
اي است كه از غده ايماده انسولين

درون ريز به نام لوزالمعده كه در        

دارد ترشح  قرار قسمت باالي شكم

را   خون  قند  انسولين.  شودمي

قند مواد غذايي با    .  كندتنظيم مي 

شود سلولها مي وارد وجود انسولين

 .گيردو مورد استفاده بدن قرار مي

  

مقدار مصرف انسولين مورد نياز چقدر است و چگونه           

 شود؟مشخص مي

ميلي ليتري است كه هر ميلي        10انسولين به شكل ويال هاي تزريقي       

 .واحد انسولين مي باشد 100ليتر از آن حاوي 

 .باشدميزان انسولين مورد نياز براي هر بيمار تابع نظر پزشك معالج مي

اندازه گيري قند خون به وسيله بيمارعامل مهمي در تنظيم مقدار دوز             

 .انسولين توسط پزشك مي باشد

سرنگ انسولين يك سرنگ مخصوص است كه از سرنگ هاي معمولي،            

سرنگ هاي تزريقي انسولين داراي اندازه هاي مختلفي         .  كوچكتر است 

 :مي باشند

واحد انسولين را در خود جاي        30مي تواند تا    :  ميلي ليتري   0/3سرنگ

 .)انسولين استواحد ) 0/5(نيمهر درجه نشان دهنده (دهد 

واحد انسولين را در خود جاي        50مي تواند تا : ميلي ليتري 0/5 سرنگ

 .)انسولين است يك واحدهر درجه نشان دهنده (دهد

واحد انسولين را در خود جاي        100مي تواند تا    :  ميلي ليتري   1  سرنگ

 .)انسولين است دو واحدهر درجه نشان دهنده (دهد 

 

 انسولين را در چه محل هايي مي توان تزريق كرد؟

در محلي كه ميزان    )  زير پوستي (تزريق انسولين به صورت زير جلدي        

گونه درد و يا    مناسبي از چربي زير پوست وجود دارد و اغلب بدون هيچ          

 :از هاي مناسب براي تزريق انسولين عبارتندمحل. شودسوزشي انجام مي

 )اطراف ناف(شكم  •

 پشت بازو •

 روي باسن •

 جلوي ران •

 سانتيمتري ناف   5تزريق مناسبي است فقط تزريق در فاصله         محل شكم

 صورت بگيرد بايد

از تزريق انسولين در يك ناحيه ثابت كه موجب ايجاد توده هاي چـربـي   

. خودداري كنيد گردد،جذب به موقع انسولين مي در زير پوست و مانع از

 . محل تزريق را به صورت گردشي عوض نماييد

 بهترين روش تزريق انسولين چگونه است؟

) بخصوص شكم و ران  ( قسمت تقسيم كنيد  4هر محل تزريق را به   -1

انـجـام     تزريق در طول هـفـتـه    7و در هر ربع از مناطق فوق مي توانيد 

  .دهيد

 مراحل تزريق انسولين
 

 نحوه كشيدن دارو از ويال انسولين -1

  .آماده كنيد را) پنبه الكل،سرنگ، انسولين(وسايل مورد نياز تزريق  1-1

 .دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد و خشك كنيد 1-2

انسولين .  ظرف انسولين را بين دو دست خود قرار دهيد و بغلتانيد 1-3

  .ان ـ پي ـ اچ را به آرامي تكان دهيد تا مخلوط شود

 .هرگز شيشه انسولين را شديد تكان ندهيد

 دقيقه صبر كنيد 2تا  1سرشيشه انسولين را با الكل تميز كنيد و  1-4

 .تا خشك شود

و   اي كه بايد انسولين بكشيد، هوا داخل سرنگ كشـيـده    به اندازه 1-5

ظـرف    درون  تـا   كـنـيـد     داخل ظرف انسولين خـالـي    سپس اين هوا را

 .انسولين خال ايجاد نشود

را   نـيـاز    مـورد   ظرف حاوي انسولين را وارونه نگه داريد وانسوليـن  1-6

اگر از دو نوع انسولين بـه    .  طبق دستورپزشك به داخل سرنگ بكشيد

صورت مخلوط استفاده مي كنيد اول انسوليني را كه زود اثرتر و شفاف 

 .، داخل سرنگ بكشيد)رگوالر(است 

خـارج    را  هـوا   هايبعد از كشيدن انسولين به داخل سرنگ، حباب 1-7

انسـولـيـن      حبابهاي هوا به تنهايي خطرناك نيستند، امـا مـقـدار     ( كنيد 

ي سرنگ بدنه  به  ضربه  چند).  يابدتزريقي با وجود حبابهاي هوا كاهش مي

پـيـسـتـون       بـه   مختصـري   وارد كنيد تا حبابها به سطح آمده، آنگاه با فشار

 .قرار دهيد سرپوش پالستيكي را روي سوزن. حبابها را خارج كنيد
 

 انجام دهيم؟ براي تزريق راحت و بدون درد چه كارهايي

كردن   خارج  از  توان بعدپس مي.  تزريق انسولين سرد باعث درد مي شود •

 .انسولين از يخچال اندكي صبر كرد تا دماي آن به دماي اتاق برسد

 .مطمئن شويد كه حباب هوا در سرنگ وجود ندارد •

 .سوزن را به سرعت وارد پوست كنيد •

 .فاصله باشد) انگشت 2(سانتيمتر  3تا  2نقطه تزريق، حداقل  2بين  -2
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 روش تزريق انسولين-2

پس از كشيدن انسولين در سرنگ، پوست قسمت مورد نظر را با              1  –2

 .پنبه حاوي الكل تميز كنيد و صبر كنيد تا خشك شود

درست   اشاره يك چين پوستي      با استفاده از انگشت شست و         2  -2

توانيد را نمي   دهيد اين كار    بازو انجام   را در   البته اگر بخواهيد تزريق  . كنيد

 .انجام دهيد و اشكالي ندارد

) درجه90(سرپوش سوزن را برداريد و سوزن را به صورت عمودي       2-3

هستيد و نيز در مورد كودكان         البته اگر شما الغر    .  وارد پوست كنيد  

 .وارد پوست كنيد) درجه 45(سوزن را به صورت مورب 

 .انسولين را تزريق و سوزن را بدون تكان دادن خارج كنيد 2-4

با پنبه الكل قسمت تزريق را فشار مختصري دهيد، اما هرگز محل  2-5

 .تزريق را ماساژ ندهيد

 ويال هاي انسولين در چه شرايطي بايد نگه داري شوند؟

ويال انسولين را در معرض گرماي بسيار شديد، نور مستقيم آفتاب و   -

 .زدگي قرار ندهيد يخ

درجـه     8تـا       2ويالهاي باز نشده انسولين بايد در يخچال و دماي     -

 .هرگز ويال انسولين را در فريزر قرار ندهيد .نگهداري شوند

قـابـل   )  درجـه    25زيـر ( ويال انسولين تا چندساعت در دمـاي اتـاق      -

 .نگهداري ميباشد

از تكان هاي بيش از حدويال انسولين خودداري كنيد، زيرا قدرت اثر   -

 .دارو كم مي گردد

ان ـ پي ـ اچ بعد از يك تكان ماليم بايد يك دست و شيري  انسولين  -

و   انسولين رگوالر شفاف ). به هيچ وجه آن را محكم تكان ندهيد ( شود 

در صورت تغيير رنگ يا وجود ذرات در انسولين، بايـد   .يك دست است

 .از مصرف آن خودداري شود

 .به تاريخ انقضاي انسولين توجه كنيد -

 

 :چند توصيه به بيماران مبتال به ديابت

كنيد تا ضمن آزمايشات و           مراجعه    پزشكتان    به    طور منظم     به •

 . باشد  را تحت نظر داشته  اي، روند بهبودتانمعاينات دوره

 .هرگز دوز انسولين تجويز شده توسط پزشك را تغيير ندهيد •

گونه هر    بروز  از  رعايت بهداشت پاها، جلوگيري     معاينات منظم بينايي،   •

هاي در پاها، استفاده از كفش مناسب، درمان به موقع زخم             آسيب

ها تواند به پيشگيري از عواقب ديابت بر ساير اندام        موجود در پاها مي   

 .جلوگيري كند

يك متخصص تغذيه به شما كمك خواهد كرد تا با اجراي يك برنامه  •

 .غذايي متعادل و ورزش منظم روزانه در شرايط مطلوب زندگي كنيد

راهنماي تزريق انسولين در          

 بيماران ديابتي
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