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Bagaimana menyimpan 
INSULIN dengan benar ?

Sediaan Insulin tersedia dalam 3 kemasan, 
yaitu vial, pen dan cartridge. Insulin harus 
disimpan secara tepat untuk menjaga 
stabilitasnya sehingga insulin tidak berkurang 
efektivitasnya.  
Secara umum ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam penyimpanan insulin, 
seperti :

Insulin Vial

Kemasan : vial @ 10 ml
Kekuatan : 100 Unit/mL

Contoh :
- Humulin R
- Actrapid HM 

Tabel stabilitas dan penyimpanan insulin vial :

Nama
Produk

Suhu Lemari es Suhu Kamar

(2-8 C)o (15-30 C)o

Sesudah 
dibuka

Sebelum 
dibuka

Sesudah/Sebelum
dibuka

Humulin R

Asctrapid HM

28 hari

28 hari

Sesuai pada
wadah/
kemasan

Sesuai pada
wadah/
kemasan

28 hari

28 hari

Insulin Pen

I n s u l i n  P e n  @ 3 m l
Kekuatan : 100 Unit/mL

Insulin Pen memiliki
bentuk seperti pena
sehingga memudahkan
pasien untuk dibawa
kemana-mana.

Insulin Pen

Needle

Needle
attachment

point

Insulin
reservoir

Cap

Dose adjusment dial
injection button

Expiration
label

Insulin
cartridge
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.........
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.....

Tidak boleh dibekukan, Insulin yang beku 
harus dibuang.
Jangan pernah menggunakan insulin 
melebihi tanggal kadaluarsa yang tertera 
pada wadah.
Jangan pernah memaparkan insulin 
dengan cahaya langsung atau panas.
Periksa insulin setiap akan digunakan, 
jika sediaan insulin yang semula jernih 
berubah menjadi keruh maka tidak boleh 
digunakan lagi.
Baca prosedur penyimpanan insulin yang 
tertera pada wadah / kemasan.
Insulin yang belum dibuka yang tidak 
digunakan, harus disimpan pada lemari 
es (suhu 2-8  C).
Insulin yang telah dibuka, harus disimpan 
pada suhu kamar (suhu 15-30  C).
Jarum suntik insulin disimpan dengan 
jarum mengarah ke atas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

o

L.1.36.



Nama
Produk

Suhu Lemari es Suhu Kamar

(2-8 C)o (15-30 C)o

Sesudah 
dibuka

Sebelum 
dibuka

Sesudah/Sebelum
dibuka

Apidra

Lantus

Tidak boleh Sesuai pada
wadah/
kemasan

Sesuai pada
wadah/
kemasan

28 hari

28 hari

Novorapid

Levemir

Humalog

Basglar

Tidak boleh

Tidak boleh

Tidak boleh

Tidak boleh

Tidak boleh

Sesuai pada
wadah/
kemasan

Sesuai pada
wadah/
kemasan

Sesuai pada
wadah/
kemasan

Sesuai pada
wadah/
kemasan

28 hari

28 hari

28 hari

28 hari

Insulin   dalam   bentuk   pen   tersedia  dengan 
berbagai merk.
Contoh :  Apidra,  Lantus,  Novorapid,  Levemir, 
               Humalog dan Basaglar.
Berikut adalah tabel stabilitas dan penyimpanan 
insulin pen :

*

* = Suhu max. 25 C
Catatan :

o

Insulin Cartridge

Nama
Produk

Suhu Lemari es Suhu Kamar

(2-8 C)o (15-30 C)o

Sesudah 
dibuka

Sebelum 
dibuka

Sesudah/Sebelum
dibuka

Ezelin 28 hari Sesuai pada
wadah/
kemasan

28 hari

Sansulin Sesuai pada
wadah/
kemasan

*

28 hari*

Insulin dalam cartridge tersedia dengan 
berbagai merk.
Contoh : Ezelin, Sansulin.

Berikut adalah tabel stabilitas dan 
penyimpanan insulin cartridge :

Catatan :
* = Suhu max 25 C

Hal lain yang perlu diperhatikan :

Bacalah petunjuk penyimpanan yang ada 
dalam    wadah   insulin   sesuai   dengan 
produsen pembuatnya.
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o

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. 

28 hari
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