
 راهنمای کنترل دیابت 
از خوردن مواد غذایی حاوی قند و چربی زیااد   -1

نشاسته و نوشابه های الکلای   –کره ، روغن زیتون 

 بپرهیزید . 

باا راایات کاالری    تحت نظار ززشام ملاال      -2

 دریافتی و انجام ورزش ، وزن خود را کم کنید . 

فلالیت بدنی و ورزشهایی نظیر راهپیمایی انجام  -3

 داده و از ورزش های سنگین بپرهیزید . 

وقتی که بیماری قند خون را به همراه نااراحتی   -4

 های دیگر دارید ورزش نکنید . 

یم حبه قند به همراه داشته باشید تاا  همیشه  -5

در موقع بروز االئم کاهش قند خون مثل سرگیجه 

 س گرسنگی مصرف کنید . و ضلف احسا

بهداشت بدن خصوصا زاها را کامال راایت کنید.  -6

زاها را از نظر زخم و غیره کنتار  کنیاد و ک اش    

 مناسب بپوشید و نیز بشوئید و زا برهنه راه نروید . 

 از استلما  دخانیات بپرهیزید .  -7

     .مصرف زیاد مایلات بسیار ضروری مای باشاد   -8 

) دو سی سی باه ازا  هار کیلاوگرم  وزن بادن در     

 ساات ( 

روزانه سه بار در صورت صالحدید ززشم ملال   -9

 و حتی قبل از خواب قند خون خود را چم کنید . 

 هر شش ماه یم بار به ززشم مراجله کنید .  -11

زیش از مصرف هر دارویای باه ویاآه ینتای        -11

 کنید .  بیوتیکها و غیره با ززشم خود مشورت

 قبل از بارداری با ززشم خود مشورت کنید .  -12

از اضاااراب و اسااترس و فشااارهای روحاای   -13

 بپرهیزید . 

 فشار خون خود را مرتب کنتر  کنید .  -14

در صورت ضلف و بی حالی قند خون خاود را   -15

کنتر  نموده و در صاورت زاایین باودن قناد یاا      

 شکالت مصرف نمایید.

 سولین توسط خود بیمار آموزش تزریق ان

 انتخاب خرید وسایل صحیح و مامئن

کارخانه سازنده : نوع و غلظت انساولین را کاه    -1

 ززشم برایتان تجویز کرده بشناسید .

هر گونه تغییر در مقدار انسولین و زمان تزریق   -2

ین را با راایت احتیاط کامال و زیار نظار ززشام     

 انجام دهید .  

در هنگام خرید ، تاریخ  انقضا  مصرف انسولین   -3

 را بررسی نمائید . 

انسولین را در محل خنم نگهداری نمائیاد .  و   -4

 را در یخچا  نگهداشته  ولی از  یانسولین اضاف

 یخ زدگی ین جلوگیری کنید . 

همیشه بارای تزریاق انساولین از سارنگهای      -5

مخصوص است اده نمائید و هیچ وقت از یم سرنگ 

 بیش از یم بار است اده نکنید . 

محل  صحیح را انتخاب کنید *انتخاب محل تزریق 

برای ترزق میتاوان از باازو ، ران ، شاکم ،  باسان     

 است اده کرد . 

برای کمم به جذب بهتر تا محل تزریق را تغییار  *

 بدهید . 

تزریق مکرر در یم محل بااث می شود  جاذب  *

انسولین به خوبی انجام نشود ایان حالات ممکان    

است بااث تاخیر در تاثیر انسولین بشود و اوارض 

 خارناکی را به وجود بیاورد . 

از تزریق در نواحی که کار زیاد می دهناد ) مثال   *

دست راست ( خودداری  کنید چون باااث جاذب   

سریع انسولین شده و دچار کاهش شدید قند خون 

 می شوید. 

 طبق جدو  زیر در طو  دوره تزریق ابتدا چند  *

 سپس چند تزریق در محلوتزریق در محل بازو 



در کاارت  ران و غیره انجام دهید  و هر تزریاق را   

مخصوص یادداشت کنید تا دوره  تزریق را فراموش 

 نکنید .

1 2 3 4 5 

11 9 8 7 6 

، دومین تزریق در روزهای  1اولین تزریق شماره  *

هر تزریق با تزریقات  11الی شماره  2بلد در شماره 

سانتی متر فاصله داشته باشاد و فاصاله    5/2قبلی 

ه تاه   3دو تزریق متوالی در یم جا باید حاداقل  

 باشد . 

 تزریق انسولین 

 انسولین را داخل سرنگ بکشید . قبل از کشیدن(1

سرزوش شیشه انسولین را با زنبه الکل ضد ا ونی 

 کرده و منتظر بمانید تا خشم شود . 

ابتدا زوست را با الکل ضاد ا اونی کنیاد در ایان     

 موارد صبر کنید تا الکل خشم شود . 

انگشت شست و سبابه بگیرید یام  زوست بین (2

چین زوستی درست کنید و در هنگام تزریق بایاد  

نکه بازو را به جاایی تکیاه   یم ن ر کمم کند یا ای

 دهید زوست را نباید ماساژ داد . 

 سوزن را به سرات به داخل وارد کنید . (3

 91باشد  ) در افراد چاق  91تا  45زاویه تزریق باید 

 ( 45و الغر 

برای اطمینان از ینکه سر سوزن داخل رگ خونی (4

هست تلمبه سرنگ را کمی به اقب بکشید و اگار  

خون وارد سرنگ شد باید سوزن را خاار  کارد و   

 تزریق را از محل دیگر و با سرنگ دیگر انجام داد . 

بلد از تزریق انسولین قاله ای زنبه الکل را روی (5

به یرامی خار  کنید تا زوست  سوزن بگذارید و ینرا

 کشیده نشود و درد به وجود نیاید . 

 هرگز از خالها و زخمها انسولین تزریق نکنید. (6

انسولین سرد را هرگز تزریق نکنید . بلکه قبل از (7

تزریق چناد دقیقاه انساولین را در دسات خاود      

 دمای بدن شود  .  تا هم دنگهداری

 توجهات بلد از تزریق انسولین 
همیشه برای مقابله با زایین یمدن قناد خاون یب   

 نبات یا قند همراه داشته باشید . 

به دیابات و    الهمیشه کارت مشخصات مبنی بر ابت

 تحت درمان بودن با انسولین همراه داشته باشید . 
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