انسولین هورمونی است که بطور طبیعی از پانکراس( لوزالمعده ) ترشح
می شود .این هورمون در سوخت و ساز قندها و کنترل قند خون نقش
مهمی را به عهده دارد .در دیابت ترشح انسولین دچار اختالل می شود
و فرد به داروی انسولین نیاز پیدا می کند .بویژه در نوع اول آن که فرد
بای د برای همه عمر به خود انسولین تزریق کند .بنابراین این افراد باید
روش دقیق و صحیح تزریق انسولین را بیاموزن د .چه ار دس ته داروی
انسولین در بازار وجود دارد که تفاوت آن ها در زمان شروع اث ر زم ان
به اوج رسیدن اثر و مدت اثر دارو می باشد و شامل موارد زیر است:


انس و ین بووا ا وور وو ل سپ و

یسوو ر  )Lisproآسوو ا ا

 :)Aspartشروع اثر آن از  5تا  15دقیقه بعد از تزری ق اس ت و
اثر آن بعد از یک تا یک و نیم ساعت به حداکثر خود می رسد و 3
تا 4ساعت اثر آن ادامه دارد 5 .تا  15دقیقه بع د از تزری ق حتم ا
باید غذا مصرف شود.


انس ین سریع اال ر سپ گ ال  :)Regularشروع اثر آن ن یم
تا یک ساعت بعد از تزریق است و اثر آن بعد از  2ت ا 4س اعت ب ه
حداکثر می رسد و  6تا  8ساعت ادامه دارد 20.تا  30دقیقه بعد از
تزریق آن باید غذا مصرف شود .معموال همراه با نوع متوسط االث ر
مثل ان پی اچ تجویز می شود.



انس ین ست سط اال ر سپ ان پی اچ  :)NPHشروع اثر آن  2تا
 4ساعت است و اثر آن بعد از  6تا  10ساعت به حداکثر می رسد
و 15تا 16ساعت اثر آن ادامه دارد.
اخیرا یک نوع انسولین به نام گالرژین وارد بازار شده که ح داکثر
اثر ندارد بنابراین احتمال بروز افت قند خون وجود ن دارد .ش روع
اثر آن کمتر از 1ساعت بعد از مصرف می باشد و تا 24س اعت اث ر
آن ادامه دارد.



نکته:

باید دقت کنید که نزدیک به زمان های شروع و حداکثر اثر غذا خورده
باشید.
افرادی که تحت درمان با انسولین هستند باید قند خون خود را چک و
نتیجه آن را یادداشت کنند و ب ه اط الع ما اوره کنینی ک دیاب ت ی ا
پزشک برسانند .در ارتباط با تع داد دفع ات چ ک قن دخون در روز ب ا
مااور خود صحبت کنید.

سرنگ انس ین

مقدار انسولین بر اساس واحد می باشد .انس ولین بای د ب ا س رنص م ص و
تزریق شود .سرنص های موجود در داروخانه ها به 100قسمت تقسیم ش ده و
هر 2قسمت با یک خط جدا شده است .پرستار یا پزشک باید ب ه ش ما نا ان
دهند که هر خط چند واحد می باشد .هم چنین شما باید مطمئن شوید ک ه
آن را به دقت یاد گرفته اید در غیر اینصورت واحد تزریق شده بیاتر یا کمتر
از حد تجویز شده خواهد بود و در نتیجه باعث بروز افت خطرناک قندخون یا
افزایش قند خون خواهد شد.
نکته :
در ارتباط با استفاده مکرر از سرنص انسولین تواف ق نر ر وج ود ن دارد زی را
سرنص های موجود در بازار یکبار مصرف می باشند اما از آنجائیک ه احتم ال
بروز عفون ت ب دنبال اس تفاده مک رر از س رنص بس یار ک م اس ت؛ بعض ی از
پژوهاگران توصیه می کنند تا زمانیکه سرسوزن کند ناده باشد می ت وان از
یک سرنص به طور مکرر استفاده کرد .در این شرایط بعد از هر بار مصرف باید
پیستون سرنص را چند بار جنو و عقب کرد تا انسولین باقی مانده خارج ش ود
سپس سرنص در ی چال نگهداری شود .در این رابطه با مااور خ ود ص حبت
کنید.
شرایط نگهداری شیاه حاوی انسولین (ویال انسولین)
 ویال انسولین باید در ی چال نگه داری ش ود ام ا وی الی ک ه در ح ال
مصرف است را می توان تا  30روز در دمای اتاق نگهداری کرد.
 ویال باز شده تا  3ماه در ی چال قابل نگهداری است.
 انسولین باید در دمای  2ت ا  30درج ه س انتیگراد حف و ش ود و از ی
زدگی محفاظت شود؛ در غیر این صورت اثر آن کاهش می یابد.
 از قرار دادن ویال انسولین در دمای باال مثل اتومبیل در بسته و گ رم و
پات شیاه اتومبیل خودداری کنید.
 ویال انسولین را نباید به شدت تکان داد.
 انسولین رگوالر باید تا آخر مصرف یکدست و شفاف باشد.
 و یال انسولین ان پی اچ قبل از مصرف باید چند بار در دس ت چرخان ده
شود تا محتویات ویال بصورت یکنواخت درآید و گرم شود .دقت داش ته
باشید رنص این نوع انسولین باید مات و شیری رنص باشد.
کایدن انسولین در سرنص
به مراحل زیر به ترتیب عمل کنید:

 -1دست ها را با آب و صابون باویید.
 -2درپوش الستیکی سر ویال انسولین را با پنبه الکل تمیز کنی د و ی ک
دقیقه فرصت دهید تا خاک شود.
 -3درپوش سوزن را بردارید.
 -4مساوی حجم انسولین تجویز شده هوا در سرنص بکا ید و ب ه درون
ویال تزریق کنید.
 -5سپس پیستون سرنص را عقب بکاید تا دارو وارد س رنص ش ود .اگ ر
حباب هوا وجود داشت دارو را برگردانید و دوب اره آن را بکا ید .اگ ر
هنوز هوا وجود داشت چند ضربه کوچک به سرنص وارد کنید .س رنص
را از ویال خارج کنید و درپوش سوزن را بگذارید.
 -6اگر قرار است انسولین از نوع سریع االثر یعنی رگوالر و متوس ط االث ر
یعنی ان پی اچ را با هم بکاید باید به ترتیب زیر عمل کنید:
 ابتدا هوا به درون ویال ان اپی اچ (انسولین شیری رن ص) تزری ق
کنید .مراقب باشید سر سوزن با انسولین تماس پیدا نکند.
 سپس هوا به درون ویال رگوالر (انسولین شفاف) تزریق کنی د و
واحد انسولین تجویز شده را بکاید.
 در مرحنه آخر سوزن را وارد ویال ان اپی اچ کنید و میزان مورد
نرر را بکاید.
 در صورت م نوط کردن دو نوع انسولین باید محنول را طی  5تا
 15دقیقه تزریق کنید.
 دقت داشته باشید اگر مراحل فوق را رعایت نکنی د انس ولین رگ والر
خاصیت خود را از دست خواهد داد.
سح تز یق

انسولین در الیه چربی زیر پوست تزریق می گردد .محل تزری ق ش امل
بازو شکم ران و سرین می باشد .محل های دقیق تزریق به ترتیب زیر
می باشند :
 1/3 میانی پات بازوها
 از دو طرف ناف  5سانتی متر فاصنه بگیرید؛ منطقه ب ین زی ر آخ رین
دنده تا برجستگی جنوئی است وان لگن
 قسمت جنوئی ران
 قسمت باالئی سرین
 اگر فرد بسیار الغر یا پیر باشد شکم بهترین محل تزریق است.

 سرعت جذب انسولین در اندام های م تنف متفاوت م ی باش د و ب ه
ترتیب شامل :شکم ب ازو ران و س رین اس ت .بن ابراین ش ما بای د
انسولین را در یک عضو تزریق کنید؛ مثال فقط بازوها در صورتی ک ه
دو بار در روز تزریق می کنید صبح در یک عضو مثال ب ازو و عص ر در
عضو دیگر مثالٌ شکم تزریق را انجام دهید.
 عضو را به مناطق مساوی تقسیم کنید و ب ین ه ر تزری ق ب ا تزری ق
بعدی  1/5-2/5سانتی متر فاصنه بگذارید و به صورت چرخای از هر
منطقه استفاده کنید.
 هر  2تا  3هفته می توانید مجدداٌ از همان منطقه استفاده کنید.
 تغییرات پوستی مثل جای زخم قرمزی جوش و غیره سرعت ج ذب
را تغییر می دهد بنابراین باید از تزریق در این مح ل ه ا خ ودداری
کنید.
 مراحل تزریق
 -1قبل از تزریق دست ها را با آب و صابون باویید.
 -2محل تزریق را از نرر وجود قرمزی درد و سفتی معاینه کنید .در
صورت وجود این عالئم از تزریق در این محل پرهیز کنید.
نکته :پوست نیاز به تمیز شدن ندارد ام ا اگ ر در مح ل آل وده مث ل
تفریح گاههای خارج از شهر به سر می برید بهتر است محل را با پنبه
الکل تمیز کنید .استفاده از الکل باعث خاک شدن و حساس ش دن
پوست می گردد.
 -3افرادی که وزن مناسب دارند باید پوست محل تزریق را بکاند یا
توسط انگاتان شست و اشاره پوست را بطرف باال بکاند تا یک چین
پوستی ایجاد شود .افراد چاق باید چین پوستی بگیرند.
نکته :کایدن پوست باعث می شود س وزن راح ت ت ر وارد پوس ت
شود.
 -4سرنص را مثل قنم در دست غالب بگیرید.
 -5سرنص را با زاویه  45تا  90درجه وارد پوس ت کنی د .اف راد چ اق
باید با زاویه  90درجه وارد کنند ( .هر چه فرد چاق ت ر باش د زاوی ه
تزریق باید بیاتر شود).
 -6سرسوزن را به سرعت وارد کنی د .س پس چ ین پوس تی را ره ا
کنید.
نکته:

تزریق در بافتی که فارده شده باشد باعث تحریک فیبرهای عص بی و درد
می شود.
 -7با دست غیر غالب انتهای سوزن را بگیرید .تا س وزن جابج ا نا ود زی را
جابجایی باعث ایجاد درد خواهد شد.
 -8دارو را به آرامی تزریق کنید.
 -9سوزن را به آرامی خارج کنید و در صورت تمایل یک گ از خا ک روی
محل بگذارید.
 از ماساژ دادن محل تزریق پرهیز کنید.
نکته :

 قبل از گرفتن دوش و حمام نباید انسولین را تزریق کنید زیرا سرعت
جذب انسولین باال می رود و خطر بروز افت قند خون وجود دارد.
 انسولین از عضوی که تحرک بیاتر دارد سریعتر ج ذب م ی ش ود.
مثال اگر در پا تزریق شود و سپس دوچرخه سواری کنید یا در دست
تزریق شود سپس تنیس بازی کنید سرعت جذب بیاتر می ش ود و
خطر بروز افت قند خون وجود دارد.

مركزآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تزریق انسولین

ع ا ض س ضعی تز یق انس ین

 آلرژی موضعی در محل تزریق :عالئم این عارضه شامل قرمزی درد تورم و
سفتی در محل تزریق می باشد .معموال این نوع واکنش  1تا  2ساعت بعد از
تزریق و در شروع درمان اتفاق می افتد و سپس خودب ود از ب ین م ی رود.
امروزه به عنت استفاده از انسولین انسانی احتمال بروز ای ن واک نش ک اهش
یافته است.
 ازبین رفتن چربی زیر پوست که بصورت یک ف رو رفتگ ی م تص ر در زی ر
پوست بروز می کند .استفاده از انسولین انسانی احتمال بروز این واک نش را
نیز کاهش داده است.
 پدید آمدن توده های چربی در زیر پوست که به عنت تزریق مک رر در ی ک
محل خا بوجود می آید .تزریق چرخای انسولین با رعایت فاصنه و م دت
زمان مناسب احتمال بروز این عارضه را کاهش می دهد.
آس زش جز ه دیابت ،ا ت قند خ ن

ش اندازه گیرل قندخ ن ا از پرستا خو د

بخ اهید.
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