
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

ஒற்றற வயல் இன்சுலின் ஊசி
ஊசிறய தயார் செய்யும் மற்றும் செமிக்கும்

வழிமுறறகள்

உட்சுரப்பியல் துறை



படி1: தயாராகுங்கள் 

A. னககனள சுத்தம் செய்து சகாள்ளவும்.

B. டதனவயான சபாருடக்னள ஒன்றினனத்துக் 

சகாள்ள டவண்டும்.

இன்சுலின் பாட்டிலின்  காலாவதி டததினய 

ெரிபாரக்்க டவண்டும்.

பாட்டினல, திறந்த 4 வாரங்களுக்கு பின்னர ்

அல்லது உற்பத்தியாளரின் 

வழிமுனறகளுக்டகற்ப இரண்டில் ஏடதனும் 

ஒன்றின் படி நிராகரிக்கவும்.

C. புதிய பாட்டினல உபடயாகிக்கும் சபாழுது 

டததினய எழுதவும்.

D. பாட்டிலின் உள்சள  டமகமூட்டம் டபால்

காணப்படும் இன்சுலின் கலனவ அதாவது

இன்சுலின் பாட்டினல உள்ளங்னககளுக்கு 

இனடயில் னவத்து குனறந்தது 10 முனறயாவது 

உருட்டினால் மடட்ுடம அந்த  கலனவ நன்றாக 

கலங்கும்.

இன்சுலின் பாட்டினலக் குலுக்கக் கூடாது.

படி 2: காற்றற செலுத்துங்கள்

A. இன்சுலின் அளவிற்டகற்பக் காற்னற

சிரஞ்சினில் எடுக்கவும்.

B. இன்சுலின் பாட்டினல டநராக னவத்து 

ஊசினய அதனுள் செலுத்தி காற்றினன

பாட்டிலினுள் செலுத்தவும்.

A. இரண்டாவது முனறப்படியிலிருந்து 2, சிரிஞ்னெ 

அகற்றாமல், பாட்டில் மற்றும் சிரிஞ்னெ

தனலகீழாக ொய்த்து உங்கள் கண் நினலக்கு

சகாண்டு வாருங்கள்.

டதனவயான அளவு சதளிந்த இன்சுலினன

எடுத்துக் சகாண்டு சிரஞ்னெ அகற்றவும்.

B. கருப்பு ரப்பர ்வனளயத்தின் டமலிருந்து

படிக்கவும் (அம்புக்குறினயக் காண்க).

காற்று குமிழ்கனள 

[முடன்டகனள]ெரிபாரக்்கவும். அப்படி இருந்தால், 

டமடல குமிழ்கனள[காற்று முடன்டகனள] 

நகரத்்த சிரிஞ்னெ சமதுவாகத் தட்டவும். 

குமிழ்கனள சவளிடயற்ற உலக்னக[சிரிஞ்சின் 

தண்னட] சமதுவாக அழுத்துங்கள்.

படி 3: இன்சுலின் வறரயவும்[எடுக்கவும்]

E. ஸ்பிரிடன்ட னவத்து பாட்டிலின் ரப்பர ்பாகத்னத 

சுத்தம் செய்ய டவண்டும்.



படி 4: இன்சுலிறன எங்சக செலுத்துவது

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.

படி 5: இன்சுலிறன செலுத்துவது எப்படி

A. இன்சுலின் எடுத்துக் சகாள்ளும் இடத்னத 

ஸ்பிரிட் சகாண்டு சுத்தம் செய்ய டவண்டும்.

B. ஊசினய செலுத்தக்கூடிய இடத்தில் ஒரு 

மடங்கு டதானலக் கிள்ளுங்கள்.

சிரிஞ்னெ மறுபுறம் சபன்சில் டபால

பிடித்துக் சகாள்ளுங்கள். ஊசினய 900

டகாணத்தில் செலுத்த டவண்டும்.

சிரிஞ்சின் உலக்னகனய  உலக்னக உள்டள 

தள்ளுங்கள்.

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.

படி 6: அகற்றல் மற்றும் செமிப்பு

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.


