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 انسولین تزریق روش

 

در یک فرد وابسته به انسولین به عنوان یک داروي نجاتبخش حیات  چنانچه انسولین به درستی تجویز شود، .ي دقیق قند خون اهمیت زیادي دارداندازه گیر
با تزریق دو بار یا بیشتر  . معموالًشود که از آسیب بافتی تا شوك انسولینی متغیر هستندمیعمل میکند ولی در صورت تجویز نادرست باعث بروز عوارضی 

 .خون بیمار را کنترل کرد قند توانمیانسولین در روز 
 شوند :میي موجود در بازار بر اساس رنگ، شروع اثر، حداکثر اثر و مدت زمان اثر به دو دسته تقسیم هاانسولین

 
 رنگ مدت زمان اثر حداکثر اثر شروع اثر انواع انسولین

 شفاف ساعت 6-8 ساعت 4-5 دقیقه 30-60 یا شفاف کریستال
NPH  شیري رنگ ساعت 16-24 ساعت 4-12 دقیقه 60-90 کدر یا 

 
  انسولینسرنگ  

 ،توانند با رعایت بهداشت فردي تا چهار بار از یک سرنگ انسولین استفاده کنندمیواحدي در دسترس هستند. بیماران  100ي هابراي تزریق انسولین سرنگ
ر یخچال نگهداري پس از تزریق براي استفاده مجدد از سرنگ، انسولین باقی مانده در آن را تخلیه کرده، سرپوش سوزن را در محل خود قرار داده و سرنگ را د

 .کنید
 

 نگهداري انسولین 
اق نگهداري کرد. اگر در ـوان در حرارت اتـتمیک ماه ـی درجه سانتیگراد نگهداري گردد. انسولین را تا27نسولین هرگز نباید منجمد شود یا در دماي بیش از ا

  .شود، زیرا در غیر این صورت قدرت اثر خود را از دست خواهد داد دور ریختهمدت یک ماه مصرف نشود باید 
 .گرددمیعث از دست دادن اثر دارو از تکان دادن بیش از حد شیشه انسولین خودداري کنید زیرا با

مخلوط شده و مایع یکنواخت غلتانده شود تا انسولین میبین دو دست افقی قرار داده و در کف دست به آرا ،قبل از مصرف براي یکنواخت شدنرا  NPHانسولین 
 .آید بدست

 .سی کنیداز نظر وجود ذرات خارجی و یخ زدگی برر را انسولین قبل از مصرف الزم است شیشه
 .از قرار دادن شیشه انسولین در برابر نور مستقیم آفتاب خودداري نمائید

  .دقیقه آن را در دماي اتاق قرار داده و سپس تزریق کنید 30تزریق انسولین سرد دردناك است، بهتر است قبل از تزریق 
 

 آماده سازي و تزریق انسولین  
اندن آن در بین دو تصرف با برگرداندن آرام ویال و غلاز مانسولین کدر و شیري رنگ را باید قبل 

مخلوط کنید و بیمار باید یاد بگیرد که چگونه انسولین را با مقدار صحیح درون سرنگ  دست کامالً
هنگام گذاشتن سرپوش  بکشد و همچنین ضمن استفاده از سرنگ شرایط استریل را رعایت نماید،

سرنگهاي استفاده شده را در یک ظرف پالستیکی محکم (ظرف  سوزن نکات ایمنی را رعایت کند و
لین را با پنبه الکل تمیز ي انسوهادرپوش پالستیکی شیشه .خالی مواد شوینده) بیندازد

  .ي انسولین (شفاف و شیري رنگ) وارد نمائیدها.مقداري هوا، با سرنگ کشیده و داخل ویالنمائید
. در صورت تزریق دو نوع انسولین، الزم را وارد سرنگ کنیدانسولین  شیشه را برگردانید و میزان

 را وارد سرنگ نمائید. کدر یا شیري ابتدا انسولین شفاف را در سرنگ بکشید و سپس انسولین
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 راهنماي پرستاري  

 انسولین تزریق روش

 انتخاب و چرخش محل تزریق  
تواند باعث کاهش جذب انسولین گردد که به عدم می به بافت گردد. تغییرات بافتی حاصله تواند به مرور باعث آسیبمی تزریقاستفاده مکرر از یک محل براي 

لیت انجامد براي پیشگیري از بروز این مشکل، محل تزریق را به دقت انتخاب کرده و به طور منظم تغییر دهید و حتی االمکان از عضالتی که فعامیکنترل بیماری
 در نظر بگیرید. سانتیمتر 2 را فاصله هر تزریق با تزریق بعديو دهدعضالنی سرعت جذب را افزایشمیزیادي دارند استفاده نکنید زیرا کار شدید 

 
 هاي تزریقمحل  

 به طرف باال و بیرون) هاانگشت از ناف)، بازوها (باال و بیرونی)، پاها (روي ران 4شکم (دو طرف شکم به فاصله 
 
 
 
 
 

 روش تزریق  

 45درجه یا مستقیم ودر بازو و ران با زاویه  90ناحیه شکم با زاویه در  -1
 درجه یا مایل تزریق کنید .

 
 

 

 تکنیکهاي خود تزریقی  
الکل براي باشد. استفاده از می د همراه با سوزنـي مورد تاییهاگـوسایلی که باید براي استفاده در منزل تهیه نمایید، شامل انسولین نسخه شده، پنبه و سرن

 شود .میه نـردن پوست توصیـتمیز ک
را  پوست محل تزریق را بکشید و ناحیه وسیعی را با انگشتان بگیرید تا محل تزریق ثابت شود با دست دیگر سرنگ را مانند مداد بگیرید و سوزن ،با یک دست

 . به طور عمودي وارد پوست کنید و پیستون را تا آخر فشار دهید
 .شیري رنگ را بکشید کدر یا و سپس انسولینیا شفاف اگر قرار است دو نوع انسولین را در یک سرنگ مخلوط کنید ابتدا باید انسولین کریستال 

  تزریق با استفاده از تصاویرمراحل 
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