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Τις πένες που δεν έχω 
χρησιµοποιήσει ακόµη, τις 

αποθηκεύω στην πόρτα του ψυγείου 
χαµηλά.

Την πένα ινσουλίνης που χρησιµοποιώ, 
τη διατηρώ σε θερµοκρασία δωµατίου.

Τη βάζω σε δροσερό και σκιερό
µέρος.

Η ινσουλίνη διατηρεί την
δραστικότητά της, ανάλογα µε την 

ινσουλίνη, από 4-8 εβδοµάδες, εφόσον 
φυλάσσεται σε θερµοκρασία δωµατίου 
(παρακαλώ συµβουλευθείτε το Φύλλο 

Οδηγιών Χρήσης)

Βγάζω από το ψυγείο µια νέα πένα που 
σκοπεύω να χρησιµοποιήσω για πρώτη 
φορά, 2 ώρες πριν την ώρα της ένεσης. 

Η συντήρηση σε ακραίες θερµοκρασίες 
προκαλεί φθορά και εξασθενεί 

τη δράση της ινσουλίνης.

Η ψύξη στα ράφια του ψυγείου
είναι δυνατότερη.

Τεχνική χορήγησης ινσουλίνης µε πένα 
& συνήθη λάθη στην καθηµερινή πρακτική 

2 3



Όταν χρησιµοποιώ µία καινούργια 
πένα για πρώτη φορά, απορρίπτω 
προς τα πάνω 6 µονάδες, για να 

φύγει ο αέρας που πιθανόν υπάρχει 
στην πένα. 

Κάθε φορά που χρησιµοποιώ µια νέα 
βελόνα, εκτελώ τη δοκιµή ασφαλείας 
µετρώντας 2 µονάδες και πιέζοντας 
το έµβολο στον αέρα, ώστε να βγει 

ινσουλίνη από την άκρη της βελόνας. 
Αφού εµφανισθεί ινσουλίνη στην 
άκρη της βελόνας, ρυθµίζουµε τη 

δόση και κάνουµε κανονικά
την ένεση. 

Αφαιρώ την ταινία που καλύπτει 
τη βελόνα και 

τη βιδώνω ευθεία στην πένα.

Αν δεν βιδώσω τη βελόνα ευθεία
πάνω στην πένα, ενδέχεται να στραβώσει 

και να µη γίνει σωστά η χορήγηση
της ινσουλίνης.
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Aν δεν γίνει η δοκιµή ασφαλείας και δεν 
αφαιρεθούν oι φυσαλίδες αέρα που 

υπάρχουν στην πένα, ενδεχοµένως να 
µη χορηγηθεί σωστά η επιλεγµένη δόση 

ινσουλίνης.

Επίσης, δεν µπορούµε να καταλάβουµε 
αν η βελόνα δουλεύει σωστά.



Αν χρησιµοποιώ µίγµα ινσουλίνης,
πριν την ένεση, ανακινώ

την πένα δεξιά-αριστερά µε σταθερή
ταχύτητα προς κάθε φορά. 

Απολυµαίνω την περιοχή
της ένεσης µε οινόπνευµα.

Αν η πένα δεν ανακινείται µε τον
σωστό τρόπο µπορεί να οδηγήσει
σε χορήγηση διαφορετικής δόσης

ινσουλίνης κάθε φορά.
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Η χρήση µεγάλης ποσότητας
οινοπνεύµατος σκληραίνει το δέρµα
και η βελόνα µπαίνει πιο δύσκολα

στο δέρµα.



Στρίβω τον επιλογέα δόσης, ώστε να
φανεί στο παραθυράκι το νούµερο

των µονάδων που θα κάνω.
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Η δόση φαίνεται µέσα
στο παραθυράκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ Αν δεν βγουν και τα δύο καπάκια
δεν χορηγείται καθόλου ινσουλίνη!!!!

Αν χρησιµοποιώ πολλές φορές το ίδιο
βελονάκι, η µύτη λυγίζει και παίρνει
τη µορφή άγκιστρου. Επίσης µπορεί 
να βουλώσει λόγω κρυσταλοποίησης 

της ινσουλίνης.
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Αφαιρώ πάντα και τα 2 καπάκια
της βελόνας.

Οι βελόνες ινσουλίνης είναι αυστηρά
µίας χρήσεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξωτερικό
καπάκι
βελόνας

Εσωτερικό
καπάκι
βελόνας

Bελόνα

Προστατευτικό
κάλυμμα

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 1 ΧΡΗΣΗ

2 ΧΡΗΣΕΙΣ 5 ΧΡΗΣΕΙΣ



Ανασηκώνω το δέρµα χαλαρά
∆εν πιέζω την πτυχή που 

δηµιουργείται.

Η ινσουλίνη χρειάζεται
να χορηγείται στον υποδόριο 

ιστό και όχι ενδοµυïκά.
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Aν πιέσω πολύ το δέρµα µπορεί
να ανασηκωθεί και ο µυς και η ένεση 

να γίνει ενδοµυϊκά.

Κρατάω την πένα σταθερή µέσα
στη γροθιά µου και βάζω τη βελόνα

κάθετα στο σώµα.
Έτσι, η έγχυση του φαρµάκου 

θα γίνει στο σωστό σηµείο, 
δηλαδή τον υποδόριο ιστό.

Αν η βελόνα µπει διαγώνια στο σώµα,
µπορεί η ινσουλίνη να χορηγηθεί 

ενδοδερµικά και έτσι δεν θα δράσει
όπως πρέπει.



Πιέζω  το έµβολο προς τα µέσα
µέχρι να γυρίσει το νούµερο στο

παραθυράκι στο µηδέν.
Έτσι θα έχει µπει στο σώµα όλη 

η δόση της ινσουλίνης.
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Αν αντί να πιέσω το έµβολο προς τα 
µέσα, το περιστρέψω προς τα αριστερά 

δεν χορηγώ ΚΑΘΟΛΟΥ ινσουλίνη!

Αφού µπει όλο το φάρµακο στο
σώµα, όταν δηλαδή η ένδειξη στο
παράθυρο δόσης επιστρέψει στο

µηδέν, αρχίζω να µετράω µέχρι το 10
και µετά αφαιρώ την πένα
από το σηµείο της ένεσης.

Αν αφαιρέσω την πένα από το σηµείο της 
ένεσης αµέσως µόλις η ένδειξη στο
παράθυρο δόσης επιστρέψει στο
µηδέν, τότε µέρος της δόσης θα

χυθεί στον αέρα, άρα θα έχω κάνει
µικρότερη δόση.

δευτ.

0
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Βάζω το µεγάλο καπάκι. 

Ξεβιδώνω τη βελόνα και την
πετάω σε ασφαλές δοχείο.

Στη συνέχεια κλείνω την πένα µε το 
καπάκι της και τη φυλάω.
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∆εν πετάω τις βελόνες στα
κοινά οικιακά σκουπίδια.

Υπάρχει κίνδυνος κάποιος να τρυπηθεί 
και να τραυµατισθεί ή να µολυνθεί.

ή

    

ΣΗΜΕΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Κίνδυνος ενδοµυϊκής ένεσης.
Μη προβλέψιµη απορρόφηση

της ινσουλίνης.



Η ένεση πρέπει να γίνεται κάθε φορά
σε διαφορετικό σηµείο.
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Αν η ένεση γίνεται διαρκώς στο ίδιο 
σηµείο, µπορεί να δηµιουργηθούν 

λιπώµατα (σκληρίες) και να υπάρχει 
απρόβλεπτη απορρόφηση της 

ινσουλίνης .

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

   



• Κάνω το είδος της ινσουλίνης που
 ο γιατρός µου συνταγογράφησε
• Κάνω την ένεση την ώρα που µου
 συνέστησε ο γιατρός και όχι όποτε
 µε βολεύει
• Ενηµερώνω τον γιατρό µου για
 κάθε αλλαγή στον τρόπο ζωής µου
 π.χ. έναρξη γυµναστηρίου, αλλαγή
 ωραρίου εργασίας
• Για οτιδήποτε έκτακτο µε ανησυχεί
 όπως ασθένεια, κάποιο δυσάρεστο   
 γεγονός  κλπ, ενηµερώνω άµεσα το   
 γιατρό µου
• Συζητώ µε τη θεραπευτική οµάδα
 οτιδήποτε µε απασχολεί

• Η ινσουλίνη είναι φάρµακο και έτσι
 πρέπει να αντιµετωπίζεται
• ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
 Φυλάσσεται µακριά από παιδιά
• Ελέγχω την ηµεροµηνία λήξης,
 ειδικά όταν χρησιµοποιώ νέα πένα
• Ελέγχω την πένα πριν τη χορήγηση
 για φθορές, σπασίµατα ή φυσαλίδες
 αέρα
• Κάνω την ινσουλίνη σύµφωνα µε τις
 οδηγίες του γιατρού µου και όχι των   
 συγγενών και φίλων

∆ΕΝ µπερδεύω ποτέ την βραδείας
δράσης ινσουλίνη µε την ταχείας
δράσης ή το µίγµα ινσουλίνης.

Κάθε ινσουλίνη έχει συγκεκριµένο
χρόνο δράσης.
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Κάθε οργανισµός είναι διαφορετικός
γι’ αυτό και κάθε θεραπεία µπορεί να
έχει διαφορετικά αποτελέσµατα
στον καθένα:
• ∆ΕΝ συγκρίνω ποτέ τα αποτελέσµατα
 της θεραπείας µου, µε τη θεραπεία   
 τρίτων
• ∆ΕΝ σταµατώ τη θεραπεία µε
 ινσουλίνη ή µε άλλα φάρµακα από
 µόνος µου χωρίς τις οδηγίες 
 του γιατρού
• ∆ΕΝ αποκρύπτω από τη θεραπευτική
 οµάδα καταστάσεις και γεγονότα
 που αφορούν τα σάκχαρά µου,
 υπό το φόβο κυρίως της επίπληξης

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κατά τη µεταφορά της ινσουλίνης
πρέπει να προσέχω τις οδηγίες συντήρησης:
• Η πένα που χρησιµοποιώ πρέπει
 να είναι σε ασφαλές σηµείο και το
 υπόλοιπο κουτί µέσα σε ισοθερµική
 συσκευασία (διατίθεται από τις
 εταιρείες ή το εµπόριο) µέχρι να φτάσω
 στον προορισµό µου και βάλω το κουτί
 ξανά στο ψυγείο

• Για να πάρω µαζί µου σε χειραποσκευή
 στο αεροπλάνο τις βελόνες και την πένα  
 ινσουλίνης µου χρειάζοµαι βεβαίωση  
 γιατρού
• Σε κάθε ταξίδι, ιδιαίτερα εκτός
 Ελλάδος, παίρνω µαζί µου όσες
 πένες θα µου χρειαστούν και µία
 επιπλέον για ασφάλεια

∆εν αφήνω την βελόνα ποτέ πάνω
στην πένα µετά την χορήγηση της 

ινσουλίνης, ιδιαίτερα δε αν ταξιδεύω µε 
αεροπλάνο. Είναι πιθανό λόγω

διαφοράς πίεσης στην καµπίνα να
χυθεί έξω ποσότητα ινσουλίνης.
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Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



• Μαθαίνω να αναγνωρίζω τα
 συµπτώµατα της υπογλυκαιµίας.
 Αντιµετωπίζω σωστά την
 υπογλυκαιµία µε τον 
 “κανόνα των 15”

• Αν έχω κοντά µου τον µετρητή
 σακχάρου επιβεβαιώνω πρώτα ότι
 έχω υπογλυκαιµία, δηλαδή σάκχαρο
 χαµηλότερο από 70 mg%

• Αν δεν έχω µετρητή κοντά µου
 αντιµετωπίζω την κατάσταση σαν
 υπογλυκαιµία
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ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Παίρνω αµέσως 15γρ. γρήγορου υδατάνθρακα
π.χ 2-3 φακελάκια ζάχαρη ή 1 κουταλιά της σούπας 
µέλι (ή ζάχαρη) ή ½ ποτήρι χυµό ή 3-4 δισκία 
γλυκόζης ή ½ κουτάκι κανονικό αναψυκτικό 
(όχι τύπου light)

Περιµένω 15 λεπτά και µετράω ξανά το σάκχαρο.
Αν και πάλι είναι κάτω από 70 mg% παίρνω πάλι
15γρ. γρήγορου υδατάνθρακα και επαναλαµβάνω τη 
µέτρηση µετά από 15 λεπτά

Α

Β
Ενηµερώνω πάντα το γιατρό µου για τις 
υπογλυκαιµίες µου. Έχω µαζί µου πάντα (στο 
χωράφι, στην οικοδοµή, στο αυτοκίνητο, στην αγορά, 
στο δικαστήριο και όπου αλλού πάω) ένα χυµό ή 
ταµπλέτες γλυκόζης ή καραµέλες µε ζάχαρη.
Αν πρόκειται να οδηγήσω, µετρώ το σάκχαρο µου 
πρίν ξεκινήσω και αν είναι χαµηλό τρώω λίγο 
φαγητό µε υδατάνθρακες.



Λ. Συγγρού 348, Κτήριο Α’, 17674, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 088
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