
  
 

  

 

 

 انسولین چیست؟

انسولین هورمونی است  هتپ نکناسالولولالده(تولولیت( متی ه ت(   

سبب  ر د ق ( بپ داخل سلولهک می شتود  هدتپ ستلولهک ال ق ت( بتپ 

ع وان م بع انسژی استفکدت می ه  (  قتی انسولین نبکش(، ق ( ندی 

شوَدوق ( ختون بتک.و  در لوان(  ارد سلولهک شود   در خون جدع می 

 این مواقع، ب(ن نیکلم ( دریکف  انسولین لزریقی اس  

 انواع انسولین

این نوع ال انسولین ظتکهسی شتفکی یتک یباتی  انسولین رگوالر: -1

 دارد   شدک ین را لح  ع وان انسولین یبای خواهی(ش کخ   

                         

هکی متوست  ارتس قتسار دارد  در گس ت انسولین : NPHانسولین  -2

 شدک این نوع انسولین را بک ظکهسی شیسی خواهی( ش کخ  

 

 NPHانستولین  %07این نوع انسولین شکمل  :33/03انسولین  -3

انسولین رگو.ر اس   رنگ ظکهسی ایتن نتوع انستولین هت(ر  07%  

 اس  

 روش نگهداری ویال انسولین 

در محتل خ تن ندهت(اری   یکل انسولین بکی( در درب یخچکل یک -1

 شود 

ال قسار دادن  یکل انسولین در درجپ حسارت بک.   یک نزدیتن یت   -2

 خودداری ندکیی( 

 موقع خسی( بپ لکری  انقضکء ر ی  یکل انسولین دق  ه ی(  -0

موقع خسی(   هدچ ین قبتل ال استتفکدت ال انستولین .لس است   -4

  ی  لدگی بسرستی   یکل حک ی انسولین ال نظس  جود ذرات خکرجی

 شود 

 یکل انسولین رگو.ر لتک یختسین مقت(ار میتسفی بکیت( شتفکی    -5

یا(س  بکش(، در صورلی هپ انسولین رگو.ر ه(ر ش( ال میتسی ین 

 خودداری ندکیی( 

ال قسار دادن  یکل انسولین در بسابس نور یفتکب   گسمتک ختودداری  -6

 ه ی( 

 07لک  22یکدداش  ه ی( لیسا لکری  شس ع استفکدت ال انسولین را  -0

 ر ل می لوانی( ال ینهک استفکدت ه ی( 

طی مسکفست بهتس اس  انسولین را در هیف دستی ختود حدتل  -2

 ه ی( نپ در چد(انی هپ بپ قسد  بکر می سپکری( 

نیکلی نیس  هپ  یکلهک   قلم هکی انسولین نس ال بتکل شت(ن در  -9

کی م کستبی بتسای یخچکل ندهت(اری شتون(، بلاتپ دمتکی التک  دمت

 نده(اری ینهکس  

 

 سرنگ انسولین:

سسنگ انسولین یتن ستسنگ مخیتوس است  هتپ ال ستسنگ هتکی 

مهدولی، هوچن لس است    بتسای هدتی(ن انستولین ال  یتکل هتکی 

مخیوس استفکدت می شود  در صورت رعکیت  ناتکت استتسیل، هتس 

سسنگ را می لوان فق  بسای خود بیدکر لتک لمتکنی هتپ ه ت( ندت(ت 

 استفکدت هسد  بکش(

 ان(الت متفک ت اس : 0سسنگ هکی لزریقی انسولین دارای 

 احت( انستولین را در  07میلی لیتسی هپ می لوان( لک  0/7سسنگ -1

 احت( انستولین  5/7خود جکی ده(   هس درجتپ ین ندتکن ده ت(ت 

 اس  

 اح( انستولین را در  57میلی لیتسی هپ می لوان( لک  5/7سسنگ  -2

  اح( انسولین اس   1هس درجپ ندکن ده (ت خود جکی ده(   

 اح( انستولین را در  177میلی لیتسی هپ می لوان( لک  1سسنگ  -0

  اح( انسولین اس   2خود جکی ده(   هس درجپ ندکن ده (ت 

 محل های تزریق انسولین:

انسولین مهدو. بپ صورت لیس جل(ی در ماکن هکیی ال بت(ن هتپ بتپ 

نوس   جود دارد، لزریت  متی شتود ایتن ان(الت هکفی چسبی در لیس 

 ماکن هک عبکرل ( ال:

 نکهک: قسد  ر ی ران هک بپ طسی بک.   نکیین  -1

 سکنتی متسی اطسای نکی لک نهلوهک  5شام: ال شهکع  -2

 بکل هک: قسد  بک.   بیس نی  -0

بکستتتتتتتن: ربتتتتتتتع فوقتتتتتتتکنی   ختتتتتتتکرجی بکستتتتتتتن -4

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://hafezsalamat.ir/wp-content/uploads/nph.jpg&imgrefurl=http://hafezsalamat.ir/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C/&docid=j03An4_cmV5YUM&tbnid=N9dArJ5hTwmnEM:&w=300&h=200&ei=9YD8VNqwHYnzao7BgtAD&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


  
 

  

 

 

 

وگیسی ال نی(ایش لغییسات نوستی ال جدلپ سختی نوس    بسای جل

 2الی  1لحلیل عضالنی، لزری  انسولین بکی( بپ صورت چسخدی   

 سکنتی متس بک فکصلپ ال محل لزری  قبلی انجکس شود 

سسع  جذب انسولین در شام سسیع لس ال بکل هک   در بکل هک سسیع 

 ی بکش(  لس ال ران هک   در ران هک سسیع لس ال بکسن م

اگس بیش ال ین لزری  در ر ل انجکس می دهی( ال چ ( عضو جه  

لزری  استفکدت ه ی(  بپ طور مثکل بهتس اس  صبح هک ر ی شام   

 به(ظهسهک در نکهک یک دس  هک لزری  شود 

 چگونه انسولین را تزریق کنیم؟

 قبل ال هس لزری  بکی( دستهک را هکمال بدویی(  -1

یک شیسی، شیدتپ ین را بتپ  NPHال انسولین در صورت استفکدت  -2

یرامی بین هف د  دست  بغلتکنیت(  لتی ال لاتکن شت(ی( ختودداری 

 ه ی( 

درنوش نالستیای شیدپ هکی انسولین را بک ن بتپ الالتی لدییتز  -0

 ه ی( 

مق(اری هوا، مهکدل انسولی ی هپ قسار اس  لزری  شود بک سسنگ  -4

هدی(ت   بپ  یکل انسولین  ارد ه ی(  در صورلی هپ د  نوع انسولین 

استفکدت می شود قبل ال هدی(ن انسولین مهکدل مجدوع هس د ، هوا 

داخل سسنگ هدی(ت   بپ لسلیب هوا را ب( ن لدکل نوک ستولن بتک 

(ا شیسی   سپس شفکیو ندکیی(  بت( ن ختس   مکیع داخل  یکلو ابت

ستتسنگ ال  یتتکل شتتفکی،  یتتکل را بسگسدانیتت(   ابتتت(ا مقتت(ار .لس ال 

 NPH)انسولین شفکیورگو.رو   سپس مق(ار دقی  انسولین شیسیو

 را  ارد سسنگ ندکیی( 

حبکب هکی هوای موجود در سسنگ را بکی( هکمال لخلیپ هسد لیتسا  -5

هوا هدتکن میتزان انستولین دریکفت  ندتی  بیدکر در الای این حبکب

 ه ( 

محل لزری  انسولین بکی( لدیز بکش(  لتی نیتکلی بتپ استتفکدت ال  -6

ن بپ الالی نیس   اگس نیش ال لزری  ال الال استفکدت ندودیت(، بکیت( 

صبس ندکیی( لک الال ال ستحح نوست  لبخیتس شتود   ستپس لزریت  

 ندکیی( 

ساین در افتساد بزرگستکل بتک سسسولن انسولین هولتکت است  ب تکب -0

درجتپ یتک  97چسبی لیسجلت(ی متهتکدل، لا یتپ لزریت  بتپ صتورت 

مستقیم اس   در صورلی هپ .غس هستی(   یک در هودهکن لزری  بتک 

 درجپ  یک مکیل انجکس شود  45لا یپ 

سسسولن را بک مالیدت   ارد نوست  ه یت(  دار  را بت( ن عقتب  -2

دن لزری  ه ی(  ستسنگ را در هدی(ن نیستون سسنگ یک یسپیست هس

رکنیپ ندپ داری(  سپس بک هدتکن لا یتپ  17لک  0محل لزری  بپ م(ت 

ای هپ سسنگ  ارد ب(ن ش(ت اس  سولن را ختکر  ه یت(   محتل را 

 فق  چ ( رکنیپ فدکر دهی( 

 

 

 

 به نام خدا

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشکده پرستاری و مامایی

 تزریق آن آشنایی با انسولین و نحوه

 

 تهیه و تنظیم:

 اصغر سلیمی
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