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Глава 3.
ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

Инсулинът е хормон, който отсъства от вашия организъм и който 
е жизнено необходим за поддържането на нормалната обмяна на 
веществата.

Той има белтъчна структура и се разрушава в стомаха под 
въздействието на ферментите (стомашните сокове), поради което не 
може да бъде приеман под формата на таблетки. Основният начин 
за въвеждане на инсулин в организма е чрез подкожно инжектиране. 

В последните години се провеждат изпитания за инхалационен начин 
за въвеждане на инсулин. Засега са получени само предварителни 
резултати, предимно подходящи за хора с диабет тип 2.

С помощта на схема за интензивна инсулинотерапия ние се стараем 
да имитираме нормалната работа на панкреаса. За съжаление, това 
трудно се постига, дори с помощта на най-новите видове инсулин. 
Хората с диабет трябва да знаят основните принципи на лечение, 
за да могат в различни житейски ситуации сами да коригират 
необходимата доза инсулин.

Вие вече знаете, че панкреасът изработва инсулин в базален 
режим (постоянно не голямо количество) и секретира много инсулин в 
отговор на приема на храна (болуси). Съобразно с това инсулините 
се делят на 2 групи: с продължително действие и с кратко действие.

Денонощната доза инсулин се разделя на базална доза 
(«бавен» инсулин до 40–60%) и доза, свързана с приема на храна 
(«бързодействащ , бърз» инсулин). Ориентировъчното разпределение 
на денонощната доза инсулин може да бъде: 2/3 от цялата доза през 
деня, 1/3 - вечер и през нощта.

Таблица 14. Основни видове инсулин 
БърЗОДейСТВащ ИнСулИн
Произход на инсулина  Търговско име
Свински инсулин Моноинсулин МК
(монокомпонентен високопречистен)
Човешки синтетичен инсулин Моноинсулин ЧС
(получават се с биосинтетичен метод актрапид (ново нордиск, Дания)
– // – от Escherichia coli   Хумулин р (ели лили, Сащ)

от бактерии на дрожди Инсуман рапид (Санофи авентис)

ИнСулИнИ С ПрОДължИТелнО ДейСТВИе
(интермедиерни  и с удължено действие)

начин на действие Произход  Търговско име

Продължителността  Човешки
се постига с помощта синтетични
на добавяне на протамин
НПХ-инсулини 

Продължителността  Свински Семилонг, лонг
се постига с помощта  (Белмедпрепараты, рБ )
на добавяне на цинк.
Цинк-инсулини

Концентрация на инсулина
В наши дни се използват инсулини с концентрация 100 еД в 1 мл 

препарат във флакони или в пълнител за писалки. За тях се използват 
спринцовки със специална маркировка U-100. 

Тъй като на тази концентрация инсулин се премина сравнително 
скоро, то някъде все още  може да се срещнат и инсулини с 
концентрация  40 еД в 1 мл препарат. За инжектиране на такъв 
инсулин ви трябва спринцовка с маркировка U-40. Обръщайте 
внимание на концентрацията, когато ви попадне непознат флакон с 
инсулин или нови спринцовки!

Схеми на действие на инсулините.
Трябва да се научите много точно да си представяте  схемата на 

действие на инсулина – начало, пик и продължителност. Това ще ви 
помогне да разберете какво се случва в организма ви във всеки един 
момент. Съветваме ви да си начертаете свой индивидуален график 
на инсулинотерапията и да го държите на видно място (в дневника за 
самоконтрол, напр.)

Трябва да знаете, че при еднакво ниво на кръвната глюкоза (КЗ) 
вашите действия трябва да са различни, когато е пикът на действие на 
инсулина и в периода, когато той спира да действа.

Продължителността на действие на инсулина зависи от дозата – 
колкото по-висока е дозата, толкова по-продължително е действието.

Протафан ЧМ (ново нордиск, Дания)
Инсуман Базал (Санофи авентис,
Франция-Германия)
Хумулин н (ели лили, СШа)
Генсулин н (Биотон, Полша)
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Таблица 15. Сравнителна характеристика на инсулините според 
продължителността им на действие.

Име Кога начало на Пик на Продължи-телност
и свойства се поставя действието действието на действието
.
Инсулин с бързо
действие* (разтворим)
Прозрачен разтвор

Инсулин със средна
продължителност
 на действие (интермедиерен).
Изглежда като «мътен» 
разтвор, преди поставяне 
трябва да се 
разклати няколко пъти.
• NPH инсулини
• Lente инсулини

Аналози 
на инсулина
с ултрабързо
действие****

Аналози на инсулина
с продължително 
действие:
«Гларгин» (Санофи
авентис): прозрачен
инсулин, става мътна 
след приложение в 
подкожната тъкан, 
което подсигурява
бавното и
равномерно усвояване
на инсулина.
«Детемир»
(ново нордиск, Дания)

 * Във воден разтвор молекулите на инсулина (мономери) се свърз-
ват в димери – по 2 молекули и в хексамери – по 6 молекули. При 
подкожно инжектиране на инсулина трябва време, за да протече 
обратната реакция на разграждане до мономери – тогава инсулина 
започва да действа.

** В пика на действие на бързия инсулин може да се направи меж-
динна закуска без инсулин.

*** В пика на действие при значителни дози инсулин със сред-
но действие може да се получи хипогликемия между храненията, а 
също и през нощта. Вследствие на това се затруднява избора на доза 
базален инсулин.

За да се създаде оптимално базално ниво инсулин със средна 
продължителност на действието се инжектират малки дози заедно с 
«бързия» инсулин преди всяко хранене

**** Принципът на създаване на препаратите е основан на замяна-
та на аминокиселини в молекулата на инсулина, което повишава ско-
ростта на усвояване и началото на действие на инсулина (инсулинът 
не образува хексамери). Използването на тези инсулина позволява 
добър контрол на нивото на КЗ след храна, без необходимост от  
междинна закуска. Вследствие на бързото действие е необходимо 
внимателно да се избере базалния инсулин, за да се избегне рязкото 
повишаване на нивото на КЗ преди следващото хранене.

Типични грешки при поставянето на инсулин:
• не се спазва времето между поставянето на инсулина и приема на 

храна. Вследствие на това КЗ се увеличава много веднага след хране-
нето, т.к. инсулинът не успява да подейства. След 2-3 часа, в пика на 
действието на инсулина, нивото на кръвната захар рязко пада.

• Прави се задължително междинна закуска след основното хране-
не, незвисимо от високото ниво на КЗ. Трябва да се измерва КЗ 2 часа 
след хранене и да се премине към междинна закуска само ако нивото 
на КЗ е около или под 7-8 ммол/л. ако кръвната захар е по-висока – 
междинна закуска не трябва да има

• Прилагат се  ултрабързи аналогови инсулини, но не се преосмис-
ля режима на хранене, продъл-жават да се правят междинни закус-
ки 2 часа след основното хранене, както е било при прилагането на 
бързите инсулини.

Запомнете! аналоговите инсулини не са панацея и няма да подобрят 
контрола на диабета сами по себе си, те само ще ви помогнат 
да оптимизирате лечението. Преходът към аналогови инсулини 
с ултрабързодействие  изисква повторно обучение и значителна 
промяна в режима на хранене.

Преди хранене,
между 
храненията.
Може да се 
прилага за
корекции на
висока КЗ.

20–30
минути
след
поставяне

2-3
часа 
след
поставяне
**

От 4 до 8
часа,
но обикновено
не повече от
5 часа след
поставяне.

Поставят се  
1–2 пъти на ден
(сутрин
и преди лягане)
за поддър-
жане на базал-
ното ниво на
инсулина)

2–3
часа след
поставяне
за NPH
инсулините,
за Lente:
след 
2,5–3 часа

4–6
часа след
поставяне
за NPH
инсулините,
за Lente:
след 5–7
часа***

От 10 до 16
часа, но
обикновено
не повече от
12 часа
след
поставяне.

Преди
всяко
хранене

10–15
минути
след
поставяне

1–2
часа 
след
поставяне**

От 3 до 4 ча-
са, но
не повече от
5 часa след
поставяне.

1 път 
дневно

1,5 часа 
след
поставяне

не 
правят
значими
пикове

«Гларгин»
от 22 до 
28
часа,
«Детемир»
от 16 до 
18
часа
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Начало на инсулинотерапията.
Режим на многократни инжекции.
режимът на многократни инжекции МОДелИра СеКреЦИЯТа на 

инсулина като на  ЗДраВ ЧОВеК (вж. рис. 7)
началната схема на терапията представлява поставяне на инжекции 

инсулин с бързо действие (болусен) преди основните хранения и 
инсулин с продължително действие(базален) преди сън и/или сутрин, 
за създаване на базално ниво.

В идеалния случай схемата за поставяне на инсулин се подбира 
индивидуално според дневния режим и житейски ритъм на семейството 
и диабетика, като се отчита традиционното време за хранене в 
семейството. но в болницата ще ви предложат класическа схема 
за инсулинотерапия, съобразена с времето за хранене и режима в 
болницата.

Обърнете внимание на времето за хранене и «междинните закуски», 
необходими при инсулините с бързо действие («междинните закуски 
» са 2 часа след основно хранене, когато е пикът на инсулина с 
бързо действие). За да не се получава висока кръвна захар между 
храненията, времето между поставянето на инжекциите с бърз инсулин 
не трябва да бъде повече от 5 часа. Да се намали зависимостта от 
този период помага поставянето на базалния инсулин сутрин.

Времето между бързия инсулин преди вечеря и нощният инсулин не 
трябва да превишава 3–4 часа.

Рис. 9 (a). Многократни инжекции с бърз инсулин.
При използването на аналогов инсулин с ултрабързо действие 

ситуацията е съвсем друга. Междинните закуски вече не са 
необходими, а за да не се получава висока кръвна захар между 
храненията, времето между поставянето на инжекциите с ултрабърз 
инсулин не трябва да бъде повече от 3–4 часа.

Обикновено е трудно да се спазва винаги този период, ето защо се 
налага инжектиране на базален инсулин сутрин. ако ви се похапват « 
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междинни закуски » се налага допълнително инжектиране на инсулин. 
Времето между ултрабързия аналог преди вечеря и нощният инсулин 
не трябва да превишава 2–3 часа.

Двукратен режим на инсулинотерапия.
Преди години често са поставяли инсулина 2 пъти дневно: инсулин 

и с продължително и с кратко действие преди закуска и преди 
вечеря едновременно или са разделяли вечерната инжекция: преди 
вечеря (инжектиране на инсулин с бързо действие) и преди сън 
(инсулин с бавно действие) Тази схема са наричали «традиционна 
инсулинотерапия».

Рис. 9 (б). Двукратен режим на инжекции.
но  подобен режим на терапия не съответства на физиологичната 

секреция на инсулина. Голямата концентрация на инсулин между 
приемите на храна задължават човека с диабет непрекъснато да 
похапва по нещо, което води до увеличаване на килограмите.

Без възможност гъвкаво да се променят часовете за хранене и 
обемът на приеманата храна, човек е задължен да се съобразява с 
действието на инсулина. С такъв режим на терапия трудно се постига 
добра компенсация на диабета и се увеличава рискът от усложнения.

Днес повечето диабетолози не препоръчват такива схеми при ЗД 
1 тип. Използват ги при ЗД 2 тип, при възрастни хора с монотонен 
режим на живот и в периода на ремисия при ЗД тип 1.

Изследванията показват, че броят инжекции не влияе на качеството 
на живот на младите хора  с диабет. напротив, прилагането на 
интензивна инсулинотерапия с многократни инжекции на инсулин, 
значително намалява риска от усложнения от ЗД .

Отстъпление
някои хор с диабет се опитват да изпробват други методи на 

лечение, така наречената нетрадиционна терапия. различни лечители 
обещават изцеление от заболяването, давайки многобройни 

«достоверни» примери. За съжаление, доказани случаи на пълно 
оздравяване от диабет тип 1 няма никъде по света.

Подобряването на протичането на диабета и дори намаляването на 
необходимите дози инсулин на фона на някои нетрадиционни методи 
на лечение съвпада с настъпването на «медения месец» или фазата 
на ремисия на заболяването.

Доказано е, че продължителността на «медения месец» пряко зависи 
от добрия контрол на диабета и интензивната инсулинотерапия от 
самото начало на диагностициране на заболяването.

ние настоятелно препоръчваме да не се отказвате от инсулина, 
дори и да сте решили да изпитате върху себе си някой нетрадиционен 
метод.

Инсулинотерапия след изписване от болницата.
Предложената в болницата схема за поставяне на инсулин, може да 

се окаже не съвсем подходяща в условията на Вашия обичаен начин 
на живот.

Типична грешка след изписване от болницата: схемата на 
инсулинотерапия не се коригира в домашни условия.

Инсулинотерапията не е догма, а ръководство за действие. 
Както променяте вида на дрехите си  в зависимост от времето навън, 
така и дозат и схемата за поставяне на инсулин ще се променят в 
зависимост от условията за хранене и начина ви на живот.

Трябва задължително да обсъдите със своя лекар възможните 
варианти за поставяне на инсулин  у дома.

По-долу ще покажем различни схеми на инсулинотерапия при 
различни режими на работа и училище.

но! не препоръчваме често да променяте схемата си на 
инсулинотерапии в началния етап на диабета.

няма да ви е лесно да държите своя диабет под контрол!
Когато получите необходимите знания, ще можете самостоятелно 

да изчислявате необходимото количество инсулин и да си го поставяте 
своевременно в зависимост от променящите се условия във вашия 
живот.

ако сте свикнали или ви се налага рано и да закусвате, и да обядвате, 
и да вечеряте, нивото на вашата КЗ ще се повишава преди лягане. 
ето защо е необходимо да поставиете допълнително инсулин с бързо 
действие преди втората вечеря или инсулин със средно действие 
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преди първата вечеря.
Aкo рано закусвате и обядвате, а вечеряте късно, нивото на вашата 

КЗ ще се повишава преди вечеря. В този случай ще ви е нужна коре-
кция с малко количество бърз инсулин в ранния следобед или инсулин 
със средно действие на обед.

Рис. 10 (б). Корекция на режима на инсулинотерапия при късна вечеря.

Aкo закусвате късно, обядвате около 13.00  и вечеряте късно, ще ви 
е нужна корекция с малко количество бърз инсулин в ранния следобед 
или инсулин със средно действие на обед. Друг вариант  е да слагате 
сутрешния базалем инсулин в 12 часа на обед.

ако не закусвате – пропуснете инжекцията «бърз» инсулин сутрин и 
допълнително хапнете по време на началото на действие на средния 
инсулин.

Рис. 10 (в). Корекция на режима на инсулинотерапия 
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Начини и правила на поставяне на инсулин.
За поставяне на инсулин се използват:
• Спринцовки
• Писалки
• Инсулинови помпи

Рис. Спринцовки 0,5 ЕД , 1 ЕД , 2 ЕД .

Правила за поставяне на инсулин със 
спринцовка
• Подгответе инсулина и спринцовката.
• Инсулинът с бавно действие  е мътен преди поставяне и трябва добре 

да се разбърка (обърнете флакона нагоре-надолу или го търкаляйте 
между дланите си не по-малко от 10 пъти). не тръскайте флакона.

• Въведете въздух в спринцовката според желаните за поставяне ин-
сулинови единици (ако искате да поставите 10 еД инсулин, въведете 
10 еД въздух).

• Въведете въздуха от спринцовката във флакона с инсулин.
• Вземете необходимото количество инсулин в спринцовката. Пре-

махнете мехурчетата въздух от спринцовката с помощта на изпръс-
кване - обърнете спринцовката с иглата нагоре и чукнете по корпуса 
и. Изпуснете от спринцовката въздуха и излишния инсулин обратно 
във флакона.

• Вкарайте иглата под ъгъл 45° в кожната гънка.
• Придържайки кожната гънка, вкарайте инсулина.
• Почакайте няколко секунди (около 5 сек.) и извадете иглата.
• Отпуснете кожната гънка.
• ако инсулинът изтече след инжектирането, можете да натиснете 

мястото на инжектиране с пръста си или да използвате по-дълга игла

Правила за поставяне на инсулин с писалка

• Поставете специалния пълнител с инсулин в писалката (обикновено 
съдържа 300 еД инсулин), което е достатъчно за определен период 
от време.

• Преди въвеждането на бавния инсулин (ако е с мътна субстанция), 
обърнете нагоре-надолу писалката поне 10 пъти, за да смесите 
равномерно инсулина.

• Поставете игличка на писалката
• Изпръскайте 0,5-1 еД инсулин във въздуха, за да се убедите, че 

иглата е проходима и запълнена с инсулин.
• нагласете необходимото количество единици инсулин.
• Вкарайте иглата под ъгъл 45° в кожната гънка (за игла 8-12 мм) или 

перпендикулярно към кожата (за игла 5-6 мм).
• Придържайки кожната гънка, вкарайте инсулина.
• Почакайте няколко секунди (най-малко 15 сек.), за да не изтече 

инсулина и извадете иглата.
• Отпуснете кожната гънка.
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Какво трябва да помните при инжектиране на 
инсулин?

• ако спазвате правилата за лична хигиена и всеки ден взимате 
душ, то няма нужда да дезинфицирате кожата със спирт преди всяко 
убождане. рискът от инфекция при това положение е минимален.

• Много пациенти използват игли и спринцовки за еднократна упо-
треба няколко пъти. рискът от инфекция на местата на инжектиране с 
повторни инжекции е незначителен. Инжекциите могат да станат по-
болезнени, ако иглите не се сменят често.

• Препоръчва се да се сменят иглите на писалките с продължителен 
инсулин след всяка инжекция поради риска от изтичане на течност 
от пълнителя и нарушаване на съотношението на течността в него. В 
допълнение, иглата може да бъде блокирана от кристалите на мътния 
инсулин.

Рис. 11. Постигане на кожната гънка

Рис. 12. Инжекции с игла  5–6мм и 12–13 мм

Таблица 14. Препоръчван тип игли за поставяне на инсулин в зависимост от 
пола, възрастта и телосложението.

Възраст  Тип телосложение  Препоръчван тип игли
Деца до 12 г.  всякакво  5–8 мм
Мъже 12–18 г.  всякакво  5–8 мм
жени 12–18 г.  нормално 5–8 мм
жени 12–18 g.  наднормено  5–8 мм и 12–13 мм
Възрастни мъже  нормално 5– 8 мм
Възрастни мъже  наднормено  8–12 мм
Възрастни жени  нормално  5–8 мм и 12–13мм
Възрастни жени  наднормено  12–13 мм

Препоръчвани места за поставяне на инсулин.

Рис. 13. Препоръчвани места за поставяне на инсулин.

Име на инсулина  Място за поставяне
Бърз инсулин  Корем (бързо усвояване)
ултрабързи аналози  Корем
Инсулин със средно Бедра/дупе
и продължително действия (бавно усвояване)
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Външната повърхност на ръцете може да се използва за инжекти-
ране на бърз инсулин, но подкожната мастна тъкан там обикновено 
е тънка и трудно се прави кожна гънка за инжектиране, поради което 
инжектирането в тази област, особено при деца, не е препоръчително.

аналозите на инсулина по принцип се абсорбират почти еднакво от 
различните места на инжектиране. ултрабързите аналози са малко 
по-бързо усвояеми, ако се поставят в областта на корема.

Винаги избирайте една и съща зона за определен тип инсулин. Ва-
жно е да редувате местата за инжектиране във всяка зона на разстоя-
ние от 1-2 см.

Направете си шаблони за краката за корема.

Рис. 14. Шаблони за краката и за корема
Препоръчваме да използвате принципа: четни дни - дясната полови-

на от тялото, нечетни - вляво.

Смесване на инсулини в спринцовка
За да намалите количеството убождания, може да смесвате 

инсулини NPH с бърз инсулин или аналози. не препоръчваме да 
смесвате инсулини, съдържащи цинк, защото цинкът може да наруши 
действието на бързия инсулин.

1. Вкарайте въздух във флакона с мътния инсулин.
2. След това вкарайте въздух във флакона с бърз инсулин или ана-

лог.
3. Издърпайте в спринцовката бързия инсулин (прозрачния).
4. Извадете спринцовката и внимателно поставете иглата във фла-

кона с мътен инсулин.
5. Внимателно наберете точната доза „мътен“ инсулин, опитвайки 

се да се уверите, че част от вече въведения „бърз“ инсулин няма да 
попадне във флаконa.

Тази последователност на издърпване на инсулини в спринцовката 
трябва да се спазва, защото е абсолютно недопустимо попадането на 
«мътен» инсулин във флакона с прозрачния «бърз» инсулин. ако кап-
ка « бърз » инсулиа попадне във флакона с « мътен » инсулин, свой-
ствата на бавния инсулин няма да се променят. но ако се случи обра-
тното – това ще доведе до промяна на свойствата на бързия инсулин.

Смесването на инсулини е неудобно, защото и двата инсулина тряб-
ва да се поставят в една зона. При избор на зона може да спазвате 
следния принцип: ако кръвната глюкоза е висока – поставяйте инжек-
цията в корема (за да подействова инсулина по-бързо), ако е ниска 
– в бедрото/дупето.

Защо трябва да се сменят местата на убожда-
нията? Липодистрофия.

ако се инжектира инсулин често на едно и също място, се получа-
ва нарастване на подкожно-мастната тъкан и на кожата в местата на 
убожданията се образуват уплътнения – «портокалова кожа», вслед-
ствие от хипертрофична липодистрофия. Първо, появява се козмети-
чен дефект, второ и по-важно, инжекциите в зоната на липодистро-
фия водят до недобро усвояване на поставяния инсулин.

По-рядко по кожата могат да се образуват промени от типа «вдлъб-
вания» или загуба на мастна тъкан. Имунна реакция на организма в 
отговор на поставянето на инсулин води до  «изтъняване» на участъци 
от подкожната мастна тъкан. развивава се така наречената атрофич-
на липодистрофия.

не инжектирайте инсулин в места с липодистрофия!
Таблица 15. Фактори, влияещие на усвояването на инсулина.

Фактор  ускорява усвояването  Понижава усвояването

Състояние на
подкожното
кръвоснабдяване

Дълбочина  Поставяне на инжекцията Поставяне на инжекцията
на инжекцията  мускулно подкожно

Място В корема В бедрото, дупето

Повишено 
кръвоснабдяване
(баня, душ, висо-

ка температура)

Забавено кръвоснабдяване
(при охлаждане, стесняване  
на кръвоносните съдове при 
пушене, при обезводняване)
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Фактор Подобрява усвояването  Забавя усвояването

антитела (аТ )
към инсулина

Физически
упражнения

Масаж на
мястото 
на инжекция

Дебелината 
на подкожно-
мастната тъкан

Инжекция на 
място с
хипертрофична
липодистрофия

Концентрация
на инсулина

Времеви интервал между инжекцията с 
инсулин и храненето

Много е важно да се спазва времето между поставянето на инсулина 
и храненето, особено преди закуска, защото сутрин чувствителността 
към инсулин е най-ниска.

Таблица 16. Препоръчително време за инжекция преди закуска.

Кръвна захар (ммол/л) Бърз инсулин ултрабърз аналог
< 3  Точно преди хранене  След хранене
3–5  15 мин преди хранене  Точно преди хранене
5–8  30 мин преди хранене  Точно преди хранене
8–12  45 мин преди хранене  10 мин преди хранене
> 12  60 мин преди хранене  20 мин преди хранене

Съхранение на инсулина
Използвания флакон с инсулин се съхранява най-добре на стай-

на температура (не по-висока от 25–30°С). При тази температура 
консервантите, които се намират в инсулина, действат по-ефектив-
но и по-активно унищожават бактериите, които могат да попаднат 
във флакона при неговото повторно използване. Флаконът може да 
се съхранява и на дневна светлина (но не на прякото въздействие на 
слънчевите лъчи). Запасните флакони инсулин трябва да се съхраня-
ват в хладилника (при  температура 4–8°С), да не се допуска замръз-
ване.

В инструкциите на производителя е написано, че отворен флакон 
с инсулин трябва да се използва не повече от 1 месец. но когато чо-
век си поставя по-малки дози инсулин, то 1 флакон може да стига за 
повече от един месец. Изследванията показват, че инсулин, който се 
съхранява при стайна температура един месец, губи само 0,1 % от 
своето действие. Според други данни бързият инсулин и бавните инсу-
лин тип нПХ запазват нормална концентрация 100 еД /мл в продъл-
жение на 110 дни използване след отваряне. Дори след една година 
при стайна температура, ако е държан на тъмно, инсулинът губи само 
10% от своята ефективност.

Трябва да следите какво е състоянието на флакона с инсулин. не 
трябва да се използва бърз инсулин, ако е станал мътен. Също така, не 
можете да използвате инсулин със средно и продължително действие, 
ако съдържа «люспи» или подобен слой във флакона. 
Пресмятане на необходимото количество флакони инсулин.

Инсулинът е скъпоструващ препарат и трябва да се използва 
най-ефективно. Вашият лекар ще ви издава рецепти за безплатен ин-
сулин за определен период време, съобразени с вашата индивидуал-
на денонощна доза.

аТ могат да се свързват 
с инсулина, водейки до 
забавяне на ефекта

Физическото 
натоварване
подобрява 
усвояването на
бързия инсулин,
особено при 
мускулна инжекция

усвояването 
се подобрява
вследствие бързото
разграждане 
на инсулина

Големият слой подкожно-
мастната тъкан 
забавя усвояването

Забавено и безредно
усвояване на инсулина

40 еД се усвоява
по-бързо

100 еД се усвояват
по-бавно


