
إذا كنت تســتخدم اإلنســول� العكر أو غ� الشفاف
قم بدحرجة القلم بلطف ب� يديك لخلط اإلنســول�

استخدم ماســحة كحول لتنظيف نهاية القلم
حيث تثبت اإلبرة

اخرت منطقة من الجســم لحقن إبرة اإلنســول�
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استخـدام كيفيـة 
قلم اإلنسول�

أماكن الحقن تشــمل :
•  الذراعــ� العلوي� من الخلف 

•  البطــن (حول الرسة)
•  املناطــق األماميــة والجانبية من الفخذين

•  املؤخرة (األرداف)

ابتعد مســافة 1 انش عن آخر مكان قمت بحقنه.
ابتعد مســافة 2 انش عن الرسة وعن أي ندوب.
ال تحقــن باألماكــن املصابة بالكدمات أو املنتفخة

أو املؤملة أو القاسية

كيفية حقن االنسول�

نظف الجلد باســتخدام ماسحة كحول، 
انتظــر حتى يجف الكحول

انزع غطاء القلم 
تســتطيع رؤية اإلنسول� داخل القلم
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إنــزع الغالف الذي يغطي اإلبرة. لف اإلبرة
عــىل القلم وثبتها، يجب أن تكون اإلبرة
مثبتة بإحكام ولكن ليســت ضيقة جداً
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    لتعي� جرعة اإلنســول�، أدر القرص باتجاه عقارب
الســاعة حتى ترى رقم جرعة اإلنســول� املراد تحض�ها

   إلزالــة الهواء من القلم :  

•  أزل غطاء اإلبرة
•  قــم بلف قرص الجرعات إىل وحدت�

•  امســك القلم رأســيًا بحيث تكون اإلبرة يف الهواء
•  اضغــط الــزر يف نهاية القلم إلخراج الهواء

•  راقب رأس اإلبرة حتى تخرج قطرة إنســول�
    قــد تحتــاج إىل القيام بذلك أك¥ من مرة حتى

    ترى قطرة االنســول� عىل طرف اإلبرة     
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    باســتخدام يــد واحدة، قم بطــي وتثبيت الجلد يف مكان الحقن 
ال حاجــة لذلــك إذا كان حجــم اإلبرة أقل من 8 مم أو أصغر

    احقن اإلبرة يف الجلد مبارشة و بحركة رسيعة ومســتقيمة
يجب إدخال اإلبرة بشــكل كامل يف الجلد

       باســتخدام اإلبهام، اضغط الزر يف نهاية القلم ببطء حتى
تصــل القــراءة إىل صفــر (0)، تأكد من أن اإلبرة بكاملها داخل 

الجلــد قبل أن تبدأ بالحقن
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     إذا كنت تســتخدم إبرة أكرب من 8 مم
اترك الجلــد وانتظر لثوان بعد الحقن

     اسحب اإلبرة للخارج
     أزل اإلبرة من القلم وارمها يف الســلة الخاصة باإلبر 

     ضع الغطاء مرة أخرى عىل قلم اإلنســول�
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تحدث مع طبيبك أو الصيديل إذا كان لديك أي أســئلة
عن طريقة اســتخدام قلم اإلنسول�
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