
 Doskort Insuman®Basal

START/TITRERING

Rekommenderad startdos 10 enheter per dag.

•  Titrering baseras på 
patientens FPG-värden.

•  Patienten bör mäta sitt 
fastevärde varje dag.

•    Vid tre fastevärden i rad 
på över 6 mmol/l, öka 
dosen med 2 enheter.
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OMVANDLINGSTABELL FÖR RECEPT

Enheter/dag:   2 – 16 18 – 32 34 – 50 52 – 66 68 – 82 84 – 100

Antal
förpackningar:   1 2 3 4 5 6
(3 mån förbrukning)

INSULINPENNOR

SoloSTAR® Förfylld insulinpenna, 1-80 enheter per injektion
Varunummer: 54 31 94.

AllStar PRO®  Flergångspenna, 1-80 enheter per injektion.
Varunummer: 73 80 30 (silver) 73 80 29 (blå).
Cylinderampull, Varunummer: 09 21 21.

Insuman®Basal (insulin human, isophan), 100 IE/ml injektionsvätska, 
suspension är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande 
effekt och medellång duration. Px, F, A10AC01. Indikation: Diabetes där 
behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Basal SoloStar 
5x3 ml och cylinderampuller 5x3 ml. Datum för senaste översyn av pro-
duktresumén; april 2018. SASE.INA.18.08.0231, Augusti 2018.



Schematisk beskrivning av insulininitiering

Starta med Insuman Basal, 10 E

Öka dosen 2 E var tredje dag till
f p-glukos mål 5-6 mmol/l

Om f p-glukos < 4 mmol/l
minska kvällsdosen med 4 E

Om problem med hypoglykemier
byt till Toujeo om patienten

står på ett NPH insulin 

Efter 3 månader: HbA1c < 52 mmol/mol?

Fortsätt oförändrad
behandling och kontroller

JA

F p-glukos mål 5-6 mmol/l?

NEJ

Kontrollera p-glukos före lunch, middag 
och sänggåendet. Sätt in Apidra vid
måltiden före det värde som är högst

och titrera 2 E var tredje dag
tills p-glukos < 6 mmol/l 

JANEJ

Fortsatt titrering

Efter 3 månader: HbA1c < 52 mmol/mol?

Fortsätt oförändrad
behandling och kontroller

JA

P-glukos < 6 mmol/l enligt ovan
efter given dos Apidra?

NEJ

Kontrollera p-glukos enligt ovan. Sätt in 
ytterligare doser Apidra vb och titrera 2 E 
var tredje dag tills p-glukos < 6 mmol/l

JANEJ

Fortsatt titrering

Observera att målvärden och doser är förslag
och att dessa måste anpassas individuellt.

Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinana-
log.  Px, F, A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna. Dosering: Dosregimen för Tou-
jeo (dos och tidpunkt) ska anpassas 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 pen-
nor samt 10x1,5 ml pennor. Datum för senaste översyn av produktresumén; februari 2018. Toujeo 
ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-dia-
betes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av uppre-
pade hypoglykemier.

Apidra® (insulin glulisin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en kortverkande insulinana-
log. Px, F, A10AB06. Indikation: För behandling av vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med 
diabetes där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5 x 3 ml, cylinderam-
puller 5 x 3 ml, injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; april 2018.

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


