
 نحوه تزریق انسولین

 ٍسايل هَسد ًياص جْت تضسيك سا آهادُ وٌيذ.

 دست ّاي خَد سا تا آب ٍ غاتَى تطَييذ ٍ خطه وٌيذ.
  

 نگهذاري ویال انسولین:

 .تاسيخ هػشف ٍ ًَع اًسَليي سا چه وٌيذ 

 .اًسَليي تايذ تِ غَست يىٌَاخت تَدُ ٍ رسات هؼلك ٍ وشيستال ًذاضتِ تاضذ 

 .چٌاًچِ ٍيال اًسَليي جْت رخيشُ تْيِ ضذُ است دس يخچال ًگذاسي هي ضَد 

  دسجِ ساًتي گشاد دٍس اص ًَس خَسضيذ  ۸ -۵۲ٍيال اًسَليي دس حال استفادُ تيشٍى اص يخچال ٍ دهاي

 ًگْذاسي هي ضَد.

 يي سشد خَدداسي ضَد.اص تضسيك اًسَل 

 *چٌاًچِ اًسَليي سشد تضسيك ضَد هي تَاًذ تاػث دسدًان ضذى تضسيك ٍ واّص سشػت جزب آى ضَد.

  سٍص لاتل استفادُ است ٍ تؼذ اص ايي هذت چٌاًچِ ٌَّص  ۵۸ -۰۳پس اص تاص ضذى دسپَش، ٍيال اًسَليي

 اًسَليي داخل ٍيال تالي هاًذُ است لاتل هػشف ًوي تاضذ.

 سولین:سرنگ ان

 ٍاحذي هَجَد هي تاضذ. ۰۳۳ٍ  ۲۳-۰۳ همياسْاي دس اًسَليي سشًگ*  

ٍاحذي هتفاٍت  ۲۳ٍ  ۰۳ٍاحذي تا سشًگْاي  ۰۳۳  سشًگْاي دس دٍص تٌذي تمسين ًحَُ تاضيذ داضتِ تَجِ* 

 هي تاضذ.
  

                
 :وشد استفادُ هشتثِ چٌذيي سا اًسَليي سشًگ يه تَاى هي صيش ضشايظ داضتي ًظش دس  تا 

 . ًيذل تِ خَى آغطتِ ًطذُ تاضذ 

 .ًيذل تٌْا تا پَست هحل تضسيك تواس داضتِ تاضذ 

 .ًيذل خويذُ ًطذُ است 

 .ًيذل تيض است ٍ تِ ساحتي ٍاسد پَست هي ضَد 

 .اص تواس دست تا لسوت داخلي پيستَى خَدداسي ضَد 

 تخليِ ضَد . "پس اص تضسيك سشًگ چٌذيي هشتثِ پوپ هي ضَد تا اًسَليي تالي هاًذُ دس آى واهال 



 استفادُ هي ضَد داخل يخچال ًگْذاسي هي ضَد. "دسپَش سشًگ گزاضتِ ضذُ ٍ چٌاًچِ هجذدا 

 هي تَاى اص ًػة رسُ تيي ّاي هخػَظ جْت تْتش ديذُ ضذى خغَط سشًگ استفادُ وشد. *
  

 ( داخل سرنگ:NPHروش كشیذن انسولین )

 .ٍيال سا وف دست گزاضتِ ٍ تِ آساهي تغلغاًيذ 

 تِ اًذاصُ دٍص اًسَليي هَسد ًياص اص َّا پش وٌيذ. "سشًگ سا دليما 

  سشًگ سا ٍاسد ٍيالNPH َد دس آى سا داخل ٍيال خالي وٌيذ.وشدُ ٍ َّاي هَج 

 .ٍيال سا تشگشداًذُ ٍ دٍص اًسَليي هَسد ًظش سا داخل سشًگ تىطيذ 

  دس ايي هشحلِ جْت َّاگيشي هيتَاى همذاس دٍص تيطتشي وطيذُ تا چٌذ ضشتِ حثاب َّا سا تِ سوت ًيذل

 ّذايت وشد ٍ سپس همذاس دٍص اًسَليي سا دس داخل ٍيال تٌظين وشد.
                             

 
  

 روش و محل تزریق انسولین:

 .جْت تضسيك هي تَاى اص دست ّا، ضىن، تاسي ٍ ساى ّا استفادُ وشد 

 .چٌاًچِ پَست تويض است ًياصي تِ استفادُ اص الىل ًوي تاضذ 

 خطه ضَد. "* دس غَستي وِ اص الىل استفادُ ضذ تايذ اجاصُ دّيذ واهال

 ساًتي هتش اص ّن اًجام ضَد. ۵* تضسيمْا تايذ تا فاغلِ 

تضسيك اًجام  "*جْت پيطگيشي اص ليپَديستشٍفي هحلي وِ اهشٍص تضسيك ضذُ است تا يه هاُ آيٌذُ هجذدا

 ًگيشد.
  



         
                   

 * تيطتشيي سشػت جزب اًسَليي تِ تشتية دس ضىن، تاصٍّا ٍ ساى ّا هي تاضذ.

ِ هحل تضسيك هي تَاًذ تش سشػت جزب اًسَليي تأثيش تگزاسد تْتش است تضسيمْا سا دس يه صهاى * تا تَجِ تِ ايٌى

 هطخع دس يه هحل اًجام دّيذ.

 دسجِ هي تَاًذ هتغيش تاضذ. ۵۲-۰۳* صاٍيِ ًيذل دس ٌّگام تضسيك اص 

 * صاٍيِ هحل تضسيك سا تا تَجِ تِ ضخاهت تافت چشتي هحل تضسيك دس ًظش تگيشيذ.

 ِ تِ ايٌىِ تضسيك تِ غَست صيش جلذي اًجام هي ضَد، ًثايذ هحل تضسيك ضذُ تشآهذُ ضَد.* تا تَج

 * دس غَست تشآهذُ ضذى هحل تضسيك ػوك تضسيك ون تَدُ ٍ داخل جلذي تَدُ است.

 * چٌاًچِ تجوغ تافت چشتي دس لسوت ضىن صياد است تْتش است جْت تضسيك استفادُ ًطَد.

 وغ وٌيذ وِ اص ػضلِ فاغلِ تگيشد.* هحل تضسيك سا تِ گًَِ اي ج

 * ًيذل سا سشيغ ٍاسد پَست وٌيذ.

 * سشًگ سا تِ آساهي تخليِ وٌيذ.

 ثاًيِ تأهل وٌيذ. ۰۳تخليِ ضذ  "* پس اص آًىِ سشًگ واهال

 خاسج وٌيذ. "* ًيذل سا تِ غَست هستمين ٍ سشيؼا

 * اص هالص ، گشم ٍ يا سشد وشدى هحل تضسيك خَدداسي ضَد.
                      



         
  

 ( داخل سرنگ:NPH+Rgularروش مخلوط كردن انسولینهاي )

 .وٌيذ آهادُ سا تضسيك جْت ًياص هَسد ٍسايل 

 دست ّاي خَد سا تا آب ٍ غاتَى تطَييذ ٍ خطه وٌيذ.
  

 نگهذاري ویالهاي انسولین:

 .تاسيخ هػشف ًٍَع اًسَليي سا چه وٌيذ 

  اًسَلييNPH .تايذ تِ غَست يىٌَاخت تَدُ ٍ رسات هؼلك ٍ وشيستال ًذاضتِ تاضذ 

  اًسَلييRgular .واهال ضفاف تاضذ 

 .چٌاًچِ ٍيال اًسَليي جْت رخيشُ تْيِ ضذُ است دس يخچال ًگذاسي هي ضَد 

  َسضيذ دسجِ ساًتي گشاد دٍس اص ًَس خ ۸ -۵۲ٍيال اًسَليي دس حال استفادُ تيشٍى اص يخچال ٍ دهاي

 ًگْذاسي هي ضَد.

 .اص تضسيك اًسَليي سشد خَدداسي ضَد 

 *چٌاًچِ اًسَليي سشد تضسيك ضَد هي تَاًذ تاػث دسدًان ضذى تضسيك ٍ واّص سشػت جزب آى ضَد.

  سٍص لاتل استفادُ است ٍ تؼذ اص ايي هذت چٌاًچِ ٌَّص ۵۸ -۰۳پس اص تاص ضذى دسپَش ، ٍيال اًسَليي

 اًذُ است لاتل هػشف ًوي تاضذ.اًسَليي داخل ٍيال تالي ه

 سرنگ انسولین:

  ٍاحذي هَجَد هي تاضذ. ۰۳۳ٍ  ۲۳-۰۳سشًگ اًسَليي دس همياسْاي 



ٍاحذي هتفاٍت  ۲۳ٍ  ۰۳ٍاحذي تا سشًگْاي  ۰۳۳  * تَجِ داضتِ تاضيذ ًحَُ تمسين تٌذي دٍص دس سشًگْاي

 هي تاضذ.
  

              
  

 :وشد استفادُ هشتثِ چٌذيي سا اًسَليي سشًگ يه تَاى هي صيش ضشايظ داضتي ًظش دس  تا

 . ًيذل تِ خَى آغطتِ ًطذُ تاضذ 

 .ًيذل تٌْا تا پَست هحل تضسيك تواس داضتِ تاضذ 

 .ًيذل خويذُ ًطذُ است 

 .ًيذل تيض است ٍ تِ ساحتي ٍاسد پَست هي ضَد 

 ص تواس دست تا لسوت داخلي پيستَى خَدداسي ضَد.ا 

 تخليِ ضَد . "پس اص تضسيك سشًگ چٌذيي هشتثِ پوپ هي ضَد تا اًسَليي تالي هاًذُ دس آى واهال 

 استفادُ هي ضَد داخل يخچال ًگْذاسي هي ضَد. "دسپَش سشًگ گزاضتِ ضذُ ٍ چٌاًچِ هجذدا 

 ديذُ ضذى خغَط سشًگ استفادُ وشد.* هي تَاى اص ًػة رسُ تيي ّاي هخػَظ جْت تْتش 
  

 : انسولین كشیذن  مراحل

ّويطِ  Regularتِ داخل ٍيال  NPH* دس ًظش داضتِ تاضيذ جْت جلَگيشي اص ٍاسد ضذى اًسَليي ٍيال 

 سا تىطيذ. Regularاتتذا اًسَليي 

  ٍيالNPH .سا وف دست خَد گزاضتِ ٍ تِ آساهي تغلغاًيذ تا يىٌَاخت ضَد 

 تِ اًذاصُ دٍص اًسَليي  "سشًگ سا دليماNPH .هَسد ًياص اص َّا پش وٌيذ 

  دس حالي وِ ٍيال اًسَليي تِ غَست ػوَدي سٍي هيض لشاس داسد َّاي داخل سشًگ سا داخل ٍيال خالي

 وشدُ ٍ سشًگ سا خاسج وٌيذ.

 تِ اًذاصُ دٍص اًسَليي  "سشًگ سا دليماRegular .اص َّا پش وٌيذ 

  ٍيال سشًگ سا ٍاسدRegular .وشدُ ٍ َّاي هَجَد دس آى سا داخل ٍيال تخليِ وٌيذ 

 *هيضاى َّاي هَسد ًياص ساتشاي ّش ٍيال جذاگاًِ داخل سشًگ وطيذُ ٍ تِ آى تضسيك هي وٌين.

  دٍص هَسد ًظش اص اًسَلييRegular .سا وطيذُ ٍ داخل ٍيال َّا گيشي وٌيذ 

  سشًگ سا خاسج وشدُ ، ٍاسد ٍيالNPH .وٌيذ 



 ًسَليي اNPH تِ هيضاى هَسد ًظش تىطيذ. "سا تِ آساهي ٍ دليما 

تخليِ وشدُ ٍ توام  "تيطتش اص همذاس هَسد ًظش ضذ سشًگ سا واهال NPHهمذاس اًسَليي  "*چٌاًچِ اضتثاّا

 هشاحل سا اص اتتذا اًجام دّيذ.

                                 * اًسَليي هخلَط ضذُ سا تالفاغلِ ٍ حذاوثش تا دٍ دليمِ تؼذ تضسيك وٌيذ. 
        

    
  
 وش و محلهاي تزریق انسولین:ر

 .جْت تضسيك هي تَاى اص دست ّا ، ضىن ، تاسي ٍ ساى ّا استفادُ وشد 

 .چٌاًچِ پَست تويض است ًياصي تِ استفادُ اص الىل ًوي تاضذ 

 خطه ضَد. "* دس غَستي وِ اص الىل استفادُ ضذ تايذ اجاصُ دّيذ واهال

 ساًتي هتش اص ّن اًجام ضَد. ۵* تضسيمْا تايذ تا فاغلِ 



تضسيك اًجام  "* جْت پيطگيشي اص ليپَديستشٍفي هحلي وِ اهشٍص تضسيك ضذُ است تا يه هاُ آيٌذُ هجذدا

 ًگيشد.
  

                         
  

 * تيطتشيي سشػت جزب اًسَليي تِ تشتية دس ضىن، تاصٍّا ٍ ساى ّا هي تاضذ.

* تا تَجِ تِ ايٌىِ هحل تضسيك هي تَاًذ تش سشػت جزب اًسَليي تأثيش تگزاسد تْتش است تضسيمْا سا دس يه صهاى 

 هطخع دس يه هحل اًجام دّيذ.

 دسجِ هي تَاًذ هتغيش تاضذ. ۵۲-۰۳* صاٍيِ ًيذل دس ٌّگام تضسيك اص 

 * صاٍيِ هحل تضسيك سا تا تَجِ تِ ضخاهت تافت چشتي هحل تضسيك دس ًظش تگيشيذ.

 * تا تَجِ تِ ايٌىِ تضسيك تِ غَست صيش جلذي اًجام هي ضَد، ًثايذ هحل تضسق ضذُ تشآهذُ ضَد.

 ك تضسيك ون تَدُ ٍ داخل جلذي تَدُ است.* دس غَست تشآهذُ ضذى هحل تضسيك ػو

 * چٌاًچِ تجوغ تافت چشتي دس لسوت ضىن صياد است تْتش است جْت تضسيك استفادُ ًطَد.

 * هحل تضسيك سا تِ گًَِ اي جوغ وٌيذ وِ اص ػضلِ فاغلِ تگيشد.

 * ًيذل سا سشيغ ٍاسد پَست وٌيذ.

 * سشًگ سا تِ آساهي تخليِ وٌيذ.

 ثاًيِ تأهل وٌيذ. ۰۳تخليِ ضذ  "اهال* پس اص آًىِ سشًگ و

 .وٌيذ خاسج "سشيؼا ٍ هستمين غَست تِ سا ًيذل  *

 * اص هالص ، گشم ٍ يا سشد وشدى هحل تضسيك خَدداسي ضَد.
                         



            
 :PEN  تزریق به وسیله

 .تاسيخ هػشف ، ًَع ٍ سالهت اًسَليي سا چه وٌيذ 

تِ غَست يىٌَاخت ٍ  NOVO MIX اًسَليي ٍ ضفاف "واهال  LANTUS  ٍNOVORAPID* اًسَليٌْاي 

 تذٍى رسات وشيستال تاضذ.

  ساًتي گشاد ًگْذاسي هي ضَد. ۸-۵۲اًسَليي دس حال هػشف تيشٍى اص يخچال ٍ دهاي 

 ب ًيض هحافظت وٌيذ.داخل يخچال ًگزاضتِ ٍ اص ًَس خَسضيذ ٍ آفتا "* اًسَليي دس حال استفادُ سا هجذدا

 .للوْاي اًسَليي رخيشُ دس يخچال ًگْذاسي هي ضًَذ 

 .چٌاًچِ لشاس است للن جذيذي استفادُ ضَد دٍ ساػت لثل اص يخچال خاسج ضَد 

 * جْت پيطگيشي اص يخ صدگي اًسَليي سا دس لسوت خٌه يخچال لشاس دّيذ.

 آماده كردن قلم:

يذ اتتذا آى سا تِ آساهي وف دستتاى تغلغاًيذ ٍ سپس تا حشوت سا آهادُ هي وٌ Novomix* دس غَستي وِ للن 

                                      هچ دست تِ سوت پاييي ٍ تاال آى سا هخلَط وٌيذ.

                                      
 هخضى ٍاسد هستمين غَست تِ ٍ گشفتِ  * پَضص ايوٌي ًيذل سا جذا وشدُ ٍ آى سا اهتذاد هخضى اًسَليي

 .وٌيذ اًسَليي

 * لثل اص ّش تاس تضسيك تست ايوٌي سا اًجام دّيذ.



 * ايي واس تِ هٌظَس اعويٌاى اص تاص تَدى ًيذل ٍ اًجام َّاگيشي ضشٍسي است.

 * دٍ ٍاحذ اص دٍص اًسَليي سا اًتخاب وٌيذ.

 * دسپَش ًيذل سا خاسج وٌيذ.

 * ًيذل سا سٍ تِ تاال گشفتِ ٍ تِ هخضى چٌذ ضشتِ تضًيذ تا حثاتْاي َّا تِ سوت ًيذل ضًَذ.

 تِ ٍ دووِ تضسيك سا تا صهاى غفش ضذى دٍص اًسَليي تفطاسيذ.للن سا ّوچٌاى سٍ تِ تاال ًگِ داض 

 .خشٍج اًسَليي اص ًيذل سا چه وٌيذ 

* چٌاًچِ اًسَليي خاسج ًطذ سِ هشتثِ ايي واس سا تىشاس وٌيذ ٍ دس غَستيىِ ٌَّص خشٍج اًسَليي سا اص سش ًيذل 

 ليي سا تشسسي وٌيذ.هطاّذُ ًىشديذ دس لذم ًخست ًيذل سا تؼَيض وٌيذ ٍ سپس سالهت للن اًسَ

  وٌيذ اًتخاب سا تضسيك ًياصجْت هَسد دٍص. 

 دٍص تيطتشي اًتخاب وشديذ هيتَاًيذ ًطاًگش سا تشگشداًذُ ٍ آى سا ون وٌيذ. "* چٌاًچِ اضتثاّا
                 

 
  

 روش و محلهاي تزریق انسولین:

 .جْت تضسيك هي تَاى اص دست ّا ، ضىن ، تاسي ٍ ساى ّا استفادُ وشد 

 ت ًياصي تِ استفادُ اص الىل ًوي تاضذ.چٌاًچِ پَست تويض اس 

 خطه ضَد. "* دس غَستي وِ اص الىل استفادُ ضذ تايذ اجاصُ دّيذ واهال

 ساًتي هتش اص ّن اًجام ضَد. ۵* تضسيمْا تايذ تا فاغلِ 

* جْت پيطگيشي اص ليپَديستشٍفي اًسَليي سا سشد تضسيك ًىٌيذ ٍ هحلي وِ اهشٍص تضسيك ضذُ است تا يه هاُ 

 تضسيك اًجام ًطَد. "آيٌذُ هجذدا



 * تا تَجِ تِ ايٌىِ تضسيك تِ غَست صيش جلذي اًجام هي ضَد، ًثايذ هحل تضسيك ضذُ تشآهذُ ضَد.

 ون تَدُ ٍ تضسيك داخل جلذ تَدُ است. * دس غَست تشآهذُ ضذى هحل تضسيك ػوك تضسيك

 * چٌاًچِ تجوغ تافت چشتي دس لسوت ضىن صياد است تْتش است جْت تضسيك استفادُ ًطَد.

 * هحل تضسيك سا تِ گًَِ اي جوغ وٌيذ وِ اص ػضلِ فاغلِ تگيشد.

 ػوَدي ًگِ داسيذ. "* للن سا تِ غَست واهال

 * ًيذل سا سشيغ ٍاسد پَست وٌيذ.

 ب ضذُ سا تِ آساهي تخليِ وٌيذ.* دٍص اًتخا

 ۰۳ ٍ دّيذ فطاس تضسيك دووِ سٍي ّوچٌاى سا خَد اًگطت ضذ تخليِ "واهال ضذُ اًتخاب دٍص آًىِ اص پس  *

 ثاًيِ تأهل وٌيذ.

 خاسج وٌيذ. "* ًيذل سا تِ غَست هستمين ٍ سشيؼا

 * ًيذل سا اص للن جذا وشدُ ٍ دٍس تيٌذاصيذ.

 لاتل استفادُ ًوي تاضذ. "* ًيذل يه تاس هػشف تَدُ ٍ هجذدا

 * چٌاًچِ ًيذل اص للن جذا ًطَد هي تَاًذ تاػث ايجاد آلَدگي ٍ ٍسٍد َّا تِ هخضى ضَد.

 * اص هالص ، گشم ٍ يا سشد وشدى هحل تضسيك خَدداسي ضَد.
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