ইনসুিলেনর তথ+এখােন আপিন িবিভ+ ধরেনর ইনসুিলেনর িবষেয় তথ6 পােবন (7াফ9িল ইনেজক্শন >নওয়ার পর
>থেক ঘAার পাশাপািশ ইনসুিলেনর িBয়া >দখায়)।
,ত ি-য়াশীল ইনসুিলন
2াব+ ইনসুিলন
অ6াFািপড(Actrapid)
িহউিমউিলন এস(Humulin S)
হাইিপউিরন >পাKসLন িনউMাল(Hypurin Porcine Neutral)
ইনিসউম6ান র6ািপড (Insuman Rapid)

ইনেজক্শন >নওয়ার পের এN রOPবােহ >শািষত হয় এবং 30 িমিনেটর িভতের কাজ করেত SরT কের,
এবং ইনেজক্শেনর 2-4 ঘAা পের িBয়া সেবUাV হয় এবং 8 ঘWা পযUY Zায়ী হয়। সাধারণত: Pধান
আহােরর 20-30 িমিনট আেগ ইনেজক্শন >দওয়া হয়।
,ত-ি-য়াশীল অ+ানালগ ইনসুিলন
িহউম6ােলাগ(Humalog)
>নােভার6ািপড(Novorapid)
অ6ািপ^া(Apidra)

_াব6 ইনসুিলেনর পিরবেতU ব6বহার করা হয়, আদশU >`েa আহােরর 10-15 িমিনট আেগ bতিBয়াশীল অ6ানালগ ইনসুিলন ইনেজক্শন >দওয়া উিচত, যিদও িকছe মানুষ খাবার খাওয়ার সমেয় বা
খাওয়ার পের ইনেজক্শন িনেত পছf কেরন। ইনেজক্শন >দওয়ার 15 িমিনেটর মেধ6 এটা কাজ করেত
SরT কের, এবং 50-90 িমিনেটর মেধ6 িBয়া সেবUাV হয় এবং 2 >থেক 5 ঘWা পযUY র>Oর gTেকােজর
ওপের একN Pভাব থাকেত পাের, যা ইনসুিলেনর >ডােজর ওপের িনভUর কের।
ব+াক7াউ9 ইনসুিলন
আইেসােফন ইনসুিলন
•
•
•
•

ইনসুেলটাডU (Insulatard)
িহউিমউিলন I (Humulin I)
হাইিপউিরন >পাKসLন আইেসােফন (Hypurin Porcine Isophane)
ইনিসউম6ান ব6াসাল (Insuman Basal)

আইেসােফন ইনসুিলন9িল >দখেত >ঘালােট, ইনেজক্শন >দওয়ার আেগ >মশােনার Pেয়াজন হয়। এই
ইনসুিলন9িল >বিশর ভাগ >`েaই িদেন দু 'বার >নওয়া হয়, সকােল একবার এবং আবার Sেত যাওয়ার
সময়। তেব এটা িদেন একবারও >নওয়া হেত পাের। ইনেজক্শেনর 2 ঘAা পের এ9িল কাজ করেত SরT
কের, 4-6 ঘAা পের িBয়া সেবUাV হয় এবং 8-14 ঘWা পযUY Zায়ী হয়।
দীঘ> ি-য়াশীল অ+ানালগ
• >লেভিমর (Levemir) (িদেন একবার বা দু বার >নওয়া >যেত পাের)

• ল6াWাস (Lantus) (সাধারণতঃ িদেন একবার, িকi কখনও কখনও িদেন দু 'বার)

দীঘU িBয়াশীল অ6ানালগ9িল jk রেঙর, আইেসােফেনর পিরবেতU ব6বহার করা যায় এবং আেরা >বিশ
সময় Zায়ী হয়, ইনেজক্শেনর 2 ঘAা পের এ9িল কাজ করেত SরT কের এবং 18-24 ঘWা পযUY Zায়ী
হয়।
িম@ ইনসুিলন
িবিভ+ শিOেত bত িBয়াশীল ও দীঘU িBয়াশীল ইনসুিলেনর একN িমmণ।
িম@ মানব ইনসুিলন
•
•
•
•

িহউিমউিলন এম3 (Humulin M3)
ইনিসউম6ান >কাn 15 (Insuman Comb 15)
ইনিসউম6ান >কাn 25 (Insuman Comb 25)
ইনিসউম6ান >কাn 50 (Insuman Comb 50)

সাধারণত: িদেন দু বার >নওয়া হয়, Pাতঃরাশ এবং সo6ার আহােরর আনুমািনক 30 িমিনট আেগ
ইনেজক্শন >নওয়া হয়।
িম@ ইনসুিলন
• >নােভািমp 30 (Novomix 30)
• িহউম6ালগ িমp 50 (Humalog mix 50) (3 x >নওয়া >যেত পাের, Pিতিদন Pাত:রাশ,
দু পুেরর খাবার, সo6ার আহার, যিদ আপনার ডায়া>বNস দল পরামশU িদেয় থােক)
• িহউম6ালগ িমp 25 (Humalog mix 25)

অ6ানালগ িমmণ9িল bত িBয়া কের; এ9িল সাধারণতঃ িদেন দু বার Pেয়াগ করা হয় এবং আহােরর 5
- 15 িমিনট আেগ ইনেজক্শন >দওয়া হয়, যিদও িকছe মানুষ খাওয়ার সময় বা খাওয়ার পের ইনেজক্শন
িনেত পছf কেরন।

ইনসুিলন

আরA

সেব>াB

সময়কাল

িফয়াq(Fiasp) ((>নােভার6ািপড(Novorapid))- আেরা
bত ইনসুিলন অ6াqাটU Prত হয়

4 িমিনট

1-3 ঘAা

3-5 ঘAা

>নােভার6ািপড (Novorapid), িহউম6ালগ অ6ািপ^া 100
(Humalog Apidra 100) ইউিনট/িমিল

5-15 িমিনট

50-90 িমিনট

2-5 ঘAা

অ6াFািপড (Actrapid), িহউিমউিলন এস (HumulinS),
30 িমিনট
হাইিপউিরন িনউMাল (Hypurin Neutral)

2-4 ঘAা

8 ঘAা পযUY

ইনসুল6াটাডU (Insulatard), িহউিমউিলন আই
(Humulin I), হাইিপউিরন আইসেফন (Hypurin
Isophane) 100 ইউিনট/িমিল

2 ঘWা

4-6 ঘAা

8-14 ঘWা

>লেভিমর (Levemir) 100 ইউিনট/িমিল (ইনসুিলন
>ডেটিমর)

2 ঘWা

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

18 ঘWা পযUY

ল6াWাস (Lantus) 100 ইউিনট/িমিল (ইনসুিলন
gারিজন)

2 ঘWা

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

18-24 ঘWা পযUY

অ6াবাস6াgার (Abasaglar) 100 ইউিনট/িমিল

2 ঘWা

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

18-24 ঘWা পযUY

>tিজও( Toujeo)(ইনসুিলন gারিজন 300
ইউিনট/িমিল)

6 ঘWা

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

24 ঘAার পের

>Mিসবা (Tresiba) (ইনসুিলন >ডgTেডক) 2 N ঘনেu
পাওয়া যায়: 200 ইউিনট/িমিল ও 100 ইউিনট/িমিল

30-90 িমিনট

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

42 ঘAা

জু লেথািপ (Xultophy) = >বসাল ইনসুিলন ও GLP1
(ইনসুিলন >ডgTেডক/িলরাgTটাইড)

30-90 িমিনট

>কােনা jতT
সেবUাV িBয়া >নই

42 ঘAা

ইনসুিলন ও ইনসুিলন >পেনর িবষেয় আেরা তেথ6র জন6 িনেচর িলংকN অনুসরণ করTন।
https://shop.diabetes.org.uk/usr/downloads/UpdateMedsKit17_shop2.pdf

