کد سندPAM-CC-28 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

نحوه تزریق انسولین

اگر بافت چربی شما ضخیم می باشد(مثل اطراف شکمکم
میتوانید سرنگ را مستقیم (با زاویه  09درجه تزریق کرد.

تاریخ بازنگری00/19/91:

.1از بین نواحی مختلف تزریق انسولین یك ناحیه را به صورت
چرخشی انت خا ب کنی د .مثال ت زریق اول در بککازوی
راست بعدی بازوی چپ بعدی در سمت راست شمم و...
.2محل تزریق باید حداقل  5/2سانتی متر با زخم و  2سانتی
متر با ناف فاصله داشته باشد.
.3در نواحی که کبودی وجود دارد ورم دارد یا حساس میباشد
تزریق نمنید.
. 4محل تزریق باید تمیز و خشك باشد از پنبه الملی استکفکاده
نمنید.اگر ناحیه خیلی کثیف بود قبل از تزریق با آب و صابو
بشویید.
درصورت استفاده از پنبه المل باید منتظر بمانید تا المل خشك
شود .در بیمارستا به دلیل آلودگی بیشتر الزم است از پکنکبکه
المل استفاده شود.
* انسولین را باید به چربی زیر پوست تزریق کنید.
پس الزم است نکات زیر را رعایت کنید:
 1با انگشت اشاره و شست(مانند نیشگو گرفتن پکوسکت را
جمع کنید.
 2سرنگ را مثل مداد در دست بگیرید و با زاویکه  45درجکه
(مایل وارد پوست کنید.

از پرستار بخواهید که نحوه تزریق صحیح را به شما نشکا
دهد.
 3پوست را رها کرده و پیستو را به آرامی تا آخکر فشکار
دهید  5ثانیه صبر کنید و سپس سرنگ را خارج کنکیکد و
پنبه را به مدت چند ثانیه روی محل تزریق نگه دارید.

آموزش به بیمار
نحوه تزریق انسولین

زمانی که می خواهید سرنگ را دور بیندازید
آ را داخل یك ظرف که درب آ محمم

بسته میشود قرار داده و دور بیندازید.




سرنگ انسولین  59خط و هر خط  2واحد میباشد.
در صورتیمه دو نوع انسولین تزریق می کنید ابتکدا
انسولین رگوالر (شفاف را در سرنگ بکمکشکیکد و
سپس انسولین ا .پی.اچ (کدر را وارد سرنگ نمایید.

با آرزوی سالمتی برای شما

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش

مددجوی محترم:
این راهنما شامل مراقبت ها و آموزش های پکرسکتکاری در
رابطه با تزریق انسولین است .امیدواریم با رعایت آنها سالمت
خود را حفظ کنید.

نحوه آماده کردن انسولین
. 1دست ها را با آب و صابو بشویید و سپس کامال خشك کنیکد.

. 5سرنگ را از پوشش خارج نمایید مقداری که می خواهید
انسولین بمشید هوا داخل ویال کنید.

مراقب باشید که سوز با دستتا تماس نداشته باشد زیکرا
تمام سوز برای تزریق باید استریل باشد.

پرستارا تمام مراحل تزریق انسولین را به شکمکا آمکوزش
میدهند و شما می توانید هرسوالی که دارید از آنها بپرسید.

. 2برچسب روی دارو را حتما بخوانید و مطمئن باشکیکد ککه دارو

قبل از تزریق انسولین باید نکات زیر را بدانید:

صحیح می باشد.

. 6شیشه را برگردانید انسولین را به آرامکی درو

سکرنکگ

بمشید و با ضربه های مالیم حباب هوا را خارج نمایید.

× نام انسولین مورد استفاده
× میزا انسولین مورد استفاده
× دفعات تزریق انسولین

. 3از تما داد شدید شیشه انسولین خودداری کنید ویال را میا
دستا خود بغلتانید تا دارو مخلوط شود.

×آگاهی از زما اوج اثر عملمرد انسولین
. 7زمانی که دیگر در سرنگ حباب هوا وجود نداشت میزا

نگهداری انسولین:
انسولین مورد استفاده را می توانید در دمای اتاق نکگکهکداری
کنید ولی اگر آ را در یخچال می گذارید نیم ساعت قکبکل
تزریق باید از آنجا خارج کرد.

دوز دارو را دوباره کنترل کنید تا مطمئن شوید که صکحکیکح
. 4درپوش ویال انسولین را با پنبه المل ضد عفونی نمایید و منتظر
بمانید تا خشك شود.

است.

