
آموزش به بیمار وخانواده-2شماره فرم 
پس از ترخیصمراقبت هاي 

:شماره پرونده

پزشک معالج: بخش:
:اتاق
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پدر:نام 

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

ینسرنگ انسولیکتا چهار بار از يبهداشت فردیتتوانند با رعایمیماراندر دسترس هستند. بيواحد100يسرنگ هاینانسولیقتزريبرا-
کرده، سرپوش سوزن را در محل خود قرار داده و یهمانده در آن را تخلیباقیناستفاده مجدد از سرنگ، انسوليبرایقاستفاده کنند، پس از تزر

.یدکنينگهداریخچالرا در نگسر
.منجمد شودیدهرگز نباانسولین-
در یرا(درب) گذاشته شود، زیخچالدر یدماه مصرف نشود بایککرد. اگر در مدت يارتـوان در حرارت اتـاق نگهدیماه میـکرا تا انسولین-

صورت اثر خود را از دست خواهد داد. ینایرغ
گردد.یباعث از دست دادن اثر دارو میرازیدکنيخوددارینانسولیشهاز حد شیشتکان دادن باز-
نیغلتانده شود تا انسولیقرار داده و در کف دست به آرامیدو دست افقینشدن، بیکنواختيرنگ) را قبل از مصرف برایريش(NPHانسولین-

.یددست آه بیکنواختیعمخلوط شده و ما
.یدکنیبررسیزدگیخو یرا از نظر وجود ذرات خارجینانسولیشهاز مصرف الزم است شقبل-
.کنیديآفتاب خودداریمدر برابر نور مستقینانسولیشهقرار دادن شاز-
. یدکنیقاتاق قرار داده و سپس تزريآن را در دمایقهدق30یقسرد دردناك است، بهتر است قبل از تزرینانسولتزریق-
. یندازد) بیندهمواد شویمحکم (ظرف خالیکیظرف پالستیکاستفاده شده را در سرنگهاي-
.کنیدیزالکل تمته باآغشرا با پنبهینانسوليهایشهشیکیپالستدرپوش-
. کنیدرنگ) وارد یري(شفاف و شینانسوليهایالو داخل ویدههوا، با سرنگ کشيداخل سرنگ مقدارینانسولیدنزمان کشدر-
. یدالزم را وارد سرنگ کنینانسولیزانو میدرا برگردانشیشه-
.یدکنرنگ) را وارد سرنگ یريش(اچیان پینو سپس انسولیدشفاف را در سرنگ بکشینابتدا انسولین،دو نوع انسولیقصورت تزردر-
.یددارند استفاده نکنیاديزیتکه فعالیاالمکان از عضالتیو حتیددهییررا به دقت انتخاب کرده و به طور منظم تغیقتزرمحل-
.باشدی) میرونران ها  به طرف باال و بي)، پاها (رویرونیانگشت از ناف)، بازوها (باال و ب4(دو طرف شکم به فاصله شکم-
.یدوارد پوست کنیلمایادرجه 45یهبازو و ران با زاویم،مستقیادرجه 90یهشکم سرنگ را  با زاویهدر ناحینانسولیقزمان تزردر-
شود.ینمیـهکـردن پوست توصیزتمياز الکل برااستفاده-
نند مداد سرنگ را مایگرثابت شود با دست دیقتا محل تزریریدرا با انگشتان بگیعیوسیهحو نایدرا بکشیقدست، پوست محل تزریکبا-

.یدرا تا آخر فشار دهیستونو پیدوارد پوست کنيو سوزن را به طور عمودیریدبگ

ینانسولیقروش تزر


