
Sử dụng kim tiêm ngắn
•  Sử dụng kim tiêm 4 mm hoặc 5 mm để đảm bảo thuốc được 

đưa vào lớp mỡ dưới bề mặt da, tránh cơ bắp.1

•  Tiêm thuốc vào cơ có thể khiến thuốc hoạt động quá nhanh 
làm đường huyết hạ thấp.1

•  Kim tiêm ngắn (kim tiêm 4 mm và 5 mm) nên dùng cho người 
lớn, trẻ em và người thừa cân.1

Sử dụng một kim mới cho mỗi lần 
tiêm
•  Sử dụng kim tiêm và ống tiêm một lần và vứt bỏ sau khi sử 

dụng.1

•  Không để lại kim gắn trên bút tiêm thuốc của quý vị. Không khí 
và tạp chất có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của liều lượng 
cũng như mức đường huyết của quý vị.1

•  Việc sử dụng lại kim tiêm có thể làm tăng rủi ro:

-  cong và gãy kim, việc này có thể ảnh hưởng đến việc truyền 
thuốc vào cơ thể quý vị.2,3

-  bị đau và khó chịu, điều này có thể gây thâm tím và chảy 
máu.3,4

Khuyến nghị về kỹ thuật tiêm1

Kỹ thuật tiêm chính xác có thể giúp quý vị kiểm soát bệnh tiểu đường của quý vị dễ dàng hơn.1,§
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Kiểm tra kỹ thuật tiêm của quý vị^

•  Sử dụng kim tiêm mới cho mỗi lần tiêm.

•  Không đẩy mũi kim quá sâu tạo thành vết lõm trên da. Điều 
này có thể khiến thuốc bị tiêm vào cơ bắp của quý vị.1

•  Tiêm ở một vị trí mới cho mỗi lần tiêm.1

•  Đẩy pít tông từ từ và hết cỡ để đảm bảo tiêm tất cả thuốc.1

•  Đếm đến 10 sau khi pít tông được đẩy hết cỡ trước khi rút 
kim.1~

Thay đổi vị trí tiêm của quý vị cho 
phù hợp
•  Các vị trí tiêm và truyền dịch được đề xuất là bụng, đùi, và 

mông.1

•  Luôn luôn tiêm cách vị trí tiêm trước đó ít nhất một khoảng 
cách bằng độ rộng của một ngón tay.1

•  Nếu quý vị tiêm cùng vị trí, thì quý vị có thể hình thành khối 
và bướu mỡ tại vị trí tiêm đó, điều này có thể khiến thuốc hoạt 
động không hiệu quả.1

•  Hãy hỏi chuyên gia y tế của quý vị về kế hoạch thay đổi vị trí 
tiêm.1
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