
Insulinprofiler

Humaninsulin medellångverkande
Insuman Basal (insulin human, isophan)
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Tid (tim) efter injektionLepore et al, Diabetes 2000;49:2142-48

Humaninsulin snabbverkande
Insuman Rapid (insulin human, lösligt)
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Humaninsulin mixinsulin
Insuman Comb 25 (insulin human, isophan + lösligt)
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Tid (tim) efter injektionWeyer et al, Diabetes Care 1997;20:1612-4 20:1612-4

Analoginsulin direktverkande
Insulin aspart Sanofi (insulin aspart)
Insulin lispro Sanofi (insulin lispro)

Apidra (insulin glulisin)
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Tid (tim) efter injektionKapitza C, et al. Diabetes Technol Ther. 
2020;22(4):278–84 Kapitza C, et al. Diabetes 
Obes Metab. 2017;19:622–627. Becker et al, 
Exp Clin Endocrinol Diab. 2005;113:435-443

Analoginsulin långverkande
Lantus (insulin glargin 100 E/ml)
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Tid (tim) efter injektionLepore et al, Diabetes 2000;49:2142-48

Analoginsulin långverkande
Toujeo (insulin glargin 300 E/ml)
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Tid (tim) efter injektionBecker et al. Diabtes Care 2015; 38 (4):637-643

Graferna är anpassade från de olika publikationerna.
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Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insu-
linanalog. ℞, (F), A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdo-
mar och barn från 6 års ålder. Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) ska an-
passas individuellt. I kliniska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 
300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande 
glukoskontroll som med 100 enheter/ml. Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej användas 
för behandling av diabetesketoacidos. Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml pennor och 
10x1,5 ml pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml pennor. Datum för senaste översyn av pro-
duktresumén; november 2020. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 
1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till 
för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Lantus® (insulin glargin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinana-
log. ℞, (F), A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn 
från 2 års ålder. Varningar och försiktighet: Lantus ska ej användas för behandling av diabe-
tesketoacidos. Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 
10 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020. Lantus ingår i läkemedelsför-
månen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan in-
sulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglyke-
mier.

Insulin aspart Sanofi® (insulin aspart), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. ℞, F, A10AB05, 
Indikation: Insulin Aspart Sanofi är indicerat för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ung-
domar och barn från 1 års ålder. Förpackningar: Insulin aspart Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinde-
rampull 5x3 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020.
    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information,
    se www.fass.se.

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. ℞, F, A10AB04. Indi-
kation: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehål-
lande av normal glukoshomeostas. Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabe-
tes mellitus. Förpackningar: Insulin lispro Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och 
injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020.
    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information,
    se www.fass.se.

Apidra® (insulin glulisin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulina-
nalog. ℞, F, A10AB06. Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder 
med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5 x 3 
ml, cylinderampuller 5 x 3 ml, injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av produktresu-
mén; augusti 2020.

Insuman® Rapid (humaninsulin, lösligt), 100 IE/ml injektionsvätska, lösning är ett humanin-
sulin (biosyntetiskt) med snabbt insättande effekt och kort duration.  ℞, F, A10AB01. Indika-
tion: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Rapid 
SoloStar 5x3. Datum för senaste översyn av produkresumén; september 2020.

Insuman® Basal (humaninsulin, isofan), 100 IE/ml injektionsvätska, suspension är ett huma-
ninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande effekt och lång duration. ℞, F, A10AC01. Indi-
kation: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Basal 
SoloStar 5x3 ml och cylinderampuller 5x3 ml. För ytterligare information och prisuppgift, se 
www.fass.se. Datum för senaste översyn av produktresumén; september 2020.

Insuman® Comb 25 (humaninsulin, isofan + humaninsulin, lösligt), 100 IE/ml injektionsvätska 
är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande effekt och lång duration. ℞, F, 
A10AD01. Indikation: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: 
Insuman Comb 25 SoloStar 5x3 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén september 
2020.

Kontaktuppgifter: Våra diabetesläkemedel tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 
Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta:
infoavd@sanofi.com. För vidare information och senaste prisuppgift se www.fass.se


