
را درستت       نوع انسولینضروری است قبل از شروع مطمئن شوید که 

آماده کردن سوزن است. برای این کار ابتتتدا    قدم دوم انتخاب کرده اید. 

درپوش کاغذی سوزن را جدا کنید. سوزن را به طور مستقیم و محکم به  

سر قلم بپیچانید سپس درپوش بیرونی سوزن را بردارید و درپوش داخلی 

تست ایمنی قلم انسولین است، این عمل  قدم سومسوزن را جدا کنید.  

حباب های هوا را خارج کرده و شما را مطمئن می سازد که سوزن و قلم 

 به درستی کار می کنند.

نحوه کار با قلم انسولین قدم اول آماده کردن 

 قلم انسولین است.

 بنابراین:

پیچ تنظیم کننده مقدار انسولین را که در انتهای قلم قرار دارد تتا       -

 واحد بچرخانید. 2یک یا 

قلم را باال نگهدارید و دکمه تخلیه را کاماًل فشار دهیتد تتا ختروج         -

 قطره انسولین را مشاهده کنید.

نیازمند جذب آهسته هستید محل مناسبی است.دقت کتنتیتد از       

سانتی متری اطراف ناف بپرهیتزیتد. جتهتت         01تا 7تزریق حدود 

پیشگیری از لیپودیستروفی و حفظ جذب انسولتیتن خترختانتدن        

 نظامدار مواضع تزریق توصیه می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

هتفتتته     3تا  2بیمار نباید از یک موضع تزریق بیش از یک بار طی 

استفاده کند، بنابراین محل تزریق را هر بار حدود یک سانتی متتر  

از جای قبلی تغییر دهید. تزریق انسولین در اندامی کته ورزش و       

تمرین داده می شود موجب تسریع جذب انسولین شده و ختطتر     

ایجاد افت قندخون را به دنبال دارد.در صورتیکه قصد ورزش کردن  

دارید از تزریق انسولین در عضله ای که در طی ورزش حتداکت تر      

فعالیت را دارد بپرهیزید . و حتماً قبل از شروع ورزش از متنتاستب     

بودن سطح قند خون اطمینان حاصل کنید. تزریق خیلی عمیق یتا   

 خیلی سطحی نیز بر جذب انسولین تاثیر می گذارد.

اگر الزم بود این عمل را تکرارکنید تا قطره انسولین را در نتو  ستوزن          -

 ببینید.

بار تکرار انسولین خارج نشد، سوزن را بتا یتک ستوزن         3خنانچه پس از  -

 جدید تعویض و دوباره امتحان کنید.

 

 

 

 

 

 

انتخاب دوز مناسب برابر با تجویز پزشک است. شما باید دکمته   چهارم   قدم

مقدار انسولین را تا مقدار مورد نظر بچرخانید تا دوز مطلوب را تنظیم کنیتد.  

پنجره )عقربه( تنظیم دوز را دو بار کنترل کنید تا از مقدار دوز متورد نتظتر        

اطمینان حاصل کنید. خنانچه تنظیم دوز مورد نیازمقدور نمی باشد بایتد از     

 وجود مقدار کافی انسولین در مخزن اطمینان حاصل کنید.

انتخاب محل تزریق است. شکم بهترین محل برای تزریق بیشتتر   قدم پنجم 

انواع انسولین می باشد. خهار موضع اصلی تزریق انسولین به ترتیب سترعتت    

جذب شامل: شکم ) طرفین ناف(،  بازوها )سطح پشتی بتازوهتا(، ران هتا               

 )سطح قدامی ران ها( و باسن می باشد.

شکم سریع ترین جذب انسولین را دارد، بازو و ران دارای جذب متوسط است 

و باسن آهسته ترین محل جذب انسولین است. بنابراین در زمان هایتی کته      
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 برای شروع تزریق انسولین باید:

انگشتانتان را دور قلم مشت کنید تا محکم نگه داشتتته شتود،         -

 شست را روی دکمه باالی تزریق بگیرید.

 با دست دیگر محل تزریق را کمی خین بدهید. -

درجه( وارد کنید و ستپتس    01سوزن را به سرعت و عمود )زاویه   -

 خین را رها کنید.

دکمه تخلیه را فشار دهید تا متوقف شود. )پنجره مقدار دارو بته     -

 صفر برخواهد گشت(

پنج تا ده ثانیه سوزن را داخل بدن نگه دارید تا انسولین پتس از      

 تزریق به بیرون نشت نکند.

 

 

 

 

 

 

برداشتن سوزن است. برای این کار سوزن را بته طتور       قدم هفتم

مستقیم از پوست خارج کنید. محل تزریق را ماساژندهید. درپتوش    

خارجی سوزن را مجدداً بر روی آن قرار داده و پیچ آن را ستفتت       

کنید. سوزن مصرف شده را از روی قلم باز کنید و داختل ستطتل       

زباله با بدنه سخت بیندازید و سپس درپوش قلم را مجدداً بگذارید.

)در صورت رعایت شرایط بهداشتی امکان استتتفتاده متجتدد از             

سرسوزن ، تا زمانیکه یک سوزن کند نشده وبه راحتی وارد پوستت  

 می شود وجود دارد.(

 کاربرد صحیح قلم انسولین

 8تتا       2انسولین جدید و باز نشده در یخچال نگهداری شود در دمای )  -

 درجه سانتی گراد(

درجه اتتا  و     22قلمی که در حال مصرف است می تواند در دمای زیر  -

 دور از نور مستقیم آفتاب و حرارت نگهداری شود.

 روز استفاده نکنید. 31قلم باز شده را بیش از  -

 گالرژین نباید مخلوط یا رقیق شود. -

درجه نگهداری شود خرا  31انسولین نباید فریز شود و یا در دمای باالی  -

 که روی عملکرد و توانایی انسولین اثر می گذارد.

 انسولین بعد از گذشتن تاریخ انقضا نباید استفاده شود. - 

 موارد احتیاط

 بیمار را آموزش دهید و از او بخواهید که یک تزریق آزمایشی انجام دهد. -

 قلم را نیم تا یک ساعت قبل از مصرف از یخچال بیرون بیاورید. -

 تزریق باید با دستان پاکیزه و در محل مناسب و تمیز صورت گیرد. -

استفاده از الکل در موضع تزریق توصیه نمی شود خون ممتکتن استت       -

الکل توسط سرسوزن به داخل بافت ها حمل شود و متوجتب واکتنتش           

موضعی شود. درصورت مصرف الکل حتمًا اجازه دهید که متحتل کتامتالً        

 خشک شود.

ماساژ محل تزریق انسولین توصیه نمی شود زیرا سبب افزایتش جتذب      -

 انسولین می شود و زمان اثر انسولین غیرقابل پیش بینی می شود.

بعد یا قبل از دوش آبگرم یا سونا تزریق را انجام ندهید ختون افتزایتش       -

 درجه حرارت پوست سبب افزایش سرعت جذب انسولین می شود.

سعی کنید که از روی لباس تزریق نکنید. خرا که طتول ستوزن       -

کوتاه می شود و احتمال تزریق نامناسب بیشتر می شود و از طرف 

 دیگر منطقه تزریق هم مورد بررسی قرار نمی گیرد.

از تزریق در ریشه مو، زخم ها، خال یا سایر ضایعات پوستی جتداً   -

 خودداری کنید.

در صورت نیاز به حمل و نقل انسولین در دمایی باالتر از دمتای     -

اتا  و در فصل گرما و سفر و همچنین در سرمای شدید قلم ختود  

را داخل کیف های خنک نگه دارنده و محافظ انسولین قرار دهیتد.  

این کیف ها نیاز به یخچال، یخ، بر  و باطری ندارند و تنها با خنتد  

 2دقیقه قراردادن در آب شارژ می شوند و انسولین را برای حتدود    

 شبانه روز خنک نگه می دارند.

 موارد احتیاط گروه خاص

میلتی   2و  4در دوران بارداری استفاده از سرسوزن های کوتاه )   -

متری ( سبب کاهش مقدار تزریق  انسولین می شود. از تتزریتق         

انسولین در اطراف ناف و یا مناطقی از شکم که کشیده شده بتایتد   

 خودداری کرد.

استفاده ازقلم برای افراد سالمند ارجتح استت، آمتوزش افتراد            -

 خانواده و یا دوستان فرد سالمند بسیار توصیه شده است.

 کلینیك دیابت درمانگاه آل محمد )ص(

 فوق تخصص غدد و متابولیسم-دکتر تكتم کاملیان 

 99333تلفن تماس و نوبت دهي: 
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