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 تًصیٍ َای مربًط بٍ بیماران دیابتی 

 
  ًبشتب ثبشید ٍ ثبید ٍ ًجبید ّبی رصین غذایی را رعبیت کٌید. سبعت :حداقل شوب ًیش ّوبًٌد دیگزاى ثبید 

قجل اس اًجبم  ساعت 84اس  ثب اًَاع ًبم ّبی تجبری ٍ یب دارٍّبی تزکیجی حبٍی هتفَرهیي متفًرمیهاس هصزف دارٍی 

 ایي دارٍ ّب شبهل هَارد سیز هی ثبشٌد:. کٌید خًدداری اسکي

Glucophage Metformin+Glibenclamide 
 

Metformin+Pioglitazone 
 

Synorpia Sitaglibtin+Metformin 
 

Linagliptin+Metformin 
 

Zipmet Empagliflizin+Metformin 
 
 

 

 

  صجحبًِ خَد را هیل کٌید  اًسَلیي خَد را تشریق کزدُ،  استفبدُ هی کٌید سریع االثردر صَرتی کِ اس اًسَلیي ّبی ٍ

ثعد اس آى ًبشتبیی را رعبیت کٌید )حتوب ثب پذیزش ّوبٌّگی السم را داشتِ ثبشید سیزا اسکي شوب در حَالی ظْز اًجبم 

  شد(. خَاّد

 لیشیي یب اپیدراَگل  (Lilly) لیسپزٍ )َّهَلَگ( سبخت شزکت لیلی

  (Regular ) ] رگَالر [کًتاٌ اثر  (Novo Nordisk)  آسپبرت )ًٍٍَلَگ( سبخت شزکت ًًٍٍََردیسک 

  

 17سبعت استفبدُ هیکٌید اًسَلیي را اس شت قجل تشریق کٌید سپس اس   متًسط اثرثب  در صَرتی کِ اس اًسَلیي ّبی 

  ایي دارٍ ّب شبهل هَارد سیز هی ثبشٌد: شت ثِ ثعد شزایط ًبشتبیی را داشتِ ثبشید.

 اًسَلیي گالرصیي یب لٌتَس طًالوی اثرٍ یب  NPHاًسَلیي 

 اًسَلیي تَجئَ اًسَلیي دتویز یب لَهیز

 

  السم است اس هصزف  ،دُ هیکٌیدباستف تزکیجی حبٍی آًْب ٍ یب دارٍ ّبی  سًلفًویل ايرٌدر صَرتی کِ اس دستِ دارٍّبی

  ایي دارٍ ّب شبهل هَارد سیز هی ثبشٌد: آًْب در صجح هزاجعِ خَدداری کٌید.

 ٍلجَتبهید دیبهیکزٍى )گیلکالسید( آهبریل )گلیویپزید(

 هیٌَدیبة )گلیپیشید( )گیلکالسید( MR دیبهیکزٍى دًٍیل )گلی ثٌکالهید(

   (Glipizide) گیلجٌس

 

  کِ اس پوپ اًسَلیي استفبدُ هی کٌید، ثِ پوپ خَد دست ًشًید.در صَرتی 

 .هصزف سبیز دارٍّبی دیبثت در رٍسّبی قجل ٍ صجح اسکي ثالهبًع هی ثبشد 

 .سبیز هَارد ٍ رصین غذایی خَد را ّوبًٌد دیگز ثیوبراى رعبیت کٌید 

 با آرزيی تىدرستی


