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Kiểm Soát Bệnh Tiểu Đường:  
Xét Nghiệm A1c Tại Nhà

Vật Dụng trong Bộ Dụng Cụ 
Chăm Sóc Bệnh Nhân
Bộ Dụng Cụ của quý vị bao gồm một (1) Bộ 
Dụng Cụ Tự Xét Nghiệm A1CNow®. Bộ Dụng 
Cụ có đủ vật tư để thực hiện bốn (4) xét nghiệm 
máu trong nhiều tháng. Mỗi lần thực hiện một 
xét nghiệm. Quý vị sẽ được hướng dẫn thời 
điểm thực hiện xét nghiệm. Thông thường, quý 
vị sẽ thực hiện xét nghiệm vào một trong các 
lần khám qua video hàng tháng với nhóm chăm 
sóc sức khỏe của quý vị. Quý vị sẽ thực hiện xét 
nghiệm này khoảng ba tháng một lần.  

Hộp đựng dụng cụ Tự Xét Nghiệm A1CNow® 
của quý vị bao gồm: 

• Tờ Hướng Dẫn.
•  Máy Đo hoặc Máy Phân Tích: thiết bị màu 

đen nhỏ để quý vị đặt mẫu máu. Quý 
vị sẽ sử dụng chúng bốn (4) lần – cách 
nhau khoảng 3 tháng.

•  Bốn (4) túi đựng Máy Lắc. Mỗi hộp bao 
gồm một thân máy lắc, dụng cụ lấy máu 
và lưỡi chích để chích lấy máu từ da.

• Bốn (4) túi đựng Hộp Xét Nghiệm.
•  Vật tư lấy máu đầu ngón tay (nếu cần): 

gạc tẩm cồn, gạc, lưỡi chích bổ sung và 
băng dán Band-Aid.

Cần bảo quản hộp này ở nhiệt độ phòng 17,78-
25ᴼC (64-77ᴼF). Cần bảo quản hộp tránh xa 
ánh nắng trực tiếp. Nếu quý vị không thể tìm 
thấy nơi phù hợp tránh xa ánh nắng, quý vị có 
thể cho hộp vào tủ lạnh. Nếu quý vị cho hộp vào 
tủ lạnh, vui lòng lấy Máy Phân Tích (thiết bị đọc 
nhỏ màu đen), 1 túi đựng máy lắc và 1 hộp xét 
nghiệm ra ít nhất một giờ trước khi xét nghiệm. 
Vật tư xét nghiệm phải ở nhiệt độ phòng khi quý 
vị thực hiện xét nghiệm.

Bộ Dụng Cụ của quý vị bao gồm các xét nghiệm A1c để 
đo lượng đường trong máu (đường huyết) của quý vị 
tại nhà. 

Tại Sao Tôi Cần Theo Dõi Đường Huyết 
Của Mình? 
Khi mức đường huyết quá cao, nhiều vấn đề sức khỏe 
sẽ xảy ra. Để duy trì kiểm soát, những người bị bệnh tiểu 
đường thường được yêu cầu kiểm tra đường huyết của 
họ trước và sau mỗi bữa ăn. Họ cũng thực hiện các xét 
nghiệm máu trong văn phòng của bác sĩ để kiểm tra mức 
đường huyết theo thời gian. Xét nghiệm trong Bộ Dụng 
Cụ giống như xét nghiệm trong văn phòng của bác sĩ. Nó 
còn được gọi là xét nghiệm A1c. Xét nghiệm này cho quý 
vị biết mức độ kiểm soát đường huyết của quý vị trong 
2-3 tháng (90 ngày) qua. Xét nghiệm xem xét đường trên 
các tế bào mang oxy và hemoglobin. Nó cho quý vị biết kế 
hoạch điều trị bệnh tiểu đường hiện tại của quý vị có hiệu 
quả hay không.  

Chỉ mất vài phút để thực hiện xét nghiệm và rất dễ thực 
hiện. Quý vị sẽ thấy kết quả trên màn hình thiết bị đo A1c 
nhỏ màu đen. Số đo cao nghĩa là mức đường huyết cao. 
Nhà cung cấp dịch vụ và nhóm chăm sóc của quý vị sẽ trao 
đổi với quý vị về các chỉ số mục tiêu. Họ sẽ hướng dẫn quý 
vị về cách hạ mức A1c của quý vị. Họ sẽ làm việc với quý vị 
để đặt mục tiêu như hạ mức A1c xuống dưới 7%.
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Hướng Dẫn
Bộ dụng cụ đo A1c của quý vị bao gồm một ‘Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh’ với hướng dẫn và 
hình ảnh hữu ích.

Quý vị sẽ sử dụng một xét nghiệm (1) A1c trong lần khám đầu tiên của quý vị. Nhân viên trung 
tâm y tế sẽ giúp quý vị thực hiện đúng cách. Họ sẽ hướng dẫn quý vị cách ghi lại kết quả  

       vào nhật ký. 

 Sau lần khám đầu tiên, nhân viên trung tâm y tế sẽ lên lịch một lần khám trực tuyến với quý vị 
hàng tháng. Cứ khoảng ba tháng một lần, quý vị sẽ sử dụng Bộ Dụng Cụ A1c vào một trong các 
lần khám qua video của quý vị. 

Tiếp tục lấy máu đầu ngón tay thông thường của quý vị để theo dõi mức đường huyết hàng ngày 
theo như chỉ dẫn. 

Một số thông tin quan trọng cần biết về xét nghiệm A1c này:

• Toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối sẽ mất khoảng 10 phút. 

• Sử dụng túi đựng Máy Lắc để bắt đầu xét nghiệm. 

•  Quý vị phải cho mẫu máu vào Máy Phân Tích trong vòng 2 phút. Không di chuyển hoặc 
lấy Máy Phân Tích cho đến khi xét nghiệm hoàn tất! 

•  Ngay khi số đo đường huyết hiển thị trên màn hình, hãy ghi lại số đo. Máy đo sẽ không 
lưu lại số đo sau 15 phút. Ghi lại số đo trước khi tắt máy.
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