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Insulin
ASPART
(NOVORAPID��)R

Bentuk�Sediaan
Aspart vial 100 Unit/mL
Aspart Flexpen 100 Unit/mL

Apa�itu�Insulin�Aspart�?

Insulin Aspart merupakan Insulin dengan 
efek kerja cepat yang digunakan untuk 
pengobatan Diabetes Melitus tipe1dan 
tahap lanjutan Diabetes Melitus tipe 2. 
Insulin ini berfungsi untuk mengontrol gula 
darah. Jenis insulin ini mulai bekerja sekitar 
15 menit setelah disuntikan.

Perhatian
Sebelum melakukan perjalanan jauh,  harap 
konsultasikan dengan dokter. Karena waktu 
makan dan penggunaan insulin Anda 
mungkin akan berbeda. Dan pastikan Anda 
tidak mengalami  alergi  insulin  sebelum 
menggunakan.

Perhatian�Khusus

Bagaimana Cara 
Penggunaan yang Aman ?

Jangan menggunakan obat ini jika anda melihat 
bahwa larutanya tidak jernih dan berubah warna.
Ganti jarum insulin setiap kali pemakaian dan 
jangan gunakan jarum insulin yang sama  
bersamaan dengan orang lain.
Jika anda hamil, konsultasikan pada dokter 
sebelum menggunakan insulin ini.
Jangan berbagi insulin dengan orang lain. 
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Insulin ini bekerja cepat, jadi Anda harus 
menggunakan segera (5-10 menit) sebelum 
makan.
Apabila anda melupakan satu dosis obat ini 
lalu Anda langsung teringat, suntikkan 
sesegera mungkin. Namun jika Anda sudah 
melewati  jam  makan,  maka ikuti saran dokter 
atau hubungi dokter Anda.

-

-

Jangan  merubah  dosis tanpa  sepengetahuan
dokter.
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Apa efek sampaing dari
Insulin Aspart ? 

Insulin  Aspart  mungkin  dapat  menyebabkan 
efek samping seperti :
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Hipoglikemia, yaitu menurunnya kadar gula 
darah, ditandai dengan kondisi  lemas, 
berkeringat, lapar, pingsan, gemetar, sakit  
kepala, dan  suasana hati berubah.
Reaksi alergi terhadap  insulin.

Insulin  Aspart  dapat menyebabkan  efek  
samping yang jarang terjadi :

Penurunan kadar kalium.
Nyeri pada tempat penyuntikan.
Perubahan  jaringan  lemak  pada  tempat 
penyuntikan insulin.
Sakit kepala.
Ruam dan kemerahan.
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Segera hubungi dokter jika anda 
mengalami masalah atau keluhan 
ketika menggunakan  insulin ini.

Interaksi Insulin Aspart 
dengan obat lain 

Insulin dapat berinteraksi dengan :

Obat  anti diabetik oral
Obat hipertensi
Kortikosteroid. 

Hubungi dokter  jika anda diresepkan 
bersamaan dengan salah satu obat di atas.

Cara mendapatkan Insulin
Harus dengan Resep Dokter

Bagaimana Cara Tepat
Menyimpan Insulin Aspart ?

Sebelum dibuka : 
OSimpan  pada  suhu 2-8 C  atau  dipintu

kulkas (jangan simpan di freezer).
Setelah dibuka : 

OSimpan   pada  suhu  <30 C  atau  suhu
kamar dan jauhkan dari sinar matahari. 
Maksimal  penyimpanan  setelah dibuka
yaitu 28 hari.
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Hubungi Apoteker/ Tenaga Teknis 
Kefarmasian di Apotek, jika ada pertanyaan 

tentang obat yang digunakan.

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit,
jika gejala penyakit tidak membaik setelah  

menggunakan obat lebih dari 3 hari. 
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