
 Insulin Lispro merupakan obat yang 
digunakan untuk mengobati diabetes 
tipe I maupun tipe II. Insulin lispro 
bekerja dengan sangat cepat untuk 
menurunkan kadar gula dalam darah .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sebelum menggunakan Insulin Lispro, 
beritahu dokter dan apoteker jika anda 
pernah mengalami reaksi alergi 
terhadap  insulin lispro, humulin dan 
obat lainnya , bila rutin mengonsumsi 
vitamin atau suplemen lainnya, bila 
memiliki riwayat penyakit jantung, hati 
atau ginjal.  

Apa itu Insulin Lispro ? 

 

 Insulin lispro tersedia dalam bentuk    
injeksi larutan maupun suspensi         
kemasan 100 units dalam 1 ml. 

 Injeksi larutan secara subkutan       
disuntikkan 15 menit sebelum makan 
atau segera setelah makan sedangkan        
suspensi disuntikkan 15 menit sebelum 
makan.  

 Injeksi subkutan (di bawah kulit), 
penggunaan sesuai arahan oleh dokter 
atau apoteker dengan area tempat    
suntik paha, lengan atas, perut atau 
pantat, JANGAN menyuntikkan di   tem-
pat yang sama secara terus-menerus.  

 Jangan berhenti menggunakan produk 
insulin lispro tanpa konfirmasi dokter. 

 Ikuti petunjuk pada resep dan tanyakan 
kepada dokter atau apoteker apabila 
ada yang tidak dimengerti. 

 Bila lupa menyuntikkaan obat, segera 
suntikkan dosis yang terlewat setelah 
makan, jika mendekati dengan wktu do-
sis berikutnya, konsultasikan dokter ter-
lebih dahulu, JANGAN mengambil dosis 
ganda untuk menyuntikkan obat yang 
terlewat. 

 
  

 

Bagaimana cara penggunaan 
yang aman ? 
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Insulin Lispro  mungkin menyebabkan efek 
samping. Beritahu dokter apabila 
mengalami gejala yang berat seperti : 
 Hipoglikemia berat 
 Reaksi hipersensitivitas 
 Diare 
 Infeksi saluran pernapasan atas 

 

 
Beberapa efek samping adalah serius, 
namun sangat jarang terjadi, tetapi jika 
anda mengalaminya segera hubungi 
dokter : 
 Ruam kulit dan gatal-gatal 
 Detak jantung tidak normal 
 Sesak nafas 
 Peningkatan berat badan dalam waktu 

singkat 
 Pembengkakan lengan, kaki dan tangan 
 
 
Segera hubungi dokter jika anda mengalami 
masalah atau keluhan ketika menggunakan 
obat ini.  
 

Apa efek samping dari               
Insulin Lispro ? 

  

Simpan obat dalam kemasannya, tertutup 
rapat dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. 
Simpan insulin lispro yang belum terbuka   
dalam lemari es, jangan dibekukan./freezer 
Jika tidak tersedia dapat disimpan pada suhu 
kamar di tempat yang sejuk dan kering.      
Insulin bentuk vial dan pen dapat disimpan 
selama 28  hari 

 

 
 

 

Sebaiknya anda jangan menggunakan      
Insulin Lispro bersamaan dengan obat ini: 

 Metformin 
 Miglitol 
 Pioglitzone 
 Exenatide 
 Sitagliptin 
 Liraglutide 
 Saxagliptin 

 
 
 

Cara mendapatkan Insulin Lispro 
Harus dengan Resep Dokter 

 

Bagaimana Cara Tepat 
Menyimpan Insulin Lispro ? 

Interaksi Insulin Lispro dengan 
obat lain 
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Hubungi apoteker / Asisten Apoteker 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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