
لمرضى السكري
 العالج الدوائي



BIGUANIDES مجموعة بيجوانادز

آلية عمله
 يقلل من إفراز الجلوكوز من الكبد، ويحسن حساسية

أنسجة الجسم لإلنسولين (يقلل مقاومة األنسولين) س
المميزات

 يعمل على تقليل الوزن وقد يخفض قليال من 
 الكولسترول الضار والدهون الثالثية

اآلثار الجانبية
تغيرات في المذاق (مثل طعم معدني كريه في الفم)س

غثيان
اسهال

انتفاخ او انزعاج في البطن او غازات
فقدان الشهية

تراكم حمض الالكتيك الضار (في حاالت نادرة)س
 بداية االستخدام قد يكون متعب للمعدة لكن مع الوقت

الجسم يعتاد
الجرعة الفعالة 2000-1500 ملجم يوميا

ينصح بزيادة تدريجية للجرعة لتقليل اآلثار الجانبية

أشهر أنواعها
الميتفورمين ( الجلوكوفاج)س

وهو خط المعالجة األول للسكري من النوع الثاني
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األدويــة  
الفموية 



SULFONYLUREAمجموعة - السلفونيليوريا

آلية عمله
يحفز إنتاج اإلنسولين من البنكرياس

خفض نسبة إنتاج السكر من الكبد
منه عدة أنواع: قصير المفعول – متوسط – طويل المفعول

تعطى قبل األكل بحوالي (20 30-) دقيقة
المميزات

يعمل بسرعة ورخيص الثمن
اآلثار الجانبية

تعتبر من األدوية القديمة ويوجد بدائل حديثة أفضل منها
انخفاض سكر الدم

انزعاج في البطن
طفح جلدي

زيادة الوزن

أشهر أنواعها
غليكالزايد أو الدياميكورن ام ار

 يقوم بتحفيز خاليا البنكرياس المسؤولة عن انتاج األنسولين
 (خلية بيتا ) والذي بدوره يقلل من كمية السكر في الدم
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مجموعة - مثبطات ألفا - جلوكوسايدز

آلية عمله
تبطئ امتصاص السكريات والنشويات

 ممكن استعماله منفردا او مع أدوية أخرى خافضة للسكر
لعالج داء السكري النوع الثاني

يؤخذ مع الوجبة

أشهر األدوية
األكارابوز ( جلوكو باي )س

المميزات
ال يسبب زيادة في الوزن

اآلثار الجانبية
اضطراب في المعدة

غازات
اسهال
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آلية عمله
تبطئ امتصاص السكريات والنشويات

 ممكن استعماله منفردا او مع أدوية أخرى خافضة للسكر
لعالج داء السكري النوع الثاني

يؤخذ مع الوجبة

أشهر األدوية
األكارابوز ( جلوكو باي )س

المميزات
ال يسبب زيادة في الوزن

اآلثار الجانبية
اضطراب في المعدة

غازات
اسهال

 

آلية عمله
 تجعل الكلى تفرز السكر في البول فتقلل من السكر في الدم

(زيادة إفراز السكر مع البول وتقليل السكر في الدم)س
المميزات

قد تقي من الجلطات
قد تحمي من فشل الكلى

مفيدة لمرضى فشل القلب
اآلثار الجانبية

قد تشمل العدوى الفطرية المهبلية وعدوى المسالك البولية

الجرعة الفعالة 2000-1500 ملجم يوميا
ينصح بزيادة تدريجية للجرعة لتقليل اآلثار الجانبية

أشهر أنواعها
جارديانس وفورسيجا

SGLT2 INHIBITOR
مجموعة - حاقنات بروتين جي تو  في الكلى  

آلية عمله
يحسن حساسية أنسجة الجسم لإلنسولين

ويحمي الخاليا التي تفرز األنسولين
منه عدة أنواع: قصير المفعول – متوسط – طويل المفعول

تعطى قبل األكل بحوالي (20 30-) دقيقة
المميزات

يخفض ضغط الدم والدهون الثالثية
اآلثار الجانبية

قد يسبب احتباس السوائل بالجسم
زيادة الوزن 

مشاكل في الرؤية 
ألم في الصدر 

يزيد احتمالية اإلصابة باحتقان القلب للمعرضين له
وكذلك سرطان المثانة ... وغيرهم 

ال تعد خيارا اول نتيجة ألعراضه الجانبية *

 مجموعة - الثيازوليديندايون



الببتيد الجلوكاجون                     (حقن)س

 تساعد هذه الحقن في ابطاء عملية الهضم وخفض مستويات
السكر في الدم عن طريق تحفيز البنكرياس بإفراز األنسولين

أشهر األدوية
الليراغلوتيد ( فيكتوزا)س

السيماغلوتيد ( أوزمبك)س
سكسندا

المميزات
 تقليل الخطر من اإلصابة باألزمات القلبية والسكتة الدماغية لدى

األشخاص األكثر عرضة بهذين المرضين. (تحمي من الجلطات)س
تساعد في فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية

 األعراض الجانبية
الغثيان (في بداية االستخدام )س

االسهال
فقدان الشهية

الخمول
حكة في مكان الحقن

أدوية هرمون األنسولين

أنواع األنسولين
 س1-11األنسولين سريع المفعول

يبدأ بالعمل خالل 15-5 دقيقة من الحقن وينتهي تأثيره
بعد 4-3 ساعات 

أشهر أنواعه
األنسولين أسبارت ( نوفورابد)س

هو شكل سريع المفعول من األنسولين

 أهم استخداماته
 يستخدم لعالج السكري النوع األول (المعتمد على األنسولين)

وللسيطرة على حالة ارتفاع السكر في السكري النوع الثاني

GLP-1 



 األنسولين نوفومكس

كيف يتم استخدامه
يعطى كحقنة بالجزء الدهني من الجلد

 يؤخذ قبل الوجبة ب 5 او 10 دقائق
 يجب اتباع تعليمات الطبيب في الوجبات الغذائية التي يجب ان

يتناولها المريض وممارسة الرياضة الى جانب الدواء

أهم األعراض الجانبية
 نقص السكر في الدم او انخفاض نسبة السكر في الدم هو من االثار

 الجانبية األكثر شيوعا
 أعراض انخفاض السكر في الدم تشمل (صداع ,غثيان, الجوع,

واالرتباك, والنعاس)س

طرق التخزين
تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي

موانع االستعمال
فرط الحساسية للدواء

 أهم استخداماته
 التحكم بمستويات سكر الدم لدى المصابين بداء السكري النوع

األول والثاني

كيف يتم استخدامه
يعطى كحقنة بالجزء الدهني من الجلد

يؤخذ قبل الوجبة ب 5 او 10 دقائق
 

أهم  األعراض الجانبية
 انخفاض نسبة السكر في الدم هو من االثار الجانبية األكثر شيوعا

 أعراض انخفاض السكر في الدم تشمل (صداع ,غثيان, الجوع,
واالرتباك, والنعاس)س

طرق التخزين
تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي
موانع االستعمال

فرط الحساسية للدواء

هو شكل سريع المفعول من األنسولين



 أهم استخداماته
 يستخدم لعالج السكري النوع األول المعتمد على األنسولين)

وللسيطرة على حالة ارتفاع السكر في السكري النوع الثاني

كيف يتم استخدامه
قد تتغير جرعة األنسولين حسب الحالة النفسية والمشاعر

يستخدم بحذر لدى مرضى اعتالل الكلى والكبد

أهم األعراض  الجانبية
 نقص سكر الدم ومقاومة االنسولين ونتوء تحت الجلد

والحساسية المحلية ونقص البوتاسيوم في الدم

طرق التخزين
تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي
موانع االستعمال

فرط الحساسية للدواء

ويسمى (النوع الصافي او المائي)س
وهو قصير المفعول ويبدو شفافا كالماء
عند رج الزجاجة وخال من أي مواد مضافة 

 يبدأ عمله بعد نصف ساعة واقصى مفعوله 4-2 ساعات وينتهي
في خالل 6 8- ساعات ويؤخذ قبل الوجبة بنصف ساعة

أشهر أنواعه
األنسولين اكترابيد

االنسلوين المنتظم و انسلوين قصير المفعول

أهم استخداماته
 يستخدم لضبط مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين

بمرض السكري النوع األول والثاني

أهم األعراض الجانبية
 انخفاض نسبة السكر في الدم هو من االثار الجانبية األكثر شيوعا

 أعراض انخفاض السكر في الدم تشمل (صداع ,غثيان, الجوع,
واالرتباك, والنعاس)س

طرق التخزين
تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي

األنسولين غلوسيلين ( أبيدرا)س

األنسولين قصير المفعول

هو انسلوين سريع المفعول



أشهر أنواعه
أنسولين الجالرجين (النتوس)س

 أنسولين طويل المفعول يعمل من خالل مستقبالت تتحكم في أيض
 الكربوهيدرات، البروتين والدهون واألنسولين يحفز دخول الغلوكوز الى

العضالت و االنسجة الدهنية

 أهم استخداماته
 يستخدم لعالج السكري النوع األول المعتمد على األنسولين)

وللسيطرة على حالة ارتفاع السكر في السكري النوع الثاني
 عندما يكون التراكمي فوق %9 ، أو قياسات السكر اعلى من 300 , او)

عند كثرة التبول والعطش ونزول الوزن)س

كيف يتم استخدامه
قد تتغير جرعة األنسولين حسب الحالة النفسية والمشاعر

يستخدم بحذر لدى مرضى اعتالل الكلى والكبد

أهم األعراض الجانبية
صداع وأعراض تشبه االنفلونزا وتخمة واالسهال والم الظهر

طرق التخزين
تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي

موانع االستعمال
فرط الحساسية للدواء

ويسمى (األنسولين المعكر)س
 وهو بطيء المفعول ويبدو معكر عند رج الزجاجة، يبدأ عمله بعد
ساعتين واقصى مفعوله 6 12- ساعة ويستمر حتى 18 – 24 ساعة

األنسولين متوسط المفعول 

 يحضر بإضافة الزنك إليه وهو سائل صافي غير معكر وال يمكن خلطه
 مع األنسولين الصافي ويبدأ عمله خالل 6-4 ساعات ويعمل لمدة

24 ساعة ويؤخذ مرة واحدة يوميا

األنسولين طويل المفعول (القاعدي) س



أهم استخداماته
 يستخدم لعالج السكري النوع األول (المعتمد على األنسولين)

وللسيطرة على حالة ارتفاع السكر في السكري النوع الثاني

كيف يتم استخدامه
قد ينتج عن ممارسة التمارين والنشاطات دون تناول الطعام

قد تتغير جرعة األنسولين حسب الحالة النفسية والمشاعر
يستخدم بحذر لدى مرضى اعتالل الكلى والكبد
ينصح مريض السكري بتغيير مكان إعطاء االبر

أهم األعراض  الجانبية
صداع أو أعراض تشبه االنفلونزا وشحوب وخفقان ونقص سكر الدم

طرق التخزين
.تحفظ القارورة غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

يجب أال يستخدم إن لم يكن مظهره نقي

  موانع االستعمال
فرط الحساسية للدواء

شكل من اشكال األنسولين طويل المفعول

 هو خليط من األنسولين القصير المفعول والمتوسط المفعول بنسبة
 معينة (50/50 أو 70/30) وله صفات األنسولين القصير المفعول ويعمل
.خالل 30 دقيقة وصفات المتوسط المفعول فيعمل لمدة 16 – 24 ساعة

األنسولين ليفيمير( ديتمير)س

أشهر أنواعه
األنسولين إنسوالتارد

 هو مزيج من األنسولين يحتوي على %30 من األنسولين الذائب و7%
 من األنسولين المعلق، يقوم االيزوفان بعمل األنسولين الطبيعي في

جسم االنسان

أهم استخداماته
 يحتوي هذا الدواء على أنسولين سريع المفعول وأنسولين طويل

 المفعول، مما يساعد على ضبط ٍمستويات السكر في الدم للمصابين
بالسكري

كيف يتم استخدامه
 يتم استخدامه بحذر بالحاالت التالية: أمراض الكلى او الكبد او مستويات

منخفضة من البوتاسيوم في الدم

األنسولين المخلوط5-



أهم األعراض  الجانبية 
 عدم وضوح الرؤية والتعرق البارد وارتباك وكآبة وقلق ودوخة وزيادة

سرعة نبضات القلب وصداع الرأس

طرق التخزين
تحفظ علبة الدواء غير المفتوحة في الثالجة وال تجمد

واالستخدام قبل انتهاء الصالحية

موانع االستعمال
فرط الحساسية للمكونات

 يحتوي على كل من: األنسولين أيزوفان وهو أنسولين متوسط
 المفعول، واألنسولين البشري قصير المفعول يساعد سكر الدم
 على الدخول الى الخاليا حتى يتم الجسم من استخدامه للحصول

على الطاقة

أهم استخداماته
يستخدم لضبط مستويات السكر في الدم لدى البالغين المصابين

بمرض السكري األول والثاني 

كيف يتم استخدامه
يعمل هذا المزيج في غضون (10 –20-) دقيقة من االستخدام

ويصل الى قمة تركيزه في ساعتين ويستمر تأثيره لمدة (12 – 24) ساعة

أهم األعراض الجانبية
 نقص البوتاسيوم في الدم وزيادة الوزن وتورم اليد والقدم وردود الفعل

التحسسية وعدم وضوح الرؤية والتعرق البارد
 

طرق التخزين
تحفظ عبوات الدواء غير المستخدمة في الثالجة بدون تجميد

بعد فتح الدواء تحفظ في درجة حرارة الغرفة بحيث تكون أقل من 30 درجة مئوية
 يكون المزيج محلول معكر عند المزج وال يتم استخدامه إذا كان صافيا أو به

حبيبات

موانع االستعمال
ال يستخدم في حالة فرط الحساسية تجاه أي دواء

ال يستخدم في حالة انخفاض مستوى سكر الدم
ال يستخدم لألشخاص األصغر من 18 عام

االنسولين مكستارد



إبر األنسولين (البراويز):س
يوجد ثالثـة أنـواع من إبر األنسولين:س 

 النوع األول: 100 وحدة في 1 مل وتستخدم غالبا مع الكبار -
والبالغين (كل خط بوحدتين من األنسولين). س

 النوع الثاني: 50 وحدة في 1/2 مل وتستخدم غالبا مع األطفال -
(كل خط بوحدة واحدة من األنسولين)س

 لألطفال -
ً
 النوع الثالث: 30 وحدة في ثلث مل وتستخدم غالبا

والصغار (كل خط بوحدة واحدة من األنسولين)س
 من النوع الذي تستخدمه فلكل نوع تقسيم *

ً
 تأكد دائما

مختلف لقياس الجرعة المطلوبة. س

أقالم األنسولين:س
هناك نوعان منها:س

 األقالم مسبقة التعبئة: حيث يرمي القلم بعد انتهاء كمية األنسولين
المعبأة داخله أو انتهاء مدته بعد الفتح.س

 األقالم متعددة االستخدام: حيث تستطيع تغيير علبة األنسولين 
المتصلة به كلما أردت.س

يستخدم لهذه األقالم رؤوس (إبر) قابلة للتغيير مع كل استخدام. س
 كل قلـم مـزود بأزرار ضاغط لحقن جرعة األنسولين، ونافذة صغيرة

مقسمة باألرقام لرؤية عدد الوحدات التي تقوم بتغييرها.س
 تمتاز هذه األقالم بسهولة حملها ونقلها وتحديد الجرعة وسهولة 

 حقنها.س

مضخة األنسولين:س
 هي عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل بالبطارية بحجم الكف، يزود الجسم

 بحاجته من األنسولين خالل 24 ساعة، وهـي تشبه في عملها البنكرياس
 الطبيعي، حيث تقوم بضخ األنسولين من خالل أداة تشريب خاصة توضع

في أي مـن مواقع حقن األنسولين

وصلة حقن األنسولين س
 هي عبارة عـن وصلة تحقن في الجسم وتبقى لمدة ثالثة أيام، تقلل من عدد 

الوخزات اليومية لإلبرة، حيث تحقن اإلبر في هذه الوصلة بدال من الجسم

أجهزة الحقن التلقائية 
 هـو جـهـاز يثبـت عليـه قـلـم األنسولين أو حقنـة األنسولين وال تظهـر فيـه 
 في

ً
 اإلبرة وهو مناسب لألطفال حديثي التشخيص أو األطفال األصغـر عمـرا

التخفيف مـن الخـوف مـن اإلبرة.ش

 أجهزة حقن األنسولين بدون إبرة
هـي أجهـزة ال تحتوي على إبرة وإنما تعتمد على قوة الدفع عبر مسامات الجلد

 أدوات حقن االنسولين

(I-Port)

(Inject ease)

(Jet injectors) -6

-5

-4

-3

-2

-1



الذراعان:س
 ويتم تحديد المكان بأن تبتعد ثالثة أصابع من الكتف وثالثة أصابع مـن الكوع 

 ويتم الحقن فيما بينهما مع تجنب المنطقة المقابلة لإلبط
ً
تقريبـا

الفخذان:س
 
ً
 ابتعـد مسـافة ثالثة أصابـع مـن الحوض وثالثة أصابع من الركبـة تقريبـا

واحقن فيما بينهما مع تجنب منطقة الفخذ الداخلي
 

 البطن:س
ابتعد مسافة إصبعين حول السرة واحقن في باقي البطن

الوركان أو المؤخرة: الربع العلوي الخارجي 

 أماكن الحقن

 عند شراء االنسولين أو الحصول عليه من أي صيدلية يجب التأكد من
تاريخ الصالحية المسجل على كل عبوة (زجاجة).ش

 كالماء؛ واالنسولين
ً
 يجب التأكد أن االنسولين الصافي يبدو صافيا

المعكر ال توجد به تخثرات.ش
 يحفظ االنسولين بعيدا عن الشمس والحرارة وذلك بوضعه في الثالجة

(باب الثالجة) بين 8-4 درجة مئوية.ش
 يمكن االحتفاظ بزجاجات االنسولين حتى انتهاء تاريخ صالحيتها

المسجل عليها.ش
 احذر من الحرارة المرتفعة أو البرودة الزائدة فهي تفسد مفعول

األنسولين.ش
 في حالة تجمد االنسولين (بحفظه خطأ داخل الفريزر) ينصح بعدم

استعماله والتخلص من العبوة (الزجاجة) كاملة.ش
 في حالة فتح زجاجات االنسولين يجب تسجيل بدء االستعمال ألنه

يفضل عدم استعمالها ألكثر من شهرين.ش
 يمكن ترك االنسولين خارج الثالجة لمدة ال تتجاوز 6 اسابيع من بدء

 االستعمال شرط ان تكون درجة حرارة المكان ال تزيد عن 25 درجة (مع
مراعاة عدم اتباع هذا النظام في فصل الصيف).ش

 عند السفر يمكن حفظه في ترمس (ماء بارد) أو في الحقيبة الخاصة
 بحفظ االنسولين وهي متوفرة في الصيدليات. يجب مراعاة عدم وضع

زجاجات االنسولين في الماء مباشرة وضرورة لفها بكيس من النايلون.ش

طريقة حفظ األنسولين

3

2

1

Lorem ipsum



يصبح األنسولين غير صالح لالستخدام في الحاالت التالية:شس 
عند انتهاء تاريخ الصالحية المدون على كل علبة

بعد مرور شهر من فتح العلبة
 إذا بقي بدون تبريد في طقس حار، أو تحت الشمس أو عند وضعه في مكان 

 حتى يتجمد
ً
بارد جدا

 عند وجود رواسب في داخل العلبة بالنسبة لألنسولين الصالة
إذا لم يعطك المفعول المطلوب في خفض نسبة السكر

رج علبة األنسولين بشكل عنيف يفسد األنسولين 

تنبيهات مهمة
أهمية التأكد من تاريخ صالحية األداة (لتفادي القراءات الخاطئة)ش

أهمية غسل اليد قبل التحليل (اليد غير النظيفة قد تعطي قراءات خاطئة)ش
ال يفضل استخدام الكحول بكثرة ألنها قد تحدث جفاف للبشرة

 من المهم جدا عدم استخدام االبرة نفسها بين أكثر من شخص وذلك لخطر
انتقال االمراض مثل االيدز والتهاب الكبد الوبائي

 

إبرة الجلوكاجون (إبرة الطوارئ)ش
 هي إبرة الطوارئ التي تستخدم لمريض السكري عند حدوث إغمائه أو تشنج

حيث يكون فاقدا للوعي نتيجة النخفاض مستوى السكر في الدم

أماكن حقن الجلوكاجون:ش
يتم الحقن في نفس مواضع حقن اإلنسولين المعتاد عليها

مكونات حقيبة الجلوكاجون:ش
إبرة تحتوي على سائل نقي بداخلها

علبة تحتوي على بودرة

الطريقة الصحيحة الستخدام حقن الجلوكاجون:ش
قبل الحقن

وضع المريض في وضعية اإلفاقة لمساعدته على التنفس
االتصال بالطوارئ في حال عدم االستجابة واإلفاقة بعد اإلبرة

عدم ترك المريض بمفرده
عدم محاولة إدخال أي شيء في فم المريض إذا كان فاقًدا لوعيه

أو تعرض لنوبة تشنج 
 

صالحية األنسولين

تعديل جرعات األنسولين



طريقة استخدام اإلبرة : ش
تسحب كمية السائل المخصص للحقن في بروا

يخلط السائل مع البودرة جيدا حتى يصبح المحلول متجانسا
 يسحب المحلول في برواز (محقنة) األنسولين وتحقن تحت الجلد بنفس

طريقة إبرة األنسولين وفي نفس مواضع الحقن
 تكون جرعة الجلوكاجون لألشخاص فوق (10) سنوات (1 ملجم) أما االطفال

دون الخامسة تكون الجرعة (2/1).ش
 إذا استيقظ المريض بعد حالة الهبوط يجب المبادرة بإعطائه الطعام مع

مواصلة النظام الغذائي المعتاد.س

.بعد الحقن

بعد الحقن: ش

 إعادة اإلبرة إلى الحقيبة تمهيًدا للتخلص منها، وتجنب إعادة تغطية اإلبرة
بغطائها

 الحرص على إبقاء المريض متمدًدا على جانبه؛ لتجنب االختناق ألن
الجلوكاجون قد يسبب التقيؤ

 إذا بدأ المريض باستعادة صحته واستطاع تناول الطعام، عندئٍذ عليه شرب
 سائل يحتوي على سكر سريع االمتصاص (مثل: شراب الفواكه)، باإلضافة إلى

طعام يحتوي على كربوهيدرات بطيئة االمتصاص (مثل: الخبز)س

.بعد الحقن

كمية الجلوكاجون:س

 يتم حقن البالغين واألطفال الذين يزيد وزنهم عن 25 كلجم بجميع محتويات
 اإلبرة، أما األطفال الذين يقل وزنهم عن 25 كلجم فيتم حقنهم بنصف

الكمية فقط

طرق حفظ إبرة الجلوكاجون:ش
 يمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة أو في الثالجة، وتجنب تعريضها

.ألشعة الشمس المباشرة، وكذلك الحرارة والبرودة الشديدةيمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة أو في الثالجة، وتجنب تعريضها ألشعة الشمس المباشرة، وكذلك الحرارة والبرودة الشديدة

إرشادات عامة:      ش
تعليم جميع أفراد العائلة على استخدام إبرة الجلوكاجون.س

التأكد من أن السائل الموجود داخل اإلبرة نقي وشفاف (قبل خلطه بالبودرة).س
التحقق من تاريخ انتهاء مكونات اإلبرة كل شهر.س

إعادة التحقق من تاريخ االنتهاء قبل استخدامها.س
إذا انتهى تاريخ مكونات اإلبرة عند هبوط سكر المريض، فيجب االتصال بالطوارئ فوًرا.س

 إذا لم يتعاف المريض خالل 15 دقيقة، فيجب إعطاؤه جرعة إضافية من الجلوكاجون
واالتصال بالطوارئ.س

ال خوف من حدوث ضرر من زيادة جرعة الجلوكاجون على الجسم.س

:

.(تكون جرعة الجلوكاجون لألشخاص فوق (10) سنوات (1 ملجم) أما االطفال دون الخامسة تكون الجرعة (2/1

.إذا استيقظ المريض بعد حالة الهبوط يجب المبادرة بإعطائه الطعام مع مواصلة النظام الغذائي المعتاد

2/1).

.إذا استيقظ المريض بعد حالة الهبوط يجب المبادرة بإعطائه الطعام مع مواصلة النظام الغذائي يخلط السائل مع البودرة جيدا حتى يصبح المحلول متجانسا


