
 

 

LARRUAZALPEKO ETENGABEKO INTSULINA-INFUSIOA 

IKASTEKO ESKULIBURUA 

Endokrinologia eta Nutrizio Zerbitzua – ARABA ESI 

 

OINARRIZKO KONTZEPTUAK 

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

intsulina/karbohidrato-ratioa  

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 

Intsulina/karbohidrato-ratioa 

Karbohidrato-anoa bat (edo 10g 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. 

Gluzemia-helburua 

Preprandiala: 70-120 mg/dl 

Posprandiala: 90-150 mg/dl 

Gauekoa > 90 mg/dl 

Beharrezkoa izaten da paziente bakoitzean banan-banan bereiztea 

Intsulina-dosi zuzentzailea kalkulatzea 

 

       Uneko gluzemia – gluzemia ideala 

     

    Intsulinarekiko sentikortasun-faktorea (ISF) 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

Tasa basala doitzea 

Egin beti aldatu nahi den tartea baino ordubete lehenago. 

Handitu 0,1 UI/h, baldin eta gluzemiak helburua baino 30 mg/dl handiagoak badira 2-3 egun 

jarraitutan.  
 

Aldi baterako tasa basala 

Tasa basala handitzea edo txikitzea denbora-tarte jakin batean, egoera jakin batzuetarako (ariketa, 

hipogluzemia, gaixotasuna, estresa...) 
 

Bolo estandarra 

Otordu bateko karbohidratoak estaltzeko azkarrago ematen den intsulina da; Ul-tan neurtzen da. 

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

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

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. 

Bolo normal bikoitza 

Kalkulatutako intsulina kantitatearen %50 otordua baino lehen ematen da, eta gainerako %50 

otorduan zehar edo ondoren. Zer jango den jakiten ez denean erabiltzen da. 

Bolo zuzentzailea 

Une zehatz bateko hipergluzemia zuzentzeko behar den intsulina kantitatea da. 

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

Wizard boloa 

Bolo baterako intsulina kantitatea gomendatzen duen funtzio bat da; dosia aurretik programatu 

ditugun parametroen arabera kalkulatzen du:  

Gluzemia idealaren balioa 

ISF 

Intsulina/karbohidrato-ratioa 

Intsulina aktiboa 

BEHAR DEN MATERIALA 

Behar den material guztia eskura izan behar da etxean, lantokian, ikastetxean eta bidaiatzean 

Glukometroa zerrenda erreaktiboekin eta zetonuria-zerrendekin.  

Eragin azkar eta luzeko intsulina-lumak eta orratzak, ponpak edo zetosiak huts egingo balu 

erabiltzeko. 

Azukrea edo azukredun edariak, xurgapen moteleko karbohidratoak eta glukagoia. 

Infusio-sortaren ordezkoa eta pilak larrialdietarako. 

DM diagnostikoa duen medikuaren txostena, ohiko tratamenduaren jarraibidea eta ordezko 

jarraibidea ponpa deslotzen den kasuetarako. 

Etxe komertzialaren laguntza teknikorako telefono-zenbakia. 

INFUSIO-SETAK ALDATZEA 

- Kateterra aldatzeko maiztasuna: 2-3 egunetik behin; eta infusio-set osoa: 5-6 egunetik behin.  

- Kateter-aldaketa hobe goizez. Saiatu arratsaldeko azken orduan edo gauez ez aldatzen.  

   Gluzemia-kontrola 2 ordutara.   

 - Ez aldatu aurreko kateterra gluzemia 2 ordutara egiaztatu arte.  

- Errespetatu kateterra aldatzeko 2-3 eguneko maiztasuna. 

- Aldatu kateterra sartzeko puntua, mingarria bada edo eremua gogortuta badago.  

  



 

 

KONPLIKAZIO AKUTUAK 

HIPOGLUZEMIA ARINA SINTOMARIK GABE 
 

< 70 mg/dl jan aurretik 

Jan berehala xurgapen azkarreko karbohidratoa eta zuzendu boloa balioa gutxituta.      

 

        Uneko gluzemia – gluzemia ideala 

                    

        Intsulinarekiko sentikortasun-faktorea (ISF) 
 

Glukosa baxua jan ondoren (2 ordu eta erdi ondoren) 

Baldin eta < 70 mg/dl, jan 1-2 anoa karbohidrato  

Ariketa egin behar bada, itxaron gluzemia > 100 mg/dl izan arte eta eten ponpa ordu erditik 

ordubetera. 

Gluzemia baxua jan bitartean 

Programatu aldi baterako tasa basala % 50ean ordubetez eta/edo jan karbohidrato anoa bat. 

Baldin eta gluzemia < 60 mg/dl: jan anoa bat karbohidrato eta eten ponpa ordu erdiz. 
 

HIPOGLUZEMIA ARINA SINTOMEKIN 

Baldin eta gluzemia < 55 mg/dl bada eta/edo kontzientzia-mailan nahasmendurik bada: eten 
ponpa. 

Jan 15 g karbohidrato eragin azkarreko. 

Errepikatu gluzemia kapilarra 15 minutu igarotakoan: 

Baldin eta > 70 mg/dl bada, jan xurgapen moteleko karbohidratoak eta bilatu hipogluzemiaren 

kausa. Ariketa izan bada, karbohidrato gehiago behar izan daiteke. 

Baldin eta < 70 mg/dl bada: errepikatu aurreko puntuan esandakoa. 
 

HIPOGLUZEMIA LARRIA: KONTZIENTZIA-MAILA MURRIZTEA EDO GALTZEA 

Eten ponpa, kendu edo moztu kateterra. 

Eman larruazalpeko glukagoia.  

Kontzientzia berreskuratu ondoren, hartu xurgapen azkarreko 15 g karbohidrato eta errepikatu 

aurreko puntuan esandakoa (hipogluzemia sintomekin). 

Gertaeratik leheneratu ondoren, lotu berriz ponpa eta bilatu kausa. Ariketa izan bada, programatu 

aldi baterako tasa basala beherantz, 6-8 orduz. 

  



 

 

 

HIPERGLUZEMIA  

Garrantzitsua da hipergluzemia zetosiarekin edo gabe bereiztea.  

Eraman beti zerrendak zetonuria egiteko.  

Ez aldatu inoiz infusio-sistema gauez ponpak behar bezala funtzionatzen duela egiaztatzeko. 
 

ZETOSI-DIETA 

Aurretik aipatutako bolo zuzentzailearen ondoren, 200 ml laranja- edo zitriko-zuku natural hartu 

behar da 10 g azukrerekin, eta orduro kontrolak egin. 

Zetonuriak jarraitzen badu, jarraitu dietarekin honela: 

Txandakatu: 

200 ml esne 3 maria gailetarekin. 

200 ml laranja-zuku natural 

Kontsome- edo te-katilu bat 3 maria gailetarekin. 
 

EGOERA BEREZIAK 

SUKARRA/GAIXOTASUNA 

Eskuarki, gaixotasunek intsulina gehiago hartzea eskatzen dute. 

Komeni da gluzemia-kontrolen kopurua handitzea gaixotasuna sendatu bitartean. 

Tasa basala handitu behar izaten da (pazientearen eta gaixotasunaren arabera alda daiteke) eta 
doikuntzak egin bolo zuzentzailearekin. Adibidez: sukarra izanez gero, handitu tasa basala % 20-

30 denbora guztian, eta doituz joan erantzunaren arabera. 

Pazienteak ezin badu jan, ez jarri bolo prandialak, baizik eta doitu bolo zuzentzaileekin. 

Ospitaleratuz gero, jakinarazi talde medikoari ISCIa erabiltzen ari dela, eta ISCIarekin trebatuta ez 

badaude, kendu ISCIa eta igaro intsulina-lumen sistemara, ordezko jarraibidearen arabera edo zain 

barneko intsulinara, behar bada, eta ondoren doitu. 
 

ARIKETA 

Ponpa erabiltzen hasten denean, komeni da ariketa medikuarekin edo erizainarekin planifikatzea. 
 

Ariketa egin aurretik 

Egiaztatu gluzemia ariketa egin baino ordu erdi lehenago edo ordubete lehenago, ariketa oso bizia 

izan behar bada, eta doitu: 

Baldin eta gluzemia < 70 mg/dl bada:  

Jan 10-20 g karbohidrato eta txikitu tasa basala % 50 ariketa egin aurretik eta bitartean 

Jan nahi bada, jarri dagokion boloaren 1/3.  



 

 

 

Baldin eta gluzemia 70-150 mg/dl bada:   

Txikitu tasa basala % 30-50 ariketa egin aurretik eta bitartean 

Jan nahi bada, jarri dagokion boloaren 1/2. 

Baldin eta gluzemia > 150 mg/dl bada:  

Jarri dagokion bolo baten 1/2 

Txikitu tasa basala %20-30 ariketa egin aurretik eta bitartean. 

Jan nahi bada, jarri dagokion boloaren 1/2. 

Baldin eta gluzemia > 250 mg/dl bada: 

Egiaztatu zetonuria 

Positiboa bada: EZ EGIN ARIKETARIK 

Negatiboa bada, jokatu gluzemia > 150 mg/dl balitz bezala. 

Ariketa egin ondoren 

Ariketa bukatutakoan egin gluzemia kapilarraren kontrola eta doitu: 

Hipogluzemiarako joera badago:  

Txikitu tasa basala %20-30 ariketa egin ondorengo 2-4 orduetan. Ariketa oso bizia izan bada, 8 

ordura bitartean. 

Baloratu hurrengo ahorakinaren boloa txikitzea komeni ote den. 

Ariketa egin ondoren, hipergluzemia egon daiteke, ordubetetik ordu eta erdira iraun dezakeena, eta 
gero, intsulinarekiko sentsibilitatea handitzen da, eta beraz, arreta berezia izan behar da 

zuzenketekin. 

Ponpa deslotzea ariketa egiten ari den bitartean 

Adibidez: ariketa uretan, harreman pertsonala, ariketa bizia... 

Egiaztatu gluzemia ariketa egin baino ordu erdi-ordubete lehenago, eta doitu tasa basala lehen 

bezala. 

Gluzemia kapilarraren araberako deslotzea baino lehen: jarri deslotuta egongo den tartearen tasa 

basalari legokiokeen dosiaren % 20-50eko boloa. 

Ez eten ponpa ordubetetik ordu eta erdi baino denbora luzeagoan. 

Ariketa egin ondoren, egiaztatu gluzemia kapilarra, lotu ponpa eta doitu lehen bezala. 

Ustekabeko ariketa 

Egiaztatu gluzemia kapilarra ariketa egin baino justu lehenago. 

Baldin eta gluzemia < 70 mg/dl bada: 

Jan 20 g karbohidrato eta eten ponpa edo txikitu tasa basala %70 ariketa egin bitartean. 

Ponpa deslotzen bada, ez jarri boloa.



 

 

 

Baldin eta gluzemia 70-150 mg/dl bada:  

Jan 10-20 g karbohidrato eta eten ponpa edo txikitu tasa basala %50 ariketa egin bitartean. 

Ponpa deslotzen bada, jarri tarte horri legokiokeen tasa basalaren dosiaren %50eko bolo bat.  

Baldin eta gluzemia > 150 mg/dl bada:  

Ponpa deslotzen ez bada, txikitu tasa basala %30. 

Ponpa deslotzen bada, jarri tarte horri legokiokeen tasa basalaren dosiaren %70eko bolo bat.  
 

PONPA ALDI BATERAKO DESLOTZEA 

Deslotzea < 1 ordu: ez du intsulina ematea eskatzen  

Deslotzea ≤ 3 ordu: 

Eman deslotzean ponparekin kalkulatutako intsulina: 

Dosia: tasa basala x ordu-kopurua x 1,25 
 

Deslotzea 3-8 ordu: 

Eman NPH intsulina-lumarekin kalkulatutako intsulina deslotu baino ordubete lehenago: 

Dosia: tasa basala x ordu-kopurua x 1,25 

Jaten badu, jarri lumarekin legokiokeen eragin azkarreko intsulinaren dosia. 

 

Deslotzea 2-3 egun: 

Lantus intsulina erabiliz gero, lumarekin kalkulatutako dosia jarriko da 24 ordutik behin: 

Dosia: 24 orduko tasa basalaren batura x 1,25 

Levemir intsulina erabiliz gero, 12 ordutik behin jarriko zaio 

Gosaria: gosaritik afarira bitarteko tasa basalaren batura (12 ordu) x 1,25 

Afaria: afaritik gosarira bitarteko tasa basalaren batura (12 ordu) x 1,25 

Boloak ahorakinarekin jarriko zaizkio, dagokion dosiko eragin azkarreko intsulina-lumak erabiliz. 
 

BESTE GOMENDIO BATZUK 

Erradiografia, eskaner edo erradioaktibitatedun probaren bat egin behar badiote, ponpa deslotu 

behar da proba egin bitartean, intsulina ez irradiatzeko. 

Erresonantzia bat egin behar badiote ere, ponpa deslotu behar da, ponpa eremu 

elektromagnetikoaren eraginpean ez egoteko. 

Aireportuetako metal-detektagailuek ez diote ponparen funtzionamenduari eragiten. 
 

Noiz eginda 2017eko ekainean        IO-ENDOKRINOLOGIA-04 

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


