
Wash your hands in warm water 
and soap, rinse and dry

KEY STEPS FOR 
INSULIN INJECTION

A
Position the needle along the 

axis of the pen

Dial dose required. Insert the 
needle at 90 degrees to the skin 

surface and not at angle

Roll the pen between your palms 
of the hands 10 times (mixing is 
only required for cloudy insulin)

B
Push the needle straight onto the 
pen and then screw it on. Do not 

over tighten

Push the dose button fully then 
leave the needle in the skin for a 

count of 10 seconds

Or gently invert 10 times. Ensure 
that insulin is evenly mixed and 

cloudy

Perform a test, dial up two units 
and press dose button. You 

should see a few drops of insulin 
at needle tip, if not repeat the 

test

Remove the needle from the pen 
and dispose of it safely

90° 10
seconds



Where on your body to inject?

Insulin storage

2 – 8°C min                  20° C max

For better comfort and efficiency, it is advisable to take the insulin out of the 
refrigerator 10-15 minutes prior to injection: cold insulin increases the pain of the 
injection and slows down absorption.

• Bellow 0°C, insulin may not work properly
• From 25°C upwards, insulin activity progressively decreases (always refer to 

insulin manufacturer’s instructions for use)

For more information about diabetes, please get in touch with:

Ms Rana Zakaria
Diabetes Educator
Mediclinic Al Jowhara Hospital
Email: Rana.Zakrya@mediclinic.ae
Phone number: 050 493 4561
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A
ضع اإلبرة على طول محور القلم

B
ادفع اإلبرة مباشرة على القلم ثم قم 

بلفها. ال تفرط في إحكام الربط

قم بإجراء اختبار، ضح نقطتين من الجرعة 
واضغط على زر الجرعة. يجب أن ترى بضع 
قطرات من األنسولين عند طرف اإلبرة، 

إذا لم يحث ذلك كرر االختبار

90°10
seconds

 الخطوات الرئيسية
لحقن األنسولين

اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون، 
اشطفها وجففها

ضع الجرعة المطلوبة. أدخل اإلبرة بزاوية 
90 درجة على سطح الجلد وليس بزاوية 

مائلة

اضغط على زر الجرعة بالكامل ثم اترك 
اإلبرة في الجلد لمدة 10 ثواٍن

أخرج اإلبرة من القلم وتخلص منها 
بأمان

قم بلف القلم بين راحتي يديك 
10 مرات )الخلط مطلوب فقط 

لألنسولين المعكر(

أو اقلبه بلطف 10 مرات. تأكد من أن 
األنسولين مختلط بالتساوي ويبدو 

ضبايبًا



أين تحقن على جسمك؟

تخزين األنسولين

2-8° درجة مئوية  حد أدنى                      20° درجة مئوية كحد أقصى

لراحة وكفاءة أفضل، ُينصح بإخراج األنسولين من الثالجة قبل 10-15 دقيقة من الحقن: 
يزيد األنسولين البارد من ألم الحقن ويبطئ االمتصاص.

بدرجة حرارة 0° درجة يتأثر عمل األنسولين بشكل غير صحيح	 
من 25 درجة مئوية وما فوق، ينخفض نشاط األنسولين تدريجًيا )راجع دائًما تعليمات 	 

الشركة المصنعة لألنسولين أثناء االستخدام(

للمزيد من المعلومات حول مرض السكري ، يرجى التواصل مع:

السيدة رنا زكريا
مسؤول تثقيف مرض السكري

ميديكلينيك مستشفى الجوهرة
Rana.Zakrya@mediclinic.ae :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 4561 493 050

الذراعينالذراعين

الفخذان الفخذان 

البطن
األرداف العلوية / 
الخاصرة 


