 12 міс. після відкриття 
тубусу

11 Gamma Mini 

ForaCare Suisse 
AG Швейцарія 

Бк
Gamma MS 3 міс. після відкриття 

тубусу12 Gamma Speaker Бк
13 Gamma Diamond Voice Бк

Gamms DM 6 міс. після відкриття 
тубусу14 Gamma PRIMA Ав

15 IME-DC 
Int. Medical 

Equipment Diabe-
tes Care 

Німеччина

Ав IME-DC 3 міс. після відкриття 
тубусу

16 IME-DC IDIA Бк IME-DC/iDia 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу 

17 Wellion Calla Light 
MED TRUST Австрія

Бк Wellion Calla 6 міс. після відкриття 
тубусу

18 Wellion Calla Luna Duo Бк Wellion Luna 6 міс. після відкриття 
тубусу

19 On Call Extra Acon США Бк On Call Extra 6 міс. після відкриття 
тубусу
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ForaCare Suisse 
AG Швейцарія 

Бк
Gamma MS 3 міс. після відкриття 

тубусу12 Gamma Speaker Бк
13 Gamma Diamond Voice Бк

Gamms DM 6 міс. після відкриття 
тубусу14 Gamma PRIMA Ав

15 IME-DC 
Int. Medical 

Equipment Diabe-
tes Care 
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16 IME-DC IDIA Бк IME-DC/iDia 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу 

17 Wellion Calla Light 
MED TRUST Австрія

Бк Wellion Calla 6 міс. після відкриття 
тубусу

18 Wellion Calla Luna Duo Бк Wellion Luna 6 міс. після відкриття 
тубусу

19 On Call Extra Acon США Бк On Call Extra 6 міс. після відкриття 
тубусу
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№ 
з/п Назва приладу Компанія 

виробник

Країна 
регістрації 

бренду
Кодування Назва  

тест-смужок
Термін  придатності  
тест-смужок (місяці)

20 Contour Plus Bayer Healthcare Швейцарія Бк Contour Plus 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу

21 Gluco Dr. Auto (AGM-4000) All Medicus Co., 
Ltd.

Південна 
Корея Ав GlucoDr. Auto 4 міс. після відкриття 

тубусу

22 SensoLite Nova Plus 77 Elektronika Ltd Угорщина Ав Sensolite Nova 
Test 

3 міс. після відкриття 
тубусу

23 Longevita Smart Network Selects Великобританія Ав Longevita Smart 3 міс. після відкриття 
тубусу

24 CareSens N i-sens Південна 
Корея Бк CareSens N 3 міс. після відкриття 

тубусу

25 TRUEresult Twist Nipro США Бк TRUEresult 4 міс. після відкриття 
тубусу

26 GluNeo 

Infopia Південна 
Корея

Ав GluNeo 6 міс. після відкриття 
тубусу

27 GluNeo Lite Ав GluNeo Lite 6 міс. після відкриття 
тубусу

28 Finetest Auto-coding premium Ав Finetest Auto-
coding premium 

3 міс. після відкриття 
тубусу

29 Element Ав Element 6 міс. після відкриття 
тубусу

30 TaiDoc TD 4183 TaiDoc Тайвань Бк TD 4370 3 міс. після відкриття 
тубусу

31 SUPER GLUCOCARD II ARKRAY Японія Ав GLUCOCARD II
в індивідуальних 
чарунках, термін 

зазначено на упаковках

32 GLANBER LBМ-01 GLANBER Німеччина Ав GLANBER BS01 3 міс. після відкриття 
тубусу

33 STANDARD GlucoNavii GDH SD Biosensor Південна 
Корея Бк STANDARD  

GlucoNavii GDH 
6 міс. після відкриття 

тубусу

34 Beurer BR-GL50 
Beurer Німеччина

Бк Beurer GL 44/50 3 міс. після відкриття 
тубусу

35 Beurer BR-GL44 Бк Beurer GL 44/50 3 міс. після відкриття 
тубусу

36 SD CodeFree SD CodeFree Південна 
Корея Бк SD CodeFree 

ГлюкоДр
термін зазначено  

на упаковці

37 BeneCheck PLUS General Life Bio-
technology Co.Ltd. Тайвань Ав BeneCheck 

глюкоза в крові 
термін зазначено  

на упаковках

38 NewMed Neo
NewMed GmbH Швейцарія

Бк NEWMED NEO 6 міс. після відкриття 
тубусу

39 NewMed VISIO Бк NEWMED Visio 6 міс. після відкриття 
тубусу

Примітки: Бк — безкодовий прилад; Ав — автоматичне кодування; Рч — ручне кодування; * — необхідно окремі смужки для додаткових 
вимірювань.

Таблиця 1 (закінчення). Глюкометри на фармацевтичному ринку України у 2022 р. 

никає при взаємодії глюкози з реагентами 
тест-смужки. До фотометричних приладів від-
носиться глюкометр Accu Chek Active (Roche 
Diabetes Care), який має додатково опцію ві-

зуального контролю, що призначено тільки 
для контролю вірогідності результатів. 

Вся решта приладів, які наявні в Україні, 
є електрохімічними.
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Вимоги до точності приладів для само-
контролю рівня глюкози в крові закріплені 
в міжнародних стандартах ISO 15197:2013 
та BS EN ISO 15197:2015 Міжнародної ор-
ганізації зі стандартизації (International 
Organization for Standardization, ISO): 95 % 
результатів не повинні виходити за межі 
± 0,83 ммоль/л, при концентрації глюкози 
< 5,55 ммоль/л і ± 15 % при концентрації 
глюкози ≥ 5,55 ммоль/л. Вимоги до гемато-
криту та інтерферуючих речовин зазначено 
в стандартах [19, 42].

На отримання точного результату впли-
ває ряд характеристик: спосіб кодування 
приладу та калібрування тест-смужок.

Спосіб кодування приладу
Кожен лот тест-смужок може відрізняєть-
ся один від одного властивостями хімічної 
речовини, що використовується в тестово-
му полі тест-смужки. Необхідно звернути 
увагу на особливості кодування: прилади 
можуть кодувати вручну або автоматично, 

Безкодовий прилад та автоматичний спосіб 
кодування за допомогою кодової пластин-
ки є найбільш зручними, оскільки дозво-
ляє уникнути впливу «людського фактора» 

кодуванні користувачу необхідно змінити 
лише стару кодову пластинку на нову, і ко-
дування відбудеться автоматично. Майже 
всі глюкометри на ринку України безкодові 

або кодуються автоматично, окрім двох при-
ладів з ручним кодуванням Rightest GM 110 
(Bionime) та OneTouch Ultra Easy (Life Scan). 
Ручне кодування не можна вважати зручним 
через те, що користувач має володіти певни-
ми навичками, і при цьому значно зростає 
ризик впливу «людського фактора». Адже 
користувач може помилитись під час вве-
дення коду або забути провести кодування. 
В Україні асортимент складається з 16 видів 
глюкометрів, які кодуються автоматично 
(41,0 %), 2 приладів — вручну (5,1 %) та 21 
безкодових приладів (53,9 %).

Калібрування тест-смужок
Як відомо, глюкоза міститься і в клітинах,  
і в плазмі крові. Калібрування може відбува-

-
кометр може показувати результат, що відпо-
відає концентрації глюкози в плазмі крові або 
у цільній крові, і це залежить від каліб рування 
тест-смужок. Різниця між показниками цих 
двох методик фіксована: рівень глюкози  
у плазмі на 10–12 % вищий за рівень глюкози 
у цільній крові. На рівень глюкози в плазмі не 
впливають зміни кількості та якості клітин 
крові. Тому, Міжнародна федерація клініч-
ної хімії і лабораторної медицини випустила 
рекомендації, згідно з якими всі портативні 
прилади для самоконтролю рівня глюкози  

крові [19, 42]. Цієї рекомендації дотриму-
ються всі провідні виробники. Окрім того, 
за рекомендаціями Міжнародної діабетичної 
федерації на сьогодні під терміном «гліке-

вміст глюкози в плазмі крові, а калібрування 
тест-смужок для визначення глюкози в крові 

-
ристання) прийнято калібрувати за плазмою.

Майже всі глюкометри, що наявні на 
ринку в Україні калібровані за плазмою кро-
ві, окрім IME-DC (Int. Med.) та SensoLite 
Nova Plus (77 Elektronika Ltd.), які калібро-
вані по цільній крові.

Контрольні розчини у флаконі можуть 
входити до комплектації глюкометрів, а можуть  
і не входити. Ці розчини використовують 
для контролю роботи приладу і якості тест-
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Рис. 1. Сегментація глюкометрів (шт.) за країною 

у 2022 р.
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смужок, як правило, в наступних ситуа ціях: 
перед першим використанням нового глюко-
метра; на початку використання нового ту-
бусу з тест-смужками; періодично при вико-
ристанні поточного тубуса з тест-смужками; 
при механічному пошкодженні глюкометра; 
у випадку, коли отримуються незвичайні ре-
зультати аналізу (несподівано високий або 
низький показник); при отриманні результа-
тів вимірювання рівня глюкози крові, що не 
відображає самопочуття хворого.

-
цій глюкометрів встановлено їх особливості.

Робочий діапазон температури
Аналіз робочого діапазону приладів пока-
зав, що майже у всіх глюкометрах робочий 
діапазон температури складає в основному 

-
ких коливаннях рівня вологості й темпера-
тури практично всім глюкометрам необхідно 
деякий час для адаптації до цих змін, тобто 
умови проведення тесту мають відповідали 
робочим характеристикам приладу.

Гранично допустимий діапазон  
конт ролю глюкози

Ще однією із важливих технічних характерис-
тик глюкометрів є гранично допустимий діа-
пазон контролю глюкози, оскільки це забезпе-

для корекції лікування. Найбільший діапазон 

(TaiDoc) (0,56–44,4 ммоль/л) та прилади, що 

Chek Active, Accu Chek Instant (Roche Diabetes 

Rightest ELSA (Bionime); IME-DC IDIA 

Extra (Acon); Contour Plus (Bayer Healthcare); 
GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-coding 
premium, Element (Infopia); STANDARD 
GlucoNavii GDH (SD Biosensor); SD CodeFree 
(SD CodeFree). Найменший діапазон конт рою 
глюкози (2,2–33,3 ммоль/л) характерний для 
Longevita Smart (Network Selects).

Цікавим є новий глюкометр Accu Chek 
Instant (Roche Diabetes Care), в якому вста-

новлено цільовий діапазон для візуалізації 
результатів, що спрощує тестування і дозво-
ляє з першого погляду оцінити отриманий 
результат. Індикатор цільового діапазону 
надає візуальну впевненість, допомагає пра-
вильно визначити та інтерпретувати ви-
сокий та низький рівень глюкози у крові. 
Цільовий діапазон встановлений за замов-
чуванням на рівні 3,9–8,9 ммоль/л. Можливо 
виставити персональний цільовий діапазон. 
В дослідженні щодо оцінки показників ці-
льового діапазону пацієнтами, більше ніж 
95 % опитаних відповіли, що градуйована 
шкала є більш корисною, ніж звичайне відо-
браження високих / низьких значень [20].

Робочий діапазон гематокриту
Важливою характеристикою глюкометрів є 
робочий діапазон гематокриту, оскільки да-
ний параметр впливає на точність вимірів. 
Для дорослої людини норма гематокриту 
становить 35–48 %, але у хворих з різною па-
тологією може варіювати. Глюкометри розра-
ховані на більш низький і високий показник. 
Найбільший діапазон адаптації до змін рівня 
гематокриту — від 10 до 65 % (70 %) — мають 
глюкометри Accu Chek Instant (Roche Diabetes 
Care); NewMed VISIO (NewMed GmbH); 
Contour Plus (Bayer Healthcare).

Швидкість вимірювання
Вимірювання сучасними глюкометрами про-
ходить дуже швидко, в основному 5–6 с. 
Найшвидше вимірювання (3 с) забезпечує 
Element (Infopia) та Accu Chek Instant (Roche 

-
ний час вимірювання (30 с) характерний для 

Спеціальні сигнали
У деяких глюкометрах встановлено сигнал 
«попередження про гіпоглікемію» (після ін-
дивідуального налаштування): One Touch 
Select Simple, OneTouch Ultra Plus Flex 
(Life Scan); NewMed Neo, NewMed VISIO 
(NewMed GmbH); Wellion Calla Light (MED 
TRUST); On Call Extra (Acon); STANDARD 
GlucoNavii GDH (SD Biosensor); SD CodeFree 
(SD CodeFree).

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровии діабет в Україні     І. О. Власенко, Л. Л. Давтян
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Сімнадцять видів глюкометрів забез-
печено функцією «будильник» (нагадування 
про необхідність провести самоконтроль).

-
ві маркувати пре- і постпрандіальний ре-
зультат аналізу, що дає можливість пацієнту  
не запам’ятовувати ці аспекти аналізу, але 
враховувати їх для корекції лікування. Час-
тина приладів мають таку функцію: Accu-
Chek Active (Roche Diabetes Care); Gamma 
Diamond Voice, Gamma Speaker, Gamma 
PRIMA (ForaCare Suisse AG); One Touch Select 
(Life Scan), Wellion Calla Light, Wellion Calla 
Luna Duo (MED TRUST); On Call Extra (Acon); 
Contour Plus (Bayer Healthcare); Gluco Dr. Auto 

(i-sens); GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-
coding premium, Element (Infopia); TaiDoc 

(NewMed GmbH); STANDARD GlucoNavii 
GDH (SD Biosensor); Beurer BR-GL 50, Beurer 
BR-GL 44 (Beurer); SD CodeFree (SD CodeFree).

Майже всі глюкометри забезпечені 
збереженням результатів аналізу зі вста-
новленням дати та часу його проведен-
ня. Різниця полягає в кількості збережених 
результатів в пам'яті приладу. У більшості 
приладів передбачено збереження 300–500 
результатів. Це дозволяє порівнювати їх, 
контролювати підвищення або зниження 

-
ня глюкози в крові. Найбільшу кількість 
результатів (1000) зберігає TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc), а найменшу (20 результатів) — 
прилади Gamma Mini (ForaCare Suisse AG) 
та Super Glucocard II (ARKRAY). Процедура 
перегляду пам'яті максимально проста. Глю-
кометр One Touch Select Simple (Life Scan) 

Сучасні глюкометри автоматично роз-
раховують середній результат рівня глю-
кози в крові за визначений проміжок часу 
(від 7 до 90 днів). Але деякі глюкометри не 
оснащені даною функцією. Не визначають 
середні значення протягом певного періоду: 
One Touch Select Simple, OneTouch Ultra Plus 
Flex OneTouch Ultra Easy (Life Scan); Gamma 
Mini (ForaCare Suisse AG); IME-DC (Int. 
Medical Equipment Diabetes Care); TRUEresult 

Twist (Nipro); Super Glucocard II (ARKRAY); 
Glanber LBМ-01 (GLANBER).

Додаткові функції
Частини глюкометрів окрім основних функ-
цій оснащена додатковими.

Можливість автоматичного виявлення 
недостатньої кількості крові для аналізу та 
додати краплю крові на тест-смужку є тіль-
ки у незначної частини глюкометрів: Accu 
Chek Active (Roche Diabetes Care); Rightest GM 
110, Rightest GM 300 (Bionime); NewMed Neo 
(NewMed GmbH), Optium FreeStyle (Abbott); 
BeneCHeck PLUS (General Life Biotechnology 
Co.Ltd). Це є важливим, тому що при недо-

можливості аналіз не буде проведено, що 
потребує використання нової тест-смужки 
для повторного аналізу, що є додатковими 
фінансовими витратами для пацієнта. 

Доцільна додаткова функція глюкомет-
ра, що підвищує безпечність використання 
завдяки автоматичному видаленню тест-
смужки за допомогою ежектора (дозволяє 
швидко і гігієнічно видаляти використані 
тест-смужки). Кнопку для автоматичного 
видалення використаної тест-полоски ма-
ють Accu Chek Instant (Roche Diabetes Care), 
Gamma Diamond Voice, Gamma Speaker, 
Gamma PRIMA (ForaCare Suisse AG); Wellion 
Calla Luna Duo (MED TRUST); On Call Extra 
(Acon); SensoLite Nova Plus (77 Elektronika 
Ltd.); Longevita Smart (Network Selects); 
TRUEresult (Twist Nipro); TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc); GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-
coding premium, Element (Infopia); NewMed 
Neo, NewMed VISIO (NewMed GmbH).

Акустичний режим глюкометра, що 
підказує послідовність проведення аналізу, 
підвищує зручність використання прила-
ду, особливо пацієнтами з порушеннями 
зору. Функцію голосового супроводження 
встановлено в приладах: SensoLite Nova Plus 
(77 Elektronika Ltd); Gamma Diamond Voice, 
Gamma Speaker, Gamma PRIMA (ForaCare 
Suisse AG); NewMed Neo, NewMed VISIO 
(NewMed GmbH); Gluco Dr. Auto (AGM-4000) 

(ARKRAY); Glanber LBМ-01 (GLANBER).

Корисна аналітика
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Підсвіткою дисплею забезпечено бага-
то моделей глюкометрів, особливим є Accu 
Chek Instant (Roche Diabetes Care), який до-
датково забезпечено колірним помічником 
праворуч від екрана, який дозволяє відразу 
побачити, в якому діапазоні знаходиться 
отриманий показник — в цільовому, вище 
або нижче. Усього доступно 9 діапазонів для 
більш точної оцінки, що позитивно відзна-
чили пацієнти при опитуванні [20].

Пацієнти схвально відгукуються про 
можливість додаткових функцій глюкометрів, 
також вони відмітили корисність переглядан-
ня останніх показників рівня глюкози в крові 
та функції нагадування «будильник» [21].

Вимірювання інших параметрів крові
Сьогодні виходять на ринок глюкометри, 
які вимірюють інші параметри крові. До-
цільність цього обумовлено самим захво-
рюванням на ЦД, при якому хворим окрім 
основного параметра — глюкози — потрібно 
контролювати холестерин, гемоглобін, сечову 
кислоту та кетони. Високий ризик розвит-
ку серцево-судинних захворювань виникає 

цього показника можуть вказувати на пато-
логічні процеси. Підвищення рівня сечової 
кислоти спостерігається при хворобах нирок, 
печінки, ураженні серцевого м'яза, подагрі 
тощо та прийомі деяких препаратів (анабо-
лічних стероїдів, епінефрину, нікотинової 

-
великих доз аспірину, диклофенаку, ібупро-

дорогих глюкометрів не завжди економічно 
обґрунтовано, але у деяких випадках вибір 
таких приладів є раціональним. 

Кетони є важливим параметром для па-
цієнтів з ЦД, тому набуває значення одночас-
ний вимір кетонів глюкометром. Особливо 
важливо вимірювати кетони при простудних 
захворюваннях, підвищенні температури, при 

протягом довгого часу, нудоті, блювоті, 
болі у животі, при частому диханні тощо. 

Така опція позбавляє від необхідності 
окремо вимірювати рівень кетонів. Додат-
ково визначають кетони: Optium FreeStyle 
(Abbott), Gamma Diamond Voice, Gamma 
Speaker, Gamma PRIMA (ForaCare Suisse AG);  
On Call Extra (Acon); IME-DC IDIA (Int. Medi-
cal Equipment Diabetes Care); TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc); Optium FreeStyle (Abbott).

Прилад Wellion Calla Luna Duo (MED 
TRUST) одночасно з глюкозою вимірює хо-
лестерин.

Можливість вимірювання одним при-
строєм відразу 3–4-х показників: глюкози, 
холестерину, гемоглобіну, сечової кисло-
ти забезпечують два види глюкометрів, що 
представлені на ринку України. Але для 
цього необхідні додаткові відповідні тест-
смужки, які прилад розпізнає автоматично. 
Прилад Glanber LBМ-01 (GLANBER) окрім 
глюкози визначає холестерин, гемоглобін, 
сечову кислоту, а глюкометр BeneCheck PLUS 
(General Life Biotechnology Co.Ltd.) — холес-
терин і сечову кислоту.

Сумісність з комп’ютером
В теперішній час особливо актуальним є 
можливість перенесення даних результатів 

їх передача лікарю за допомогою електронних 
комунікацій. Виробники глюкометрів про-
понують програмне забезпечення (входить 
у комплектацію або завантажується безко-

-
клад, будувати графіки, що відображають 
зміни рівня глюкози за певний проміжок 
часу. Сумісність з комп’ютером мають біль-
шість глюкометрів, представлених в Україні. 
А Accu Chek Instant (Roche Diabetes Care) 
передає дані за бездротовою технологією 
Bluetooth (Блютус). При цьому відсутня су-

Select Simple, OneTouch Ultra Easy (Life Scan); 
Rightest GM 110, Rightest GM 300, Rightest 
GM 550 (Bionime); Gamma Mini (ForaCare 
Suisse AG); Longevita Smart (Network Selects); 
TRUEresult Twist (Nipro); Super Glucocard II 
(ARKRAY); BeneCheck PLUS (General Life 
Biotechnology Co.Ltd.); NewMed Neo (NewMed 
GmbH); Glanber LBМ-01 (GLANBER).
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Особливою є багатофункційна модель глю-

«3 в 1» (вимірювальний прилад, інструмент 
для проколювання, вставний модуль USB /  
встановлене програмне забезпечення), що 
може спрощувати користування приладом.

Особливості тест-смужок до глюкомет рів
Важливо знати не тільки особливості різ-
них моделей глюкометрів, а також і точно 
володіти інформацією: які тест-смужки ви-
користовуються для того чи іншого приладу.

Для кожного виду глюкометру використо-
вуються «свої» відповідні тест-смужки (табл. 1).

Основним елементом, що цікавить спо-
живача є інформація про термін придатнос-
ті тест-смужок. Зміна строку придатності 
тест-смужок залежить від того, яка хімічна 
речовина використовується на тестовому полі  
і стійкості цієї хімічної речовини до впливу 
кисню. В тест-смужках, в яких використовуєть-
ся глюкозо-дегідрогеназа, хімічна складова зна-
чно стійкіша до впливу кисню і зберігає свою 
активність протягом 18–21 місяців з моменту 
виробництва та не залежить від відкриття ту-
бусу. В тест-смужках, в яких використовується 
глюкозо-оксидаза, строк придатності після 
відкриття тубусу змінюється від 3 до 6 місяців, 
але необхідно враховувати термін придатнос-
ті зазначений на упаковці (що раніше закін-
читься). Таким чином, існує декілька варіантів:  
1) термін придатності тест-смужок не зміню-
ються після відкриття тубусу; 2) термін при-
датності змінюється після відкриття тубусу. 
Останній варіант є незручним, оскільки перед-
бачає додаткове зазначення пацієнтом дати 
відкриття на тубусі, що не завжди здійснюєть-
ся та контролюється пацієнтом. Тому, деякі 
виробники розв’язують проблему, пакуючи 
тест-смужки в індивідуальні чарунки, на яких 
зазначено термін придатності, або пакують  
в тубус по 25 тест-смужок. 

На сьогодні найбільший строк придат-
ності — 21 місяць — є тільки у тест-смужках 
до приладу Accu Chek Active (Roche Diabetes 
Care);  та 18 місяців — для  Accu Chek Instant 
(Roche Diabetes Care); IME-DC IDIA (Int. 
Medical Equipment Diabetes Care); Contour 
Plus (Bayer Healthcare). Окрім того, у даних 

тест-смужках строк не змінюється після від-
криття тубусу, і це вказано на тубусі.

Майже всі тест-смужки характеризують-
ся капілярним заповненням тест-смужки. 
Завдяки застосуванню капілярного принци-

смужкою до краплі крові, і тест-смужка сама 
візьме необхідний для аналізу об'єм крові. 

Всі тест смужки потребують незначного 
об'єму зразку крові (від 0,3 до 2 мкл). Так, 
прилади Element (Infopia) та One Touch Ultra 
Plus Flex (Life Scan) для аналізу потребу-
ють найменшу кількість крові — 0,3 мкл та 

Для тест-смужок нового глюкометру Accu 
Chek Instant (Roche Diabetes Care) характерно 
широке поле для нанесення зразка крові, тобто 
можна нанести кров у будь-якому місці по всій 
ширині жовтого краю тест-смужки. 

Пристрій для проколювання пальця
 Для кожного глюкометру передбачено при-
стрій для проколювання пальця, що зазви-
чай входить у комплект із глюкометром. 
Майже всі пристрої для проколювання ство-
рені за однаковим принципом. Всі пристрої 
для проколювання мають регулятор глибини 
проколу. Товщина голки в ланцеті становить 
від 28 G до 33 G. Не принципово, який при-
стрій використовувати. 

Таким чином, враховуючи значний 
асортимент глюкометрів, особливості їх за-
стосування та додаткові функції, нерідко 
у пацієнта виникають складнощі при його 
виборі, щоб повною мірою задовольнити 
індивідуальні потреби.

Принцип вибору глюкометрів

Точний і якісний прилад для самоконтролю 
рекомендовано купувати в аптечному закла-
ді або спеціалізованому магазині. В аптеці 
фармацевтичний працівник надасть фахову 
консультацію як використовувати прилад 
тощо. Є можливість перевірити комплек-
тацію та отримати детальну консультацію 
щодо використання приладу. Сьогодні мож-
ливо придбати глюкометр через інтернет, 
але це несе ризики, оскільки перевірити такі 
прилади попередньо немає можливості. 

Корисна аналітика
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Аптеки пропонують широкий асортимент 
глюкометрів, і часто пацієнту нелегко розібра-
тися та обрати потрібний саме йому прилад для 
самоконтролю. Глюкометр повинен відповіда-
ти потребам кожного пацієнта, який зацікав-
лений не тільки в точності вимірювання рівня 

даної процедури. Тому, перед покупкою глюко-
метра необхідно враховувати багато факторів. 

На підставі аналізу літератури, реко-
мендацій та настанов [23–29] узагальнено 
та сформовано фактори, що впливають на 
вибір глюкометра (рис. 2). Враховуючи, 
що більшість приладів не відрізняються 
за принципом дії та калібруванням тест-

достатьо широкий для всіх глюкометрів, 

вибір приладу, тому в схему їх не включено.
Спеціалістам аптек необхідно знати комп-

лектацію та особливості моделей глюкометрів 
для надання фармацевтичної допомоги спо-
живачу на належному рівні. Глюкометри комп-
лектуються необхідними елементами і можуть 
відрізнятися в залежності від виробника.

Основні елементи глюкометра
– власне аналізатор;
– дисплей, на який виводиться вся інфор-

мація про аналіз та роботу пристрою;

Рис. 2. Фактори, що впливають на вибір глюкометра (авторська розробка Власенко Ірини)
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Аптеки пропонують широкий асортимент 
глюкометрів, і часто пацієнту нелегко розібра-
тися та обрати потрібний саме йому прилад для 
самоконтролю. Глюкометр повинен відповіда-
ти потребам кожного пацієнта, який зацікав-
лений не тільки в точності вимірювання рівня 

даної процедури. Тому, перед покупкою глюко-
метра необхідно враховувати багато факторів. 

На підставі аналізу літератури, реко-
мендацій та настанов [23–29] узагальнено 
та сформовано фактори, що впливають на 
вибір глюкометра (рис. 2). Враховуючи, 
що більшість приладів не відрізняються 
за принципом дії та калібруванням тест-

достатьо широкий для всіх глюкометрів, 

вибір приладу, тому в схему їх не включено.
Спеціалістам аптек необхідно знати комп-

лектацію та особливості моделей глюкометрів 
для надання фармацевтичної допомоги спо-
живачу на належному рівні. Глюкометри комп-
лектуються необхідними елементами і можуть 
відрізнятися в залежності від виробника.

Основні елементи глюкометра
– власне аналізатор;
– дисплей, на який виводиться вся інфор-

мація про аналіз та роботу пристрою;

Рис. 2. Фактори, що впливають на вибір глюкометра (авторська розробка Власенко Ірини)
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• капілярне заповнення 
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• об’єм зразку крові;
• нанесення крові для 

аналізу поза приладом
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• підсвітка дисплею
• збереження результатів аналізу 

• розрахунок середнього 
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– гніздо, куди вставляються тест-смужки;
– ланцетний пристрій (ручка-проколювач), 

в який вставляється ланцет, що дозволяє 
регулювати глибину проколу, виходячи 

– ланцети або скарифікатори для проколу 
шкіри;

– тест-смужки;
– кодова пластинка (можливо);
– розчин для калібрування (можливо);
– чохол або футляр, що оберігає глюкометр 

від забруднень, пилу та механічного впливу;
– інструкція щодо застосування медичного 

приладу;
– USB-шнур (можливо);
– елемент живлення: батарейки (можливо);
– додаткові матеріали (можливо): журнал 

самоконтролю пацієнта (для фіксації рів-
ня глюкози); ліфлет з необхідними реко-
мендаціями для пацієнтів з ЦД (норми 
глюкози; перша допомога при критичних 
станах; продукти; необхідні продукти для 
регулювання рівня глюкози в крові).

Для правильного вибору глюкометра, 
слід враховувати не тільки фактори, які наве-
дені в рис. 3, але більш детально знати функ-

-
чити пріоритети, що притаманні пацієнту 
відповідно його віку, стану здоров’я, образу 
життя тощо. Таким чином, консультація 
аптечного працівника забезпечить індиві-
дуальний підхід до пацієнта, який, з ураху-
ванням рекомендацій, здійснить покупку 
необхідного прилада для самоконтролю. 

Таблиця 2. Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Діти

• Точність відповідно сучасним вимогам.
• Максимально тонка голка для проколу.
• Нaймeньшa глибинa пpoкoлу.
• Незначний об’єм крові для аналізу (0,3–0,8 мкл).
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Широкий діапазон зразків крові для вимірювання (неонатальна, капілярна, венозна, артеріальна)
• Швидкість тесту: 3–6 с (малюків не можна довго втримати на одному місці, тому при повільному вимірі можуть 

бути збої).
• Значний обсяг пам’яті збереження результатів аналізу.
• Спеціальні сигнали (маркування пре- та постпрандіального результату аналізу, збереження результатів аналізу 

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером (швидка передача даних лікарю для корекції лікування, враховуючи, що у дітей 

Підлітки, 
молоді люди

• Портативна модель невеликих розмірів та мінімальної ваги (пацієнти носять глюкометри з собою).
• Міцний корпус при випадкових падіннях (активний спосіб життя).
• Цікавий дизайн (у вигляді стильної авторучки, гаджету, плеєру).
• Тест-смужки маленькі, вузькі (не займають багато місця і не привертають уваги).
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Можливість одночасно вимірювати кетони (при лабільному перебігу ЦД).
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (забір крові проводиться по кілька разів на день).
• Незначний обсяг крові для аналізу (оптимальні показники 0,5 до 1–1, 4 мкл).
• Капілярне заповнення тест-смужки. 
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 3–6 с.
• Найбільший об’єм пам’яті збереження результатів аналізу (500–1000 вимірювань).
• -

діаль ного результату аналізу; збереження результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; 
розрахування середнього результату рівня глюкози в крові за 30, 60, 90 днів, що дає можливість вести щоденник 
самоконтролю в електронному вигляді та оцінити стан компенсації захворювання в динаміці.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Функція швидкої адаптації (до 5 хв) до різких коливань рівня вологості і температури, що забезпечує отримання 

точного результату за будь-яких умов при активному способі життя.
• Сумісність з комп’ютером.
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– гніздо, куди вставляються тест-смужки;
– ланцетний пристрій (ручка-проколювач), 

в який вставляється ланцет, що дозволяє 
регулювати глибину проколу, виходячи 

– ланцети або скарифікатори для проколу 
шкіри;

– тест-смужки;
– кодова пластинка (можливо);
– розчин для калібрування (можливо);
– чохол або футляр, що оберігає глюкометр 

від забруднень, пилу та механічного впливу;
– інструкція щодо застосування медичного 

приладу;
– USB-шнур (можливо);
– елемент живлення: батарейки (можливо);
– додаткові матеріали (можливо): журнал 

самоконтролю пацієнта (для фіксації рів-
ня глюкози); ліфлет з необхідними реко-
мендаціями для пацієнтів з ЦД (норми 
глюкози; перша допомога при критичних 
станах; продукти; необхідні продукти для 
регулювання рівня глюкози в крові).

Для правильного вибору глюкометра, 
слід враховувати не тільки фактори, які наве-
дені в рис. 3, але більш детально знати функ-

-
чити пріоритети, що притаманні пацієнту 
відповідно його віку, стану здоров’я, образу 
життя тощо. Таким чином, консультація 
аптечного працівника забезпечить індиві-
дуальний підхід до пацієнта, який, з ураху-
ванням рекомендацій, здійснить покупку 
необхідного прилада для самоконтролю. 

Таблиця 2. Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Діти

• Точність відповідно сучасним вимогам.
• Максимально тонка голка для проколу.
• Нaймeньшa глибинa пpoкoлу.
• Незначний об’єм крові для аналізу (0,3–0,8 мкл).
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Широкий діапазон зразків крові для вимірювання (неонатальна, капілярна, венозна, артеріальна)
• Швидкість тесту: 3–6 с (малюків не можна довго втримати на одному місці, тому при повільному вимірі можуть 

бути збої).
• Значний обсяг пам’яті збереження результатів аналізу.
• Спеціальні сигнали (маркування пре- та постпрандіального результату аналізу, збереження результатів аналізу 

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером (швидка передача даних лікарю для корекції лікування, враховуючи, що у дітей 

Підлітки, 
молоді люди

• Портативна модель невеликих розмірів та мінімальної ваги (пацієнти носять глюкометри з собою).
• Міцний корпус при випадкових падіннях (активний спосіб життя).
• Цікавий дизайн (у вигляді стильної авторучки, гаджету, плеєру).
• Тест-смужки маленькі, вузькі (не займають багато місця і не привертають уваги).
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Можливість одночасно вимірювати кетони (при лабільному перебігу ЦД).
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (забір крові проводиться по кілька разів на день).
• Незначний обсяг крові для аналізу (оптимальні показники 0,5 до 1–1, 4 мкл).
• Капілярне заповнення тест-смужки. 
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 3–6 с.
• Найбільший об’єм пам’яті збереження результатів аналізу (500–1000 вимірювань).
• -

діаль ного результату аналізу; збереження результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; 
розрахування середнього результату рівня глюкози в крові за 30, 60, 90 днів, що дає можливість вести щоденник 
самоконтролю в електронному вигляді та оцінити стан компенсації захворювання в динаміці.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Функція швидкої адаптації (до 5 хв) до різких коливань рівня вологості і температури, що забезпечує отримання 

точного результату за будь-яких умов при активному способі життя.
• Сумісність з комп’ютером.

Корисна аналітика
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Таблиця 2 (закінчення). Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська 
розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Люди 
середнього 
віку 

• Портативна модель.
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (аналіз крові проводиться по кілька разів 

на день).
• Об’єм крові для аналізу 0,5–1, 4 мкл.
• Достатній гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 5–10 с.
• Достатній обсяг пам’яті збереження результатів. (350–500 вимірювань).
• Спеціальні сигнали («попередження про гіпоглікемію»; функція «будильник»; маркування пре- та постпран-

діального результату аналізу для коригування дієти або змінення часу обіду, сніданку, вечері; збереження 
результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; розрахування середнього результату рівня 
глюкози в крові за 30, 60 днів.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером.

Люди 
похилого  
віку

• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з задовільною контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус при випадкових падіннях (когнітивні порушення можуть сприяти падінню приладу).
• Безкодові прилади.
• Meню  зрозумілою мовою або зрозумілі позначки.
• Мінімум деталей, кнопок та додаткових функцій, які можуть ускладнити використання приладу.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру (когнітивні порушення можуть ускладнити використання вузьких 

тест-смужок).
• Об’єм крові для аналізу 1,4–2–3 мкл (у літніх людей циркуляція крові часто порушена, і прокол потрібно 

зробити достатньої глибини).
• Швидкість тесту: 5–20 с.
• Голосове супроводження проведення тесту та озвучення результату. Деякі моделі сповіщають  про неправильне 

проведення вимірювання та/або перевищення норми глюкози.
• Незначний об’єм пам’яті збереження результатів (або відсутність даної функції).
• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Популярна марка глюкометра, що підвищує наявність тест-смужок в аптеках (пацієнтам важко часто та далеко 

ходити за розхідними матеріалами).
• Доцільно одночасне (або з застосуванням спеціальних смужок) вимірювання холестерину, що необхідно 

для профілактики ряду ускладнень з боку серця і судин. Але це підвищує вартість глюкометру, що потрібно 
врахувати з точки зору фінансового забезпечення пацієнта.

• Недороговартісний прилад та тест-смужки до нього.

При  
порушенні 
зору 

• Акустичний режим глюкометра (функція голосового супроводження, що підказує послідовність проведення аналізу).
• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з достатньою контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус.
• Безкодові прилади.
• Мінімум непотрібних деталей, кнопок та додаткових функцій.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру.

На підставі аналізу літератури та опиту-
ванні пацієнтів з ЦД приведена узагальнена 
інформація щодо приоритетів при виборі 
глюкометру з урахуванням віку та стану 
пацієнта (табл. 2). 

Для об'єктивності потрібно зазначи-
ти, що час аналізу — параметр сумнівний, 
оскільки всі сучасні аналізатори працюють 
досить швидко, але, за ствердженням екс-
пертів Американської діабетологічної асо-

ціації, для аналізу бажано витрачати 5 с або 
менше (посилання).

Цінова політика на глюкометр 

Оскільки більшість пацієнтів витрачає 
власні кошти на забезпечення себе прила-
дами самоконтролю, то фактор ціни значно 
впливає на вибір глюкометра. Але необхід-
но пам’ятати, що даний прилад пацієнтом  

29

Огляди

Таблиця 2 (закінчення). Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська 
розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Люди 
середнього 
віку 

• Портативна модель.
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (аналіз крові проводиться по кілька разів 

на день).
• Об’єм крові для аналізу 0,5–1, 4 мкл.
• Достатній гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 5–10 с.
• Достатній обсяг пам’яті збереження результатів. (350–500 вимірювань).
• Спеціальні сигнали («попередження про гіпоглікемію»; функція «будильник»; маркування пре- та постпран-

діального результату аналізу для коригування дієти або змінення часу обіду, сніданку, вечері; збереження 
результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; розрахування середнього результату рівня 
глюкози в крові за 30, 60 днів.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером.

Люди 
похилого  
віку

• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з задовільною контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус при випадкових падіннях (когнітивні порушення можуть сприяти падінню приладу).
• Безкодові прилади.
• Meню  зрозумілою мовою або зрозумілі позначки.
• Мінімум деталей, кнопок та додаткових функцій, які можуть ускладнити використання приладу.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру (когнітивні порушення можуть ускладнити використання вузьких 

тест-смужок).
• Об’єм крові для аналізу 1,4–2–3 мкл (у літніх людей циркуляція крові часто порушена, і прокол потрібно 

зробити достатньої глибини).
• Швидкість тесту: 5–20 с.
• Голосове супроводження проведення тесту та озвучення результату. Деякі моделі сповіщають  про неправильне 

проведення вимірювання та/або перевищення норми глюкози.
• Незначний об’єм пам’яті збереження результатів (або відсутність даної функції).
• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Популярна марка глюкометра, що підвищує наявність тест-смужок в аптеках (пацієнтам важко часто та далеко 

ходити за розхідними матеріалами).
• Доцільно одночасне (або з застосуванням спеціальних смужок) вимірювання холестерину, що необхідно 

для профілактики ряду ускладнень з боку серця і судин. Але це підвищує вартість глюкометру, що потрібно 
врахувати з точки зору фінансового забезпечення пацієнта.

• Недороговартісний прилад та тест-смужки до нього.

При  
порушенні 
зору 

• Акустичний режим глюкометра (функція голосового супроводження, що підказує послідовність проведення аналізу).
• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з достатньою контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус.
• Безкодові прилади.
• Мінімум непотрібних деталей, кнопок та додаткових функцій.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру.

На підставі аналізу літератури та опиту-
ванні пацієнтів з ЦД приведена узагальнена 
інформація щодо приоритетів при виборі 
глюкометру з урахуванням віку та стану 
пацієнта (табл. 2). 

Для об'єктивності потрібно зазначи-
ти, що час аналізу — параметр сумнівний, 
оскільки всі сучасні аналізатори працюють 
досить швидко, але, за ствердженням екс-
пертів Американської діабетологічної асо-

ціації, для аналізу бажано витрачати 5 с або 
менше (посилання).

Цінова політика на глюкометр 

Оскільки більшість пацієнтів витрачає 
власні кошти на забезпечення себе прила-
дами самоконтролю, то фактор ціни значно 
впливає на вибір глюкометра. Але необхід-
но пам’ятати, що даний прилад пацієнтом  
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використовується протягом значного періо-
ду, та частина глюкометрів має безстрокову 
гарантію використання, тому треба вива-
жено підійти та врахувати співвідношення 
ціна / користь, в такому випадку — ціна 
/ функціонал / дизайн приладу. Але осно-
вна витратна частина самоконтролю — це 
тест-смужки, тому обов’язково при виборі 
глюкометру потрібно враховувати ціну на 
відповідні тест-смужки до даного приладу, 
термін їх придатності, пакування, кількість 
в упаковці. Деяким категоріям хворих безко-
штовно видають тест-смужки, тому доцільно 
дізнатися про це та придбати (якщо не ви-
дають безкоштовно) відповідний глюкометр.

Акційні пропозиції
Іноді деякі виробники (дистриб’ютори) або 
аптеки проводять акції: при покупці декіль-
кох упаковок тестів дають безкоштовний 
прилад або змінюють старий глюкометр на 

роблять компанії на початку реалізації про-
дукції на фармацевтичному ринку або ви-
робники популярних моделей глюкометрів, 
які добре зарекомендували себе на ринку 
та мають значні обсяги продажу продукту.

Популярність моделі та як довго вона 

України

Чим більше приладів продано, тим більше 
для них пропонується витратних матеріалів 
і комплектуючих. Зробивши вибір глюко-
метра від популярного виробника, можна 
розраховувати на простоту гарантійного 
та післягарантійного обслуговування, до-
ступність сервісу для перевірки та ремонту 
приладів. Слід надавати перевагу моделям 
перевірених виробників, які знаходяться на 
ринку вже не перший рік і добре зарекомен-
дували себе на підставі відгуків споживачів.

Гарантія
Багато виробників дають гарантію на глюко-
метр протягом 2–5 років. Деякі бренди нада-
ють безстрокову гарантію на свою продук-
цію — цей варіант кращий, адже глюкометр 
часто передбачає інтенсивне використання 

на постійній основі. При цьому вимоги до 
точності даного приладу дуже високі.

Елемент живлення
Описи пристроїв містять дані і про їх бата-
рейки. Для більшості глюкометрів викорис-
товують плоскі батарейки.

Поради фармацевтичного та медичного 
працівника при відпуску глюкометру 

– Завжди потрібно прочитати інструкцію, 
щоб використовувати прилад правильно, 
оскільки кожен глюкометр має свої особ-
ливості.

– Пояснити пацієнту як проводити аналіз.
– Необхідно точно дотримуватися інструк-

цій з використання приладу.
– Зберігати глюкометр і тест-смужки відпо-

відно умов зберігання.
– Необхідно уточнити, як крапля крові по-

падає на тест-смужку (чи потрібно на-
носити кров на тест-смужку, або після 
проколу тільки піднести палець до тест-
смужки, і прилад сам втягне в аналізатор 
потрібну її кількість.

– Ланцети, або голки, відрізняються за сво-
їми розмірами. Порадити обирати від-
повідну глибину проколу шкіри, що за-
лежить від особливостей та стану шкіри.

– Звернути увагу на маркування щодо точ-
ності: максимально точні прилади відпо-
відають міжнародним стандартам.

– Потрібно знати, що прийом деяких ліків 
може впливати на результат аналізу.

Для надання фармацевтичної допомоги 
працівник аптек має знати ще один нюанс 
вимірювання рівня глюкози в крові. Для 
аналізу можуть використовуватись зразки 

-
-

ча. Кров, яка отримана з кінчика пальця 
та долоні, може бути використана для ви-

Аналіз крові, отриманої з передпліччя або 

-
ються швидше, ніж у передпліччі чи пле-
чі. Наслідком цих відмінностей може стати  

Корисна аналітика
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неправильна інтерпретація фактичного рівня 
глюкози крові, що може призвести до непра
вильного лікування та можливих несприятли
вих наслідків для здоров'я. Прочитаите наступ
нии розділ, перш ніж виконувати вимір у крові, 
взятіи із передпліччя або плеча. Виконувати 
аналіз крові з передпліччя або плеча можна: 
безпосередньо перед їдою та натще. Не мож
на виконувати аналіз крові з передпліччя або 
плеча: протягом 2  годин після їжі, коли рівень 
глюкози може швидко зростати; після введен
ня болюсного інсуліну, коли показники рівня 
глюкози можуть швидко зменшуватися; після 
фізичного навантаження; якщо пацієнт хвории; 
якщо пацієнту здається, що у нього низькии 
рівень глюкози крові (гіпоглікемія). 

Правила використання глюкометра
–  Перед проведенням вимірів необхідно ви

мити руки, щоб запобігти зараженню через 
прокол.

–  Руки повинні бути теплими, тому, при не
обхідності, розтерти їх, інакше кров може 
не виступити з пальця.

–  Голка для проведення заміру повинна 
бути стерильною, використовуватися 
один раз.

–  Необхідно перевірити рівень заряду бата
реї, щоб прилад не був на межі.

Процедура проведення аналізу глюкометром
1.  Увімкнути прилад і дочекатися иого за

вантаження (висвітлення спеціальної по
значки на дисплеї).

2.  Вставити в прилад для проколювання  нову 
голку (ланцет).

3.  Вставити у відповіднии роз’єм (гніздо) 
нову тестсмужку. Необхідно звернути 
увагу, що в деяких приладах може знадо
битися введення спеціального коду авто
ризації тестсмужки.

4.   Зробити прокол на шкірі та нанести кра
плю крові, що виступила, на відповідне 
місце тестсмужки глюкометра. Прокол 
наикраще проводити на пальці, тому що 
саме в ціи частині тіла наибільша концен
трація глюкози.

5.  Дочекатися появи результату на дисплеї.
6.  Необхідно закрити щільно тубус із тест

смужками відразу після вилучення з нього 
тестсмужки, щоб захистити тестсмужки 
від вологи.

7.  Зберігати невикористані тестсмужки у щіль
но закритому оригінальному тубусі з тест
смужками у сухому прохолодному місці.

8.   Після вимірювання використану голку 
(ланцет) і тестсмужку утилізувати.

Чинники, які можуть бути причиною  
некоректних результатів вимірювання
–  Умови проведення тесту не відповідають 

зазначеному в інструкції (температура, 
вологість).

–  Неправильне зберігання або пошкодження 
тестсмужок.

–  Термін придатності тестсмужок закінчився.
–  Неправильне кодування (якщо це потрібно)
–  Неправильнии забір крові.
–  Стан глюкометру (пошкоджении, забруд

нении).

Висновки 

Таким чином, проведено багатогранне 
маркетингове дослідження глюкометрів, 
тестсмужок та пристроїв для проколю
вання пальця, які представлено на ринку 
України. Аналіз показав імпортозалеж
ність ринку глюкометрів, асортимент яких 
складає 39 видів приладів у 2022 р. Лідера
ми з постачання глюкометрів є компанії, 
бренди яких зареєстровані в європеиських 
країнах (Швеицарія, Німеччина, Австрія, 
Угорщина, Великобританія). При чому, 
більшість виробництв розташовано фак
тично в країнах Азії (Південна Корея, Таи
вань, Китаи). Встановлено, що широкии 
асортимент, особливості застосування, 
додаткові функції та  комплектація глю
кометрів надає можливість хворим на ЦД 
обрати необхіднии прилад для самокон
тролю, якии  повною мірою задовольнить 
иого потреби та вимоги. Знання особли
востеи глюкометрів є важливим аспектом 
для аптечних працівників при наданні 
фармацевтичних послуг хворим на ЦД.

Сформовано фактори, які впливають на 
вибір глюкометра та пріоритети для різних 
вікових груп. Дані важливо знати фармацев
тичним працівникам для надання відповід
ної фармацевтичної допомоги, що допоможе 
пацієнту (споживачу) вибрати глюкометр 
для самоконтролю ЦД, якіи би відповідав 
иого індивідуальним потребам.

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровии діабет в Україні     І. О. Власенко, Л. Л. Давтян
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