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انسولین استعمال کرنا

انسولین کی اقسام
کئی مختلف اقسام کی انسولینز موجود ہیں جو ٹیکہ کی تعداد اور اوقات میں مزید

 لچک پیش کرتی ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہوسکتی  ہے تاکہ آپ اپنے
خون کے گلوکوز کی سطح کو  باآسانی بر قرار رکھ سکیں۔آپ کو ہر روز ایک یا

زیادہ ٹیکوں کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اپنے گلوکوز کی سطح کو بہتر رنگ
میں برقرار رکھ سکیں۔

انسولینز میں ان کے دوران عمل کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے )کتنی دیر
تک وہ کام کرتی ہے(ان کے عمل کا آغاز

)یعنی وہ کس تیزی سے کام کرنا شروع کرتی ہے(اورکب ُان کا عمل
بولتا ہے)وہ بہت زیادہ موثرکب ہوتی ہے( یہ بات جان کر کہ آپ کی
انسولین کس طرح کام کرتی ہے،آپ اپنے کھانوں، ہلکے ناشتوں اور

کارکردگیوں کی سطح کے مطابق مقرر کرسکتے ہیں۔

انسولین کیا ہے؟
انسولین وہ اہرمون ہیں جنہیں لبلبہ پیدا کرتا ہے تاکہ خون میں گلوکوز)شکر( مقدارکو کنڑول کرے۔جو لوگ ذیابیطس سے

 ہیں ان کے لبلبے بالکل یا کافی انسولین پیدا نہییں کرتے، یا جو انسولین وہ پیدا کرتے ہیں اسے موثر طور پر استعمال نہیں کر
سکتے۔جس کے نتیجہ میں گلوکوز خون کی نالیوں میں جمع ہوجاتی ہے۔جو صحت کے گہرے مسائل کا باعث بنتی ہے جیسے

کہ اندھاپن دل کی بیماری،گردے کے مسائل،اعضاء کا کاٹنا، اعصاب کا نقصان اور ہشیاری نہ آنا۔

)type 1 diabetes( انسولین اور ٹائپ – 1 ذیابیطس 
ایسے لوگ جنہیں ٹائپ – 1 ذیابیطس ہوتی ہے وہ قدرتی طورپر کوئی انسولین کر پاتے۔ اس کے نتیجہ میں انہیں

ہر روز انسولین لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔

)type 2 diabetes(انسولین اور ٹائپ – 2 ذیابیطس 
 ،ایسے لوگ جہنیں  ٹائپ – 2 ذیابیطس ہوتی ہے وہ اس قابل ہیں کہ اپنے خون کی گلوکوز کی سطح کو صحتمندانہ خوراک

جسمانی کارکردگی اور ذیابیطس کی دوالینے کے ذریعہ سے مقررہ دائرہ کارمیں رکھیں۔

تاہم بہت سے لوگ جنہیں ٹائپ – 2 ذیابیطس ہے انہیں اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کا مناسب طورپر بندوبست کرنے
 کے لئے کسی موقع پر انسولین کے استعمال کی ضرورت ہوگی۔اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذیابیطس کی بندوبست کریں

 اور پچیدگیوں کی حفاظت کریں۔اچھی خبر یہ ہے کہ جدید ٹیکہ کے آالت جیسے انسولین پین استعمال میں سادہ اور فی الواقع
بالدردہیں۔

انسولین کو کام کرنے کے لئے اس کے ٹیکے کو کھال کے
بیچے نہ کہ براہ راست خون میں لگانا چاہئیے۔آپ کے جسم

 کے مختلف حصوں میں مختلف شرح سے انسولین جذب
ہوتی ہے اور جو جسمانی کارکردگی کی مقدار جو آپ کرتے ہیں

اس سے بھی متاثر ہوسکتی ہے۔مختلف قسم کے ٹیکوں کے
آالت کے لگانے کے لئے مخصوص جگہوں کی ضرورت ہو
 سکتی ہے۔ اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے یا

 ذیابیطس کے معلم سے اپنے ٹیکوں کے طریقوں کے بارے
میں بات کریں۔
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استعمال کرنا انسولین 

 اپنے خون میں گلوکوز کی سطح نگرانی کی اہمیت

اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کی باقاعدہ نگرانی کریں۔

باقاعدہ نگرانی  کرنا کہ خون میں گلوکوز مقررہ حد کی سطح پر ہے۔  یہ جاننے کا ایک
 بہترین طریق ہے۔باقاعدہ چیک کرنا بھی آپ کو اس بارے میں اہم 

معلومات دیتے ہیں کہ کیسے آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح دن کے وقت
بدلتی رہتی ہے، کس قدرانسولین آپ کو درکارہے اور کیا آپ اپنی ذیابیطس کا

بندوبست کرنے میں ٹھیک جارہے ہیں۔

انسولین کا کون ساراہِ عمل آپ کے لئے صحیح ہے؟
 آپ کے صحت کی نگرانی مہیا کرنے واال جب آپ کو انسولین تجویز کرے گا تو وہ بہت سے عوامل کا جائزہ لے گا،بشمول آپ

کے عالج کے اہداف،عمر،طرز زندگی،کھانےکا راہِ عمل صحت،خون میں گلوکوز کی کمی کے بارے میں
اہئپوگالئے سیمیا )hypoglycemia)،اور آپ کو ترغیب دالنا۔ سماجی اور مالی عوامل بھی قابل غور ہوسکتے ہیں۔ ایسا کوئی

پالن نہیں ہے جو ایک سائز ہوا اور سب کو یکساں طور پر پورا آجائے۔

 آپ کی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والی ٹیم آپ سے انسولین کے بہترین پالن کے بارے میں بات کرےگی تاکہ آپ
کی ضروریات کو پورا کرے۔یادرکھیں کہ اس کےلئے وقت درکارہوگا تاکہ اپ کی انسولین کے ذریعہ بحالی صحت کے لئے

بہترین تدابیر کی جاسکیں جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوسکتی ہئں جن کا انحصار زندگی میں پیش آنے والے واقعات پر ہے)جیسے
کوئی بڑا وقعہ یا بیماری (اورآپ کے طرززندگی میں تبدیلیاں)جیسے کہ نیاورزشی منصوبہ(۔

اگر آپ کو اپنے انسولین کے ٹائم  ٹیبل کے بارے میں کوئی سواالت یاخدشات ہوں تو اپنے صحت کی نگرانی مہیا کرنے
والے سے یا ذیابیطس کے معلم سے بات کریں، یا  اگر آپ  کو بعض صورت حال  کو سنبھالنے کے بارے میں پورا یقین نہیں

جیسےکہ جب آپ سفرپر ہوں تو اپنی انسولین کو کیسے موافق بنانا۔

میں انسولین کا استعمال کیسے کروں؟
انسولین ٹیکےوالی سرنج،قلم یا پمپ کےذریعےجیسےآپ کی ذاتی پسندہو،دی جاسکتی ہے۔

انسولین کےقلم جس میں بہت اعلی سوئی اورانسولین کےخول ایک ہی یونٹ میں شامل ہوتے ہیں،اس طرح کئی•
ایک ٹیکوں کو لگانا آسان بنادیتے ہیں۔کچھ لوگ دویازائد قلم رکھتے ہیں اس صورت میں اگر انہیں دن کے مختلف
 اوقات میں ایک سےزائد قسم کی اسولین لینی پڑے۔ اگرآپ کو ایک ہی وقت میں دوقسم کی انسولین لینی پڑے تو

 آپ کو دو عالحدہ قلم درکارہوں گے اور خود کو دوٹیکےلگانےکی ضرورت ہوگی۔انسولین کے  قلموں کا یک سب سے
اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ ساتھ لے جانے آسان ہیں۔

آج کل کے ٹیکے چھوٹے ہیں اور اتنی بہترین سوئیاں کو پہلےکبھی نہ تھیں جو ایک خاص تہ کے ساتھ ہیں جس سے• 
ٹیکہ لگاتے وقت بہت کم تکلیف ہوتی ہے۔اگرآپ کو ایک ہی وقت میں دو قسم کی انسولین لینے کی ضرورت
ہے توآپ انسولین کا مال کر خود کو ایک ٹیکہ لگاسکتے ہیں یا آپ کو مرکب انسولین کا نسخہ دیا جاسکتاہے۔

انسولین کے پمپ زوردارطریق سے دی جانے والی انسولین کی مشق کے طورپر محفوظ موثرہے،اس آلے میں•
 ایک چھوکیھتیٹر یعنی جسم کے کسی سوراخ سے رطوبت داخل کرنے کی چھوٹی نلکی ہوتی ہے، جوکہ کھال کے نیچے

داخل کیا جاتا ہے، اور پمپ جو کہ ایک پیجر کی ڈبیہ کے برابر ہوتا ہے۔اسے جسم کے بیرونی حسہ میں پہناجاتاہے۔
پمپ میں ایک ٹنکی ہے اور اسے پروگرام کیا جاسکتا ہے کہ وہ آپ کے مقررہ وقت کے مطابق انسولین کی چھوٹی

آپ اور آپ کا ڈاکڑطے کرتے ہیں۔ انسولین کی اضافی خواراک لینے کے لئے)کھانے کے وقت، مثال کے
طور پر(آپ آلے کا بٹن دبا ئیے۔ 

 یہ جاننے کے لئے کہ آپ کے لئے کون ساآلہ بہتر ہے، اپنے صحت کی نگہداشت مہیا کرنے والے یا ذیابیطس کے معلم
سے بات کریں۔انسولین کے استعمال سے متعلق مزید معلومات کےلئےمیڈیکیشن )Medication( کی فلم

مالحظہ کریں جواس بستےکاحصہ ہے۔ 

کوئی بھی سوال جو آپ کو اپنی انسولین کے بارے
میں جو، ٌآپ کی صحت کی نگہداشت مہیا کرنے واال

یا ذیابیطس کا معلم آپ کی مدد کرے گا اس کے
ساتھ ساتھ دو مختلف قسم کی انسولین کو کیسے مالنایا

ٹیکہ بناکر  لگانا  ہے
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)انسولین کی اقسام)کینیڈا میں استعمال کے لئے منظورشدہ

 انسولین کی قسم
)ظاہری صورت(

نامورعمل
)عمومی نام بریکٹ میں(

خوراک کا الئحہ عمل

 تیزرفتاری کےساتھ عمل کرنے والی
متوازن

)صاف(

 آغازپر :10تا 15منٹ
انتہاپر:60تا120منٹ

دورانیہ:5-3گھنٹے

Apidra® (insulin glulisine)

Humalog® (insulin lispro)

NovoRapid® (insulin aspart)

 کھانے سے عام طور پر 0-15
 منٹ پہلے یا خون میں موجود زیادہ

گلوکوزکو کم کر
نے کے لئے لی جاتی ہے۔

 تھوڑی دیرکےلئےعمل کرنے والی
)صاف(

 آغازپر :30منٹ
انتہاپر:3-2 گھنٹے
5گھنٹے 6- دورانیہ:

Humulin®-R

Novolin®ge Toronto

کھانے سے عام طورپر 30-45
منٹ پہلے یا خون میں موجود زیاد

ہ گلوکوز کو کم کرنے کے لئے لی جاتی ہے۔

 درمیانے درجے کا عمل کر نے والی
)دھندلی(

 آغازپر :3-1گھنٹے
انتہاپر:8-5گھنٹے

دورانیہ:18گھنٹےتک

Humulin®-N

Novolin®ge NPH

اکثر سوتے وقت لیتے ہیں،یادن میں دومرتبہ
)صبح اور سوتے وقت(

دیرپاعمل کرنے والی متوازن
 )صاف اور بے رںگ(

 آغازپر :90منٹ
انتہاپر:کچھ بھی نہیں

دورانیہ:24گھنٹےتک
)لینٹس 24گھنٹے، لیویمیر16-24

کھنٹے(

Lantus® (insulin glargine)

Levemir® (insulin detemir)

عام طور پر دن میں ایک یا دومرتبہ لیتے ہیں

 پہلے سے ملی ہوئی
)دھندلی(

 انسولین کا ایک ٹیکہ ایک مقررہ
تناسب کی مقدارررکھتا ہے۔

اس پر دے گئے اعداد اس بات کی
نشان دہی کرتے ہیں کہ تیزیا

 فوری عمل کرنے والی انسولین کی
شرح بمقابلہ درمیانے درجہ پر عمل

کرنے والی انسولین کی شہرح(کیا ہے۔ 

پہلے سے گھلی ہوئی عام انسولین
 Humulin® (30/70)

 Novolin®ge (30/70, 40/60, 50/50)

پہلے سے گھلی ہوئی متوازن انسولین
 Humalog® Mix25 and Mix50

 NovoMix 30

اس بات کا انحصار اس کے مرکب پر ہے

)Canadian Diabetes Association(  کینیڈین ڈایا بیٹس
کے صارف کی حقائق کی فہرست سے لیاگیا، انسولین:ایسی

باتیں جہیں آپ کو جاننا چاہئیے -2013 
(Insulin: Things you should know © 2013.)
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انسولین کا استعمال کرنا

انسولین کے اشارات

جو انسولین آپ استمال کرتے ہیں ان کے نام اور اس کے لینے کی مقدار کا تحریری ریکارڈ رکھیں،دن کے دوران کس وقت• 
آپ کو انسولین کا ٹیکہ لگانا چاہئیے،کتنی دیر تک انسولین کام کرتی ہے اور کب یہ بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔

بغیر کھلی ہوئی انسولین کو ریفر جریٹر میں  2 سے °8 سینٹی گریڈ )°35.6فارن اہئٹ سے °46.4فارن اہئٹ( پر•
 رکھیں- انسولین اگر ایک بار کھل جاتی ہے تو یہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں رہ پاتی- اگر دوا پرانی ہونے کی

تاریخ نہیں ہے  تو بالوجہ نہ کھولنا بہتر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔- دوا پرانی ہونے کی تاریخ کو جو شیشی پر لکھی ہوتی ہے
 - استعمال کرنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں

اس بات یقینی بنالیں کہ آپ ۔کی انسولین جم تو نہیں گئی ہے یازیادہ گرم تو نہیں ہوگئی ہے)°30 سینٹی گریڈیا 86°•
فارن اہئٹ سے زیادہ نہیں(

Content taken from the Canadian
Diabetes Association’s consumer fact sheet,
Insulin: Things you should know. U
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