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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 آموزش نحوه تزریق انسولين

 از:مددجوي گرامي انواع انسولين عبارتند 

 

 مثال مشخصات ظاهري نام انسولين

 والر)كريستال(رگ شفاف و بي رنگ سريع اثر

 لنت–ان.پي.اچ  كدر و شيري رنگ طوالني اثر

 

 نكات بهداشتي حين تزريق انسولين:

 قبل و بعد ازتزريق انسولين دستهاي خود را با آب وصابون بشوئيد. 

وست استفاده نماييد وصببر كنيبد پوسبت كبامشك خشب       ازپنبه الكل براي تميز كردن سرويال انسولين و پ 

 شود.

از سرنگ هاي يكبار مصرف تنها يكببار اسبتفاده شبود و پب  از تزريبق درون ظبرف پشسبتيكي م كب           

 انداخته شود.

 

 تعيين مقدار و زمان دارو:

 ود.نظر پزش  تعيين مي ش توع انسولين ، مقدار  وزمان مصرف انسولين و فواصل كنترل قند خون با 

 تزريق شود. انسولين تقريبا بايد سر ي  ساعت معين با اختشف ني  ساعت زودتر و يا ني  ساعت ديرتر 

 تزريق انسولين غذا يا ميان وعده ي غذايي خود را ميل نماييد دقيقه پ  از 93-03 

 واحد مي باشد. 0ان دهنده گ نشوي سرنرواحدي هر خط كوچ   433سرنگ انسولين  

 

 لين : ونسم ل تزريق ا

 مي توان براي تزريق انسولين ازبازو، ران ،شك  و باسن استفاده كرد. 

 مبي  ميزان جذب انسولين ازديواره شك  زودتر ، بازوها با سرعت متوسط و ران و باسن ببا سبرعت كمتبر    

 باشد.

جهت جلوگيري ازتزريق عضشني م ل تزريق را با انگشبتان نيشبگون گرفتبه و بباال آوريبدو يب  چبين         

 ايجاد نماييد. پوستي

 براي جلوگيري از تغيير شكل م ل تزريق و جذب بهتر م ل تزريق را بطور متناوب تغيير دهيد. 
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 سانتي متر نسبت به روز قبل تغيير دهيد. 5/0هرروز م ل تزريق را به اندازه  

 روز انجام شود. 93تزريق مجدد دري  م ل نبايد زودتر از  

 

 ن وه تزريق: 

درجبه ببه    33درجه و دربزرگساالن و افبراد چباب ببا زاويبه      15انسولين دركودكان و افراد الغر با زاويه  

 داخل جلد )چربي زير پوست( تزريق مي شود.

 ويال انسولين را درم ل خن  )يخچال ( نگهداري نماييد و از يخ زدگي اجتناب نماييد. 

 ج نماييد تا ه  دماي م يط شود.انسولين را از يخچال خار,ني  ساعت قبل از تزريق  

 ويال انسولين را تكان ندهيد ، ميان دستان خود بغلتانيد . 

 ويال انسولين را با پنبه الكل ضد عفوني نماييد. سر 

 سرنگ را از پوشش خارج نماييد مقداري كه مي خواهيد انسولين بكشيد هوا داخل ويال كنيد. 

ي مشيب  حبباب هبوا را    امي درون سرنگ بكشبيد و ببا ضبربه هب    انسولين را وارد كرده و انسولين را به آرا 

 خارج نماييد.

در صورت استفاده از هر دونوع انسولين ابتدا انسولين شفاف را داخل سرنگ بكشيد بعد انسولين كبدر را   

 دقيقه مصرف كرد. 45تا  5ي بايد ط بكشيد . اين مخلوط انسولين شفاف و كدر را

 ه روي م ل قرار دهيد.ثاني 5-43ز تزريق ي  تكه پنبه را پ  ا 

 انسولين ميشود. م ل تزريق را مالش ندهيد چون باعث جذب سريع تر 

ويال انسولين باز شده را ميتبوان حبداكثر تبا يب  مباه در يخچبال نگهبداري كبرد . درصبورت تيرگبي ،            

 تغييررنگ و دانه دانه شدن انسولين از مصرف آن خودداري نماييد.

  

 


