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معلومات برائے

ذیابیطس کش ادویات
انجکشن والی

پروجیکٹ از

کیٹالونیا میں ذیابیطس

ذیابیطس کا ارتقاء
کنٹرول میں کمی سے موت اور رشیانوں میں پیچیدگی پیدا ہونے
کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیچیدگیوں کو متاثرہ رشیانوں
کے مطابق تقسیم کیا جا سکتا ہے:

14%
 100میں  14لوگ ذیابیطس کا شکار ہوتے ہیں

چھوٹی رشیانیں
بینائی ختم ہونا

ایک اندازے کے مطابق ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد
 600,000ہے۔ ذیابیطس  15سال سے زیادہ عمر کے  8%اور  65سال
سے زیادہ عمر کے  20%لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔

گردوں کے مسائل
حساسیت کا خامتہ
ذیابیطس سے متاثرہ پاؤں

ذیابیطس کے بیرش مریضوں میں عالمات نہیں ہوتیں اور
انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے
’’کچھ نہ کرنا‘‘ کوئی آپشن نہیں ،ذبیاطیس خود ٹھیک
نہیں ہوتا۔

بڑی رشیانیں
سٹروک کا خطرہ
دل کے دورے کا خطرہ
اعضاء کے کٹنے کا خطرہ

اقدامات
اضافی

دل کی رشیانوں کا خطرہ کم کرنے کے لیے
بلڈ پریرش کنٹرول کرنا*

صحت بخش اور متوازن غذا*

باقاعدگی سے ایکرسسائیز
کرنا*

عالج
1

صحت مند طرز زندگی ،متوازن خوراک اور ایکرسسائیز
الزمی ہے۔

2

اگر یہ کافی نہ ہو تو ذیابیطس کنٹرول کرنے کے لیے
منہ والی یا انجکشن والی ادویات دی جائیں گی۔

متباکو نوشی اور رشاب
سے پرہیز*
وزن کم کرنا*

*سائنس سے ثابت شدہ فائدے

3

اگر ذیابیطس کنٹرول کرنے کے لیے یہ کافی نہ ہو تو
منہ والی یا انجکشن والی ادویات دی جائیں گی۔

2

انجکشن والی ذیابیطس کش ادویات
Insulina ultrarrápida
Insulina aspart / insulina lispro

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
اسپارٹ انسولین 5 - 3 :گھنٹے

منفی اثرات

فوائد

ایڈمنسٹریشن

Insulina rápida
Insulina regular

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
 8 - 6گھنٹے

لسپرو انسولین 5 - 2 :گھنٹے

Insulina intermedia
Insulina NPH / Insulina determir

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
16-24گھنٹے

Mezclas de insulina rápida e intermedia
Insulina Regular + NPH / Insulina Lispro + NPL /
Insulina Aspart + Aspart-Protamina

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
 24گھنٹے

Insulina larga
Insulina glargina

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
18-24گھنٹے

Agonistas GLP-1
Dulaglutida / Exenatida / Liraglutida

بلڈ شوگر کم کرتا ہے
وزن میں کمی
دل کی رشیانوں کے مسائل کے خالف تحفظ کرتی ہے
شوگر میں اچانک کمی
(ہائپوگلیسیمیا)
نظامِ ہضم کے مسائل
ڈیوگلوٹائیڈ 7 :دن
اگزینیٹائیڈ 12:گھنٹے
لراگلورائیڈ24 :گھنٹے

بہت عام۔  10میں سے  1سے زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے
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ہم مل کر فیصلہ کرتے ہیں

کیا ا ٓپ متفق ہیں
دوائی لینے
کے لیے؟

ا ٓپ کوئی سوال پوچھنا
چاہتے ہیں؟

مزید جاننا چاہتے ہیں؟

نرسنگ فسیلیٹی

کیا ا ٓپ کے ذہن میں
ا ٓپشن ہے جس پر ہم
نے بات نہیں کی؟

متابعت کے لیے

دوا خانہ

مطلوبہ پالن

ویب پیج
پراپر کنٹرول
ویب سائٹ دیکھنے کے لیے  QRکوڈ سکین کریں

www.iniciadores.es
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یہ پرچہ لکھنے والوں کے مفادات میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔

