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Tι εiναι η Ινooυλiνη;

H ινooυλiνη εiναι oρμ6νη που εκκρiνεται απ6 τα β κr1τταρα τoυ

παγκρ6ατo9. H ινooυλiνη, παρεμβαiνει oτoν μεταβoλιομ6 τωv

τρoφιilν και εiναι απαραiτητη για την εioοδο τηg γλυκ6ζηq oτα

περιoo6τερα κliτταρα τoυ oργανιoμotl.

H ινooυλiνη επioηq διεγεiρει την αποθηκευση τηζ γλυκ6ζηq με
τη μoρφη γλυκoγ6voυ, την orbνθεoη λiπoυg απ6 την περioοεια
των υδατανθρd'κων και τη ofνθεση των πρωτεiνιbν, Mε τιq

λειτoυργiεg αυτ6q, η ινoουλiνη εμπoδiζει την αriξηoη τηg

γλυκ6ζη9 τoυ αiματog,
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Tι αυμβαiνει ατον oργανιαμ6
6ταν δεν υπιiιρχtι ιvσoυλiνη;

Στο παιδi με Σακ1αρcilδη Διαβητη Tδπoυ l , ,o nζγ|ρε,.'i', lτ",u,,.
ινoουλiνη, με απoτ6λεoμα, η γλυκ6ξ1 να μην μπoρεi

να μπει oτα κriτταρα και 6τoι αυξd,νεται oτo αiμα.
Tο απoτ6λεoμα τ6τε εiναι, τα κriτταρα να μηv 61oυν εν6ργεια για να

εκτελ6ο.oυν τιq απαραiτητεζ για τoν oργαν1σμ6 λειτουργiεq.
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H θεραπεiα για τoν Σακxαρcbδη Διαβητη T6πoυ i εiναι η oυoτηματικη xoρη-
γηoη ινoουλiνηq. H θεραπεiα μπoρεi να πραγματoπoιηθεi με τη 1ρηoη π6να9
ινooυλiνηg. oι π6νεg 61oυν o1εδιαoτεi για τη χoρηγηση τηg ιvoουλiνηg oτα
παιδιd. H διαδικαoiα εiναι γρηγoρη, ανcbδυνη και ακριβηg.

Tα βηματα για τηγ fνεoη με πθνα ινσoυλiνηg
y' Για να ρυθμιoτοliν oι μoνdδεg πoυ πρ6κειται να 1oρηγηΘofν, περιoτρ6-

φουμε τo καπ&κι τηg π6να9. Kdθε περιoτρoφη αντιστoιχεi oε μιoη η μiα
μoνdδα ινooυλiνηg, αναλ6γω9 με τη π6να.

/ Aνoiγoυμε τo πrbμα τηq π6να9 και πρoσαρμ6ζoυμε 6να ν6o βελoνd'κι.
Αλλdζoυμε τo βελoνdκι κ&θε φoρd πoυ κd'νoυμε 1ρηoη τηg π6να9.

/ ,Oταν 
η π6να 1ρηoιμoπoιεiταl γ1α πρcilτη φoρd, την κρατd,τε oε 6ρθια

θ6oη με τη βελ6να πρoq τα πdνω και αδειdζουμε 5-6 μονdδεg ινooυλiνηq,
πατrbνταq oυνε16μενα τo πrbμα τηg, ιboτε να βγει o α6ραg που ενδεxoμ6-
νωζ να υπdρ1ει oτo φιαλiδιo ινooυλiνηg, πoυ περι6xεται oτην π6να' E'dν
παραλεiψoυμε τo βημα αυτ6, η δ6oη τηg ινooυλiνηg πoυ θα 1oρηγηθεi
ενδ61εται να εiναι λανθαoμ6νη.

r' Pυθμiζoυμε τιg μoνdδεg ινooυλiνηq, περιo'τρ6φovταg τo καπdκι. Eπιβε-
βαιcbνoυμε 6τι 61oυμε επιλ6ξει τιg oωoτ69 μoνd,δεq. Kρατdμε την πι1να με
oλ6κληρη την παλ6μη και τoπoθετοfμε τo μεγdλo δdxτυλo oτo κoυμπi
ρtiθμιoηq των μoν6δων.

r' Kαθαρiζoυμε τoπικd, με oιν6πvευμα τo oημεio oτo
oπoio πρ6κειται να γiνει η 6νεoη ιvooυλivηg'
Κρατcbνταq τη π6vα κdθετα oτo δ6ρμα, κdνουμε την
6νεoη oτov υπoδ6ριo ιoτ6 και βεβαιων6μαoτε 6τι'η
μtiτη τηg βελ6ναq εiναι oλ6κληρη μ6oα oε αυτ6. Πα-
τdμε τo κoυμπi των μoνdδων αργ& και oταθερ6.,oταν
τελειιiloει η 6γχυση τηq ινo,ουλiνηg, περιμ6νoυμε 10
δευτερ6λεπτα πριv αφαιρ6ooυμε τη βελ6να. o oωoτog
τρ6πo9 αφαiρεoηq τηg απ6 τoν υπoδ6ριo ιoτ6 εiναι
με μια μικρη περιoτρoφη..Ετoι μειιilνεται o κivδυνog
διαφυγηq πoo6τηταg ινooυλiνη g.

Aπορρiπτoυμε με αοφd,λεια τo βελoνdκι.



Πoυ κtrνουμε τηv 6νεoη τηq Ινooυλiνηq;

FΙ 6νεoη ινooυλiνη'c γiνεται oτoν υπoδ6ριo λιπιbδη ιoτ6, κ6τω απ6 τo

δ6ρμα 1ρηoιμoπoιiονταq βελoνdκια μικρoιi μηκoυg (4-6 mm). oι π6νε9

ινο,oυλiνηg εξαoφαλiζoυν oτι η ινooυλiνη 1oρηγεiται oτoν υποδ6ριο ιoτ6.

Δεν απαιτεiται o σχηματ1σμ6q πτυxηg oτo δ6ρμα.

Tα oημεtα oτα oπoiα γiνoνται oι εν6oειg εiναι τα εξηq:

o βραfoναq, o μηρ6ζ' (η πρ6oθια και 6ξω επιφdνεια του βρα1toνα και
τoυ μηρori) η κoιλιd (oε απ6oταoη διio δακτυλων απ6 τoν

oμφαλ6), o γλoυτ69

To oημεio τηg θνεοηg πρ6πει να αλλ&ζει. E&ν η 6νεoη γivεται
oτο iδιo oημεio, τ6τε εμφανiζεται oυooωρευoη λiπoυg

και 61ει ωg απoτ6λεoμα, την εμφd,νιση των <Λιπoδπερτρoφιιbν>,
δηλαδη oκληρiεg τoυ δ6ρματoq.

Edv oυνε1ιoτo6ν oι ενθoειq ινooυλiνηq να πραγματoπoιο6νται oτo
oημεio 6πoυ υπ6ρ1ει λιπoδπερτρoφiα, καθυoτερεi πoλδ

η απoρρ6φηoη τηg ινooυλiνηg, με απoτ€λεσμα τoν ανεπαρκη 6λεγ1o

τoυ σακχαρoυ.
Σε αντiθεoη με τιg λιπotπερτρoφiεg, λiγoτερo oπ&νια, προκαλo6νται

λιπoατρoφiεg, τoπικη λ6πτυνoη τoυ λιπiυδoυq ιoτo6, εiτε λ6γω
αλλεργικηg αντiδραoηq oτηv ινooυλiνη, εiτε λ6γω θερμoκραoiαq τηq

ινooυλiνηg, 6ταν η ινooυλiνη δεv εiναι oε θερμoκραoiα περιβ&λλοντog.
ΙΙ αντιμετcbπιση τωv λιπoδπερτρoφιdlν και τωv λιπoατρoφιiυν

εiναι η ξεκo6ραoη των oημεiων τoυ δ6ρματoq πoυ τ1ζ εμφανiζoυν.
To παιδi η o γoν6αq θα πρ6πει να επιλ6γει &λλα oημεiα

γ1α τιζ εν6oειq ινooυλiνηg.
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Για να θυμdται τo παιδi f ο γοv6αg σε ποιο oημεio πρ€πει'ναπραyψα-

τοποιηθεi η επ6μεvη 6νεoη' γωρiζειτο ocllμα του oε δδο ημιoφαfρια,
το δεξi και τo αριoτερo.

Tη μiα εβδoμdδα οι εv6oειg ινooυλiνηg πραγματoπoιo6νται oτo δεξi

ημιoφαiριo (η μiα €vεoη oτo δεξi βραfονα, η επ6μεvη oτo δεξi

μηρ6, η ακ6λουθη oτη δεξι& πλευρd τηq κoιλιdg και τ6λο9 oτo δεξi

γλoυτ6). Tην επ6μεvη εβδομ&δα oι εν6oει9 ακoλoυθοfν τηv αvτiθετη

κατaiθυνοη και πραγματoπoιοliνται oτο αριoτερ6 ημιoφαiριο.

{ ΑποppδΦηcyη Ιvαουλivηq

Ιrαι*ι παpι&γοwεξ ε€ξ p€*ξαι.}γ

τηr απapμΦφηαη τηt ι,γσ(}uλιlη€;

FΙ απoρρ6φηση τηζ ινooυλivηg απ6 τον υπoδ6ριo ιοτ6

και η εισoooζ τηζ στην κυκλοφoρια, επηρεαξεται απo την

περιo1η oτην oποiα πραγματoπΟιεiται η 6νεoη: η ταβτητα
απορρ6φηoηq εiναι μεγαλιiτερη oτηv κoιλιd,, μετ& οτο

βραfονα, τo μηρ6 και τo γλoυτ6.
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Α,o ppδΦη oη Ινοουλi,η q}

Ποιοι παpιiγovτεξ ε?Eιιρει*ξoυν τηv ταβτητ€,
απoρρδφησl1q τηξ ιγσουλiηE
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β&θoq τηq 6νεoηq, την &oκηoη και τη Θερμoκραoiα (oυvioταται vα 
]1

απoφε6γoνται μεγ&λεq αλλαγ69 oτη Θερμoκραoiα. π1. πoλυ ζεoτo j

μπ&νιo η γυψαoτικη, αμ6oωq μετ& τηv 6νεoη τηq ινooυλiνηq). j
Eπioηg oυνιoτd,ται να αποφε6γεται η εvεoη ινooυλivηq oε &κρo που 

*

πρ6κειται oriντoμα vα αoκηΘεi π'χ. να μην κ&νoυμε ινooυλiνη oτo g

μικρ6 πριν τηv ποδηλαoiα η τo πoδ6oφαιρo j



Mε τηv ευγεV1κη xoρηγjα τηq Βayer Eλλdq
ωq εξoυoιoδoτημ€voυ διαvoμEα τηq


