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انسولين بهشروع
 انسولين چيست؟

وقتی ما غذا ميخوريم انسولين به جريان .  انسولين هورمونی است که توسط سلولهای خاصی در لوزالمعده ساخته ساخته ميشود
انرژیجذب شده و بصورتبداخل سلولهاگلوکز.  ، کمک ميکندازغذايی که خورده ايمخون وارد شده و نسبت به جذب گلوکز 

 .مورد استفاده قرار ميگيرد

 من کی به انسولين احتياج دارم؟

 .به تزريق انسولين نياز دارند1به ديابت نوع مبتالافراد•
فعاليت جسمی منظم برای کنترل ميزان قند خون نيز در صورتيکه قرصها، رژيم غذايی سالم، و 2افراد مبتال به ديابت نوع •

 .آنها کافی نباشد، ممکنست به انسولين نياز داشته باشند

 چرا بايد تزريق شود؟

 .انسولين بصورت قرص نميتواند مصرف شود چون ترشحات معده آنرا از بين ميبرد•

 انسولين رو بياورم چه ميشود؟بهاگر من

دستگاههای تزريق و سوزنهای کوچک وجود دارند که تزريق انسولين را بسيار ساده تر از آنچه خيلی ها خيلیامروزه•
 .تصور ميکنند، کرده اند

زريق انسولين احساس در واقع خيلی ها ميگويند که آنها سوراخ کردن انگشت را بمنظور نظارت بر قند خون بيشتر از سوزن ت
.ميکنند

 .وقتيکه شروع به تزريق انسولين بکنيد، دکتر و مربی ديابت شما را در جهت تنظيم برنامه تان به روال جديد کمک خواهند کرد

 انسولين بچه صورت داده ميشود؟

 .با استفاده از دستگاههای تزريق انسولين، يا در بعضی موارد سرنگ استفاده ميشود

وقتی تمام شد يک . نسولين داخل دستگاه قرار ميگيردکارتريج ا.  به اشکال و اندازه های مختلف وجود دارنددستگاهها •
بعضی از دستگاههای قلمی از قبل پر از انسولين هستند و موقع اتمام انسولين دور انداخته .  جا گذاری ميشودکارتريج جديد 

 .ايی خواهند کردتگاه مناسب با نيازها و شيوه زندگی تان شما را راهنمدکتر يا مربی ديابت در مورد انتخاب دس.  ميشوند

 انسولين به کجا تزريق ميشود؟

 .انسولين زير پوست در نواحی شکم، ران، بازوها، و يا باسن تزريق ميشود•
، انسولين را در يک نقطه کمی متفاوت درهمان محل تانغده زير پوستبوجود آمدنمهم است که بمنظور جلوگيری از •

 .کنيدروزانه تزريق 
صبر کنيد تا به دمای اتاق برسد، و يا بين دستهايتان بصورت .  انسولين را بمحض بيرون آوردن از يخچال تزريق نکنيد•

 .غلتک حرکت دهيد تا گرم شود
ان کنيد، مربی ديابت تان نشان خواهد داد که چطور مهم است که درستی کارکرد دستگاهتان را قبل از هر تزريق امتح•

 .اينکار را انجام بدهيد
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چه چيزی روی جذب انسولين تاثير ميگذارد؟
:عمل جذب در موارد زير تسريع ميشود

.تزريق به ناحيه ورزشی مثل ران•
)دوش، حمام، بطری آب گرم، آبگرم، سونا: مثل(حرارتهای باال •
تزريقماساژ دادن اطراف محل •
).هر چه انسولين عميق تر به ماهيچه تزريق شود، سرعت جذبش بيشتر خواهد شد(تزريق به ماهيچه •

:عمل جذب در موارد زير به تاخير ميافتد

سيگار کشيدن•
زخم يا غده بدليل استفاده بيش از حد از همان محل تزريق، که باعث سفت شدن ماهيچه شده و منجر به جذب نامنظم •

.ميشودانسولين 
)تزريق بالفاصله بعد از بيرون آوردن از يخچال: مثال(انسولين سرد •
.ميتواند در ميزان گلوکز خون نوسان ايجاد کند) تسريع يا تاخير(تغيير در جذب انسولين •
.مخلوط نکردن انسولينی که بايد قبل از تزريق بازسازی شود•

به چه صورت بايد انسولين را نگهداری کنم؟
.نگذاريد که يخ بزند.  نگهداريددر يخجال صورت خوابيدهرا به " قلم"انسولين باز نشده يا کارتريج •
هفته نگهداری شوند و بعدا 4بمدت ) درجه سانتيگراد30کمتر از (اکثر انسولين ها ميتوانند در دمای اتاق بعد از باز شدن، •

انسولين .  داريدوانيد نگهبپرسيد که انسولين باز شده را تا چه مدتی ميتاز مربی ديابت يا داورساز خود .  دور انداخته شوند
.حمل کنيدخود ر کيف يا جيب را ميتوانيد با خيال راحت د

يا زير نور مستقيم خورشيد درجه 30باالیانسولين نبايد در حرارت .  را خراب کندحرارت شديد ممکنست انسولين •
). جعبه داشبورد ماشين تان خيلی گرم ميشوديادتان باشد که دمای (نگهداری شود 

:انسولين را استفاده نکنيد اگر
.انسولين روشن بصورت کدر درآمده باشد•
)تاريخ روی انسولين را بررسی کنيد(تاريخ استفاده انسولين منقضی شده باشد •
.انسولين منجمد شده  يا در معرض دمای باال نگهداری شده باشد•
محلول انسولين غليظ شده يا رنگش عوض شده باشدبرآمدگی ها يا تکه هايی در انسولين ديده شوند يا •
.مواد ته نشين شده در انسولين با چرخش آرام شيشه حل نشوند•
شدهباز نگهداشته) هفته4الی 3معموال (شيشه کارتريج يا قلم های از قبل پر شده ی انسولين بمدت بيشتر از آنچه که بايد •
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ميزان قند خون خود را تست کنيد
(قند خون پايين) بشما خواهد داد.*مربی ديابت شما دستورالعملهای مربوط به تست ميزان قند خون و جلوگيری از هيپوگليسيمی

اطالعات را بشما خواهد مربی ديابت اين .  باشد)mmol(ميلی مول 4کمتر از موقعی پايين است که ميزان آنقند خون شما
.در ارتباط با عالئم و درمان فند خون پايين بشما داده خواهد شدديگریجزوه .  داد

بهترين راه برای دور انداختن سرنگهای استفاده شده چيست؟
مورد و ء تيز مخصوص اشياايمنی ضد سوراخ مجهز به دربظرفهایسرنگهای استفاده شده، سوزنهای قلم و نيشترها بايد در 

در اين ظرفها معموال زرد رنگ بوده و در داروخانه ها و بعضی مراکر ديابتی .  تاييد استاندارد ايمنی استراليا انداخته شوند
.دسترس هستند

- National Diabetes Service Scheme(یاگر شما در طرح ملی خدمات ديابت NDSS( ثبت نام کرده باشيد ميتوانيد
.تان درخواست کارت بدهدمربی ديابت شما ميتواند برای.  سرنگ و سوزن رايگان و همچنين نوار تست با تخفيف دريافت کنيد

روز هفته در دسترس ميباشد.7ساعته در 24ترجمه رايگان و محرمانه، شامل زبان اشاره، خدمات 
از کارمندان بخواهيد که برايتان مترجم بگيرند.

به کارکنان لطفامراقبين، مراقبت های مجانی به ديگران ارائه ميدهند.  آنها ممکنست اعضای خانواده، دوستان يا همسايه ها باشند.  در صورت داشتن مراقب
بگوييد.

ممنوع است.کشيدن سيگار جريمه بدنبال خواهد داشت.100کشيدن سيگار در تمام مراکز بهداشتی و زمينهای ما %
تماس بگيريدwww.icanquit.com.auيا سايت اينترنت 849137برای ترک سيگار با تلفن 

پارکينگ مجانی در محوطه بيمارستان در دسترس ميباشد.

ظرات شما درباره اين بروشور بعنوان راهی برای بهبود مداوم سرويس خودمان استقبال ميکنيم.ما از ن
نظريات خودتان را به آدرس زير ايميل کنيد:

WSLHD-Get_Involved@health.nsw.gov.au 


