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شو لتیس  لیلیان ،پرستاری داخلی وجراحیی ریرو،یر،سیودار : منبع: 

پرستاری دیارت. ترجمه مرتضی دالورخان ،پروا،ه ریشه ران ،تهران:رشری 

،3131  . 

میدان ا،تظام ، جنب  -شهرستان صومعه سرا،شا،ی تدوین کننده : 

 پارک ارریشم ، ریمارستان امام خمینی )ره( 

 33111141313شماره تماس  ریمارستان : 

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

 آیا شرایط نگه داری انسولین را می دانید؟  

آمپول انسولین  را در محل تمیز وخشک ودور از نور وحرارت  

 نگه داری کنید . 

 آمپول انسولین  بدون استفاده را در یخچال نگه داری کنید. 

آمپول انسولین که هروز استفاده می شوند نیاز به نگه 

درجهه وتها    51 تا 51 داری در یخچال ندارنداما در دمای 

یکماه قابل نگه داری هستند. در صورت نیاز به حمل آمپول انسولین  

  باالتر از دمای اتاق از کیف خنک کننده استفاده کنید 

 محل های مجاز تزریق انسولین در کدام نواحی بدن می باشد؟

بهترین محل ، حایی است که بافت عضالنی آن منطقه  -5

 کمتر باشد ومحل تزریق تمیز باشد.

محل تزریق را مدام تغییر دهید ودر نقاط مختلف یک  -5

 محل انجام شود.

تزریق ها تا جای ممکن در یک محل و در یک زمان  -3

 مشخص انجام شود . 

 

   
   
    

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

 روش تزریق انسولین با سرنگ چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 مددجویان دیارتیگروه هدف : 

واحد آموزش سالمت همگا،ی و ریمار  را  تهیه کننده  : 

همکار متخصص داخلی ریمارستان امام خمینی )ره( 

 شهرستان صومعه سرا

  34303301310:شماره تماس واحد سالمت

 3141تیر 

جذب انسولین در شکم سریعتر از بازو ها و در بازو 

 ها سریعتر از ران ها و در ران ها سریعتر از باسن

می باشد.   



1 2 
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 به نام خدا

 انسولین چیست؟

انسولین ماده شیمیایی ) هورمونی( است که لوزالمعده تولید می کنهد 

 وسبب ورود قند به داخل سلولها می شود.

 مقدار طبیعی قند خون  در افراد دیابتی ؟

 آیا انواع انسولین را می شناسید؟

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

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

ساعهت را  52مرتبط 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. ههر  511ملی لیتری  5سرنگ 

 واحد انسولین است. 5درجه نشان دهنده ی 

 دستان خود را با آب ولرم وصابون بشویید وکامال خشک نمایید. -5

توجه کنید که ویال انسولین رگوالر شفاف ومحتوی ویال انسولین  -5

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. -3

به همان میزانی که انسولین الزم داردید هوا را وارد ویال کهنهیهد .در 

 NPHصورتی که دو نوع انسولین تزریق می کنید ابتدا رگوالر وسپس 

 را بکشید.

ویال را برگردانید ومیزان انسولین الزم را با کشیدن پیستون به عقب -1

وارد سرنگ خود کنید.اگر هنوز حباب هوا در سرنگ دیده می شود ، 

 نوک سرنگ را به سمت باال بگیرید وبه بدنه سرنگ چند ضربه بزنید.

 سرنگ را در محل مناسب وارد پوست کنید. -7

 

 

سر سوزن را به صورت عمود واحد پوست نمایید. وبرای تهزریهق  -8

 انسولین پیستون سرنگ را تا آخر فشار دهید.

به طور مستقیم سرنگ را از پوست خارج کنید واز ماساژ بهعهداز  -9

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

 مقدار طبیعی در افراد دیارتی  ،وع آزمایش 

 میلی گرم در دسی لیتر 313تا  13 قند خون ،اشتا

 میلی گرم در دسی لیتر 313کمتر از  قند خون رعداز غذا

(HbA1c هموگلورین ای )- وان

 سی  -

 %3کمتر از 


