
டான் டடாக் செங் மருத்துவமனன அனனத்து உரினமகளும்

பாதுகாக்கப்படட்னவ டம நிலவரப்படி அனனத்து தகவல்களும் ெரியானனவ இந்த

ஆவணத்தின் எந்தப் பகுதியும் டான் டாக் செங் மருத்துவமனனயின் முன்

அனுமதியின்றி மீண்டும் உருவாக்கப்படடவா நகசலடுக்கடவா தனலகீழ்

சதாகுப்பாக்கப்படடவா தழுவப்படடவா விநிடயாகிக்கப்படடவா வணிக ரீதியாக

சுரண்டடவா தரவுத்தளத்தில் மீடச்டடுக்கும் அனமப்பில் காட்டப்படடவா டெமிக்கடவா

அல்லது எந்த வடிவத்திலும் அனுப்படவா கூடாது

கிளினிக்

டான் டடாக் செங்

மருத்துவமனன சமடிக்கல்

சென்டர் மாடி

சதாடரப்ுக்கு

னமய சதாடரப்ு

தகவல்கனள அணுக

னகதச்தானலடபசி வாயிலாக

குறியீட்னட ஸ்டகன் செய்யுங்கள்

அல்லது இந்த இனணயதளத்னத

நாடுங்கள்

இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக

இருந்ததா படித்தனதசயாட்டி

உங்களுக்கு ஏடதனும் கருத்து

இருந்தால் தயவுசெய்து

என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்ெல்

அனுப்புங்கள்

டபனா 

சதாப்பி
ரப்பர ்

முத்தினர

இன்சுலின்

நீரத்்டதக்கம்
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ஊசி 

சபாத்தான்
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டதரவ்ாளர்

ஊசியின்

சவளிப்பு

ற மூடி

ஊசியின்

உட்புற 

மூடி

ஊசி பாதுகாப்பு

முத்தினர

பேனா இன்சுலின்
ஊசியை தைார் செை்யும் மற்றும் பெமிக்கும்

வழிமுயறகள்

உட்சுரப்பியல் துறை



ேடி1: தைாராகுங்கள் 

A. னககனள சுத்தம் செய்து சகாள்ளவும்.

B. டதனவயான சபாருடக்னள ஒன்றினனத்துக் 

சகாள்ள டவண்டும்.

இன்சுலின் உனடய காலாவதி டததினய ெரி 

பாரக்்கவும். டபனா பிரித்த நாலு 

வாரத்திற்குப் பிறகு எறிந்துவிடவும் அல்லது 

உற்பத்தியாளரக்ளின் அறிவுனரப் படி

நடக்கவும்.

ேடி 2: பேனா ஊசியைெ ்செருகவும்

ேடி 3: பாதுகாப்புத் தேர்றை தேற்ககாள்ளுங்கள்

பமகமூட்டமான கலங்கிை  இன்சுலின் உேபைாகிக்கிறீர் எனில், (எ.கா: 

டநாடவாமிக்சு) கீடழ உள்ள வழிமுனறகனள பின்பற்றவும்.

நீங்கள் ஒரு சதளிவான இன்சுலின் ேைன்ேடுத்துகிறீரக்ள் என்றால், 

படி 2 க்குெ ்செல்லவும்.

C. டபனானவ உங்களது உள்ளங்னககளுக்கு

இனடயில் குனறந்தது 10 முனற உருட்டவும்.

D. டபனானவ டமலும் கீழுமாக சமதுவாக பத்து 

முனறயாவது அனெக்கவும். இது உள்ளிருக்கும் 

கலனவனய நன்றாக கலக்க உதவுகிறது.

குலுக்க டவண்டாம்.

A. ஒவ்சவாரு முனறயும் புதிய

ஊசினயப் பயன்படுத்தவும்.

புதிய ஊசியில்   இருந்து பாதுகாப்பு 

முத்தினரனய பிரிதச்தடுக்கவும்.

ஊசினயப் பாதுகாப்பாகத் 

திருகவும்.

B. சவளிப்புற மூடினய கழற்றவும்.

மூடினய எறிந்து விடாதீரக்ள்.

C. உட்புற மூடினயக் கழற்றி எறிந்து 

விடவும்.

A. டடாஸ் டதரவ்ாளனர “2” ஆக திருப்புங்கள்.

B. டபனானவ நிமிரந்்து பிடித்துக் சகாள்ளுங்கள்.

ஊசியில் உள்ள சபாத்தானன[பட்டனன ] '0’ 

வரும்வனர அழுத்தவும்.

C. ஊசியின் முனனயில் ஒரு சொடட்ு இன்சுலின் 

வருமாறு பாரத்்துக்சகாள்ளவும்.

இல்னலடயல், டவறு ஒரு ஊசினய மாற்றிவிடட்ு, 

இந்த வழிமுனறனய மூன்று முனறக்கு டமல் 

இல்லாமல் பின்பற்றுங்கள்.

இன்சுலின் சவளிவரவில்னல எனில், டபனாவில் 

டகாளாறு உள்ளது. ஆதலால் டவறு ஒரு டபனானவ 

உபடயாகிக்கவும்.



ேடி 4: இன்சுலின் படாஸுக்கு திரும்ேவும்

சபாதுவாக ஊசி அடிவயிற்று பகுதியில் தான்

செலுத்தப்படும். சதாப்புளிலிருந்து 2 விரல் அளவு 

தூரத்தில் ஊசினய செலுத்தவும் (2.5 இருந்து 5 

சென்டிமீட்டர)். ஒவ்சவாரு ஊசி முந்னதய 

தளத்திலிருந்து (சுமார ்2 முதல் 3 செ.மீ வனர) 2

விரல்கள் இனடசவளியில் இருக்க டவண்டும். ஒடர 

தளத்தில் இன்சுலினன  மீண்டும் செலுத்த டவண்டாம்.

ேடி 6: இன்சுலின் ஊசியை போடுவது எே்ேடி

A. இன்சுலின் எடுத்துக் சகாள்ளும் இடத்னத ஸ்பிரிட் 

சகாண்டு சுத்தம் செய்ய டவண்டும்.

B. ஊசினய செலுத்தக்கூடிய இடத்தில் ஒரு மடங்கு 

டதானலக் கிள்ளுங்கள். காட்டப்படட்ுள்ளபடி 

சிரிஞ்னெ மறுபுறம் பிடித்துக் சகாள்ளுங்கள். டடாஸ் 

ொளரத்னதக் காணலாம் என்பனத உறுதிப்படுத்திக் 

சகாள்ளுங்கள். ஊசினய 900 டகாணத்தில் செலுத்த 

டவண்டும். டடாஸ் ொளரம் “0” ஐக் காடட்ும் வனர 

ஊசி சபாத்தானன [பட்டனன]அழுத்தவும். ஊசினய 

அகற்றுவதற்கு முன் ஒன்றிலுருந்து பத்து வனர 

எண்ணவும். சிரிஞ் எடுப்பதும்  மற்றும் டதானல 

கிள்ளி பிடித்த இடத்னதயும்,  விடுவிப்பதும்  ஒடர 

ெமயமாக இருக்கடட்ும்.

C. ஊசி இட்ட இடத்னத 5 விநாடிகள் விரல்கனள 

னவத்து சமன்னமயாக டதய்க்கவும். இன்சுலின் 

செலுத்தப்பட்ட இடத்னத அழுத்தி டதய்க்கக் கூடாது.

ேடி 7: எவ்வாறு ஊசியை அகற்றுவது

A. சவளிப்புற முடினய மீண்டும்

அதன் டமல் டபாடட்ுவிடுங்கள்.

B. சவளிப்புற மூடினய 

உபடயாகப்படுத்தி ஊசினய 

கழற்றுங்கள்.

C. படத்தில் காட்டியவாறு ஊசினய

அகற்றுங்கள்.

A. டடாஸ் செலக்டனர டதனவயான டடாஸுக்கு

மாற்றவும்.

உங்கள் அளனவ ஓவரஷ்ாட் செய்திருந்தால், “0” க்கு 

டயல் செய்து மீண்டும் டயல் செய்யுங்கள்.

ேடி 5: இன்சுலியன எங்கு செலுத்த பவண்டும்

ேடி 8: அகற்றல் மற்றும் பெமிே்பு

A. உபடயாகப்படுத்திய ஊசினய  கடினமான 

சநகிழி சகாள்கலனில் எறிந்துவிடவும்.

ஒருமுனற உபடயாகப்படுத்திய ஊசினய மீண்டும் 

உபடயாகிக்காதீரக்ள்.

B. திறந்த இன்சுலினன சூரிய ஒளி படாதவாறு

குளிரந்்த வறண்ட பகுதியில் னவக்கவும்.

உபடயாகப்படுத்தாத இன்சுலினன  குளிரெ்ாதன 

சபட்டியில் னவக்க டவண்டும்.


