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( است و در هر A Spartنوع ماده فعال آن انسولین اسپارت )

 وجه است. 3دارد و بر واحد انسولین  100میلی لیتر آن 

Novamix 30  درصد انسولین آسپارت محلول 30: شامل

درصد انسولین آسپارت  70)به عنوان انسولین سریع االتر( و 

 پروتامین کریستاله )به عنوان فرم متوسط االتر(

Novamix 50  درصد  50درصد فرم محلول و  50: شامل

 پروتامین کریستاله

Novamix 70   درصد  30د فرم محلول و درص 70: شامل

 پروتامین کریستاله

Novamix 30  ساله به باال می توان  10چه های برای ب

 18لغین فقط برای با  50وNovoamix 70استفاده کرد و 

محل تزریق انسولین در پوست سال به باال مصرف دارد . 

  شکم ، بازو و ران می باشد .

 

غذا تزریق کرد . به را می توان همزمان یا بعد از این دارو 

همین خاطر زندگی فرد دیابتی انعطاف پذیرتر و به زندگی 

 دیگران مشابه خواهد شد .

واحد به ازای هر کیلوگرم وزن بدن  5/0 - 1دور معمول آن 

می توان به تنهایی یا   2در افراد مبتال به دیابت نوع می باشد.

 مصرف شود . تفورمینبه همراه قرص م

نیز می توان همراه دیگر داروهای ضد را  30میکس ونو

د ولی در مورد مصرف همزمان با دیابت خوراکی مصرف کر

( فقط در صورت ارزیابی تجمع Pioglitazonازون )یتگلپیو

مایع در بدن توسط پزشک به عنوان یک عارضه باید مصرف 

 کرد .

میکس می توان به عنوان ادر فقدان انسولین در افراد دیابتی نو

شده توسط ین که تشابه زیادی به انسولین تولید یک جایگز

نوع ماده فعال آن انسولین پانکراس دارد مصرف شود.

تولید  DNAآسپارت است و توسط تکنولوژی نو ترکیبی 

که قادر به ساختن  مخمربه یک  DNAمی گردد با تزریق 

و  سرعت .این نوع انسولین آسپارت است تولید می شود

تر از انسولین انسانی است پس جذب آن توسط بدن سریع 

 سریع تر عمل می کند.



میکس حاوی دو نوع انسولین است فرم محلول انو

(Soluble که پس از )دقیقه تزریق شروع اثر دارد و فرم  10

( که جذب آن کندتر و در طی Crystalleyhکریستاله )

می گیرد و مانند انسولین طبیعی در جهت ورود م روز انجا

 اثر می کند . گلوکز به سلول

درصد افراد مصرف  10میکس  که در اشایع ترین عارضه نو

کننده دیده می شود هیپوگلیسمی )پایین افتادن قند خون( 

 است.

دوز پیشنهادی برای شروع  2در افراد مبتال به دیابت نوع 

حد قبل از شام وا 6واحد صبح و  6،  30میکس ودرمان از نو

ورت یک بار در روز در واحد به ص 12است و یا می توان 

غروب )قبل از شام( تجویز کرد در صورتی که دوز الزم 

واحد برسد بهتر است آنرا به  30برای کنترل قند خون به 

 صبح و غروب تقسیم کرد.

به پایین منجر در صورتی که روش دو بار تزریق در روز 

می توان دوز افتادن قند خون می گردد در طی روز 

 دوز صبح و ظهر تقسیم کرد .هی را به دو صبحگا

 

 FBSمیکس بر اساس میزان اون دوز نویتراستینحوه 

 FBS میکساتعدیل دوز نو

 >80mg/dl واحد 2کاهش 

 110-80 عدم تغییر دوز

 140-111 واحد 2اضافه کردن 

 180-141 واحد 4اضافه کردن 

 180< واحد 6اضافه کردن 

 

بر اساس جدول خون کمترین میزان قند   FBSمعیار تنظیم 

سه روز متوالی است و اگر کل این سه روز در خون ناشتا 

 هیپو گلیسمی رخ داد نباید انسولین را زیاد کرد .

می توان تعدیل دوز را به صورت هفتگی انجام داد تا به 

 C1H b A .هدف رسید 

 1میزان انسولین مورد لزوم  1در افراد مبتال به دیابت نوع 

هر کیلوگرم وزن بدن در روز درصد واحد به ازای  0/5

بسته به میزان فعالیت ، رژیم غذایی وجود بیماری است . 

 همراه می توان دوز انسولین را تعدیل کرد .

افراد مبتال به نارسایی کلیه و کبد به دوز پایین تر از 

شدید قند خون بر میکس نیاز دارند و نیاز به کنترل انو

اساس دوز نوامیکس دارند جهت جلوگیری از سفت 

شدن محل تزریق باید محل تزریق را چرخشی عوض 

 کرد .

محل تزریق –میکس بر اساس دوز ومدت زمان اثر نو

گردش خون ناحیه تزریق و درجه حرارت و میزان 

 .فعالیت متغیر است 

ازیک میکس سریع تر از انسولین های بای فاع اثر نووشر

(Reg+Nph.است ) 

میکس را باید قبل از غذا تزریق کرد و یا می توان انو

بالفاصله پس از غذا تزریق کرد نباید به صورت وریدی 

تزریق کرد چون منجر به هیپوگلیسمی شدید می شود. تزریق 

 عضالنی نیز نباید انجام شود.

 

 


