
 

  انسولین در چه کسانی استفاده می شود؟

 1-3کد

تیواراى  قاتل تَجْی اس درصذٍ 1توام تیواراى دیاتتی ًَع 

. دٍس  ٍاتستِ تِ تشریق اًسَلیي ّستٌذ 2دیاتتی ًَع 

اًسَلیي دریافتی تایذ تا هقذار غذا ٍ هیشاى فعالیت فزد 

 .  تغاتق یاتذ

هذ ًظز قزار ق دادى اًسَلیي هَارد سیز تایذ ــقثل اس تغات

 :  گیزًذ

رٍس تا یك  3، تِ هذت حذاقل  تا ضزٍع درهاى تا اًسَلیي

ّفتِ، تایذ هقذار اًسَلیي دریافتی، هقذار غذای خَردُ ضذُ 

دٍ ساعت  تعذ اس غذا ٍ قثل  قثل ٍ ٍ ًتیجِ ی تست قٌذ خَى

   اس خَاب در یك دفتز رٍساًِ ثثت ضَد ٍ هالحظات هزتَط ّن

  اّار،ً)هثالً تأخیز در خَردى  در كٌار آى درج گزدد

 ، خَردى یك هیاى ٍعذُ ی اضافی ٍ ...(   سزهاخَرگی

 

 
 3، تست قٌذ خَى در رٍس تِ هیشاى  1تزای افزاد دیاتتی ًَع 

یِ هی ضَد. سپس تا هطَرت تا تار یا تیص تز تَص

  ، كزتَّیذرات غذا هتخصص، دٍس اًسَلیي تز اساس هقذار

 هغاتقت دادُ هی ضَد. 

است ٍ  1، تا ثثات تز اس ًَع 2قٌذ خَى در افزاد دیاتتی ًَع 

رٍس  تار تست قٌذ خَى در1-2ایي افزاد هوكي است تِ 

 احتیاج داضتِ تاضٌذ. 

 

 
تزای كٌتزل هٌاسة قٌذ خَى، تایذ تِ سهاى اثز اًسَلیي در 

تذى تَجِ ضَد. تایذ تَجِ داضت كِ تاثیز اًسَلیي هوكي 

است اس فزدی تا فزد دیگز هتغیز تاضذ ٍ تا دٍس اًسَلیي، 

ٍرسش، ٍجَد آًتی تادی ّای ضذ   هحل تشریق، هیشاى

  .ا تغییز كٌذاًسَلیي ٍ دیگز فاكتَرّ

ی ـظ یا عَالًـي كَتاُ اثز ٍ هتَسـتشریق هخلَط دٍ اًسَلی 

ت.                       اثز، در كٌتزل قٌذ خَى هَثزتز اس

 دقیقِ قثل اس غذا تشریق ضَد. 30 تا 20 اًسَلیي تایذ

 

 : كِ پَضص تیوِ دارًذ اًَاع اًسَلیي هَجَد در تاسار

 اٍج اثز ضزٍع اثز ًَع
ذت ه

 اثزسهاى 

رًگ 

 ياًسَلی

 رگَالر
 1ات 5/0

 ساعت

4-2 

 ساعت

6-4  

 ساعت
 ضفاف

NPH 
 اى پی اچ

تا  1

 ساعت5/1

10-6 

 ساعت

18-14 

 ساعت
 كذر

 درصذ 70 درصذ اًسَلیي رگَالرٍ 30 هخلَط آهادُ ٍ

تاسار  در 30/70در حال حاضز تٌام اًسَلیي NPHاًسَلیي

 . دارٍئی هَجَد است

خَى تا دٍ تشریق اًسَلیي در رٍس در تعضی افزاد دیاتتی قٌذ 

 4، در حالی كِ در تعضی دیگز احتیاج تِ  هی ضَد كٌتزل

 تشریق در رٍس است. 

تسیاری اس هثتالیاى تِ دیاتت تزای كوك تِ تٌظین قٌذ خَى 

 .  كِ تِ خَدضاى اًسَلیي تشریق كٌٌذًیاس دارًذ 

 سزًگ اًسَلیي :

فزد فقظ اس ف ّستٌذ ،هگز ایٌكِ خَد سزًگ ّا یكثار هصز

 فادُ كزد.تتار هیتَاى اس آى اس 20آى استفادُ كٌذ ٍ حذاكثز 

 

افزاد هثتال تِ دیاتت تایذ در تشریق اًسَلیي ایي ًكات را 

 رعایت كٌٌذ:

ّایتاى را پیص اس استفادُ اس ٍسائل تزای تشریق  دست

 . اًسَلیي كاهال تطَییذ

 

 

دفترثبت 

 قند

ه دستگا

کنترل 

 قند
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َاّیذ در آى خ ای اس پَست را كِ هی تا یك پٌثِ الكلی هٌغقِ

 .  اًسَلیي را تویش كٌیذ ٍیالتشریق اًجام دّیذ ٍ ًیش سز 

اًسَلیي  ٍیالكالّك سزًگ را تزداریذ ٍ آى را تِ درٍى 

 ٍیالزٍ تزیذ ٍ تا فطار دادى پیستَى سزًگ درٍى ــف

را سز ٍ تِ  الــــٍی. در حالیكِ  اًسَلیي َّا ٍارد كٌیذ

، پیستَى سزًگ را تِ عقة تكطیذ تا هقذار  ایذ گزفتِ

 . هٌاسة اًسَلیي ٍارد سزًگ ضَد

 
 ًكتِ هْن : 

جْت استفادُ ّوشهاى اس اًسَلیي ریگَالر ٍ اى پی اچ ، اتتذا 

َّاگیزی كزدُ ٍ سپس اًسَلیي  اًسَلیي ریگَالر را كطیذُ ،

 . اى پی اچ كطیذُ ضَد

، تاسٍ یا رٍی ضكن را تیي  ، هعوَال در راى یك تخص پَست

درجِ  45ساٍیِ  دٍ اًگطت تگیزیذ ٍ تاال تیاٍریذ. سزًگ را تا

 ق ـَیات آى را سیز پَست تشریـدرٍى پَست فزٍ تزیذ ٍ هحت

 هحل را تغییز دّیذ(). ذیٌك

 عثارتٌذ اس :تِ تزتیة تْتزیي هكاًْای تشریق در تذى 

 تْتزیي هكاى تشریق در. ضكن ، تاسٍّا ، راًْا ٍ تاسي

درجِ  90تا ساٍیِ ساالى تزرٍی ضكن تَدُ كِ هی تَاىتشرگ

 . دكزشریق تتِ راحتی 

 
 ضزایظ ًگِ داری ضیطِ اًسَلیي

درجِ  30 سیزاًسَلیي تاس ضذُ را هی تَاى در دهای 

 تْتزاست ًٍگْذاری كزد،  ساًتیگزاد تِ هذت یك هاُ

یخچال ًگِ داری هعوَلی  دهایاًسَلیي اضافِ خَد را در

 . كٌیذ

 . اس تكاى دادى ضذیذ اًسَلیي پزّیش كٌیذ

 والی تشریق اًسَلیيهطكالت احت

 افت قٌذ خَى  :ّیپَگلیسوی -1

هحل تشریق را تغَر هتٌاٍب  :اختالل تافت هحل تشریق  -2

تغییز دّیذ چَى در عَالًی هذت هوكي است دچار 

عی( یا سفتی آى ًاحیِ ضَد ٍ تشریق یآتزٍفی)الغزی غیز عث

 . دردًاک ضَد

ری ٍرسش دادى جایگاّْای تشریق اًسَلیي خَددا اس

تعذ اس تشریق اًسَلیي درپا،ٍرسش فَتثال كِ اسپا  كٌیذ)هثالً

 فادُ هیطَد،اًجام ًذّیذ(.است
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