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▪ Jangan menggosok, memijat atau

menekan dengan kuat daerah bekas

penyuntikan

▪ Buang jarum pada wadah yang aman

▪ Ganti jarum secara berkala, untuk

menjaga kebersihan dan meminimalisir

infeksi

▪ Setelah melakukan penyuntikan,

periksalah area bekas suntikan.

Perhatikan kemungkinan berdarah,

memar, penonjolan kulit karena

suntikkan intrakutan(suntikkan kurang

dalam), bintik merah/gatal (reaksi alergi

lokal)

Hal- hal yang perlu diperhatikan:

1. Lokasi untuk injeksi insulin direkomendasikan
pada area lengan atas, paha atas, perut, dan
bokong. Penyerapan tercepat berlangsung
apabila injeksi dilakukan pada area perut, diikuti
pada lengan, paha, dan bokong.

2. Untuk mencegah lipohipertrofi dan menjaga

agar penyerapan insulin stabil di jaringan

lemak pasien harus diajarkan rotasi yang

terstruktur

3. Rotasi lokasi penyuntikan harus didiskusikan

dengan dokter, setiap pasien kontrol/berobat

rutin

4. Lokasi penyuntikan hendaknya berada disatu

area dan pindah area seminggu sekali, jarak

antara 1 suntikkan dengan suntikan berikutnya

1 cm atau 1 jari

Jaga Pola Makan

Rutin Cek Kadar Gula

Dalam Darah

Olahraga secara rutin

minimal 30 menit setiap

hari. Jaga Berat Badan

Kontrol ke dokter

Anda secara rutin.
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1. PENA INSULIN
2. JARUM INSULIN
3. KAPAS ALKOHOL (KAPAS 

KERING + ALKOHOL 70%)

TOMBOL SUNTIKAN

TOMBOL DOSIS

BAGIAN PENA INSULIN

TUTUP PENA

JARUM INSULIN/

TUTUP JARUM BAGIAN DALAM

JENDELA DOSIS

TABUNG INSULIN

SEGEL KARET

SEGEL KERTAS/ 

UKURAN JARUM

TUTUP LUAR JARUM

▪ Mencuci tangan terlebih dahulu

▪ Siapkan insulin pen, jarum, kapas

alkohol dan tempat sampah

▪ Sebelum digunakan, periksa tanggal

kadaluarsa, warna dan kejernihan

insulin

▪ Perhatikan instruksi dokter: jenis dan

dosis insulin

▪ Persiapkan insulin pen dan lepaskan

penutup insulin pen

▪ Pastikan insulin tidak menggumpal

dengan memutar mutar insulin pen

sampai gumpalan hilang secara

perlahan (jangan dikocok)

1. Sebelum digunakan, cek

dahulu warna cairan insulin. 

Pastikan cairan insulin 

tercampur secara merata

sebelum disuntikkan. 

2. Putar insulin pen dengan

kedua telapak tangan, 

Gerakan depan belakang

untuk meratakan insulin, 

ulangi selama 10x selama

5 detik. Dan bolak-

balikkan pena insulin 10x 

selama 10 detik

3. Lepas penutup/segel

kertas jarum dan pasang 

jarum di pena insulin 

dengan menusukkan

jarum ke pena insulin 

posisi tegak lurus dan 

putar searah jarum jam

4. Untuk menghilangkan

gelembung udara. Dan 

memastikan cairan insulin 

di jarum terpasang dengan

benar, dilakukan priming

dengan cara putar indikator

dosis ke angka 2

5. Arahkan insulin pen 

menghadap ke atas, dan 

ketuk-ketuk pinggir pena

insulin secara perlahan

sebanyak 10x.

6. Tekan bagian bawah

pena insulin hingga

jendela indikator dosis

angka 2 menjadi 0 

kembali.

7. Cairan insulin akan keluar

di ujung jarum. Bila cairan

insulin tidak keluar, ulangi

petunjuk No.4, No. dan 

No.6 sebanyak 3x.

8. Contoh: Bila Anda 

mendapatkan dosis 5 unit, 

maka putar tombol

indicator hingga

menunjukkan angka 5 unit 

(dosis tiap pasien berbeda, 

sesuai anjurean dokter)

9. Bersihkan area suntikan

dengan kapas Alkohol. 

Cubit area kulit yang akan

disuntik. Tusukkan jarum

pena insulin, dengan posisi

90 derajat/tegak lurus

10. Genggam pena insulin, 

dengan posisi ibu jari

menekan tombol pen dan 

jari tidak menutupi

indikator dosis. Tekan

secara perlahan hingga

dosis kembali ke angka 0

11. Biarkan jarum ditempat

suntikan selama 5-6 

detik untuk memastikan

insulin benar-benar

masuk dan mencegah

insulin keluar dari

tempat suntikan

TEKNIK PENTUNTIKAN YANG BENAR


