انسولين  :انسولين ماده اي است كه از غده اي

(رروالر) و ديرري شيري رنگ كدر( (NPHاست .

مراقبتهاي الزم جهت نرهداري و مصرف انسولين :

در بدن به نام پانكراس در قسمت باالي شكم قرار

براي كشيدن انسولين ابتدا انسولين شفاف و سپس

 -1انسولين مصرفي را در جاي خنك نرهداري كنيد

دارد ترشح مي شود .انسولين قند خون را تنظيم مي

شيري رنگ را بكشيد

(دماي معمولي اتاق مناسب است)  ،از يخ زدن

كند .قند مواد غذايي با وجود انسولين وارد سلولها
مي شود .از آنجايي كه در افراد مبتال به ديابت نوع ،1
بدن انسوليني نمي سازد ،اين افراد بايد انسولين
مورد نياز خود را به شكل تزريقات روزانه به بدن

 -2از تزريق انسولين تارخ رذشته خودداري كنيد و
وسايل تزريق انسولين :

خود برسانند .در ديابت نوع  2كه در آن يا انسولين

چند سال پس از تشخيص ديابت نياز به به انسولين

سرنگ  :سرنگ راي انسولين يك سي سي

در فرد مبتال اارر مي رردد و ديرر روشهاي قبلي

رستندكه  111واحد رنجايش دارند روي اين سرنرها

درمان (مثل قرص راي ديابت) قادر به كنترل قند

درجه بندي شده رر خط كوچك برابر با  2واحد

خون نيستند .در ديابت حاملري نيز بايد به منظور

انسولين است مثال ارر قرار است  11واحد انسولين

كنترل قند خون از انسولين استفاده كرد.

تزريق كنيد بايد تا پنجمين خط كوچك بكشيد.

شما براي تنظيم قند خون بايد طبق دستور پزشك

قلمهاي انسولين  :قلم انسولين از نظر اارري شبيه

انسولين تزريق نماييد.

ماژيك است و شامل يك سوزن قابل تعويض،شيشه

ما براي كارش مشكل و افزايش سطح سالمت شما

مخصوص انسولين و خود قلم انسولين در دو نوع

روش صحيح نرهداري و تزريق انسولين را به شما

يكبار مصرف و قابل تعويض وجود دارد كه در اولي

آموزش مي دريم.

قلم انسولين را بايد دور انداخت ولي در دومي مي

كنيد دو نوع است يك نوع كه رنگ آن شفاف است

كنترل كنيد .
 -4ارر از انسولين شيري رنگ استفاده مي كنيد پاش

عملكرد آن مقاومت وجود دارد ،در اكثر مواقع در طي

انسولين انواعي دارد اما آنچه كه شما استفاده مي

قبل از مصرف ،حتما انسولين را از نظر شفافيت
 -3رررز وال انسولين را در فريزر قرار ندرد.

به مقدار كم ترشح مي شود و يا در بدن نسبت به

انواع انسولين و آماده سازي آن

انسولين خودداري شود.

توان شيشه ديرري از انسولين را جايرزين قبلي كرد.

از تزريق ويال آن را در كف دستان بغلتند و به ريچ
وجه آن را محكم تكان ندرد.
 -5ويال راي باز شده انسولين را مي توان به مدت
حداكثر يك ماه در جاي خشك و خنك نرهداري
كرد.
 -6ممكن است در اثر عدم نرهداري صحيح دارو
محتوي شيشه رسوب تشكيل درد و يا رلوله شود
كه با تكان دادن شيشه ديده مي شود در اين موارد
از مصرف آن خودداري نماييد.
محل راي تزريق:
شما بايد تزريق را در محلي انجام دريدكه ميزان
مناسبي چربي زير پوست قراردارد.
چهارمحل اصلي تزريق انسولين شامل:
شكم ،سطح پشت بازورا  ،سطح جلوي رانها  ،باسن

مي باشد.
تزريق انسولين توسط خود بيمار:

باسمه تعالی

استفاده از الكل براي تميزكردن پوست توصيه نمي
شود.اما ارر استفاده مي كنيد اجازه دريد پوست بعد
از تميزكردن با الكل كامال خشك شود.
با انرشت اشاره و شست دست چپ (مثل نيشرون
ررفتن) پوست را جمع كنيد.

بیمارستان خاتم اال نبیاء خفر
آموزش تزریق انسولین

سرنگ را مثل مداد دردست بريريد.
سرعت جذب انسولين به محل تزريق بستري دارد .

سرنگ را بطورعمودي يا با زاويه  45درجه وارد

-سرعت جذب انسولين در شكم سريعتر است .براي

پوست كنيد.

جلوريري ازرود شدن يا سفت و برجسته شدن

پيستون را تا انتها فشاردريد.

محل تزريق در رر بار محل تزريق را جابجا كنيد.

سوزن را از پوست خارج كنيد و پنبه را به مدت چند

مثال تزريق اول در بازوي راست بعدي در بازوي چپ

ثانيه روي محل تزريق فشار دريد و ماساژ ندريد.

بعدي در راست شكم و سپس چپ شكم بعدي ران
راست و سپس ران چپ و بعد در باسن يا دوباره در
بازوي راست در محلي  2سانتيمتر پايين تر از محل

تهیه کننده :خانم خاکسار

تزريق قبل مي توان انسولين راتزريق كرد.

سوپروایزور بالینی

-ورزشكاران وكساني كه قرار است پس از تزريق

تایید کننده :خانم موسوی

انسولين فعاليتي داشته باشند بهتر است انسولين در

سوپروایزور آموزشی

پا تزريق نكنند چون با فعاليت جذب سريعتر مي

گروه هدف:بیماران دیابتی

رردد.
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روش ديرراستفاده از يك ناحيه مشخص در زمانمشخصي از روز است مثالتزريق صبح در ناحيه
شكم و تزريق عصر در بازورا و رانها نجام ريرد.
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