
 

 

 

 

 

 

 نکاتی راجع به تزریق انسولین انسولین

 نمی قرار روزانه استفاده مورد که انسولینی های شیشه

 البته .شوند داری نگه یخچال داخل باید گیرند

 تا توان می را شوند می مصرف روز هر که انسولینهایی

  .کرد نگهداری اتاق دمای در و یخچال از خارج ماه یک

 خیلی سرمای یا و باال خیلی حرارت که داشت توجه باید

 بنابراین .شود می انسولین شدن خراب به منجر زیاد

 نزدیک) یخچال موتور قسمت در را خود انسولین هیچگاه

 انسولین زدن یخ امکان آن در که (فوقانی طبقه و فریزر

 قرار خورشید مستقیم نور برابر در نیز و دارد وجود

 .ندهید

 

 روشهای پیشگیری و کنترل

شتی، ردمانی تهران   شت   دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شت و ردمان جنوب تهران  معاونت بهدا  مرکز بهدا

تزریق انسولین در محل هایی در بدن انجام می شود که  

این نواحی شامل شکم، قسمت جلوی . بافت چربی دارند

 .ران ها، پشت بازو ویا باسن است

سرعت جذب انسولین در نواحی مختلف بدن 

سریعتراست شکم جذب انسولین در . متفاوت است

 .باسنو  ران ها ، بازوهاو بعد از آن 

.  تغییر دادن و چرخش محل تزریق بسیار مهم است

اگر همیشه فقط در یک محل تزریق انجام شود 

پوست آن ناحیه به تدریج فرو رفته و سفت یا 

برجسته می شود، عالوه بر این انسولین به خوبی  

 .جذب نمی شود

 حبه سه شدید، خون قند افت دچار صورتیکه در :درمان
 قاشق سه یا عسل قاشق یک یا آب لیوان نصف در قند

 .کنید میل شکر چایخوری

  NPHمراحل تزریق انسولین رگوالر و

دستان خود را با آب ولرم و صابون بشویید و 

.خشک نماییدکامال   

قبل از کشیدن انسولین به داخل سرنگ آن را 

..بین دو دست خود بغلتانید تا یکدست شود  

 پیستون از محافظ درپوش برداشتن از بعد

 داخل هوا نیاز مورد انسولین اندازه به سرنگ،

 .بکشید سرنگ

 آن سوزن سرنگ، داخل به هوا کشیدن از پس

 را سرنگ پیستون و کنید انسولین شیشه وارد را

 خروج سبب کار این) .بفشارید جلو طرف به

 .(بودید کشیده قبال که شود می هوایی

 به را پیستون و کنید وارونه را انسولین شیشه

 را انسولین مناسب مقدار بکشید، بیرون آرامی

 انسولین شیشه از را سرنگ سپس کنید، تنظیم

 .بیاورید بیرون

.محل تزریق را ضد عفونی کنید  

..سرنگ را در محل مناسب وارد پوست کنید  

 متفاوت الغر و چاق افراد در تزریق زاویه

  باال پوست باید ابتدا چاق افراد در .است

 وارد سوزن سر درجه 90 زاویه با و شود آورده

 درجه 45 زاویه این الغر افراد در اما گردد

 .باشد می

به طور مستقیم سرنگ را از محل خارج کنید و 

..از ماساژ دادن محل بعد از تزریق بپرهیزید  

 چیست؟ انسولین

 .شود می ترشح لوزالمعده از که است هورمونی انسولین

 تزریق به است ممکن دیابت به مبتال افراد از گروهی

 به انسولین آنها بدن در که چرا باشند، داشته نیاز انسولین

 .کند نمی عمل خوبی به یا شود نمی تولید کافی مقدار

رایج ترین انواع انسولین موجود در ایران،  

 .  و رگوالر هستند NPHانسولین 

 به بایست می که مشکالتی ترین جدی از یکی

 .است خون قند کاهش کرد، توجه آن

 طریقه نگهداری انسولین

 :رگوالر انسولین

 .باشد می اثر کوتاه و بوده شفاف حالت به انسولین این

  کاهش سبب و بوده غذا از قبل ساعت نیم آن تزریق زمان

 .شود می غذا از پس خون قند

 (NPH) اچ.پی.ان انسولین

  هدف .باشد می اثر طوالنی و بوده رنگ شیری انسولین این

  از مناسبی غلظت ایجاد اچ.پی.ان انسولین تزریق از اصلی

 .باشد می روز شبانه طول در بدن در انسولین
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