
•Enjektörü elinizde bir kalem tutar gibi 

tutunuz ve 90 derecelik bir açýyla deriye 

batýrýnýz. Ýðnenin doðru bölgede olup 

olmadýðýný kontrol etmek için hafifçe geriye 

çekerek kan gelip gelmediðine bakýnýz.

•Vermeniz gereken dozu 5 saniyeden az bir 

süre içinde enjekte ediniz ve enjeksiyon 

bölgesini ve çevresini tekrar alkolle 

temizleyiniz, alkollü bezi bir kaç saniye 

ovuþturmadan bastýrýnýz.

•Bir defaya mahsus insülin enjektörü 

(disposal ) kullanmanýz saðlýðýnýz açýsýndan 

daha faydalýdýr. Eðer cam enjektör veya 

metal iðne kullanýyorsanýz her defasýnda 

steril etmeniz gerekir.

•Lipodistrofi yan etkisinden korunmak için 

her insülin enjeksiyonunu en az 3 parmak 

arayla yapýnýz.

•Ýnsülinler soðuk ortamda muhafaza 

edilmediklerinde bozulurlar.

•Bu nedenle insülin þiþenizi buzdolabýnda 

saklayýnýz ancak donmamasýný saðlayýnýz. 

Donmuþ olan insülinleri kullanmayýnýz ve 

imha ediniz.

SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ… 
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Doktorunuza danýþmadan asla ilaç 

kullanmayýn ve size önerilen þekillerin 
dýþýnda ilaç içmeyin!

Türkiye Kamu 
Hastaneleri Kurumu

Trabzon Kamu Hastaneler Birliði 

Genel Sekreterliði

DAHÝLÝYE POLÝKLÝNÝÐÝ 
ÝLAÇ KULLANIMI BÝLGÝLENDÝRME 

BROÞÜRÜ

HASTANEMÝZDEKÝ 
TÜM BÖLÜMLERDE SUNULAN  

SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN 
YARARLANMAK ÝÇÝN;

SÜRMENE 
DEVLET HASTANESÝ

www.surmenedh.gov.tr
182 MHRS 

 sitesinde bulunan 
hekim çalýþma takvimine göre 

hastane randevu merkezini arayarak randevu 
alabilir, direk hastanemizi arayabilir ya da 

gelebilirsiniz.



INHALER ILAÇLAR NASIL 

KULLANILMALI

Ilacinizdan en iyi sekilde yararlanmak ve yan 
etki gelismesini önlemek için asagidaki sirayi 
izleyiniz:

•Önce inhaleri iyice çalkalayýnýz.

•Boðazýnýzýn nemlenmesi için bir bardak su                                              
içiniz.

•Ýnhalerin aðýzlýk kýsmýný iki parmaðýnýzla                                                                       
tutarak aðzýnýza yerleþtiriniz.

•Baþýnýzý hafifçe arkaya doðru yaslayýnýz.

•Yavaþça derin nefes alýnýz

•Ýnhalere bastýrarak nefesinizi 10 saniye 
kadar tutunuz ve yavaþça býrakýnýz.

•Ýkinci inhalasyon için en az 1 dakika 
bekleyiniz ve ayný iþlemleri tekrarlayýnýz.

•Ýnhalasyondan sonra aðýz kuruluðu 
olmamasý için aðzýnýzý suyla çalkalayýnýz.

INSÜLIN ILAÇLARI 

NASIL KULLANILMALI

•Ellerinizi yýkayýnýz.

•Eðer insülininiz orta etkili veya uzun etkili 
ise tamamen karýþmýþ olduðundan emin 
olunuz, elleriniz arasýnda bir kaç kez yavaþça 
karýþtýrýnýz, ancak þiþeyi kesinlikle sert bir 
biçimde karýþtýrmayýnýz.

Ýçerisinde kristal veya parçacýk bulunan, renk 

deðiþikliði olan, topak görünümlü veya 

donmuþ olan insülinleri kullanmayýnýz.

•Þiþenin üzerindeki kauçuðu kaldýrmadan 

üzerini alkolle siliniz.

•Ýnsülin enjektörünün iðne kapaðýný 

çýkartarak enjekte etmeniz gereken insülin 

dozuna eþit miktarda hava çekiniz.

•Hiç bekletmeden iðneyi kauçuða doðru 

batýrýnýz ve havayý þiþenin içine enjekte 

ediniz.

•Enjektör yukarý gelecek þekilde þiþeyi bir 

elinizle çeviriniz, diðer elinizle de enjekte 

etmeniz gereken dozda insülini enjektöre 

yavaþça çekiniz.

•Eðer enjektörde hava kabarcýðý kalmýþsa 

insülini yavaþça þiþeye enjekte edip tekrar 

çekiniz ve dozu tekrar kontrol ediniz, iðneyi 

þiþeden çekip kapatýnýz.

•Enjeksiyon bölgesini alkolle siliniz ve 

kurulayýnýz.

•Ýnsülini oda sýcaklýðýna getirdikten sonra 

doktorunuzun önerdiði bir bölgeye enjekte 

ediniz ( Genelde karýn, but, kolun üst kýsmý 

veya kalça gibi yaðlý bölgeler tercih edilir).
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