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 محل تزریق انسولین : 

بهترین محل ، جایی است که بافت عضالنی آن منطقه کمتمتمر  -1

 باشد ومحل تزریق تتیز باشد.

محل تزریق را مدام تغییر دهید ودر نقاط مختلف یم  ممحمل  -2

 انجام شود.

تزریق ها تا جای متکن در ی  محل و در ی  زمان مشمخم   -3

 انجام شود . 

شو لتیس  لیلیان ،پرستاری داخلی وجراحمی بمرونمر،سمودار : منبع: 

پرستاری دیابت. ترجته مرتضی دالورخان ،پروانه بیشه بان ،تهران:بشری 

،1333  . 

میدان انتظام ، جنب  -شهرستان صومعه سرا نشانی تدوین کننده : 

 پارک ابریشم ، بیتارستان امام ختینی )ره( 

 31311323311شتاره تتاس  بیتارستان : 

http://www.gums.ac.ir/imamh 

:قلم راطوری نگه دارید که سوزن آن به ستت باال 1

باشد.باضربه زدن به مخزن انسولین حباب های 

 موجود درآن را تخلیه کنید.

:دکته تزریق را به داخل فشاردهید .بررسی کنید 5

بیایمد ودریم مه که انسولین از نوک سوزن بیرون 

 مقدار صفررا نتایش دهد.

 تنظیم مقدار انسولین وتزریق آن چگونه است؟ 

:مقدار انسولین را با چرخاندن پیچ تنظیم انتخاب 1

 کنید .

درجه وارد 03:سوزن رابه صورت عتودی وبازاویه 2

پوست کرده ودکته تزریق را تا انتها فشار 

دهید.هنگام تزریق شتاره نشان داده شده بر روی 

 دری ه مقدار کم می شود تا به صفر برسد.

:دکته تزریق را به مدت ده ثانیه نگه دارید وسپس 3

 آن را بیرون بکشید.

: درپوش خارجی سوزن را گذاشته وسوزن را 1

برخالف عقربه های ساعت پی انده وباز کنید 

وسوزن را دوربیندازید. با اینکار از فرو رفتن تصادفی 

 سوزن به دست جلوگیری می شود .

   
   
    

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      
  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 راهنتای تزریق انسولین قلتی دربیتاران دیابتی

 

 مددجویان دیابتیگروه هدف : 

واحد آموزش سالمت با هتکار متخصصان  تهیه کننده  : 

 داخلی بیتارستان امام ختینی )ره( 

 شهرستان صومعه سرا

   30353353110:شتاره تتاس واحد سالمت 

 1301تیر 
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 به نام خدا

 انسولین چیست؟

انسولین هورمونی است که پانکراس )لوزالتعده ( تولید می 

 کند وسبب ورود قند به داخل سلولها می شود. 

 مقدار طبیعی قند خون  در افراد دیابتی ؟     

 آیا انواع انسولین قلتی را می شناسید؟   

 قلم نوومیکس:

% 33% انسولین کوتاه اثر و33حاوی مخلوطی از 

انسولین متوسط االثر می باشد. رنگ آن شیری وشروع 

ساعت  1تا1دقیقه بعداز تزریق واوج اثر آن 15تا5اثرآن 

 ساعت است.  10تا13بعد وطول اثر ان 

 قلم نوورپید: 

حای انسولین سریع االثر وشفاف می باشد واثرآن 

متناسب بامیزان کربوهیدرات مصرفی می باشد.شروع 

ساعت وطول اثر آن 2تا1دقیقه واوج اثرآن 15تا5اثر آن 

 ساعت است. 1

 قلم النتوس یا گالرژین:

حاوی انسولین طوالنی اثر میباشد که به غذای مصرفی 

بیتار وابسته نیست ومتکن است ی  یا دوبار درطول 

ساعت پس از 1روز نیاز به تزریق باشد .شروع اثر آن 

ساعت می  20تا23تزریق وبدون اوج اثر وطول اثر آن

 باشد. رنگ آن شفاف است .

 

 

 شرایط نگه داری قلم انسولین :

 قلم را در محل تتیز وخش  ودور از نور وحرارت نگه داری کنید  

 قلم های بدون استفاده را در یخ ال نگه داری کنید. 

قلم هایی که هروز استفاده می شوند نیاز به نگه 

درجه وتا یکتاه    25 تا 15 داری در یخ ال ندارنداما در دمای 

قابل نگه داری هستند. در صورت نیاز به حتل قلم انسولین باالتر از  

 دمای اتاق از کیف خن  کننده استفاده کنید. 

 چگونگی  مراحل تزریق قلم انسولین :

:بررسی کنید که انسولین رادرست انتخاب کرده 1

 باشید .اگر قلم ازنوع شفاف باشد شفافیت آن

را بررسی کنید واگرقلم انسولین ازنوع کدر می باشد  

الزم است قبل از تزریق آن را با دوکف دست به صورت 

  افقی مالش داده تا محلول یکنواختی به دست آید.

: سوزن را به عایق الستیکی وصل کرده و مطتئن 2

 شوید که با قلم در ی  ردیف قرار گرفته باشد .

: با چرخاندن پیچ گردان در جهت عقربه های ساعت 3

ی  مقدار دو واحدی انتخاب کنید .سرپوش داخلی 

 وخارجی سوزن را بردارید.

 

 مقدار طبیعی در افراد دیابتی  نوع آزمایش 

میلی گرم در دسی  133تا  13 قند خون ناشتا

 لیتر

میلی گرم در دسی  113کتتر از  قند خون بعداز غذا

 لیتر

(HbA1c هتوگلوبین ای )

 سی  -وان -

 %3کتتر از 


