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Apa itu Insulin Glulisine

        Insulin Glulisine merupakan insulin kerja 
cepat (insulin rapid acting) yang digunakan 
untuk mengontrol uktuasi kadar gula darah 
setelah makan (post prandial) pada orang 
dengan diabetes, baik tipe 1 maupun tipe 2.
 Insulin Glulisine bekerja dengan cara 
membantu gula darah (glukosa)  masuk ke 
da lam se l -se l  seh ingga tubuh dapat 
menggunakannya untuk energi. 

Perhatian

Jangan    gunakan     jika Insulin   Glulisine  
mempunyai  riwayat   alergi   terhadap insulin 
ini atau saat kadar gula  darah  anda  rendah.
Selalu    gunakan    jarum   baru   setiap   kali 
hendak melakukan penyuntikkan. 
Jangan  gunakan  secara berulang sekalipun 
kondisinya masih tampak baik.
Hindari penggunaan  pada   Insulin  Glulisine
ibu hamil dan menyusui.
Insulin  Glulisine  hanya  akan digunakan 
pada ibu hamil  jika  manfaat  yang  diberikan  
lebih besar daripada risikonya terhadap janin.
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Bentuk Sediaan
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Bagaimana cara penggunaan
Insulin Glulisine yang aman ?

Lakukan penyuntikan insulin sesuai dengan 
dosis yang diresepkan dokter dan petunjuk cara 
penyuntikan yang disampaikan oleh dokter atau 
apoteker.
Jangan mengurangi atau menambah dosis 
insulin sesuai yang telah dianjurkan oleh dokter. 
Jika lupa menyuntikan insul in, jangan 
menggandakan  dosis  pada  pemakaian   
selanjutnya.
Penyuntikan insulin ini dilakukan 15 menit 
sebelum makan atau 20 menit setelah makan. 
Lakukan penyuntikan insulin pada titik suntik 
yang berbeda pada setiap kali suntik. 
Jangan melakukan penyuntikkan pada tempat 
yang sama dua kali berturut-turut. 
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Jangan melakukan penyuntikan tanpa 
mengetahui cara penggunaannya

Penll 3 mL, 100 international unit/mL.
Vial 10 mL, 100 international unit/mL.

L.1.39.



Apa efek samping dari 
Insulin Glulisine ?

Insulin Glulisine mungkin menyebabkan efek 
samping yang tidak diinginkan.   
Meskipun belum tentu terjadi pada setiap 
orang,  beberapa  efek  samping  perlu 
penanganan serius.

Beberapa efek samping yang umum terjadi 
adalah: 

 Kadar gula darah rendah yang ditandai dengan 
gejala:  lemah, lesu, tidak  bertenaga,  gemetar, 
berkeringat dingin.
 Peningkatan berat badan.
 Bengkak  pada  tempat penyuntikan yang terus 
menerus.
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Segera hubungi dokter bila anda mengalami 
efeksamping serius ketika menggunakan 
Insulin Glulisine. OVERWEIGHT

Interaksi Insulin Glulisine
dengan obat lain

Insulin Glulisine dapat berinteraksi dengan 
obat : acarbose, insulin lispro, insulin aspart, 
kalium klorida, captopril, aspirin, dexametason, 
metilprednisolon.

Konsultasikan dengan dokter Anda terkait 
penggunaan seluruh obat-obatan yang sedang 
Anda konsumsi. 

Hindari kebiasaan merokok dan konsumsi 
minuman beralkohol dalam penggunaan 
Insulin Glulisine. 

Cara mendapatkan Insulin Glulisine
    Harus dengan Resep Dokter

Bagaimana Cara Tepat
Menyimpan insulin ?

Hubungi apoteker/ tenaga teknis 
kefarmasian di Apotek, jika ada pertanyaan 

tentang obat yang digunakan.
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Sebelum kemasan dibuka:
Simpan di dalam kulkas (2-8°C). 
Tidak boleh disimpan di freezer.
 Insulin  yang belum dibuka dan disimpan 
dalam kulkas masih  dapat  digunakan  
sampai  tanggal  kadaluarsa.

Setelah kemasan dibuka:
 Simpan  pada  suhu ruangan (15-25°C) dan 
terlindungi dari paparan sinar matahari 
langsung atau suhu panas.
 Digunakan   selama   28  hari. Insulin  harus  
dibuang setelah  28  hari  dengan cara 
keluarkan isi insulin dari kemasan dan   
bengkokkan jarum pen,  kemudian 
masukkan  ke dalam  wadah atau plastik dan 
buang ke tempat sampah.
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