اًغَلیي َّرهًَی اعت وِ ثغَر عجیؼی اس پبًىزاط( لَسالوؼذُ ) تزؽح
هی ؽَد .ایي َّرهَى در عَخت ٍ عبس لٌذّب ٍ وٌتزل لٌذ خَى ًمؼ
هْوی را ثِ ػْذُ دارد .در دیبثت تزؽح اًغَلیي دچبر اختالل هی ؽَد
ٍ فزد ثِ دارٍی اًغَلیي ًیبس پیذا هی وٌذ .ثَیضُ در ًَع اٍل آى وِ فزد
ثبیذ ثزای ّوِ ػوز ثِ خَد اًغَلیي تشریك وٌذ .ثٌبثزایي ایي افزاد ثبیذ
رٍػ دلیك ٍ صحیح تشریك اًغَلیي را ثیبهَسًذ .چْبر دعتِ دارٍی
اًغَلیي در ثبسار ٍجَد دارد وِ تفبٍت آى ّب در سهبى ؽزٍع اثز ،سهبى
ثِ اٍج رعیذى اثز ٍ هذت اثز دارٍ هی ثبؽذ ٍ ؽبهل هَارد سیز اعت:


اوسًلیه با اثر فًری مثل لیسپري (

 )Lisproي آسپارات

( :)Aspartؽزٍع اثز آى اس  5تب  15دلیمِ ثؼذ اس تشریك اعت ٍ
اثز آى ثؼذ اس یه تب یه ٍ ًین عبػت ثِ حذاوثز خَد هی رعذ ٍ 3
تب 4عبػت اثز آى اداهِ دارد 5 .تب  15دلیمِ ثؼذ اس تشریك حتوبً
ثبیذ غذا هصزف ؽَد.


اوسًلیه سریع االثر مثل رگًالر(  :)Regularؽزٍع اثز آى ًین
تب یه عبػت ثؼذ اس تشریك اعت ٍ اثز آى ثؼذ اس  2تب 4عبػت ثِ
حذاوثز هی رعذ ٍ  6تب  8عبػت اداهِ دارد 20.تب  30دلیمِ ثؼذ اس
تشریك آى ثبیذ غذا هصزف ؽَد .هؼوَالً ّوزاُ ثب ًَع هتَعظ االثز
هثل اى پی اچ تجَیش هی ؽَد.



اوسًلیه متًسط االثر مثل ان پی اچ ( :)NPHؽزٍع اثز آى  2تب
 4عبػت اعت ٍ اثز آى ثؼذ اس  6تب  10عبػت ثِ حذاوثز هی رعذ
ٍ 15تب 16عبػت اثز آى اداهِ دارد.
اخیزاً یه ًَع اًغَلیي ثِ ًبم گالرصیي ٍارد ثبسار ؽذُ وِ حذاوثز
اثز ًذارد ،ثٌبثزایي احتوبل ثزٍس افت لٌذ خَى ٍجَد ًذارد .ؽزٍع
اثز آى ووتز اس 1عبػت ثؼذ اس هصزف هی ثبؽذ ٍ تب 24عبػت اثز
آى اداهِ دارد.



وکتٍ:

ثبیذ دلت وٌیذ وِ ًشدیه ثِ سهبى ّبی ؽزٍع ٍ حذاوثز اثز غذا خَردُ
ثبؽیذ.
افزادی وِ تحت درهبى ثب اًغَلیي ّغتٌذ ثبیذ لٌذ خَى خَد را چه ٍ
ًتیجِ آى را یبدداؽت وٌٌذ ٍ ثِ اعالع هؾبٍرُ ولیٌیه دیبثت یب
پشؽه ثزعبًٌذ .در ارتجبط ثب تؼذاد دفؼبت چه لٌذخَى در رٍس ثب
هؾبٍر خَد صحجت وٌیذ.

سروگ اوسًلیه

همذار اًغَلیي ثز اعبط ٍاحذ هی ثبؽذ .اًغَلیي ثبیذ ثب عزًگ هخصَؿ
تشریك ؽَد .عزًگ ّبی هَجَد در دارٍخبًِ ّب ثِ  100لغوت تمغین ؽذُ ٍ
ّز 2لغوت ثب یه خظ جذا ؽذُ اعت .پزعتبر یب پشؽه ثبیذ ثِ ؽوب ًؾبى
دٌّذ وِ ّز خظ چٌذ ٍاحذ هی ثبؽذّ .ن چٌیي ؽوب ثبیذ هغوئي ؽَیذ وِ
آى را ثِ دلت یبد گزفتِ ایذ در غیز ایٌصَرت ٍاحذ تشریك ؽذُ ثیؾتز یب ووتز
اس حذ تجَیش ؽذُ خَاّذ ثَد ٍ در ًتیجِ ثبػث ثزٍس افت خغزًبن لٌذخَى یب
افشایؼ لٌذ خَى خَاّذ ؽذ.
وکتٍ :
در ارتجبط ثب اعتفبدُ هىزر اس عزًگ اًغَلیي تَافك ًظز ٍجَد ًذارد ،سیزا
عزًگ ّبی هَجَد در ثبسار یىجبر هصزف هی ثبؽٌذ ،اهب اس آًجبئیىِ احتوبل
ثزٍس ػفًَت ثذًجبل اعتفبدُ هىزر اس عزًگ ثغیبر ون اعت؛ ثؼضی اس
پضٍّؾگزاى تَصیِ هی وٌٌذ تب سهبًیىِ عزعَسى وٌذ ًؾذُ ثبؽذ هی تَاى اس
یه عزًگ ثِ عَر هىزر اعتفبدُ وزد .در ایي ؽزایظ ثؼذ اس ّز ثبر هصزف ثبیذ
پیغتَى عزًگ را چٌذ ثبر جلَ ٍ ػمت وزد تب اًغَلیي ثبلی هبًذُ خبرج ؽَد
عپظ عزًگ در یخچبل ًگْذاری ؽَد .در ایي راثغِ ثب هؾبٍر خَد صحجت
وٌیذ.
ؽزایظ ًگْذاری ؽیؾِ حبٍی اًغَلیي (ٍیبل اًغَلیي)
ٍ یبل اًغَلیي ثبیذ در یخچبل ًگْذاری ؽَد ،اهب ٍیبلی وِ در حبل
هصزف اعت را هی تَاى تب  30رٍس در دهبی اتبق ًگْذاری وزد.
ٍ یبل ثبس ؽذُ تب  3هبُ در یخچبل لبثل ًگْذاری اعت.
 اًغَلیي ثبیذ در دهبی  2تب  30درجِ عبًتیگزاد حفظ ؽَد ٍ اس یخ
سدگی هحفبظت ؽَد؛ در غیز ایي صَرت اثز آى وبّؼ هی یبثذ.
 اس لزار دادى ٍیبل اًغَلیي در دهبی ثبال ،هثل اتَهجیل در ثغتِ ٍ گزم ٍ
پؾت ؽیؾِ اتَهجیل خَدداری وٌیذ.
ٍ یبل اًغَلیي را ًجبیذ ثِ ؽذت تىبى داد.
 اًغَلیي رگَالر ثبیذ تب آخز هصزف ،یىذعت ٍ ؽفبف ثبؽذ.
ٍ یبل اًغَلیي اى پی اچ لجل اس هصزف ثبیذ چٌذ ثبر در دعت چزخبًذُ
ؽَد تب هحتَیبت ٍیبل ثصَرت یىٌَاخت درآیذ ٍ گزم ؽَد .دلت داؽتِ
ثبؽیذ رًگ ایي ًَع اًغَلیي ثبیذ هبت ٍ ؽیزی رًگ ثبؽذ.
وؾیذى اًغَلیي در عزًگ
ثِ هزاحل سیز ثِ تزتیت ػول وٌیذ:

- 1دعت ّب را ثب آة ٍ صبثَى ثؾَییذ.
- 2درپَػ العتیىی عز ٍیبل اًغَلیي را ثب پٌجِ الىل تویش وٌیذ ٍ یه
دلیمِ فزصت دّیذ تب خؾه ؽَد.
- 3درپَػ عَسى را ثزداریذ.
- 4هغبٍی حجن اًغَلیي تجَیش ؽذَُّ ،ا در عزًگ ثىؾیذ ٍ ثِ درٍى
ٍیبل تشریك وٌیذ.
- 5عپظ پیغتَى عزًگ را ػمت ثىؾیذ تب دارٍ ٍارد عزًگ ؽَد .اگز
حجبة َّا ٍجَد داؽت دارٍ را ثزگزداًیذ ٍ دٍثبرُ آى را ثىؾیذ .اگز
ٌَّس َّا ٍجَد داؽت چٌذ ضزثِ وَچه ثِ عزًگ ٍارد وٌیذ .عزًگ
را اس ٍیبل خبرج وٌیذ ٍ درپَػ عَسى را ثگذاریذ.
- 6اگز لزار اعت اًغَلیي اس ًَع عزیغ االثز یؼٌی رگَالر ٍ هتَعظ االثز
یؼٌی اى پی اچ را ثب ّن ثىؾیذ ثبیذ ثِ تزتیت سیز ػول وٌیذ:
 اثتذا َّا ثِ درٍى ٍیبل اى اپی اچ (اًغَلیي ؽیزی رًگ) تشریك
وٌیذ .هزالت ثبؽیذ عز عَسى ثب اًغَلیي توبط پیذا ًىٌذ.
 عپظ َّا ثِ درٍى ٍیبل رگَالر (اًغَلیي ؽفبف) تشریك وٌیذ ٍ
ٍاحذ اًغَلیي تجَیش ؽذُ را ثىؾیذ.
 در هزحلِ آخز عَسى را ٍارد ٍیبل اى اپی اچ وٌیذ ٍ هیشاى هَرد
ًظز را ثىؾیذ.
 در صَرت هخلَط وزدى دٍ ًَع اًغَلیي ثبیذ هحلَل را عی  5تب
 15دلیمِ تشریك وٌیذ.
 دلت داؽتِ ثبؽیذ اگز هزاحل فَق را رػبیت ًىٌیذ اًغَلیي رگَالر
خبصیت خَد را اس دعت خَاّذ داد.
محل تسریق

اًغَلیي در الیِ چزثی سیز پَعت تشریك هی گزدد .هحل تشریك ؽبهل
ثبسٍ ،ؽىن ،راى ٍ عزیي هی ثبؽذ .هحل ّبی دلیك تشریك ثِ تزتیت سیز
هی ثبؽٌذ :
 1/3 هیبًی پؾت ثبسٍّب
 اس دٍ عزف ًبف  5عبًتی هتز فبصلِ ثگیزیذ؛ هٌغمِ ثیي سیز آخزیي
دًذُ تب ثزجغتگی جلَئی اعتخَاى لگي
 لغوت جلَئی راى
 لغوت ثبالئی عزیي
 اگز فزد ثغیبر الغز یب پیز ثبؽذ ،ؽىن ثْتزیي هحل تشریك اعت.

 عزػت جذة اًغَلیي در اًذام ّبی هختلف هتفبٍت هی ثبؽذ ٍ ثِ
تزتیت ؽبهل :ؽىن ،ثبسٍ ،راى ٍ عزیي اعت .ثٌبثزایي ؽوب ثبیذ
اًغَلیي را در یه ػضَ تشریك وٌیذ؛ هثالً فمظ ثبسٍّب ،در صَرتی وِ
دٍ ثبر در رٍس تشریك هی وٌیذ صجح در یه ػضَ هثالً ثبسٍ ٍ ػصز در
ػضَ دیگز هثالٌ ؽىن تشریك را اًجبم دّیذ.
 ػضَ را ثِ هٌبعك هغبٍی تمغین وٌیذ ٍ ثیي ّز تشریك ثب تشریك
ثؼذی  1/5-2/5عبًتی هتز فبصلِ ثگذاریذ ٍ ثِ صَرت چزخؾی اس ّز
هٌغمِ اعتفبدُ وٌیذ.
ّ ز  2تب ّ 3فتِ هی تَاًیذ هجذداٌ اس ّوبى هٌغمِ اعتفبدُ وٌیذ.
 تغییزات پَعتی هثل جبی سخن ،لزهشی ،جَػ ٍ غیزُ عزػت جذة
را تغییز هی دّذ ،ثٌبثزایي ثبیذ اس تشریك در ایي هحل ّب خَدداری
وٌیذ.
 هزاحل تشریك
 -1لجل اس تشریك دعت ّب را ثب آة ٍ صبثَى ثؾَییذ.
 -2هحل تشریك را اس ًظز ٍجَد لزهشی ،درد ٍ عفتی هؼبیٌِ وٌیذ .در
صَرت ٍجَد ایي ػالئن اس تشریك در ایي هحل پزّیش وٌیذ.
ًىتِ :پَعت ًیبس ثِ تویش ؽذى ًذارد اهب اگز در هحل آلَدُ هثل
تفزیح گبّْبی خبرج اس ؽْز ثِ عز هی ثزیذ ثْتز اعت هحل را ثب پٌجِ
الىل تویش وٌیذ .اعتفبدُ اس الىل ثبػث خؾه ؽذى ٍ حغبط ؽذى
پَعت هی گزدد.
 -3افزادی وِ ٍسى هٌبعت دارًذ ثبیذ پَعت هحل تشریك را ثىؾٌذ یب
تَعظ اًگؾتبى ؽغت ٍ اؽبرُ پَعت را ثغزف ثبال ثىؾٌذ تب یه چیي
پَعتی ایجبد ؽَد .افزاد چبق ثبیذ چیي پَعتی ثگیزًذ.
ًىتِ :وؾیذى پَعت ثبػث هی ؽَد عَسى راحت تز ٍارد پَعت
ؽَد.
 -4عزًگ را هثل للن در دعت غبلت ثگیزیذ.
 -5عزًگ را ثب ساٍیِ  45تب  90درجِ ٍارد پَعت وٌیذ .افزاد چبق
ثبیذ ثب ساٍیِ  90درجِ ٍارد وٌٌذّ ( .ز چِ فزد چبق تز ثبؽذ ساٍیِ
تشریك ثبیذ ثیؾتز ؽَد).
 -6عزعَسى را ثِ عزػت ٍارد وٌیذ .عپظ چیي پَعتی را رّب
وٌیذ.
وکتٍ:

تشریك در ثبفتی وِ فؾزدُ ؽذُ ثبؽذ ثبػث تحزیه فیجزّبی ػصجی ٍ درد
هی ؽَد.
 -7ثب دعت غیز غبلت اًتْبی عَسى را ثگیزیذ .تب عَسى جبثجب ًؾَد سیزا
جبثجبیی ثبػث ایجبد درد خَاّذ ؽذ.
 -8دارٍ را ثِ آراهی تشریك وٌیذ.
 -9عَسى را ثِ آراهی خبرج وٌیذ ٍ در صَرت توبیل یه گبس خؾه رٍی
هحل ثگذاریذ.
 اس هبعبص دادى هحل تشریك پزّیش وٌیذ.
وکتٍ :

 لجل اس گزفتي دٍػ ٍ حوبم ًجبیذ اًغَلیي را تشریك وٌیذ سیزا عزػت
جذة اًغَلیي ثبال هی رٍد ٍ خغز ثزٍس افت لٌذ خَى ٍجَد دارد.
 اًغَلیي اس ػضَی وِ تحزن ثیؾتز دارد ،عزیؼتز جذة هی ؽَد.
هثالً اگز در پب تشریك ؽَد ٍ عپظ دٍچزخِ عَاری وٌیذ یب در دعت
تشریك ؽَد عپظ تٌیظ ثبسی وٌیذ عزػت جذة ثیؾتز هی ؽَد ٍ
خغز ثزٍس افت لٌذ خَى ٍجَد دارد.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

تزریق انسولین

عًارض مًضعی تسریق اوسًلیه

 آلزصی هَضؼی در هحل تشریك :ػالئن ایي ػبرضِ ؽبهل لزهشی ،درد ،تَرم ٍ
عفتی در هحل تشریك هی ثبؽذ .هؼوَالً ایي ًَع ٍاوٌؼ  1تب  2عبػت ثؼذ اس
تشریك ٍ در ؽزٍع درهبى اتفبق هی افتذ ٍ عپظ خَدثخَد اس ثیي هی رٍد.
اهزٍسُ ثِ ػلت اعتفبدُ اس اًغَلیي اًغبًی احتوبل ثزٍس ایي ٍاوٌؼ وبّؼ
یبفتِ اعت.
 اسثیي رفتي چزثی سیز پَعت وِ ثصَرت یه فزٍ رفتگی هختصز در سیز
پَعت ثزٍس هی وٌذ .اعتفبدُ اس اًغَلیي اًغبًی احتوبل ثزٍس ایي ٍاوٌؼ را
ًیش وبّؼ دادُ اعت.
 پذیذ آهذى تَدُ ّبی چزثی در سیز پَعت وِ ثِ ػلت تشریك هىزر در یه
هحل خبؿ ثَجَد هی آیذ .تشریك چزخؾی اًغَلیي ثب رػبیت فبصلِ ٍ هذت
سهبى هٌبعت احتوبل ثزٍس ایي ػبرضِ را وبّؼ هی دّذ.
آمًزش ي جسيٌ دیابت ،افت قىذ خًن ي ريش اوذازٌ گیری قىذخًن را از پرستار خًد
بخًاَیذ.
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