
 

 آموزش به بیمار وخانواده -2شماره فرم 

 مراقبت هاي پس از ترخیص         

 
 

 :شماره پرونده                                   
 

 بخش: پزشک معالج:
 :اتاق

 :تخت

 نام خانوادگی:                 :نام

 تاریخ تولد: تشخیص (علت بستري): تاریخ پذیرش:
 زن     جنس :  مرد  

 نام پدر:

 :که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نماییدبیمار محترم ضمن آرزوي سالمتی براي شما شایسته است 
 :مراقبت در منزل 

 ینسرنگ انسول یکتا چهار بار از  يبهداشت فرد یتتوانند با رعا یم یماراندر دسترس هستند. ب يواحد 100 يسرنگ ها ینانسول یقتزر يبرا -
کرده، سرپوش سوزن را در محل خود قرار داده و  یهمانده در آن را تخل یباق یناستفاده مجدد از سرنگ، انسول يبرا یقاستفاده کنند، پس از تزر

 .یدکن ينگهدار یخچالرا در  نگسر
  .منجمد شود یدهرگز نبا انسولین -
 یردر غ یرا(درب) گذاشته شود، ز یخچالدر  یدماه مصرف نشود با یکمدت  کرد. اگر در يتوان در حرارت اتـاق نگهدار یماه م یکرا تا  انسولین -

 صورت اثر خود را از دست خواهد داد.  ینا
 گردد.یباعث از دست دادن اثر دارو م یراز یدکن يخوددار ینانسول یشهاز حد ش یشتکان دادن ب از -
 ینغلتانده شود تا انسول یقرار داده و در کف دست به آرام یدو دست افق ینشدن، ب یکنواخت يرنگ) را قبل از مصرف برا یريش( NPH انسولین -

 .یددست آه ب یکنواخت یعمخلوط شده و ما
 .یدکن یبررس یزدگ یخو  یرا از نظر وجود ذرات خارج ینانسول  یشهاز مصرف الزم است ش قبل -
 .کنید يآفتاب خوددار یمدر برابر نور مستق ینانسول یشهقرار دادن ش از -
 . یدکن یقاتاق قرار داده و سپس تزر يآن را در دما یقهدق 30 یقسرد دردناك است، بهتر است قبل از تزر ینانسول تزریق -
 . یندازد) بیندهمواد شو یمحکم (ظرف خال یکیظرف پالست یکاستفاده شده را در  هايسرنگ -
 .کنید یزالکل تم آغشته با را با پنبه ینانسول يهاشهیش یکیپالست درپوش -
 . کنیدرنگ) وارد  یري(شفاف و ش ینانسول يهایالو داخل و یدههوا، با سرنگ کش يداخل سرنگ مقدار ینانسول یدنزمان کش در -
 . یدالزم را وارد سرنگ کن ینانسول یزانو م یدرا برگردان شیشه -
 .کنیدرنگ) را وارد سرنگ  یريش( اچ.یپ.ان ینو سپس انسول یدشفاف را در سرنگ بکش ینابتدا انسول ین،دو نوع انسول یقصورت تزر در -
  .یددارند استفاده نکن یاديز یتکه فعال یاالمکان از عضالت یو حت یدده ییررا به دقت انتخاب کرده و به طور منظم تغ یقتزر محل -
ترین قسمت ها براي از مناسب) یرونران ها  به طرف باال و ب ي)، پاها (رویرونیانگشت از ناف)، بازوها (باال و ب 4(دو طرف شکم به فاصله  شکم -

 .دنباشیمتزریق انسولین 
 .یدوارد پوست کن یلما یادرجه  45 یهبازو و ران با زاوو در  یم،مستق یادرجه  90 یهشکم سرنگ را با زاو یهدر ناح ینانسول یقزمان تزر در -
 شود.ینم یهکردن پوست توص یزتم ياز الکل برا استفاده -
سرنگ را مانند مداد  یگرثابت شود با دست د یقتا محل تزر یریدرا با انگشتان بگ یعیوس یهو ناح یدرا بکش یقدست، پوست محل تزر یک با -

 .یدرا تا آخر فشار ده ستونیو پ یدوارد پوست کن يو سوزن را به طور عمود یریدبگ
 درصورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید

 داد  درصورتی که قادر به تزریق انسولین نبودید و یا در محل تزریق تغییراتی مانند تغییر غیرطبیعی رنگ پوست یا ایجاد برآمدگی غیرطبیعی رخ -
 سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی -

 

 ینانسول یقروش تزر
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