
تزريق انسولين

روش هاي صحيح

كتابچه آموزشي

1



فهرست مطالب

مقدمه .............................................................

قسمت اول- انسولین 
انسولین چیست؟ .............................................
چگونه انسولین را نگهداری کنیم؟ ....................
چگونه از انسولین استفاده کنیم؟.........................

قسمت دوم- وسایل مورد نیاز
وسایل تزریق....................................................
سرنگ انسولین ................................................
قلم انسولین .....................................................
سوزن قلم انسولین ...........................................
انتخاب سوزن مناسب ......................................

قسمت سوم- روش های تزریق
محل تزریق......................................................
مراحل تزریق انسولین ......................................
اگر از سرنگ استفاده می کنید ............................
اگر از قلم استفاده می کنید..................................
مراحل تزریق انسولین در یک نگاه .....................
به یاد داشته باشید که...  ...................................
از سوزن ها دوباره استفاده نکنید........................

3

6
8

11

12
14
18
22
28

32
37
39
42
46
48
49

2



این کتابچه آموزشی برای افرادی طراحی شده است که می خواهند 
به طور کامل از روش های تزریق انسولین آگاه شوند. 

هدف ما این است که راه های آسان ولی کاربردی تزریق انسولین 
را به شما معرفی کنیم تا درمان روزانه خود را با آرامش خاطر 

بیشتر انجام دهید.
آگاهی کامل از تمام زمینه های دیابت به شما کمک می کند که 

به خوبی آن را کنترل کنید.

این کتابچه توسط متخصصین و پرستاران دیابت در مراکز دیابت 
ایتالیا و فرانسه تهیه و تدوین شده است. 

شرکت فریر طب، نماینده انحصاری سرنگ ها وسرسوزن های 
پیک در ایران، مراتب سپاس و قدردانی خود  را  از »خانم نازلی 
دیابت  رسانی  اطالع  انجمن  علمی  هیئت  عضو  خوئی«  سید 

گابریک برای ترجمه فارسی این کتابچه اعالم می دارد.

مقدمه
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www.community.picsolution.com

 این کتابچه و سایر مطالب آموزشی مرتبط با دیابت را از سایت های 
زیر دریافت نمایید.

www.community.picsolution.ir
www.picsolution.ir

www.gabric.ir
www.farirteb.com

با ما همراه شوید و به انجمن بپیوندید.
اشتراک  به  با دیگران  را  توانید تجربیات خود  شما می 

بگذارید، سوال بپرسید و اخبار جدید را دریافت کنید.
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راهنمایی های پزشکان متخصص غدد، دستورهای غذایی  از 
مناسب و همه توصیه هایی که برای یک زندگی خوب نیاز 

دارید، بهره مند شوید.

پس از جستجوی موضوع مورد نظر خود، متوجه خواهید شد 
که پیداکردن اطالعات تا به حال به این آسانی امکان پذیر نبوده 

است.

با انجمن اطالع رسانی دیابت گابریک تماس بگیرید، کتابچه 
آموزش کنترل آسان دیابت و فصلنامه داخلی انجمن را به صورت 

رایگان دریافت نمایید.        تلفن تماس: 021-82433

به آدرس سايت ما مراجعه کنيد

مطالب صريح و کامل ... همان گونه که شما می خواهيد!

عضويت رايگان فصلنامه ديابت گابريک
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انسولین هورمونی است که پانکراس )لوزالمعده( تولید می کند و 
سبب ورود قند به داخل سلول ها می شود. همه سلول های ما از 
قند به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. قند در دو حالت وارد 
خون می شود: بعد از غذا خوردن )از قند موجود در غذا( و بین 

وعده های غذایی )قند تولید شده توسط کبد(.
وقتی فردی دیابت دارد، یا انسولین تولید نمی شود )دیابت نوع یک( 
یا تولید انسولین کافی نیست )دیابت نوع دو(. بنابراین قند نمی تواند 
وارد سلول ها شود و در خون جمع می شود )هیپر گلیسمی یا 
قند خون باال(. در این مواقع، بدن نیازمند دریافت انسولین تزریقی 

است.

انسولين چيست؟

قسمت اول- انسولين

6



انواع مختلف انسولین:

انسولین های کوتاه یا سریع اثر روی قند وعده های غذایی اثر می گذارند.  
قند  با  متناسب  باید  غذایی  وعده  هر  در  تزریقی  انسولین  مقدار 

)کربوهیدرات( مصرفی در آن وعده باشد.

انسولین های متوسط یا  طوالنی اثر یا انسولین های پایه با غذای 
مصرفی مرتبط نیستند، بلکه انسولین مورد نیاز بدن در طول 24 
ساعت را فراهم می کنند. بسته به طول مدت این نوع انسولین،  فرد 

باید یک یا دوبار در روز از آن استفاده کند.
نیاز به انسولین پایه، ممکن است تحت شرایطی مانند تغییرات وزن، 

میزان فعالیت فیزیکی، در زمان قاعدگی یا بیماری تغییر کند.
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چگونه انسولين را نگهداری کنيم؟

انسولین  و  مایع شفاف  به صورت  اثر  یا سریع  و  کوتاه  انسولین 
اثر یا انسولین مخلوط، کدر است و باید قبل از مصرف  متوسط 
به آرامی تکان داده شود. عوامل متعددی می توانند بر اثر بخشی 
انسولین تاثیر بگذارند. بنابراین نگهداری و حفظ انسولین از اهمیت 
باالیی برخوردار است و رعایت نکات زیر می تواند حایز اهمیت 

باشد:
- همیشه انسولین را مطابق با دستورالعمل های شرکت تولید کننده 

مورد استفاده قرار دهید.
- همیشه یک ویال انسولین اضافی را در یخچال نگهداری کنید تا 

در زمان های ضروری بتوان از آن استفاده کرد. 
انسولین شفافی )انسولین رگوالر( که کدر شده  از  - هیچ زمانی 
باشد یا تکه های کوچک و کلوخه و یا رسوب در ویال دیده شده 

و با تکان دادن مالیم حل نشود، استفاده نکنید. 
- برای جلوگیری از آسیب های محیطی و ضربه بهتر است انسولین 

در یک جای ایمن نگهداری شود. 
- انسولین نباید در معرض درجه حرارت های باال، تماس مستقیم با نور 
آفتاب و یا یخ زدن قرار گیرد زیرا اثر بخشی خود را از دست می دهد.

- اگر انسولین در معرض نور خورشید قرار گرفته باشد، گاه تغییر رنگ 
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قهوه اي نشان مي دهد که در این موارد نباید از آن استفاده کنند.
برابر حرارت زیاد مانند پشت شیشه  انسولین در  از قرار دادن   -

عقب اتومبیل یا کنار پنجره آفتاب گیر خودداري شود. 
نباید  علت  همین  به  بیند،  مي  زدن صدمه  یخ  اثر  در  انسولین   -

انسولین در قسمت جایخي یخچال قرار داده شود. 
- در صورت فاسد شدن انسولین، نوع شفاف آن کدر مي شود و نوع 
شیري رنگ نیز یکنواختي خود را از دست مي دهد و به صورت 

دانه دانه به دیوارة شیشه مي چسبد. 
- همیشه قبل از استفاده تاریخ مصرف انسولین را بررسی کنید.

- تاریخ شروع استفاده از انسولین را در دفترچه ای یادداشت کنید 
)ویال و  کنید  استفاده  ها  آن  از  توانید  تا 30 روز می  تا 28  زیرا 

قلم(. 
- طي مسافرت بهتر است انسولین را در کیف دستي خود حمل 
کنید نه در چمداني که به قسمت بار مي سپارید. این نکته به ویژه 
در مسافرت با هواپیما اهمیت دارد؛ زیرا که در ارتفاع باال ممکن 

است انسولین در قسمت بار هواپیما یخ بزند.
- ویال های انسولین و کارتریج های قلم باز نشده باید در یخچال 

و دمای 2 تا 8 درجه  نگهداری شوند.
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- نیازی نیست که ویال ها و قلم های انسولین پس از باز شدن، 
برای  مناسبی  دمای  اتاق  دمای  بلکه  نگهداری شوند،  یخچال  در 
نگهداری آن هاست. در صورت نیاز به حمل و نقل انسولین در 
از کیف های خنک  اتاق  دمای  از  باالتر  دمایی  در  یا  فصل گرما 

نگهدارنده استفاده شود.
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چگونه از انسولين استفاده کنيم؟

انسولین را نمی توان از راه خوراکی مصرف کرد زیرا انسولین یک 
پروتئین است و توسط آنزیم های گوارشی هضم می شود. به بیان 

دیگر، انسولین باید به صورت زیر پوستی استفاده شود.
وقتی انسولین می خرید، روی بطری یا ویال )کارتریج( آن نوشته 

شده است: هر میلی لیتر حاوی 100 واحد انسولین است.

هر کارتریج قلم انسولین 3 میلی لیتر است، در نتیجه 
دارای 300 واحد انسولین است.

ویال رگوالر یا NPH 10 میلی لیتری، دارای 1000 
واحد انسولین است.
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وسايل تزريق:

وسایل تزریق، ابزاری هستند که برای ورود انسولین به 
بدن انسان استفاده می شوند. 

قلم  شود:  می  استفاده  انسولین  تزریق  برای  وسیله  دو 
انسولین و سرنگ انسولین.

قلم انسولین همراه با سوزن مخصوص آن، راحت تر 
و  سازی  آماده  مراحل  زیرا  است،  سرنگ  با  تزریق  از 
تنظیم دوز مورد نظر  دارو را تسهیل می کند )بخصوص در 
خارج از منزل(. امروزه به بیماران جدید، قلم و سوزن های 

قلم توصیه می شود.

قسمت دوم- وسايل مورد نياز
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تزریق  برای  مرسوم  انسولین یک روش   سرنگ 
است. چون قلم یک وسیله مکانیکی است و در برخی 
موارد نادر ممکن است به درستی عمل نکند، بهتر است 

که با سرنگ و چگونگی استفاده از آن آشنا شوید.

داشته  اضافه  انسولین  مقداری  باید   شما همیشه 
باشید )بخصوص در مسافرت(، بنابر این باید چگونگی 

استفاده از هر دو نو ع وسیله را بدانید.
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سرنگ انسولين:

سرنگ انسولین یک سرنگ مخصوص است که از سرنگ های معمولی، 
کوچک تر است و برای کشیدن انسولین از ویال های مخصوص استفاده 

می شود. 

بندی  درجه  دهنده  نشان  که  دارد  متمایزی  ظاهر  ها،  این سرنگ 
مشخص برای واحدهای معین انسولین است. 

سوزن

بدنه سرنگ

پيستون
درب محافظ سوزن
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سرنگ های تزریقی انسولین دارای سه اندازه مختلف است.

اندازه سرنگ ها:
سرنگ 0.3 میلی لیتری: می تواند تا 30 واحد انسولین را در خود 

جای دهد )هر درجه نشان دهنده 0.5 )نیم( واحد انسولین است(.
سرنگ 0.5 میلی لیتری: می تواند تا 50 واحد انسولین را در خود 

جای دهد )هر درجه نشان دهنده 1 واحد انسولین است(.
سرنگ 1 میلی لیتری: می تواند تا 100 واحد انسولین را در خود 

جای دهد )هر درجه نشان دهنده 2 واحد انسولین است(.

در سرنگ 1 میلی لیتری از سوزن های گیج 29 یا 30 ولی در سرنگ های 
0.5 و 0.3 میلی لیتری از سوزن های گیج 31 استفاده می شود. طول 

سوزن می تواند 8 یا 12.7 میلی متر باشد. 
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ظرفيت

نيم واحدانسولين
فاصله بين دو خط

گيج 31 ، طول 8 ميليمتر

گيج 31 ، طول 8 ميليمتر

گيج 30 ، طول 8 ميليمتر

گيج 30 ، طول 8 ميليمتر

گيج 30 ، طول 8 ميليمتر

گيج 29 ، طول 12/7 ميليمتر

گيج 30 ، طول 12/7 ميليمتر

يك واحدانسولين
فاصله بين دو خط

دو واحدانسولين
فاصله بين دو خط

سوزن درجه بندي



امروزه سرنگ های موجود در بازار، کاربرد آسانی دارند. سوزن به بدنه 
سرنگ متصل می شود، بنابراین فضای مرده از بین می رود و باقیمانده 

انسولین در سرنگ باقی نمی ماند.

 سرنگ با دو درپوش محافظت می شود:

یک درپوش از سوزن و دیگری از پیستون حفاظت می کند.
قبل از استفاده مطمئن شوید که پوشش های محافظ را جدا کرده اید.

 به یاد داشته باشید که سرنگ ها یک بار مصرف هستند و فقط برای 
یک تزریق مورد استفاده قرار می گیرند.

سرنگ استفاده شده دیگر استریل نیست و باید دور انداخته شود. 
سرنگ های انسولین کوچک هستند و خواندن درجه ها مشکل است، 
بدین منظور، سرنگ هایی در دنیا تولید شده است که دارای لنز است 
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1 2

و خواندن اعداد را آسان تر می کند و از بروز مشکل در انتخاب دوز 
انسولین جلوگیری می کند.

در هنگام استفاده از این لنزها باید نکات ساده زیر را رعایت کنید:
1- یک انتهای لنز را مقابل بدنه سرنگ قرار دهید و در یک انتهای 

سرنگ ثابت کنید.
2- انتهای دیگر لنز را در جهت دیگر سرنگ قرار دهید و بدنه سرنگ 

را از دو طرف فشار دهید.
3- سرنگ را مانند همیشه استفاده کنید.

3
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قلم انسولين

راه دیگر برای تزریق انسولین، استفاده از قلم انسولین 
است. از آن جهت نام این وسیله را قلم گذاشته اند که 
شبیه قلم )خود نویس( است. هم اکنون مدل های مختلفی 
از قلم در بازار وجود دارد، پس مهم است که طرز کار با 
آن را یاد بگیرید و قبل از استفاده، به دقت دستورالعمل 

قلم را بخوانید.
 

درپوش قلم

سر سوزن

ويال انسولين

پيستون

درجه انتخاب دوز انسولين
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برای استفاده بهینه از قلم، بسیار مهم است که شما قسمت های مختلف 
قلم انسولین را بشناسید.

درپوش قلم: از کارتریج انسولین محافظت می کند و آن را برای 
حمل و نقل مناسب می سازد.

سوزن قلم: قسمتی است که باید به انتهای قلم متصل شده باشد و 
در هر تزریق باید تعویض گردد.

پیستون: انسولین را از کارتریج خارج می نماید.

دکمه تزریق: با فشار دادن آن تزریق انسولین شروع می شود.
 

انتخاب کننده دوز انسولین: برای تعیین دوز دقیق تزریق انسولین 
به کار می رود.

کارتریج انسولین: قسمتی که حاوی انسولین است؛ یک محفظه 
شفاف که دارای درپوش الستیکی است.
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دو نوع قلم در بازار وجود دارد:
قلم هایی که امکان پر کردن مجدد آنها وجود ندارد  

.)disposable pens(
قلم هایی که امکان پر کردن مجدد آنها وجود دارد  

.)refillable pens(

:)disposable pens( قلم هایی که امکان پر کردن مجدد آنها وجود ندارد
ویال در این نوع قلم ها، جزیی از خود قلم و دارای 300 واحد انسولین 

است. 
وقتی پیستون به انتهای ویال برسد نشان دهنده این است که انسولین 

قلم تمام شده است و باید قلم به دور انداخته شود.
طول مدت استفاده از قلم بستگی به انسولین تزریقی روزانه شما دارد. 
معموال این نوع قلم ها پالستیکی هستند و بعد از جدا کردن سوزن 

می توانید آن را همراه سایر زباله ها دور بیندازید.
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:)refillable pens(قلم هایی که امکان پر کردن مجدد آنها وجود دارد
این نوع قلم ها دارای یک قطعه مکانیکی است که به فرد مصرف کننده 
کارتریج  ورود  برای  محلی  و  دهد  می  را  انسولین  دوز  تنظیم  اجازه 
انسولین دارد که دارای درپوشی است که کارتریج را از نور آفتاب و 
گرد و غبار مستقیم حفظ می کند.  معموال این نوع قلم ها فلزی هستند 
و بنابراین سنگین تر از قلم هایی است که امکان پر کردن مجدد آنها 
وجود ندارد. وقتی انسولین تمام شد )قطعه پالستیکی قرمز یا مشکی به 

قسمت باالی کارتریج رسید(، کارتریج کهنه باید با نو تعویض شود.

وقتی شما از این نوع قلم ها استفاده می کنید، باید به یاد داشته 
باشید که همه انواع قلم ها برای همه انواع انسولین ها مناسب 

نیستند.
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سوزن قلم باید با قلم انسولین استفاده شود. هر سوزن دارای یک پوشش 
کاغذی محافظ برای استریل نگهداشتن آن و دو درپوش است:
درپوش داخلی: که به طور مستقیم روی سوزن قرار می گیرد.

درپوش بیرونی: سبب محافظت سوزن می شود و باعث می شود که 
در هنگام استفاده یا جدا کردن سوزن مطمئن باشیم که سوزن، استریل 

و سالم است.

سوزن قلم:
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 سوزن قلم دو قسمت دارد:

قسمت بیرونی

قسمت درونی

قسمت بیرونی، همان قسمتی است که موقع تزریق انسولین وارد 
پوست می شود. این قسمت از سه جهت تیز شده است )تکنولوژی تراش 
سه گانه( و با روغن سیلیکونی مخصوصی لغزنده شده است. این امر 

باعث می شود که در هنگام تزریق، درد کمتر باشد.
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قسمت درونی در ادامه قسمت بیرونی قرار دارد و درپوش پالستیکی 
کارتریج را سوراخ می کند. در ساخت این قسمت از تکنیک خاصی 
برای صیقل دادن سوزن به نام )anti-coring(  استفاده شده است که 

سبب می شود:
- اصطکاک بین سوزن و کارتریج در هنگام اتصال بسیار کم شود.

- از ورود ذرات الستیکی کارتریج به داخل انسولین جلوگیری شود. 
- با جلوگیری از آلوده شدن انسولین در کارتریج، تزریق مطمئن تر شود.

استفاده از سوزن دو سر باعث می شود که از آسیب نوک سوزن در 
همان  یعنی  شود،  جلوگیری  انسولین  کارتریج  کردن  سوراخ  هنگام 

اتفاقی که در زمان استفاده از سرنگ ها می افتد.
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 به یاد داشته باشید که قلم ها و کارتریج های تولید شده توسط شرکت های 
مختلف، قابل تعویض با یکدیگر نیستند ولی اغلب سوزن ها به شرط 
انسولین دنیا سازگار  قلم های  اغلب  با   ISO11608:2000 داشتن 

هستند. 

اگر قلم ها و سوزن آنها با یکدیگر متناسب )سازگار( نباشند، احتمال 
نشت دارو در هنگام تزریق وجود دارد. معموال متناسب بودن قلم با 
هر نوع سوزن، بر روی جعبه سوزن و در دستورالعمل قلم مربوطه ذکر 

می شود.

سازگار با تمامي قلم ها
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سوزن هایی با قطرهای مختلف در بازار موجود است. قطر سوزن با 
واحدی به نام گیج تعیین می شود. هر چه گیج سوزن بیشتر باشد، قطر 

آن نازک تر است و به هنگام تزریق درد کمتری حس می شود.

انواع زیر در دسترس هستند:

گیج 32 )با طول 6 و 8 میلی متر(
گیج 31 )با طول 6 و 8 میلی متر(

گیج 30 )با طول 8 میلی متر(
گیج 29 )با طول 12میلی متر(

اندازه های مختلف سوزن ها روی بسته آنها مشخص شده است و رنگ های 
مختلفشان، تشخیص را آسان تر کرده است.
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گيج 29
0/33 ميليمتر

گيج 30
0/30 ميليمتر

گيج 31
0/25 ميليمتر

گيج 32
0/23 ميليمتر
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سوزن گیج 32، دیواره بیرونی نازک تری دارد در حالی که لوله میانی 
آن به اندازه سوزن های قطورتر است. این به آن معناست که:

جریان انسولین در سوزن نازک به اندازه سوزن های قطور تر است.
این نوع سوزن ها برای همه انواع انسولین با غلظت کم و زیاد قابل 

استفاده است.

نازک ترین سوزن موجود در بازار فعلی، گیج 32 است.

سوزن گيج 32 سوزن هايي با 
قطر بيشتر
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سوزن مناسب را انتخاب کنيد:

برای اطمینان از تزریق صحیح انسولین، بسیار مهم است که از سوزنی 
استفاده شود که قطر و طول مناسبی داشته باشد.

1- طول مناسب
طول سوزن، عمق تزریق را تعیین می کند. 
احتمال  باشد،  کوتاه  خیلی  سوزن  اگر 

عفونت سطحی وجود دارد. 

طول سوزن با میلی متر بیان می شود که باید با بدن شما متناسب باشد. 
بسیار مهم است که توصیه های پزشکتان را در نظر داشته باشید که مطمئن 

شوید که تزریق را درست انجام می دهید.
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تزریق انسولین در محل مناسب برای کنترل قند خون حائز اهمیت است. 
مهم این است که تزریق انسولین در الیه چربی زیر پوست انجام شود. 
مطالعات اخیر نشان می دهند که قطر پوست )قسمت صورتی رنگ شکل 
پایین( اغلب افراد بدون توجه به سن، وزن و جنس یا نژاد تقریباً مشابه 
یکدیگر است و بین 1/9 تا 2/4 میلی متر است ولی ضخامت چربی زیر 
پوست )قسمت زرد رنگ( در افراد مختلف تفاوت قابل توجهی دارد و 

مرتبط با جنس و وزن بدن است. 
بنابر این استفاده از سرسوزن های کوتاه تر )4 و 6 میلی متر( برای اغلب 

افراد انتخاب مناسبی است. 

اگر سوزن خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد، تزریق یا بسیار سطحی و یا 
بسیار عمیق انجام می شود. برای همین است که باید از توصیه های 

کادر پزشکی کمک بگیرید.
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انتخاب  بر  عالوه  انسولین،  صحیح  تزریق  از  اطمینان  برای 
درست طول سوزن، قطر سوزن هم مهم است.

2- قطر نازک
این نوع سوزن ها درد بسیار کمی دارند.

قطر سوزن تعیین کننده میزان درد در هنگام تزریق است. 
نازک تر مالیم تر وارد پوست می شود. به  سوزن های 
همین دلیل است که شما با سوزن های نازک درد را کمتر 

حس می کنید.
قطر سوزن با واحدی به نام گیج تعیین می شود. هرچقدر 
گیج بیشتر باشد، سوزن نازک تر است و هرچقدر گیج 

کمتر باشد، سوزن قطر بیشتری دارد.

قطر سوزن

گيج 29
0/33 ميليمتر

قطر سوزن

ميزان احساس درد

گيج 30
0/30 ميليمتر

گيج 31
0/25 ميليمتر

گيج 32
0/23 ميليمتر
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امروزه سوزن های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها 
بسیار نازک هستند که شما می توانید تزریق آسان، مطمئن و 

مهم تر از همه کم درد را تجربه کنید.

با طول مناسب مطمئن  نازک  انتخاب سوزن های  از  این که  از  پس 
شدید، براساس جدول زیر می توانید زاویه تزریق انسولین را با توجه به 

میزان چربی بدنتان تعیین کنید.

در هر شرایطی، انتخاب سوزن بسیار مهم است، 
بنابراین ما به شما توصیه می کنیم که با کادر درمان خود مشورت 

کنید. آنها می دانند که کدام سوزن برای شما مناسب تر است.
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قسمت سوم- روش های تزريق  

محل تزريق

محل تزریق بر اساس نوع انسولین تعیین می شود )با در نظر گرفتن 
توصیه های کادر درمان(. به طور کلی، بهترین محل جایی است که 
بافت عضالنی آن منطقه کمتر باشد. قبل از تزریق توجه کنید که پوست 
تمیز باشد. در صورت لزوم، محل تزریق را با آب گرم و صابون بشویید 

و خشک کنید.

- مدام محل تزریق را تغییر دهید )دست ها، باسن، شکم، ران ها(.

- برای جلوگیری از ایجاد لیپودیستروفی، توصیه می شود که تزریق 
در نقاط مختلف یک محل انجام شود )مثال تزریق در نقاطی با فاصله 

4- 2 سانتی متر در هر محل(.

- بسیار مهم است که تزریق ها تا جای ممکن در یک محل و در یک 
زمان مشخص انجام شود. مثال اگر شما در هنگام صبح در شکم خود 
تزریق می کنید، سعی کنید این الگو را در روزهای بعدی نیز تکرار کنید.

الگو های دو صفحه بعد در مورد زمان و محل تزریق به شما کمک 
می کنند. 
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نحوه استفاده از الگو:
برای تزریق منظم انسولین، می توانید از جدول روبرو استفاده کنید. در 
جدول، زمان و تاریخ تزریق را بنویسید. در قسمت بعدی جدول، محل 

تزریق انسولین را عالمت بزنید. 
بعالوه شما می توانید با شماره تلفن 88793909 )شرکت فریرآساطب( 
تماس گرفته و قاب های تزریق انسولین برای قسمت دست، پا و شکم 
را به صورت رایگان سفارش دهید. این قاب های تزریق به شما کمک 

می کند که انسولین را کاماًل منظم تزریق کنید.

قاب تزریق انسولین در پا قاب تزریق انسولین در شکم
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الگوی صفحه قبل، به شما کمک می کند که تغییرات محل و نقاط تزریق 
را شناسایی کنید و به این ترتیب از تشکیل لیپودیستروفی جلوگیری 

کنید. 

لیپودیستروفی، تغییر بافت پوستی است و زمانی رخ می دهد که تزریق های 
متناوب همیشه در یک منطقه انجام شود. این مشکل در ابتدا معموال دیده 
نمی شود ولی به مرور زمان، پوست تغییر شکل می دهد و ورم می کند 

که عالوه بر ظاهر نامناسب، جذب انسولین را هم مختل می کند. 

بسیار مهم است که در موقع تشکیل لیپودیستروفی، از تزریق انسولین در 
آن منطقه جلوگیری شود.

بفهـمیـد   آنکــــه  بـــرای 
لیپودیستروفی در حال تشکیل 
است، می توانید محل تزریق 
را لمس کنید، اگر حس کردید 
زیر  کوچکی  های  گره  که 
محل  دارد،  وجود  پوستتان 

تزریق را تغییر دهید.
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مراحل تزريق انسولين:

ابتدا هر آنچه نیاز دارید، بیاورید.
دست های خود را به دقت بشویید و خشک کنید.

انسولین مـورد استفاده را در محل خشک و تمیز نگهداری 
کنید.

نوع انسولین خود را همیشه کنترل کنید، بخصوص اگر شما دو 
نوع انسولین متفاوت تزریق می کنید. بعالوه شما باید همیشه تاریخ 
انقضای نوشته شده روی ویال یا کارتریج انسولین را بررسی کنید.

همیشه به یاد داشته باشید که محل تزریق را تغییر دهید.
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 پوست باید قبل از تزریق تمیز باشد، در صورت نیاز پوست را با آب 
گرم و صابون بشویید و خشک کنید.

بر اساس توصیه پزشک و کادر درمان ممکن است که شما به سرنگ، 
ویال انسولین، قلم انسولین، سوزن قلم و کارتریج نیاز داشته باشید.
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اگر از سرنگ استفاده می کنيد:

در هنگام استفاده از این لنزها باید نکات ساده زیر را رعایت کنید:
1- لنز را مانند شکل زیر به درستی جاسازی کنید.
یک انتهای لنز را مقابل بدنه سرنگ قرار دهید.

انتهای دیگر لنز را در جهت دیگر سرنگ قرار دهید.

لنز را از دو طرف بر روی بدنه سرنگ فشار دهید که لنز به خوبی 
جا بیفتد. 

هم اکنون انتخاب دوز صحیح انسولین آسان تر است زیرا واحدهای 
سرنگ بزرگ تر و واضح تر است.
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را  انسولین  شیشه  درپوش   -2
ها  بیمارستان  )در  کنید  ضدعفونی 

و مراکز درمانی(.

3- بعد از برداشتن درپوش محافظ 
مناسب  دوز  سرنگ،  پیستون  از 
انسولین مورد نیاز را از سرنگ بیرون 
بکشید )این کار سبب ورود هوا به 

سرنگ می شود(.

4- بعد از برداشتن درپوش سوزن، 
و  کنید  انسولین  وارد شیشه  را  آن 
جلو  طرف  به  را  سرنگ  پیستون 
خروج  سبب  کار  )این  بفشارید 
هوایی می شود که در مرحله قبل 

کشیده بودید(.
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5- شیشه انسولین را معکوس کنید 
و پیستون را به آرامی بیرون بکشید، 
دوز مناسب انسولین را تنظیم کنید، 
سپس سرنگ را از شیشه انسولین 

بیرون بیاورید.

را  هوا  های  حباب  شما  اگر   -6
در سرنگ دیدید، سر سوزن را به 
با  بار  چند  نگهدارید،  باال  سمت 
انگشت به بدنه سرنگ ضربه بزنید، 
پیستون را به جلو هل دهید، این کار 

حباب ها را خارج می کند.

هم اکنون سرنگ برای تزریق آماده است.

41



1- اگر از قلم هایی استفاده می کنید، 
آنها  مجدد  کردن  پر  امکان  که 
 ،)refillable pens( وجود دارد
کارتریج انسولین جدید را وارد کنید 
در قلم قرار دهید و قلم را ببندید. 
اگر از قلم هایی استفاده می کنید، 
که امکان پر کردن مجدد آنها وجود 
 ،)disposable pens( ندارد 
کارتریج را کنترل کنید که انسولین 

کافی برای هر تزریق داشته باشد.

کنید:  متصل  قلم  به  را  سوزن   -2
سوزن  و  بردارید  را  محافظ  کاغذ 
آرامی  به  قلم  پیچ دار  را روی سر 

محکم کنید.

با فشار مالیم روی سوزن به پیچاندن 
سر سوزن تا انتها ادامه دهید. 

اگر از قلم استفاده می کنيد:
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تازه  از سوزن  تزریق  برای هر   -1
استفاده کنید.

کنید:  متصل  قلم  به  را  سوزن   -2
سوزن  و  بردارید  را  محافظ  کاغذ 
آرامی  به  قلم  پیچ دار  را روی سر 

محکم کنید.

با فشار مالیم روی سوزن به پیچاندن 
سر سوزن تا انتها ادامه دهید. 

همیشه به خاطر داشته باشید که برای هر تزریق، از یک سوزن جدید 
استفاده کنید.
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برای  قلم  و  باشد  رفته  کامل جا  3- مطمئن شوید که سوزن 
استفاده آماده باشد.

4- برای هواگیری انسولین، در حالی 
که قلم را به سمت باال گرفته اید، 2 
واحد انسولین انتخاب کنید و دگمه 
تزریق را بفشارید به نحوی که یک 
قطره انسولین در نوک سوزن ظاهر 

شود.

را  انسولین  دوز  کننده  انتخاب   -5
بر حسب واحدهای انسولین مورد 

نظرتان بچرخانید.

اگر سواالت دیگری دارید، با دقت دستورالعمل قلم خود را بخوانید، 
شما همه اطالعاتی را که الزم دارید، کسب خواهید کرد.
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برای جذب بهتر انسولین، تزریق نباید خیلی سطحی )درون پوست( 
و یا خیلی عمیق )درون ماهیچه( انجام شود زیرا سبب ورود بسیار 
آهسته یا بسیار سریع انسولین به خون می شود. بنابراین تزریق باید 

به بافت زیر پوستی انجام شود.

1- پوست را با یک نیشگون بگیرید.

2-  سوزن را ترجیحا به صورت عمودی  
)با زاویه 90 درجه( وارد کنید.

3- پوست را رها کنید و انسولین را 
تزریق کنید.

برای اطمینان از این امر:

4- قبل از خروج سوزن از پوست، تا 10 بشمارید. این امر بخصوص 
اگر از قلم استفاده می کنید بسیار مهم است، زیرا این وسیله انسولین را 

فوری وارد بدن نمی کند و به زمان نیاز دارد.

پوست

بافت زير پوستي

ماهيچه
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مراحل تزيق انسولين در يک نگاه
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مراحل تزيق انسولين در يک نگاه
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به ياد داشته باشيد که:

محل را پس از تزریق ماساژ ندهید، ولی یک فشار کوچک 
برای جلوگیری از جذب سریع انسولین مناسب است.

انسولین یک داروی حیاتی برای شماست، پس آن را با دقت 
تزریق کنید. 

اگر شما با هر گونه مشکلی مواجه شدید، با کادر درمان خود 
تماس بگیرید. 

اگر هنوز سواالتی در ذهن شما وجود دارد، بهتر است که 
شروع انسولین درمانی خود را یک روز به تعویق بیندازید و 

اطالعات بیشتری به دست آورید. 
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هيچ گاه سوزن را دوباره استفاده نکنيد!!!

سوزن قلم، وسیله ای استریل و یکبار مصرف است که در هر 
تزریق باید تعویض گردد، در غیر این صورت شما در معرض 

خطرات زیر هستید:

1- دوز صحیح را نخواهید داشت: اگر در بین تزریق ها، سوزن شما 
متصل به قلم باقی بماند، ترکیب انسولین ممکن است تغییر کند.

2- هوا از طریق سوزن وارد کارتریج می شود: حباب های هوا 
سبب کاهش جریان انسولین در حین تزریق می شود، بعالوه این 
احتمال نیز وجود دارد که مقدار تزریق دارو کمتر از دوز مورد 

نیاز باشد.

3- انسولین، کریستالی می شود: اگر در بین تزریق ها، سوزن 
شما متصل به قلم باقی بماند، انسولین باقی مانده در درون قلم، 
کریستالی می شود و به صورت کامل یا جزئی سبب انسداد سوزن 
می شود و به این ترتیب سبب بروز مشکالتی در تزریق می شود.

هيچ گاه سر سوزن را دو بار استفاده نکنيد
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4- سوزن قلم استریل نخواهد بود: بعد از یک بار استفاده از 
سوزن، باید آن را دور انداخت زیرا آلوده به میکروب و گرد و 

غبار شده است.

5- تزریق های دردناک تری خواهید داشت: در هنگام تزریق، 
ماده ای که سوزن را لغزنده می کند، به طور کامل از بین می رود 
و نوک سوزن تغییر شکل می یابد )مانند چنگگ می شود(، به 

طوری که شکل اولیه خود را از دست می دهد و سبب درد و 
پارگی بافت پوستی می شود.

در صفحات گذشته ما در مورد لیپودیستروفی صحبت کردیم 
)تغییر در توزیع طبیعی بافت چربی بدن(. این تغییرات می تواند 

ok
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در اثر سوزن های خم شده یا تغییر شکل یافته نیز ایجاد شود.
به طور خالصه، استفاده بیشتر از یک بار از سوزن ها احتمال بروز 

یک یا چند مورد ذیل را فراهم می کند:

دوز ناصحیح ← سبب نامتعادل شدن قند خون می شود.

کریستالی شدن انسولین ← سبب بروز مشکالتی در تزریق 
انسولین می شود.

استریل نبودن

لغزنده نبودن ← سبب تزریق های دردناک تری می شود.

لیپودیستروفی ← سبب جذب ناکارامد انسولین می شود.

تغییر شکل پیشرونده پوست توسط سوزن چنگکی شکل  ← 
درد بیشتر و پارگی بافت پوست.

پس بهتر است 
ريسک نکنيد
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