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இன்சுலின் என்ன லசைய்கிைது? 
்கரப்ப ்காெததின் ்பாது, இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு்க்ள இைல்பா்க ்வைததுக 
ல்காள்வை்தற்குப் லபண்்கள் இரண்டு மு்தல் மூன்று மடஙகு இன்சுலி்ன உற்பததி 
லசைய்கிைார்கள். இன்சுலின் என்பது, ்கணைம் உற்பததி லசைய்கிை்்தார ஹார்மான் ஆகும், 
இது இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு்க்ளக கு்ைைச லசைய்கிைது. இன்சுலின், அணுக்க்ளத 
திைநது, நமது உணவிலிருநது கி்டககிை குளுக்்காஸ், அ்தற்குள் நு்ைநது சைகதிக்கா்க 
உப்ைாகிக்கப்பட வைழி லசைய்கிை்்தார சைாவி ்பாெச லசைைல்படுகிைது. 

்கரப்ப ்காெததின் ்பாது இன்சுலின் ்்த்வை்கள்
்கரப்ப ்காெததின் ்பாது, பனிககுட ஹார்மான்்கள் அதி்கரித்த அளவு்களில் 
உற்பததிைாகின்ைன. உங்கள் சிசு ல்தாடரநது நெமா்க இருப்ப்தற்கு இத்த்்கை 
ஹார்மான்்கள் அவைசிைமான்வை ்தான் என்கிை அ்்த ்வை்ளயில், அ்வை உங்கள் 
உடலில் இன்சுலின் ்தாக்கத்்த எதிரககின்ைன (இன்சுலின் எதிரப்பு). சிெ லபண்்க்ளப் 
லபாருத்த வை்ரயில், ஓர ஆ்ராககிைமானதும், சைமநி்ெைானதுமான உணவுமு்ை்ை 
உண்பது, இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு்க்ள சீரா்க ்வைததுக ல்காள்வை்தற்குப் ்பாதுமான்தா்க 
இருப்பதில்்ெ.

2 ஆம் வை்்க சைரக்க்ர ்நாயுள்ள லபரும்பாொன லபண்்களுககும், ்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர 
்நாயுள்ள லபண்்களில் 50 சை்தவீ்தம் வை்ரைானவைர்களுககும், இைல்பான இரத்த 
குளுக்்காஸ் அளவு்க்ளப் பராமரிப்ப்தற்கு ்கரப்ப ்காெததின் ்பாது இன்சுலின் ஊசி்கள் 
அவைசிைமாகின்ைன. நீங்கள் ஊசி மூெம் லசைலுததிக ல்காள்கிை இன்சுலின் என்பது, மி்கச 
சைரிைா்க உங்கள் உடல் உற்பததி லசைய்கிை அ்்த இன்சுலின் ்தான் ்மலும் அது உங்கள் உடல் 
உற்பததி லசைய்கிை இன்சுலி்னப் ்பான்ை அ்்த வைழியி்ெ்ை ்வை்ெ லசைய்கிைது. ஊசி 
மூெம் லசைலுததுகிை இன்சுலின், உங்கள் சிசுவிற்குத தீஙகி்ைக்காது.

்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர ்நாயுள்ள லபண்்களுக்கான இன்சுலின் சிகிச்சை, இரத்த குளுக்்காஸ் 
அளவு்க்ளக கு்ைக்க்வை உப்ைாகிக்கப்படுகின்ைது. உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் 
அளவு்க்ள இைல்பான அளவு்களுககுள் ்வைததுக ல்காள்வை்தன் மூெம், உங்கள் ்கரப்ப 
்காெததில் ஏற்படுகிை சிக்கல்்க்ளத ்தவிரதது விடொம். ம்கப்்பற்றில் இருககும் ்பாது, 
இன்சுலின் சிகிச்சைமு்ை ்்த்வைப்படுகிை ்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர ்நாயுள்ள லபரும்பாொன 
லபண்்கள், அவைர்களது இன்சுலின் ஊசி்க்ள நிறுததிக ல்காள்ளொம். 

இன்சுலினின் வை்்க்கள்
லவைவ்்வைறு வை்்கைான இன்சுலின்்கள் கி்டககின்ைன, அ்வை லவைவ்்வைறு ்காெ 
அளவிற்கு நீடிதது ்வை்ெ லசைய்கின்ைன. உங்கள் ்்த்வை்களுககு மி்கவும் ஏற்ை்தா்க உள்ள 
இன்சுலி்ன உங்கள் மருததுவைர பரிநது்ரப்பார. இன்சுலி்ன, ஒரு இன்சுலின் ்பனா்வை 
உப்ைாகித்்தா அல்ெது ஒரு சிரிஞசு மற்றும் ஊசி்ை உப்ைாகித்்தா லசைலுததிக 
ல்காள்ளொம். இன்சுலி்ன ஒரு சிறிை மருந்தள்வைக ல்காண்டு ஆரம்பிதது, பின் இரத்த 
குளுக்்காஸ் அளவு்கள் இைல்பான அளவு்களுககுக கு்ையும் வை்ர, படிப்படிைா்க 
அம்மருந்தள்வை அதி்கரிப்பது வைைக்கமானது ்தான். இந்த ந்டமு்ை நபருககு நபர 
விததிைாசைப்படுகிைது.
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இன்சுலின் ஊசிகள், நரம்புகள், சிரரகள் மற்றும் தமனிகரைத் தவிர்த்து, ததோலுக்கு 
அடியில் உள்ை சப்க்யூடதடேனியஸ் திசுவிற்குள் ககோடுக்கப்்படுகிறது. ்போதுகோப்்போக ஊசி 
த்போடே முடிகிற ்பகுதிகைோவன: கதோரடேகள், அடிவயிறு, புயஙகள் மற்றும் புடடேஙகள். 
கர்ப்்ப கோலத்தின் த்போது, அடிவயிறும், கதோரடேகளும் தோன் ஊசி த்போடுவதற்குப் 
்பரிந்துரரக்கப்்படுகிற இடேஙகைோகும். உஙகள் கரு வைர வைர, உஙகள் கதோரடேகரை 
மடடும் உ்பதயோகிப்்பதத அதிக கசௌகரியமோனதோக இருப்்பதோக நீஙகள் உணர்வீர்கள். 
கதோரடேயின் உட்பகுதியிதலோ அல்லது மூடடுக்களுக்கு அருகிதலோ ஊசி த்போடுவரதத் 
தவிர்த்து விடுஙகள். கவவதவறு ஊசி த்போடும் இடேஙகளுக்ககன்று, கவவதவறு கிரகிப்பு 
விகிதஙகள் உள்ைன. ஆகதவ, உடேலின் ஒரு ்பகுதியிலிருந்து இன்கனோரு ்பகுதிக்கு 
சுழற்சி முரறயில் தினமும் மோற்றி மோற்றி ஊசி த்போடடுக் ககோள்வது ககோள்வது 
ஆதலோசரனயளிக்கத்தக்கதல்ல. ஊசி த்போடே உ்பதயோகிக்கிற ்பகுதிக்குள்ைோகதவ சுழற்சி 
முரறயில் கவவதவறு இடேத்தில் ஊசி த்போடடுக் ககோள்வதத முக்கியமோனது உ.ம்., 
கதோரடேப் ்பகுதிக்குள்ைோகதவ.

• நீஙகள் ஒரு நோளில் இரண்டு அல்லது அதற்கு தமலோன ஊசிகரைப் த்போடடுக் 
ககோள்கிறீர்கள் என்றோல், கோரல மற்றும் மோரலக்ககன கவவதவறு இடேஙகரைத் 
ததர்ந்கதடுத்துக் ககோள்ளுஙகள் (உ.ம். கோரல இடேம்: இடேது கதோரடே, மோரல இடேம்: 
வலது கதோரடே).

• கதோரடேயின் தமல் ்பகுதியில் ஆரம்பித்து, ஒவகவோரு நோளும் 2-3 கசமீ (ஒரு 
அஙகுலம்) கீதழ நகர்த்திக் ககோண்தடே வோருஙகள். உஙகள் முழஙகோலிலிருந்து நோன்கு 
விரலிரடே தூரத்திற்கு வந்ததும், ஓர் புதிய வரிரசரய ஆரம்பியுஙகள். ரகக்ககடடும் 
கசௌகரியமோன தூரத்தில் உள்ை வரிரசயில் கதோடேர்ந்து ஊசி த்போடடுக் ககோள்ளுஙகள்.

• நோன்கு வோரஙகளுக்குப் பிறகு, அச்சுழற்சிரயத் திரும்்பச் கசயவது அவசியமோகும்.

இந்த சுழற்சி முரறரயப் பின்்பற்றுவதன் மூலம், ஒதர இடேத்தில் திரும்்பத் திரும்்ப ஊசி 
த்போடுவதிலிருந்து எழுகிற பிரச்சிரனகரை நீஙகள் தவிர்த்து விடுவீர்கள். தீப்புண்கள், 
அமுஙகிப் த்போன ்பகுதிகள், வலி, நிறமோற்றம், அல்லது ஊசி த்போடும் இடேம் எதிலும் உள்ை 
திரடசிகள் ஆகியவற்ரற , உஙகள் சர்க்கரர தநோயக் கல்வியோைர் அல்லது மருத்துவரிடேம் 
நீஙகள் அறிவித்து விடே தவண்டும்.

ஊசி த்போடும் இடேஙகள் 
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உங்கள் இன்சுலின் மருநது ல்காடுககும் சைா்தனத்்தத 
்தைாரபடுதது்தல்
1. மருந்தளவுத ்்தரவி்ை பூஜ்ஜிைததில் அ்மயுங்கள்.
2. இன்சுலினின் இரண்டு யூனிட்்க்ள டைல் லசைய்யுங்கள்.
3. ஊசி ்மல்்நாககிப் பாரததிருககும் வை்்கயில் ்வைதது, ்கருவி்ைப் பிடிததுக ல்காண்டு, 

்காற்றுக குமிழ்்க்ள அ்கற்ை நாசுக்கா்கத ்தட்டுங்கள்.
4. ்கருவியில் உள்ள லபாத்தா்ன அழுததுங்கள் (்தள்ளுங்கள்).
5. ஊசி மு்னயில் ஒரு துளி இன்சுலின் ்்தான்ை ்வைண்டும்.
6. ஒரு துளி ்்தான்ைவில்்ெ என்ைால், ஊசி மு்னயில் ஒரு துளி இன்சுலின் ்்தான்றும் 

வை்ர ்மலுள்ள படி்க்ளத திரும்பத திரும்பச லசைய்யுங்கள்.

உங்கள் சைரக்க்ர ்நாய்க ்கல்விைாளர அல்ெது மருததுவைர, படிப்படிைான 
அறிவுறுத்தல்்க்ள வைைஙகி, உங்கள் இன்சுலி்ன எவ்வி்தம் எடுதது, அ்த்னச லசைலுத்த 
்வைண்டும் என்ப்்த உங்களுககுச லசைய்து ்காண்பிப்பார்கள்.

ஊசி ்பாடும் யுகதி 
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1. ்்க்க்ளக ்கழுவுங்கள்.
2. இன்சுலின் ்கருவி அல்ெது சிரிஞசில் ஊசி்ைப் லபாருததுங்கள்.
3. ஒவ்லவைாரு மு்ை ஊசி ்பாடுவை்தற்கு முன்னும், இன்சுலின் பாய்ந்்தாடுவை்்த உறுதி 

லசைய்ை இன்சுலின் ல்காண்டு ஊசி்ைத ்தைாரபடுததுங்கள்.
4. ஊசி ்பாடும் இடத்்தத ்்தரநல்தடுங்கள்.
5. இன்சுலின் ஊசி ்பாடுங்கள் - நாசுக்கா்க சிரிஞசு நடுத்தண்்ட முழுவைதுமா்க உள்்ள 

்தள்ளுங்கள்.
6. 5 மு்தல் 10 லநாடி்கள் எண்ணும் வை்ர ்காததிருங்கள்.
7. ஊசி்ைக ்கைற்றி அ்த்ன கூரப்பான லபாருட்்கள் ்பாடும் ல்காள்்கெனில் ்பாடுங்கள். 

ஒருசிெ அளவுள்ள ஊசி்க்ள உப்ைாகிககும் ்பாது மட்டு்ம ஊசி ்பாடும் இடததில் 
உள்ள ்்தா்ெ கிள்ளி மடிததுப் பிடிப்பது அவைசிைமாகிைது.

   கிள்ளிப் பிடிப்பது ்்த்வை = 5 மிமீ 
ஊசி அல்ெது அ்்தவிடப் லபரிைது

ஊசி ்பாடுகிை இடததில் இருநது 
ஊசி்க்ள அ்கற்றுவை்தற்கு முன் 
கிள்ளிப் பிடித்த்்த விடுவியுங்கள்.

   கிள்ளிப் பிடிப்பது ்்த்வையில்்ெ  
= 4 மிமீ ஊசி
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இன்சுலி்னக ்்கைாளு்தல்
இருப்பு ்வைத்தல்
• உப்ைா்கததில் இல்ொ்த இன்சுலி்ன குளிரப்தனப் லபட்டியில் 2 டிகிரி மு்தல் 8 டிகிரி 

லசைண்டிகி்ரடு லவைப்பநி்ெயி்ெ்ை இருப்பு ்வைக்க ்வைண்டும். உ்ைவிப்புப் பகுதியில் 
இருப்பு ்வைக்காதீர்கள்.

• உப்ைா்கததில் உள்ள இன்சுலின் லபன்ஃபில்்கள்/்காரட்ரிட்ஜ்க்ள அ்ை 
லவைப்பநி்ெயி்ெ்ை இருப்பு ்வைததுக ல்காள்ளொம். 

• இன்சுலின் லவைப்பததின் மூெமா்க அழிக்கப்படுகிைது, ஆ்க்வை, அ்த்ன ்காரில் ்வைதது 
விட்டுச லசைல்ெ்வைா அல்ெது 40 ° லசைண்டிகி்ரடு லவைப்பநி்ெககு ்மல் மிகுகிை எந்தலவைாரு 
இடததில் விட்டுச லசைல்ெ்வைா லசைய்ைாதீர்கள். 

• இன்சுலி்ன ்நரடி சூரிை ஒளியில் ்காண்பிக்கக கூடாது.
• ்காொவைதித ்்ததி்ைச ்சைாதியுங்கள்.
• உப்ைா்கததில் உள்ள இன்சுலி்ன, அ்த்னத திைந்ததிலிருநது ஒரு மா்தததிற்குப் பிைகு 

அப்புைப்படுததி விடுங்கள்.

பைணம் லசைய்்தல்
• இன்சுலி்ன லவைப்பக-்காப்பு லசைய்்த ல்காள்்கெனி்ெ்ை இருப்பு ்வைததுக ல்காள்ளுங்கள்.
• ஒரு லபரிை ஐஸ் ்கட்டி்ை உப்ைாகிக்காதீர்கள்.
• விமானததில் பைணம் லசைய்கிறீர்கள் என்ைால் - விமானததில் உங்கள் இன்சுலி்னயும், 

ஊசி்க்ளயும் நீங்கள் எடுததுச லசைல்ெ முடிகிை வை்்கயில், உங்கள் உடல்நெக ்கவைனிப்புக 
குழுவினரிடமிருநது ஒரு ்கடி்தத்்தப் லபற்று அ்த்ன எடுததுச லசைல்வைது அவைசிைமாகும். 

வைா்கனம் ஓட்டு்தல்
• நீங்கள் இப்்பாது இன்சுலின் எடுததுக ல்காண்டிருககிறீர்கள் என்ப்தால், நீங்கள் வைா்கனம் 

ஓட்டும் ்பாது ்கவைனம் எடுததுக ல்காள்ள ்வைண்டும்.
• நீங்கள் இன்சுலின் எடுததுக ல்காண்டிருககிறீர்கள் - 1 ஆம் வை்்க மற்றும் 2 ஆம் வை்்க 

சைக்க்ர ்நாய் மட்டும் என்ப்்த உங்கள் பகுதி ்பாககுவைரததுத து்ைககு நீங்கள் அறிவிக்க 
்வைண்டியிருககும். உங்களுககு ்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர ்நாயிருநது (்ஜிடிஎம்), நீங்கள் இன்சுலின் 
எடுததுக ல்காள்ள ஆரம்பிககிறீர்கள் என்ைால் அது அவைசிைமில்்ெ.

• உங்கள் மருததுவைரிடம் ்்கட்டுத ல்தரிநது ல்காள்ளுங்கள் - உங்களுககு ஓர மருததுவைச சைான்று 
்்த்வைப்படொம்.

• நீங்கள் வைா்கனம் ஓட்ட ஆரம்பிப்ப்தற்கு முன்பா்க உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் அள்வைச 
்சைாதிததுக ல்காள்ளுங்கள் - வைா்கனம் ஓட்டுவை்தற்கு உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு '5' ஆ்க 
இருப்ப்்த சிபாரிசு லசைய்ைப்படுகிைது.

• ்ஹப்்பாகி்ளசீமிைா (கு்ைவைான இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு்கள்) ஏற்படுவைது, 
வைா்கனத்்தப் பாது்காப்பா்க ஓட்டுவை்தற்்கான உங்கள் திை்னக ல்கடுதது விடொம்.

• ்காரில் ஒரு ்கார்பா்ஹட்்ரட் லநாறுககுத தீனி்ை ்வைததுக ல்காள்வைது 
ஆ்ொசை்னைளிக்கத ்தக்க்தாகும்.

• உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் அளவு கு்ைவைது ்பாெ நீங்கள் உணரந்தால், உடனடிைா்க பி்ரக 
பிடிதது, ்கா்ர நிறுததி விடுங்கள்.

• ்ஹப்்பாகி்ளசீமிைாவிற்குச சிகிச்சைைளிதது விட்டு, உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் அள்வை 
நீங்கள் ்சைாதிததுப் பாரதது, அது 5-ககு ்மல் இருககும் வை்ர, வைா்கனத்்த ஓட்டாதீர்கள். 

• வைா்கனம் ஓட்டும் ்பாது எப்்பாது்ம உங்கள் மீட்ட்ர எடுததுச லசைல்லுங்கள்.
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ஊசி்க்ள அப்புைப்படுதது்தல்
சில்ெ்ர விற்ப்ன மருந்த்கங்கள் அல்ெது Diabetes Australia, Queensland-ல் இருநது 
அஙகீ்கரித்த கூரப்பான லபாருட்்கள் ்பாடும் ல்காள்்கெ்ன வைாஙகிக ல்காள்ளொம்.

ஊசி்கள் மற்றும் கூரப்பான லபாருட்்கள் ்பாடும் ல்காள்்கென்்க்ள ்கழிவை்கற்றுவைது 
சைம்பந்தமா்க உங்கள் பகுதி ந்கர மன்ைத்்தத ல்தாடரபு ல்காள்ளுங்கள்.
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்ஹப்்பாகி்ளசீமிைா (கு்ைவைான 
இரத்த சைரக்க்ர அளவு்கள்)
இன்சுலின் ஊசி்க்ள நீங்கள் ்பாட ஆரம்பித்த பிைகு, ல்காடுககிை இன்சுலின் அளவிற்கும், 
நீங்கள் உட்ல்காள்கிை உணவு மற்றும் நீங்கள் ்மற்ல்காள்கிை உடற் லசைைல்பாட்டின் அளவு 
ஆகிைவைற்றுககும் இ்ட்ை ஒரு சைமநி்ெ்ைப் பராமரிப்பது அவைசிைமான்தாகும்.  

்ஹப்்பாகி்ளசீமிைாவிற்்கான மி்கவும் லபாதுவைான ்காரணங்கள் என்ப்வை:
• உணவு சைாப்பிடாமல் விடு்தல், ்தாம்தமா்க சைாப்பிடு்தல் அல்ெது ்பாதுமான அளவிற்கு 

சைாப்பிடா்தது
• வைைக்கததிற்கு மாைான அளவிற்கு உடற்பயிற்சி லசைய்வைது
• ்்த்வை்ை விட அதி்கமான அளவிொன்்தார இன்சுலின் மருந்தளவு
• மது உட்ல்காள்ளு்தல், குறிப்பா்க லவைறும் வையிற்றில் (்கரப்ப்காெததில் மது அருநதுவைது 

சிபாரிசு லசைய்ைப்படுவைதில்்ெ).

்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர ்நாயுள்ள லபண்்களுககு சிகிச்சைைளிக்க உப்ைாகிககிை சிறு 
மருந்தளவு்களிொன இன்சுலினில், எவ்வி்தக ்கடு்மைான எதிரவி்ன்களும் ஏற்படும் 
என்ப்தற்கு வைாய்ப்பில்்ெ. 

்ஹப்்பாகி்ளசீமிைாவின் அறிகுறி்களில் அடஙகுப்வை:
• ்த்ெவைலி அல்ெது ்த்ெசுற்ைல்
• நடுக்கம், அல்ெது உ்தைல்
• உ்தடு்கள் மற்றும் விரல்்களில் சிலிரப்பு உணரவு
• குமட்டல்
• விைரத்தல், குளிர மற்றும் பிசுபிசுப்பு
• பசிைா்க உணர்தல்.

உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் அள்வைச ்சைாதிக்க ஒரு இரத்த குளுக்்காஸ் பரி்சைா்த்ன்ைச 
லசைய்யுங்கள் - அது 4.0 ஆ்க்வைா அல்ெது அ்தற்குக கீைா்க்வைா இருநது, நீங்கள் 
்ஹப்்பாகி்ளசீமிைாவின் அறிகுறி்க்ள அனுபவித்தால், பின்வைருவைதில் ஒன்்ைத 
்்தரநல்தடுங்கள்:
• ஒரு டம்பளர லமன் பானம் அல்ெது வி்ளைாட்டுப்்பாடி பானம் (டைட் லமன் பானம் 

அல்ெ)
• ஏழு குளுக்்காஸ் ல்ல்லிபீன்ஸ்
• மூன்று ்்தக்கரண்டி்கள் குவிந்த அளவு சைரக்க்ர அல்ெது ்்தன் நீரில் ்க்ரத்தது.
• லியூக்்கா்ேட் 100 மில்லி லிட்டர்கள். 
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15 நிமிடங்களுககுப் பிைகும் உங்கள் அறிகுறி்கள் ்மம்படாமல் இருநது, உங்கள் இரத்த 
குளுக்்காஸ் அளவு ல்தாடரநது 4.0 அளவிற்குக கீைா்க்வை இருந்தால், இன்லனாரு அளவு 
்வை்கமா்க ்கார்பா்ஹட்்ரட் விடுவிககும் லபாரு்ள உட்ல்காள்ளுங்கள். நீங்கள் நெமா்க 
உணரும் ்பாது, அது சைாப்பாடு சைாப்பிடும் ்நரம் இல்்ெ என்ைால், நீண்ட ்நரம் நீடிககிை 
்கார்பா்ஹட்்ரட் (கு்ைந்த ்ஜிஐ) ல்காஞசைத்்த சைாப்பிடுங்கள், உ்தாரணமா்க:
• புதி்தா்கப் பறித்த பைததில் ஒரு துண்டு, உ.ம். ஆப்பிள் அல்ெது ஆரஞசு
• நவை்தானிை லராட்டி அல்ெது பை லராட்டி்ை உப்ைாகிதது லசைய்்த சைாண்ட்விச
• கு்ைந்த ல்காழுப்புள்ள பால் ஒரு டம்ளர  

்கடு்மைான ்ஹப்்பாகி்ளசீமிைா, குைப்பததிற்கும், சுைநி்னவிைப்பிற்கும் ல்காண்டு 
லசைன்று விடொம். இது மி்க அரி்தான்தா்க இருககிை அ்்த ்வை்ளயில், ்கடு்மைான 
்ஹப்்பாகி்ளசீமிைா ஏற்பட்டு, நீங்கள் சுை நி்னவிைநது ்பாகிை பட்சைததில், உங்கள் 
குடும்பத்தார உடனடிைா்க அவைசைர ஊரதி்ை அ்ைக்க ்வைண்டும் என்ப்்த அவைர்கள் 
ல்தரிநது ்வைததுக ல்காள்ள ்வைண்டும். இத்த்்கை சூழ்நி்ெ்களில் அவைர்கள் உங்களுககு 
உணவு அல்ெது திரவைங்க்ளக ல்காடுக்க முைற்சிக்கக கூடாது.

ஒரு ்ஹப்்பாகி்ளசீமிைா ஏற்படுவை்்தத ்தடுக்க்வைா அல்ெது ஏற்பட்ட ஒன்றுககு 
வி்ரவைா்கச சிகிச்சைைளிக்க்வைா, பின்வைரும் எளிை வைழி்காட்டு்தல்்கள் உங்களுககு உ்தவும்:
• ல்தாடரசசிைா்க ்கார்பா்ஹட்்ரட்டு்க்ள உண்ணுங்கள்.
• உங்கள் மருததுவைத்்தக ்கவைனமா்க உப்ைாகியுங்கள்.
• வைைக்கததிற்கு மாைான அளவில் நீங்கள் உடற்பயிற்சி லசைய்வைதில் ஈடுபடுகிறீர்கள் 

என்ைால் கூடு்தல் உண்வை எடுததுக ல்காள்ளுங்கள்.
• எல்ொ ்நரங்களிலு்ம உங்களுடன் ல்ல்லி ்பான்ஸ் ்பான்ை சைரக்க்ர உள்ள 

உணவு்கள் ல்காஞசைத்்த எடுததுச லசைல்லுங்கள்.
• சைாப்பாடு்கள் ்தாம்தமாகிை பட்சைததில், பைங்கள் ்பான்ை நீண்ட ்நரம் நீடிககிை 

்கார்பா்ஹட்்ரட்டு்க்ளயும் எடுததுச லசைல்லுங்கள். 
• எல்ொ ்நரங்களிலும் உங்கள் அ்டைாளத்்த உங்க்ளாடு எடுததுச லசைல்லுங்கள்.
• எல்ொ ்நரங்களிலும் உங்கள் இரத்த குளுக்்காஸ் மீட்ட்ர உங்க்ளாடு எடுததுச 

லசைல்லுங்கள்.

உணவுமு்ை மாற்ைங்களும், உடல் ரீதியிொன லசைைல்பாடும் ்கரப்ப்காெததிற்கு சிபாரிசு 
லசைய்கிை அளவு்களுககுள் குளுக்்காஸ் அளவு்க்ள அ்டவைதில் ்பாய் முடிைா்த ்பாது, 
்கரப்ப்காெ சைரக்க்ர ்நாயில் இன்சுலின் சிகிச்சைமு்ை்ை உப்ைாகிப்பது ஓர மதிப்பு 
மிக்க சிகிச்சை வைாய்ப்பாகும். 

உங்கள் இன்சுலின் சிகிச்சைமு்ை்ை ்மொண்்ம லசைய்வைதில் உங்களுககுத து்ண 
புரிவை்தற்கு, உங்கள் ்கரப்ப்காெததின் ்பாது, உங்கள் உடல்நெக ்கவைனிப்புக குழு 
உங்களுககுத ல்தாடரசசிைான ஆ்தர்வையும், ்பா்த்ன்ையும் வைைஙகுவைார்கள். 



பைனுள்ள ்த்கவைல்்கள்
BD – www.bd.com

Novonordisk – www.novonordisk.com.au

Diabetes Australia (Victoria) – www.diabetesvic.org.au

Commencing Insulin Therapy: Tamil
05/2014



Great state. Great opportunity.
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