
 

 

ISCI: LARRUAZALPEKO ETENGABEKO INTSULINA-INFUSIOA 

 

Zer da intsulina-ponpa bat?  

Intsulina-ponpa intsulina etengabe ematen duen gailu txiki 

bat da, eta oinarrizko bi zati ditu: intsulina-emailea eta 

lotura-sistema.  

Intsulina-emailea eguneko 24 ordutan etengabe intsulina 

emateko programatzen den mikroordenagailu bat da. 

Eragin azkarreko intsulinaren analogoak erabiltzen ditu. 

Lotura-sistemak kateter bat du (ponpa larruazalpeko ehunarekin lotzen duen plastikozko 

hodi fin bat) eta emandako intsulina bideratzeko plastikozko kanula bat. 

Nola funtzionatzen du intsulina-ponpa batek? 

Heziketa-programa bat behar da haren erabileran eta anoakako dieta egokietarako behar 

diren trebetasunak lortzeko. 

Intsulina emateko modua fisiologikoena da. 

Gluzemia-kontrolean helburu bat ezarri behar da paziente bakoitzarentzat. 

Pazientea hezi egin behar da larrialdi-egoerei aurre egiteko: hipogluzemia eta 

hipergluzemia zetosiarekin edo gabe. 

Jakin beharreko kontzeptu garrantzitsuak 

Tasa basala, boloa, bolo zuzentzailea, intsulinarekiko sentikortasun-faktorea, 

intsulina/karbohidrato-ratioa  

 

Tasa basala 

Eman behar den intsulina da, kantitate txikitan, etengabe, eguneko 24 orduetan, otordu 

arteko tarteetan eta gauez gluzemia maila egokian egon dadin. Horri «perfusioa edo tasa 

basala» deitzen zaio. Aurretiaz endokrinologoak programatzen du eta ondoren pazienteak 

berak, behin hezita. 

Hasieran, pazienteak eramango duen aurretiko intsulina basalaren arabera kalkulatzen 

da: 

Glargina intsulinatik badator: % 20 txikituko da glargina intsulinaren dosi osoa  

Detemir intsulinatik badator: % 25 txikituko da 

24 ordurako programatzen da UI/h-tan, 0:00etatik hasita. 

UI/h-ren aldaketak intsulina-ponparen ereduaren araberakoak dira: 

Roche: aldaketak 0,05 UI/h-tik aurrera 

Medtronic: aldaketak 0,025 UI/h-tik aurrera 

Animas: aldaketak 0,025 UI/h-tik aurrera 

Aldaketak aldatu nahi den denbora-tartea baino ordubete lehenago egin behar dira, 

gutxienez. 



 

 

 

Boloak 

Otordu baten karbohidratoak estaltzeko modu azkarrean ematen den Ul-tan neurritutako 

intsulina da. 

Boloak hipergluzemiak zuzentzeko ere erabil daitezke: bolo zuzentzaileak.  

Intsulina kantitatea aldatuz doa eguneko ahorakin desberdinetan. Intsulina/karbohidrato-

ratioarekin kalkulatzen da (10 g karbohidrato estaltzeko behar den intsulina kantitatea) 

Intsulina/karbohidrato-ratioa 

Karbohidrato-anoa bat (edo 10 g karbohidrato) estaltzeko eman behar den intsulina 

kantitatea. 

Intsulina-beharrak aldatu egiten dira egunean zehar, eta beraz, ahorakin bakoitzeko 

ratioak zein bere aldetik kalkulatu behar dira. 

Kalkulua: «x» karbohidrato kantitaterako eman behar den intsulina kantitatea, jan 

aurretik gluzemia helburuko tartean izanda (70-120 mg/dl) eta 2 ordutara gluzemia egoki 

bat lortuz (100-140 mg/dl). 

Intsulina-ratioa gantz-proteina unitateko 

Behar den intsulina kantitatea gantz eta proteinatan aberatsa den otordu bat estaltzeko. 

Bolo atzeratua (karratua) 

Modu homogeneoan emandako boloa programatutako denbora-tarte batean. Asko 

erabiltzen da ahorakinak gantz ugari duenean edo gastroparesia duten pazienteetan. 

Bolo Duala (konbinatua) 

Bolo normal baten konbinazioa bolo karratu batekin batera ematen dena. Modu 

azkarrean, bolo normal gisa intsulina kantitate bat ematen du, eta gainerakoan, 

programatutako denboran, bolo karratu gisa. Gantz eta proteina ugariko otorduetan 

erabiltzen da.  

Intsulinarekiko sentikortasun-faktorea 

Intsulina 1 UI jaistea eragiten duen gluzemia da, mg/dl-tan. 

Aurretik erabiliko den intsulinaren arabera kalkulatzen da: 

Eragin azkarreko intsulina analogoen kasuan: 1800/UI intsulina guztira 

Giza intsulinaren kasuan: 1500/UI intsulina guztira 

Bolo zuzentzailea 

Une zehatz bateko hipergluzemia zuzentzeko behar den intsulina kantitatea da. 

Uneko gluzemia-helburuko gluzemia/ISF=eman beharreko intsulina Ul 

ISCIaren abantailak 

Banakako intsulina-injekzioen kopurua murriztea. 

  



 

 

 

Egunean zehar dauden intsulina-behar desberdinetara hobeto doitzea, eta beraz, odoleko 

glukosa-maila egonkorragoak lortzea. 

Ponpak eragin azkarreko analogoak erabiltzen ditu bakarrik, eta horrek eragin 

aurresangarriagoa bermatzen du, eragin motel edo ertaineko intsulinekin alderatuta. 

Tasa basala 0,025 U/h-ra bitartean aldatzeko aukera ematen du, eta boloetan, 0,05 U-ka. 

Malgutasun handiagoa janari motari eta jateko orduari dagokionez.  

Ariketa eginez gero, intsulina kantitatea doitzeko aukera ematen du. 

Hipogluzemia larrien gertaerak murrizten dira. 

Egunsentiko fenomenoaren kontrol hobea, ordu horietako tasa basala handitu 

baitezakegu. 

Intsulina-ponpek, askotan, A1C hobetzea eragiten dute 

Ekintza ertaineko edo luzeko intsulinaren aurreikusi ezin daitezkeen ondorioak 

desagertzen dira 

Haur/nerabearen eta bere familiaren bizi-kalitatea hobetzen da, ordutegi-

malgutasunagatik. 

 

ISCIaren desabantailak  

Zetoazidosi-arrisku handiagoa, intsulina-metaketa oso eskasa baita. Entrenamendu on 

batekin, intsulina-ponpa daramaten pertsonek badakite egoera hori nola saihestu. 

Ponpari eguneko 24 orduetan egon behar da lotuta. Pazientearen diabetes taldeak aldi 

baterako deslotzeak programatzeko informazioa emango du. 

Gluzemia kapilarraren kontrol-kopuru handiagoa. 

Hura erabiltzeko heziketa jaso behar da hainbat saiotan, eta entrenamendu on bat anoak 

zenbatzen. 

Intsulina-dosi ugariko terapiak baino gastu handiagoa. 

 

ISCI terapiaren jarraibideak 

Osasun eta Kontsumo Ministerioa: Martxoaren 12ko SCO/710/2004 AGINDUA; 

martxoaren 19ko BOE, 68. zk., 12217 orrialdea 

 

1.  1 motako diabetesa duten eta haurdunaldian dauden pazienteak edo, intsulina-ponpa 

hartu baino gutxienez sei hilabete lehenago, injekzio-ugariko (gutxienez hiru egunean) 

programa batean izan direnak eta intsulina-dosia beren kabuz doitzea maiz behar izan 

dutenak. 

2. Diabetesean zainketari buruzko heziketa-programa bat osatu dutenak. 

3. Beren kabuzko eguneko lau doiketako batez besteko maiztasuna egiaztatzen dutenak, 

ponpa hartu aurreko bi hilabeteetan. 



 

 

4. Injekzio ugariko erregimenean egonda, honako egoeraren bat dutenak: 

• Hemoglobina glikosilatua >%7 

• Hipogluzemia errepikariaren historia. 

• Aldaketa handiak gluzemia preprandialean. 

• Egunsentiko fenomenoa 200 mg/dl gainditzen dituzten gluzemiekin. 

• Gluzemia-desbiderapen larrien historia. 

5. 6 urte baino gutxiagorekin diagnostikatutako haur guztiak. 

6. 2 motako diabetesa eta intsulinarekiko muturreko erresistentzia duten paziente batzuk 

(behar duten intsulina ≥2 unitate/pisu-kg) 

Intsulina-emaile motak 

Egun, Espainiako merkatuan 3 etxe komertzial desberdinen 3 intsulina-emaile mota 

merkaturatzen dira: 

 

Medtronic. 

Roche. 

Animas.  

 

Kateterra aldatzea 

Kateterra 2 edo 3 egunean behin aldatu behar da. Kateterra gluteoan edo abdomenean 

jar daiteke. Lipodistrofia ager ez dadin, jartzeko eremua aldizka aldatu behar da. 

Kateterra aldatzeko teknika zure diabetes-hezitzaileak irakatsi behar dizu. Oinarrizko 

pausoak: 

Atera intsulina hozkailutik aldaketa egin baino 24 ordu lehenago. 

Ur eta xaboiarekin garbitu eskuak. 

Begiratu arretaz kateterra, plastikoan gorabeherarik ez duela egiaztatzeko. 

Kargatu ponpako xiringa, eta ziurtatu barruan burbuilarik ez dela gelditu. 

Lotu xiringa kateterrarekin eta zebatu bat egin intsulina-tanta eder bat orratzeko 

muturretik atera arte. 

Garbitu larruazala ur eta xaboiarekin, alkoholarekin edo beste desinfektatzaile batekin, 

eta lehor egon arte itxaron, apositua ahal den hobekien itsats dadin. 

Sartu kateter berria. Teknika kateter motaren arabera aldatuko da. EZ INOIZ aldatu 

kateterra arratsaldez edo gauez. 



 

 

Ziurtatu apositua eta kendu orratza. 

Egin zebatu bat larruazalpeko ehunean dagoen kanula betetzeko. Zebatuaren kantitatea 

kanularen tamainaren arabera aldatuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiz eginda 2017eko ekainean      I.O.-ENDOKRINOLOGIA-03 

Gehiago jakin nahi baduzu, ez egon dudatan, eta galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


