Miejsca
podawania
insuliny

Patronat

Miejsca, w które możemy wstrzykiwać insulinę.
1. Okolica BRZUCHA, na wysokości pępka w odległości około 1-2 cm po prawej
i lewej stronie na szerokości dłoni. Iniekcję najlepiej wykonać w pozycji siedzącej.
W okolice brzucha najlepiej wstrzykiwać insuliny analogowe szybkodziałające
lub insuliny krótkodziałające.
2. Okolica PRZEDRAMIENIA, na przedniobocznej jego części, omijając
powierzchnię stawu łokciowego i ramiennego. W ramię najlepiej wstrzykiwać
insulinę szybkodziałającą lub krótkodziałającą.
3. Okolica UDA, na przedniobocznej zewnętrznej części uda, omijając staw
kolanowy i biodrowy. Iniekcję najlepiej wykonać w pozycji siedzącej. Pamiętać
należy o tym, aby nie napinać mięśni uda. Należy pamiętać o tym, że jeżeli
planujemy wysiłek fizyczny, nie podajemy insuliny w uda, ze względu na szybszy
proces wchłaniania z tego miejsca. W uda najlepiej wstrzykiwać insulinę
długodziałającą lub mieszanki insulinowe.
4. Okolica POŚLADKÓW, w górną zewnętrzną część pośladka. Należy pamiętać
o tym, aby nie napinać mięśni pośladków. W pośladki najlepiej wstrzykiwać
insuliny długodziałające lub mieszanki insulinowe.

Bez kodowania!

Technika
podawania
insuliny
Insulina powinna być podana w tkankę podskórną
pod kątem prostym 90o lub pod kątem 45o
Należy pamiętać, aby:
fałd skórny zwolnić po przebiciu skóry, a następnie
wykonać zastrzyk z insuliny,

dopasować odpowiednią długość igły do swojej
tkanki podskórnej,
zmieniać miejsca wykonywania iniekcji insuliny, jeden
miesiąc prawa strona ciała, a drugi miesiąc
lewa strona ciała,
igły do iniekcji insuliny to sprzęt medyczny
jednorazowegu użytku – po wykonanym zastrzyku
należy zmienić igłę,
 ie należy podawać insuliny w miejsca zmienione
n
chorobowo, w miejsca blizn, znamion, nacieków skórnych
i widocznych naczyń krwionośnych.
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robiąc fałd skórny, uchwycić tylko skórę i tkankę
podskórną nie naruszając mięśni,

