
انسولين تزريق

مي توليد پانكراس كه است هورموني سلولهاانسولين داخل به قند ورود سبب و كند
ميمي استفاده انرژي منبع عنوان به قند از ما سلولهاي همه واردشود. حالت دو در قند كنند.

مي وعدهخون بين و غذا) در موجود قند (از خوردن غذا از بعد تشود: (قند غذايي وليدهاي
نمي توليد انسولين يا دارد ديابت فردي وقتي كبد). توسط توليدشده يا يك) نوع (ديابت شود

دوم). نوع (ديابت نيست كافي انسولين

انسولين: انواع
مي اثر غذايي هاي وعده قند روي اثر سريع يا رگوالر هاي نامانسولين به و گذارند

ميregularانسولين مشخص رنگ) شود.(بي
طول در را بدن نياز مورد انسولين اثر، طوالني يا متوسط هاي فراهم24انسولين ساعت

كندمي استفاده آن از روز در بار دو يا يك بايد فرد انسولين نوع اين مدت طول به بسته كنند.
انسولين نام به ميNPHو مشخص رنگ) شود.(شيري

انسولين: نگهداري شرايط
نبايد قرارانسولين زدن يخ يا و آفتاب نور با مستقيم و باال هاي حرارت درجه معرض در

مي دست از را خود بخشي اثر زيرا راگيرد انسولين مصرف تاريخ استفاده از قبل هميشه دهد.
نيازي كنيد. حمل خود دستي كيف در را انسولين است بهتر مسافرت طي كنيد. بررسي

از پس انسولين هاي ويال كه اتاق،نيست دماي بلكه شوند، نگهداري يخچال در شدن باز
هاست. آن نگهداري براي مناسبي دماي

انسولين: تزريق محل
از قبل باشد. كمتر منطقه آن عضالني بافت كه است جايي محل بهترين كلي طور به
باسن، ها، (دست دهيد تغيير را نزريق محل مدام باشد. تميز پوست كه كنيد توجه تزريق

زمانشكم يك در و محل يك در امكان حد تا ها تزريق كه است مهم بسيار ها). ران ،
مي تزريق خود شكم در صبح هنگام در اگر مثالً شود. انجام اينمشخص كنيد سعي كنيد،

كنيد. تكرار نيز بعدي سوزنهاي در را الگو

انسولين: تزريق مراحل درمورد نكاتي
نماييد.- خشك كامالً و بشوييد صابون و ولرم آب با را خود دستان
انسولين- ويال محتواي و شفاف رگوالر انسولين ويال كه كنيد دستNPHتوجه يك

باشند.
انسولين- هاي مي1سرنگ ليتري ميميلي كه تاباشد در100تواند را انسولين واحد

دهنده نشان درجه هر دهد: جاي انس2خود بهواحد برداريد را سرنگ درپوش است. ولين
كنيد. ويال وارد هوا داريد الزم انسولين كه ميزاني همان



مي- تزريق انسولين نوع دو كه صورتي انسوليندر سپس و (شفاف) رگوالر ابتدا كنيد
NPH.نماييد سرنگ وارد را (كدر)
مي- تجويز مربوطه پزشك را سرنگ از شده كشيده انسولين كند.ميزان
متفاوت- الغر و چاق افراد در تزريق زاويه كنيد. پوست وارد مناسب محل در را سرنگ

زاويه با و شود آورده باال پوست بايد ابتدا چاق افراد در گردد90است. وارد سوزن سر درجه
زاويه اين الغر افراد در است.45اما درجه

پيستو- انسولين تزريق رابراي سرنگ مستقيم طور به و دهيد فشار آخر تا را سرنگ ن
كنيد. خارج پوست از

جذب- از جلوگيري براي كوچك فشار يك ولي ندهيد، ماساژ تزريق از پس را محل
است. مناسب انسولين سريع

تعويض- بايد تزريقي هر در كه است مصرف يكبار و استريل اي وسيله انسولين سرنگ
اينصورت غير در ميگردد. تريباعث دردناك تزريق و نشود تزريق انسولين صحيح دوز شود

باشيد. داشته
بيندازيد. دور مناسب ظرف دريك را سرنگ
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