
 

فيقوم بتكسير  الحاد سكر الدم نخفاضاهو هرمون يفرزه البنكرياس عند  : ونجلوكاجال

 .لدور اإلنسولين الجلوكوز المختزن في الكبد وإفرازه إلى الدم ويعتبر دوره معاكسا  

هو عقار صناعي، يشبه الهرمون الطبيعي الذي يتم إنتاجه في : الجلوكاجونإبرة 
مريض السكري وعيه نتيجة النخفاض شديد في مستوى الدم   دإذا فقالجسم، ويستخدم 

   .لتصحيح االنخفاض أو إذا كان غير قادر على تناول الطعام عن طريق الفم

 

 

 

 

 
 
 
 

 :الجلوكاجون إبرةكيفية استخدام 

 جيدا   اليدين غسل.  

 الطبية بالمسحة المطاطي العبوة وجه مسح.  

  لغطاء المطاطي للقارورةمن خالل انزع غطاء اإلبرة وإدخالها . 

  دفع المكبس إلنزال السائل الشفاف إلى داخل القارورة من أجل إذابة

 .مسحوق الجلوكاجون

  يصبح محلوال  متجانسا  رج القارورة برفق بدون إخراج اإلبرة حتى. 

  لألطفال دون السنتينقلب القارورة رأسا  على عقب وسحب نصف السائل 

 .ق السنتينفو ن همأو سحبه كامال  لم

 نسولينحقن اإل يجب حقن الجلوكاجون مباشرة بعد الخلط بنفس طريقة  

 .مسحة طبيةعد مسح مكان الحقن بب الذراع ، أو الفخذ وأاألرداف إما في 

 

لمسلحةاإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات ا  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

 الجلوكاجونإبر 
Glucagon Injection 
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 :مالحظات

 ويحفظ في لمرة واحدة خالل فترة الصالحية،لالستخدام  دواء الجلوكاجون ُمَعد

 . الثالجة

 بشكل فوريخلطه جلوكاجون بعد يجب استخدام محلول ال. 

 ال ينبغي استخدام الجلوكاجون إال إذا كان المحلول شفاف ا صافي ا كالماء. 

 دقائق من الحقن ويبدأ الشعور  01لوكوز في الدم غالبا  بعد جترتفع مستويات ال

 .بالتأثير األقصى بعد نصف ساعة من الحقن

 عندما يصبح قادرا  ة محالة يجب إعطاء المريض سكريات بسيطة أو سوائل خفيف

ساندويش  كوب عصير ثم إعطاؤه وجبة خفيفة مثل على بلع الطعام مثل نصف

  .أو لبن زبادي لمنع انخفاض السكر مرة أخرى 

 يجب إعطاؤه جرعة أخرى من دقيقة، 01ستيقظ المريض خالل إذا لم ي

 .الجلوكاجون

 ر االتوجه ألقرب طوارئ من أجل الحصول على مساعدة طبية فو. 

 قد يتقيأ المريض عندما يفيق لذا يجب تحويله على جانبه تفادي ا لالختناق . 

 قد يكون المريض في غيبوبة من ارتفاع السكر الشديد في الدم بدال من : تحذير

ون جنقص السكر ،و في مثل هذه الحالة ، لن يستجيب المريض للجلوكا

 .وسيتطلب عناية طبية فورية

 

 
 :المراجع

 ويب طب 
 North Shore University 
 https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedi

a.aspx?DocumentHwid=d00593a1 
  جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية –الطريق اإلرشادي لمريض السكري 

 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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