
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اس وشیذى اًسَلیي تِ داخل سزًگ، حثاتْای َّا را  تعذ -6

خارج وٌیذ) حثاتْای َّا تِ تٌْایی خطزًان ًیستٌذ، اها همذار 

اًسَلیي تشریمی تا ٍجَد حثاتْای َّا واّش هی یاتذ(. چٌذ 

ضزتِ تِ تذًِ ی سزًگ ٍارد وٌیذ تا حثاتْا تِ سطح آهذُ، آًگاُ 

 ج وٌیذ.تا فشار هختصزی تِ پیستَى ،حثاتْا را خار

تشریك در افزاد چاق ٍ الغز تا ّن هتفاٍت است . در  ساٍیِ -7

افزاد چاق اتتذا تایذ پَست تاال آٍردُ شَد) تا دٍ اًگشت پَست 

درجِ سز سَسى را ٍارد وزد. اها در  90را چیي دّیذ( ٍ تا ساٍیِ 

 درجِ هی تاشذ. 45افزاد الغز در تاسٍّا 

  

 

بً سرعت و با مالیمت وارد پوست کىید.  سوزن راسر -8

اگر بعد از بیرون کشیدن سوزن از پوست و اتمام تسریق، 

واحیً دردواک شدي و یا مایعی روشه از محل تسریق خارج 

   .گردید؛ محل تسریق را بً مدت چىد ثاویً فشار دٌید

 

 

 عالئن کاهص قٌد خَى :

سیاّی رفتي چشوْا ، لزسیذى ، عزق سزد،  گزسٌگی، رًگ 

پزیذگی پَست ، عصثاًیت ، تپش للة ،در هَارد شذیذ 

احساس سَسى سَسى شذى در اطزاف دّاى ٍاحساس گیجی  

 وِ خطز ًان  هی تاشذ. 

تا داشتي ایي عالئن تالفاصلِ لٌذ خَى خَد را چه ًواییذ ٍ  

یا یه هیَُ شیزیي تخَریذ. اس خَردى آب لٌذ یا هَاد خیلی 

 شیزیي تپزّیشیذ.

در سهاى پیادُ رٍی حتوا هیَُ  یا خَراوی شیزیي ّوزاُ 

 داشتِ تاشیذ. 

در صَرت داضتي هطکل یا ابهام با ضوارُ 

د آهَسشٍاح  273داخلی   02833236380تلفي  

 تواس بگیزید

 

 هٌاتع : تزًٍز ٍ سَدارث 
  

 

 

:مٌضٌع  

 آموزش تزریق انسولین

  

 

 بخش مادران پرخطر 

(دیابتی گرًه ىذف :)مادران باردار  

ًاحذ آمٌزش سالمت تيیو ً تنظیم :   

273داخلی    

1399 

5 6 
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ضذ دیاتت خَراوی در طی  هصزف دارٍّای

حاهلگی هوٌَع است. تعضی اس خاًوْا وِ هثتال تِ 

دیاتت حاهلگی ّستٌذ ،هوىي است  طثك دستَر 

 پششه  ًیاس تِ تشریك اًسَلیي داشتِ تاشٌذ.  

تٌاتزایي تا داشتي یه تزًاهِ غذایی درست ٍ سالن  

ٍ اًجام توزیٌات ٍرسشی ٍ تشریك اًسَلیي هی 

د را در حذ ًزهال ًگِ داریذ .تَاًیذ لٌذ خَى خَ  

تشریك اًسَلیي ّیچ ضزری تزای شوا ٍ جٌیي تاى 

ًذارد. سیزا ًوی تَاًذ اس رگْای خًَی تِ اٍ اًتمال 

 یاتذ. 

:قٌد خَى هطلَب در دیابت بارداری   

93: حذاوثز قٌد ًاضتا   

 

120ووتز اسساعت  بعد اس غذا:    2قٌد   

:اًَاع اًسَلیي   

(NPH اًسَلیي شیزی    )یا وذر یا 

(R  اًسَلیي شفاف ) یا هعوَلی  یا 

 جْت ًگْذاری اًسَلیي تِ ًىات سیز تَجِ فزهاییذ:

  28ٍیال ّای تاس شذُ  اًسَلیي را دردرب یخچال تِ هذت 

 رٍس هی تَاى  ًگِ داری وزد. 

 30 ي اس یخچال خارج گزدد. دلیمِ لثل اس تشریك ، اًسَلی

 چَى تشریك اًسَلیي سزد دردًان است.

   اس لزار دادى اًسَلیي در تزاتزًَر  هستمین آفتاب ٍ یخ

 سدگی خَدداری گزدد.

  دلیمِ لثل اس صزف غذا تشریك وٌیذ.  30-20اًسَلیي را 

  ساًتیوتز تاشذ 1/5-1فاصلِ ّز تشریك تا تشریك لثل 

 هحلهای تشریق  اًسَلیي 

 شىن ،تاسٍ ،راى ٍ تاسي  هی تاشذ.

در تارداری تِ شىن تشریك ًگزدد.“ تزجیحا  

 جذب اًسَلیي اس تاسٍ سزیعتز اس راى هی تاشذ 
  

  

 

:لیيًحَُ تشریق اًسَ  

اس ّز تشریك تایذ دستْا را واهالً تشَییذ هحل تشریك  لثل - 1

 اًسَلیي ًیش تایذ تویش تاشذ.

شیشِ  NPHصَرت استفادُ اس اًسَلیي شیزی یا   در - 2

اًسَلیي را تِ آراهی تیي دٍ وف دست تغلطاًیذ. شیشِ را تىاى 

 ًذّیذ.

 پالستیه شیشِ ّای اًسَلیي را تا پٌثِ الىلی تویش سز - 3

 ًواییذ.

ّواى هیشاًی وِ اًسَلیي السم داریذ، َّا ٍارد شیشِ  تِ - 4

اًسَلیي وٌیذ. اگز اس دٍ ًَع اًسَلیي تِ صَرت هخلَط استفادُ 

 هی وٌیذ، اتتذا َّا را ٍارد ّز دٍ شیشِ وٌیذ.

را تز گزداًیذ ٍ هیشاى اًسَلیي السم را ٍارد سزًگ  شیشِ- 5

، اتتذا اًسَلیي شفاف  را  ًَع  اًسَلیي 2وٌیذ. در صَرت تشریك

 سزًگ ًواییذ. شیزی را ٍارددر سزًگ تىشیذ، سپس اًسَلیي 
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