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  محل هاي تزريق
شما بايد تزريق را در محلي انجام دهيـد كـه ميـزان    

چهار محل اصلي . مناسبي چربي زير پوست قرار دارد 
  :تزريق انسولين شامل 

 شكم - ۱
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 سطح جلوي ران ها - ۳
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مي باشد سرعت جـذب انسـولين بـه محـل تزريـق      

سرعت جذب انسولين در شكم سريع تر . بستگي دارد

دشدن يا سـفت و برجسـته   است براي جلوگيري از گو

يق  در هر بار، محل تزريق را جابه جـا  شدن محل تزر

كنيد مثال تزريق اول در بازوي راست بعدي در بـازوي  

در راست شكم و سپس چپ شـكم بعـدي    چپ بعدي

ران راست و سپس ران چپ و بعد در باسن يـا دوبـاره   

سانتي متـر پـايين تـر از     ۲در بازوي راست در محلي 

  .محل تزريق قبلي مي توان انسولين را تزريق كرد

روش ديگر استفاده از يك ناحيـه مشـخص در زمـان    

مشخصي از روز است مثال تزريق صبح در ناحيه شكم 

  . تزريق عصر دربازوها و ران ها انجام گيرد و

  

  تزريق انسولين توسط خود بيمار
    استفاده ازالكل براي تميز كردن پوست توصـيه نمـي

شود اما اگر استفاده مي كنيد اجازه دهيد پوسـت بعـداز   
  .خشك شود تميز كردن با الكل كامالً

  مثـل نيشـگون   ( با انگشت اشاره و شست دست چپ
  .را جمع كنيد پوست )  گرفتن

 سرنگ را مثل مداد در دست بگيريد.  
      درجـه وارد   ۴۵سرنگ را بطور عمـودي يـا بـا زاويـه

  .پوست كنيد
 پيستون را تا ته فشار دهيد  

   سوزن را از پوست خارج كنيد و پنبه را به مدت چنـد
 .ثانيه روي محل تزريق فشار دهيد

  

  كنترل قند خون توسط بيمار

  
بيماران . بت در بيماري قند است كنترل قند خون پايه مراق

معمـوال  (بـار  ۴تا ۲تحت درمان با انسولين بهتر است روزنه 

قبل از هرغذا بخصوص صبحانه و شام و دوسـاعت بعـد از   

بيماران ديابتي هر زمان . قند خون خود ار كنترل كنند) آن

كه به افزايش يا كاهش قند خون خود شك كنند بايد ايـن  

كنتـرل مرتـب قنـد خـون توسـط       .آزمون را انجام دهند

در . انجام ميشود) گلوكومتر(دستگاه اندازه گيري قندخون 

اين روش بيمار يك قطره خون از نوك انگشت خود را روي 

  نوار مخصوصي قرار مي دهـد وبـراي مـدت معينـي صـبر      

  .مي كند دستگاه ميزان قند خون بيمار را نشان مي دهد

  :چندنكته 
 يك مرتبه استفاده نكنيد هر گز از يك نوار بيش از.  

  ًبراي پيشگيري از بروز خطا قبل از اندازه گيري حتمـا 

  .دستانتان را با آب گرم و صابون بشوييد
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