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Mengapa Insulin diresepkan ?

Diabetes berar� glukosa darah atau gula darah 
anda terlalu �nggi. Jika anda �dak dapat 
mengontrol diabetes anda dengan pilihan 
makanan dan ak�fitas fisik maka anda perlu 
obat-obatan. Salah satu obat yang dapat 
digunakan untuk mengontrol kadar gula darah 
anda adalah dengan insulin.

Insulin merupakan hormon  yang membantu 
glukosa masuk ke dalam  sel-sel  untuk 
memberikan energi sehingga dapat mengontrol 
jumlah gula darah dalam tubuh.

Obat ini dapat digunakan untuk membantu 
mengontrol jumlah gula darah  pada orang  
yang tubuhnya dapat memproduksi insulin 
secara alami (Diabetes �pe 2) maupun pada 
orang di mana tubuh �dak dapat memproduksi 
insulin secara alami (Diabetes �pe 1).

Penggunaan Insulin

Insulin tersedia dalam beberapa kemasan 
yaitu insulin dengan dosis sekali pakai, vial dan 
catridge.

Insulin biasanya disun�kkan secara subkutan       
(dibawah kulit), dan dapat disun�kkan 
beberapa kali dalam sehari tergantung dari 
jenis insulin dan kondisi pasien.

Untuk penggunaan insulin terutama insulin 
pen,   jarumnya harus selalu digan� setelah 
digunakan.     
Tempat penyun�kan insulin harus berpindah-
pindah bisa di lengan atas, paha, perut dan 
pantat.

Jika menggunakan Insulin :

Jangan digunakan lagi bila sudah keruh.

 Bila mendapatkan insulin NPH, jangan digunakan 

lagi bila sudah ada endapan pu�h pada dinding 

dan bagian bawah wadah insulin.

 Jangan menggunakan insulin yang sudah melebihi 

tanggal kadaluwarsa.

Jangan menggunakan insulin melebihi dosis yang 

dianjurkan oleh dokter

Tempat sun�k Insulin

Pantat

LenganPerut

Paha
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Efek samping yang mungkin terjadi 
pada pemakaian Insulin

Diet yang harus diiku�

 Iku� la�han  dan  rekomendasi  diet  yang 
direkomendasikan  oleh  dokter  atau ahli 
gizi,  makan makanan yang sehat, berolah
raga  teratur,  dan  turunkan  berat  badan 
jika perlu. 

Bagaimana penyimpanan Insulin 
yang benar ?
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Interaksi Obat
Obat  atau  minuman  yang  mempengaruhi 

metabolisme glukosa bila digunakan bersama dengan 

insulin :
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Kasus Over dosis

Hubungi Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian
 (TTK) 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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Alkohol dapat meningkatkan efek hipoglikemi
ACEI (Captopril) dapat menimbulkan efek 
hipoglikemi
Isoniazid dapat menghambat efek hipoglikemi

Konsultasikan kepada dokter bila menggunakan 
insulin bersamaan dengan obat-obatan atau 
makanan

Insulin harus disimpan pada suhu 2-8 C (lemari es, 
bukan di frezer) bila belum dibuka, dan dapat 
digunakan sampai tanggal kadaluwarsa.

Insulin disimpan pada suhu 15-30 C (suhu kamar) 
bila sudah dibuka, dan hanya dapat digunakan 
sekitar 4 - 6 minggu (tergantung jenis insulin, baca 
brosur insulin).

Jauhkan insulin dari sumber panas dan cahaya 
matahari  langsung.

INSULIN harus disimpan secara tepat untuk menjaga 

stabilitas    sehingga   insulin   �dak   berkurang 

Penyimpanan insulin yang benar  antara lain :

efek�vitasnya.
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Beritahu dokter bila anda mengalami 

tanda- tanda :

Kemerahan, bengkak, dan gatal di daerah 
tempat sun�kan. 
Penebalan kulit  pada  tempat  yang anda
sun�kkan. 
Sembelit. 
Berat badan meningkat
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Efek samping yang serius yang perlu di waspadai 

dan harus segera menghubungi dokter bila : 

Sesak nafas
Pusing
Ruam kulit
Gatal seluruh tubuh.
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Gejala overdosis : gejala  hipoglikemi, kejang  dan 

kehilangan kesadaran.

Gejala hipoglikemi : pusing, keluar keringat dingin.

Kontrol  secara  teratur  kadar  gula darah puasa, 
kadar   gula   darah  2 jam  sesudah   makan  dan 
HbA1c  untuk  menentukan  respon  tubuh  anda
 terhadap  insulin ataupun obat diabetes lainnya 
yang digunakan.
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