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شو لتیس  لیلیان ،پرستاری داخلی وجراحی برونر،سودارث: منبع: 

پرستاری دیابت. ترجمه مرتضی دالورخان ،پروانه بیشهشه بشان 

 .  3131،تهران:بهری ،

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانهانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریهم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 33111141313شماره تماس  بیمارستان : 

 http://Imamh.gums.ac. ir:سایت بیمارستان   

 سرنگ را در محل مناسب وارد پوست کنید. -7

 

 

 

 

سر سوزن را به صورت عمود واحد پوست نماایایاد.  -8

وبرای تزریق انسولین پیستون سرنگ را تا آخار شااار 

 دهید.

 

 

به طور مستقیم سرنگ را از پوست خارج کنایاد واز  -9

ماساژ بعداز تزریق بپرهیزید. وسپس سرنگ را در یا  

 ظرف مناسب دور بیندازید

 

 

 

   
   
    
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 P -PH-058کد پمفلت:

 مراحل تزریق انسولین با سرنگ

 

 

 

 

 

 مددجویان دیابتیگروه هدف : 

 

واحد آموزش سالمت همگانی و بیمار   تهیه کننده  : 

با همکاری متخصصان داخلی بیمارستان امام 

 خمینی )ره( شهرستان صومعه سرا

  34303301310:شماره تماس واحد سالمت

 3133تیر 

جذب انسولین در شکم سریعتر از بازو ها و 

در بازو ها سریعتر از ران ها و در ران ها 

 سریعتر از باسن



1 2 
3 

 به نام خدا

 مقدمه 

انسولین ماده شیمیایی ) هورمونی( است که لاوزالاماعاده 

 تولید می کند وسبب ورود قند به داخل سلولها می شود.

 مقدار طبیعی قند خون  در اشراد دیابتی ؟

 آیا انواع انسولین را می شناسید؟

انسولین کوتاه یا سریع اثر روی قند وعده های غذایی اثار 

می گذارد وبه صورت شفاف است.انسولین ماتاوساا یاا 

طوالنی اثر با غذای مصرشی مرتبا نیستند . بلکه انساولایان 

ساعت را شراهم می کنند. وبه  42مورد نیاز بدن را در طول 

صورت کدر می باشد ، وقبل از مصرف به آرامی تکان داده 

 شود.

 

 مراحل تزریق انسولین با سرنگ:

واحد نسولین را در خود جای می  111ملی لیتری  1سرنگ 

 واحد انسولین است. 4دهد. هر درجه ناان دهنده ی 

دستان خود را باا  -1

آب ولاارو وصااابااون 

باویید وکامال خاا  

 نمایید.
 

توجه کنید که ویال انسولین رگوالر شفاف وماحاتاوی  -4

ی  دست باشد. تاریخ انقضاء انسولیان   NPHویال انسولین 

 را کنترل کنید.

مرتبه در دست خود بغلتانید تا یکدست و هم دمای  01تا  41

 بدن شود.

 

 

 

 

 در پوش محاشظ نارنجی رنگ سرنگ را بردارید. -0

 

 

 

سپس سوزن را داخل الستی  شوقانی ظرف انساولایان  -2

نموده و پیستون را شاار دهید تا به همان میزانی که انسولین 

الزو داردید هوا را وارد ویال کنید .در صورتی که دو نوع 

را  NPHانسولین تزریق می کنید ابتدا رگوالر وساپاس 

 بکاید.

 

 

 

ویال را برگردانید ومیزان انسولین الزو را باا کاایادن -5

پیستون به عقب وارد سرنگ خود کنید.اگر هنوز حباب هوا 

در سرنگ دیده می شود نوک سرنگ را به سمت باال گرشته 

 و به بدنه سرنگ چند ضربه بزنید.

 

 

 

ثانایاه بارای  01محل را به پنبه الکل تمیز کنید)حداقل -6

 خا  شدن محل صبر نمایید(

 مقدار طبیعی در افراد دیابتی  نوع آزمایش 

 میلی گرم در دسی لیتر 313تا  03 قند خون ناشتا

میلی گرم در دسی  303کمتر از  قند خون بعداز غذا

 لیتر

(HbA1c هموگلوبین ای )- 

 سی  -وان

 %3کمتر از 


