
  
          

 :محل های تزریق انسولین           

سزػت جذب اًسَلیي در اػضایی کِ فؼالیت 

بٌابزایي هحل تشریك با . بیطتزی دارًذ باال هیزٍد

. فؼالیت ضخص بایذ اًتخاب ضَد  تَجِ بِ ًَع

. ساًتیوتز بایذ باضذ 2-5/2اصلِ بیي دٍ تشریك ف

بزای افزاد . بزای تشریك ، ػضَ بایذ تویش باضذ 

ٍ درجِ ٍ بزای افزاد هتَسظ  45الغز با ساٍیِ 

 . درجِ سزًگ ٍارد ضَد 90چاق با ساٍیِ 

دلیمِ  3تا 2در صَرت هطاّذُ خًَزیشی هختصز 

ًیاسی بِ هاساص ، کیف آب . فطار هالین هی دّین 

 . ف آب سزد ّن ًیست یگزم ٍ ن

 .هحل ّای تشریك در تصَیز هطخص ضذُ است 

 

 

هاساص ٍ کوپزس گزم باػث افشایص سزػت جذب ٍ در 

بْتزیي سهاى تشریك اًسَلیي . افت لٌذ هی ضَدًتیجِ 

 . دلیمِ لبل اس غذا است 30تا  15ضفاف یا هخلَط 

افزاد دیابتی چِ اس دارٍی خَراکی استفادُ کٌٌذ ، چِ اس 

 3) ٍػذُ غذایی ّستٌذ  6اًسَلیي ، هلشم بِ استفادُ 

 (هیاى ٍػذُ  3اصلی ٍ ٍػذُ 

بیي ًاّار ٍ ضام ٍ هَلغ خَاب بْتز است هیاى ٍػذُ اس 

هیَُ ّا ٍ ضیز ٍ هاست اًتخاب ضَد ٍ در ٍػذُ اصلی 

 . هصزف سبشیجات فزاهَش ًطَد

 

 

 

 

 
دانشگاه علوم پسشکی وخدمات بهداشتی 

 درمانی زنجان
 موسوی.. مرکسآموزشی درمانی آیت ا

 

 انسولین را چگونه تزریق کنیم ؟
 
 
 
 

 

 

 
 

 واحد آموزش همگانی و بیمار

 
 

 

 



  

 انسولین چیست ؟

در بذى اس اًسَلیي هادُ ای است کِ بغَر عبیؼی 

لَسالوؼذُ تزضح هی ضَد تا لٌذ خَى را تٌظین 

کٌذ اها در بیواراى دیابتی ایي هادُ یؼٌی اًسَلیي 

ٍ یا اصال ( 2دیابت ًَع ) در بذى کن هی ضَد 

کِ بایذ هثل دارٍ بِ ( 1دیابت ًَع ) ٍجَد ًذارد  

 . بذى تشریك ضَد

      NPHدر گذضتِ رایج تزیي ًَع آى اًسَلیي 

در .بَدًذ (ضفاف ) ٍ اًسَلیي کزیستال  (ضیزی ) 

پز ( للوی ) حال حاضز اًسَلیي ّای جذیذ 

 . هصزف تزیي اًَاع اًسَلیي ّستٌذ

 
 

 

 

  انسولینNPH  یا شیری: 

عَل هذت اثز آى بیطتز اس ضفاف است ٍ سهاى ضزٍع اثز 

  .ساػت بؼذ اس تشریك هی باضذ 2-4ى آ

  کریستال یا شفاف انسولین : 

دلیمِ بؼذ اس  15-30اًسَلیي سزیغ االثز است ٍ اثز آى 

 . ساػت عَل هی کطذ 4-6تشریك ضزٍع هی ضَد ٍ 

 

بْتزبي هحل ًگْذاری اًسَلیي درب یخچال  هی باضذ ٍ 

دلیمِ لبل اس هصزف ، اس یخچال بیزٍى آٍردُ  5-10بایذ 

اًسَلیي ضیزی را لبل اس هصزف بِ آراهی بیي دٍ . ضَد 

یخ سدى اًسَلیي ًطاًِ . م تا هخلَط ضَد دست هی چزخاًی

 .فساد آى است ٍ ًبایذ اس اًسَلیي یخ سدُ استفادُ کزد 

 

نکات مهم در نگهداری انسولین 

: 

 ًَر آفتاب بِ اًسَلیي ًتابذ. 

 در سفزّای َّایی اس سیز دستگاُ اضؼِ ایکس رد ًطَد. 

 احتوال یخ .) در لسوت بارّای َّاپیوا گذاضتِ ًطَد

 (سدى 

  ای آى تَجِ ضَدضاس هصزف بِ تاریخ اًكلبل. 

 در صَرتی کِ حاٍی سزب بَد ، استفادُ ًطَد. 

 

 

 

 :حنوه کشیدن انسولین 

بزای کطیذى اًسَلیي اٍل دست ّا را با آب ٍ صابَى هی 

ّز خظ . ٍاحذی استفادُ هی کٌین  100اس سزًگ ّای . ضَئین 

بار هی تَاى  9-10ّز سزًگ را . ًطاًگز دٍ ٍاحذ است 

استفادُ کزد بِ ضزط ایٌکِ آلَدُ ًطَد ٍ یا ٌّگام تشریك 

 . درد ضذیذ ایجاد ًکٌذ

یي بکطین ، َّا ٍارد ٍیال هی بِ هیشاًی کِ هی خَاّین اًسَل

سپس ٍیال را بِ سوت باال گزفتِ ٍ اًسَلیي را هی . کٌین 

اگز دٍ ًَع اًسَلیي هصزف هی کٌین اٍل َّا را ٍارد . کطین

کزدُ ٍ سزًگ را در هی آٍرین  ٍ همذار ( ضیزی )  NPHٍیال 

را ٍارد ٍیال کزیستال هی ( ضفاف ) َّای اًسَلیي کزیستال 

          NPHاًسَلیي  سپس . ى را هی کطین  کٌین ٍ اًسَلی

با ایي رٍش ّیچ َّایی ٍارد سزًگ  . را هی کطین ( ضیزی ) 

در صَرتیکِ َّا ٍارد سزًگ ضذ ، هی تَاى . ًوی ضَد 

هٌظَر اس ایي رٍش ایٌست کِ اًسَلیي ضیزی . َّاگیزی کزد 

 .حتی بِ همذار اًذن ّن ٍارد ٍیال اًسَلیي ضفاف ًطَد

ضتباُ کطیذى دٍس هخلَط اًسَلیي آى را کاهال در صَرت ا

 . دٍر ریختِ ٍ هجذدا بِ کطیذى دٍس جذیذ هطغَل هی ضَین

 

 
 


