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Apa itu Insulin Glargine?
 Insulin  Glargine  merupakan  insulin
kerja panjang yang digunakan untuk             
menambah sejumlah insulin basal yang 
seharusnya dihasilkan secara normal oleh 
tubuh, namun �dak dihasilkan  pada 

 Insulin glargine �dak dapat digunakan untuk
mengatasi diabetes ketoasidosis.

 Jangan  menggunakan  Insulin Glargine jika 
kadar     gula     darah    rendah    atau    jika 
mempunyai riwayat alergi terhadap insulin 
glargine.

 Gan�  jarum  insulin se�ap kali pemakaian 
dan   jangan  gunakan  jarum  insulin  yang 
sama bersamaan dengan orang lain.

 Beritahukan kepada dokter apabila  dalam 
keadaan hamil dan menyusui.
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Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ?

 Gunakan insulin glargine satu kali sehari pada 
waktu yang sama se�ap hari (se�ap pagi atau 
se�ap malam).

 Penggunaan  insulin memerlukan pola makan 
yang   teratur   agar  �dak  terjadi  penurunan 
kadar gula darah di bawah normal.

 Jika     lupa     menyun�kkan    insulin,    jangan 
menggunakan   dosis   dobel   pada   keesokan 
harinya, gunakan dosis seper� biasa.

 Cek kadar gula darah ru�n se�ap hari, dan cek 
HbA1C �ap �ga bulan sekali.
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Gunakan Insulin Glargine sesuai petunjuk aturan 
pakai yang tepat dan benar.  
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Penll 3 mL, 100 international unit/mL.
Vial 10 mL, 100 international unit/mL

Bentuk Sediaan:

pada penderita diabetes mellitus.

Perha�an

L.1.38.



Apa efek samping dari Insulin 
Glargine?

Insulin Glargine mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila mengalami 
gejala yang berat seper� :

Kadar  gula darah rendah  (ditandai dengan 
gejala : lemah, lelah, bingung, berkeringat 

Nyeri dada
dingin, mual, muntah.
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Insulin Glargine dapat menyebabkan efek 
samping yang jarang terjadi seper� :

 Nyeri pada tempat penyun�kkan.
P erubahan jaringan lemak pada tempat 
penyun�kkan insulin.
K adar kalium rendah.
S akit kepala.
R uam dan kemerahan pada kulit.
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Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
masalah atau keluhan ke�ka menggunakan 
obat ini. 

Interaksi Insulin Glargine dengan
obat lain

Insulin Glargine  dapat berinteraksi dengan
obat an�diabetes lain,seper�: Pramlin�de,
 Acarbose  dan obat an�hipertensi seper� : 
Captopril, Candesartan. 

Insulin    glargine    juga    dapat   berinteraksi 
dengan obat an�radang, seper� : 
Dexametason    dan    Me�lprednisolon,   bila 
menggunakan obat bersamaan konsultasikan 
dengan dokter.
 
Konsultasi dengan dokter bila menggunakan 
obat herbal dan suplemen.
 
Hindari  kebiasaan  merokok  dan  konsumsi 
minuman   beralkohol   dalam   penggunaan 
insulin glargine.
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Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Insulin Glargine?

Sebelum dibuka, simpan Insulin Glargine di dalam 
kulkas bagian pintu (2-8 C).
Tidak boleh disimpan di Freezer.
Insulin Glargine yang belum dibuka dan disimpan
dalam kulkas memiliki masa penyimpanan sampai 
tanggal kadaluarsa.

Setelah dibuka, simpan insulin Glargine pada suhu 
ruang.
Insulin  glargine  yang sudah dibuka memiliki masa  
penyimpanan  28  hari  sekalipun  isi masih ada.

Hubungi Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian 
diApotek, jika ada pertanyaan tentang obat 

yang digunakan.

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

  menggunakan obat lebih dari 3 hari. 
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