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Apa itu Insulin Detemir Flexpen ?
Dan apa gunanya ?

Insulin detemir expen merupakan insulin buatan 
berbentuk pen yang memiliki efek kerja lama  
yaitu 12-24 jam.

Insulin digunakan untuk mengendalikan gula 
darah yang tinggi pada pasien saat tidak ada 
asupan makanan (insulin basal).
Dapat mengontrol gula darah  pada pasien 3-4 
jam setelah disuntikkan.

Perhatian

Jangan menghentikan  penggunaan insulin 
tanpa berkonsultasi dengan dokter.
Waspada terhadap gejala efek samping dan 
segera hubungi dokter jika keluhan tidak 
membaik.
Insulin Detemir jangan disuntikkan melalui 
pembuluh darah intravena atau dibawah otot  
(intramuskular).
Beritahukan kepada dokter apabila dalam 
keadaan hamil dan menyusui.
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Bagaimana cara penggunaan
yang aman ?

Periksa label untuk memastikan jenis 
insulin yang akan digunakan.
Selalu gunakan jarum baru setiap kali 
menyuntikkan untuk mencegah 
kontaminasi.
Jarum dan levemir expen tidak boleh 
digunakan bersama atau dibagikan 
dengan orang lain.

Dosis insulin basal : 
Sesuai dengan instruksi dokter.

Cara penggunaan : 
Disuntikan dibawah kulit 1 kali diwaktu 
yang sama setiap hari (setiap pagi 
atau setiap malam).
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Tempat Penyuntikkan :
Hanya disuntikkan di bagian tubuh 

yang berlemak, yaitu pada bagian perut, 
paha atas, lengan, pantat.L.1.40.

Tempat sun�k Insulin

Pantat

LenganPerut

Paha



Apa efek samping dari
detemir ?

Detemir mungkin menyebabkan efek samping. 
Beritahu  dokter apabila mengalami  gejala yang 
berat seperti :

  Hipoglikemia. h
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Interaksi detemir dengan
Makanan dan obat lain :

Apa saja gejalanya ?

Perubahan mood

Gemetar

Pucat

Penglihatan kaburBerkeringat

Pusing

Kepala pusing

Sangat lelah
Lapar

Saran
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Bagaimana Cara Tepat
Menyimpan insulin determir :

Sebelum dibuka : 
oDisimpan pada suhu 2-8 C (pada pintu lemari 

es).

Setelah digunakan :  
 oDisimpan   pada  suhu  dibawah  30 C  (pada  

suhu ruangan ) selama 6 minggu.

Interaksi dengan obat lain:

Oral Antidiabetes.               Beta Blockers.   
ACE Inhibitor.                        
 Salisilate.
 Monoamin Oksidase Inhibitor. 
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Interaksi dengan makanan / minuman :

Detemir dapat berinteraksi dengan minuman 
beralkohol.

Kontrasepsi oral
h
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Jangan disimpan di freezer / jangan
dibekukan

Cara mendapatkan insulin harus dengan 
resep dokter

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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Reaksi alergi (nyeri, kemerahan, gatal-gatal, 
peradangan, memar, bengkak).
Infeksi saluran pernafasan atas,
Peningkatan berat badan. 

Mengatur pola makan.
Olah raga secara teratur.
Segera makan/minum yang manis seperti 
permen atau kue saat dirasakan gejala 
hipoglikemia pada tubuh.
Beri label tanggal saat pertama membuka 
insulin dan buang sisa Insulin jika sudah lebih 
dari 1 bulan digunakan.Segera hubungi dokter

bila merasakan gejala hipoglikemia
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