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Potilastiedote 
 
TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE koskien Humalog® 200 yksikköä/ml KwikPen™ 
(lisproinsuliini)-valmistetta 
 
Tämän kirjeen tarkoituksena on antaa sinulle tärkeää tietoa uuden Humalog 200 
yksikköä/ml KwikPen (lisproinsuliini)-valmisteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Ennen 
kuin käytät tätä valmistetta varmista, että luet Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-
valmisteen pakkausselosteen ja käyttöohjeen lisätietojen osalta.  
 
Mikä Humalog on? 
• Humalog on nopeavaikutteinen insuliini (ateriainsuliini), jota käytetään diabeteksen 
hoidossa. Sen vaikutus perustuu verensokeritasosi alentamiseen. 
• Humalog-injektionestettä on saatavilla kahtena eri vahvuutena. Humalogin määrä 
yksikköinä millilitraa (ml) kohden eri vahvuuksilla on: 

o 100 yksikköä/ml ja 
o 200 yksikköä/ml 

Mikä Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen on? 

KwikPen on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka on suunniteltu annostelemaan 
Humalogia subkutaanisena injektiona (injektio ihon alle). 

• Humalog 100 yksikköä/ml injektionestettä on saatavilla injektiopulloissa, 
ampulleissa ja KwikPen-kynissä 

• Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä on saatavilla AINOASTAAN 
esitäytetyissä kynissä (Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen). 

• Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen sisältää kaksi kertaa niin paljon 
insuliiniyksikköjä jokaisessa millilitrassa kuin Humalog 100 yksikköä/ml KwikPen. 

 
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-
valmistetta? 

• Pistä Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä AINOASTAAN esitäytetyllä 
KwikPen-kynällä, jossa se toimitetaan. 

• ÄLÄ vedä Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä KwikPen-kynästä 
insuliiniruiskuun. Insuliiniruiskun merkinnät eivät mittaa annostasi oikein.   

• Käyttäessäsi Humalog 200 yksikköä/ml injektionestettä jossain muussa insuliinin 
annosteluvälineessä, kuten insuliiniruiskussa tai insuliinipumpussa, seurauksena 
voi olla yliannostus, jonka aiheuttama matala verensokeri VOI SAATTAA SINUT 
HENGENVAARAAN.   
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• Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-kynän annoslaskuria tulee aina käyttää 
annoksen valitsemisessa. Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-insuliinikynä antaa 
valitun annoksen tarkasti. 

• Älä muuta annostasi, jos vaihdat yhdeltä Humalog-vahvuudelta toiselle. Tämä voi 
johtaa ali- tai yliannosteluun ja tämän seurauksena joko korkeaan tai matalaan 
verensokeritasoon. 

• Tarkista ennen annoksen pistämistä, kuinka monta yksikköä Humalog 200 
yksikköä/ml KwikPen-injektionestettä on valittu. 

• Kun saat insuliinia, tarkista aina paketista ja kynän etiketistä insuliinin nimi, tyyppi ja 
vahvuus. Varmista, että saat Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-injektionestettä, 
jota lääkärisi on sinulle määrännyt.  

• Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-pakkaus sisältää seuraavat ominaisuudet, jotka 
auttavat sinua varmistamaan, että saat oikeaa lääkettä: 

o Keltainen varoituslaatikko, jossa seuraava teksti: "Käytä ainoastaan tämän 
kynän kanssa tai seurauksena voi olla vakava yliannostus. " 

o Vahvuus 200 yksikköä/ml on merkitty keltaiseen laatikkoon. 
o Taustaväri on tummanharmaa toisin kuin Humalog 100 yksikköä/ml 

KwikPen-valmisteessa, jossa taustaväri on valkoinen.  
 

• Esitäytetty kynä itsessään sisältää seuraavat ominaisuudet, jotka auttavat sinua 
varmistamaan, että saat oikean kynän: 

o Kynän väri on tummanharmaa. 
o Kynän etiketti on viininpunainen ja sisältää ruudullisen laatikon. 
o Vahvuus 200 yksikköä/ml on merkitty keltaiseen laatikkoon. 

 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit 
ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan www-sivusto: www.fimea.fi tai Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 
Fimea. 
 
Voit raportoida Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-injektionestettä käyttävillä potilailla 
esiintyviä lääkitysvirheitä, haittavaikutuksia tai tuotevalituksia myös ottamalla yhteyttä 
myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan: Oy Eli Lilly Finland Ab, puh.09- 854 5250 
(vaihde). 
 
Tämän tiedotteen tarkoituksena ei ole antaa täydellistä kuvausta Humalog 200 yksikköä/ml 
KwikPen-injektionesteen käyttöön liittyvistä riskeistä. Ennen kuin käytät tätä tuotetta, 
varmista, että luet Humalog 200 yksikköä/ml KwikPen-valmisteen pakkausselosteen ja 
käyttöohjeen lisätietojen osalta. Jos sinulla on kysyttävää Humalog 200 yksikköä/ml 
KwikPen-valmisteesta, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin tai Lillyn 
lääketieteelliseen informaatiopalveluun, puh. 0800 140 240 (arkisin 9-15) tai 
medinfo@lilly.com.  

http://www.fimea.fi/

