
Wël ke Lëk ke Mëdhiɛ̈ɛ̈th ku 
Kɔc Muk Mïth ku Kɔc Tuaany (Carers)

Në tuaany thukari kuat tök guɔ̈p e kɔ̈ɔ̈c bï inthulin looi. Gɛm de inthulin atɔ̈ tueeŋ në të yenë 
tuaany thukari kuat tök luɔi thïn, yen kenë ajuiɛɛr cäm mïïth piath ku lon yiɛ̈ɛ̈k guɔ̈p. Inthulin 
alëu bï gam ke ye wuguna ka në dhöl de insulin pump. Të yenë tuaany thukari kuat tök luɔi thïn 
e lon yenë inthulin mat kenë lon ka ke yiɛ̈ɛ̈k guɔ̈p ye golköth tɔ̈ riɛmic cɔk lɔ piny (blood glucose 
level, BGL) ku miɛ̈tth ku (stress harmone) hormone ke guɔ̈m ye BGL cɔk ye nhial.

Inthulin ku Tuaany Thukari

Yeŋö yenë Inthulin?
Inthulin e kë ye cɔl hormone ye kë ye cɔl beta cells looi në Pɛŋkëriath. Të ye wok cam, inthulin aye cɔk 
lɔ në riɛmic të yen kony bï golköth jɔt në miɛ̈th yeku cam bï rɔt looi ke ye riɛr rïŋ.
Inthulin e kony eya bï golköth dït apɛi tɔ̈ɔ̈u në cuänyic.

Yeŋö bï yeen wuɔ̈m ka bï gam në dhöl Insulin Pump?
Emɛɛn inthulin acïe lëu bï lööm në kɔc thook rin bï yäc yeen guɔ̈ɔ̈r, cït yen miɛ̈th guɔ̈ɔ̈r.

Apiath bï mɛnh-du cam në kaam cekic cenë inthulin wuɔ̈m ago hypo ka golköth tɔ̈ riɛmic lɔ piiny.

Inthulin abï dhil gam cït lon yiɛ̈ɛ̈k guɔ̈p ye looi, miɛ̈th ye cam ku cil guɔ̈p. Kɔc-kuɔ̈n ke lon tuaany thukari 
alëu bïkë yïïn kuɔny në kän.

Kuat ke Inthulin ye yök në Australiya

Rapid onset fast acting insulin (inthulin ye luui në kaam cekic të cenë yeen lööm)
Inthuliin ye luui kaam cekic ka ye tïŋ ke cït pïu. Keek ka ye lac luui gɔl në digiik ke 20 të löömë keek, ku 
lekë nhial në kë cït thaa ku bïkë luui, tɔ̈ ke keek lui në thɛɛ ke 3 agut thɛɛ ke 5. Të löömë ke inthuliin käk 
apiath bï raan cam të cïn gääu të cenë wum gääu. The inthullin käk ka ye keek gam në kë ye cɔl pump.

Inthuliin luui kaam cekic tɔ̈ emɛɛn ka:
Novorapid® ku Humalog®

Short acting insulin (inthulin luui kaam cekic)
Inthullin ye luui kaam cekic ka ye tïŋ cït pïu. Keek aye gɔl bïkë golköth tɔ̈ riɛmic cɔk lɔ piny në digiik ke 
30 në wɛ̈të ye wïc bï wum në digiik ke 30 ke yïn këc cam. Lon-den e ɣet nhial në thök thɛɛ ke 2 agut thɛɛ 
ke 4 ku ka ye tɔ̈ ke kek lui në thɛɛ ke 6 agut thɛɛ ke 8.

Inthuliin ye luui kaam cekic tɔ̈ emɛɛn ka:
Actrapid® Humulin® R Apidra®

Sudanese



Intermediate acting insulin (inthulin luui emääth)
Inthuliin ye luui emääth. Keek ka ye tïŋ ke kek lɔ märmär. Keek ka tɔ̈ kë ye cɔl porotamiin (protamine) 
ka dhïnkï (zinc) cï mat thïn bï lon-den gɔ̈ɔ̈u. Kek inthuliin käk aye lon-den gɔl në kë cït 11/2 (thaa ku 
abak) të cene keek wuɔ̈m, ku bïkë ɣet nhial në thɛɛ ke 4 agut thɛɛ ke 12 ku lon-den e tɔ̈ në në thɛɛ ke 16 
agut thɛɛ ke 24.

Inthuliin luui emääth tɔ̈ ka:
Protaphane®    Humulin® NPH   

Long Acting Insulin (Inthulin Luui Kaam Bäär)

Inthuliin luui kaam bäär tɔ̈ emɛɛn ka:
Lnatus (Insulin Glargine) e inthulin ye tïŋ ke cït pïu ku ku ke luui në kaam bäär ku ka ye wuɔ̈m arak 
tök në në akäl tök (ku ka lëu bï wuɔ̈m arak rou në akäl tök). Lantus acïe bï dhil mat kenë inthulin dɛ̈t në 
wuguna yic. Ka ye cɔl Lanatus pens atɔ̈ bïkë luui etök kenë ka ye cɔl Lantus pen cartidges.

Lantus atɔ̈ eya në kë ye cɔl disposable pen cɔl SoloSTAR®.

Levemir (Insular Detemir) e inthulin ye tïŋ ke cït pïu ye luui në kaam bäär lëu bï wuɔ̈m arak tök ka arak 
tök në kööl tök. Levemir atɔ̈ pen ye cuat wei ye cɔl Flexpen® ku në ambuba de 3ml bï luui kenë pen ye 
lon-de ceŋ.

Lantus ku Levemir kedhia aye luui agut thɛɛ ke 24. Keek kedhia ka ye keek gam bïkë kë ye cɔl 
background ka baɛil insulin looi ku keek kedhia ka ye keek wïc bïkë wugunaai ke inthulin ye luui në 
kaam cekic në thaa cäm.

Inthulin cï liääp
Anɔŋ inthuliin cï keek liääp tɔ̈ cïe keek yiɛ̈k mïth në ɣän juëc, ku ka lëu bï keek gam në ɣän loi thook 
peei.

Ye inthulin gam kadï?
Dhɔ̈l juëc yenë ke inthulin wuɔ̈m tɔ̈. Ka ye looi në ɣän juëc ka cït:

Wugunaai ke Inthulin
• Wugunaai ke inthulin ka lëu bïkë luui kenë Patila (10ml) ka ambuba (3ml)
• Wugunaai ka ye keek looi në akut ke 30 (3ml), akut ke 50 0.5ml) ku akut ke 100 (1.0ml) në të yenë 

keek them. Dït ka kuur de wuguna e tɔ̈ cït mɛn inthulin bï wuɔ̈m cït mɛn yen yic kɔ̈c bï akut ke 10 
wɛ̈l bï lööm në wuguna tɔ̈ akut ke 30 thïn ku akut ke 55 në wuguna akut ke 100

• Wuguna ebɛ̈n abï dhil wuɔ̈m arak tök 
• Yuiɛth tɔ̈ në wugunaai thook acï tek yiic në bɛ̈ɛ̈r ku ciɛ̈k de 8mm ku 12.7 mm. Akïm-du ka raan kɔc 

piɔ̈ɔ̈c në ka ke tuaany thukari abï yïïn kuɔny në löny de wuguna yïndï piath kenë yïïn
• Wugunaai ka acïn wëu ye cuat piny në kɔc tɔ̈ rin-ken kenë National Diabetes Services Scheme, 

NDSS, (Ajuiɛɛr Tuaany Thukari Kuɔɔny de Baai Ebɛ̈n) Jam wenë Diabetes Australiya Organisation 
tɔ̈ ne wilaya ka mugatha rëër yïn thïn. Ba wël ke lëk yök yup teleɣuun 1300 136 588 ka liep ku kuen 
wɛbthait  www.ndss.com.au

Gɛm ka lon inthulin

Insulin pens and other devices
(kaye cɔl insulin pen ku ka ke luɔi inthulin)

• Ka ke luɔi atɔ̈ ke cïe thöŋ në tän-den cï keek luiɔ thïn. 
Ambumba inthulin (3ml tɔ̈ 300 akut ke inthulin thïn) e lɔ në pen yic. Të cen yen thok ambuba yam 
aye tääu thïn. Pen kɔ̈k aye bɛ̈n ke kek cï thiɔ̈ɔ̈ŋ në inthulin ku yeen ebɛ̈n aye cuat wei. Akïm-du ku 
kɔc ye  kɔc piɔ̈ɔ̈c në tuaany thukari abï yïn lɛ̈k kë bï piath kenë mɛnh-du.

• Kɔc juëc ka ye pen yök ke kɔ̈c lon-denic ku wɛ̈ɛ̈r lon wuguna



• Aye lueel mɛn ke yuith bï ya waar të cenë yeen wuɔ̈m
• Yuiɛth aye wuɔ̈ɔ̈c në bɛ̈ɛ̈r-den- 5mm, 6mm, 8mm ka 12.7 mm. Keek eya aye ye wuɔ̈ɔ̈c në dhïl-den 

ku ka ye lɔ thïn- 28G, 29G, 30G, ka 31G. Dït de namba athëm e thui yuith nyuɔɔth. 
• Ka ke luɔi: :  NovoPen® 3, NovoPen® 3 Demi, Humapen® ku Autopen
• Ka bɛ̈n ke keek cï thiɔ̈ɔ̈ŋ ka ka ye cuat wei:   Innolet®, Flexpen®, NovoLet® ku Solostar
• Acïn wëu ɣɔ̈c pen needles ye cuat piny në kɔc cï gɔ̈t rin të ajuiɛɛr de NDSS. Jam wenë Diabetes 

Australia Organisation tɔ̈ në State (Wilaya) ka Territory (Mugatha) rëër yïn thïn në wël juëc ke lëk 
në 1300 136 588 ka liep ku kuen wɛbthait www.ndss.com.au

Inthulin Pump
• Inthulin pump e kë thiin cït peja (pager) ye luui në wïc bï keek looi 

(programmable) ku tɔ̈ inthulin thïn. Pump acï looi bï inthulin cɔk 
lɔ në guɔ̈pic në dhöl kë ye cɔl infusion. Pump aye ceŋ në kith ka në 
gaac. Infusion anɔŋ thok yuinh ye wuɔ̈m në dɛ̈l thar, në ɣän juëc në 
yäc të bï yen tɔ̈ në ka cït nïn ke 3.

• E inthulin lac luui yen aye tääu në pump yic. Të ciɛm miɛ̈th ke pump acï looi bï inthulin cɔk lɔ në 
guɔ̈pic cït dhöl yenë tak ye looi të kɔc cïn tuaany thukari. Në kɛm ke cäm inthulin koor e kuëër 
guɔ̈pic.

• Inthulin pump acïe piath ke raan ebɛ̈n. Jam wenë kɔc-kuɔ̈n nyic ka ke tuaany thukari të wïcyïn bï 
mɛnh-du yiɛ̈k tök.

Ye inthulin wuɔ̈m tëno?
Inthulin aye wuɔ̈m në dɛ̈l thar të cuɛɛi ye cɔl subcutaneouɛ layer. Acïe ye tääu në rïŋic ka bï lɔ në dhöl 
riɛm.

Lööm yenë guɔ̈p inthulin lööm acïe thöŋ në wɛ̈t ye lon-de cath ke të guɔ̈p cenë yeen wuɔ̈m thïn. Yäc yen 
e të ye kɔc juëc yen wuɔ̈m thïn.

Apiath bï cïe ye wuɔ̈m në biäk töŋ yäc në nyindhia

Yeŋö ye dhöl yenë inthulin lɔ guɔ̈pic looi?
Lööm ye guɔ̈p lööm aye käk cɔk cekic:

• Wum në ɣän ye lui cït ɣäm
• Lɛ̈th piny cït laak, pïu lëth, gïrba (koloŋ ë pïu tuc) ɣön laak cë luöi yic kë cït nyin ye pïu wat thïn 

(spa), ɣön laak cë tuööcic.
• Duɛ̈ɛ̈ny ɣän ye wum.
• Wum në rïŋic (të yenë yuith ɣet në rïŋic, e lööm cɔk cekic.)

Dhɔ̈l cïe thöŋ në lööm inthulin (cekic ka bɛ̈ɛ̈ric) alëu bï tän golköth riɛmic cɔk waar rɔt).

Lööm aye gɔ̈ɔ̈u në:
• Math tap
• Tëtök ka të cï but në wɛ̈t të wum arak juëc, bï rïŋ cɔk bɛ̈n ke rir ku lööm-dɛn inthulin cïe luui apiath
• Inthulin lir cït bï wuɔ̈m ke piac bɛ̈i bei në talaja yic.

Ye dhöl pieth yïndï yen bï wugunaai ku yuiɛth cenë ke wum nyaai?
Wugunaai, pen needles ku lancets cenë luui ka bï keek dhil nyaai cït mɛn ajuiɛɛr 
de Australian Safety Standard- ka yenë ka moth thook cïe kɔ̈u ye dhiäm ku ye 
kum nhom. Ka juëc ke ka aye maketh në cït ku ka tɔ̈ në ɣööt ɣɔɔc wal ku në State 
and Territory Diabetes Organisation, telefuun 1300 136 588.

Dhɔ̈l yenë ka moth thook nyaai e wuɔ̈ɔ̈c lon Diabetes Organisation tɔ̈ në Kanthool 
ku Wilayaai ku Mugathaai. Jam wenë Diabetes Organisation tɔ̈ në Wilaya ka 
Mugatha rëër yïn thïn në 1300 136 588, Dïpäätmen ka Pial Guɔ̈p tɔ̈ në Wilaya ka 
Kanthol të yïn thin në wël ke lëk.



Ye inthulin tɔ̈ɔ̈u kadï?
• Tɔ̈u ɣatila ka ambuba de pen këc liep thook në talaja yic. Duɔnë inthulin cɔk bï duɔ̈t.
• Të cenë yeen liep thok, inthulin alëu tɔ̈ɔ̈u të lir (cït ka tɔ̈ piiny në dïgïrïï ke 30) ne pɛi ku bï jal cuat 

wei.
• Inthulin alëu bï muk bɛkic ka jeepic.
• Inthulin alëu bï lɛ̈th/liɛr piny dït apɛi rac. Acïe bï dhil waan tɔ̈ lɛ̈th piny në ka wär dïgïrïï ke 30 ka në 

akɔ̈lic.

Duɔ̈në inthulin löm të:
• Inthulin cït nyin pïu rɔt wel bï lɔ märmär
• Kaam lööm acï thök
• Inthulin acï duɔ̈t ka cï tɔ̈ të lëth apɛi
• Ka cït liɛɛt tïŋ ke tɔ̈ në inthulin yic
• Ka liɛɛt tïŋ në inthulin ku cïkë jäl të yiɛ̈ɛ̈kë fatila.
• Fatila acï liep në kaam wär pɛɛi.

Bɛ̈i juëc ka wïc inthulin. Na inthulin këcë thaa-de thök lëu ba  gam, them ba yiɛ̈k State or State Territory 
Diabetes Oranisation në telefuun 1300 136 588 ka tuɔɔcë ajuiɛɛr Insulin for Life Inc. PO Box 2010, 
Ballarat Mail Centre, Victoria 3354

Wïc raan wɛ̈ɛ̈r thok?

Jam telefuun cïn wëu ye cuat piny atɔ̈ të kɔc cïe piŋ ka jam apiath në Thoŋ de Diŋliith. Yen ye ajuiɛɛr 
kän aye yök në dhöl de Ajuiɛɛr Wɛ̈ɛ̈r Jam ku Wël cï Gɔ̈t (Translating and Interpreting Service, TIS.) tɔ̈ në 
Dïpäätmen Kök ku Ciɛɛŋ Kuɔ̈tic ku Lon Ajuiɛɛr Kɔc e Yök Yök Keek Baai (Department of Immigration 
and Indigenous Affairs). Ajuiɛɛr TIS alui kenë kɔc nyic lon wɛ̈ɛ̈r thok ye jam në ka cït thook-dït ku thook-
kor ku ka lëu bɛ̈n të cenë keek cɔɔl të wïcë keek.

Yök raan wɛ̈ɛ̈r thok:

1. Yup telefuun namba 131 450 ba jam wenë Ajuiɛɛr Wɛ̈ɛ̈r Thok në Telefuun.

2. Luel kë ye yup, cït wïc ba jam to raan lëk wël/raan nyic 
lon mïïth lui kenë ajuiɛɛr ye cɔl Diabetes Australia

3. Raan jam telefuun juiir bï yïïn jam në dhöl ye yic diäk 
wenë në thoŋ wïc ku kɔc lon pial guɔ̈p lui kenë Diabetes 
Australia. 

Yen ye ajuiɛɛr kän e looi Diabetes Australia ku bï lon-de abï lɔ tueŋ në kuɔɔny cï Dïpäätmen de Pial Guɔ̈p 
ku Dhiɔp de Akuma Australiya (Australian Government Department of Health and Ageing) yiɛ̈k yeen.


