
 

 

 
  معصومه میربیدختی تهیه کننده:

 سوپروایسر آموزش سالمت ویراست علمی: 

  3/10/97تاریخ بازنگری :

 

واوسولیه دیابت  

 

 تب خونریزی دهنده کنگو

 سوپروایزر آموزشی / واحد بهبود کیفیت

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 05157236835تلفن: 

 1188: یک  داخلیبخش 

 محل های تزریق اوسولیه: 

  تاعي –راى  -شکن -تاسٍ

اعت م ًماط تذى تاالتز اعزعت جذب درشکن اس توًکتِ: 

 ٍعزعت جذب درًاحیِ تاسٍ تیشتز اس راى  ٍتاعي اعت.

 . هحل تشریك را هاعاصًذّیذ 

 

 

 

 

 

 

هحل تشریك اًغَلیي را ّز تار عَض کٌیذ ٍتا هحل لثلی 

  عاًتی هتز فاصلِ دّیذ 2حذٍد 

وکاتی که باعث می شود تزریق راحت وبدون در داشته 

 باشید: 

 پظ اسخارج کزدى اًغَلیي اس یخچال اجاسُ دّیذ ًین

  .تشریك کٌیذ آى را عاعت در دهای اتاق تواًذ ٍعپظ

 

 حثاتْای َّای عزًگ را لثل تشریك خارج کٌیذ 

 .شل کزدى عضالت ًاحیِ تشریك 

 عَسى را تِ عزعت ٍارد پَعت کٌیذ ٌٍّگام خارج

 کزدى داخل پَعت تکاى ًذّیذ. 

 اعتفادُ کٌیذعَسى تیش ٍغیز کٌذ. 

 

 

 

 هذدجَی گزاهی شوا هی تَاًیذ تا هزاجعِ تِ آدرط ایٌتزًتی

www.gmu.ac.ir  اًتخاب هزکش آهَسشی، پضٍّشی درهاًی ٍ

عالهِ تْلَل گٌاتادی اس هٌَی شثکِ ّا ٍ هزاکش درهاًی ٍ 

هزاجعِ تِ ٍاحذ آهَسػ عالهت تِ عایز هطالة اهَسشی 

 دعتزعی پیذا کٌیذ.

 

 



  

 اوواع اوسولیه

رد ٍشوا آى ظاّزی شفاف یا آتکی دا : اوسولیه رگوالر.1

 اتکی خَاّیذ شٌاخت. را تِ عٌَاى اًغَلیي 

شوا ایي ًَع اًغَلیي را تا ظاّزی : NPH.اوسولیه 2

 . شیزی رًگ خَاّیذ شٌاخت

درصذ اًغَلیي 70شاهل :30/70. اوسولیه3

NPHٍ30 درصذ اًغَلیي رگَالر اعت.رًگ ظاّزی ایي

 ًَع اًغَلیي کوتز اعت. 

هخلَطی اس اًغَلیي کَتاُ اثز اوسولیه ووومیکس:.4

ٍطَالًی اثز اعت  کِ ًَع کَتاُ اثز اى فَرا اثزػ شزٍع 

 هی شَد. 

در    کِ تِ شکل للناس ًَع کَتاُ اثز  :.اوسولیه وورپید5

 تاسار هَجَد اعت

تِ شکل للن در تاسارٍجَد  :الوتوس یا گالرژیهوسولیه ا. 6

 24ىآز دارد ٍتٌْا حاٍی اًغَلیي طَالًی اثز اعت ٍاث

 عاعت تالی هی هاًذ.

 روش تزریق اوسولیه 

 تاریخ اًمضای اًغَلیي را لثل اس ّزالذاهی چک کٌیذ 

در صَرت ٍجَد ظاّزی داًِ دار در یال ّای اًغَلیي 

 تخصَص شیزی اس تشریك آى خَد داری کٌیذ. 

 دعتْای خَد را تا اب ٍصاتَى شغتِ ٍخشک کٌیذ.  

در صَرت اعتفادُ اًغَلیي شیزی ٍاتکی تاّن اٍل 

 اًغَلیي آتکی ٍعپظ شیزی را تکشیذ. 

ٍیال اًغَلیي شیزی را لثل اس کشیذى تِ اراهی در دعت 

خَى تکاى دّیذ. عزًگ را تزداشتِ ٍتا جایی کِ هی 

زًگ تکشیذ یذ اًغَلیي تکشیذ َّا را تِ درٍى عّخَا

 عپظ در ظزف اًغَلیي خالی  کٌیذ. ٍ

ظزف حاٍی اًغَلیي را ٍارًٍِ ًگِ داریذ ٍتِ همذار السم 

اًغَلیي داخل آى تکشیذ اگز حثاب َّا ٍجَد داشتتِ 

ٍَّا را خارج  تاشذ چٌذ ضزتِ هالین تِ عزًگ تشًیذ

 اًغَلیي را تِ داخل عزًگ تکشیذ.  دکٌیذٍهجذ

   .پَعت ًاحیِ تشریك تویش تاشذ 

  

 

 فادُ کزدیذ اجاسُ دّیذ خَب خشک شَد .اگز الکل اعت 

درجِ ٍعوَد تز پَعت  ٍارد کٌیذدر 90عَسى را تا ساٍیِ 

درجِ 45صَرتی کِ الغز ّغتیذ تْتز اعت تا ساٍیِ 

   . عَسى را ٍارد کٌیذٍهایل 

 وحوه تزریق اوسولیه قلمی   

للوْایی کِ ّزرٍس اعتفادُ هیشًَذ ًیاس تِ یخچال 

  .ًذارًذ

تزای تشریك عَسى را تِ عایك العتیکی ٍصل کزدُ ٍ تا  

چزخاًذى پیچ گزداى درجْت عمزتِ ّای عاعت یک 

را  عَسى عزپَػ کٌین، هی اًتخاب ٍاحذی را2همذار

ٍارد پَعت هیشَین ٍدکوِ درجِ  90ساٍیِ تا تزداشتِ

 .تزعذ1 تا تِ دّین تشریك را تا اًتْا فشارهی

 


