
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سانتي گراد نگهداري مي  ۸-۵۲و دماي بيرون از يخچال 

 شود.

داخل يخچال  "انسولين در حال استفاده را مجددا
 نگذاشته و از نور خورشيد و آفتاب نيز محافظت كنيد.

قلمهاي انسولين ذخيره در يخچال نگهداري مي 

شوند.چنانچه قرار است قلم جديدي استفاده شود دو 
 ساعت قبل از يخچال خارج شود. 

يري از يخ زدگي انسولين را در قسمت خنك جهت پيشگ

 يخچال قرار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به بیمار و خانواده –زهرا فتوکیان  منابع:

 

 با آرزوی بهبودی و سالمتی روزافزون

 33772333-3تلفن

 

 

 بیمارستان سیدالشهدا)ع( فارسان

                              

 

 تزریق انسولین 

 بیمار گرامی:

در دست دارید حاوی اطالعات ضروری در خصوص  پمفلتی که

 .بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد

 

 واحد آموزش سالمت  :تهیه و تنظیم

 سوپروایزر آموزش  کارکنان   با همکاری:

 3044تیر   تاریخ بازنگری:

 AI P-IQF305  پمفلت:کد 

                     

 

 

 طرف به را سرنگ باالو طرف به را انسولين شيشه اكنون

 . داريد نگه پايين

 ابتدا كنيد خارج را داخل سرنگ ايهو بتوانيد بعدا اينكه براي

سرنگ  وارد انسولين شده تجويز مقدار بيشتراز واحد  4تا  3 

 چند آهسته سرنگ  ، داخل هواي كردن خارج براي كنيد

داخل  هواي و اضافي انسولين و   سپس بزنيد سرنگ به ضربه

سپس  وارد كنيد  انسولين شيشه داخل آرامي به سرنگ

 دنيك آماده را تزريق محل

 سرنگ ايد كشيده طرف باال هب را پوست كه محلي همان در

 و كنيد درجه وارد 09و در افراد چاق با زاويه 4۲با زاويه   را

ترتيب  بدين و داده فشار كامال را پيستون سرنگ سپس

 از الكل  صورت استفاده در  .كنيد بافت وارد را انسولين

 خشك امالك الكل با ازتميز كردن بعد پوست دهيد اجازه

 نيشگون مثل(چپ دست شست و اشاره با انگشت .شود

 مداددردست مثل را سرنگ.كنيد جمع را پوست )گرفتن

وارد  درجه 4۲  زاويه با يا عمودي بطور سرنگ را .بگيريد

 پوست از را سوزن.فشار دهيد ته تا را پيستون.كنيد پوست

تزريق  محل روي ثانيه چند مدت به پنبه را و كنيد خارج

 .شاردهيدف

 تزریق با قلم انسولین 

شفاف و  "كامال  NOVORAPIDو  LANTUSانسولينهاي 

به صورت يكنواخت و بدون ذرات  NOVO MIXانسولين 

 انسولين در حال مصرف  كريستال باشد.
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 . شود انسولين خودداري زدن يخ از

  خودداري كنيد     گذشته تاريخ انسولين تزريق از

  كنيد كنترل شفافيت ازنظر را انسولين حتما مصرف، از قبل 

 وعده خوردن از قبل و مشخص سرساعت روز راهر انسولين 

 . كنيد تزريق اصلي غذايي

 كشيدن از قبل- . نمائيد سردخودداري انسولين ازتزريق

 و بگردانيد آرامي به دست دو كفبين  را آن ويال انسولين

 عفوني ضد به الكل آغشته پنبه با را سوزن سر محل ورود

 . كنيد

 معالج پزشك توسط بايستي دريافتي انسولين ميزان تنظيم

 انسولين ميزان خودسرانه كردن و زياد كم از ، شود انجام

 . كنيد جدا خودداري

واحد ۵  خط، هر كه دارد   خط ۲0انسولين  سرنك 

 ابتدا شود استفاده ) نوع دو از است الزم اگر.ميباشد نسولينا

 سرنگ وارد را NPHانسولين  سپس و معمولي انسولين

انسولين در يك  مدت زمانيكه از مخلوط دونوع . نمائيد

دقيقه  ۲-5۲سرنگ تازمان تزريق ميگذرد نبايد بيش از 

 باشد

 دارند مشكل كردن انسولين مخلوط در كه بيماراني براى

 .كنند استفاده آماده مخلوط شودازانسولين مي توصيه

 محل.كنيد تزريق بافت چربي در و پوست زير در را انسولين

 به طورمرتب تغييردهيد را تزريق

 

 

آن  پوست شدن سفت موجب يك محل در مداوم تزريق

 از تر سريع ست شكمپو طريق از جذب. شد خواهد قسمت

 ها شب و شكم روي را انسولين صبح ها. است ران پوست

 . كنيد ران تزريق در

 :شامل تزریق اصلی محل چهار

 باسن-  رانها جلوي سطح-  بازوها پوست سطح  -  شكم

 محل شدن و برجسته سفت يا شدن گود از جلوگيري براي

 اول قتزري مثال.كنيد جابجا را محل تزريق هربار در تزريق

 شكم در راست بعدي چپ بازوي در بعدي راست در بازوي

 بعد و چپ ران سپس و راست بعدي ران شكم چپ سپس و

 سانتيمتر 2محلي  در راست بازوي در دوباره يا در باسن

 كرد تزريق را انسولين توان قبل مي تزريق محل از تر پايين

 مشخصي زمان مشخص در ناحيه يك از استفاده ديگر روش

 عصر تزريق و شكم ناحيه در تزريق صبح مثال است روز از

 گيرد انجام ها ران و بازو ها در

 روش صحیح تزریق انسولین 

 باشد آماده سرنگ و انسولين شيشه

 تزريق براي )كدر( NPH - انسولين از كه صورتي در

كريستالهاي  يكنواخت شدن براي مخلوط كنيد مي استفاده

 خود دست دو   بين بار چند را انسولين شيشه موجود

  بغلطانيد

 . كنيد سرنگ وارد هوا ، شده تجويز انسولين مقدار اندازه به

 انسولين شيشه وارد را سرنگ داخل شده كشيده هواي

 نماييد

 انسولين چيست 

 شوددر مي و ترشح ساخته لوزالمعده در كه است هورموني

 وارد تريبيش انسولين ، خون ميزان قند افزايش صورت

 مي خون قند كاهش موجب وسيله اين به و شود مي خون

 اينكه يا يافته كاهش انسولين ترشح ديابتي افراد در . شود

 افزايش قندخون ميزان نتيجه در و شود نمي اصالترشح

 . يابد مي

 آن سازي آماده و انسولين انواع

  .است شفاف آن رنگ كه رگوالر نوع

نيم تا يك شروع اثر  الر )انسولين كوتاه مدت يا ريگو

ساعت بعد از تزريق       ۵-3ساعت ،اوج اثر  انسولين 

 طول اثر پنج تا هشت ساعت ( 

 NPHطوالنی مدت 

 .است كدر رنگ شيري كه )  NPH) نوع 

ساعت بعد از تزريق شروع به اثر مي 5-۵اين نوع انسولين 

اثر خود مي رسد   ساعت بعد از تزريق به اوج 4-59كند، 

 ساعت بعد از تزريق هم در بدن باقي مي ماند 59-51تا و 

 شيري وسپس شفاف انسولين ابتدا انسولين كشيدن براي

 .بكشيد را رنگ

  انسولین ومصرف نگهداري جهت الزم مراقبتهاي

 كنيد نگهداري- خنك جاي در را مصرفي انسولين

 3 2 1 


