*اوسًلیه چیست؟
اًسَلیي هادُ ای است وِ دس تذى تَسظ
لَصالوؼذُ تَلیذ هی گشدد ٍ تاػث هی ضَد لٌذ
هَسد استفادُ لشاس گیشد.

*اوًاع اوسًلیه کدامىد؟
اًسَلیي ّای هَجَد دس تاصاس تش اساس سًگ،
ضشٍع اثش،حذاوثش اثش ٍ هذت صهاى اثش تِ دٍ
دستِ تمسین هی ضًَذ:
اًَاع
اًسَلیي

ضشٍع
اثش

حذاوثش
اثش

هذت
صهاى
اثش

سًگ

وشیستال
()Regular

 20تا
60
دلیمِ

4-5
ساػت

6-8
ساػت

ضفاف

NPH

 60تا
90
دلیمِ

4-12
ساػت

-24
16
ساػت

وذس

*شیشٍ َای اوسًلیه را در شرایطی باید

داسٍ هی گشدد  .دس هَسد اًسَلیي  NPHلثل اص
هصشف تشای یىٌَاخت ضذى هایغ اًسَلیي آى
سا تیي دٍ دست تصَست افمی لشاس دادُ ٍتا
غلتاًذى آسام ضیطِ ی اًسَلیي دس وف
دست،هایغ اًسَلیي هخلَط ضذُ ٍ هایغ
یىٌَاخت تذست هی آیذ.
 #تِ تاسیخ اًمضاء سٍی ٍیال اًسَلیي دلت
وٌیذ.
 #لثل اص استفادُ اص اًسَلیي الصم است ضیطِ
حاٍی اًسَلیي اص ًظش ٍجَد رسات خاسجی ٍ
تشسسی وٌیذ  .ضیطِ
ّوچٌیي یخ صدگی
اًسَلیي وشیستال (سگَالس) تا آخشیي همذاس
هصشفی تایذ ضفاف ٍ یىذست تاضذ  .دس صَست
وذس ضذى اًسَلیي وشیستال داخل ضیطِ ایي
اًسَلیي لذست اثش خَد سا اص دست دادُ است.
 #دس فصل گشم تاتستاى دس صَست هسافشت
تْتش است اًسَلیي دس وٌاس یخ لشاس دادُ ضَد تا
اص گشم ضذى آى جلَگیشی ضَد.
 #اص لشاس دادى ضیطِ اًسَلیي دس تشاتش ًَس
هستمین آفتاب خَدداسی وٌیذ.
 #تضسیك اًسَلیي سشد خغشًان است  .تْتش
است لثل اص تضسیك اًسَلیي  30دلیمِ آًشا دس
دهای اتاق لشاس دادُ ٍ سپس تضسیك وٌیذ.

وگُداری کرد؟
 #ضیطِ ّای اًسَلیي تایذ دس لسوت دسب
یخچال ًگْذاسی ضًَذ .اص لشاس دادى اًسَلیي دس
دسجِ حشاست تاال ٍ یا یخ صدگی خَدداسی
ًواییذ.
 #اص تىاى دادى تیص اص حذ ضیطِ حاٍی اًسَلیي

خَدداسی وٌیذ ،صیشا تاػث اص دست سفتي لذست اثش
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*سروگ اوسًلیه:
جْت تضسیك اًسَلیي اص سشًگ اًسَلیي استفادُ
هی ضَد  .خغَط ثثت ضذُ تش سٍی تذًِ ی
سشًگ اًسَلیي تش حسة ٍاحذ هی تاضذ ٍ
هؼوَال" تِ ٍ 100احذ تمسین ضذُ است.
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ّش خظ وَچه تیي اػذاد ٍ 2احذ هحسَب هی
گشدد .سشًگ اًسَلیي هَجَد دس تاصاس یىثاس
هصشف هی تاضذ.
&دس چِ هىاًْایی هی تَاى اًسَلیي سا تضسیك
وشد؟

*اگش تیص اص یه تضسیك دس سٍص اًجام هی
دّیذ ،اص چٌذ ػضَ جْت تضسیك اًسَلیي
استفادُ وٌیذ .تغَس هثال تْتش است صثح ّا
سٍی ضىن ٍ تؼذ اص ظْش ّا دس پاّا یا دست ّا
تضسیك ضَد.
*چگًوٍ اوسًلیه را باید تسریق کرد؟
"

*ضىن :دٍ عشف ضىن تِ فاصلِ  4اًگطت اص
ًاف(دٍس ًاف تضسیك صَست ًگیشد).
*تاصٍّا :لسوت تاال ٍ تیشًٍی
*پاّا :لسوت سٍی ساى ّا ،تِ عشف تاال ٍ تیشٍى
تضسیك اًسَلیي تِ صَست تضسیك صیش جلذی هی
تاضذ .هگش دس هَاسدی وِ تا تطخیص پضضه ٍ
دس یه هشوض تیواسستاًی تَسظ تین دسهاى
تضسیك ٍسیذی اًسَلیي صَست گیشد.
تشای جلَگیشی اص پیذایص تغییشات پَستی ٍ
تافت صیش جلذی تضسیك اًسَلیي تایذ تصَست
چشخطی اًجام ضَد.
سشػت جزب اًسَلیي دس هحلْای هختلف تذى
هتفاٍت است .جزب اًسَلیي دس ضىن سشیغ تش
اص تاصٍّا ٍدس تاصٍّا سش یغ تش اص ساى ّا هی تاضذ.
*تغییشات پَستی دس ًَاحی تضسیك تاػث وٌذی
جزب اًسَلیي هی گشدد.
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 -1لثل اص ّش تضسیك تایذ دستْا سا واهال
تطَییذ(هحل تضسیك اًسَلیي ًیض تایذ تویض
تاضذ).
 -2دس صَست استفادُ اص اًسَلیي ( NPHسًگ
ضیشی)  ،ضیطِ ی اًسَلیي سا تِ آساهی تیي دٍ
دست تغلتاًیذٍ ،لی ضیطِ سا تىاى ًذّیذ.
 -3دسپَش پالستیىی ضیطِ ّای اًسَلیي سا تا
پٌثِ الىلی تویض ًواییذ  .تْتش است جْت
جلَگیشی اص آلَدگی پس اص ّش تاس هصشف
اًسَلیي سٍی دسپَش پالستیىی سا تا پٌثِ
استشیل ٍ چسة هحافظت وٌیذ.
 -4همذاسی َّا تا سشًگ وطیذُ ٍ داخل ٍیال
اًسَلیي ٍاسد وٌیذ  .دس صَست استفادُ اص ّش دٍ
ًَع اًسَلیي اتتذاَّا ٍاسد ّش دٍ ضیطِ ًواییذ.
 -5ضیطِ سا تشگشداًیذ ٍ هیضاى اًسَلیي الصم سا
ٍاسد سشًگ وٌیذ  .دس صَست تضسیك دٍ ًَع
اًسَلیي  ،اتتذا اًسَلیي ضفاف (سگَالس) سا دس
سشًگ تىطیذ ٍ سپس اًسَلیي  NPHسا ٍاسد
سشًگ ًواییذ.
**ضىل صیش هشاحل تضسیك سا ًطاى هی دّذ:
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& جْت جلَگیشی اص خغا پس اص وطیذى
اًسَلیي سگَالس (ضفاف) ،هیضاى اًسَلیي ضفاف
سا تا اًسَلیي  NPHجوغ وشدُ ٍ همذاس هجوَع
سا سٍی سشًگ هطخص ًواییذ  .سپس تا تَجِ
تِ همذاس هحاسثِ ضذُ الذام تِ وطیذى اًسَلیي
( NPHضیشی) وٌیذ.
 #تشای هثال اگش هیضاى اًسَلیي ضفاف ٍ 8احذ
ٍ م یضاى اًسَلیي ٍ 12 NPHاحذ تاضذ  .اتتذا
اًسَلیي ضفاف سا دس سشًگ وطیذُ ،سپس
هجوَع اًسَلیي ضفاف ٍ  NPHسا تذست
آٍسدُ وِ دس ایي هَسد  20هی تاضذ .سپس سٍی
سشًگ ػذد  20سا هطخص هی وٌین ٍ تؼذ اص
 NPHهی
آى الذام تِ وطیذى اًسَلیي
ًوایین .اًتْای پیستَى سشًگ سٍی ػذد 20
تایذ لشاس گیشد.
دس صَست اضافِ تش وطیذُ اًسَلیي ول همذاس
وطیذُ ضذُ دٍس سیختِ ضَد ٍ هجذدا " اًسَلیي
داخل سشًگ وطیذُ ضَد.
 -6تؼذ اص وطیذى اًسَلیي تِ داخل سشًگ
حثاب ّای َّا سا خاسج وٌیذ  .حثاب ّای َّا

55

تِ تٌْایی خغشًان ًیستٌذ اها همذاس اًسَلیي
تضسیمی تا ٍجَد حثاب ّای َّا واّص هی یاتذ
 -7صاٍیِ تضسیك دس ًَاحی هختلف تذى هتفاٍت
است .دس ًاحیِ تاصٍّا ٍ ساى ّا تصَست هایل تا
صاٍیِ  45دسجِ ٍ دس ًاحیِ ضىن تصَست 90
دسجِ یا هستمین است.
تَجِ :تا تَجِ تِ لغش ػضلِ هحل تضسیك صاٍیِ
تغییش هی وٌذ  .تشای هثال دس افشاد چاق هی
تَاى دس ًاحیِ تاصٍ ٍ ساى ًیض تا صاٍیِ  90دسجِ
تضسیك وشد.
 -8سش سَصى سا تِ سشػت ٍ تا هالیوت ٍاسد
پَست وٌیذ.
تًجٍ :کل طًل سًزن باید داخل پًست
باشد .يارد شدن وًک سًزن کافی ومی
باشد .زیرا در ایه صًرت پس از تسریق ي
خارج کردن سًزن مایع اوسًلیه از واحیٍ
ی تسریق خارج می شًد .
*پس اص تیشٍى وطیذى سَصى اص پَست ٍ پایاى
تضسیك ،هحل تضسیك سا تِ هذت چٌذ ثاًیِ فطاس
دّیذ.
ً ##ىات ٍیژُ ٌّگام تضسیك اًسَلیي:
*اًسَلیى  20 - 30دلیمِ لثل اص هصشف غزا
تضسیك ضَد .تضسیك اًسَلیي اضافی ،ػذم هصشف
ٍػذُ ّای غزا ٍ فؼالیت تیص اص حذ تاػث
واّص قًذ خَى هی گشدد .
*فَاصل تضسیك دس یه ػضَ تایذ سػایت ضَد .
1-1/5
فاصلِ ّش تضسیك تا تضسیك تؼذی تایذ
ساًتی هتش تاضذ.
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*دهای اًسَلیي تضسیمی تایذ هطاتِ دهای اتاق
تاضذ ( 30دلیمِ فثل اص تضسیك ضیطِ ی
اًسَلیي اص یخچال خاسج ضَد).
*اگش پیص اص تضسیك اص الىل استفادُ هی ضَد
(هالیذى الىل دس هحل تضسیك دس صَست تویض
تَدى پَست ضشٍست ًذاسد ).تایذ صثش ًوَد تا
الىل واهال " اص سغح پَست تثخیش ضَد ٍ،
سپس تضسیك اًجام گشدد.
*ساستا ٍ جْت ٍ صاٍیِ سش سَصى سا ًثایذ تؼذ اص
ٍسٍد ٍ ّوچٌیي ٌّگام خشٍج اص پَست تغییش
داد.
*سؼی وٌیذ ّوَاسُ اًسَلیي سا دس یه ساػت
هطخص اص ضثاًِ سٍص تضسیك ًواییذ.
*هخلَط اًسَلیي  ٍ NPHسگَالس داخل
سشًگ سا هی تَاى حذ اوثش  5-15دلیمِ تؼذ اص
هخلَط وشدى تضسیك ًوَد.
*اگش یه ًَع اًسَلیي داخل سشًگ وطیذُ
ضذُ است ،اًسَلیي داخل سشًگ سا هی تَاى تا
یه ّفتِ داخل یخچال ًگْذاسی وشد.
تَاًوٌذ ٍ سالهت تاضیذ...
آدرس :
جیالرد ،جنب سینما پرستو (دانشگاه آزاد دماوند )
www.sdmc.sbmu.ac.ir
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داًطگاُ ػلَم پضضىی ٍ خذهات تْذاضتی دسهاًی ضْیذ تْطتی

تیواسستاى سَم ضؼثاى دهاًٍذ
ٍاحذ آهَصش دفتش پشستاسی
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دربارٌ اوسًلیه ي تسریق آن
بیشتر بداویم

