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 هحل هاي تسریق

شًا تايذ تشريك را در يحهي اَجاو دْيذ كّ ييشاٌ 

يُاسثي چزتی سيز پٕست لزار دارد. چٓار يحم 

 :اصهی تشريك اَسٕنيٍ شايم

 شکن 

 سطح پىشت بازوها 

 سطح جلىی راًها 

 باسي 

سزػت جذب اَسٕنيٍ تّ يحم تشريك .يی تاشذ

. سزػت جذب اَسٕنيٍ در شکى سزيغ  تستگی دارد

تز است. تزای جهٕگيزی اس گٕد شذٌ يا سفت ٔ 

هربار هحل تسریق را تزجستّ شذٌ يحم تشريك در 

.يثال تشريك أل در تاسٔی راست تؼذی جابجا کٌید

در تاسٔی چپ تؼذی در راست شکى ٔ سپس چپ 

شکى تؼذی راٌ راست ٔ سپس راٌ چپ ٔ تؼذ در 

 2تاسٔی راست در يحهی  تاسٍ يا دٔتارِ در

ساَتيًتز پاييٍ تز اس يحم تشريك لثم يی تٕاٌ 

 .اَسٕنيٍ را تشريك کزد

 

 تسریق اًسىلیي تىسط خىد بیوار

استفادِ اس انکم تزای تًيش کزدٌ پٕست تٕصيّ ًَيشٕد. 

ايا اگز استفادِ يی کُيذ اجاسِ دْيذ پٕست تؼذ اس تًيش 

 .شٕدکايال خشک کزدٌ تا انکم 

 ارِ ٔ شست دست چپ)يثم َيشگٌٕ تا اَگشت اش

 .گزفتٍ( پٕست را جًغ کُيذ

 سزَگ را يثم يذاد در دست تگيزيذ. 

 ّدرجّ ٔارد  54سزَگ را تطٕر ػًٕدی يا تا سأي

 .پٕست کُيذ

 پيستٌٕ را تا تّ فشار دْيذ. 

  سٕسٌ را اس پٕست خارج کُيذ ٔ پُثّ را تّ يذت

 .چُذ ثاَيّ رٔی يحم تشريك فشار دْيذ

 

 المتی و شفای همه ی بیمارانبا آرزوی س

www.medlinplus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًحىٍ تسریق اًسىلیي و روش های تسریق اًسىلیي

که در آن يا انسولين به مقدار کم  2در ديابت نوع 
ترشح مي شود و يا در بدن نسبت به عملکرد آن 

در طي چند مقاومت وجود دارد، در اکثر مواقع 
سال پس از تشخيص ديابت نياز به به انسولين در 
فرد مبتال ظاهر مي گردد و ديگر روشهاي قبلي 
درمان )مثل قرص هاي ديابت( قادر به کنترل قند 
خون نيستند. در ديابت حاملگي نيز بايد به منظور 

 .استفاده کرد انسولينکنترل قند خون از 
شما براي تنظيم قند خون بايد طبق دستور پزشك 

 .انسولين تزريق نماييد

ما براي كاهش مشكل و افزايش سطح سالمت 
شما روش صحيح نگهداري و تزريق انسولين 

 .را به شما آموزش مي دهيم

 

 اًىاع اًسىلیي و آهادٍ سازي آى

اَسٕنيٍ إَاػي دارد ايا آَچّ كّ شًا استفادِ يي كُيذ دٔ 

ست يك َٕع كّ رَگ آٌ شفاف است )رگٕالر( ٔ َٕع ا

براي كشیدى  .(NPH) ديگزي شيزي رَگ كذر است

اًسىلیي ابتدا اًسىلیي شفاف و سپس شیري رًگ را 

تزاي تيًاراَي كّ در يخهٕط كزدٌ اَسٕنيٍ يشكم  بكشید

دارَذ تٕصيّ يي شٕد اس اَسٕنيٍ يخهٕط آيادِ استفادِ 

 .كُُذ

 وسایل تسریق اًسىلیي

سزَگ ْاي اَسٕنيٍ يك سي سي ْستُذكّ  : گسزَ

ٔاحذ گُجايش دارَذ رٔي ايٍ سزَگٓا درجّ تُذي  011

ٔاحذ اَسٕنيٍ است يثال  2شذِ ْز خط كٕچك تزاتز تا 

ٔاحذ اَسٕنيٍ تشريك كُيذ تايذ تا  01اگز لزار است 

 پُجًيٍ خط كٕچك تكشيذ

. 

لهى اَسٕنيٍ اس َظز ظاْزي شثيّ  : لهى ْاي اَسٕنيٍ

يك است ٔ شايم يك سٕسٌ لاتم تؼٕيض،شيشّ ياژ

يخصٕص اَسٕنيٍ ٔ خٕد لهى اَسٕنيٍ در دٔ َٕع يكثار 

يصزف ٔ لاتم تؼٕيض ٔجٕد دارد كّ در أني لهى 

اَسٕنيٍ را تايذ دٔر اَذاخت ٔني در دٔيي يي تٕاٌ 

 .شيشّ ديگزي اس اَسٕنيٍ را جايگشيٍ لثهي كزد

 

 اًسىلیيهراقبتهاي الزم جهت ًگهداري و هصرف 

اَسٕنيٍ يصزفي را در جاي خُك َگٓذاري كُيذ  .1

)دياي يؼًٕني اتاق يُاسة است( ، اس يخ سدٌ 

 . اَسٕنيٍ خٕدداري شٕد

 

اس تشريك اَسٕنيٍ تاريخ گذشتّ خٕدداري كُيذ . ٔ  .2

لثم اس يصزف، حتًا اَسٕنيٍ را اس َظز شفافيت 

 . كُتزل كُيذ

 

 .ْزگش ٔيال اَسٕنيٍ را در فزيشر لزار َذْيذ .3

 

اگز اس اَسٕنيٍ شيزي رَگ استفادِ يي كُيذ پيش  .4

اس تشريك ٔيال آٌ را در كف دستتاٌ تغهتاَيذ ٔ تّ 

 .ْيچ ٔجّ آٌ را يحكى تكاٌ َذْيذ

 

ٔيال ْاي تاس شذِ اَسٕنيٍ را ييتٕاٌ تّ يذت  .5

حذاكثز يكًاِ در جاي خشك ٔ خُك َگّ داري 

 .كزد

 

ي يًكٍ است در اثز ػذو َگّ داري صحيح دارٔ يحتٕ

شيشّ تغييز شكم دْذ ٔ يا گهٕنّ شٕد كّ تا تكاٌ دادٌ 

 .شيشّ ديذِ يي شٕد

 

 


