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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS 
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1. HEITI LYFS 

 

Humulin NPH KwikPen 100 a.e./ml stungulyf, dreifa  

 

 

2. INNIHALDSLÝSING 

 

1 ml inniheldur 100 a.e./ml mannainsúlín (framleitt í E.coli með erfðatækni) 

 

1 áfylltur penni inniheldur 3 ml sem jafngildir 300 a.e. af ísófaninsúlíni 

 

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1. 

 

 

3. LYFJAFORM 

 

Stungulyf, dreifa í áfylltum lyfjapenna.  

 

Humulin NPH er sæfð dreifa sem inniheldur hvíta kristalla af ísófan-mannainsúlíni í jafnþrýstnum 

fosfatbuffer. 

 

 

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR 

 

4.1 Ábendingar 

 

Til meðferðar á sykursýki hjá sjúklingum sem þurfa insúlín til að viðhalda blóðsykri innan 

viðmiðunarmarka.  

 

4.2 Skammtar og lyfjagjöf 

 

Skammtar 

Læknir ákveður skammta eftir þörfum sjúklings. 

 

Börn 

Engin gögn liggja fyrir. 

 

Lyfjagjöf 

 

Humulin NPH í áfylltum lyfjapenna er eingöngu ætlað til inndælingar undir húð. 

Lyfið má ekki undir nokkrum kringumstæðum gefa í bláæð. 

 

Lyfið á að gefa undir húð í upphandlegg, læri, sitjanda eða kvið. Skipta skal um stungustað þannig að 

sami stungustaður sé ekki notaður oftar en um það bil einu sinni í mánuði, til að minnka líkur á 

fitukyrkingi og húðmýlildi (sjá kafla 4.4 og 4.8). 

 

Þegar lyfið er gefið undir húð skal þess gætt að dæla ekki Humulin insúlíni í æð.  

Stungustað skal ekki nudda eftir inndælingu insúlíns. Sjúklingum skal kennt að sprauta sig rétt. 

 

Fylgiseðill með leiðbeiningum um inndælingu insúlíns fylgir hverri pakkningu. 

 

4.3 Frábendingar 

 

Lágur blóðsykur. 

 

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1, nema lyfið sé 

notað sem hluti af afnæmingarmeðferð. 



 3 

 

Ekki má undir nokkrum kringumstæðum gefa Humulin lyf önnur en Humulin Regular í bláæð. 

 

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun 

 

Þegar sjúklingur skiptir um insúlíntegund, skal það fara fram undir eftirliti læknis. Breytingar á styrk, 

tegund (framleiðanda), gerð (uppleysanlegt, ísófan, blandað) uppruna (dýra, manna, mannainsúlín- 

hliðstæða) og/eða framleiðsluaðferð (raðbrigða DNA samanborið við insúlín af dýrauppruna) getur 

valdið því að breyta þurfi skammti. 

 

Sumir sjúklingar sem nota mannainsúlín geta þurft að breyta skammti frá því sem þeir notuðu af 

dýrainsúlíni. Ef breyta þarf skammti má gera það við fyrsta skammt eða á fyrstu vikum eða mánuðum. 

 

Sumir sjúklingar sem hafa fengið blóðsykursfall eftir að hafa breytt yfir í mannainsúlín, hafa sagt að 

upphafseinkennin um lágan blóðsykur séu síður augljós eða öðruvísi en þegar þeir notuðu dýrainsúlín. 

Sjúklingar sem hafa verulega bætta blóðsykursstjórnun, t.d. vegna öflugrar insúlínmeðferðar, geta hætt 

að finna sum eða öll upphafseinkenni um blóðsykursfall og vara þarf þá við því. Aðrar aðstæður sem 

geta valdið því að fyrstu einkenni um blóðsykurslækkun breytist eða verði ógreinilegri eru langvarandi 

sykursýki, taugasjúkdómur af völdum sykursýki eða lyf eins og beta-blokkar. Ómeðhöndlað 

blóðsykursfall eða hækkun blóðsykurs getur valdið meðvitundarleysi, dauðadái eða dauða. 

 

Of litlir skammtar eða brottfall úr meðferð, sérstaklega ef um er að ræða insúlínháða sykursýki, getur 

leitt til ofhækkunar blóðsykurs og ketónblóðsýringar, sem getur verið lífshættulegt ástand. 

 

Meðferð með mannainsúlíni getur valdið myndun mótefna, en títri mótefnanna er lægri en við 

hreinsuðu dýrainsúlíni. 

 

Insúlínþörf getur breyst við sjúkdóma í nýrnahettum, heiladingli eða skjaldkirtli og við skerta nýrna- 

eða lifrarstarfsemi. 

 

Insúlínþörf getur aukist við veikindi eða andlegt álag. 

 

Aukin hreyfing eða breytt mataræði getur einnig valdið því að breyta þurfi skömmtum. 

 

Sjúklingum skal ráðlagt að skipta stöðugt um stungustað til að minnka líkur á fitukyrkingi og 

húðmýlildi. Frásogi insúlíns getur hugsanlega seinkað og blóðsykurstjórnun versnað eftir inndælingu 

insúlíns í slík húðsvæði. Greint hefur verið frá blóðsykurfalli við skyndilega breytingu yfir í 

stungustað þar sem slík húðviðbrögð eru ekki til staðar. Ráðlagt er að fylgjast með blóðsykri eftir að 

breytt er um stungustað og íhuga má skammtaaðlögun á sykursýkislyfjum.  

 

Samhliðanotkun mannainsúlíns með pioglitazóni 

 

Tilkynnt hefur verið um tilfelli hjartabilunar þegar pioglitazón var notað með insúlíni, sérstaklega hjá 

sjúklingum með áhættuþætti sem tengjast þróun hjartabilunar. Þetta skal haft í huga ef samhliða- 

meðferð með pioglitazóni og mannainsúlíni er íhuguð. Ef þessi samsetning er notuð skal fylgjast með 

einkennum hjartabilunar, þyngdaraukningu og vökvasöfnun (bjúg). Meðferð með pioglitazóni skal 

stöðvuð ef vart verður við versnandi einkenni frá hjarta.  

 

Leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun 

 

Til að forðast smit á aðeins einn sjúklingur að nota hvern penna, jafnvel þó skipt sé um nál. 

 

Rekjanleiki 

 

Til þess að bæta rekjanleika líffræðilegra lyfja skal heiti og lotunúmer lyfsins sem gefið er vera skráð 

með skýrum hætti. 
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Hjálparefni 

 

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri skammtaeiningu, þ.e.a.s er sem næst 

natríumlaust.  

 

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

 

Sum lyf hafa áhrif á efnaskipti sykurs og því skal fá ráðleggingar hjá lækninum þegar önnur lyf eru 

notuð samhliða mannainsúlini (sjá kafla 4.4). Lækninum ber að hafa í huga hugsanlegar milliverkanir 

og spyrja sjúklinginn um önnur lyf sem hann er að nota. 

 

Insúlínþörf getur aukist við notkun lyfja sem hækka blóðsykur, svo sem barkstera, 

skjaldkirtilshormón, vaxtarhormón, danazol, beta2-örvandi lyfja (t.d. rítódrín, salbútamól eða 

terbútalín), tíazíð. 

 

Insúlínþörf getur minnkað við notkun lyfja sem lækka blóðsykur, svo sem sykursýkislyf til inntöku, 

salicýlöt (t.d acetýlsalicýlsýra), sum þunglyndislyf (mónóamínoxidasahemlar), sumir ACE 

(angiotensin converting enzyme) hemlar (captopril, enalapril), angíótensín II viðtakablokkar, ósértækir 

beta-blokkar og áfengi. 

 

Sómatóstatín hliðstæður (octreótíð, lanreótíð) geta bæði minnkað eða aukið skammtaþörf insúlíns. 

 

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf 

 

Mikilvægt er að blóðsykursstjórn sé góð hjá konum sem þurfa insúlín á meðgöngu (við insúlínháðri- 

eða meðgöngusykursýki). Insúlínþörf minnkar venjulega á fyrsta þriðjungi meðgöngu en eykst á 

öðrum og síðasta þriðjungi. Konum með sykursýki skal bent á að þær eigi að ræða við lækni ef þær 

verða þungaðar eða áforma barneignir. 

 

Nákvæmt eftirlit með blóðsykursstjórn, ásamt góðri heilsu, er grundvallaratriði fyrir sykursjúkar konur 

á meðgöngu. 

 

Sykursjúkar konur með barn á brjósti geta þurft að breyta insúlínskömmtum, mataræði eða hvoru 

tveggja. 

 

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

 

Einbeiting og viðbragð sjúklings getur skerst vegna lækkunar blóðsykurs. Það getur skapað hættu þar 

sem þessir eiginleikar eru mikilvægir (t.d. við akstur og stjórnun véla). 

 

Sjúklingum skal ráðlagt að gæta varúðar og forðast blóðsykursfall á sama tíma og þeir aka bíl. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir sjúklinga, sem finna lítil eða engin varúðarmerki um 

blóðsykursfall, eða hafa fengið tíð tilfelli af blóðsykursfalli. Meta skal hvort ráðlegt sé að aka bifreið í 

slíkum tilfellum. 

 

4.8 Aukaverkanir 

 

Blóðsykursfall er algengasta aukaverkun insúlínmeðferðar. Alvarlegt blóðsykursfall getur valdið 

meðvitundarleysi og í einstöku tilfellum dauða. Ekki eru til neinar upplýsingar um tíðni 

blóðsykursfalls, þar sem blóðsykursfall er afleiðing af bæði insúlínskammti og öðum þáttum t.d. 

mataræði sjúklings og hreyfingu. 

 

Staðbundið ofnæmi hjá sjúklingum er algengt (≥1/100 til < 1/10). Roði, þroti eða kláði geta komið 

fram á stungustað. Þessi einkenni jafna sig venjulega á nokkrum dögum eða vikum. Dæmi eru um að 

þessi einkenni stafi af einhverju öðru en insúlíninu, svo sem ertandi efnum í vökva sem er notaður til 

að hreinsa húðina fyrir stunguna eða stungutækni er ekki nógu góð. 
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Altækt ofnæmi, sem kemur örsjaldan fyrir (<1/10.000) en getur verið alvarlegra, er altækt ofnæmi 

fyrir insúlíni. Það getur lýst sér með útbrotum um allan líkamann, öndunarerfiðleikum, hvæsandi 

öndun, blóðþrýstingsfalli, hröðum púlsi eða aukinni svitamyndun. Alvarleg tilfelli af altæku ofnæmi 

getur verið lífshættulegt. Þessi mjög sjaldgæfu ofnæmistilfelli fyrir Humulin þarf að meðhöndla 

tafarlaust. Til greina kemur að skipta um insúlín eða afnæmingarmeðferð. 

 

Fitukyrkingur á stungustað er sjaldgæfur (≥1/1.000 til < 1/100). 

 

Húð og undirhúð: Tíðni ekki þekkt: Húðmýlildi 

 

Húð og undirhúð: 

Fitukyrkingur og húðmýlildi geta myndast á stungustað og seinkað staðbundnu frásogi insúlínsins. 

Með því að skipta stöðugt um stungustað innan hvers stungusvæðis er hægt að draga úr eða 

fyrirbyggja þessar aukaverkanir (sjá kafla 4.4).  

 

Tilkynnt hefur verið um bjúg í insúlínmeðferð, sérstaklega ef slæm stjórnun efnaskipta hefur batnað 

með öflugri insúlínmeðferð. 

 

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu 

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. 

 

4.9 Ofskömmtun 

 

Insúlín hafa engan skilgreindan skammt sem ofskömmtun, vegna þess að blóðsykur stjórnast af flóknu 

samspili insúlínmagns, framboði á glúkósa og öðrum efnaskiptum. Of lágur blóðsykur getur stafað af 

of mikilli insúlínvirkni í tengslum við fæðuinntöku og orkunotkun. 

 

Of lágur blóðsykur getur lýst sér sem deyfð, rugl, hraður hjartsláttur, höfuðverkur, aukin svitamyndun 

og uppköst. 

 

Vægt blóðsykursfall svarar inntöku á glúkósa eða sætum vörum. 

 

Gefa má glúkagon í vöðva eða undir húð sem meðferð við meðal alvarlegu blóðsykursfalli sem er 

fylgt eftir með inntöku kolvetna þegar ástand sjúklings batnar nægilega. Gefa skal sjúklingi glúkósu í 

æð ef hann svarar ekki glúkagoni. 

 

Ef sjúklingur er í meðvitundarlaus, skal honum gefið glúkagon í vöðva eða undir húð. 

Ef sjúklingur svarar ekki glúkagongjöf eða glúkagon er ófáanlegt skal honum gefinn glúkósa í æð. 

Mikilvægt er að sjúklingurinn fái að borða þegar hann hefur komist til meðvitundar. 

 

Vegna þess að blóðsykur getur fallið aftur eftir að sjúklingur hefur svarað blóðsykurshækkandi 

meðferð getur þurft að viðhalda kolvetnainntöku og eftirliti. 

 

 

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

5.1 Lyfhrif 

 

Flokkun eftir verkun: Insúlín og hliðstæður til inndælingar, meðallangvirk. ATC flokkur: A10A C01 

Humulin NPH er meðallangvirk insúlínlausn. 

 

Aðalverkun insúlíns er stjórnun glúkósuefnaskipta. 

 

Insúlín hafa auk þess nokkra vefaukandi verkun á ýmsa vefi og ver þá gegn niðurbroti. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Í vöðvum eykur það glýkógen-, fitusýru-, glýseról- og próteinframleiðslu og upptöku á amínósýrum, 

en dregur úr glýkógenlosun, glúkósunýmyndun, ketónamyndun, fitulosun, próteinbrennslu og losun á 

amínósýrum. 

 

Breiða línan í eftirfarandi línuriti sýnir dæmigerða virkni (Línurit yfir umbrot glúkósu) eftir gjöf undir 

húð. Skyggða svæðið sýnir frávik í tíma og/eða virkni insúlíns. Einstaklingsháður breytileiki er háður 

skammti, stungustað, hitastigi lausnarinnar og líkamlegri hreyfingu. 

 

Humulin NPH 
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          Tími (klst.) 

 

 

5.2 Lyfjahvörf 

 

Lyfjahvörf insúlíns endurspegla ekki virkni hormónsins á efnaskipti. Því er betra að meta virkni 

insúlíns með hliðsjón af línuritinu yfir umbrot glúkósu (eins og áður er lýst hér að ofan). 

 

5.3 Forklínískar upplýsingar 

 

Humulin er mannainsúlín sem er framleitt með raðbrigðatækni. Engum alvarlegum aukaverkunum 

hefur verið lýst í langvinnum rannsóknum á eiturverkunum. Mannainsúlín olli ekki stökkbreytingum í 

röð in vitro og in vivo rannsókna á eiturverkunum á erfðaefni. 

 

 

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

6.1 Hjálparefni 

 

m-kresól  

glyseról 

fenól 

prótamínsúlfat 

tvíbasísktnatríumfosfat 7H2O 

zínkoxíð 

vatn fyrir stungulyf 

 

Eftirfarandi eru notuð eftir þörfum til að stilla pH: saltsýra og/eða natríumhýdroxíð. 

 

6.2 Ósamrýmanleiki 

 

Humulin-lyfjum má ekki blanda við insúlin frá öðrum framleiðendum eða við dýrainsúlín. 

 

6.3 Geymsluþol 

 

Ónotaðir áfylltir lyfjapennar 

3 ár. 

 

Eftir fyrstu notkun 

28 dagar. 
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6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu 

 

Ónotaður áfylltur lyfjapenni 

Geymið í kæli (2°C – 8°C). Má ekki frjósa. Verjið gegn miklum hita eða sólskini. 

 

Eftir fyrstu notkun 

Geymið við lægri hita en 30°C. Geymið ekki í kæli. Ekki má geyma áfylltan lyfjapenna sem hefur 

verið tekinn í notkun með nálinni áfastri. 

 

6.5 Gerð íláts og innihald 

 

3 ml dreifa í rörlykju (tegund I gler), með stimpilhaus í botninum (gúmmí) og diskinnsigli að ofan 

(gúmmí) í áfylltum penna. Pakkningastærð, 5, 6 eða 10 (2 x 5). Ekki er víst að allar pakkningastærðir 

séu markaðssettar. 

 

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun 

 

Endurnýtið ekki nálar. Fargið nálum á viðeigandi hátt. Ekki má deila penna og nálum með öðrum. 

Unnt er að nota Humulin NPH KwikPen uns hann er tómur, en síðan skal honum fargað á viðeigandi 

hátt. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur. 

 

Leiðbeiningar um notkun og meðhöndlun 

Til að forðast smit á aðeins einn sjúklingur að nota hvern penna, jafnvel þó skipt sé um nál. 

 

Stungulyf dreifa í áfylltri sprautu/einnota penni með 3 ml rörlykju. Humulin NPH KwikPen gefur mest 

60 einingar í einum skammti sem unnt er að stilla í 1 einingar þrepum. 

 

a) Undirbúningur 

 

Rúllaðu Humulin NPH KwikPen tíu sinnum milli lófanna og veltu honum síðan upp og niður tíu 

sinnum rétt fyrir notkun til að insúlínið blandist. Dreifan á að vera einsleit, skýjuð eða mjólkurhvít. 

Ef dreifan er ekki einsleit, skal framangreind blöndun endurtekin uns lausnin verður einsleit. 

Lítil glerkúla er í rörlykjunni til að auðvelda blöndunina. Hristið ekki kröftuglega, því það getur valdið 

froðumyndun sem getur valdið ónákvæmri mælingu á skammti. 

 

Innihald áfyllta pennnanns skal skoðað oft og á ekki að nota ef það hefur kekkjast eða ef hvítar agnir, 

sem líkjast hrími, eru fastar á botni eða hliðum rörlykjunnar. 

 

Rörlykjurnar eru ekki hannaðar til að blanda öðrum insúlínum í rörlykjuna. 

Rörlykjurnar eru ekki hannaðar til að fyllt sé á þær aftur. 

 

Fylgið notkunarleiðbeiningum sem fylgja Humulin NPH KwikPen þegar nál er sett á pennann og við 

inndælingu insúlíns. 

 

Nál verður ávallt að vera á pennanum áður en hann er virkjaður, skammtur valinn og við inndælingu 

insúlíns. Penninn skal ávallt virkjaður fyrir hverja inndælingu.  

Ef penninn er ekki virkjaður getur það leitt til rangrar skömmtunar. 

 

b) Inndæling 

 

Sprautaðu þig með réttum skammti insúlíns eins og þér hefur verið kennt af lækninum eða 

hjúkrunarfræðingnum. Skiptu um stungustað í hvert skipti sem þú sprautar þig þannig að hver 

stungustaður sé ekki notaður oftar en um það bil einu sinni í mánuði. 

 

Fylgiseðill með leiðbeiningum um inndælingu insúlíns fylgir hverri pakkningu. 
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7. MARKAÐSLEYFISHAFI 

 

Eli Lilly Danmark A/S 

Lyskær 3E, 2.tv. 

DK-2730 Herlev 

Danmörk 

 

 

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER 

 

IS/1/17/096/01 

 

 

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR 

MARKAÐSLEYFIS 

 

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 8. desember 2017. 

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:  

 

 

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS 

 

10. september 2020. 

 

 


