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 دیابت و انسولین 

     یا در برابر انسولین مقاوم )دیابت نوع یک( تولید انسولین را از دست می دهد در بیماری دیابت بدن توانایی

نقش اصلی انسولین پایین آوردن سطح قند خون است و هنگامی که این عملکرد  .)دیابت نوع دو( می شود

در  باال می رود که به این حالت هایپرگلیسمی می گویند. عوارض هایپرگلیسمیخون  قند مختل می شود میزان

بیماری های  افزایش ریسک ابتال به شامل تخریب رگ های ریز بدن و آسیب به کلیه، چشم، اعصاب و درازمدت

سیار ب از این عوارض غربالگری و آزمایش قند خون در پیشگیری از طریق. تشخیص به موقع عروقی است -قلبی 

 موثر است.

  انسولینانواع 

 دو نوع رگوالرترین نوع انسولین در ایران رایج. به پنج دسته تقسیم می شوندها بر اساس طول مدت اثر، انسولین

 03الی 03ویال انسولین رگوالر به رنگ شفاف و یکدست بوده، اثر آن  هستند.)متوسط اثر(  NPHو  )کوتاه اثر(

کدر و شیری  NPHانسولین  ساعت باقی می ماند. 8الی  0ده و به مدت دی شروع شقیقه پس از تزریق زیر جلد

  ساعت باقی می ماند. 42الی  60دقیقه پس از تزریق زیرجلدی اثر آن آغاز شده و  03الی  03، رنگ است
 

 شرایط نگهداری 
 

  ویال را نباید در معرض گرما یا سرمای شدید و نور مستقیم خورشید قرار داد. .6

ی حمل کردن می توان از کیف مخصوص که دارای عایق حرارتی است برا .4

 استفاده نمود.

در صورتی که پس از تکان مالیم، محلول یکدست حاصل نشود یا محلول یخ زده  .0
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 باشد، ویال غیرقابل استفاده است.

 خچالی از خارج و شده برداشته درپـوش آنها کـه مصرفی انسولین های ویال اثر که باشید داشته دقت .2

 .شود می کم روز 48از  پـس میشوند، نگهداری

 یخچال قرار دهید. بهای ذخیره را در قسمت درانسولین .5

 کـه صورتی دربنابراین  است، دردناک آن تزریقدر صورتی که انسولین به دمای اتاق نرسیده باشد  .0

 خارج یخچال از را آن از تزریق قبـل قیقـهد  03شده است  داری نگه یخچال در انسـولین مصرفی

 .شود اتاق دمای هم تا کنید

 
 

  تزریقنکات قبل 

 به تاریخ انقضای روی ویال دقت کنید. .6

 از تکان دادن شدید ویال اجتناب کنید زیرا اثر دارو را کاهش می دهد. .4

عدم  ،. دلیل کدر شدندر صورت کدر شدن محلول ویال انسولین رگوالر، دیگر قابل استفاده نمی باشد .0

را داخل  NPHهاست. ابتدا باید انسولین رگوالر و سپس انسولین ب کشیدن انسولین از ویالرعایت ترتی

 سرنگ کشید.

 دقیقه قبل شروع به خوردن غذا تزریق شود. 03الی  43انسولین  .2

سانتی متر  4الی  6.5فاصله هر تزریق با تزریق قبلی به اندازه تزریق به صورت زیرجلدی انجام شده و  .5

  رعایت شود.

 س از پاک نمودن محل تزریق با پنبه الکلی باید صبر کرد تا پوست خشک شود.پ .0

برای تزریق انسولین باید از سرنگ مخصوص انسولین استفاده کرد.  .7

 رخط بزرگ روی بدنه سرنگ است نشانگرعددی که رو به روی ه

واحد انسولین  63نشان دهنده  63می باشد. مثالً عدد  واحد انسولین

 واحد می باشد. 4خطوط ریزتر مابین اعداد نشانگر  است.

 در صورت مصرف بیش از یک باربهتر است هر سرنگ یک بار مصرف شود ولی در شرایط خاص و  .8

نیازی به ، هر سرنگ اختصاصاً برای یک نفر استفاده می شود حتی اگر اعضای یک خانواده باشند. سرنگ

 پاک کردن سر سوزن با الکل نیست.

 تزریق بیش از یک بار در روز، چند عضو جهت تزریق استفاده شود. به عنوان مثال صبح ها دردر صورت  .0

 بازو انجام شود.قسمت بیرونی یا باالی  ران یا قسمت بیرونی عضله نواحی ناف و بعدازظهرها در

 سرعت جذب انسولین در نواحی مختلف متفاوت بوده و از ناحیه شکم تا باسن کم می شود: .63



3 
 

 باسن <ران  <زو با <شکم 

 
 مراحل تزریق 

 ابتدا تمام وسایل را آماده کرده و دست های خود را بشوئید. .6

ویال ها را از نظر سالم بودن بررسی کرده و بین دو دست بغلتانید تا محلول یکدست شود. از تکان دادن  .4

 پرهیز شود.

نده و میزان انسولین الزم را وارد به میزان انسولین مورد نیاز، هوا وارد ویال کنید سپس ویال را برگردا .0

 سرنگ کنید.

 را وارد سرنگ نمائید. NPHدرصورت مصرف دو نوع انسولین، ابتدا انسولین رگوالر و سپس انسولین  .2

حباب ها می توانند باعث ایجاد اشتباه در  سرنگ را رو به باال نگه داشته حباب هاب هوا را خارج کنید. .5

 ریق شوند.مقدار مصرفی و درد ناشی از تز

 ناحیه مورد نظر را با پنبه الکلی تمیز نموده و صبر کنید تا ناحیه خشک شود. .0

 ناحیه را با دو انگشت نگه داشته و سر سوزن را مانند قلم وارد پوست کنید. .7

 زاویه تزریق در افراد چاق با الغر متفاوت است: .8

 الغر چاق زاویه تزریق

 درجه 03 درجه 03ه شود، ابتدا پوست ناحیه باال آورد شکم و ران

 درجه 25 درجه 03ابتدا پوست ناحیه باال آورده شود،  بازو
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 پیستون را تا انتها فشار دهید. .0

 سوزن را مستقیم خارج کرده و پنبه الکلی بر روی ناحیه قرار دهید. از ماساژ دادن اجتناب کنید. .63

 

 جهت کاهش درد تزریق 

 دمای اتاق باشد.انسولین هم .6

 هوا خارج شوند.های حباب .4

 چند ثانیه صبر کنیم. پوست پس از پاک کردن با الکل، تا خشک شدن کامل .0

 زاویه ورود سوزن به پوست با زاویه خروج پس از تزریق یکی باشد. .2

 از مصرف بیش از یک بار سرنگ به دلیل کند شدن سر سوزن خودداری شود. .5

 هنگام تزریق، عضله مورد نظر را شل کنید. .0
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