
டான் டடாக் செங் மருத்துவமனை அனைத்து உரினமகளும்

பாதுகாக்கப்பட்டனவ டம நிலவரப்படி அனைத்து தகவல்களும்

ெரியாைனவ இந்த ஆவணத்தின் எந்தப் பகுதியும் டான் டாக் செங்

மருத்துவமனையின் முன் அனுமதியின்றி மீண்டும் உருவாக்கப்படடவா

நகசலடுக்கடவா தனலகீழ் சதாகுப்பாக்கப்படடவா தழுவப்படடவா

விநிடயாகிக்கப்படடவா வணிக ரீதியாக சுரண்டடவா தரவுத்தளத்தில்

மீட்சடடுக்கும் அனமப்பில் காட்டப்படடவா டெமிக்கடவா அல்லது எந்த

வடிவத்திலும் அனுப்படவா கூடாது

கிளினிக் B2B

டான் டடாக் செங்

மருத்துவமனன சமடிக்கல்

சென்டர,் B2 மாடி

சதாடரப்ுக்கு:

6357 7000 (னமய சதாடரப்ு),

6357 8000 (மானியமற்ற நியமனம்)

இன்சுலின் மருந்தை 
பற்றிய அடிக்கடி 
ககட்கப்படும் ககள்விகள்

8. என் க ோதய கட்டுப்படுத்ை 
இன்சுலின் எனக்கு உைவும் என்று 
என் மருத்துவர் குறிப்பிட்டுள்ளோர். 
எனது வடீ்டில் இருக்கும்பபோழுது 
என்னுதைய இரத்ைகுளுககோதை ஏன் 
இன்னும் கண்கோணிக்க கவண்டும்?

• உங்கள் குளுக்ககோஸைச் சரிபோர்ப்பது உவு, 
உடற்பயிற்சி, மன அழுத்தம் மற்றும் 
மருந்துகள் உங்கள் இரத்த குளுக்ககோஸ் 
அளஸை எவ்ைோறு போதிக்கிறது என்பஸதப் 
புரிந்துககோள்ள உதுகிறது.

• அதிக ைடீ்டு குளுக்ககோஸ் அளைடீுகள் 
மூலம், உங்கள் மருத்துைர் உங்கள் இன்சுலின் 
அளஸை சிறப்போக சரிகசய்ய முடியும்.

9. வடீ்டில் குளுக்ககோஸ் பரிகைோைதன 
பைய்யும்பபோழுது எந்ை அளவுக்கு 
குளுக்ககோஸ் உகந்ைது?

• உவுக்கு முன் குளுக்ககோஸ் அளு: 4.0-8.0 
mmol/L

• சோப்பிட்டு  2 மவி கேரம் கழித்து 
குளுக்ககோஸ் அளு: 5.0-10.0 mmol/L

குறிப்பு: ஒவ்கைோரு ேபருக்கும் இரத்த
குளுக்ககோஸ் இலக்குகள் மோறுபடலோம்.

10.  ோன் வோழ் ோள் முழுவதும்
இன்சுலின் ஊைி கபோைகவண்டுமோ?

• உங்களுக்கு ஸடப் 1 ேீரிழிு இருந்தோல், 
ேீங்கள் இன்சுலின் ேிறுத்த முடியோது.

• உங்களுக்கு ஸடப் 2 ேீரிழிு கேோய்
இருந்தோல், ேீங்கள் கவிசமோன அளு எஸட 
இழப்ஸப அஸடந்து, ேல்ல உவுக் 
கட்டுப்போட்ஸடப் பரோமரிக்க முடிந்தோல் 
இன்சுலின் ேிறுத்த முடியும்.

உங்கள் மருத்துைஸர அணுகோமல் இன்சுலின் 
ேிறுத்த கைண்டோம்.

உட்சுரப்பியல் துதற



1. எனக்கு ஏன் இன்சுலின் கைதவ?
• இன்சுலின் குளுக்ககோஸை உடலில் கசமிக்க 

உயிரணுக்களுக்கு கசல்ல அனுமதிக்கிறது. 
கபோதிய இன்சுலின் உற்பத்தி 
கசய்யப்படும்கபோது அல்லது உங்கள் உடலில் 
இன்சுலின் சரியோகப் பயன்படுத்த 
முடியோதகபோது இரத்த குளுக்ககோஸ் அளு 
அதிகரிக்கும். இது ேீரிழிு கேோயின்
தோக்குதலுக்கு ைழிைகுக்கும்.

• ஸடப் 1 ேீரிழிு கேோயோளிகளுக்கு இன்சுலின் 
முக்கியமோனது.

• உங்களுக்கு ஸடப் 2 ேீரிழிு இருந்தோல், 
ைோழ்க்ஸக முஸற மற்றும் உவு உங்கள் 
குளுக்ககோஸ் அளஸைக் கட்டுப்படுத்த 
முடியோதகபோது இன்சுலின் கதஸைப்படலோம். 
பிற ைோய்ைழி மருந்துகஸள 
கபோருத்தமற்றதோக மோற்றும் ேிஸலஸமகள் 
உங்களுக்கு இருக்கும்கபோது இன்சுலின் 
கதஸைப்படுகிறது.

• கர்ப்ப கோலத்தில் இரத்த குளுக்ககோஸ்
அளஸைக் கட்டுப்படுத்துைதில் இன்சுலின் 
போதுகோப்போன ைழி.

2. இன்சுலின் இருப்பைோல்  ோன்
இறக்கப்கபோகிகறன் என்று 
அர்த்ைமோ?
இது உண்ஸம இல்ஸல.
பல கேோயோளிகளுக்கு இன்சுலின் எடுக்க 
அறிுறுத்தப்படும்கபோது அைர்களின்
உடல்ேிஸல கமோசமஸடகிறது என்ற தைறோன 
எண்வம் உள்ளது.
கேோயின் சில கட்டங்களில், குளுக்ககோஸ் 
அளஸை மீண்டும் கட்டுப்போட்டுக்கு ககோண்டு 
ைர இன்சுலின் அைசியமோகிறது.
உங்கள் ஆகரோக்கியத்ஸத கமம்படுத்த 
இன்சுலின் உதும்.

3. இன்சுலின் என்தன பைியதையச் 
பைய்து எதை கபோடுகிறைோ?

• இன்சுலின் எஸட அதிகரிக்க ைழிைகுக்கும் 
என்பது உண்ஸமதோன். எனகை, உங்கள் 
உவஸைக் கட்டுப்படுத்துைது மற்றும் 
சுறுசுறுப்போன ைோழ்க்ஸக முஸறஸய
பரோமரிப்பது முக்கியம்.

• எஸட அதிகரிப்பதில் உங்களுக்கு கைஸலகள் 
இருந்தோல் உங்கள் மருத்துைரிடம் 
கலந்துஸரயோடுங்கள்.

4. எத்ைதன வதகயோன இன்சுலின்
கிதைக்கிறது?

• இன்சுலின் கமதுைோக கசயல்படுைது அல்லது 
கைகமோக கசயல்படுைது என பிரிக்கலோம்.
அ) கமதுைோக கசயல்படும் (போசல் 

இன்சுலின்): ேோள் முழுைதும்
கமதுைோக கசயல்படுகிறது, இது 24
மவி கேரம் ைஸர ேீடிக்கும்.

ஆ) கைகமோக கசயல்படுைது (உவு கேர 
இன்சுலின்): உவுக்குப் பிறகு இரத்த 
குளுக்ககோைின் அதிகரிப்ஸபக் 
கட்டுப்படுத்த ைிஸரைோக 
கசயல்படுகிறது. இந்ை வதக  
இன்சுலிஸன  சோப்பிடுைதற்கு முன் 
எடுத்துக்ககோள்ள கைண்டும். ேீங்கள் 
உங்கள் உவஸைத் தைிர்க்கப் 
கபோகிறரீ்கள் என்றோல் அஸத ேீங்கள் 
எடுக்கக்கூடோது.

• சில இன்சுலின் தயோரிப்புகள் கமதுைோன 
மற்றும் கைகமோக கசயல்படும் இன்சுலின் 
இரண்ஸடயும் ஒகர போட்டில் அல்லது
கபனோைில் கலக்கின்றன.

5.  ோன் ஒரு கண்ணோடி போட்டில்
அல்லது கபனோவில் இன்சுலின் 
கைர்வு பைய்ய கவண்டுமோ?
உங்கள் ைிருப்பத்ஸதத் கதர்ுகசய்ய 
பின்ைரும்ஸை உங்களுக்கு உதைக்கூடும்.
கீகழ உள்ள எந்தகைோரு அறிக்ஸகயும்
உங்கஸள ைிைரித்தோல், ஒரு கபனோ 
இன்சுலின் மிகும் கபோருத்தமோனதோக 
இருக்கும்.
1) எனது அன்றோட ைழக்கம் 

ைழக்கமோனதல்ல. 
2) எனது உவு கேரம் ஒழுங்கற்றது. 
3) ேோன் அடிக்கடி கைளிேோட்டு பயவம்

கசய்கிகறன். 
4) ேோன் கபரும்போலும் குஸறந்த குளுக்ககோஸ் 

அளஸை (ஸைகபோகிஸளசீமியோ) 
அனுபைிக்கிகறன்.

6.  ோன் ஒரு  ோதளக்கு ஒரு முதற 
இன்சுலின் பைலுத்ைலோமோ?

• கமதுைோக கசயல்படும் (போசல் இன்சுலின்) 
சில கேரங்களில் ஒரு ேோஸளக்கு ஒரு முஸற 
கசலுத்தப்படலோம்.

• கைகமோக கைஸல கசய்யும் இந்த ைஸக
இன்சுலிஸன சோப்பிடுைதற்கு முன் ஒன்று 
முதல் மூன்று முஸற கபோடலோம்.

• எந்த ைஸக இன்சுலின் உங்களுக்கு 
கபோருத்தமோனது என்பஸத ைிைோதிக்க உங்கள் 
மருத்துைரிடம் கபசுங்கள்.

7. எனது இன்சுலின் அளவு மற்ற
க ோயோளிகளிைமிருந்து ஏன் 
கவறுபடுகிறது?

• இன்சுலின் அளு ஒவ்கைோரு ேபரின் உடல் 
எஸட, உவு, உடற்பயிற்சி, ைோழ்க்ஸக
முஸற, பிற மருந்துகளின் பயன்போடு மற்றும் 
இருக்கும் மருத்துை ேிஸலஸமகஸளப் 
கபோறுத்தது.

• கைனிக்கும், ேீங்கள் பரிந்துஸரத்த
இன்சுலின் அளஸைப் பின்பற்றும்.

படம் 1. கைகமோன மற்றும் கமதுைோக கசயல்படும் இன்சுலின் 
கைவ்கைறு கசயல்கஸள கமகல உள்ள ைஸரபடம் 
கோட்டுகிறது.

கமதுைோக கசயல்படும் 
இன்சுலின்

கைகமோக கசயல்படும் 
இன்சுலின்


