
ινσουλίνη & διαβήτης

Ενέσεις ινσουλίνης απαιτούνται όταν ο οργανισμός παράγει λίγη ή δεν παράγει καθόλου 
ινσουλίνη, όπως στο διαβήτη τύπου 1. Απαιτούνται επίσης για ορισμένα άτομα που έχουν 
διαβήτη τύπου 2, όταν τα χάπια διαβήτη, σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή και τακτική 
σωματική άσκηση, δεν αρκούν για τον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης του αίματος. 

Τι είναι η ινσουλίνη;
Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται στο πάγκρεας από ειδικά κύτταρα που ονομάζονται 
βήτα κύτταρα. Όταν τρώμε, η ινσουλίνη απελευθερώνεται στο κυκλοφορικό σύστημα όπου βοηθά 
στη μετάβαση της γλυκόζης από τα τρόφιμα που φάγαμε στα κύτταρα για να χρησιμοποιηθεί ως 
ενέργεια. Η ινσουλίνη βοηθά επίσης στην αποθήκευση περίσσειας γλυκόζης στο συκώτι. 

Γιατί πρέπει να χορηγείται με ένεση;
Αν και αναπτύσσονται τρόποι πρόσληψης της ινσουλίνης από το στόμα ή ως ρινικό σπρέι, 
τέτοια μέσα δεν είναι ακόμη άμεσα διαθέσιμα. Η ινσουλίνη δεν μπορεί να χορηγηθεί υπό μορφή 
χαπιού, επειδή το στομάχι θα το χώνευε, ακριβώς όπως χωνεύει την τροφή. 

Τι γίνεται αν πρέπει να παίρνω ινσουλίνη;
Για άτομα με διαβήτη τύπου 2, η απόφαση να αρχίσουν να παίρνουν ινσουλίνη μπορεί να είναι 
δύσκολη και επίφοβη. Ωστόσο, οι πολλές συσκευές ένεσης και μικροσκοπικές βελόνες που 
διατίθενται σήμερα καθιστούν πολύ πιο εύκολες τις ενέσεις ινσουλίνης από ό,τι φαντάζονται οι 
περισσότεροι άνθρωποι. Πολλοί μάλιστα λένε ότι αισθάνονται περισσότερο το τσίμπημα του 
δαχτύλου για τον έλεγχο της γλυκόζης του αίματος από ό,τι τη βελόνα που χρησιμοποιείται για 
την ένεση ινσουλίνης.
Όταν αρχίζετε την ινσουλίνη, ο γιατρός σας και ο εκπαιδευτής του διαβήτη θα σας βοηθήσουν να 
προσαρμοστείτε στη νέα ρουτίνα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι, ακόμη και με τη βοήθειά τους, ίσως 
σας πάρει κάμποσο καιρό μέχρι να βρείτε ακριβώς τη σωστή δόση για τη μείωση της γλυκόζης του 
αίματος σε αποδεκτά επίπεδα, και για να την προσαρμόσετε στον ιδιαίτερο τρόπο ζωής σας. 

Υπάρχουν διαφορετικά είδη ινσουλίνης;
Υπάρχουν πέντε είδη ινσουλίνης που κυμαίνονται από βραχείας έως μακράς δράσης δεδομένου 
ότι η ινσουλίνη κατατάσσεται σύμφωνα με τη διάρκεια λειτουργίας της στον οργανισμό. 
Ορισμένα είδη ινσουλίνης είναι διαφανή, άλλα θολά.

Δεδομένου ότι η ινσουλίνη κατατάσσεται σύμφωνα με 
τη διάρκεια λειτουργίας της στον οργανισμό, υπάρχουν 
πέντε διαθέσιμα είδη. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό και 
θα αντιδρά διαφορετικά στην ινσουλίνη που λαμβάνει. 
Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι χρειάζονται διάφορες 
ποσότητες ινσουλίνης τόσο βραχείας όσο και πιο 
μακράς δράσης.
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Τα πέντε είδη ινσουλίνης που διατίθενται στην 
Αυστραλία
1. Ινσουλίνη ταχείας έναρξης-ταχείας δράσης 
Οι ινσουλίνες ταχείας δράσης είναι ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. Είναι πολύ ταχείας δράσης, αρχίζουν να 
επενεργούν μέσα σε 1 έως 20 λεπτά, η δράση τους κορυφώνεται περίπου μία ώρα αργότερα και 
διαρκούν από 3 έως 5 ώρες. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις ινσουλίνες, είναι σημαντικό να τρώτε 
αμέσως μετά την ένεση.
Οι ινσουλίνες ταχείας έναρξης-ταχείας δράσης που διατίθενται σήμερα είναι οι εξής:

> NovoRapid® (Ινσουλίνη aspart) > Humalog® (Ινσουλίνη lispro)

> Apidra® (Ινσουλίνη glulisine)

2. Ινσουλίνη βραχείας δράσης
Οι ινσουλίνες βραχείας δράσης είναι ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. Αρχίζουν να μειώνουν τα επίπεδα γλυκόζης 
του αίματος μέσα σε μισή ώρα, επομένως χρειάζεται να κάνετε την ένεση μισή ώρα πριν από το 
φαγητό. Η δράση τους κορυφώνεται σε 2 έως 4 ώρες και διαρκούν 6 έως 8 ώρες.
Οι ινσουλίνες βραχείας δράσης που διατίθενται σήμερα είναι οι εξής:

> Actrapid® > Humulin® R > Hypurin® Neutral (βοδινό)

3. Ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης
Οι ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης είναι ΘΟΛΕΣ. Προστίθεται σ’ αυτές είτε πρωταμίνη είτε 
ψευδάργυρος για να καθυστερήσει τη δράση τους. Αυτές οι ινσουλίνες αρχίζουν να επενεργούν 
περίπου 1 1/2 ώρα μετά την ένεση, η δράση τους κορυφώνεται σε 4 έως 12 ώρες και διαρκούν 
16 έως 24 ώρες.
Πριν κάνετε ένεση ινσουλίνης αυτού του είδους, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το φύλλο μέσα 
στο πακέτο που παρέχει οδηγίες για την προετοιμασία της ινσουλίνης, οι οποίες συνιστούν να 
ανακινήσετε ή να περιστρέψετε απαλά την ινσουλίνη πριν από τη χρήση.
Οι ινσουλίνες ενδιάμεσης δράσης που διατίθενται σήμερα με πρόσθετη πρωταμίνη είναι οι εξής:

> Protaphane® > Humulin® NPH > Hypurin Isophane® (βοδινό)

4. Μικτή ινσουλίνη
Οι μικτές ινσουλίνες είναι ΘΟΛΕΣ. Περιέχουν προαναμεμειγμένους συνδυασμούς είτε ταχείας 
έναρξης-ταχείας δράσης ινσουλίνης είτε βραχείας δράσης ινσουλίνης και ενδιάμεσης δράσης 
ινσουλίνης, καθιστώντας ευκολότερη τη χορήγηση δύο ειδών ινσουλίνης σε μία ένεση. Αν 
η ινσουλίνη είναι «30/70»,  τότε περιέχει 30% ταχείας δράσης και 70% ενδιάμεσης δράσης 
ινσουλίνη. «50/50» σημαίνει 50% η κάθε μία. 
Πριν κάνετε ένεση ινσουλίνης αυτού του είδους, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το φύλλο μέσα 
στο πακέτο που παρέχει οδηγίες για την προετοιμασία της ινσουλίνης, οι οποίες συνιστούν να 
ανακινήσετε ή να περιστρέψετε απαλά την ινσουλίνη πριν από τη χρήση.
Οι μικτές ινσουλίνες που περιέχουν ταχείας δράσης ινσουλίνη και διατίθενται σήμερα είναι οι 
εξής:

> NovoMix® 30 (30% ινσουλίνη aspart, 70% ινσουλίνη aspart κρυσταλλοποιημένη με πρωταμίνη)

>  Humalog®Mix 25 (25% ινσουλίνη lispro, 75% εναιώρημα πρωταμινικής ινσουλίνης lispro)
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>  Humalog®Mix 50 (50% ινσουλίνη lispro, 50% εναιώρημα πρωταμινικής ινσουλίνης lispro)

Οι μικτές ινσουλίνες που περιέχουν βραχείας δράσης ινσουλίνη και διατίθενται σήμερα είναι οι εξής:

> Mixtard® 30/70 > Mixtard® 50/50 > Humulin® 30/70

5. Ινσουλίνη μακράς δράσης
Οι ινσουλίνες μακράς δράσης χορηγούνται με ένεση μία ή δύο φορές την ημέρα και διαρκούν 
έως 24 ώρες. Χρησιμοποιούνται για την παροχή ινσουλίνης ομοιόμορφης δράσης (background) 
ή βασικής ινσουλίνης (basal insulin). Αν έχετε διαβήτη τύπου 1, οι ινσουλίνες μακράς 
δράσης χρειάζεται να συμπληρώνονται με ενέσεις ινσουλίνης βραχείας ή ταχείας δράσης. 
Αν έχετε διαβήτη τύπου 2 που τώρα απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, μπορεί να χρειάζεστε 
συμπληρώματα ινσουλίνης βραχείας ή ταχείας δράσης, ή να συνεχίσετε τα χάπια με ινσουλίνη 
μακράς δράσης μόνο. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει.
Οι ινσουλίνες μακράς δράσης που διατίθενται σήμερα είναι οι εξής:

> Lantus® (ινσουλίνη glargine) * > Levemir® (ινσουλίνη detemir) *

Το Lantus δεν πρέπει να αναμειγνύεται με οποιαδήποτε άλλη ινσουλίνη σε μια σύριγγα. Το 
Lantus διατίθεται σε στυλό μιας χρήσης που ονομάζεται Solostar®, καθώς και σε φυσίγγιο 3mL 
για χρήση με συσκευή πολλαπλών χρήσεων τύπου στυλό.
Το Levemir διατίθεται σε στυλό μιας χρήσης που ονομάζεται FlexPen®, καθώς και σε φυσίγγιο 
3mL  για χρήση με συσκευή πολλαπλών χρήσεων τύπου στυλό.

Πώς χορηγείται η ινσουλίνη;
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συσκευές που είναι διαθέσιμες για την ένεση ινσουλίνης. Οι 
κύριες επιλογές περιλαμβάνουν:
Σύριγγες ινσουλίνης 
• Οι σύριγγες ινσουλίνης πρέπει να χρησιμοποιούνται με φιαλίδια ινσουλίνης (10 ml).
•  Οι σύριγγες κατασκευάζονται σε μεγέθη 30 μονάδων (0,3 ml), 50 μονάδων (0,5 ml) και 

100 μονάδων (1,0 ml). Το μέγεθος της σύριγγας θα εξαρτάται από τη δόση της ινσουλίνης, 
π.χ.: είναι ευκολότερο να μετρήσετε δόση 10 μονάδων σε σύριγγα 30 μονάδων και δόση 55 
μονάδων σε σύριγγα 100 μονάδων.

• Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε κάθε σύριγγα μόνο μία φορά.
• Βελόνες για τις σύριγγες διατίθενται σε διαφορετικά μήκη που κυμαίνονται από 8mm έως 13mm. 

Ο γιατρός σας ή ο εκπαιδευτής του διαβήτη θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια σύριγγα είναι 
κατάλληλη για εσάς.

• Οι σύριγγες είναι δωρεάν για άτομα που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Υπηρεσιών 
Διαβήτη (National Diabetes Services Scheme - NDSS). Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε 
με τον Οργανισμό Διαβήτη της Πολιτείας ή Επικράτειάς σας στον αριθμό 1300 136 588 ή 
επισκεφθείτε το www.ndss.com.au.

Συσκευές χορήγησης ινσουλίνης
• Οι συσκευές είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Ένα φυσίγγιο ινσουλίνης (3 

ml, που περιέχει 300 μονάδες ινσουλίνης) εισάγεται στη συσκευή. Όταν τελειώσετε, εισάγετε 
ένα νέο φυσίγγιο. Ορισμένες συσκευές στυλό, ωστόσο, είναι προγεμισμένες με ινσουλίνη 
και η όλη συσκευή είναι μιας χρήσης. Ο γιατρός σας ή ο εκπαιδευτής του διαβήτη θα σας 
συμβουλεύσει ποια είναι η κατάλληλη για τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής σας.

• Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τις συσκευές τύπου στυλό πιο εύκολες και πιο βολικές από τις 
σύριγγες.

•  Όσοι έχουν προβλήματα όρασης ή αρθρίτιδας μπορεί να βρουν πιο εύκολη την προγεμισμένη 

* Φάρμακο PBS. Detemir για διαβήτη τύπου 1 μόνο. 3
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συσκευή InnoLet® ή κάποια παρόμοια. Συζητήστε το με τον γιατρό σας ή τον εκπαιδευτή του 
διαβήτη.

•  Συνιστάται να αλλάζετε τη βελόνα για κάθε ένεση.
• Οι βελόνες διατίθενται σε μήκος – 5mm, 6mm, 8mm ή 12mm. Διατίθενται επίσης σε πάχος (ή 

μέγεθος) – 28G, 29G, 30G ή 31G. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο πιο λεπτή η βελόνα.
• Συσκευές πολλαπλών χρήσεων: NovoPen® 3, NovoPen® 3 Demi, AutoPen® και HumaPen 

Luxura Full και Half Dose®.
• Προγεμισμένες (ή μιας χρήσης) συσκευές: InnoLet®, FlexPen®, NovoLet®, Solostar® και 

KwikPen®.
• Οι βελόνες είναι δωρεάν για άτομα που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Υπηρεσιών 

Διαβήτη (National Diabetes Services Scheme - NDSS). Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε 
με τον Οργανισμό Διαβήτη της Πολιτείας ή Επικράτειάς σας στον αριθμό 1300 136 588 ή 
επισκεφθείτε το www.ndss.com.au.

Αντλία ινσουλίνης
• Η αντλία ινσουλίνης είναι μια μικρή προγραμματιζόμενη συσκευή (περίπου στο μέγεθος μιας 

συσκευής τηλεειδοποίησης-pager) που συγκρατεί μια δεξαμενή ινσουλίνης. Η αντλία είναι 
προγραμματισμένη να παρέχει στο σώμα ινσουλίνη μέσω ενός λεπτού πλαστικού σωλήνα, 
γνωστού ως σετ έγχυσης ή σετ παροχής. Η αντλία φοριέται έξω από το σώμα, σε θύλακα ή 
στη ζώνη σας. Το σετ έγχυσης διαθέτει μια λεπτή βελόνα ή εύκαμπτο σωλήνα που εισάγεται 
ακριβώς κάτω από το δέρμα (συνήθως στην 
κοιλιακή χώρα), όπου και παραμένει στην ίδια 
θέση για δύο έως τρεις ημέρες.

• Μόνο ινσουλίνες ταχείας δράσης 
χρησιμοποιούνται στην αντλία. Κάθε φορά 
που τρώτε, η αντλία έχει προγραμματιστεί να 
παρέχει μια δόση ινσουλίνης στο σώμα με 
τρόπο παρόμοιο όπως το πάγκρεας σε άτομα 
χωρίς διαβήτη. Μεταξύ γευμάτων παρέχεται μια 
μικρή και σταθερή ποσότητα ινσουλίνης. 

• Η αντλία ινσουλίνης δεν είναι κατάλληλη 
για όλους. Επομένως, αν σκέφτεστε να 
χρησιμοποιήσετε αντλία, πρέπει να το συζητήσετε 
πρώτα με τη διαβητολογική ομάδα σας.

Πότε χορηγείται ένεση 
ινσουλίνης;
Η ινσουλίνη χορηγείται με ένεση μέσω του δέρματος 
στον λιπώδη ιστό, γνωστό ως υποδόριο στρώμα. 
Δεν την κάνετε μέσα στο μυ ή απευθείας στο αίμα. 
Η απορρόφηση της ινσουλίνης ποικίλλει ανάλογα με 
το σημείο του σώματος στο οποίο κάνετε την ένεση. 
Η κοιλιά (κοιλιακή χώρα) απορροφά γρηγορότερα 
την ινσουλίνη και είναι η περιοχή που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ανθρώπους. Οι 
βραχίονες, οι γλουτοί και οι μηροί χρησιμοποιούνται επίσης από μερικούς ανθρώπους. 
Αν και είναι σημαντικό να κάνετε κάθε ένεση σε ελαφρώς διαφορετικό σημείο μέσα στην ίδια περιοχή 
(όπως την κοιλιά), δεν συνιστάται να αλλάζετε περιοχή χωρίς πρώτα να το συζητήσετε με τον γιατρό 
σας ή τον εκπαιδευτή του διαβήτη. 4
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Τι επηρεάζει τον τρόπο απορρόφησης της ινσουλίνης;
Η απορρόφηση επιταχύνεται από:
• Ένεση σε περιοχή που ασκείται, όπως ο μηρός
• Υψηλές θερμοκρασίες (π.χ.: ντους, μπάνιο, ζεστή θερμοφόρα, υδρομασάζ, σάουνα)
• Μαλάξεις στην περιοχή γύρω από το σημείο της ένεσης
• Ένεση στο μυ (όσο βαθύτερη η ένεση σε μυ, τόσο πιο γρήγορη η απορρόφηση της 

ινσουλίνης).

Η απορρόφηση μπορεί να καθυστερήσει αν:
• Καπνίζετε
• Έχετε ουλές ή εξογκώματα που οφείλονται σε υπερβολική χρήση του ίδιου σημείου ένεσης, η 

οποία προκαλεί σκλήρυνση της σάρκας και οδηγεί σε ακανόνιστη απορρόφηση της ινσουλίνης
• Η ινσουλίνη είναι κρύα (π.χ.: κάνετε ένεση αμέσως αφού την βγάλετε από το ψυγείο)
• Η αλλαγή στην απορρόφηση της ινσουλίνης (είτε επιταχυνθεί είτε καθυστερήσει) μπορεί να 

προκαλέσει διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος
• Δεν αναμείξετε μια ινσουλίνη που απαιτεί ανασύσταση πριν από την ένεση

Συμβουλές για την ινσουλίνη
Αποθήκευση
• Διατηρείτε τα κλειστά φιαλίδια ινσουλίνης ή φυσίγγια «στυλό» στο πλευρό τους στο ψυγείο. 

Μην αφήνετε να παγώσουν.
• Αφού ανοιχτεί, η ινσουλίνη μπορεί να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (κάτω των 30 

βαθμών) για ένα μήνα και μετά πρέπει να απορρίπτεται.
• Η ινσουλίνη μπορεί να μεταφέρεται με ασφάλεια στην τσάντα ή στην τσέπη σας.
• Η ινσουλίνη μπορεί να φθαρεί αν εκτεθεί σε ακραίες θερμοκρασίες. Δεν πρέπει να την αφήνετε 

σε θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών (να θυμάστε ότι η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει 
στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου σας) ή στο άμεσο ηλιακό φως. Δεν πρέπει να αφήνετε την 
ινσουλίνη να παγώσει.

• Η αλλαγή στην απορρόφηση της ινσουλίνης (είτε επιταχυνθεί είτε καθυστερήσει) μπορεί να 
προκαλέσει διακυμάνσεις στα επίπεδα γλυκόζης του αίματος.

Μη χρησιμοποιείτε ινσουλίνη αν: 
• Η διαφανής ινσουλίνη έχει θολώσει
• Έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης
• Η ινσουλίνη έχει παγώσει ή εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες
• Δείτε μάζες ή νιφάδες στην ινσουλίνη
• Δείτε κατακάθι ινσουλίνης στο εσωτερικό του φιαλιδίου και δεν μπορεί να διαλυθεί 

περιστρέφοντας απαλά το φιαλίδιο

• Το φιαλίδιο είναι ανοιχτό για περισσότερο από ένα μήνα.
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ινσουλίνη & διαβήτης

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πετάξετε τις 
χρησιμοποιημένες σύριγγες;
Οι χρησιμοποιημένες σύριγγες, βελόνες στυλό και σκαριφιστήρες πρέπει να απορρίπτονται σε 
ένα μη διαπερατό δοχείο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων που έχει ασφαλές καπάκι και είναι 
εγκεκριμένο από τις Αυστραλιανές Προδιαγραφές Ασφαλείας. Αυτά τα δοχεία είναι συνήθως 
κίτρινου χρώματος και διατίθενται μέσω φαρμακείων και του Οργανισμού Διαβήτη της Πολιτείας ή 
Επικράτειάς σας.
Οι διαδικασίες για την απόρριψη δοχείων αιχμηρών αντικειμένων διαφέρουν από Πολιτεία σε 
Πολιτεία. Επικοινωνήστε με τον Οργανισμό Διαβήτη της Πολιτείας ή Επικράτειάς σας στον αριθμό 
1300 136 588, το Πολιτειακό Υπουργείο Υγείας ή την Τοπική Δημαρχία για πληροφορίες.
Πολλές χώρες χρειάζονται ινσουλίνη. Αν έχετε εφεδρική ινσουλίνη της οποίας δεν έχει 
παρέλθει η ημερομηνία λήξης, παρακαλείστε να την δωρίσετε στον Οργανισμό Διαβήτη της 
Πολιτείας ή Επικράτειάς σας στον αριθμό 1300 136 588 ή να την στείλετε απευθείας στη 
διεύθυνση: Insulin for Life Inc., PO Box 2010 Ballarat Mail Centre, Vic 3354.

Θα θέλατε να γίνετε μέλος του κορυφαίου οργανισμού διαβήτη της Αυστραλίας;
> Διατροφικές υπηρεσίες > Δωρεάν περιοδικά > Υπηρεσίες για παιδιά

> Εκπαιδευτικό υλικό > Εκπτώσεις προϊόντων > Ομάδες υποστήριξης

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 1300 136 588 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού στην Πολιτεία/Επικράτειά σας: 

ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Οι εξής φορείς έχουν αναλάβει το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού 
φυλλαδίου για τον διαβήτη: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT  > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania 
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA

Το αρχικό ιατρικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο του παρόντος πληροφοριακού φυλλαδίου αναθεωρήθηκε από την Επιτροπή 
Φροντίδας Υγείας και Εκπαίδευσης (Health Care and Education Committee) της Diabetes Australia Ltd. Η φωτοτύπηση αυτής 
της δημοσίευσης στην πρωτότυπη μορφή της επιτρέπεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή από τρίτους απαγορεύεται. Για οποιαδήποτε ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν πληροφοριακό φυλλάδιο, 
απευθυνθείτε στις Εθνικές Εκδόσεις (National Publications) στο dapubs@tpg.com.au ή τηλεφωνήστε στο 02 9527 1951.
Επαγγελματίες υγείας: Για μεγάλες ποσότητες αντιτύπων του παρόντος φυλλαδίου, επικοινωνήστε με τον αναφερόμενο Οργανισμό Διαβήτη της 
Πολιτείας/Επικράτειάς σας.

Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010    Μια σειρά πληροφοριών διαβήτη από Διαβητολογικούς Οργανισμούς Πολιτειών/Επικρατειών – Copyright© 2009


