
 

  

 

 دارد بستگی تزریق محل هب انسولین جذب سرعت

 .است سریعتر درشکم انسولین جذب سرعت-

 

 برجسوته  و سوتت  یو   شون   یوود  از جلووییری  برای 

 ج بجو   را تزریوق  محول  بو ر  هور  در تزریق محل شن 

 بو زوی  در بعون  راسوت بو زوی   اول تزریوق  مول  . کنین

 شووکم چوو  سوو   و شووکم راسووت در بعوونی.  چوو 

 ب سون  در بعون  و چو   را  سو    و راسوت  را  بعنی

 سوو نتیرتر 2 درمحلووی راسووت بوو زوی رد بوو ر  دو یوو 

 را انسووولین میتوووا  قبوول تزریووق محوول از توور پوو یین

 .کرد تزریق

پوو  از تزریووق ورزشووک را  وکسوو نیکه قوورار اسووت -

انسولین فع لیتی داشوته ب شونن برتور اسوت انسوولین      

در پ  تزریق نکننون چوو  بو  فع لیوت جوذب سوریعتر       

 می یردد.

 زمو    در مشوص   ن حیوه  یک از استت د  دیگر روش-

 

 

استت د  از الکل برای تریز تزریق انسولین توسط خود بیر ر: 

 اج ز  میکنین استت د  ایر ام . کرد  پوست توصیه نری شود

 .شود خشک ک م  الکل ب  کرد  تریز از بعن پوست دهین

   ملل )ب  انگشت اش ر  و شست دست چ

 .پوست را جرع کنین( نیشگو  یرفتن

 بگیرین سرنگ را ملل مناد در دست. 

  درجه وارد  54سرنگ را بطور عرودی ی  ب  زاویه

 .پوست کنین

 پیستو  را ت  انتر  فش ر دهین. 

  سوز  را از پوست خ رج کنین و پنبه را به منت

چنن ث نیه روی محل تزریق فش ر دهین. و م س ژ 

 ننهین.

 

 

 دانشگ   علوم پزشکی و خنم ت برناشتی و درم نی قم

(مرکز آموزشی درم نی حضرت ف طره معصومه )س  

خود  آموزش

 تزریق مراقبتی 

 انسولین

 

 گروه هدف:

 بیماران دیابتی

قلی زادهتهیه کننده :لیال محمد   



  

انسوولین مو د  ای اسوت کوه از اون  ای در      :انسولین

بن  به نو م پو نکراس در قسورت بو كی شوکم قورار       

دارد ترشح می شوود. انسوولین قنون خوو  را تن ویم      

 می کنن.

قنن مواد اذایی بو  وجوود انسوولین وارد سولولر  موی       

، 1شود. از آنج یی که در افوراد مبوت  بوه دی بوت نوو       

بن  انسولینی نروی سو زد، ایون افوراد ب یون انسوولین       

مورد نی ز خود را بوه شوکل تزریتو ت روزانوه بوه بون        

کوه در آ  یو  انسوولین     2خود برس ننن. در دی بت نوو   

شوود و دیگور روشور ی قبلوی     به متنار کم ترشح موی  

درم   )ملل قرص ه ی دی بوت( قو در بوه کنتورل قنون      

 خو  نیستنن 

شر  برای تن یم قنن خو  ب ین طبق دستور پزشک 

 انسولین تزریق نر یین.

م  بورای کو هم مشوکل و افوزایم سوطح سو مت       

شر  روش صحیح نگرناری و تزریوق انسوولین را بوه    

 شر  آموزش می دهیم.

 و آم د  س زی آ  انوا  انسولین

انسولین انواعی دارد ام  آنچه که شر  استت د  می 

کنین دو نو  است یک نو  که رنگ آ  شت ف است 

برای  .است NPH)))ریوكر( و دیگری شیری رنگ کنر

کشین  انسولین ابتنا انسولین شت ف و س   شیری 

 .ینرنگ را بکش
 

 

 

 

 :وس یل تزریق انسولین 

 

 111سرنگ : سرنگ ه ی انسولین یک سی سی هستننکه 

واحن ینج یم دارنن روی این سرنگر  درجه بننی شن  هر 

ایر قرار واحن انسولین است مل   2خط کوچک برابر ب  

واحن انسولین تزریق کنین ب ین ت  پنجرین خط  11است 

 کوچک بکشین.

ر ی انسولین : قلم انسولین از ن ر ظ هری شبیه م ژیک قلر

است و ش مل یک سوز  ق بل تعویض،شیشه مصصوص 

انسولین و خود قلم انسولین در دو نو  یکب ر مصرف و ق بل 

را ب ین دور  تعویض وجود دارد که در اولی قلم انسولین

انناخت ولی در دومی می توا  شیشه دیگری از انسولین را 

 ج یگزین قبلی کرد. 

 :مراقبتر ی كزم جرت نگرناری و مصرف انسولین 

  انسولین مصرفی را در ج ی خنک نگرناری کنین

)دم ی معرولی ات ق من سب است( ، از یخ زد  

 انسولین خودداری شود .

  یذشته خودداری کنین . از تزریق انسولین ت ریخ

و قبل از مصرف، حتر  انسولین را از ن ر شت فیت 

 .  کنترل کنین

 

 

 .هریز وی ل انسولین را در فریزر قرار ننهین 

  ایر از انسولین شیری رنگ استت د  می کنین

پیم از تزریق وی ل آ  را در کف دستت   بغلت نین 

 و به هیچ وجه آ  را محکم تک   ننهین.

  وی ل ه ی ب ز شن  انسولین را میتوا  به منت

داری حناکلر یکر   در ج ی خشک و خنک نگه 

 کرد.

  مرکن است در اثر عنم نگه داری صحیح دارو

محتوی شیشه تغییر شکل دهن و ی  یلوله شود که 

در این موارد از ب  تک   داد  شیشه دین  می شود

 .مصرف آ  خودداری نر یین

 
 

 :محل ه ی تزریق

 

 من سبی میزا  که دهین انج م محلی در را تزریق ب ین شر 

 انسولین تزریق اصلی محل چر ر . قراردارد پوست زیر چربی

  :ش مل
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