
ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΣΗ 

ΜΕΡΟ Β΄ 
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΚΧΑΡΩΔΟΤ ΔΙΑΒΗΣΗ ΜΕ ΙΝΟΤΛΙΝΗ 

 

«Σο 1923 τιμικθκαν με το βραβείο Nobel για τθν ανακάλυψθ τθσ ινςουλίνθσ οι Frederck Grant Banting (1891-1941) 

και John James Richard Macleod (1876-1935)κακθγθτζσ του Πανεπιςτθμίου του Toronto»  

Η ινςουλίνθ είναι κατάλλθλθ κυρίωσ για: τον τφπο 1, τον διαβιτθ κφθςθσ, ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ διαβθτικϊν 
και για τθ διαβθτικι οξζωςθ (επιπλοκι Δ). 
το εμπόριο κυκλοφοροφν οι ανκρϊπινεσ ινςουλίνεσ που παράγονται με μοριακζσ κυρίωσ ι θμιςυνκετικζσ 

μεκόδουσ. Οι ανκρϊπινεσ ινςουλίνεσ ζχουν ίδια χθμικι δομι με τθν ινςουλίνθ που εκκρίνει το πάγκρεασ. 

Ανάλογα με τη δράςη τησ ινςουλίνησ,(το χρόνο που αρχίηει και τελειϊνει θ ενζργειά τθσ), ζχουμε τισ εξήσ 

κατηγορίεσ:  

Α. Σαχείασ δράςθσ (Actrapid, Humulin Regular) 

Β. Τπερταχείασ δράςθσ (Novo rapid, Apidra, Humalog) 

Γ. Ενδιάμεςθσ δράςθσ (Humulin NPH, Protaphane) 

Δ. Μακράσ δράςθσ (Lantus, Levemir) 

Ε. Μεικτζσ (Novomix 30, Humalog-mix 25 ι 50, Humulin-M3, Mixtard 30, 40 ι 50) 

Οι κατθγορίεσ Α & Β αποτελοφν τισ «γευματικζσ ινςουλίνεσ» 

Οι κατθγορίεσ Γ & Δ αναφζρονται και ωσ «βαςικζσ ινςουλίνεσ»  

Σο «εντατικοποιημζνο ςχήμα ινςουλινοθεραπείασ» είναι το κεραπευτικό ςχιμα που μιμείται πιο αποτελεςματικά 

τθ φυςιολογικι ζκκριςθ ινςουλίνθσ και χρθςιμοποιείται  ςτον διαβιτθ τφπου 1.  

Η ινςουλίνη χορηγείται με:  

1ον φριγγεσ ινςουλίνθσ. Είναι μιασ χριςθσ του 1ml (100 μονάδεσ), του 0,5ml (50 μονάδεσ) και 0,3(30 μονάδεσ).  

2ον Ειδικζσ πζνεσ ι ςτυλό. Τπάρχουν δυο είδθ:  
Α) υςκευι επαναχρθςιμοποιιςιμου ςτυλό με βελόνα, που δζχεται ανταλλακτικά φυςίγγια όταν αυτά τελειϊνουν 
και 
Β) υςκευι παραγεμιςμζνου ςτυλό με 
βελόνα, (περιζχουν ιδθ τθν ινςουλίνθ και 
δεν χρειάηεται να βάλουμε αμποφλα), οι 
οποίεσ διαρκοφν μζχρι ζνα μινα και μετά ο 
άρρωςτοσ τισ πετάει. Οι πζνεσ ι ςτυλό 
ινςουλίνθσ, κάνουν τθ χοριγθςθ ινςουλίνθσ 
άνετθ και διακριτικι. 
 3ον Αντλία ινςουλίνθσ. Είναι μια μικρι 

ςυςκευι τθν οποία «φοράει» ο άρρωςτοσ 

όλο το 24/ωρο και θ οποία 

προγραμματίηεται να του δίνει ςυνεχϊσ 

μικρζσ δόςεισ ταχείασ ινςουλίνθσ (μζςω 

ενόσ μικροφ κακετιρα ςτο υποδόριο λίποσ). 

Χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτον διαβιτθ τφπου 

1 και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτον διαβιτθ τθσ εγκυμοςφνθσ. 

4ον Ειςπνεόμενθ ινςουλίνθ. Απαντιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τθν ειςπνεόμενθ 

ινςουλίνθ: Είναι ςκόνθ για ειςπνοι ινςουλίνθσ ταχείασ δράςθσ. Η δραςτικι ουςία του ςκευάςματοσ είναι θ 

ανκρϊπινθ ινςουλίνθ (όμοια µε τθν ινςουλίνθ που παράγεται ςτο πάγκρεασ) ςε περιεκτικότθτα του 1 mg ι των 3 

mg και χρθςιμοποιείται από αρρϊςτουσ με τφπο 2,δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τουσ αρρϊςτουσ που  ζχουν 

προβλιματα ςτο αναπνευςτικό τουσ ςφςτθμα ι καπνίηουν. 

Φφλαξη ινςουλίνησ ςτο ςπίτι και όταν ταξιδεφετε 

1ον Σα φιαλίδια  ινςουλίνθσ  που δεν ζχουν ανοιχτεί πρζπει να φυλάςςονται ςτο ψυγείο χωρίσ να παγϊςει το 

φάρμακο. ΠΡΟΟΧΗ: ΟΧΙ κατάψυξθ αλλά ςτθν ψφξθ. 

2ον Σο φιαλίδιο τθσ ινςουλίνθσ που χρηςιμοποιείται διατθρείτε ςε κερμοκραςία δωματίου για ζνα μινα. 

http://europa.eu/agencies/community_agencies/emea/index_el.htm


 3ον Εάν είςαςτε ςε τοποκεςία που δεν ζχετε ψυγείο φροντίςτε να διατθρείται το φιαλίδιο τθσ ινςουλίνθσ ςε μζροσ 

δροςερό και να μθν είναι εκτεκειμζνο άμεςα ςτο φωσ. 

4ον Σο φυςίγγιο τθσ ινςουλίνθσ που 

χρθςιμοποιείται πρζπει να 

φυλάςςεται ςε κερμοκραςία 

δωματίου ζωσ ζνα μινα. 

5ον Όταν ταξιδεφουμε τθν ινςουλίνθ 
τθν ζχουμε μαηί μασ ςτθ 
χειραποςκευι. Δεν  τθν αφινουμε 
μζςα ςτο αυτοκίνθτο για να τθν 
προςτατζψουμε από τθν πολφ ηζςτθ ι 
το κρφο.  
6ον Η ινςουλίνθ μπορεί να 
μεταφζρεται με αςφάλεια ςτθν τςάντα 
ι ςτθν τςζπθ ςασ. 

Όταν αγοράηετε ινςουλίνθ και κυρίωσ όταν πρόκειται να ταξιδζψτε να προςζχετε να παίρνετε τισ ινςουλίνεσ 
που ςασ είπε ο γιατρόσ ςασ και τθν θμερομθνία λιξθσ. 
Σα άτομα με ςακχαρϊδθ διαβιτθ πρζπει να εκπαιδευτοφν και να κάνουν μόνα τουσ τθν ζνεςθ. Σα παιδιά 
μακαίνουν ςιγά – ςιγά από τον ειδικευμζνο νοςθλευτι που, πωσ και πότε κα κάνει τθν ζνεςθ. Ο νοςθλευτισ ςτο 
διαβθτολογικό κζντρο διδάςκει τθν τεχνικι τθσ ζνεςθσ ςε όλα τα άτομα που κα ηθτιςουν τθ βοικειά του. Εάν για 
κάποιο ιδιαίτερο λόγο το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να κάνει μόνο του τθν ζνεςθ τότε οφείλει να εκπαιδευτεί ζνα 
άλλο μζλοσ τθσ οικογζνειασ.  

Σο άτομο βρίςκει το κατάλλθλο μζροσ για να κάνει τθν ζνεςθ ανάλογα με τθν κατάςταςθ του δζρματόσ του, 
τθν δεξιοτεχνία των χεριϊν του και τθν προςωπικι του προτίμθςθ. 
 

Τα ςημεία που μποροφμε να κάνουμε την ζνεςη ινςουλίνησ είναι: Βλζπε ςχιματα  
 

Η απορρόφθςθ τθσ ινςουλίνθσ δεν είναι θ ίδια ςε όλα τα ςθμεία. Σο άτομο πρζπει να αποφεφγει τισ 
περιοχζσ με λιποδυςτροφία, ουλϊδθ ιςτό, ςπίλουσ, γφρο από τον ομφαλό, επίςθσ να αποφεφγει τισ περιοχζσ που 
απζχουν λιγότερο από 2,5 εκατοςτά από τα παραπάνω ςθμεία.  
Λιποδυςτροφία είναι θ ατροφία ι υπερτροφία του δζρματοσ ςτθν περιοχι των ενζςεων τθσ ινςουλίνθσ, ΔΕΝ 
απορροφάται θ ινςουλίνθ και αλλάηει τθν αιςκθτικι του δζρματοσ. 

Σο άτομο πρζπει να εντοπίςει κατάλλθλα ςθμεία και να μθν κάνει ζνεςθ κοντά ςε αρκρϊςεισ ι 
αναδιπλϊςεισ. Παρακαλείται το άτομο να κοιτάηει το μθρό και τον άνω βραχίονα, να τα χωρίηει ςε 3 ίςα μζρθ και 
να κάνει τθν ζνεςθ ςτο μεςαίο τμιμα. 

Να εφαρμόςει τθν κυκλικι εναλλαγι και για να κυμάται τθ ςειρά, να ορίςει ϊςτε να ςυμπίπτει θ ζνεςθ με 
τθν θμερομθνία του μινα. 
Εάν κα ζχει αντίδραςθ από το δζρμα ι ζχει ζνα τραφμα αλλάηει τθ ςειρά. Οι αντιδράςεισ του δζρματοσ είναι 
ςυνικεισ, δθλαδι, ςκλθραίνει θ περιοχι(1-5 εκατοςτά), ζχει  ζντονθ φαγοφρα ςτο ςθμείο που ζκανε τθν ζνεςθ. 
Κςωσ να εμφανιςτοφν μετά από 20-40 λεπτά και φεφγουν μετά από μια εβδομάδα ι μινεσ. Σο ςυνθκζςτερο είναι  
να υποχωροφν αμζςωσ.  
Η χοριγθςθ γίνεται υποδορίωσ, ο υποδόριοσ ιςτόσ βρίςκεται ανάμεςα ςτθν επιδερμίδα και το μυ. Η βελόνα είναι 
κοντι, λεπτι  και μιασ χριςεωσ. Η ζνεςθ ινςουλίνθσ γίνεται 20-30 λεπτά πριν το φαγθτό. 
Πριν από κάθε ζνεςη θα πρζπει: 
 1ον Να πλζνετε τα χζρια ςασ. 
2ον Σο ςθμείο που κα τρυπιςετε να είναι 
κακαρό και θ απολφμανςθ με οινόπνευμα δεν 
είναι απαραίτθτθ  γιατί θ ινςουλίνθ περιζχει 
ςτο διάλυμά τθσ αντιςθπτικι ουςία. 
 3ον Ο άρρωςτοσ πριν τθ χριςθ τθσ πρζπει να 
κάνει οπτικό ζλεγχο του ςκευάςματοσ. 
υγκεκριμζνα θ «ταχείασ δράςθσ» ινςουλίνθσ 
πρζπει να είναι διαυγισ ενϊ θ ινςουλίνθ 
«παρατεταμζνθσ δράςθσ» ζχει ζνα κολό –
ςκοφρο χρϊμα.     



4ον Να διαβάηετε  προςεκτικά το φιαλίδιο ι τθ φφςιγγα(αν είναι το φάρμακο που κζλετε & τθν θμερομθνία λιξθσ) 
και να ελζγχετε τθ ςφριγγα ι το ςτυλό εάν δουλεφουν ςωςτά.  
5ον Ανακαινίςτε ελαφρϊσ το φιαλίδιο πριν χρθςιμοποιιςετε το φάρμακο. 
6ον Προςζχετε τθ δόςθ του φαρμάκου να είναι αυτι που ςασ ζχει ορίςει ο γιατρόσ ςασ.  
7ον Μετά τθν ζγχυςθ τθσ ινςουλίνθσ περιμζνετε λίγο(μετρείςτε μζχρι το 10) πριν αφαιρζςτε τθ βελόνα. 

Εάν χρθςιμοποιείτε πζνα, τθν πζνα που ζχετε ξεκινιςει να χρθςιμοποιείτε τθν ζχετε ςε κερμοκραςία 
δωματίου, τισ υπόλοιπεσ πζνεσ του κουτιοφ τισ βάηετε ςτο ψυγείο, μζχρι να τελειϊςει αυτι που ξεκινιςατε (ι μζχρι 
να τθν πετάξετε επειδι πζραςε 1 μινασ από τότε που τθν ξεκινιςατε). Βγάλτε από το ψυγείο 1 ϊρα πριν τθν 
καινοφργια πζνα που κα χρθςιμοποιιςετε για να ΜΗΝ… πονζςτε!!! Προςοχή τισ βελόνεσ δεν τισ πετάμε 
οπουδιποτε αλλά ςε δοχείο για αιχμθρά αντικείμενα.  
Η ινςουλίνθ ςτουσ ακλθτζσ επιτρζπεται ΜΟΝΟ ςτουσ αρρϊςτουσ (αποδεδειγμζνα) με ςακχαρϊδθ διαβιτθ. 

Ο γιατρόσ ςασ κα επιλζξει τι ινςουλίνθ κα χρθςιμοποιιςτε, ανάλογα με τθ διατροφι ςασ, τθν άςκθςθ που 
κάνετε, το ςωματικό ςασ βάροσ και αν παίρνεται και άλλα φάρμακα. 

Είναι πολφ ςθμαντικό να γνωρίηει το άτομο με ςακχαρϊδθ διαβιτθ που και πϊσ να κάνει τθν ζνεςθ για να 
ζχει τθν πλιρθ δράςθ τθσ ινςουλίνθσ, πϊσ να ελζγχει μόνοσ του το ςάκχαρο ςτο αίμα(με τθ φορθτι ςυςκευι) και  
πϊσ να ελζγχει το ςάκχαρο και τθν οξόνθ ςτα οφρα με τισ ειδικζσ ταινίεσ. 
 Προτείνω:  
1ον Πριν ξεκινιςτε να κάνετε για πρϊτθ φορά μόνοι ςασ τθν ζνεςθ να εκπαιδευτείτε ςε κάποιο διαβθτολογικό 
κζντρο ι να ςασ εκπαιδεφςει  ο γιατρόσ ςασ ι ζνασ ειδικευμζνοσ νοςθλευτισ ανάλογα με τον τφπο του ςϊματοσ 
ςασ και με τθν κατθγορία τθσ ινςουλίνθσ. Σο κάκε άτομο είναι μια ξεχωριςτι περίπτωςθ γι αυτό πρζπει να 
εκπαιδευτείτε.  

-Θα ςασ μάκουν πϊσ να χειρίηεςτε το φιαλίδιο, τθν ςφριγγα, τθν πζνα, πϊσ να ξεχωρίηεται τα ςκευάςματα 
τθσ ινςουλίνθσ, πωσ κα διαλζγεται το κατάλλθλο μζροσ που κα κάνετε τθν ζνεςθ, πωσ κα ελζγχετε μόνοι το 
ςάκχαρο και τθν οξόνθ ςτα οφρα, πϊσ να κάνετε ςωςτι χριςθ τθ μικροςυςκευι, κ. α.  

-Θα ςασ μάκουν επίςθσ πϊσ να παρακολουκείτε μόνοι ςασ τθ γλυκόηθ ςτο αίμα για να προλαμβάνετε τισ 
επιπλοκζσ .Ρωτιςτε να μάκετε αν γίνεται κάποιο ςεμινάριο για διαβθτικοφσ  και πωσ μπορείτε να το 
παρακολουκιςετε. 
2ον Σο άτομο με ςακχαρϊδθ διαβιτθ ανεξαρτιτου θλικίασ, φφλου και τφπου διαβιτθ πρζπει να φζρει μαηί του τθν 
ταυτότθτα του διαβθτικοφ, δθλαδι, ζνα καρτελάκι που να γράφει: το ονοματεπϊνυμό του, τθν θλικία, το τθλζφωνό 
του, τον τφπο διαβιτθ που ζχει, το ςκεφαςμα και τισ μονάδεσ τθσ ινςουλίνθσ που κάνει και τον κεράποντα γιατρό, 
επίςθσ να ζχει πάντα μαηί του ηάχαρθ, μζλι ςε ατομικι ςυςκευαςία, καραμζλεσ γλυκζσ   και 
3ον Όταν τα παιδιά ι οι θλικιωμζνοι πθγαίνουν ςε καταςκινωςθ, εκδρομι ι διακοπζσ οργανωμζνεσ οφείλουν  να 
ενθμερϊνουν τα υπεφκυνα άτομα, δθλαδι, τον ομαδάρχθ τθσ καταςκινωςθσ, τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό  που 
ςυνοδεφει τα παιδιά ςε ςχολικι εκδρομι, τον υπεφκυνο  του ΚΑΠΗ, κ.λ.π. για να αποφεφγονται οι δυςάρεςτεσ 
εκπλιξεισ. 
 
Να θυμάςτε ότι: Η διατροφι, θ άςκθςθ, το ςωςτό ςωματικό βάροσ, θ διακοπι του καπνίςματοσ και θ ςωςτι 
κεραπεία με ινςουλίνθ κα ρίξει τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, κα μειϊςει τισ επιπλοκζσ, κα νιϊκετε όμορφα 
και κα ζχετε ποιότθτα ηωισ!! 

                 

 

 τεργιανι Παπλιάκα  

Νοςθλεφτρια - Εκπαιδευτικόσ 

 

   

   

 


