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 محل تزریق انسولین : 

بهترین محل ، حایی است که بافت عضالنی آن منطقه کمتر باشد  -1

 ومحل تزریق تمیز باشد.

محل تزریق را مدام تغییر دهید ودر نقاط مختلف یک محل انجام  -2

 شود.

تزریق ها تا جای ممکن در یک محل و در یک زماان مخاخا   -3

 انجام شود .

چیور، کری اچ.پرستاری داخلی وجراحی برونر ;   هینکل،  جانیس المنبع: 

و سودارث قلب و عروق، ترجمه  مالحت نیک روان،حلیمه  امینای، سایاد  

 1333مسلم مهدوی، ژاله محمد علیها.  تهران:نخرجامعه نگر ،,

میدان انتظاام ، —شهرستان صومعه سرانخانی تدوین کننده : . 

 جنب پارک ابریخم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 31311323311شماره تماس : 

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

 مراحل تزریق انسولین با قلم :

 دستها ی خود را با آب وصابون کامال شسته وخخک نمایید. -1

 22تاریخ انقضاء دارو را کنترل کنید ) انسولین باز شده قلمی   -2

 روز قابل استفاده است.(  33الی 

مرتبه در دساتااناتاان  13اگر از انسولین کدر استفاده می کنید  -3

مرتبه به آرامی در جهت باال وپایین حارکات  13بغلتانید وسپس 

 دهید.

کاغذ محافظ سر سوزن را جدا کنید وسر سوزن را روی سرپیچ  -1

 دار قلم بچرخانید که روی قلم نصب شود.

 در پوش داخلی وخارجی پالستیکی سر سوزن را جدا کنید. -5

 2برای اطمینان از تزریق انسولین با چرخاندن در جه تنظیم قلم  -6

 واحد انسولین را انتخاب کنید .

 نوک قلم را به سمت باال بگیرید وبه مخزن انسولین ضربه بزنید. -7

دکمه تزریق را فخار دهید که قطره انسولین خارج شود ودریچه  -2

 نمایش دوز ، عدد صفر را نخان دهد.

دوز انسولین مورد نیاز را با چرخاندن درجه تنظیم انتخا ب ودر  -3

محل مورد نظر تزریق کنید . در مورد زاویه تزریاق باا پازشاک 

مخورت کنید . دکمه تزریق را فخارداده وبعداز تزریق درجه روی 

 صفر قرار داده شود.

   
   
    
 دانخگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن      

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا             

 روش تزریق انسولین 

 مددجویان دیابتیگروه هدف : 

زیر نظر واحد آموزش سالمت بیمارستان امام خمینی )ره( 

 صومعه سرا

33353753116شماره تماس واحد آموزش سالمت :  

1332خرداد   
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 به نام خدا

 انسولین 

انسولین هورمونی است که پانکراس )لوزالمعده ( تولید می کند وسبب 

ورود قند به داخل سلولها می شود. همه ی سلولها از قند به عنوان منبع 

انرژی استفاده می کنند. قند در دو حالت وارد خون می شود، باعاداز 

غذا خوردن وبین وعده های غذایی . وقتی فردی دیابات دارد ، یاا 

انسولین تولید نمی شود ) دیابت نوع یک ( یا تولید انسولیان کاافای 

نیست) دیابت نوع دو( . بنابراین قند نمی تواند وارد سولها شاود ودر 

خون جمع می شود. دراین مواقع ، بدن نیازمند دریافت انسولین تزریقی 

 است.

 انواع انسولین:

انسولین کوتاه یا سریع اثر روی قند وعده های غذایی اثر می گذارد وبه 

صورت شفاف است.انسولین متوسط یا طوالنی اثر با غذای مصارفای 

ساعات را  21مرتبط نیستند . بلکه انسولین مورد نیاز بدن را در طول 

فراهم می کنند. وبه صورت کدر می باشد ، وقبل از مصرف به آرامی 

 تکان داده شود.

 مراحل تزریق انسولین با سرنگ:

واحد نسولین را در خود جای می دهد. هر  133ملی لیتری  1سرنگ -

 واحد انسولین است. 2درجه نخان دهنده ی 

 دستان خود را با آب ولرم وصابون بخویید وکامال خخک نمایید. -

توجه کنید که ویال انسولین رگوالر شفاف ومحتوی ویال انسولیان  -

NPH  .یک دست باشد 

 تاریخ انقضاء انسولین را کنترل کنید.-

 لنز را روی بدنه ی سرنگ نصب کنید. -

 در پوش محافظ نارنجی رنگ سرنگ را بردارید. -

 به همان میزانی که انسولین الزم داردید هوا را وارد ویال کنید . -

در صورتی که دو نوع انسولین تزریق می کنید ابتدا رگوالر وسپس  -

NPH .را بکخید 

ویال را برگردانید ومیزان انسولین الزم را با کخیدن پیستون به عقاب -

 وارد سرنگ خود کنید.

اگر هنوز حباب هوا در سرنگ دیده می شود ، نوک سرنگ را باه  -

 سمت باال بگیرید وبه بدنه سرنگ چند ضربه بزنید.

 سرنگ را در محل مناسب وارد پوست کنید. -

 

سر سوزن را به صورت عمود واحد پوست نمایید. وبارای تازریاق  -

 انسولین پیستون سرنگ را تا آخر فخار دهید.

به طور مستقیم سرنگ را از پوست خارج کنید واز مااسااژ باعاداز  -

 تزریق بپرهیزید. وسپس سرنگ را در یک ظرف مناسب دور بیندازید.


