
از استفاده  1درمان اصلي در ديابت نوع 

 .مي باشد نسولينا

 

 :سزػت جذبًسَليي تز حسة  هحل ّاي تشريق ا
 تاسي راى ٍ  – 3تاسٍ   – 2ضنن   – 1

 .دارد را ضنن سزيغ تزيي جذب
 

اگز اًسَليي ضفاف ٍ ضيزي را تا ّن هخلَط گزديذ ،حذامثز 
 .دقيقِ تايذ آًزا تشريق مٌيذ 5 -15تيي 

 
 

1- ً  (ضفاف)يا اًسَليي ريگَالر مزيستال سَلييا
 (مذر)يا NPH اًسَليي  -2

ًدين سداػت    .اًسَليي ريگَالر تسيار سزيغ اثز هي مٌدذ 
ساػت تدِ اٍ  ودَد    2تا  تؼذ اس تشريق اًسَليي ضزٍع ٍ

 .هيزسذ

 .اثزش ديزتز ضزٍع هي ضَد NPHاًسَليي 
سداػت تدِ اٍ  اثدزش     6تا  4ساػت تؼذ اس تشريق تا  2

 .هيزسذ

 :اتي در هَرد ٍيال اًسَلييًن
ٌّگام هصزف اًسَليي تاريخ هصزف آى تَجِ  
 .مٌيذ

     ٍ  اًسَليي ريگَالر هثدل اضدل مطدن  داف 
  ٍ يدا   سالل است در  َرت ٍجَد تغييدز رًدو 

 .مذر ضذى تايذ دٍر ريختِ ضَد

تايذ آى را  .ضيزي رًو استNPH اًسَليي  

ٍ    ٍ .دّينتناى  در  سيز ًَر دقدت ًگداُ مٌدين 
رسَب غيز قاتل حل ًثايدذ آى را   َرت ٍجَد 
 . هصزف مزد

 

 
 
 

ٍ   00تا ساٍيِ  تشريق در ًاحيِ ضنن  درجدِ ٍ تداسٍ 

سداًتي   5در فا دلِ   ٍ .درجِ اًجام هيطَد 45راى 
اًسَليي در  َرتي مِ  .تشريق هي ضَداس ًاف هتز 

آى ًاحيدِ هتدَرم    .هگزراً در يل هحل تشريق ضدَد 

اسفؼاليت تذًي هقذار  تؼذ ٍ ضذُ ٍ جذب من هيطَد
 قٌذ پائيي سيادي اًسَليي اس هحل وار  ضذُ ٍ

تٌاتزايي هحل تشريق تايذ ّز رٍس ػدَ    .هي افتذ 

 .تاهحل قثلي فا لِ داضتِ تاضذ1-5/1دحذٍ ضذُ ٍ
 . اًسَليي را ّز رٍس راس ساػت هؼيي تشريق مٌيذ

هياى ٍػدذُ ّداي    ٍػذُ ّا ٍٍّز رٍس راس ساػت 
 .وَد را استفادُ مٌيذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انواع انسولين

در مطيذى اًسَليي اتتدذا تايدذ اًسدَليي مزيسدتال ٍسد        
NPH هخلَط اًسَليي تايذ ًدين سداػت   .رادر سزًو مطيذ

 .قثل اس ٍػذُ غذايي تشريق ضَد

 

 
 

 :نسولينانكات مهم در مورد تزريق 
مَدمداى تدِ دٍ تدا سدِ تدار تشريدق رٍساًدِ         تيطتز -1

در ّدز   هؼديي اًسَليي ًياس دارًذمِ در سهاى ّداي  

 .اًجام هي ضَدرٍس 
تيطتز مَدماى تِ تيص اس يل ًدَع اًسدَليي ًيداس     -2

 .دارًذ

مِ ًَع اًسَليي ٍمٌذ تار تشريق در رٍس هَرد  نِايٌ -3

 .ًياس است پشضل مَدك ضوا تؼييي هي مٌذ

سثة تجودغ ًاهٌاسدة    تشريق اًسَليي هوني است -4
تافت مزتي يا تحليل رفتي تافت در هٌطقِ تشريدق  
دٍ ضَد، تزاي جلَگيزي اس ايي پياهذ، تْتز است ّز 

 .تار جاي تشريق ػَ  مٌيذ
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ِ تا هحثت، هاليوت تزاي مَدك تَضيح دّيذمِ اگز مد  -5
تدزاي سدالهت اٍضدزٍري     .تشريق اًسدَليي دردًداك اسدت   

 .هيثاضذ
تايذ سؼي مٌيذ مِ تشريقات تدا حدذاقل هقاٍهدت مدَدك     -6

اًجام ضَداسايي هقذار اًسَليي السم را دٍر اس ديدذ مدَدك در   
تذٍى تزسداًذى   ٍ س   تا حذاقل سزٍ ذا ٍ سزًو تنطيذ

 .مَدك آى را تشريق مٌيذ

زسداًذى مدَدك تدزاي    يدا ت  ٍػيذ دادى ٍ اس ٍػذُ ٍ
 .تشريق اًسَليي اجتٌاب مٌيذ

هسدوَليت   مدَدك  ٍقتي مَدمتاى تشرگتز ضذ تايدذ ودَد   -7
هَرد آهدَسش السم   در ايي .داًسَليي را تِ ػْذُ تگيزتشريق 

 .را تِ اٍ تذّيذ

 
 :تغذيه در كودكان ديابتي

تايذ تذاًيذ مِ رصين غذايي هٌاسة ٍ هٌظن در مٌار  -1
تشريق اًسَليي تزاي مٌتزل تيواري مَدك دياتتي 

 .ًطَدهاًغ افت قٌذوَى اّويت سيادي دارد تا 

 
مَدك دياتتي در طَل رٍس تايذ ػالٍُ تز ٍػذُ ّاي  -2

 غذايي ا لي، حذاقل سِ ًَتت ًيش اس هَاد غذايي هٌاسة تِ

 

 

ٍػذُ غدذا در   6در هجوَع حذاقل ) ػٌَاى ٍػذُ ّاي فزػي 
در ٍػذُ ّاي غذايي فزػي تايذ حتواً هدَاد  . استفادُ مٌذ( رٍس

 .دًطاستِ اي گٌجاًذُ ضَ
 تغذيِ قثل اس وَاب مَدك هْن است سيزا اس افت قٌذ در  -3

 .طَل ضة جلَگيزي هي مٌذ
 ، ًاى هثلغذايي هٌاسة ضاهل هَاد ًطاستِ اي  رصين-4

ٍ گَضدت    ن هدزؽ تخد  سية سهيٌي، تزًج، حثَتات، لثٌيدات، 
مزتي غذا تايدذ مدن ٍ تديص اس ًدَع ًثداتي تاضدذ ٍ اس       . است

 . غذاّاي پز فيثز استفادُ گزدد
هقذار غذاي هٌاسة تزاي مدَدك تايدذ تزاسداس هيدشاى      -5

در ايي مار هتخصص تغذيِ تدِ  . هصزف اًسَليي تٌظين ضَد
 .ضوا مول هي مٌذ

تْتز است قٌذ وَى مَدك مل ضدَد در  قثل اس فؼاليت  -6
يدداٍجَدمتَى در ادرار ٍرسش  ٍ 250 ددَرت قٌددذ تيطددتز اس

هوني است سثة تاالتز تزدى قٌذ ضَدپ  تايدذ اسآى پزّيدش   
درحديي  .تا تشريق اًسدَليي قٌدذ ودَى پدائيي تزتيايدذ      تا.ضَد
مَدك ًياس تِ هَاد قٌذي دارد ٍ در ايي هَاقدغ حتدي   ٍرسش 

در ... ُ هثدل ضدنالت، آب ًثدات ٍ    هي تَاى اس قٌذّاي ساد
الثتدِ تْتدز اسدت فؼاليدت ٍرسضدي      .  َرت ًياس استفادُ مزد

مدَدك ّدز سداػت    . هذاٍم، تيص اس يل ساػت طَل ًنطذ
 .تايذ تغذيِ ضَد

رصين غذايي مَدك تايذ آساد تاضذ ٍلي ايي تدِ آى هؼٌدي    -7
. ًيست مِ ّز مقذر دلص وَاست هَاد قٌدذي هصدزف مٌدذ   

تِ جش هيدَُ ّدايي مدِ حداٍي     ) قٌذي سادُ تْتز است هَاد 
 .اس تزًاهِ غذايي مَدك حذف ضًَذ ( اهالح ٍ ٍيتاهيي اًذ

 

 

 داًطگاُ ػلَم پشضني تْزاى
 هزمش طثي مَدماى

 اطفال مطَر  قطة ػلوي
 
 
 

 
 
 
 

 تزريق انسولين در كودكان ديابتي تغذيه و
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