
Salah gunakan insulin, bahaya !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita semua tahu, insulin merupakan salah satu alat untuk membantu menstabilkan kadar gula 

dalam darah untuk penderita Diabetes Millitus atau yang masyarakat sebut penyakit gula. 

 

Diabetes Millitus merupakan penyakit hormonal, adanya gangguan hormon yang berada di 

kelenjar pankreas manusia, hormon ini berfungsi untuk menstabilkan kadar gula dalam darah. 

 

 Insulin seperti bolpoin dengan jarum di ujungnya, didesain sedemikian rupa supaya mudah 

untuk dibawa kemana-mana. Nilai satuan insulin adalah “unit” atau dalam istilah medis 

disebut IU atau International Unit. Semakin diputar kebawah nilai satuan akan bertambah, 

ketika diputar akan terasa disetiap unitnya. 

 

Area untuk penyuntikan insulin di lengan atas luar kanan dan kiri, paha luar kanan dan kiri, 

dan di area perut.  Usahakan area untuk penyuntikan harus diubah, agar tidak terjadi 

pembengkakan di area yang disuntik. 

 

 
 

Berikut ini cara menyuntikan insulin: 

1. Pastikan dengan benar dosis yang dianjurkan oleh doker 

2. Cuci tangan terlebih dahulu, pastikan kuku bersih 

3. Tentukan area yang akan dilakukan penyuntikan, usahakan pilih area yang berlemak 



4. Bersihkan area yang akan dilakukan penyuntikan dengan alkohol swab, atau dengan air 

hangat 

5. Atur dosis sesuai aturan doker, suntikkan dengan sudut 90
0
 pada kulit. Tekan ujung atas 

insulin sampai terasa mentok 

6. Jangan dicabut dulu, tunggu 10-20 detik agar semua obat insulin masuk ke tubuh. 

7. Segera makan maksimal 15 menit setelah penyuntikan 

 

 

 
 

Sebaiknya penderita dengan Diabetes Millitus menyiapkan alat untuk cek gula darah untuk 

melakukan cek gula saat kondisi tubuh sedang tidak sehat, apakah perlu melakukan 

pemberian insulin atau  tidak. Minimal kadar gula darah yang dinjurkan untuk melakukan 

pemberian insulin adalah 200 mg/dl. Penderita Diabetes Millitus pun harus cek up secara 

berkala ke dokter untuk pemberian dosis insulin. 

 

Kontra indikasi pemberian insulin: 

1. Badan gemetar, berkeringat dingin 

2. Pusing, mata berkunang-kunang 

3. Lemas 

Pada kasus diatas penderita mengalami keadaan hipoglikemia, keadaan dimana kadar gula 

dalam darah rendah. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah segera berikan makanan 

manis, misalnya teh manis dan permen. 

 


