PEDIATRIC ENDOCRINE AND DIABETES CENTER

كيفية إعطائه الجلوكاجون
الجلوكاجون هو دواء يستخدم لعالج انخفاض مستوى السكر في الدم .في
هذا الدليل ،سوف تتعلمين كيفية إعطاء طفلك الجلوكاجون.

كيف أعطي الجلوكاجون للطفل؟
.1

افتحي معدات الجلوكاجون .استخدمي المنديل المبلل بالكحول لتنظيف
أعلى زجاجة الجلوكاجون .سوف تظهر بودرة الجلوكاجون داخل
الزجاجة.

الجلوكاجون هو عقار يستخدم لعالج انخفاض مستوى السكر (انخفاض معدالت السكر
في الدم) لدى األطفال الذين يعانون من السكري .يتم إعطاء الجلوكاحون عن طريق
الحقن.

.2

انزعي الغطاء عن المحقنة (اإلبرة) .سوف تشاهدين سائالً شفافًا
داخل المحقنة.

متى يجب استخدام الجلوكاجون؟

.3

أدخلي اإلبرة في زجاجة الجلوكاجون .اضغطي ألسفل على الكابس
لحقن السائل داخل الزجاجة .اتركي اإلبرة داخل الزجاجة.

.4

ارفعي الزجاجة إلى أعلى .رجرجي الزجاجة بحرص بين يديك لمزج
السائل والبودرة معًا .سوف يكون المزيج شفافًا ويشبه الماء عند
مزجه جيدًا.

.5

انزعي اإلبرة من الزجاجة .أحقني الجلوكاجون في فخذ الطفل ،أو
الجزء األعلى من ذراعه أو في المؤخرة .عدي إلى  3قبل إزالة
اإلبرة.

.6

بعد إعطاء الطفل الجلوكاجون ،اتصلي باإلسعاف على  911في
حاالت الطوارئ .إذا لم تكن هناك حالة طوارئ ،اتصلي بعيادة الغدد
الصماء لألطفال على الرقم  617-726-2909للتعرف على
الخطوات التالية.

.7

ألقي اإلبرة في وعاء التخلص من األدوات الحادة ،إن أمكن .في حالة
عدم وجود وعاء ،أعيدي الغطاء على اإلبرة .وتخلصي من اإلبرة في
وعاء التخلص من اآلالت الحادة عند العثور عليه.

ما هو الجلوكاجون؟

•

إذا كان طفلك يعاني من انخفاض مستوى السكر في الدم ويتناول
األنسولين إلدارة داء السكري

•

إذا لم يكن الطفل يتناول الطعام عن طريق الفم

•

إذا كان طفلك يعاني من نوبة

ما هي األدوات التي أحتاجها؟
•

معدات الجلوكاجون

•

وعاء للتخلص من األشياء الحادة ،إن أمكن

•

الصابون والماء أو مطهر كحولي لليدين ،إن أمكن

في حاالت الطوارئ ،ال بأس إن لم يكن هناك وعاء للتخلص من
األدوات الحادة ،أو صابون أو ماء أو مطهر لليدين .صحة
وسالمة طفلك أهم.
في حاالت الطوارئ ،قد ال يتاح لكِ الوقت الكافي لتنظيف بشرة
الطفل قبل إعطائه الجلوكاجون .ال بأس بذلك .استخدمي منديل
مبلل بالكحول لتنظيف أعلى زجاجة الجلوكاجون قبل إعطائه
للطفل.
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ما الذي يتوجب فعله بعد إعطاء الطفل الجلوكاجون؟
في حاالت الطوارئ ،اتصلي باإلسعاف على رقم .911
إذا لم تكن هناك حالة طوارئ ،اتصلي بعيادة الغدد الصماء لألطفال على الرقم
 617-726-2909للتعرف على الخطوات التالية.

