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Doğru insülin dozunu uygulamak için şırınganızı ya 

da kalem iğnenizi derinize nasıl soktuğunuza insülin 

enjeksiyon tekniği denir. Sağlık görevliniz, insülin 

tedavinizi mümkün olduğu kadar etkili ve başarılı bir 

hale getirmek için size bir enjeksiyon tekniği 

öğrenmenizde yardımcı olabilir. Enjeksiyonu uygun 

bir derinliğe yapmak iyi bir enjeksiyon tekniğinin 

parçasıdır. Çoğu sağlık görevlisi, insülünin deri 

altındaki (subkütan) yağ dokusuna enjekte 

edilmesini önerir. 

Eğer enjeksiyonu çok derine yaparsanız, insülin kasa 

gidebilir ve burada daha hızlı emilir, fakat etkisi uzun 

sürmez (ve kasa enjeksyon yaptığınızda canınızı 

daha çok acıtır). 

Eğer enjeksiyon yeteri kadar derine yapılmazsa, 

insülin deriye gider; bu durum da insülinin etkisinin 

başlamasını ve etki süresini bozar.  

Çoğu kişi deriyi bir çimdikle kaldırarak iğneyi 90o 

açıyla bu deri kıvrımına batırır. Deriyi çimdikle 

kaldırmak için, aşağıdaki adımları takip edin: 

 

 Baş parmağınız ve iki parmağınız arasında bir tutam deriyi sıkıştırın, 

parmaklarınız arasında sıkıştırdığınız deriyi ve yağ dokusunu kastan 

uzaklaştıracak şekilde yukarı doğru kaldırın (insülin enjeksiyonu yapmak 

için 4 ya da 5 mm’lik küçük kalem iğne kullanıyorsanız, deriye 900 açıyla 

girişte çimdikle kaldırmanız gerekmez; bu kısa iğneyle kas içine 

enjeksiyon yapmak bakımından endişelenmeyin).  

  

 İğneyi batırın.  

  

 Çimdikleyip kaldırdığınız deri kıvrımını tutun, bu durumda iğne kas içine 

kadar gitmez.  

  

 

İnsülin, tam olarak emilebilmesi 

için, derinin tam altındaki yağ 

tabakası olan subkütan yağ 

dokusuna enjekte edilmesi 

gerekir. Sağlık çalışanları bu 

yöntem önermektedirler, çünkü 

araştırmalar insülinin vücut 

tarafından kullanılmasının en iyi 

yolunun bu olduğunu 

göstermiştir. 
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 İnsülini enjekte etmek için pistonu itin (kalem kullanıyorsanız düğmeye 

basın).  

  

 Deri kıvrımını tutan parmaklarınızı serbest bırakın.  

  

 İğneyi deriden çıkartın. 

 

Herkes 90o açıda enjeksiyon yapmaz. Yağ dokusunun daha az olduğu bir 

alana enjeksiyon yapıyorsanız, kasa enjeksiyon yapmaktan kaçınmak için 

deriye 45o’den daha düşük açıda girmeniz gerekebilir. Şırıngayı ya da 

kalem iğneyi vücudunuza uygulamak için kullanmanız gereken açı vücut 

tipinize, enjeksiyon yerine ve kullandığınız iğnenin uzunluğuna göre değişir. 

Sağlık personeliniz sizin için uygun olan doğru açıyı belirlemenizde size 

yardımcı olacaktır.   

 

Şırınganızdaki Hava Kabarcıklarını Giderin 

 

İnsülin şırınganızdaki hava kabarcıkları vücudunuza girerse size bir zarar 

vermez, fakat şırıngada yer kapladığından, tam insülin dozunuzu alamazsınız 

bu da hedef kan şekeri düzeyinizi korumanızı daha zor hale getirebilir. 

 

Hava kabarcıklarından kaçınmak için farklı yollar vardır; size sağlık bakım 

hizmeti veren personelinden size bir yol önermesini isteyin. Aşağıda iki öneri 

bulabilirsiniz: 

 İnsülininizi yavaş yavaş ve sabit bir hızla çekiniz. Şırıngada hava 

kabarcığı oluşursa insülini çok hızlı çekiyorsunuz demektir; insülini 

flakonun içerisine geri itin ve tekrar çekin. Bunu hava kabarcıkları 

kayboluncaya kadar yapın. 

 Şırıngaya normalde ihtiyacınız olan dozdan iki ünite fazla insülin çekin. 

Hava kabarcığı görürseniz, kabarcıkların yukarı çıkması için baş ve orta 

parmağınızla şırıngaya fiske vurun. Hava kabarcıklarının yukarı çıkması 

için şırıngaya biraz kuvvetlice fiske vurmanı gerekir, ancak çok kuvvetli 

vurmayın, çünkü iğne bükülebilir. Hava kabarcıkları yukarı çıktığında ya 

da şırıngayı inceleyip hava kabarcığı görmediğiniz zaman, fazladan 



çektiğiniz iki ünite insülini flakona geri boşaltın. 

  

Şırıngadaki hava kabarcıklarını nasıl gidereceğinizi görmek için demoyu 

izleyin.  

 

Şırıngada hiç hava kabarcığı olmasa da fazla insülini flakona geri boşaltmayı 

unutmayın; aksi takdirde aşırı dozda insülin almış olursunuz.  

 

Eğer berrak insülin ile bulanık insülini karıştırıyorsanız, yalnızca şırıngaya önce 

çektiğiniz berrak insülin içindeki hava kabarcıklarını giderebilirsiniz. İnsülinler 

şırıngada karıştıktan sonra hava kabarcıklarını gideremezsiniz, çünkü insülini 

bulanık insülin flakonuna geri ittiğinizde, berrak insülini de bu flakona alıyor 

olabilirsiniz. Bu iki soruna sebep olabilir: 

 İhtiyacınız olan berrak insülinin tam dozunu almamış olursunuz  

  

 Daha sonra kullanmanız gereken bulanık insülin flakonundaki insülini 

değişikliğe uğratır (çünkü bir miktar berrak insülin karışmış olur).  

  

  

Başka Bir Kişiye Enjeksiyon Yapmak  

 

Başka bir kişiye insülin enjeksiyonu yapmak, kendi 

kendine enjeksiyon yapmaktan çok farklı bir işlem 

değildir. 

Eğitim ve doğru teknik önemli olup, pratik yaptıkça 

kolaylaşır. 

 

Diyabetli kişilerin insülin enjeksiyonunda yardımcı 

olan aile bireyleri ve arkadaşları şunları yapmalıdır:   

 Diyabet hemşiresinde insülin enjeksiyonu eğitimi almak  

  

 Hastanın insülin rejimi, enjeksiyon saatleri, enjeksiyon açısı, enjeksiyon 

yeri ve enjeksiyon yeri rotasyonu hakkındaki ayrıntıları öğrenmek. 

 Kendisini insülin sızıntısı ya da kanamaya maruz kalmaktan korumak için, 

enjeksiyon sırasında tıbbi eldiven kullanmak. 

İğne batmasıyla 

yaralanmalardan 

korunmaya yardımcı 

olması amacıyla 

güvenlikli insülin 

şırıngaları kullanın. 

Burada gösterilen ürün gerçek 

büyüklüğünde değildir. 

http://www.bd.com/us/diabetes/page.aspx?cat=7001&id=7258
http://www.bd.com/us/diabetes/page.aspx?cat=7001&id=7258


  İstemeden iğne batmasıyla yaralanmaya karşı korunmak için güvenlikli 

insülin şırıngaları kullanmak. 

  

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

komplikasyonlarını tanımlar. Bu site, kan şekerinin izlenmesi, insülin enjeksiyonu ve kesici ve delici 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.  

 

  


