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že Humalog®…
je bolusový analog s nejdelšími klinickými zkušenostmi1
s výhodami pro širokou škálu pacientů2 – 5
je standardem ve srovnávacích studiích7, 8, *
byl jako první použit v “kompletně analogovém”
bazál – bolus režimu6

Humalog je dostupný v předplněném peru KwikPen
a zároveň v peru na opakované použití HumaPen Luxura.

Reference:
1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000088/human_med_000820.jsp&mid=WC0b01ac058001d124, 2. Deeb L. C., et al. Pediatrics 2001;108:1175-9,
3. Holcombe J. H. et al. Clin Ther 2002;24:629-38, 4. Velussi M. Diab Nutr Metab 2002;15:96-100, 5. Jovanovic L., et al. Diabetes Care 1999;22:1422-7, 6. Raskin P., et al, Diabetes Care, Volume 23, Number
11, November 2000, 7. Bode B et al, Diabetes Care 25:439–444, 2002, 8. Garg SK et al,Expert Opin Pharmacother. (2005) 6(4), Dreyer M et al, Horm Metab Res. 2005 Nov;37(11):702-7 available at
https://www.thieme-connect.com/ejournals/html/10.1055/s-2005-870584, Ulrich H, Vascular Health and Risk Management 2007:3(3) 245–254, * s novějšími analogy inzulinu.
Zkrácený souhrn údajů o přípravcích*:
Humalog 100 IU/ml injekční roztok v injekční lahvičce, Humalog 100 IU/ml injekční roztok
v zásobní vložce, Humalog 100 IU/ml KwikPen, injekční roztok - 1 ml obsahuje 100 U (odpovídá
3,5 mg) insulinum lisprum.; Humalog Mix25 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce,
Humalog Mix50 100 IU/ml injekční suspenze v zásobní vložce, Humalog Mix25 100 IU/
ml KwikPen injekční suspenze, Humalog Mix50 100 IU/ml KwikPen injekční suspenze - 1 ml
obsahuje 100 U (odpovídá 3,5 mg) insulinum lisprum. Humalog Mix25 obsahuje 25% roztoku
insulinum lisprum a 75% suspenze insulinum lisprum isophanum. Humalog Mix50 obsahuje 50%
roztoku insulinum lisprum a 50% suspenze insulinum lisprum isophanum. Indikace: Humalog je
indikován k léčbě dospělých a dětí s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulín k udržení normální
glukózové homeostázy a k iniciální stabilizaci diabetes mellitus. Humalog Mix25 a Humalog Mix50
je indikován k léčbě pacientů s diabetes mellitus, kteří vyžadují inzulín k udržení normální glukózové
homeostázy. Dávkování a způsob podávání: Dávkování má být určeno lékařem, v souladu
s potřebami pacienta. Humalog lze podat krátce před jídlem nebo po jídle a měl by být aplikován
pouze subkutánní injekcí nebo kontinuální subkutánní infúzí pomocí pumpy. V případě potřeby
může být podán i intramuskulárně nebo intravenózně. Humalog Mix25 a Humalog Mix50 lze podat
krátce před jídlem nebo po jídle. Má být aplikován pouze subkutánní injekcí, za žádných okolností
se nesmí podat intravenózně. Humalog účinkuje po subkutánním podání rychle a kratší dobu (2-5
hodin) ve srovnání s normálním lidským inzulínem. Po subkutánní aplikaci přípravků Humalog
Mix25 i Humalog Mix50 dochází k rychlému nástupu účinku a časnému dosažení jeho vrcholu.
To umožňuje podání Humalog Mix25 i Humalog Mix50 v těsné časové souvislosti s jídlem. Trvání
účinku složky inzulín lispro protamin suspenze (BASAL) přípravku Humalog Mix25 i Humalog
Mix50 je velice podobné účinku bazálního inzulínu (NPH). Kontraindikace: Hypoglykémie.
Přecitlivělost na inzulín lispro nebo na některou ze složek přípravku. Zvláštní upozornění*:
Humalog Mix25 a Humalog Mix50 nesmí být za žádných okolností podán intravenózně. Změny
koncentrace, značky, typu, druhu a/nebo způsobu výroby inzulinu mohou mít za následek
potřebu změny dávkování. Intenziﬁkovaná inzulínová terapie, diabetická neuropatie nebo
užívání betablokátorů mohou změnit nebo zmírnit varovné příznaky hypoglykémie. Užití
neadekvátních dávek nebo přerušení léčby může vést k hyperglykémii a diabetické ketoacidóze.
Nekontrolované hypoglykemické nebo hyperglykemické reakce mohou způsobit ztrátu vědomí,
koma nebo smrt. Potřeba inzulínu může být snížena při renální insuﬁcienci a u pacientů s jaterním
poškozením. Potřeba inzulínu může být zvýšena u pacientů s chronickou jaterní insuﬁciencí,
zvýšenou inzulínovou rezistencí, během nemoci nebo při emocionálním rozrušení. Úprava dávky
může být nutná, pokud pacienti vykonávají zvýšenou fyzickou aktivitu nebo mění obvyklou
dietu. Cvičení okamžitě po požití potravy může zvýšit riziko hypoglykémie. Podání inzulínu lispro
dětem mladším 12 let by mělo být zváženo pouze v případě očekávaného přínosu v porovnání
s normálním inzulínem. U pacientů užívajících pioglitazon v kombinaci s inzulínem byly hlášeny
případy srdečního selhání, proto by měly být sledovány známky srdečního selhání, nárůst
tělesné hmotnosti a otoky. Léčba pioglitazonem by měla být přerušena, pokud se objeví jakékoliv

zhoršení srdečních příznaků. Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být zhoršena
v důsledku hypoglykémie. To může být riskantní v situacích specielně vyžadujících výše uvedené
schopnosti (např. řízení auta nebo obsluha strojů). Interakce: Potřeba inzulínu může být zvýšena
při užívání perorálních kontraceptiv, kortikosteroidů, hormonální substituce při poruchách štítné
žlázy, danazolu, beta-2-mimetik. Potřeba inzulínu může být snížena při užívání perorálních
antidiabetik, salicylátů, sulfonamidů, některých antidepresiv (inhibitory MAO, selektivní
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), některých ACE inhibitorů (kaptopril, enalapril),
blokátorů receptorů angiotenzinu II, beta blokátorů, oktreotidu nebo alkoholu. Nežádoucí
účinky: Hypoglykémie, lipodystroﬁe nebo reakce lokální přecitlivělosti v místě injekce inzulínu,
vzácně generalizovaná alergie na inzulín, která může být i život ohrožující. Edémy. Gravidita
a laktace: Údaje o použití u velkého počtu těhotných nesvědčí o nepříznivém vlivu inzulínu lispro
na těhotenství nebo plod či novorozence. Potřeba inzulínu se obvykle snižuje během prvního
a zvyšuje během druhého a třetího trimestru. Kojící diabetičky mohou potřebovat úpravu dávky
inzulínu. Balení, výdej a uchovávání*: 1x10 ml Humalog injekční lahvička; 5x3 ml Humalog zásobní
vložky pro 3 ml pero; Humalog 100 IU/ml KwikPen: 5x3 ml a 2x(5x3 ml); 5x3 ml Humalog Mix25
zásobní vložky do 3 ml pera; 5x3 ml Humalog Mix50 zásobní vložky do 3 ml pera; Humalog
Mix25 100 IU/ml KwikPen: 5x3 ml a 2x(5x3 ml); Humalog Mix50 100 IU/ml KwikPen: 5x3 ml
a 2x(5x3 ml). Nepoužité zásobní vložky, lahvičky a předplněná pera uchovávejte v chladničce
(2ºC - 8ºC ). Chraňte před mrazem. Nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu
svitu. Po prvním užití uchovávejte při teplotě do 30ºC. Chraňte před chladem. Předplněné pero
nesmí být uchováváno s nasazenou jehlou. Lahvičky Uchovávejte v chladničce (2ºC - 8ºC ) nebo
při teplotě do 30ºC. Doba použitelnosti po prvním užití je 28 dnů. Výdej přípravků je vázán na
lékařský předpis a léky jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Registrační číslo: 1x10
ml Humalog injekční lahvička: EU/1/96/007/002; 5x3 ml Humalog zásobní vložky pro 3 ml pero:
EU/1/96/007/004; 5x3 ml Humalog 100 IU/ml Kwik Pen: EU/1/96/007/031; 2x(5x3 ml) Humalog
100 IU/ml Kwik Pen: EU/1/96/007/032; 5x3 ml Humalog Mix25 zásobní vložky do 3 ml pera:
EU/1/96/007/008; 5x3 ml Humalog Mix50 zásobní vložky do 3 ml pera: EU/1/96/007/006; 5x3
ml Humalog Mix25 100 IU/ml KwikPen: EU/1/96/007/033; 2x(5x3ml) Humalog Mix25 100 IU/
ml KwikPen: EU/1/96/007/034; 5x3 ml Humalog Mix50 100 IU/ml KwikPen: EU/1/96/007/035;
2x(5x3 ml) Humalog Mix50 100 IU/ml KwikPen: EU/1/96/007/036. Datum poslední revize textu:
duben 2014
Držitel rozhodnutí o registraci*: Eli Lilly Nederland B.V., Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten,
Nizozemsko.
Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravcích. Úplné
znění souhrnu údajů o přípravcích obdržíte na adrese: ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 394/12, 186
00 Praha 8, tel.: 234 664 111, fax: 234 664 891
* všimněte si prosím změn ve zkráceném souhrnu údajů o přípravku
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