انواع انسولین:

تعریف شیاب
شیاب

یا بیماری قند به عل

ناتوانی بدن شر تولید یا

مصری انسولین پدید می آید .انساولایان مااشه ای
اد

 -شیشه انسولین رگوالر تا آخرین مقدار مصرفی ،باایاد

ه شر بدن تود لوزالمعده تولید می شاوش

باعث می گرشش قند یا به عبارتی مامترین منبع انرژی

انسولین خای موجوش شر بازار بر اداس رناگ ،شار ع
اثر،حدا ثر اثر مد

زمان اثر به ش شدته تقاسایام

می شوند :انسولین ریستاار یاا رگاوالراشافاای
انسولین NPHا در

انسولین موجوش شر خون ندارند به تدریج تاولایاد

 -تزریق انسولین دارش شرشنااا ادا

نید.
،باااتار ادا

انسولین را  03شقیقه قبل از تزریاق از یااا اار خاار

شرای نگه شاری شیشه انسولین:
شاایااشااه انسااولاایااناای را ااه شرحااار مصااری

انسولین تود دلور خای لوزالمعاده نایاز ااخاش
خواخد یاف .بنابراین بعضی از افرش شیابتی ناوع ش

شیشه خای اضافی بایاد شر یااا اار ناگاااداری

به مصری قرص خای خورا ی پایین ا رنده قند خون

شوند.

یا تزریق انسولین نیاز پیدا می نند.

 -از قرار شاشن انسولین شر شرجاه حارار

انسولین شرحار حاضر نمی تواند به

قابل ادتفاشه نیس .

 -شیشه انسولین را از یخ زشگی محافظ

اد ،میتوان شرشمای اطاق ناگاااداری ارش ،اماا

ور

 -انسولین NPHبعدازیب تکان مالیم بایاد یاکاددا

آفتاب خوششاری نید.

شر

نوع ش  ،دلور خای بدن پااداخ شخای ماناادار باه

شاشه اد .

 -از قرار شاشن شیشه انسولین شر برابر نور مستاقایام

افراش شیابتی نوع یب به شلیال تاااریار دالاولاااای

نتیجه به تزریق انسولین نیاز شارند.شرافراش شیاابا

شدن،انسولین قدر

اثر خوش را از شد

شیری شوش،شر غیر اینصور

بدن مورش ادتفاشه قرار گیرش.

لوزالمعده ،بدنشان انسولین افی نمای داازش

شاافااای

یااب شد ا

باااشااد

شر

ااور

بااال

نید.
تعیین مقدار زمان شار :
 -اگردرنگ انسولین  033احادی ادا

 ،خارخا

وچب ر ی درنگ نشان شخنده  2احداد .
 مقدار  ،نوع زماان مصاری انساولایان فاوا النترر قندخون با نظر پزشب تعیین می شوش.

قرص یاا

خوششاری نید.شمای ماناادار بارای ناگاااداری

پسور شاشه شوش ،زیرا انسولین نوعی پر تئین بوشه

-انسولین باید تقریبا خمیشه دریب داع

شیشه خای انسولین 23تا 03شرجه دانتی گاراش

تزریق شوش تا اثرا آن خمواره بشکل یکنواخ

شر طور مراحل خضم غذا مانند شیگر پار تائایاناااا
شکسته می شوش.
منابع تایه انسولین:
برچسر ر ی شیشه خای حا ی انسولین،منبع تااایاه
انسولین رانشان می شخند.انسولین خابا تاوجاه باه
منبع تایه به ش شدته تقسیم میشوند:
انسولین حیوانی
انسولین انسانی

اادر

اد .

پدید آید .انسولین را با اختالی نیم داع

 شیشه خای انسولایانای اه خاارنگاداری می شوند،بعد ازگذش

از یااا اار

یب مااه قادر

پس از داع

 23الی  03شقیقه پس از تزریق انسولین غذا یا

اثرشان م می شوش.
 -به تاریخ انقضای انسولین توجه نید.

محل خای مجاز تزریق انسولین:

 قبل از ادتفاشه از انسولین الزم ادحا ی انسولین را از نظر جوش ذرا
یخ زشگی برردی نید.شر

ور

از مصری انسولین خوششاری شوش.

خارجی نایاز
جوش این موارش

پیش یا

مقرر تزریق نید.

میان عده غذایی خوش را میل نید.

شیاشاه

معین

برای تزریق میتوان از باز  ،ران  ،شکم بادنادتفاشه رش.
 -برای جلوگیری از پیدایش تغییرا

پودتی باف

چربی ،تزریق انسولین بایستی -ازتمام نقاط قابل تزریق
شریب ناحیه ادتفاشه نید.

 خرر ز محل تزریق رابه اندازه عرض ش اناگاشادانتی متر نسب

ا2/2

به ر ز قبل تغییر شخید.

 تزریق مجدش شریب محل نباید قبل از03ر ز انجام شوش.میزان جذب انسولین شر قسمتاای ماتلف بدن ماتافاااد  ،معموال انسولین ازشیواره شاکام ز شتارازبااز خاا باا
اماتارجاذب
درع متود از راناا فلااا باا دارعا
میشوش.
مراحل تزریق:

خودآموز تزریق انسولین برای
بیماران دیابتی

 قبل از تزریق باید شدتاا را امال بشویید. -شر ور

ادتفاشه ازانسولین،NPHشیشه انسولین را به

آرامی بین ش

ف شد

بغلتانایاد ،لای شایاشاه را تاکاان

ندخید.
 شرپوش پالدتیکی شیشه خای انسولین را با پنباه الاکالتمیز نید.
 به خمان میزانی ه انسولین نیاز شارید،خوا ارش شیشاهنید.اگر از ش نوع انسولایان بصاور

مااالاوط اداتافااشه

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

میکنید،ابتدا خوارا ارش خر ش شیشه نمایید.
 شیشه را برگرشانید میزان انسولین الزم را ارش درنگنید.شر ور

ش نوع انسولین،ابتدا انسولینرگوالر را شر

درنگ شیده دپس انسولین NPHرا ارش درنگ نید.
 -زا یه تازریاق شرافاراش چااق الغارماتافاا

ادا .شر

افراشچاق شرناحیه پیشین راناا باز خا،ابتدا بایاد پاودا

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،
بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن55856585-55853655-55853555-55853655 :
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:

باال آ رشه شوش با زا یه 03شرجه درداوزن ارشگارشش.اماا

55836656-5
55868535-6
55853886-6

شرافراش الغراین زا یه شرباز خا 52شرجه اد .تغییر زا یه

55503555

تزریاق باایاد باا تاوجاه باه قامار عضالاه ماحال تازریاق

پیامک0333003 :

باشد.دردوزن را به درع
رشه،محل تزریق را به مد
مالش شاشه نشوش.

باا ماالیاما

ارش پاودا

چندثانیه فشاار شخایاد ،لای

نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

