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ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه:

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:

ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﭘﺪر:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
ﺟﻨﺲ  :ﻣﺮد  زن 

ﺑﺨﺶ:
اﺗﺎق:
ﺗﺨﺖ:

ﺗﺸﺨﯿﺺ )ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﺮي(:

روش ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ

ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ:

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺿﻤﻦ آرزوي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل :

-

-

ﺑﺮاي ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي  100واﺣﺪي در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر از ﯾﮏ ﺳﺮﻧﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺮﻧﮓ ،اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در آن را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺮده ،ﺳﺮﭘﻮش ﺳﻮزن را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
ﺳﺮﻧﮓ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﯿﺪ.
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻮد.
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺗﺎ ﯾـﮏ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﺣﺮارت اﺗـﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﺮد .اﮔﺮ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﺨﭽﺎل )درب( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺛﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
از ﺗﮑﺎن دادن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺷﯿﺸﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن اﺛﺮ دارو ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ) NPHﺷﯿﺮي رﻧﮓ( را ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪن ،ﺑﯿﻦ دو دﺳﺖ اﻓﻘﯽ ﻗﺮار داده و در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﻣﺎﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﻻزم اﺳﺖ ﺷﯿﺸﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ذرات ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺦ زدﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﻗﺮار دادن ﺷﯿﺸﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﺮد دردﻧﺎك اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ  30دﻗﯿﻘﻪ آن را در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﮑﻢ )ﻇﺮف ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه( ﺑﯿﻨﺪازد.
درﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ داﺧﻞ ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻘﺪاري ﻫﻮا ،ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ ﮐﺸﯿﺪه و داﺧﻞ وﯾﺎل ﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ )ﺷﻔﺎف و ﺷﯿﺮي رﻧﮓ( وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﺸﻪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﻣﯿﺰان اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻻزم را وارد ﺳﺮﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ دو ﻧﻮع اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،اﺑﺘﺪا اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻔﺎف را در ﺳﺮﻧﮓ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ان ﭘﯽ اچ )ﺷﯿﺮي رﻧﮓ( را وارد ﺳﺮﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدي دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺷﮑﻢ )دو ﻃﺮف ﺷﮑﻢ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  4اﻧﮕﺸﺖ از ﻧﺎف( ،ﺑﺎزوﻫﺎ )ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ،ﭘﺎﻫﺎ )روي ران ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺮون( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ ﺳﺮﻧﮓ را ﺑﺎ زاوﯾﻪ  90درﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﺑﺎزو و ران ﺑﺎ زاوﯾﻪ  45درﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ وارد ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﯿﺰ ﮐـﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﮓ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺳﻮزن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدي وارد ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺴﺘﻮن را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

