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Lilly insulines en insulinevormen

Snelwerkende
insuline analoog

Verlengdwerkende
NPH insuline

50% Snelwerkende
insuline analoog
50% Verlengd-
werkende insuline

30% Kortwerkende
insuline 
70% Verlengd-
werkende insuline

Humuline®

NPH

Humuline®

30/70

Kortwerkende
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Humuline®

Regular

25% Snelwerkende
insuline analoog
75% Verlengd-
werkende insuline
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Mix 25
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Mix 50
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Humalog®

HumaPen® Memoir™

HumaPen® Luxura™

HumaPen® Luxura HD™

* KwikPen™ : vanaf jan 2011 met in kleur gecodeerde doseerknoppen beschikbaar

Voor meer informatie over de Lilly insulines of de Lilly insulinepennen 
bel de Lilly Nederland - Medische Informatie Service 0800-MEDISCH (6334724) 
of kijk op www.lillydiabetes.nl

* Schematische weergave insuline-activiteit in uren. Exact werkingsprofiel kan per patiënt verschillen.

Humalog® KwikPen™ *

Humalog® Mix25 KwikPen™ *

Humalog® Mix50 KwikPen™ *

Humuline® NPH Pen™

insuline lispro (rDNA oorsprong)

Voorgevulde insulinepennen: Navulbare insulinepennen:



Referenties: 1. 1b tekst Humalog, Humalog Mix25 en Humalog Mix50, januari 2011, 2. Roach et al. Diab. Care 1999;22: 1258-1261, 3. Koivisto et al. Diabetes Care. 1999; 22: 459-462, 4. Schernthaner et al. Horm Metab Res 2004; 36: 188-193

Verkorte productinformatie Humalog®, Humalog® Mix25 en Humalog® Mix50
Naam en farmaceutische vorm: Humalog (Insuline Lispro) insuline (oplossing voor injectie), Humalog Mix25 en Humalog Mix50 (beiden witte suspensie voor injectie). Samenstelling: één ml bevat 100 E (overeenkomend met 3,5 mg) 
insuline lispro (van recombinant DNA oorsprong, geproduceerd in E. Coli). Humalog Mix25 en Mix50 is een voorgemengde suspensie bestaande uit insuline lispro (snelwerkend humane insuline analogon) en insuline lispro protamine 
suspensie (middellang werkend humane insuline analogon). Farmacotherapeutische groep: Humalog: snelwerkend humaan insuline analogon, ATC code A10AB04; Humalog Mix25 en Mix50: middellang met snelwerkend human 
insuline analogon, ATC code A10AD04. Indicaties: voor de behandeling van volwassenen en kinderen met diabetes mellitus die insuline nodig hebben voor de handhaving van normale glucosehomeostase. Humalog is óók geïndiceerd 
voor de initiële stabilisatie bij diabetes mellitus. Dosering: de dosering dient door de arts te worden bepaald, volgens de behoefte van de patiënt. Humalog Mix25 en Humalog Mix50 nooit intraveneus toedienen. Contra-indicaties: 
overgevoeligheid voor Insuline Lispro of een van de andere bestanddelen en hypoglykemie. Waarschuwingen: overschakelen van een patiënt naar een ander type of merk insuline dient onder strikt medische supervisie te geschieden.  
Na het omzetten van een patiënt van een insuline van dierlijke oorsprong naar insuline van humane oorsprong, werd gemeld dat de vroege waarschuwingssignalen van hypoglykemie als minder duidelijk werden ervaren of anders 
werden ervaren dan voorheen. Ten gevolge van nierinsufficiëntie en leverfunctiestoornis kan de insulinebehoefte afnemen.  De insulinebehoefte kan zijn toegenomen gedurende ziekte of emotionele stoornissen. Het gebruik van 
inadequate doseringen of stopzetting van de behandeling kan leiden tot hyperglykemie en diabetische ketoacidose (potentieel levensbedreigende situaties). Aanpassing van de insulinedosering kan ook nodig zijn bij verhoogde 
fysieke inspanning of bij een verandering in het gebruikelijke dieet. Humalog dient alleen aan kinderen te worden voorgeschreven wanneer een voordeel te verwachten is in vergelijking met oplosbare insulinen. Bijwerkingen: Meest 
frequent (niet te bepalen hoeveel precies omdat dit wordt veroorzaakt door diverse factoren): hypoglykemie. Ernstige hypoglykemie kan leiden tot bewusteloosheid en in extreme gevallen tot overlijden. Vaak (1/100 tot < 1/10): lokale 
overgevoeligheidsreacties (roodheid, zwelling en jeuk rond de injectieplaats). Zelden (1/10.000 tot < 1/1.000): systemische allergie en gegeneraliseerde allergie (rash over het gehele lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling, 
bloeddrukdaling, snelle pols, of transpiratie). Ernstige gevallen van gegeneraliseerde allergie kunnen levensbedreigend zijn. Soms (1/1.000 tot < 1/100): lipodystrofie. Bewaring: ongebruikte Humalog en Humalog Mix bewaren in de 
koelkast (2°C - 8°C). Niet bevriezen. Niet blootstellen aan overmatige hitte of direct zonlicht. Na het eerste gebruik: 28 dagen bewaren beneden + 30°C. Niet bevriezen. De voorgevulde pen dient niet met bevestigde naald bewaard te 
worden. Aflevering: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer informatie: zie de geregistreerde SPC-tekst. Raadpleeg vóór gebruik de bijsluitertekst. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly Nederland, Grootslag 
1-5, 3991 RA Houten, telefoon 030-6025800. Datum: januari 2011. 

Verkorte productinformatie Humuline® vormen
Benaming, samenstelling en vorm: Humuline NPH patroon, Humuline Regular patroon en Humuline 30/70 patroon in patronen van 3 ml (5 patronen per verpakking). Humuline-Pen NPH in voorgevulde pen is een niet te hergebruiken 
insulinepen van 3 ml (5 pennen per verpakking). Humuline Regular is een oplossing voor injectie. Humuline NPH en Humuline 30/70 zijn suspensies voor injectie. Het werkzame bestanddeel is humane insuline (van recombinant DNA 
oorsprong) 100 I.E./ml. Farmacotherapeutische groep: humane insuline, ATC-code A10AD01. Indicatie: behandeling van patiënten met diabetes mellitus die insuline nodig hebben voor de handhaving van de glucose homeostase. Do-
sering: individueel, op geleide van het bloedsuikergehalte. Contra-indicaties: hypoglykemie; overgevoeligheid voor Humuline of één van de bestanddelen. Humuline NPH en Humuline 30/70 mogen nooit intraveneus worden gegeven. 
Waarschuwingen: overschakelen naar ander merk/type insuline alleen onder strikt medische supervisie. Veranderingen in sterkte, merk, type, oorsprong en/of methode van fabricage kunnen een verandering in dosering nodig maken. 
Bij een sterk verbeterde bloedglucose instelling kunnen de vroege waarschuwings-signalen van een hypoglykemie minder duidelijk of anders ervaren worden dan voorheen. Dit kan ook gebeuren bij een lange historie van diabetes, 
diabetische zenuwaandoening of co-medicatie zoals bètablokkers. Niet gecorrigeerde hypo- of hyperglykemische reacties kunnen leiden tot bewusteloosheid, coma en de dood. Inadequate dosering of stopzetten van de behandeling 
kan leiden tot potentieel levensbedreigende hyperglykemie en diabetische ketoacidose. De behandeling met humane insuline kan vorming van antilichamen veroorzaken. In geval van ziekten van de bijnier, hypofyse of schildklier en 
bij nier- of leverinsufficiëntie kan de insulinebehoefte zijn veranderd. De insulinebehoefte kan toenemen gedurende ziektes of in geval van emotionele stoornissen. Aanpassing van de dosering kan nodig zijn bij een verhoogde fysieke 
inspanning of verandering van dieet. Gebruik bij zwangerschap en lactatie: gedurende de zwangerschap is het van belang een goede instelling te handhaven bij met insuline behandelde patiënten. Bij borstvoeding kan het nodig zijn 
de dosering en/of dieet aan te passen. Bijwerkingen: hypoglykemie is het meest frequent gemeld. Ernstige hypoglykemie kan leiden tot bewusteloosheid, en in extreme gevallen de dood. Lokale overgevoeligheidsreacties (roodheid, 
zwelling, en jeuk op de plaats van injectie) treden vaak op. Zeer zelden optredende systemische allergie is gegeneraliseerde allergie voor insuline: rash over het gehele lichaam, kortademigheid, piepende ademhaling, bloeddrukdaling, 
snelle pols, of transpiratie. Ernstige gevallen kunnen levensbedreigend zijn en onmiddellijke behandeling is noodzakelijk. Lypodystrofie kan optreden op de injectieplaats. Bewaren: in de koelkast (2-8°C). Niet bevriezen, niet blootstellen 
aan overmatige hitte of direct zonlicht. Pennen en patronen in de verpakking bewaren. Eenmaal in gebruik is de houdbaarheid 28 dagen, indien bewaard onder 30°C. Afleverstatus: U.R. Prijzen en vergoeding: zie Z-index (taxe). Meer 
informatie: zie de geregistreerde SPC-tekst. Raadpleeg voor gebruik de bijsluiter. Informatie is op aanvraag verkrijgbaar bij Eli Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, tel: 030-602 58 00. Datum herziening: augustus 2010. N
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Als basaal insuline niet voldoende is

VOEG TOE SWITCH

Humalog 1x dagelijks - insulinepro�el

Humalog 3x dagelijks - insulinepro�el Humalog Mix 50 2x dagelijks - insulinepro�el

®

Injectie Humalog Mix 50

Humalog Mix 25 2x dagelijks - insulinepro�el

Injectie Humalog Mix 25

Humalog®:
Flexibele maaltijdinsuline, eten is spuiten1

Humalog® Mix25:
voor nuchtere en postprandiale controle van bloedglucose1,2,3

Humalog® Mix50:
extra grip op postprandiale pieken1,4

De diagrammen zijn theoretische weergaven van de werking van 
insulines.Het exacte werkingsprofiel kan per patiënt verschillen.


