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  : انسولین 

بدن توانایی  ١در دیابت نوع . سلولھای پانکراس انسولین ترشح کرده و بھ کاھش گلوکز خون بعد از خوردن غذا کمک می کنند
  . بنابراین انسولین اگزوژن بایستی بھ صورت بلند مدت برای بیمار تجویز شود .تولید انسولین را از دست میدھد

خوراکی شکست بخورند ممکن است جھت کنترل سطح گلوکز خون نیاز بھ ، در صورتی کھ رژیم و داروھای  ٢در دیابت نوع
این بیماران در برخی موارد مانند وجود بیماری ھای دیگر ، عفونت، بارداری ، جراحی یا . انسولین بھ صورت دایمی باشد 

  . واین نیاز داشتھ باشند سایر وقایع پر استرس ممکن است با وجود کنترل سطح قند خون با رژیم و داروی خوراکی ، بھ انس

اثر گذاری انسولین درمانی بھ آموزش بیمار برای پذیرش این نکتھ کھ انسولین درمانی نیز یک مرحلھ از فرآیند مدیریت دیابت 
ر اغلب این تصور را دارند کھ انسولین آخرین راه درمانی ، بعد از بی اث ٢بیماران مبتال بھ دیابت نوع . است ، وابستھ می باشد 

  . بودن سایر روش ھای درمانی است و خود را مقصر دانستھ و سرزنش می کنند

  . نوع حیوانی امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد . است ) Insulin-HM(انسولین دارای دو نوع حیوانی  و انسانی 

  :نگھداری انسولین 

ویال ھایی کھ باز نشده اند باید . ود ، دارای اھمیت است جھت حفظ کارایی انسولین ، درجھ حرارتی کھ در آن نگھداری می  ش
  .نگھداری شوند) طبق دستورالعمل کارخانھ سازنده(درجھ سانتی گراد  ٢- ٨در یخچال در دمای 

ویال انسولین کھ در حال استفاده شدن است را می توان در خارج از یخچال ، بھ عنوان مثال در کشوی دارویی بیمار و البتھ دور 
درجھ سانتی گراد  ٢٧انسولین ھرگز نباید منجمد شود یا در دمای بیش از . روز نگھداری نمود  ٢٨منبع حرارتی بھ مدت از 

در صورت نگھداری نامناسب یا تاریخ مصرف گذشتھ بودن دارو، امکان بروز ھایپوگلیسمی در بیمار وجود . نگھداری گردد
  . دارد 

  :تزریق انسولین 

شکم محل ترجیحی تزریق انسولین است امام باالی بازو ، . یق انسولین قبل از خوردن وعده غذایی است زمان مناسب برای تزر
بھتر است حتی امکان از مکان ھایی استفاده شود کھ عضالت آن ھا فعالیت . ران و باسن می توانند جھت تزریق استفاده شودن

انسولین کدر و شیری رنگ را باید قبل از . افزایش پیدا نکند  زیادی ندارند تا با فعالیت عضالنی ، سرعت جذب انسولین ،
  . مصرف با برگرداندن آرام ویال و غلتاندن آن بین دو دست ، کامال مخلوط نمود 

 


