
 

  

 

 دارد بستگی تشریق هحل ِب اًسَلیي جذب سزعت

 .است سزیعتز درضکن اًسَلیي جذب سزعت-

 

ِ  ٍ سوتت  یو   ضونى  یوَد  اس جلوَییزی  بزای   بزجسوت

 ج بجو   را تشریوق  هحول  بو ر  ّوز  در تشریق هحل ضنى

 بو سٍی  در بعون  راسوت بو سٍی   اٍل تشریوق  هول  . کٌین

 ضووکن چوو  سوو   ٍ ضووکن راسووت در بعوونی.  چوو 

 ب سوي  در بعون  ٍ چو   راى سو    ٍ راسوت  راى بعنی

 سوو ًتیوتز 2 درهحلووی راسووت بوو سٍی رد بوو رُ دٍ یوو 

 را اًسووَلیي هیتووَاى قبوول تشریووق هحوول اس تووز پوو ییي

 .کزد تشریق

پوو  اس تشریووق ٍرسضووک راى ٍکسوو ًیکِ قووزار اسووت -

اًسَلیي فع لیتی داضوتِ ب ضوٌن بْتوز اسوت اًسوَلیي      

در پ  تشریق ًکٌٌون چوَى بو  فع لیوت جوذب سوزیعتز       

 هی یزدد.

ِ  یک اس استت دُ دیگز رٍش-  سهو ى  در هطوصع  ً حیو

 

استت دُ اس الکل بزای تویش تشریق اًسَلیي تَسط خَد بیو ر: 

 اج سُ هیکٌین استت دُ ایز اه . کزدى پَست تَغیِ ًوی ضَد

 .ضَد خطک ک ه  الکل ب  کزدى تویش اس بعن پَست دّین

   هلل )ب  اًگطت اض رُ ٍ ضست دست چ

 .پَست را جوع کٌین( ًیطگَى یزفتي

  بگیزینسزًگ را هلل هناد در دست. 

  ِدرجِ ٍارد  45سزًگ را بطَر عوَدی ی  ب  ساٍی

 .پَست کٌین

 پیستَى را ت  اًتْ  فط ر دّین. 

  سَسى را اس پَست خ رج کٌین ٍ پٌبِ را بِ هنت

چٌن ث ًیِ رٍی هحل تشریق فط ر دّین. ٍ ه س ص 

 ًنّین.

 

 

 

 داًطگ ُ علَم پشضکی ٍ خنه ت بْناضتی ٍ دره ًی قن

 هزکش آهَسضی دره ًی حضزت ف طوِ هعػَهِ )س(

 

 انسولین تزریق آموزش

 

 گروه هدف:

 بیماران دیابتی

 تهیه کننده :لیال محمد قلی زاده



  

اًسوَلیي هو دُ ای اسوت کوِ اس اونُ ای در      :اًسَلیي

بنى بِ ًو م پو ًکزاس در قسووت بو كی ضوکن قوزار       

دارد تزضح هی ضوَد. اًسوَلیي قٌون خوَى را تٌ وین      

 هی کٌن.

قٌن هَاد اذایی بو  ٍجوَد اًسوَلیي ٍارد سولَلْ  هوی       

، 1ضَد. اس آًج یی کِ در افوزاد هبوت  بوِ دی بوت ًوَ       

بنى اًسَلیٌی ًووی سو سد، ایوي افوزاد ب یون اًسوَلیي       

هَرد ًی س خَد را بوِ ضوکل تشریتو ت رٍساًوِ بوِ بونى       

کوِ در آى یو  اًسوَلیي     2خَد بزس ًٌن. در دی بت ًوَ   

ضوَد ٍ دیگوز رٍضوْ ی قبلوی     بِ هتنار کن تزضح هوی  

دره ى )هلل قزظ ّ ی دی بوت( قو در بوِ کٌتوزل قٌون      

 خَى ًیستٌن 

ضو  بزای تٌ ین قٌن خَى ب ین طبق دستَر پشضک 

 اًسَلیي تشریق ًو یین.

ه  بوزای کو ّص هطوکل ٍ افوشایص سوطح سو هت       

ضو  رٍش غحیح ًگْناری ٍ تشریوق اًسوَلیي را بوِ    

 ضو  آهَسش هی دّین.

 ٍ آه دُ س سی آى اًَا  اًسَلیي

اًسَلیي اًَاعی دارد اه  آًچِ کِ ضو  استت دُ هی 

کٌین دٍ ًَ  است یک ًَ  کِ رًگ آى ضت ف است 

بزای  .است NPH)))ریَكر( ٍ دیگزی ضیزی رًگ کنر

کطینى اًسَلیي ابتنا اًسَلیي ضت ف ٍ س   ضیزی 

 .ینرًگ را بکط
 

 

 

 

 :ٍس یل تشریق اًسَلیي 

 

 111سزًگ : سزًگ ّ ی اًسَلیي یک سی سی ّستٌنکِ 

ٍاحن یٌج یص دارًن رٍی ایي سزًگْ  درجِ بٌنی ضنُ ّز 

ٍاحن اًسَلیي است هل  ایز قزار  2خط کَچک بزابز ب  

ٍاحن اًسَلیي تشریق کٌین ب ین ت  پٌجویي خط  11است 

 کَچک بکطین.

ْ ی اًسَلیي : قلن اًسَلیي اس ً ز ظ ّزی ضبیِ ه صیک قلو

است ٍ ض هل یک سَسى ق بل تعَیض،ضیطِ هصػَظ 

اًسَلیي ٍ خَد قلن اًسَلیي در دٍ ًَ  یکب ر هػزف ٍ ق بل 

تعَیض ٍجَد دارد کِ در اٍلی قلن اًسَلیي را ب ین دٍر 

اًناخت ٍلی در دٍهی هی تَاى ضیطِ دیگزی اس اًسَلیي را 

 ج یگشیي قبلی کزد. 

 :هزاقبتْ ی كسم جْت ًگْناری ٍ هػزف اًسَلیي 

  اًسَلیي هػزفی را در ج ی خٌک ًگْناری کٌین

)ده ی هعوَلی ات ق هٌ سب است( ، اس یخ سدى 

 اًسَلیي خَدداری ضَد .

  کٌین . اس تشریق اًسَلیي ت ریخ یذضتِ خَدداری

ٍ قبل اس هػزف، حتو  اًسَلیي را اس ً ز ضت فیت 

 .  کٌتزل کٌین

 

 

 .ّزیش ٍی ل اًسَلیي را در فزیشر قزار ًنّین 

  ایز اس اًسَلیي ضیزی رًگ استت دُ هی کٌین

پیص اس تشریق ٍی ل آى را در کف دستت ى بغلت ًین 

 ٍ بِ ّیچ ٍجِ آى را هحکن تک ى ًنّین.

  ٍی ل ّ ی ب س ضنُ اًسَلیي را هیتَاى بِ هنت

حناکلز یکو ُ در ج ی خطک ٍ خٌک ًگِ داری 

 کزد.

 وکي است در اثز عنم ًگِ داری غحیح دارٍ ه

هحتَی ضیطِ تغییز ضکل دّن ٍ ی  یلَلِ ضَد کِ 

در ایي هَارد اس ب  تک ى دادى ضیطِ دینُ هی ضَد

 .هػزف آى خَدداری ًو یین

 
 

 :هحل ّ ی تشریق

 

 هٌ سبی هیشاى کِ دّین اًج م هحلی در را تشریق ب ین ضو 

 اًسَلیي تشریق اغلی هحل چْ ر . قزاردارد پَست سیز چزبی

  :ض هل

 ب سي.  4راًْ  جلَی سطح . 3 ب سٍّ  طتپ سطح. 2 ضکن. 1

 


