محل های تزریق انسولین ناوام مصوشد ور

ر

عکس می با ر:

ماساژ و همپرس گر باعث افزایش سرع
نتنجه اف

ج

و ر

قنر می ل .
فاف یا مشبولم  15توا

بهتری زمان تزریق انسلین

بیمارستان حشمتیه حببیبیان اننیی

 30قناه قبل از غ ا اس .
افرا

یابتی چه از اروی خلراهی استفا

انسلین  ،مبز به استفا

هننور ،چوه از

 6وعور غو ایی هسوتنر3 .

وعر اهبی و  3منان وعر )
بن ناهار و ا و ملقع خلا
تلجه به ای نکته ضروری اسو
ر اعضایی هه فعاین

انسلین

هوه سورع

جو

بنصتر ارنر بوا موی

نل های نلی آملزش مراقبو

افرا مبتال به یاب

بنابرای محل تزریق با تلجه به نلع فعاینو
ول  .فاهوبه بون

بایر انتشوا

وشد

و تزریوق 2 – 2/5

سانتنمتر بایر با ر .برای تزریق ،عضل بایر تمنز با ر.
برای افرا

ول و ر وعور اهوبی

مصرف سبزیجات فراملش نصل .
منبع  :هتا

رو .

یاب

معاون

از خول ر

برگرفته از مطایب همنتوه آملز وی

بهرا تی .

 آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

غر با زاویه  45رجه

و برای افرا متلسط و چاق با زاویه  90رجه سورن
وار می ل .

http:/ hesh matieh. mui.ac.ir 
وا حد آ موزش به بی مار روز های یک

ر هلرت مصاهر خلنریزی مشتصور  2توا  3قناوه
فصارمالیم می هنم ،ننازی به ماساژ ،هنف آ
هنف آ

منل ها و نر و ماس

انتشا

بهتر اس

منان وعور از

گور و

شنبه و

سه

46259061-63

شنبه

داخلی302

سر هم ننس .
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شماره ت ماس :

ژواحر آملزش به بنمار
تابستان 1393
باز نگری 1395
هر پمفب 93/ /23:
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انسولین چیست؟
انسلین

ما

هه به طلر طبنعی ر برن از

ای اس

یلزایمعر تر ح می ل تا قنر خلن را تنظنم هنر اما
ر بنماران یابتی ای ما
می ل

یاب

یعنی انسلین

ر برن هم

نلع  )2و یا اهالً وجل نرار  .یاب

نلع « )»1هه بایر مثل ارو به برن تزریق ل .
ر گ

ته رایج تری

نری) و انسلین

برای هصنرن انسلین اول س

 انسولین  NPHیا شیری:

نلع آن انسلین

هریستال

NPH

فاف) بل نر هه ر

حال حاظر ر سایر مناطق جهان انسلین های جریر
قبمی )پر مصرف تری انلاع انسلین هستنر .

طلل مرت اثر آن بنصتر از فاف اس
آن  2-4ساع

و زمان روع اثر

هووای  100واحووری اسووتفا

می هننم .هر خط نصانگر  2واحر اس  .هور سورن

بعر از تزریق می با ر.

 انسولین کریستال یا شفاف:

را

 10-9بار می تلان استفا

هر مصروم بر اینکه آیل

نصل یا هنگا تزریق ر

ریر ایجا نکنر.

انسلین سریع ا ثر اس  .اثر آن  15-30قناه بعر از
تزریق روعمی ل و  4-6ساع
بهتری محل نگهراری انسلین

به منزانی هه می خلاهنم انسلین بکصنم هلا وار ویال

طلل می هصر.
یشچال هنار محل

ر

نگهراری تشم مرغ ها می با ر و بایر  5-10قناه قبل
ازمصرف ،از یشچال بنرون آور

ل  .انسلین

را قبل از مصرف به آرامی بن

و س

مشبلم ل  .یخ ز ن انسلین

نصانه فسا آن اس

نری

می چرخاننم تا

نبایر از انسلین یخ ز استفا هر .
ملار

یگر:
نبننر.

نصل .
 ر قسوووم

با گرفته و انسلین

را می هصنم .اگر و نلع انسلین مصرف می هنونم اول
هلا را وار ویوال NPH

ونری) هور

سورن

آور و ماوورار هوولای انسوولین هریسووتال

را ر

ووفاف) را

هصنر وار ویوال هریسوتال موی هنونم و انسولین را
منکصنم .سپس NPH

نری) را می هصنم .بوا ایو
نمی ل  .ویی اگور وار

ر می تلان هلاگنری نمل .منظلر از ای روش اینس

 ر سفرهای هلایی از زیر ستگا ا وعه ایکوس ر

به عب

و

می هننم ،سپس ویال را به سم

روش هنچ هلایی وار سرن

 نلر آفتا

هه انسلین
انسلین

بارهوووای هلاپنموووا گ ا وووته نصووول

یخ ز ن)

 قبل از مصرف به تاریخ اناضای آن تلجه ل .
 ر هلرتی هه حاوی رسل
1

مووی وول نم .از سوورن

ها را با آ

و هوابلن

2

بل استفا نصل .

نری حتی به مارار انرک هوم وار ویوال
فاف نصل .

ر هلرت ا تبا هصنرن وز مشبولم انسولین آن را
هامالً ور ریشته مجر اً به هصنرن وز جریور مصوللل
می لیم.
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