ઇ#$યુિલન િવશેની માિહતી-

અહ4 તમને િવિવધ 6કારનાં ઇ#$યુિલન પર માિહતી મળશે (નીચે આલેખો ઇ#$યુિલનની ABયા િવCDધ ઇ#જે Fશન
લીધાને વીતેલા કલાકો બતાવે છે ).
ઝડપથી કામ કરતું ઇ#$યુિલન
NાOય ઇ#$યુિલન

ઍFટરૅિપડ
SુTયુિલન એસ
હાઇWયુAરન પોસાXઇન #યુYલ
ઇ#$યુમૅન રૅિપડ

એક વખત ઇ#જે Fશન લીધા બાદ તે ઝડપથી રFત6વાહમાં શોષાય છે અને 30 િમિનટની અંદર કામ શ^ કરે છે ,
ઇ#જે Fશન બાદ 2થી 4 કલાકની વbચે મહcમ કાયXdમતા 6ાWત કરે છે અને 8 કલાક સુધી ચાલે છે . સામા#ય રીતે
મુfય ભોજન પહેલાં 20થી 30 િમિનટ અગાઉ ઇ#જે Fટ કરવામાં આવે છે .
ઝડપથી કામ કરતું ઍનાલૉગ ઇ#$યુિલન

Sુમાલૉગ
નોવોરૅિપડ
ઍિપkા

NાOય ઇ#$યુિલનને બદલે વપરાતા ઝડપથી કામ કરતાં ઍનાલૉગ ઇ#$યુિલનને ભોજન પૂવm આદશX રીતે 10થી 15
િમિનટ પૂવm ઇ#જે Fશનથી લેવું જોઈએ, જોકે, કેટલાક લોકો ખોરાક સાથે કે તે લીધા બાદ ઇ#જે Fશન લેવાનું પસંદ કરે
છે . ઇ#જે Fશન લીધાની 15 િમિનટની અંદર તે કામ કરવાની શ^આત કરે છે , 50થી 90 િમિનટમાં મહcમ
કાયXdમતા 6ાWત કરે છે અને ઇ#$યુિલનના ડોઝના આધારે 2થી 5 કલાક માટે લોહીમાં rલુકોઝ પર અસર કરવાનું
ચાલુ રાખી શકે છે .
બૅકsાઉ#ડ ઇ#$યુિલન
આઇસોફૅન ઇ#$યુિલન

•
•
•
•

ઇ#$યુલૅટાડX
SુTયુિલન I
હાઇWયુAરન પોસાXઇન આઇસોફૅન
ઇ#$યુમૅન બેસલ

આઇસોફૅન ઇ#$યુિલનો દેખાવમાં ધૂંધળાં લાગે છે અને ઇ#જે Fશન પૂવm બરાબર િમw કરવા પડે છે . મોટેભાગે આ
ઇ#$યુિલન સવારે અને xયારબાદ રાyે સૂતી વખતે એમ Aદવસમાં બે વખત લેવામાં આવે છે . જોકે, Fયારેક Aદવસમાં
એક વખત પણ લેવામાં આવે છે . ઇ#જે Fશન લીધા બાદ તે 2 કલાક બાદ કામ કરવું શ^ કરે છે , 4થી 6 કલાક બાદ
મહcમ કાયXdમતા 6ાWત કરે છે અને 8થી 14 કલાક સુધી તેની અસર રહે છે .
લાંબો સમય કામ કરતાં ઍનાલૉગ

• લેવેિમર ( Aદવસમાં એક વખત કે બે વખત લઈ શકાય છે )

• લૅ#ટસ (સામા#ય રીતે Aદવસમાં એક વખત, પરંતુ Fયારેય Aદવસમાં બે વખત)

લાંબો સમય કામ કરતાં ઍનાલૉrઝ રંગે $પ| હોય છે , આઇસોફૅનને બદલે તેમનો ઉપયોગ થઈ શકે છે અને વધારે
લાંબો સમય ચાલે છે , ઇ#જે Fશન બાદ 2 કલાક બાદ કામ કરવાની શ^આત કરે છે અને 18થી 24 કલાક સુધી તેની
અસર રહે છે .

િમw ઇ#$યુિલન

ઝડપથી કામ કરતાં અને લાંબો સમય કામ કરતાં ઇ#$યુિલનનું િવિવધ શિFતઓનું િમwણ.
િમw માનવ ઇ#$યુિલન

•
•
•
•

SુTયુિલન M3
ઇ#$યુમૅન કૉTબ 15
ઇ#$યુમૅન કૉTબ 25
ઇ#$યુમૅન કૉTબ 50

સામા#ય રીતે રોજ Aદવસમાં બે વખત લેવામાં આવે છે , ના$તા પહેલાં અને સાંજના ભોજન પહેલાં આશરે 30
િમિનટ પહેલાં.
િમw ઍનાલૉગ

• નોવોિમFસ 30
• Sુમાલૉગ િમFસ 50 (જો તમારી ડાયબીAટસની ટીમ Dવારા ભલામણ કરવામાં આવી હોય તો તેને
સવારના ના$તા, બપોરના ભોજન અને સાંજના ભોજન વખતે એમ 3 વખત પણ લઈ શકાય છે )
• Sુમાલૉગ િમFસ 25

ઇ#$યુિલન

6ારંભ

ટોચ પર

અવિધ

Aફએ$પ (નોવોરૅિપડ)- ઇ#$યુિલન ઍ$પાટXનું ઝડપથી કામ કરતું
સૂyણ

4 િમિનટ

1થી 3 કલાક

3થી 5 કલાક

નોવોરૅિપડ, Sુમાલૉગ ઍિપkા 100 યુિનšસ/િમ

5થી 15 િમિનટ

50થી 90 િમિનટ

2થી 5 કલાક

ઍFટરૅિપડ, SુTયુિલન S, હાઇWયુAરન #યુYલ
ઇ#$યુલૅટાડX, SુTયુિલન I, હાઇWયુAરન આઇસોફેન 100
યુિનšસ/િમિલ

30 િમિનટ

2થી 4 કલાક

8 કલાક સુધી

2 કલાક

4થી 6 કલાક

8થી 14 કલાક

લૅવેિમર 100 યુિનšસ/િમિલ (ઇ#$યુિલન ડેટેિમર)

2 કલાક

લૅ#ટસ 100 યુિનšસ/િમિલ (ઇ#$યુિલન rલાœજન)

2 કલાક

ઍબેસેrલર 100 યુિનšસ/િમિલ

2 કલાક

તુજેઓ (ઇ#$યુિલન rલાœજન 300 યુિનšસ/િમિલ)

6 કલાક

કોઈ $પ| િશખર
નિહ
કોઈ $પ| િશખર
નિહ
કોઈ $પ| િશખર
નિહ
કોઈ $પ| િશખર
નિહ

18 કલાક સુધી
18થી 24 કલાક સુધી
18થી 24 કલાક સુધી
24 કલાકથી વધારે

Yૅિસબા (ઇ#$યુિલન ડેrલુડૅક) કે જે 2 સાંNતાઓમાં ઉપલ•ધ
છે : 200 યુિનšસ/િમિલ અને 100 યુિનšસ/િમિલ

30થી 90 િમિનટ

કોઈ $પ| િશખર
નિહ

42 કલાક

ઝžટોફી = બેસલ ઇ#$યુિલન અને GLP1
(ઇ#$યુિલન ડેrલુડૅક/લાઇરેrલુટાઈડ)

30થી 90 િમિનટ

કોઈ $પ| િશખર
નિહ

42 કલાક

ઍનાલૉગ િમwણો ઝડપથી કાયX કરે છે ; તે સામા#ય રીતે Aદવસમાં બે વખત આપવામાં આવે છે અને ભોજનની 5થી
15 િમિનટ પહેલાં ઇ#જે Fશનથી લેવામાં આવે છે . જોકે, કેટલાક લોકો ખોરાક સાથે કે ખાધા બાદ ઇ#જે Fશન લેવાનું
પસંદ કરે છે .

ઇ#$યુિલન અને ઇ#$યુિલન પૅનો િવશે વધુ માિહતી માટે નીચેની €લક પર •ઓ,

https://shop.diabetes.org.uk/usr/downloads/UpdateMedsKit17_shop2.pdf

