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BD – Diyabet Enjeksiyon UzmanlarıSM  

Doğru enjeksiyon tekniğinin önemini anlamak 

 

 

Doğru enjeksiyon tekniği, diyabetin kontrol altında tutulması ve enjeksiyonun 

verdiği rahatsızlığın azaltılması bakımından önemlidir. 

Diyabetiniz için insülin ya da bir başka ilacı enjekte ederek kullanıyorsanız, 

aklınızda bulunması gereken şeyler şunlardır: 

  

1) Enjeksiyonu her zaman yağ dokusu içine uygulamak 

 Enjeksiyonlar her zaman derinin hemen altındaki yağ dokusuna 

yapılmalı, kasa girmekten kaçınılmalıdır. 

Demoyu izleyin: Şırınga ile nasıl enjeksiyon yapılır 

Demoyu izleyin: Kalemle nasıl enjeksiyon yapılır 

  

 Kas içine enjeksiyon yapmaya uzun iğnelerle sık rastlanır. Kas içine 

enjeksiyon insülinin daha hızlı etki göstermesine ve kan şekerinin düşme 

riskinin artmasına sebep olur. 

Kan şekeri düşmesinin nasıl anlaşılacağını ve düzeltilebileceğini öğrenin.  

  

 4 mm x 32 G kalem iğne, 6 mm-12 mm kalem iğnelere göre daha nadir 

olarak kas içine girer. 

Hangi kalem iğnelerin çimdik gerektirmediğini öğrenin. 

  

2) Enjeksiyon yerinin tespit edilmesi ve rotasyonu 

 Sık kullanılan enjeksiyon yerleri karın, uyluk, kalça ve üst koldur.  

  

 Bu yerler arasında rotasyon yapmak, aynı yere enjeksiyon yapmaya 

bağlı olarak yağ dokusunda gelişen yumrulardan ibaret olan lipodistrofi 

riskini önleyebilir.   
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 4 mm kalem iğne, tüm enjeksiyon yerlerinde çimdik enjeksiyon tekniğine 

gerek kalmadan “düz” olarak enjeksiyon yapmanızı sağlar. Böylece üst 

kol ya da kalça gibi ulaşılması zor olan yerlere tek elle enjeksiyon 

yapabilirsiniz.  

  

3) İğne tipi, uzunluk ve kalınlık seçenekleri 

 İğne seçerken düşünülmesi gereken faktörler iğnenin kalınlığı (gauge) 

ve uzunluğudur. 

  Çalışmalara katılan hastaların 4 mm x 32 G kalem iğneleri daha uzun 

olan iğnelere tercih ettikleri görülüyor.  

    

4) Ek hususlar 

 Enjeksiyon tekniğinizi nasıl geliştirirsiniz?  

 Tekrar kullanılan iğne deriye kolay ve temiz bir biçimde girmez, çünkü 

kullanıldıkça körleşmiştir ve iğnenin deriye girmesini sağlayan 

kayganlaştırıcı madde sıyrılmıştır. Kalem iğnelerini yalnızca bir kez 

kullanınız. 

 Tüm kullanılmış kesici ve delici cisimler bir kapta saklanmalı ve yerel 

yönetim düzenlemelerine göre mühürlü bir kesici ve delici cisim atık 

kabına atılmalıdır. 

 

 

BD Diyabet Öğrenme Merkezi, diyabetin nedenleri, semptomları ve retinopati ve nöropati gibi 

komplikasyonlarını tanımlar. Bu site, kan şekerinin izlenmesi, insülin enjeksiyonu ve kesici ve delic i cisim 

atıklarının güvenli bir biçimde atılması hakkında ayrıntılı bilgi içerir. İnteraktif küçük sınavlar, eğitime yönelik 

literatür indirme ve animasyonlu gösterimler diyabet bakımı becerilerinin öğrenilmesine yardımcı olur.  

Önemli Not: Bu internet sitesinin içeriği profesyonel tıbbı tavsiye, tanı ya da tedavi yerine geçmez. Bu  sitede 

okudunuz şeylere dair doktorunuzun tavsiyesini mutlaka dinleyin ya da öncelikle doktorunuza sormayı ihmal 

etmemelisiniz.  
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