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Apa Novomix itu ?

Novomix adalah insulin campuran jenis analog 
yaitu aspart dan protamine aspart, dimana 
kandungan insulin aspart bekerja secara cepat dan 
Insulin protamine aspart memiliki kerja menengah 
( intermediet) .  Novomix  d igunakan untuk 
menurunkan kadar gula darah dengan menyun�kan 
insulin.

Perha�an
Novomix �dak dapat digunakan pada  :

 Anak umur dibawah 6-9 tahun.
 Memilki masalah ginjal atau ha�.
 Memiliki masalah Adrenal.
 Memiliki masalah Hipofisis.
 Memiliki masalah kelenjar �roid.

Ibu hamil.
h
h

h
h
h
h

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

Pada      orang      yang      melakukan      diet     dapat 
mempengaruhi  kadar  gula  darah  di  dalam  tubuh, 
maka     dosis     pemakaiannya    mohon    untuk    di 
konsultasikan kepada dokter. 

Cara Penggunaan Insulin
Novomix yang aman

 Sebelum menggunakan pas�kan dahulu labelnya 

L akukan penyun�kan Insulin sesuai dengan dosis 

W aktu penyun�kan dilakukan 15 menit sebelum 
makan atau  20  meni t  sesudah  makan.
H indari area penyuk�kan insulin yang sama, 
se�daknya beri jarak 2 cm dari daerah sun�kan

Jika lupa menyun�kan dan waktunya �dak 
berdekatan dengan penyun�kan selanjutnya 
(3 jam) maka segera sun�kan, tetapi jika sudah 
dekat dengan penyun�kan selanjutnya maka 
jangan menggandakan dosis yang akan disun�kan

sebelumnya

yang diresepkan dokter.

benar yaitu Insulin Novomix.

h

h

h

h

h

Paha

Perut

Tempat suntik insulin

Lengan

Pantat

Jangan melakukan penyun�kan 
jika �dak mengetahui cara penggunannya.

L.1.37.



Apa efek samping dari
Insulin Novomix ?

Hipoglikemi
S akit kepala
D yspepsia
D iare
G ejala seper� influenza
S akit punggung
F aringi�s 
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Efek samping yang sering terjadi dari penggunaan  
novomix yaitu :

SARAN :
Selalu mengantongi atau membawa makanan 
manis seper� permen, gula. 
Jika merasakan tanda-tanda hipoglikemi maka 
anda dapat langsung mengatasinya.

Apakah pernah mengalami hipoglikemi ?

Bila ragu-ragu, konsultasikan dengan dokter atau 
apoteker anda. 

Interaksi Novomix dengan
obat dan makanan

 Ethanol
  Acarbose �
  Albiglu�de
  Aloglip�n
  Aspirin
  Canagliflozin
  Chlorpropamide
  Dapagliflozin
  Deflazacort�
  Dulaglu�de�
  Empa-gliflozin�
 Exana�de inj. sol.
  Exana�de inj. susp.
  Glimepiride�
  Glipizide

Interaksi dengan obat lain

  Glyburide�
  Linaglip�n
  Liraglu�de
  Magnesium salicylate 
  Me�ormin�
  Miglitol�
  Nateglinide�
  Pioglitazone
  Rosiglitazone�
  Salsalate
  Saxaglip�n�
  Sitaglip�n
  Tolazamide�
  Tolbutamide
  Testosterone intranasal
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Interaksi dengan makanan : 
Novomix dapat berinteraksi dengan minuman 
berakohol.

Konsultasikan kepada dokter jika 
menggunakan  Insulin Novomix 

bersamaan dengan obat-obat atau 
makanan tersebut.

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Insulin Novomix ?

Sebelum dibuka :
Simpan Insulin Novomix di dalam kulkas bagian 

o opintu (suhu 2 - 8  C). 
Insulin Novomix yang belum dibuka dan disimpan 
dalam kulkas memiliki masa penyimpanan sampai 
tanggal kadaluarsa.

Setelah dibuka :
Simpan Insulin Novomix pada suhu ruang. Insulin 
Novomix yang sudah dibuka memiliki masa 
penyimpanan 28 hari walaupun masih ada sisa.

Hubungi Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian 
di Apotek, 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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