
 به که است بدن در گلوکز سوخت برای ضروری هورمونی انسولین

 ۲ نوع دیابت موارد برخی و 1 نوع دیابت درمان در تزریقی صورت

)رگوالر(شیری  اثر کوتاه شفاف انواع دارای انسولین گرددمی تجویز

 است  ترکیبی واثر  طوالنی رایج کمتر انواع و (NPH) متوسط

 انسولین ویال نگهداری روش 

 نگهداری خنک محل در یا یخچال درب در باید انسولین ویال-1 

  شود

 نزدیک یخ  یا و باال حرارت درجه در انسولین زیاد دادن قرار از-۲

 نمایید خودداری

 دقت کنید  انسولین لاوی روی انقضای تاریخ به خرید موقع-3 

 وجود نظر از الزم است  انسولین از استفاده از قبل وموقع خرید -4

 نشانه که ثل ) کف کردن م موارد سایر و زدگی یخ و خارجی ذرات

 شود بررسی حمل است ( موقع شدید های تکان

 یک و شفاف باید مصرفی بار آخرین تا رگوالر انسولین ویال-5

 آن مصرف از در صورتی که انسولین رگوالر کدر شد  باشد دست

 نمایید خودداری

 خنک کیف در است بهتر مسافرت در تابستان گرم فصل در -6

 یا در شود داده قرار کلمن باالی در) یخ از فاصله با یا نگهدارنده

 یخ است(  آن پایین و باال طبقه که طبقه سه ظرف یک وسط طبقه

  شود نگهداری

 خودداری گرما و آفتاب نور برابر در انسولین ویال دادن قرار از-7

 کنید

  انسولین سرنگ مشخصات 

 شود استفاده انسولین سرنگ از باید حتما انسولین تزریق جهت

 شکل در آن مختلف هایبخش که دارند متفاوتی انواع سرنگها

 است شده داده نشان

 

 برای فقط میتوان را سرنگ هر استریل نکات رعایت صورت در 

 محاسبه کرد استفاده باشد نشده کند که زمانی تا بیمار خود

 شده ثبت خطوط مختلف هایسرعت در انسولین واحدهای

 به معموال که باشد می واحد حسب بر انسولین سرنگ بدنه روی بر

   است شده تقسیم واحد 1۱۱

واحد  دو معادل هر خط  باشد پنج خط  1۱ تا ۱ فاصله هرگاه -1

 است 

 یک معادل هر خط  باشد ، ده خط 1۱ تا ۱ فاصلههر گاه  -۲

 است واحد

، بیست خط باشد هر خط معادل نیم 1۱ تا ۱ فاصله هرگاه  -3

 واحد است 

 انسولین تزریق های مکان   

 به که بدن از هایی مکان در جلدی زیر صورت به معموال انسولین 

 اینتزریق می شود  دارد وجود پوست زیر در چربی کافی اندازه

 :از عبارتند ها مکان

 بیرون و باال طرف به پاها : قسمت روی ران ها 

  ها پهلو تا ناف اطراف متری سانتی 5شعاع  از : شکم 

  بیرونی و باال قسمت :بازوها

  باسن فوقانی و خارجی عرب ن:باس

 پوستختی س جمله از پوستی تغییرات پیدایش از جلوگیری برای

 الی 1 و چرخشی صورت به باید انسولین تزریق عضالنی تحلیل و

  شود انجام قبلی تزریق محل از فاصله با سانتیمتر ۲

 جذب است متفاوت بدن مختلف محلهای در انسولین جذب سرعت

 و هان را از سریعتر وهاباز در و ها وباز از تر سریع شکم در انسولین

  باشدمی باسن از سریعتررانها  در

 میانسولین  جذب کندی باعث تزریق نواحی در پوستی تغییرات

 گردد

 هتج عضو چند از میدهید انجام روز در تزریق یک از بیشتر اگر 

 روی ها صبحست ا بهتر مثال طور به کنید استفاده انسولین تزریق

 انجام تزریق ها دست یا پاها در ها ظهر از بعد و پهلوها و شکم

 گیرد

  کردآماده  باید تزریق برای را ترکیبی انسولین چگونه 

  بشویید کامالً را دستها باید تزریق هر از قبل -1



 دو بین آرامی به را آن شیشه شیری انسولین از استفاده صورت در -۲

  نمایید خودداری شدید تکان ولی بغلتانید دست کف

 بهتر نمایید تمیز الکلی پنبه با را انسولینا شیشه پالستیکی درپوش -3

 روی انسولین مصرف بار هر از پس آلودگی از جلوگیری جهت است

 کنید محافظت چسب و ریلاست پنبه با را پالستیکی درپوش

 تزریق شود با سرنگ  است قرار که ولینانس معادل هوا مقداری   -4

 انسولین نوع دو که صورتی در کنید وارد انسولینویال  به و کشیده

 هوا دو هر مجموعه معادلولین انس کشیدن از قبل میشود استفاده

 با سوزن  نوک تماس بدون را هوا ترتیب به و کشیده سرنگ داخل

 (شفاف سپس و شیری ویال ها وارد دو ویال )ابتدا  داخلی مایع

 ابتدا و برگردانید را،ویال شفاف یالو از سرنگ خروج بدون نمایید

 انسولین دقیق مقدار سپس و  رگوالر شفاف انسولین از الزم مقدار

 نمایید سرنگ وارد راNPH  شیری

جهت جلوگیری از خطا پس از کشیدن انسولین شفاف میزان  -5

انسولین شفاف را با انسولین شیری جمع کنید سپس با توجه به 

 مقدار محاسبه شده اقدام به کشیدن انسولین شیری نمایید 

حباب های هوای موجود در سرنگ را باید کامالً تخلیه کرد زیرا  -6

 نسولین دریافت نمی کند بیمار در ازای این حباب هوا همان میزان ا

در صورت اضافه تر کشیدن انسولین کل مقدار کشیده شده را دور  -7

 ریخته و مجدداً جهت کشیدن انسولین به داخل سرنگ اقدام نمایید 

محل تزریق انسولینباید تمیز باشد ولی نیازی به استفاده از پنبه  -8

اید صبر الکلی نیست اگر پیش از تزریق از انسولین استفاده نمودید ب

نمایید تا الکل کامال از سطح پوست تبخیر شود سپس تزریق را 

 انجام دهید 

سر سوزن انسولین بسیار کوتاه است بنابراین در افراد بزرگسال با  -9

درجه یا  9۱چربی زیر جلدی متعادل ، زاویه تزریق به صورت 

و یا فرد مبتال مستقیم است در صورتی که بسیار الغر هستید 

 درجه و مایل انجام می شود  45تزریق با زاویه کودک باشد 

سر سوزن را با  مالیمت داخل پوست کنید . توجه کنید که  -1۱

کل طول سر سوزن باید داخل پوست باشد وارد شدن سر 

سوزن کافی نیست زیرا در این صورت پس از تزریق و خارج 

 کردن سوزن ، مایع انسولین از ناحیه تزریق خارج می شود 

دارو را بدون عقب کشیدن پیستون سرنگ )آسپیره کردن (  -11

تزریق کنید و پس از تزریق دارو سرنگ را با همان زاویه ای که 

 7وارد بدن شده است خارج نمایید . محل تزریق را به مدت 

( بدون پنبه الکل و 1۱۱7تا  1۱۱1ثانیه ) با شمارش  1۱الی 

 ماساژ فشار دهید 

 ام تزریق انسولین سایر توصیه های مهم  هنگ

 یق کنیدرتزا غذف صراز قیقه قبل د 3۱-۲۱را نسولین ا -1

فعالیت و یی ای غذهاعده ف ومصرم عد، ضافیانسولین ایق رتز   -۲

 .ددمی گرن قند خوهش حد باعث کااز بیش 

 انسولین را در ساعات مشخص از شبانه روز تزریق نمایید -3

از تکان های شدید ویال انسولین خودداری کنید زیرا باعث از  -4

 دست رفتن قدرت اثر دارو می شود 

دمای انسولین تزریقی را با لمس ویال چک کنید که نزدیک به  -5

دمای پوست بدنتان باشد و سرمای آن حس نشود تزریق انسولین 

 سرد دردناک و اثر دارویی آن کمتر است 

فاف داخل سرنگ را می توان حداکثر تا مخلوط انسولین شیری و ش -6

دقیقه بعد از مخلوط کردن تزریق نمود البته اگر فقط یک نوع  5

انسولین داخل سرنگ کشیده شده تزریق نشده باشد می توانید 

 انسولین داخل سرنگ را تا یک هفته داخل یخچال نگهداری کنید 
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