
8 - Insulina (pjesa e dytë)

Llojet e insulinës dhe kohët e marrjes së saj

Ku mund të merret

Lipodistrofitë

Ekzistojnë disa lloje insulinash, që diferencohen në bazë të kohëzgjatjes së tyre të veprimit (kohë gjatë së cilës insulina është 
aktive në organizëm). Disa lloje insulinash janë të kthjellëta (insulina me veprim të shpejtë), të tjera janë të turbullta (insulina me 
veprim të ngadaltë).

Analogët me veprim të shpejtë mund të 
merren pak përpara vaktit ushqimor. Për 
insulinën humane me veprim të shpejtë ose 
të rregullt është e nevojshme të pritet 15-20 
minuta përpara vaktit ushqimor.

•  Në abdomen (bark), 2-3 cm larg kërthizës, jo 
shumë anash

•  Në krahë, në pjesën e sipërme të jashtme
•  Në pjesën e përparme - të jashtme të kofshëve
•  Në çerek rrethin e sipërm-të jashtëm të të 

ndenjurave.

Lipodistrofitë janë grumbullime të indit 
dhjamor, që shfaqen si trashje ose gropa 
të lëkurës, të ngjashme me vrajat e keq 
ushqyera dhe pak të inervuara, që krijohen 
në ato zona të trupit në të cilat injektohet më 
shpesh insulina.

Analogët me veprim të ngadaltë dhe insulina 
e ndërmjetme merren në darkë, përpara se të 
shkohet në shtrat. Kontrolloni gliceminë esëll 
pasi të zgjoheni për të verifikuar nëse doza e 
insulinës është ajo e duhura.

Zona e të ndenjurave preferohet për 
injektimin e insulinës natën. Përpara se të 
bëni aktivitet fizik është mirë të mos injektoni 
insulinë në krahë ose në këmbë.

Ndryshojnë përthithjen e insulinës e cila 
bëhet e çrregullt dhe e paparashikuar, duke 
shkaktuar paqëndrueshmëri të mëdha 
glicemike.

Insulina e para përzier merret para vakteve 
ushqimore sepse përmban një përqindje 
të ndryshueshme të insulinës me veprim të 
shpejtë, kombinuar me një sasi insuline me 
veprim të tej zgjatur.

Është e nevojshme të ndiqen udhëzimet e 
marra në momentin e formimit edukues. Do të 
jetë mjeku ai që do shpjegojë se cila insulinë 
është përshkruar dhe kur duhet marrë.

Për të shmangur ose pakësuar formimin e tyre 
është e nevojshme të ndryshohet vendi ku 
merret insulina. Për t’i parandaluar këshillohet 
të:
•  ndryshoni vendin e injeksionit brenda së 

njëjtës zonë
•  përdorni një age të re çdo herë
•  ekzaminoni rregullisht vendet ku injektohet 

insulina.
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