ਇਨਸuਿਲਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਇ"ਥ$ ਤuਸ( ਵ"ਖ-ਵ"ਖ ਿਕਸਮ. ਦ$ ਇਨਸuਿਲਨ ਬਾਰ$ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ9ਗ$ (ਇਹ ਗ;ਾਫ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤ?
ਬਾਅਦ ਘBਿਟਆਂ ਮuਤਾਬਕ ਇਨਸuਿਲਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਦਖਾਉਂਦ$ ਹਨ)।
ਤ/ਜ਼ ਕ1ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸuਿਲਨ
ਘuਲਣਸ਼ੀਲ ਇਨਸuਿਲਨ
ਐਕਟਰਾਿਪਡ
ਹuਮIਿਲਨ ਐਸ
ਹਾਈਪuਰੀਨ ਪ9ਰਸੀਨ ਿਨਉਟ;ਲ
ਇਨਸIਮਨ ਰJਿਪਡ

ਇ"ਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦ$ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖIਨ ਦ$ Kਵਾਹ ਿਵ"ਚ ਸ9ਖ ਿਲਆ ਜ.ਦਾ ਹJ ਅਤ$ 30 ਿਮBਟ ਦ$ ਅBਦਰ
ਕBਮ ਕਰਨਾ ਸ਼uਰI ਕਰ ਿਦBਦਾ ਹJ, ਇBਜJਕਸ਼ਨ ਦ$ 2-4 ਘBਟ$ ਬਾਅਦ ਪIਰਾ ਵਧੀਆ ਕBਮ ਕਰਦਾ ਹJ ਅਤ$ ਇਸ ਦਾ
ਅਸਰ 8 ਘBਟ$ ਤ"ਕ ਰਿਹBਦਾ ਹJ। ਆਮ ਤOਰ 'ਤ$ ਮu"ਖ ਭ9ਜਨ ਤ? 20-30 ਿਮBਟ ਪਿਹਲ. ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ।
ਤ/ਜ਼ ਕ1ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਸuਿਲਨ
ਹuਮਾਲOਗ
ਨ9ਵ9ਰJਪੀਡ
ਅਿਪਡਰਾ

ਘuਲਣਸ਼ੀਲ ਇਨਸuਿਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਤ$ਮਾਲ ਕੀਤ$ ਜਾਣ ‘ਤ$, ਤ$ਜ਼ ਕBਮ ਕਰਨ ਵਾਲ$ ਐਨਾਲਾਗ ਇਨਸuਿਲਨ
ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤOਰ 'ਤ$ ਭ9ਜਨ ਤ? 10-15 ਿਮBਟ. ਪਿਹਲ. ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹJ ਹਾਲ.ਿਕ ਕu"ਝ ਿਵਅਕਤੀ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦ$ ਨਾਲ ਜ. ਇਸਦ$ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸBਦ ਕਰਦ$ ਹਨ। ਇਹ 15 ਿਮBਟ ਦ$ ਅBਦਰ ਕBਮ
ਕਰਨਾ ਸ਼uਰI ਕਰ ਿਦBਦਾ ਹJ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦ$ 50 ਤ? 90 ਿਮBਟ. ਦ$ ਅBਦਰ ਪIਰਾ ਵਧੀਆ ਕBਮ ਕਰਦਾ ਹJ, ਅਤ$
ਇਨਸuਿਲਨ ਦੀ ਖuਰਾਕ ਦ$ ਆਧਾਰ ‘ਤ$ 2 ਤ? 5 ਘBਿਟਆਂ ਲਈ ਬਲ"ਡ ਗਲuਕ9ਜ਼ ‘ਤ$ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰ"ਖ
ਸਕਦਾ ਹJ।
ਬ9ਕਗਰਾਊਂਡ ਇਨਸuਿਲਨ
ਆਈਸ?ਫ਼/ਨ ਇਨਸuਿਲਨ
•
•
•
•

ਇਨਸIਲ$ਟਾਰਡ
ਹuਮIਿਲਨ ਆਈ
ਹਾਈਪuਰੀਨ ਪ9ਰਸੀਨ ਆਈਸ9ਫ਼$ਨ
ਇBਸIਮਨ ਬJਸਲ

ਆਈਸ9ਫ$ਨ ਇਨਸuਿਲਨ ਿਦਖਣ ਿਵ"ਚ ਬ"ਦਲ ਵਰਗਾ ਹuBਦਾ ਹJ, ਇਸ ਲਈ ਇBਜJਕਸ਼ਨ ਤ? ਪਿਹਲ. ਇਸV
ਿਮਲਾਉਣ ਦੀ ਲ9ੜ ਹuBਦੀ ਹJ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਇਹ ਇਨਸuਿਲਨ ਸਵ$ਰ$ ਦ9 ਵਾਰ ਅਤ$ ਦuਬਾਰਾ ਿਫਰ ਸOਣ ਵ$ਲ$ ਿਲਆ
ਜ.ਦਾ ਹJ। ਪਰ ਇਹ ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਇ"ਕ ਵਾਰ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹJ। ਉਹ ਇBਜJਕਸ਼ਨ ਤ? 2 ਘBਟ$ ਬਾਅਦ ਕBਮ
ਕਰਨਾ ਸ਼uਰI ਕਰਦ$ ਹਨ, 4-6 ਘBਿਟਆਂ ਿਵ"ਚ ਵਧੀਆ ਕBਮ ਕਰਦ$ ਹਨ ਅਤ$ ਇਹਨ. ਦਾ ਅਸਰ 8-14 ਘBਿਟਆਂ
ਤ"ਕ ਰਿਹBਦਾ ਹJ।
ਲ1ਮ/ ਸਮA ਤBਕ ਕ1ਮ ਕਰਨ ਵਾਲ/ ਐਨਾਲCਗ

• ਲJਵ$ਮੀਰ (ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਇ"ਕ ਜ. ਦ9 ਵਾਰ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹJ)

• ਲXਟਸ (ਆਮ ਤOਰ 'ਤ$ ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਇ"ਕ ਵਾਰ ਿਲਆ ਜ.ਦਾ ਹJ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦ9 ਵਾਰ ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਿਲਆ ਜ.ਦਾ ਹJ)

ਲBਮ$ ਸਮY ਤ"ਕ ਕBਮ ਕਰਨ ਵਾਲ$ ਐਨਾਲOਗ ਦਾ ਰBਗ ਸਾਫ਼ ਹuBਦਾ ਹJ, ਆਈਸ9ਫ਼$ਨ ਦੀ ਥ. ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹJ
ਅਤ$ ਲBਬ$ ਸਮY ਤ"ਕ ਕBਮ ਕਰਦਾ ਹJ, ਇBਜJਕਸ਼ਨ ਦ$ ਬਾਅਦ 2 ਘBਟ$ ਤ"ਕ ਕBਮ ਕਰਦਾ ਹJ ਅਤ$ ਇਸਦਾ ਅਸਰ
18-24 ਘBਟ$ ਤ"ਕ ਰਿਹBਦਾ ਹJ।
ਿਮਸ਼ਰਤ ਇਨਸuਿਲਨ
ਵ"ਖ-ਵ"ਖ ਯ9ਗਤਾਵ. ਿਵ"ਚ ਤ$ਜ਼ ਕBਮ ਕਰਨ ਵਾਲ$ ਇਨਸuਿਲਨ ਅਤ$ ਲBਮ$ ਸਮY ਤ"ਕ ਕBਮ ਕਰਨ ਵਾਲ$
ਇਨਸuਿਲਨ ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਨ।
ਿਮਸ਼ਰਤ ਮਨuBਖੀ ਇਨਸuਿਲਨ
•
•
•
•

ਹuਮIਿਲਨ M3
ਇBਸIਮਨ ਕOਮਬ 15
ਇBਸIਮਨ ਕOਮਬ 25
ਇBਸIਮਨ ਕOਮਬ 50

ਆਮ ਤOਰ 'ਤ$ ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਦ9 ਵਾਰ ਿਲਆ ਜ.ਦਾ ਹJ ਨਾਸ਼ਤ$ ਅਤ$ ਸ਼ਾਮ ਦ$ ਖਾਣ$ ਤ? ਲਗਪਗ 30 ਿਮBਟ ਪਿਹਲ.
ਇBਜJਕਸ਼ਨ ਿਦ"ਤਾ ਜ.ਦਾ ਹJ।
ਿਮਸ਼ਰਤ ਐਨਾਲCਗ
• ਨ9ਵ9ਿਮਕਸ 30
• ਹuਮਾਲ9ਗ ਿਮਕਸ 50 (ਇਸ ਿਵਚ 3 x ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ,

ਦuਪਿਹਰ, ਸ਼ਾਮ ਦ$ ਭ9ਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹJ ਜ$ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤuਹਾਡੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਟੀਮ ਦuਆਰਾ
ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ.ਦੀ ਹJ)
• ਹuਮਾਲ9ਗ ਿਮਸ਼ਰਣ 25
ਐਨਾਲOਗ ਿਮਕਸ ਿਵ"ਚ ਤ$ਜ਼ ਿਕਿਰਆ ਹuBਦੀ ਹJ; ਉਹ ਆਮ ਤOਰ 'ਤ$ ਦ9 ਵਾਰ ਰ9ਜ਼ਾਨਾ ਿਦ"ਤ$ ਜ.ਦ$ ਹਨ ਅਤ$ ਖਾਣ$
ਤ? 5-15 ਿਮBਟ ਪਿਹਲ. ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜ.ਦਾ ਹJ ਹਾਲ.ਿਕ ਕu"ਝ ਿਵਅਕਤੀ ਭ9ਜਨ ਦ$ ਨਾਲ ਜ. ਬਾਅਦ ਿਵ"ਚ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸBਦ ਕਰਦ$ ਹਨ।

ਇਨਸuਿਲਨ

ਸ਼uਰEਆਤ

ਅ1ਤ

ਿਮਆਦ

ਿਫਏਸਪ (ਨ9ਵ9ਰJਿਪਡ)-ਇਨਸuਿਲਨ ਐਸਪਾਰਟ ਦਾ ਤ$ਜ਼
ਸIਤਰ

4 ਿਮ1ਟ

1 - 3 ਘ1ਟ/

3 - 5 ਘ1ਟ/

ਨ9ਵ9ਰJਿਪਡ, ਹuਮਾਲ9ਗ ਐਪੀਡਰਾ 100 ਯIਿਨਟ/ਿਮBਟ

5 - 15 ਿਮBਟ

50 - 90 ਿਮBਟ

2 - 5 ਘBਟ$

ਐਕਟਰJਿਪਡ, ਹIਮIਲੀਨ ਐਸ, ਹਾਇਪuਰੀਨ ਿਨਉਟ;ਲ

30 ਿਮBਟ

2 - 4 ਘBਟ$

8 ਘBਟ$ ਤ"ਕ

ਇBਸuਲਟਾਰਡ, ਹIਮIਿਲਨ ਆਈ, ਹਾਇਪuਰੀਨ ਐਈਸ9ਫ਼$ਨ 100
2 ਘBਟ$
ਯIਿਨਟ/ਿਮ.ਲੀ.

4 - 6 ਘBਟ$

8 - 14 ਘBਟ$

ਲ$ਵ$ਮੀਰ 100 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ (ਇਨਸuਿਲਨ ਡੀਟ$ਮੀਰ)

2 ਘBਟ$

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

18 ਘBਟ$ ਤ"ਕ

ਲXਟਸ 100 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ (ਇਨਸuਿਲਨ ਗਲਾਰਿਜਨ)

2 ਘBਟ$

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

18 ਤ? 24 ਘBਟ$ ਤ"ਕ

ਐਬਸਾਗਲਾਰ 100 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ

2 ਘBਟ$

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

18 ਤ? 24 ਘBਟ$ ਤ"ਕ

6 ਘBਟ$

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

24 ਘBਟ$ ਤ? ਵ"ਧ

ਉਪਲਬਧ: 200 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ ਅਤ$ 100 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ

30-90 ਿਮBਟ

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

42 ਘBਟ$

ਜ਼uਲਟOਫੀ = ਬ$ਸ]ਲ ਇਨਸuਿਲਨ ਅਤ$ GLP1
(ਇਨਸuਿਲਨ ਡ$ਗਲIਡJਕ/ਲੀਰਾਗਲIਟਾਈਡ)

30-90 ਿਮBਟ

ਕ9ਈ ਵ"ਖਰਾ ਅBਤ
ਨਹ(

42 ਘBਟ$

ਟIਜ$ਇਓ (ਇਨਸuਿਲਨ ਗਲਾਗੀਨ 300 ਯIਿਨਟ/ਿਮਲੀ)
ਟਰ$ਿਸਬਾ (ਇਨਸuਿਲਨ ਡੀਗਲIਡJਕ) 2 ਿਮ\ਣ. ਿਵ"ਚ

ਇਨਸuਿਲਨ ਅਤ$ ਇਨਸuਿਲਨ ਪJਨ ਬਾਰ$ ਵਧ$ਰ$ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹ$ਠ. ਿਦ"ਤ$ ਿਲBਕ ‘ਤ$ ਜਾਓ,
https://shop.diabetes.org.uk/usr/downloads/UpdateMedsKit17_shop2.pdf

