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Patientinformation 
 
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION för Humalog® 200 enheter/ml KwikPen™ (insulin 
lispro) 
 
Detta är information om hur du ska använda din nya Humalog 200 enheter/ml KwikPen 
(insulin lispro) på ett säkert och korrekt sätt. Läs bipacksedeln och bruksanvisningen som 
följer med Humalog 200 enheter/ml KwikPen för information, innan du använder läkemedlet.  
 
Vad är Humalog? 
 
• Humalog är ett snabbverkande (måltids) insulin som används för att behandla diabetes.  

Det verkar genom att reducera din glukosnivå i blodet.   
• Humalog lösning för injektion är tillgänglig i 2 styrkor. Mängd Humalog i enheter per 

milliliter (ml): 
 

o 100 enheter/ml och 
o 200 enheter/ml 

 
Vad är Humalog 200 enheter/ml KwikPen? 
 
KwikPen är en förfylld penna för engångsbruk som utformats för att kunna ge Humalog som 
en subkutan injektion (injektion under huden). 
 
• Humalog 100 enheter/ml lösning för injektion är tillgänglig som injektionsflaska, ampull 

och KwikPen. 
• Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion är ENDAST tillgänglig i förfylld penna 

(Humalog 200 enheter/ml KwikPen).  
• Humalog 200 enheter/ml KwikPen innehåller dubbelt så många insulinenheter per ml som  

Humalog 100 enheter/ml KwikPen. 
 

 
Vad du behöver veta innan du använder Humalog 200 enheter/ml KwikPen? 
 
• Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion ska ENDAST injiceras med den KwikPen 

som läkemedlet levereras i.  
• Drag INTE upp Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion från KwikPen med en 

insulinspruta.  Markeringarna på insulinsprutan mäter inte dosen korrekt.  
• Att använda Humalog 200 enheter/ml lösning för injektion i annan typ av 

doseringshjälpmedel,  såsom en insulinspruta eller en infusionspump, kan orsaka en 
överdos som ger mycket lågt blodsocker och KAN VARA LIVSHOTANDE.  

• Dosindikatorn på Humalog 200 enheter/ml KwikPen ska alltid användas för att ställa in 
dosen. Humalog 200 enheter/ml KwikPen kommer att ge exakt den dos som ställts in. 

• Omvandla inte dosen om du ändrar från en Humalogstyrka till en annan. Det kan leda till 
under- eller överdosering vilket kan ge högt eller lågt blodsocker.  

• Kontrollera hur många enheter du har ställt in av Humalog 200 enheter/ml KwikPen innan 
du injicerar dosen. 
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• Kontrollera alltid förpackningen och den förfyllda pennans etikett så att namn, insulintyp 

och styrka stämmer när du får den på apoteket. Försäkra dig om att du fått den Humalog 
200 enheter/ml KwikPen som din läkare har ordinerat.  
 

• Kartongen med Humalog 200 enheter/ml KwikPen har följande karakteristika som hjälper 
till att försäkra dig om att du fått rätt läkemedel:  

o En gul varningsruta med texten “Används endast i denna penna, annars finns risk 
för allvarlig överdos.” 

o Styrkan 200 enheter/ml är skriven i en gul ruta. 
o Bakgrundsfärgen är mörkgrå istället för vit som på Humalog 100 enheter/ml 

KwikPen. 
 

• Den förfyllda pennan har följande karakteristika som hjälper till att försäkra dig om att du 
har rätt penna:  

o Pennan är mörkgrå. 
o Pennans etikett är vinröd och har en mönstrad ruta.    
o Styrkan 200 enheter/ml är skriven i en gul ruta.  

 
Rapportering av biverkningar 
 
Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera 
biverkningar direkt webbplats: www.fimea.fi eller Säkerhets-och utvecklingscentret för 
läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea. 

Vid felmedicinering, biverkningar eller reklamationer för patienter som använder Humalog 
200 enheter/ml KwikPen, du kan också rapportera till lokal innehavare av försäljningstillstånd 
Oy Eli Lilly Finland Ab, tel. 09-8545250 (växel). 

Denna information är inte en fullständig beskrivning av risker i samband med användning av 
Humalog 200 enheter/ml KwikPen. Läs bipacksedeln och bruksanvisningen som följer med 
Humalog 200 enheter/ml KwikPen för information, innan du använder läkemedlet. Om du har 
frågor om din Humalog 200 enheter/ml KwikPen, kontakta sjukvårdspersonal för råd eller Lilly 
Medicinsk Information tel. 0800 140 240 (på vardagar 9-15) eller medinfo@lilly.com. 

http://www.fimea.fi/

