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تعدیل  برای  بهداشتی  مداخله های  و  داشته  مشترکی  خطر  عوامل  واگیر  غیر  بیماری های 
محسوب  بیماری ها  این  با  مقابله  روش های  مؤثرترین  و  مهمترین  از  یکی  خطرزا،  عوامل 
می شوند. در میان بیماری های غیر واگیر دیابت شایع ترین بیماری متابولیک مزمن در جهان 
محسوب می شود و از سوی سازمان جهانی بهداشت، »همه گیری نهفته« لقب یافته است. 
مطالعات اخیر روند رو به رشد سریع این بیماری را نشان می دهد. به طوری که تعداد بیماران 

مبتال به دیابت 6۴2 میلیون نفر تا سال 20۴0 پیش بینی می شود. 
جمعیت بیماران مبتال به دیابت در ایران  نیز رو به افزایش است. بررسی روند تغییرات شیوع 
دیابت از سال 2005 تا 2011 نشان دهنده 35/1% افزایش شیوع دیابت در کشور بوده است. 
پیش بینی می شود تعداد بیماران دیابتی در سال 20۴5 در ایران به بیش از 9/۷ میلیون 
نفر افزایش یابد که در صورت عدم پیگیری در درمان می تواند عوارض ناخوشایندی را برای 
نظام سالمت تحمیل  و  بر دوش خانواده ها، جامعه  را  توجهی  قابل  و هزینه  بیمار، خانواده 
کند. لذا حفظ و ارتقای سالمتی بیماران و پیشگیری از عوارض دیابت از الویت های سیستم 
بهداشتی محسوب می شود. کنترل موفقیت آمیز دیابت، نیازمند مراقبت طوالنی مدت )و در 
غالب موارد مادام العمر( از بیمار است و نقش بیمار، به دلیل ضرورت مراقبت مستمر و تغییر 
سبک زندگی، در کنترل بیماری از نقش تیم مراقبت پر رنگ تر است. لذا آموزش بیمار و ارتقاء 

توانایی افراد جهت مراقبت از خود اهمیت فوق العاده ای می یابد.
بیماران دیابتی باید در بلندمدت، سبک زندگی خود را مانند برنامه غذایی و میزان فعالیت 
فیزیکی اصالح نموده و به رژیم دارویی خود پایبند بمانند و هرگونه عالمتی دال بر ظهور 
عوارض دیابت را هر چه سریع تر شناسایی و پیگیری کنند. جای تعجب ندارد که بسیاری 
شرایط  نتیجه  در  و  داشته  مشکل  بیماریشان  کنترل  به  مربوط  امور  انجام  در  بیماران  از 
و  درمانی  اهداف  تنظیم  در  دیابتی  بیماران  که  زمانی  می کنند.  تجربه  را  نامطلوب تری 
خودمراقبتی نقش محوری را بازی کنند احتمال بیشتری وجود دارد که به برنامه درمانی 

خود پایبند بمانند.
این شیوه، پزشک و  بیماری های مزمن است. در  راه درمان  رویکرد مشارکتی مناسب ترین 
دو طرف  هر  دارند.  عهده  بر  را  درمانی  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  مسئولیت  دو  هر  بیمار 
ضمن احترام به نظر یکدیگر، ارتباط پیوسته و مفیدی با هم دارند تا کفایت درمان را بررسی 

مقـدمــه
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تنظیم  برای  بیماران  که  را  اطالعاتی  درمانی  کادر  رویکرد،  این  در  دیگر  عبارت  به   کنند. 
اولویت ها و حل مشکالت به آن ها نیاز دارند در اختیار آن ها قرار داده و در تنظیم اهداف 
درمانی و مراقبتی از آن ها حمایت می نمایند، به خواسته های بیماران در تنظیم برنامه درمانی 
اهمیت داده و توضیحات شفاف درباره روند درمان، نتایج آزمایشگاهی، فواید و عوارض جانبی 

داروهای مختلف به آن ها ارائه می دهند.
علوم  دانشگاه  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  دیابت  تحقیقات  مرکز  اساس،  همین  بر 
پزشکي تهران با همکاري بنیاد امور بیماری های خاص، اثر حاضر را در زمینه ترویج رویکرد 
مشارکتی بین پزشک و بیمار در مراقبت دیابت تهیه نموده است، که در آن نکات الزم در 
در  مشارکت  برای  بیماران  مفید جهت حمایت  راهنمایی های  و  دیابت  زمینه خودمراقبتی 
تنظیم اولویت های درمانی گنجانده شده است. هر ساله این کتابچه ها با استناد به تازه ترین 
یافته هاي علمي در زمینه دیابت و تحت نظر متخصصین غدد بازبیني مي شوند. بدیهي است 

توصیه هاي مندرج در این کتابچه ها، به هیچ وجه جایگزین درمان پزشکي نمي باشند.  
الزم به ذکر است که بیماران دیابتي جهت دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه مي توانند به 
آدرس الکترونیکي  http://emri.tums.ac.ir مراجعه نموده و یا از طریق تماس تلفني با 
کلینیک تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک ۴5-88338۷۴0-021 جواب سؤاالت خود 

را در زمینه دیابت دریافت نمایند. 
در اینجا الزم است از همکاران محترم مرکز تحقیقات دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم ها دکتر انسیه نسلی اصفهانی، مریم پیمانی، دکتر فاطمه 
بندریان و دکتر کاملیا رامبد که در تألیف این کتابچه همکاری نمودند و همچنین از اساتید 
مژگان  دکتر  رنجبر،  حسنی  شیرین  دکتر  لنکرانی،  مهناز  دکتر  خانم ها  پژوهشگاه  محترم 
اسدی، دکتر نوشین شیرزاد و آقایان دکتر محمد پژوهی، دکتر ساسان شرقی، دکتر اکبر 
سلطانی، دکتر محسن خوش نیت نیکو، دکتر محمدرضا مهاجری تهرانی و دکتر حمیدرضا 
آقایی که از تجربیات گرانقدر آن ها در تهیه کتابچه حاضر استفاده شده است، تقدیر و تشکر 

به عمل آید.
امید است که با یاري خداوند متعال، این اثر بتواند براي کنترل بهتر بیماري دیابت در بیماران 

مبتال به این بیماری مفید باشد.

دکتـر باقـر الریجـانی
رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهار 1398                   
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کارکرد انسولین در بدن
انسولین هورموني است که قفل در سلول ها را به  روي قند خون بازکرده و باعث ورود 

قند به درون سلول ها و تولید انرژي مي شود.

در بدن افراد مبتال به دیابت، انسولین به مقدار کافي تولید نمي شود یا به خوبي عمل 
نمی کند. لذا گروهي از این بیماران ممکن است به تزریق انسولین نیاز داشته باشند.

بیمارانی که به تزریق
انسولین نیاز دارند

1- بیماران مبتال به دیابت نوع 1
2- بعضي از بیماران مبتال به دیابت نوع 2

این بیماران اگر در شرایط تنش  زا مثل عفونت، بیماری های حاد، جراحي و درمان با 
داروهایی مانند کورتون قرار داشته باشند ممکن است نیاز به تزریق انسولین پیدا کنند.

3- افراد مبتال به دیابت نوع2 کـه قند خونشـان با داروهـاي خوراکي پایین آورنـده 
قند خون و برنامه غذایي مهار نمي شود.

به دیابت  بیماران مبتال  برای  و داروهاي خوراکي  انسولین  ترکیب  اوقات  ۴- گاهي 
نوع2 تجویز می شود.

5- افراد مبتال به دیابت بارداري
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اشکال مختلف انسـولیـن

انسولین  مثال  عنوان  به  آن هاست.  عملکرد  سرعت  در  مختلف  انسولین های  تفاوت 
سریع االثر بالفاصله بعد از تزریق، اثر می کند.

معموال بیماران برای رسیدن به سطح قند خون مطلوب به ترکیبی از دو یا چند نوع 
انسولین نیاز دارند.

رایج ترین انواع انسولین موجود در ایران انسولین NPH و رگوالر هستند. این دو نوع 
انسولین از نظر زمان شروع، حداکثر و خاتمه اثر متفاوت هستند.

انواع 
طول مدت اثر زمان اوج اثرزمان شروع اثررنگانسولین

انسولین کوتاه اثر
رگوالر

شفاف 
)بیرنگ(

60-30 دقیقه

پس از تزریق

زیرجلدي

5-۴ ساعت

بعد از تزریق
8-6 ساعت

انسولین متوسط االثر
NPH

کدر 
)شیري(

90-60 دقیقه

پس از تزریق

زیرجلدي

12-۴ ساعت

بعد از تزریق
2۴-16 ساعت
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ویژگی هـای ویــال انسولیـن سـالـم
ویال انسولین رگوالر)کریستال( سالم و کامال شفاف و یک دست به نظر می رسد.- 1

ویال انسولین NPH سالم، پس از یک تکان مالیم و غلتاندن کف دست، یک دست - 2
به نظر می رسد.

نشانه های ویال  انسولین غیرقابل استفاده
پس از یک تکان مالیم، انسولین در ته ویال معلق است.- 1
انسولین دانه دانه به نظر می رسد و یک نواختي خود را از دست داده است.- 2
انسولین داخل ویال یخ زده است.- 3

نکات مهم براي نگهداري مناسب ویال هاي انسولین
1- ویال هاي انسولین خود را در معرض سرما یا گرماي شدید قرار ندهید.

از نور مستقیم خورشید نگه  دارید. براي مثال ویال انسولین را  2- انسولین را دور 
پشت شیشه پنجره آفتاب گیر اتاقتان نگذارید.

انسولین  چراکه  ندهید.  قرار  جایخي  و  فریزر  داخل  را  انسولین  ویال هاي  هرگز   -3
یخ زده قابل استفاده نیست.

۴- ویال هاي انسولین را نزدیک شوفاژ، بخاري، شومینه، اجاق گاز، هواساز، کولر و... 
قرار ندهید.
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5- در ماه های خیلي سرد و خیلي گرم سال، انسولین خود را داخل خودرو دربسته 
رها نکنید.

6- در صورتي که قصد خروج از منزل را دارید و هوا بیش ازحد سرد یا گرم است، 
انسولین خود را در کیف های مخصوصي که عایق حرارتي دارند بگذارید.  ویال هاي 
مي توانید از شیشه هاي کوچک پالستیکي یخ زده استفاده کنید و انسولین خود را در 
کنار آن ها قرار دهید. دقت کنید که قبل از تزریق انسولین، دماي آن با دماي اتاق 

یکي شده باشد.

۷- انسولین هاي ذخیره را در قسمت درب یخچال قرار دهید.

آن ها  مصرف  حال  در  و  کرده  باز  خود  فعلي  استفاده  براي  که  را  8-انسولین هایي 
هستید در دماي اتاق و دور از رطوبت، سرما و گرما نگه  دارید.

9- دقت داشته باشید که اثر ویال هاي انسولین مصرفي که درپوش آن ها برداشته 
شده و خارج از یخچال نگه داري مي شوند، پس از 28 روز کم مي شود.

10- تزریق انسولین سرد دردناك است، پس در صورتي که انسولین مصرفي خود را 
در یخچال نگه داري مي کنید30 دقیقه قبل از تزریق آن را از یخچال خارج کنید تا 

هم دماي اتاق شود.

نکات مهم قبل از تزریق انسولین
1-هنگام خرید و استفاده از ویال انسولین به تاریخ انقضاي آن توجه نمایید.

2-از تکان دادن شدید ویال انسولین بپرهیزید چرا که اثر دارو را کاهش مي دهد.

ذرات  وجود  نظر  از  را  انسولین  ویال  که  است  الزم  انسولین  از  استفاده  از  قبل   -3
خارجي و یخ زدگي بررسي نمایید.

۴- انسولین باید تا آخرین قطره مصرف شفاف و یک دست باشد. در صورت کدر شدن 
انسولین رگوالر)کریستال( داخل ویال، این انسولین تأثیر خود را از دست داده است. 
مهم ترین علت کدر شدن انسولین رگوالر ترتیب نادرست کشیدن انسولین از ویال هاست 

)ابتدا باید انسولین رگوالر را داخل سرنگ بکشید و بعد از آن انسولین NPH را(.
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غیر  در  شود  شیري  و  یک دست  باید  مالیم  تکان  یک  از  پس   NPH انسولین   -5
این صورت قابل استفاده نیست.

6- انسولین را 30-20 دقیقه قبل از صرف غذا تزریق نمایید.

۷- فواصل تزریق در یک عضو را رعایت کنید. فاصله هر تزریق با تزریق قبلی باید 
1/5-1 سانتي متر باشد.

8- در صورتي که از پنبه الکلي استفاده مي کنید آن قدر صبر کنید تا پوست خشک شود.

9- در صورتي که یک نوع انسولین داخل سرنگ کشیده اید، مي توانید انسولین داخل 
سرنگ را تا یک هفته داخل یخچال نگه  دارید.

ویژگی های سرنگ انسولین
1- تصویر یک سرنگ انسولین را در 
شکل روبرو مي بینید. اجزاي مختلف 
از: پیستون،  انسولین عبارتند  سرنگ 

سر پیستون، سر سوزن و درپوش.

2- خطوطي روي بدنه سرنگ انسولین 
 100 سرنگ هاي  در  دارند.  وجود 
لیتر  میلي  واحدي که گنجایش یک 
روی  ریز  دارند، 50 خط  را  انسولین 
سرنگ وجود دارد که هرخط کوچک 

حاوي2 واحد است.

که  واحدي   50 سرنگ هاي  در   -3
را  انسولین  لیتر  میلي  نیم  گنجایش 
دارند نیز50 خط ریز بوده که هر خط 

کوچک نشان دهنده 1 واحد است.
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تزریق مقادیر بسیار کم  برای  بازار شده اند که  وارد  ۴- سرنگ های 30 واحدی هم 
انسولین مناسب تر از انواع 100 واحدی هستند.

نکات مهم در استفاده از سرنگ های انسولین
باید از سرنگ هاي مخصوص تزریق انسولین استفاده  1- براي تزریق انسولین فقط 
و  و قطر کم سوزن  نوع سرنگ ها مثل قطر کم سرنگ، طول  این  ویژگی های  کرد. 
خطوط ریز و تقسیم بندي واحدها روي بدنه سرنگ، باعث مي شود که تزریق انسولین 

با دقت و به  درستي انجام شود.

2- از هر سرنگ انسولین مي توان تا حداکثر20 بار استفاده نمود، اما با کند شدن سر 
سوزن، عمل تزریق دردناك خواهد شد.

3- به  دلیل ورود سوزن به بدن، هر سرنگ اختصاصاً براي یک شخص استفاده مي شود 
و استفاده از سرنگ یک بیمار دیابتي براي بیمار دیگر ممنوع است، حتي اگر آن بیمار 
را بشناسیم یا از اعضاي خانواده ما باشد زیرا خطر انتقال عفونت هاي ویروسي از طریق 

خون وجود دارد.

۴- در صورت استفاده مجدد از سرنگ انسولین، چندبار پیستون را با فشار به عقب 
و جلو ببرید تا انسولیني که داخل سوزن مي ماند خارج شود. سپس مجدداً اقدام به 

کشیدن انسولین کنید.

5- در مواردي که چند بار از سرنگ استفاده می شود نباید سر سوزن با الکل پاك شود 
و نیازي به نگه داري سرنگ در یخچال نیست.
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محتواي ویال انسولین
مقدار انسولین داخل هر ویال بر اساس واحد سنجیده مي شود. هر شیشه انسولین 
حاوي 10 میلي لیتر انسولین 100 واحدي است و در مجموع 1000=100×10 واحد 

انسولین داخل هر ویال وجود دارد.
با توجه به این میزان، مي توانید زمان تقریبي اتمام انسولین داخل هر ویال را بر حسب 

میزان انسولین تزریقي روزانه تان محاسبه نمایید.
مثاًل اگر روزي20 واحد انسولین NPH تزریق مي کنید باید به صورت زیر عمل کنید:

  50 = 1000)کل انسولین موجود در ویال( برحسب واحد
           20)میزان انسولین مصرفی در روز( برحسب واحد

پس انتظار داریم که پس از50 روز یک ویال انسولین NPH تمام شود. با استفاده از 
این روش مي توانید قبل از اتمام ویال انسولین، براي تهیه ویال جدید اقدام نمایید.

                    نکات مهم براي تزریق انسولین

1- روش مناسب تزریق انسولین با استفاده از سرنگ و به  صورت زیرجلدي است.
2- نواحي مختلفي برای تزریق انسولین وجود دارند. براي جلوگیري از پیدایش تغییرات 

پوست و بافت چربي زیر آن، تزریق انسولین باید به  صورت چرخشي انجام شود.
3- بنابراین در صورتي که بیش از یک تزریق در روز انجام مي دهید، بهتر است از چند 
عضو جهت تزریق انسولین استفاده شود. به طور مثال تزریق انسولین را صبح ها در 

اطراف ناف و بعدازظهرها در ران یا بازوها انجام دهید.
۴- ورزش سرعت جذب انسولین از نواحي تزریق را افزایش مي دهد و در صورت تزریق 

در اندام هایی که در ورزش فعالیت دارند احتمال بروز افت قندخون بیشتر می شود.
12
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نواحی مجاز برای تزریق انسولین
قسمت های  کنید  دقت  زیر  تصویر  به 
قسمت  شکم،  ناحیه  چون  مختلفي 
بیروني  قسمت  بازوها،  بیروني  و  باالیی 
باسن  بیروني  قسمت های  و  ران  عضله 

برای تزریق انسولین مناسب هستند.

باید بدانید که:
1- انسولین را در نزدیکي مفاصل و استخوان ها تزریق نکنید.

2- سرعت جذب انسولین از محل هاي مختلف بدن متفاوت است.
ران  در  و  ران  از  سریع تر  بازوها  در  بازوها،  از  سریع تر  در شکم  انسولین  3- جذب 

سریع تر از باسن است.

مراحل تزریق انسولین

نحوه کشیدن انسولین داخل سرنگ:

1- ابتدا تمام وسایل مورد نیاز را فراهم آورده و در یک ظرف بگذارید. این وسایل شامل 
ویال انسولین، سرنگ تزریق انسولین، یک گلوله پنبه خشک یا پنبه الکلي هستند.

2- سپس دستان خود را با آب ولرم و صابون بشویید و کاماًل خشک کنید.
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3- ویال هاي انسولین را از نظر وجود رسوبات، یخ زدگي و... بررسي نمایید. ویال هاي 
انسولین رگوالر باید شفاف و محتواي ویال هاي انسولین NPH یک دست باشند.

۴- قبل از کشیدن، انسولین NPH به داخل سرنگ آن را بین دو دست خود بغلتانید 
تا یک دست شود. هرگز ویال انسولین را به شدت تکان ندهید.

5- در صورتي که ویال جدیدي برداشته اید، درپوش ویال را بردارید. سپس درپوش 
پالستیکي آن را با پنبه الکلي تمیز کنید.

6- به همان میزاني که انسولین الزم دارید، هوا وارد ویال کنید. اگر از دو نوع انسولین 
به صورت مخلوط استفاده مي کنید، هوا وارد هر دو ویال نمایید.

۷- حاال ویال را برگردانید و میزان انسولین الزم را با کشیدن پیستون به عقب، وارد 
سرنگ خود کنید.
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8- در صورتي که دو نوع انسولین تزریق مي کنید ابتدا انسولین رگوالر)شفاف( را در 
سرنگ بکشید و سپس انسولین NPH )کدر( را وارد سرنگ نمایید.

9- پس از کشیدن انسولین به داخل سرنگ، سرنگ را رو به باال نگه داشته و حباب های 
هوا را خارج کنید. چند ضربه به بدنه سرنگ وارد کنید تا حباب های هوا به سطح 

آمده، آن گاه با فشار اندکي به پیستون حباب ها را خارج نمایید.

مقدار  آن ها،  وجود  صورت  در  اما  نیستند  خطرناك  خود  خودي  به  حباب ها  نکته: 
انسولین تزریقي کم تر از آنچه روي درجات سرنگ می بینید خواهد بود. ضمن آن که 

درد ناشی از تزریق هم بیش تر می شود.
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نحوه تزریق انسولین
با سرنگ توسط بیمار
1- از بین نواحي مختلف تزریق انسولین، یك ناحیه را به صورت چرخشي انتخاب کنید.

2- محل تزریق را با پنبه الکلي تمیز نموده و 5 تا 10 ثانیه صبر کنید تا الکل کاماًل 
خشك شود.

3- با یك دست پوست ناحیه مورد نظر را صاف کرده و با دو انگشت قسمتي از آن را 
گرفته و بي حرکت نگه  دارید.

4- با دست دیگر سرنگ را برداشته و همچون قلم در دست بگیرید. سر سوزن را 
وارد پوست کنید.

5- زاویه تزریق در افراد چاق و الغر متفاوت است. 
در افراد چاق در ناحیه پیشین ران ها و بازوها ابتدا 
درجه   90 زاویه  با  و  شود  آورده  باال  پوست  باید 
سر سوزن وارد گردد، اما در افراد الغر این زاویه 
درشکم و ران 90 درجه و در بازوها 45 درجه است.

6- براي تزریق انسولین، پیستون سرنگ را تا آخر 
فشار دهید.

7- به  طور مستقیم سوزن را از پوست خارج کنید و یك گلوله پنبه را براي چند ثانیه 
روي موضع تزریق نگه  دارید. اگر بعد از بیرون کشیدن سوزن از پوست و پایان تزریق 
ناحیه دردناک شد یا مایعی روشن از محل تزریق خارج گردید، محل تزریق را به مدت 

چند ثانیه فشار دهید.

8- از ماساژ دادن محل بعد از تزریق بپرهیزید.

9- زماني که مي خواهید سرنگ را دور بیندازید، آن را داخل یك ظرف که در آن 
محکم بسته مي شود، قرار داده و دور بیندازید.



17

انسـولیـن

استفاده از قلم انسولین برای تزریق
1- قلم های انسولین جایگزین جدیدتری برای سرنگ به شمار می آیند.

2- هر قلم انسولین شامل یک سوزن قابل تعویض، شیشه مخصوص انسولین و خود 
قلم انسولین است.

3- قلم های انسولین در دو نوع یک بار مصرف و قابل تعویض وجود دارند که در اولی 
بعد از اتمام انسولین، باید قلم را دور انداخت ولی در دومی می توان شیشۀ دیگری از 

انسولین را جایگزین قبلی کرد.

۴- سرسوزن قلم انسولین، در قطرها و طول های مختلف وجود دارد. طول سرسوزن ها 
می تواند 12، 8، 6 و ۴ میلی  متر باشد. قطر سوزن با واحدی به نام گیج اندازه گیری 
می شود. هر چقدر که گیج باالتر باشد، سرسوزن نازك تر است. سر سوزن ها در گیج های 
29، 30، 31 و 32 وجود دارد. بدین معنا که سرسوزن با گیج 32 و طول ۴ میلی متر 

نازك ترین و کوتاه ترین سرسوزن می باشد.

انواع ساده و هم  از  انسولین هم  قلم های  استفاده در  برای  انسولین های موجود   -5
مخلوط می باشند که در نوع مخلوط، شیشۀ انسولین حاوی هر دو نوع انسولین کوتاه 

و طوالنی اثر می باشد.

6- تنظیم مقدار انسولین تزریقی در قلم ها به سادگی و از طریق یک پیچ در انتهای 
آن انجام می شود که نسبت به سرنگ های معمولی بسیار دقیق تر است.
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نحوه استفاده از قلم انسولین
1- ابتدا درپوش کاغذی سوزن را جدا کنید. سوزن را به طور مستقیم و محکم به 
سر قلم بپیچانید سپس درپوش بیرونی سوزن را برداشته و درپوش داخلی سوزن را 

جدا کنید.

تنظیم  پیچ  باید  هوا،  حباب های  و خروج  قلم  درست  کارکرد  از  اطمینان  برای   -2
کننده مقدار انسولین را که در انتهای قلم قرار دارد تا یک یا 2 واحد بچرخانید. قلم 
را باال نگهدارید و دکمه تخلیه را کاماًل فشار دهید تا خروج قطره انسولین را مشاهده 
کنید. اگر الزم بود این عمل را تکرارکنید تا قطره انسولین را در نوك سوزن ببینید.

2

43

1
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3- پیچ تنظیم کننده مقدار انسولین را تا مقدار مورد نظر تجویز شده توسط پزشک 
بچرخانید تا دوز مطلوب را تنظیم کنید.

۴- با یک دست قلم را محکم نگه داشته و انگشت شستتان را روی دکمه باالی تزریق 
بگذارید و با دست دیگر محل تزریق را کمی چین بدهید.

1 2

خروج قطره 
انسولین را 
مشاهده کنید
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5- سوزن را به سرعت و عمود)زاویه 90درجه( وارد کرده و سپس چین را رها کنید.

6- دکمه تزریق را فشار دهید تا متوقف شود. بعد از فشردن انگشت شست روي دکمه 
تزریق، باید به منظور تزریق کامل و جلوگیري از نشت انسولین، 10 ثانیه صبر کنید.

۷- سوزن را به طور مستقیم از پوست خارج کنید. می توانید به آرامی پنبه یا دستمال 
نخی را در محل تزریق بگذارید اما محل را ماساژ ندهید.

8- سرسوزن قلم باید بالفاصله بعد از تزریق از قلم جدا شوند و در ظرف های مخصوص 
دور انداخته شوند. این امر سبب عدم ورود هوا یا سایر آلودگی ها به کارتریج می شود 

و از طرف دیگر از نشت انسولین به خارج جلوگیري می کند.

1 2

43
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9- قلم های انسولین که داراي پنجره ای براي نشان دادن دوز انسولین هستند باید 
در آخر هر تزریق به صفر برسند. این امر نشان دهنده این موضوع است که دوز الزم 

تزریق شده است.

اقدامات الزم جهت کاهش درد ناشي از تزریق انسولین
1- انسولین را هنگامي تزریق کنید که هم دماي اتاق باشد، در صورتي که انسولین را 
در یخچال نگه داري مي کنید30 دقیقه قبل از تزریق آن را از یخچال خارج کنید. 

تزریق انسولین سرد دردناك است.

2- قبل از تزریق، حباب های هواي موجود در سرنگ را به طور کامل خارج کنید.

3- در صورتي که پوست خود را با الکل تمیز مي کنید، اجازه دهید تا سطح پوست 
کاماًل خشک شود.

۴- در حین تزریق یا خروج سرسوزن، زاویه ورود سوزن به پوست را تغییر ندهید.
5- در صورتي که سرسوزن شما کند شده است، آن را دور بیندازید. 

6- هنگام ورود سرسوزن، عضله محل تزریق را شل کنید.

21
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عوارض تزریق انسولین
تورم،  قرمزي،  تزریق،  از  1- حساسیت موضعي: ممکن است طي ۴-2 ساعت پس 
سفتي یا برجستگي۴-2 سانتي متري در محل تزریق ظاهر  شود. این عارضه معموالً 
با  بروز چنین مشکلي  ایجاد مي شود. در صورت  اولیه شروع درمان  در طي مراحل 

پزشک خود مشورت کنید.

2- حساسیت گسترده: این عارضه به ندرت دیده مي شود و در ابتدا به صورت پوستي 
اتفاق مي افتد و به تدریج به  صورت کهیر در سراسر بدن پخش مي شود.  و موضعي 
با تزریق کردن دوزهاي کم انسولین و افزایش تدریجي آن، مشکل برطرف  معموالً 

مي شود.

به دو  بافت چربي است که  به  واکنش موضعي مربوط  انسولین:  لیپودیستروفي   -3
صورت دیده مي شود:

الف( لیپوآتروفي: از دست رفتن چربي زیرپوستي در موضع تزریق است که به  صورت 
فرو رفتگي سطحي یا عمیق دیده مي شود.
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ب( لیپوهیپرتروفي: ایجاد الیه هاي فیبر و چربي در موضع تزریق که در اثر استفاده 
مکرر از یک محل براي تزریق ایجاد مي شود و به صورت برآمدگي محل تزریق دیده 

می شود.

۴- ورم ناشي از انسولین که عبارت است از جمع شدن مایعات بیشتر در اندام ها 

5- مقاومت به انسولین

6- عملکرد نامنظم انسولین که به دو صورت کاهش و افزایش نابجاي قندخون دیده 
مي شود.
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راهنمـای بالینی خود مراقبتی دیابـت
چگونه در درمان خود مشارکت کنیم؟

سواالت رایج بیماران دیابتی
سواالتی که بیمار درباره تزریق انسولین می تواند از پرسنل بهداشتی درمانی 

بپرسد:

Ã چرا من نیاز به تزریق انسولین دارم؟

Ã  چه زمان هایی من باید انسولین تزریق کنم؟ بهترین زمان های
تزریق کدامند؟

Ã در چه مناطقی از بدن باید تزریق انجام شود؟

Ã .لطفًا درباره تفاوت بین انسولین های مختلف توضیح دهید

Ã  انواع مختلف وسایل تزریق کننده انسولین و سرسوزن های
در دسترس را توضیح دهید.


