
ІНСТРУКЦІЯ 

длѐ медичного застосуваннѐ препарату 

Инсувит Hnp 

 

Склад 

діяча речовина: insulin (human); 

 
1 мл суспензії містить інсуліну лядського (ДНК-рекомбінантного) 100 МО; 

допоміжні речовини: метакрезол, цинку оксид, гліцерин, фенол зріджений, протаміну сульфат, 
натрія гідрофосфат безводний, кислота хлористоводнева розведена або розчин натрія 
гідроксиду, вода длѐ ін’юкцій. 

Лікарська форма 

Суспензіѐ длѐ ін’юкцій. 

Основні фізико-хімічні властивості: суспензіѐ білого кольору, ѐка під час зберіганнѐ 
розшаровуютьсѐ на безбарвну або майже безбарвну надосадову рідину та білий осад, ѐкий легко 
суспендуютьсѐ післѐ струшуваннѐ. 

Фармакотерапевтична група 

Протидіабетичні засоби. Інсуліни та аналоги середньої тривалості дії. Код АТХ А10А С01. 

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. 

Цукрознижувальний ефект інсуліну полѐгаю в сприѐнні поглинання глякози тканинами післѐ 
зв’ѐзуваннѐ інсуліну з рецепторами м’ѐзових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні 
виділеннѐ глякози з печінки. 

Інсувіт® НNP ю інсуліном тривалої дії. 

У середньому профіль дії післѐ підшкірної ін’юкції такий: 

початок дії – протѐгом 1,5 години; 

максимальний ефект – від 4 до 12 годин; 

тривалість дії – приблизно 24 години. 

Фармакокінетика. 

Період напіввиведеннѐ інсуліну з крові становить кілька хвилин, тому профіль дії препарату 
інсуліну обумовлений виклячно характеристиками його абсорбції. Цей процес залежить від рѐду 
факторів (наприклад від дози інсуліну, способу і місцѐ ін’юкції, товщини підшкірної клітковини, 
типу діабету), що зумовляю значну варіабельність ефекту препарату інсуліну ѐк у одного, так і в 
різних хворих. 

Абсорбціѐ. Пік концентрації в плазмі настаю протѐгом 2-18 годин післѐ підшкірної ін’юкції. 

Розподіл. Значного зв'ѐзуваннѐ інсуліну з білками плазми крові, за винѐтком циркуляячих антитіл 
до нього (при їх наѐвності), виѐвлено не було. 



Метаболізм. Лядський інсулін розщепляютьсѐ інсуліновими протеазами чи інсуліндеградуячими 
ферментами і, можливо, протеїндисульфідізомеразоя. Виѐвлено рѐд ділѐнок, на ѐких 
відбуваятьсѐ розриви (гідроліз) молекули лядського інсуліну. Жоден з метаболітів, що 
утворяятьсѐ післѐ гідролізу, не маю біологічної активності. 

Елімінаціѐ. Тривалість кінцевого періоду напіввиведеннѐ інсуліну визначаютьсѐ швидкістя його 
всмоктуваннѐ з підшкірної клітковини. От чому тривалість кінцевого періоду напіввиведеннѐ (t½) 
вказую на швидкість всмоктуваннѐ, а не елімінації (ѐк такої) інсуліну з плазми крові (t½ інсуліну з 
кровотоку становить усього кілька хвилин). За даними проведених досліджень, t½ становить 5-10 
годин. 

Показаннѐ 

Лікуваннѐ цукрового діабету. 

Протипоказаннѐ 

Гіпоглікеміѐ. Підвищена чутливість до лядського інсуліну або до будь-ѐкого інгредіюнта препарату. 

Взаюмодіѐ з іншими лікарськими засобами та інші види взаюмодій 

Як відомо, рѐд лікарських засобів впливаю на обмін глякози. 

Лікарські засоби, ѐкі можуть знижувати потребу в інсуліні: пероральні цукрознижувальні засоби 
(ПЦЗ), інгібітори моноаміноксидази (МАО), неселективні b-адреноблокатори, 
інгібітори ангіотензинперетворяячого ферменту (АПФ), саліцилати, анаболічні стероїди та 
сульфаніламіди. 

Лікарські засоби, ѐкі можуть підвищувати потребу в інсуліні: пероральні контрацептиви, 
тіазиди, глякокортикоїди, тиреоїдні гормони, симпатоміметики, гормон росту і даназол. 

 адреноблокатори можуть маскувати симптоми гіпоглікемії та сповільнявати відновленнѐ 
післѐ гіпоглікемії. 

Октреотид/ланреотид може ѐк знижувати, так і підвищувати потребу в інсуліні. 

Алкоголь може посилявати або зменшувати гіпоглікемічний ефект інсуліну. 

Особливості застосуваннѐ 

Неадекватне дозуваннѐ або припиненнѐ лікуваннѐ (особливо при діабеті І типу) можуть призвести 
до гіперглікемії. Звичайно перші симптоми гіперглікемії розвиваятьсѐ поступово, протѐгом кількох 
годин або діб. Вони вклячаять відчуттѐ спраги, часте сечовипусканнѐ, нудоту, бляваннѐ, 
сонливість, почервоніннѐ і сухість шкіри, сухість у роті, втрату апетиту, а також запах ацетону у 
повітрі, що видихаютьсѐ. 

При діабеті І типу гіперглікеміѐ, що не лікуютьсѐ, призводить до діабетичного кетоацидозу, ѐкий ю 
смертельно небезпечним. 

Гіпоглікеміѐ може виникнути при дуже високій дозі інсуліну відносно потреби в інсуліні. 

Пропуск прийому їжі або непередбачене підвищене фізичне навантаженнѐ можуть призвести до 
поѐви гіпоглікемії. 

Хворі, у ѐких істотно поліпшивсѐ контроль рівнѐ глякози в крові завдѐки інтенсивній 
інсулінотерапії, можуть відзначити зміни звичних симптомів-провісників гіпоглікемії, про що їх слід 
завчасно попередити. 



Звичайні симптоми-провісники можуть зникнути у паціюнтів з довготривалим діабетом. 

Переведеннѐ хворого на інший тип або вид інсуліну відбуваютьсѐ під суворим медичним 
контролем. Зміна концентрації, виду (виробника), типу, походженнѐ інсуліну (лядський або 
аналог лядського інсуліну) та/або методу виробництва може зумовити необхідність корекції дози 
інсуліну. Паціюнти, ѐких переводѐть на Інсувіт® НNP з іншого типу інсуліну, можуть потребувати 
підвищеннѐ кількості денних ін’юкцій або зміни дози. Необхідність підбору дози може виникнути 
ѐк при першому введенні нового препарату, так і протѐгом перших кількох тижнів або місѐців його 
застосуваннѐ. 

При застосуванні будь-ѐкої інсулінотерапії можливі реакції в місці ін’юкції, що можуть вклячати 
біль, почервоніннѐ, свербіж, кропив’ѐнку, набрѐк, синці та запаленнѐ. Постійна зміна місцѐ ін’юкції, 
навіть у межах одніюї ділѐнки, може зменшити або запобігти поѐві цих реакцій. Реакції звичайно 
проходѐть через кілька днів або тижнів. Рідко реакції в місці ін’юкції можуть потребувати 
припиненнѐ лікуваннѐ препаратом Інсувіт® НNP. Перед подорожуваннѐм зі зміноя часових поѐсів 
хворим слід отримати консультація лікарѐ, оскільки при цьому зміняютьсѐ графік ін’юкцій інсуліну і 
прийому їжі. 

Суспензії інсуліну не слід застосовувати в інсулінових насосах длѐ тривалого підшкірного введеннѐ 
інсуліну. 

Комбінаціѐ тіазолідиндіонів та продуктів інсуліну 

При застосуванні тіазолідиндіонів у комбінації з інсуліном повідомлѐлосѐ про випадки розвитку 
застійної серцевої недостатності, особливо у хворих з факторами ризику. Це потрібно враховувати 
при призначенні лікуваннѐ комбінаціюя тіазолідиндіонів з інсуліном. При комбінованому 
застосуванні цих препаратів паціюнти повинні перебувати під наглѐдом лікарѐ длѐ своючасного 
виѐвленнѐ симптомів застійної серцевої недостатності, збільшеннѐ маси тіла та виникненнѐ 
набрѐків. У разі будь-ѐкого погіршеннѐ функції серцѐ лікуваннѐ тіазолідиндіонами слід припинити. 

Інсувіт® НNP містить метакрезол, ѐкий може обумовити алергічні реакції. 

Застосуваннѐ у період вагітності або годуваннѐ груддя. 

Оскільки інсулін практично не проникаю через плацентарний бар’юр, немаю обмежень лікуваннѐ 
діабету інсуліном у період вагітності. Рекомендуютьсѐ посилити контроль рівнѐ глякози в крові та 
контроль при лікуванні вагітних жінок, хворих на діабет, протѐгом усього періоду вагітності, а 
також при підозрі на вагітність, оскільки при неадекватному контролі діабету ѐк гіпоглікеміѐ, так і 
гіперглікеміѐ підвищуять ризик вад розвитку та смерті плода. 

Потреба в інсуліні зазвичай знижуютьсѐ у І триместрі вагітності та істотно зростаю у ІІ та ІІІ 
триместрах. 

Післѐ пологів потреба в інсуліні швидко повертаютьсѐ до початкового рівнѐ. 

Обмежень щодо лікуваннѐ діабету інсуліном у період годуваннѐ груддя також немаю, оскільки 
лікуваннѐ матері не створяю жодного ризику длѐ дитини. Однак може виникнути необхідність 
корекції дози та/або діюти длѐ матері. 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими 
механізмами. 

Реакціѐ хворого та його здатність концентрувати увагу можуть бути порушені при гіпоглікемії. Це 
може стати фактором ризику у ситуаціѐх, коли цѐ здатність набуваю особливого значеннѐ 
(наприклад при керуванні автомобілем або механізмами). 

Хворим слід рекомендувати вживати заходів з профілактики гіпоглікемії перед тим, ѐк сідати за 
кермо. Це особливо важливо длѐ хворих, у ѐких ослаблені чи відсутні симптоми-провісники 
гіпоглікемії або епізоди гіпоглікемії виникаять часто. За таких обставин слід вирішити питаннѐ про 
доцільність керуваннѐ автомобілем взагалі. 



Спосіб застосуваннѐ та дози 

Інсувіт® НNP ю препаратом інсуліну тривалої дії, тому його можна застосовувати окремо або у 
комбінації з інсуліном короткої дії. 

Дозуваннѐ 

Дозуваннѐ інсуліну індивідуальне і визначаютьсѐ лікарем відповідно до потреб хворого. 

Індивідуальна добова потреба в інсуліні звичайно становить від 0,3 до 1,0 МО/кг/добу. Добова 
потреба в інсуліні може зростати у хворих з резистентністя до інсуліну (наприклад у пубертатному 
періоді або при ожирінні) і знижуватисѐ у хворих із залишковоя ендогенноя продукціюя інсуліну. 

Корекціѐ дози 

Супутні захворяваннѐ, особливо інфекції та гарѐчкові стани, звичайно підвищуять потребу хворого 
в інсуліні. Супутні захворяваннѐ нирок, печінки або ураженнѐ надниркових залоз, гіпофіза або 
щитовидної залози вимагаять зміни дози інсуліну. 

Корекціѐ дози може також бути потрібна при зміні фізичної активності або звичайного раціону 
харчуваннѐ паціюнта. Підбір дози також може бути необхідним при переведенні хворих на інші 
препарати інсуліну. 

Введеннѐ 

Інсувіт® НNP призначений тільки длѐ підшкірних ін’юкцій. Суспензія інсуліну ніколи не вводѐть 
внутрішньовенно. 

Інсувіт® НNP звичайно вводѐть під шкіру стегна. Можна також вводити в ділѐнку передньої 
черевної стінки, сідниць або дельтовидного м’ѐза плеча. 

При підшкірних ін’юкціѐх у ділѐнку стегна всмоктуваннѐ інсуліну відбуваютьсѐ повільніше, ніж при 
введенні в інші ділѐнки тіла. 

Введеннѐ у відтѐгнуту складку шкіри значно знижую ризик попаданнѐ у м’ѐз. 

Післѐ ін’юкції голка повинна залишатисѐ під шкіроя не менше 6 секунд. Це забезпечить введеннѐ 
повної дози. 

Длѐ зниженнѐ ризику ліподистрофії місце ін’юкцій слід завжди змінявати, навіть у межах одніюї 
ділѐнки тіла. 

Не застосовувати препарат Інсувіт® НNP: 

▶ в інфузійних насосах; 

▶ ѐкщо у Вас алергіѐ (гіперчутливість) до лядського інсуліну або будь-ѐкого іншого інгредіюнта 
препарату; 

▶ ѐкщо Ви підозряюте, що у Вас розвиваютьсѐ гіпоглікеміѐ (низький рівень цукру у крові); 

▶ ѐкщо препарат зберігавсѐ неналежним чином або був заморожений; 

▶ ѐкщо суспензіѐ інсуліну не стаю рівномірно білоя та мутноя післѐ перемішуваннѐ. 

Перед застосуваннѐм препарату Інсувіт® НNP: 

▶ перевірте етикетку, щоб переконатисѐ в тому, що тип інсуліну відповідаю призначеному. 

Як застосовувати цей препарат інсуліну 

Інсувіт® НNP вводѐть шлѐхом ін’юкції під шкіру (підшкірно). Ніколи не вводѐть інсулін 
безпосередньо у вену або м’ѐз. Завжди зміняять місце ін’юкції, навіть у межах одніюї ділѐнки тіла, 



длѐ зниженнѐ ризику розвитку ущільнень або віспин на шкірі. Найкращими місцѐми длѐ 
самостійного проведеннѐ ін’юкції ю сідниці, передні частини стегон або плечей. 

Перед введеннѐм препарату: впевнитисѐ у тому, що градуяваннѐ шприца відповідаю 
концентрації інсуліну, вказаній на етикетці флакона: 100 МО/мл. Використовувати шприци 
лише з градуяваннѐм, ѐке відповідаю концентрації інсуліну у цьому флаконі. 

Слід уникати введеннѐ голки у кровоносну судину. Післѐ введеннѐ препарату не можна розтирати 
місце ін’юкції. 

При проведенні ін’юкції слід дотримуватись правил асептики. Щоб уникнути гнійно-запальних 
ускладнень, не використовуйте одноразовий шприц повторно. 

1. Гумову мембрану слід продезінфікувати ватним тампоном, змоченим у медичному спирті. 

2. Струсити флакон, щоб його вміст став білим та непрозорим. 

3. Набрати у шприц кількість повітрѐ, ідентичну до дози інсуліну, що вводитьсѐ. 

4. Упорснути вміст шприца у флакон з інсуліном. 

5. Струсити флакон і набрати у шприц необхідну дозу інсуліну. Перевірити, чи не залишилосѐ 
бульбашок повітрѐ у шприці, перевірити дозу, що вводитьсѐ. 

6. Ввести інсулін підшкірно. 

Як вводити інсулін: 

 відтѐгнути шкіру двома пальцѐми, ввести голку під шкіру і ввести вміст шприца; 
 утримати голку під шкіроя протѐгом 6 секунд і переконавшись, що інсулін 

введений повністя, вийнѐти голку; 
 ѐкщо на поверхні шкіри з'ѐвиласѐ кров післѐ того, ѐк вийнѐли голку, щільно притисніть ця 

ділѐнку шкіри ватним тампоном. 

Длѐ введеннѐ Інсувіту® НNP в картриджах необхідно використовувати шприц-ручку згідно з її 
детальноя інструкціюя з використаннѐ. Не допускаютьсѐ повторне заповненнѐ картриджа. Шприц-
ручка призначена лише длѐ індивідуального використаннѐ. Необхідно суворо дотримуватись 
інструкції виробника з використаннѐ шприц-ручки. 

Як і всі інсулінові препарати, Інсувіт® НNP не можна змішувати з розчинами, ѐкі містѐть відновні 
речовини, а саме тіоли та сульфіти. Також слід пам'ѐтати, що кристали інсуліну-протаміну 
розчинѐятьсѐ у кислому рН-середовищі. 

Діти. 

Препарати біосинтетичного лядського інсуліну ю ефективними і безпечними лікарськими 
засобами при лікуванні цукрового діабету у різних вікових групах дітей та підлітків. Добова 
потреба в інсуліні у дітей та підлітків залежить від стадії хвороби, маси тіла, віку, діюти, фізичних 
навантажень, ступенѐ інсулінорезистентності та динаміки рівнѐ глікемії. 

Передозуваннѐ 

Хоча длѐ інсуліну специфічне понѐттѐ передозуваннѐ не сформульоване, однак післѐ його 
введеннѐ може розвинутисѐ гіпоглікеміѐ у виглѐді послідовних стадій, ѐкщо застосовували 
занадто високі порівнѐно з потребами паціюнта дози. 

Легку гіпоглікемія можна лікувати прийомом внутрішньо глякози або солодких продуктів. Тому 
хворим на діабет рекомендуять постійно мати при собі декілька продуктів, що містѐть вуглеводи. 



У разі тѐжкої гіпоглікемії, коли хворий знаходитьсѐ у непритомному стані, особи, ѐкі пройшли 
відповідний інструктаж, повинні ввести йому глякагон підшкірно або внутрішньом’ѐзово (від 0,5 
до 1,0 мг). Медичний працівник може ввести хворому глякозу внутрішньовенно. Глякозу також 
потрібно вводити внутрішньовенно у разі, ѐкщо хворий не реагую на введеннѐ глякагону протѐгом 
10-15 хвилин. 

Післѐ того ѐк хворий опритомнію, йому слід вжити продукти, що містѐть вуглеводи, длѐ запобіганнѐ 
рецидиву. 

Побічні реакції 

Найчастішим побічним ефектом терапії ю гіпоглікеміѐ. Вона може виникнути, коли доза значно 
перевищую потреби хворого в інсуліні. Частота виникненнѐ гіпоглікемії варіяю в різних групах 
хворих, при різних режимах дозуваннѐ та рівнѐх контроля глікемії. 

На початку інсулінотерапії можуть спостерігатисѐ порушеннѐ рефракції, набрѐк та реакції у місці 
ін’юкції (біль, почервоніннѐ, кропив’ѐнка, запаленнѐ, синці, припухлість та свербіж у місці ін’юкції). 
Ці реакції звичайно транзиторні. Швидке поліпшеннѐ контроля рівнѐ глякози в крові може 
спричинити стан гострої больової нейропатії, звичайно оборотний. 

Тривалий добре налагоджений контроль глікемії зменшую ризик прогресуваннѐ діабетичної 
ретинопатії. Проте інтенсифікаціѐ інсулінотерапії длѐ швидкого поліпшеннѐ контроля глікемії 
може спричинити тимчасове загостреннѐ діабетичної ретинопатії. 

З боку імунної системи: кропив’ѐнка, свербіж, анафілактичні реакції. 

З боку метаболізму та харчуваннѐ: гіпоглікеміѐ. 

З боку нервової системи: периферичні нейропатії (болісні нейропатії). 

З боку органів зору: діабетична ретинопатіѐ, порушеннѐ рефракції. 

З боку шкіри та підшкірної клітковини: ліподистрофіѐ. 

Генералізовані порушеннѐ та реакції в місці введеннѐ: реакції в місцѐх ін’юкції, набрѐк. 

Опис окремих побічних реакцій 

Анафілактичні реакції 

Симптоми генералізованої гіперчутливості (вклячаячи генералізовані шкірні висипаннѐ, свербіж, 
пітливість, порушеннѐ травленнѐ, ангіоневротичний набрѐк, утруднене диханнѐ, прискорене 
серцебиттѐ, падіннѐ артеріального тиску та запамороченнѐ/втрату свідомості) спостерігаятьсѐ 
дуже рідко, але можуть бути небезпечними длѐ життѐ. 

Гіпоглікеміѐ 

Найчастішим побічним ефектом ю гіпоглікеміѐ. Вона може виникнути, коли доза значно перевищую 
потреби хворого в інсуліні. Тѐжка гіпоглікеміѐ може призвести до втрати свідомості, виникненнѐ 
судом з подальшими тимчасовими або постійними порушеннѐми функції головного мозку і навіть 
до смерті. Симптоми гіпоглікемії зазвичай виникаять раптово. Вони можуть вклячати холодний 
піт, блідість і похолодніннѐ шкіри, стомляваність, знервованість або тремор, тривожність, 
незвичайне стомленнѐ або слабкість, сплутаність свідомості, утрудненнѐ концентрації уваги, 
сонливість, надмірний голод, зміни зору, головний біль, нудоту та прискорене серцебиттѐ. 

Ліподистрофіѐ 

Про ліподистрофія повідомлѐлосѐ іноді. Ліподистрофіѐ може розвинутисѐ в місцѐх ін'юкцій. 



Термін придатності 

2 роки. 

Термін зберіганнѐ препарату у картриджах і флаконах післѐ відкриттѐ – 42 доби при температурі 
не вище 25 ºС, захищаячи від перегріваннѐ та сонѐчних променів. Картриджі, ѐкі 
використовуятьсѐ, не слід тримати у холодильнику. Не застосовувати препарат післѐ закінченнѐ 
терміну придатності, зазначеного на упаковці. 

Умови зберіганнѐ 

Зберігати при температурі від 2 ºС до 8 ºС (у холодильнику). Не заморожувати.  

Зберігати у недоступному длѐ дітей місці. 

Несумісність 

Суспензії інсуліну не можна змішувати з інфузійними розчинами. 

Упаковка 

По 3 мл у картриджі. По 5 картриджів у блістері, по 1 блістеру у пачці. 

По 10 мл у флаконі. По 1 флакону у пачці. 

Категоріѐ відпуску 

За рецептом. 

Виробник 

Біокон Лімітед, Індіѐ/ Biocon Limited, India. 

ПАТ «Фармак». 

Місцезнаходженнѐ виробника та його адреса місцѐ провадженнѐ діѐльності 

Спеціальна економічна зона Біокон, Ділѐнка № 2-4, Фаза-ІV, Боммасандра-Джігані Лінк Роуд, 
Боммасандра Пост, Бангалор, Штат Карнатака, 560099, Індіѐ (Biocon Special Economic Zone, Plot No. 
2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bangalore, Karnataka, 560099 India). 

Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74. 

Заѐвник 

ВІТАЛ Фарма ГмбХ, Німеччина/VITAL Pharma GmbH, Germany. 

Місцезнаходженнѐ заѐвника 

Ландштрассе, 8, D-61352, Бад Хомбург, Німеччина/Frankfurter Landstrasse 8, D-61352 Bad 
Homburgv.d.H, Germany. 

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применения лекарственного средства 

ИНСУВИТ® НNP 

(INSUVIT® HNP) 



Состав 

действуящее вещество: insulin (human); 

1 мл суспензии содержит инсулина человеческого (ДНК-рекомбинантного) 100 МЕ; 

вспомогательные вещества: метакрезол, цинка оксид, глицерин, фенол сжиженный, протамина 
сульфат, натриѐ гидрофосфат безводный, кислота хлористоводороднаѐ разведеннаѐ или раствор 
натриѐ гидроксида, вода длѐ инъекций. 

Лекарственная форма. Суспензиѐ длѐ инъекций. 

Основные физико-химические свойства: суспензиѐ белого цвета, котораѐ во времѐ хранениѐ 
расслаиваетсѐ на бесцветнуя или почти бесцветнуя надосадочнуя жидкость и белый осадок, 
который легко суспендируетсѐ после встрѐхиваниѐ. 

Фармакотерапевтическая группа. 

Противодиабетические средства. Инсулины и аналоги средней продолжительности действиѐ. Код 
АТХ А10А С01. 

Фармакологические свойства. 

Фармакодинамика. 

Сахароснижаящий эффект инсулина состоит в способствовании поглощения глякозы тканѐми 
после свѐзываниѐ инсулина с рецепторами мышечных и жировых клеток, а также в 
одновременном угнетении выделениѐ глякозы из печени. 

Инсувит® НNR ѐвлѐетсѐ инсулином длительного действиѐ. 

В среднем профиль действиѐ после подкожной инъекции такой: 

начало действиѐ – в течение 1,5 часа; 

максимальный эффект – от 4 до 12 часов; 

продолжительность действиѐ – приблизительно 24 часа. 

Фармакокинетика. Период полувыведениѐ инсулина из крови составлѐет несколько минут, 
поэтому профиль действиѐ препарата инсулина обусловлен исклячительно характеристиками его 
абсорбции. Этот процесс зависит от рѐда факторов (например от дозы инсулина, способа и места 
инъекции, толщины подкожной клетчатки, типа диабета), что обусловливает значительнуя 
вариабельность эффекта препарата инсулина как у одного, так и у разных больных. 

Абсорбциѐ. Пик концентрации в плазме наступает в течение 2-18 часов после подкожной 
инъекции. 

Распределение. Значительного свѐзываниѐ инсулина с белками плазмы крови, за исклячением 
циркулируящих антител к нему (при их наличии), выѐвлено не было. 

Метаболизм. Человеческий инсулин расщеплѐетсѐ инсулиновыми протеазами или 
инсулиндеградируящими ферментами и, возможно, протеиндисульфидизомеразой. Выѐвлен 

рѐд участков, в которых происходѐт разрывы (гидролиз) молекулы человеческого инсулина. Ни 

один из метаболитов, образуящихсѐ после гидролиза, не имеет биологической активности. 

Элиминациѐ. Длительность конечного периода полувыведениѐ инсулина определѐетсѐ скоростья 
его всасываниѐ из подкожной клетчатки. Вот почему длительность конечного периода 
полувыведениѐ (t½) указывает на скорость всасываниѐ, а не элиминации (как таковой) инсулина 
из плазмы крови (t½ инсулина из кровотока составлѐет всего несколько минут). По данным 
проведенных исследований, t½ составлѐет 5-10 часов. 



Клинические характеристики. 

Показаниѐ 

Лечение сахарного диабета. 

Противопоказаниѐ 

Гипогликемиѐ. Повышеннаѐ чувствительность к человеческому инсулину или лябому из 
ингредиентов препарата. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. 

Как известно, рѐд лекарственных средств влиѐет на обмен глякозы. 

Лекарственные средства, которые могут снижать потребность в инсулине: пероральные 
сахароснижаящие средства (ПСС), ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), неселективные b-
адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращаящего фермента (АПФ), салицилаты, 
анаболические стероиды и сульфаниламиды. 

Лекарственные средства, которые могут повышать потребность в инсулине: пероральные 
контрацептивы, тиазиды, глякокортикоиды, тиреоидные гормоны, симпатомиметики, гормон 
роста и даназол. 

 адреноблокаторы могут маскировать симптомы гипогликемии и замедлѐть 
восстановление после гипогликемии. 

Октреотид/ланреотид может как снижать, так и повышать потребность в инсулине. 

Алкоголь может усиливать или уменьшать гипогликемический эффект инсулина. 

Особенности применениѐ 

Неадекватное дозирование или прекращение лечениѐ (особенно при диабете І типа) могут 
привести к гипергликемии. Обычно первые симптомы гипергликемии развиваятсѐ постепенно, в 
течение нескольких часов или суток. Они вклячаят ощущение жажды, частое мочеиспускание, 
тошноту, рвоту, сонливость, покраснение и сухость кожи, сухость во рту, потеря аппетита, а также 
запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

При диабете I типа нелеченнаѐ гипергликемиѐ приводит к диабетическому кетоацидозу, который 
ѐвлѐетсѐ смертельно опасным. 

Гипогликемиѐ может возникнуть при очень высокой дозе инсулина относительно потребности в 
инсулине. 

Пропуск приема пищи или непредвиденнаѐ повышеннаѐ физическаѐ нагрузка могут привести к 
поѐвления гипогликемии. 

Больные, у которых существенно улучшилсѐ контроль уровнѐ глякозы в крови благодарѐ 
интенсивной инсулинотерапии, могут отметить изменениѐ обычных симптомов-предвестников 
гипогликемии, о чем их следует заблаговременно предупредить. 

Обычные симптомы-предвестники могут исчезнуть у пациентов с продолжительным диабетом. 

Перевод больного на другой тип или вид инсулина происходит под строгим медицинским 
контролем. Изменение концентрации, вида (производителѐ), типа, происхождениѐ инсулина 
(человеческий или аналог человеческого инсулина) и/или метода производства может обусловить 
необходимость коррекции дозы инсулина. Пациенты, которых переводѐт на Инсувит® НNR с 
другого типа инсулина, могут нуждатьсѐ в повышении количества дневных инъекций или в 



изменении дозы. Необходимость подбора дозы может возникнуть как при первом введении 
нового препарата, так и в течение первых нескольких недель или месѐцев его применениѐ. 

При применении лябой инсулинотерапии возможны реакции в месте инъекции, которые могут 
вклячать боль, покраснение, зуд, крапивницу, отек, синѐки и воспаление. Постоѐнное изменение 
места инъекции, даже в пределах одного участка, может уменьшить или предупредить поѐвление 
этих реакций. Реакции обычно проходѐт через несколько дней или недель. Редко реакции в месте 
инъекции могут требовать прекращениѐ лечениѐ препаратом Инсувит® НNR. Перед путешествием 
со сменой часовых поѐсов больным следует получить консультация врача, поскольку при этом 
изменѐетсѐ график инъекций инсулина и приема пищи. 

Суспензии инсулина не следует применѐть в инсулиновых насосах длѐ длительного подкожного 
введениѐ инсулина. 

Комбинациѐ тиазолидиндионов и продуктов инсулина 

При применении тиазолидиндионов в комбинации с инсулином сообщалось о случаѐх развитиѐ 
застойной сердечной недостаточности, особенно у больных с факторами риска. Это необходимо 
учитывать при назначении лечениѐ комбинацией тиазолидиндионов с инсулином. При 
комбинированном применении этих препаратов пациенты должны находитьсѐ под наблядением 
врача длѐ своевременного выѐвлениѐ симптомов застойной сердечной недостаточности, 
увеличениѐ массы тела и возникновениѐ отеков. В случае лябого ухудшениѐ функции сердца 
лечение тиазолидиндионами следует прекратить. 

Инсувит® НNR содержит метакрезол, который может обусловить аллергические реакции. 

Применение в период беременности или кормлениѐ грудья. 

Поскольку инсулин практически не проникает через плацентарный барьер, нет ограничений в 
лечении диабета инсулином в период беременности. Рекомендуетсѐ усилить контроль уровнѐ 
глякозы в крови и контроль при лечении беременных женщин, больных диабетом, в течение 
всего периода беременности, а также при подозрении на беременность, поскольку при 
неадекватном контроле диабета как гипогликемиѐ, так и гипергликемиѐ повышаят риск 
возникновениѐ пороков развитиѐ и смерти плода. 

Потребность в инсулине обычно снижаетсѐ в І триместре беременности и существенно возрастает 
во ІІ и ІІІ триместрах. 

После родов потребность в инсулине быстро возвращаетсѐ к начальному уровня. 

Ограничений относительно лечениѐ диабета инсулином в период кормлениѐ грудья также нет, 
поскольку лечение матери не создает какого-либо риска длѐ ребенка. Однако может возникнуть 
необходимость коррекции дозы и/или диеты длѐ матери. 

Способность влиѐть на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими 
механизмами. 

Реакциѐ больного и его способность концентрировать внимание могут быть нарушены при 
гипогликемии. Это может стать фактором риска в ситуациѐх, когда эта способность приобретает 
особое значение (например при управлении автомобилем или механизмами). 

Больным следует рекомендовать принимать меры по профилактике гипогликемии перед тем, как 
садитьсѐ за руль. Это особенно важно длѐ больных, у которых ослаблены либо отсутствуят 
симптомы-предвестники гипогликемии или эпизоды гипогликемии возникаят часто. При таких 
обстоѐтельствах следует решить вопрос о целесообразности управлениѐ автомобилем вообще. 

Способ применения и дозы. 

Инсувит® НNR ѐвлѐетсѐ препаратом инсулина длительного действиѐ, поэтому его можно 
применѐть отдельно или в комбинации с инсулином короткого действиѐ. 



Дозировка 

Дозировка инсулина индивидуальна и определѐетсѐ врачом в соответствии с потребностѐми 
больного. 

Индивидуальнаѐ суточнаѐ потребность в инсулине обычно составлѐет от 0,3 до 1,0 МЕ/кг/сутки. 
Суточнаѐ потребность в инсулине может возрастать у больных с резистентностья к инсулину 
(например в пубертатном периоде или при ожирении) и снижатьсѐ у больных с остаточной 
эндогенной продукцией инсулина. 

Коррекциѐ дозы 

Сопутствуящие заболеваниѐ, особенно инфекции и лихорадочные состоѐниѐ, обычно повышаят 
потребность больного в инсулине. Сопутствуящие заболеваниѐ почек, печени или поражение 
надпочечников, гипофиза или щитовидной железы требуят изменениѐ дозы инсулина. 

Коррекциѐ дозы может также потребоватьсѐ при изменении пациентами физической активности 
или обычного рациона питаниѐ. Подбор дозы также может быть необходим при переводе 
больных на другие препараты инсулина. 

Введение 

Инсувит® НNR предназначен только длѐ подкожных инъекций. Суспензия инсулина никогда не 
вводѐт внутривенно. 

Инсувит® НNR обычно вводѐт под кожу бедра. Можно также вводить в область передней бряшной 
стенки, ѐгодиц или дельтовидной мышцы плеча. 

При подкожных инъекциѐх в область бедра всасывание инсулина происходит медленнее, чем при 
введении в другие участки тела. 

Введение в оттѐнутуя складку кожи значительно снижает риск попаданиѐ в мышцу. 

После инъекции игла должна остатьсѐ под кожей не менее 6 секунд. Это обеспечит введение 
полной дозы. 

Длѐ снижениѐ риска липодистрофии место инъекций следует всегда менѐть, даже в пределах 
одного участка тела. 

Не применѐть препарат Инсувит® НNR: 

▶ в инфузионных насосах; 

▶ если у Вас аллергиѐ (гиперчувствительность) к человеческому инсулину или к какому-либо 
другому ингредиенту препарата; 

▶ если Вы подозреваете, что у Вас развиваетсѐ гипогликемиѐ (низкий уровень сахара в крови); 

▶ если препарат хранилсѐ ненадлежащим образом или был заморожен; 

▶ если суспензиѐ инсулина не становитсѐ равномерно белой и мутной после перемешиваниѐ. 

Перед применением препарата Инсувит® НNR: 

▶ проверьте этикетку, чтобы убедитьсѐ в том, что тип инсулина отвечает назначенному. 

Как применѐть этот препарат инсулина 

Инсувит® НNR вводѐт путем инъекции под кожу (подкожно). Никогда не вводѐт инсулин 
непосредственно в вену или мышцу. Всегда менѐят место инъекции, даже в пределах одного 
участка тела, длѐ снижениѐ риска развитиѐ уплотнений или оспин на коже. Лучшими местами длѐ 
самостоѐтельного проведениѐ инъекции ѐвлѐятсѐ ѐгодицы, передние части бедер или плечей. 



Перед введением препарата: убедитьсѐ в том, что градуировка шприца соответствует 
концентрации инсулина, указанной на этикетке флакона: 100 МЕ/мл. Использовать шприцы 
только с градуировкой, котораѐ соответствует концентрации инсулина в этом флаконе. 

Следует избегать введениѐ иглы в кровеносный сосуд. После введениѐ препарата нельзѐ 
растирать место инъекции. 

При проведении инъекции следует придерживатьсѐ правил асептики. Чтобы избежать гнойно-
воспалительных осложнений, не используйте одноразовый шприц повторно. 

1. Резиновуя мембрану следует продезинфицировать ватным тампоном, смоченным в 
медицинском спирте. 

2. Встрѐхнуть флакон, чтобы его содержимое стало белым и непрозрачным. 

3. Набрать в шприц количество воздуха, идентичное дозе вводимого инсулина. 

4. Впрыснуть содержимое шприца во флакон с инсулином. 

5. Встрѐхнуть флакон и набрать в шприц необходимуя дозу инсулина. Проверить, не осталось ли 
пузырьков воздуха в шприце, проверить вводимуя дозу. 

6. Ввести инсулин подкожно. 

Как вводить инсулин: 

 оттѐнуть кожу двумѐ пальцами, ввести иглу под кожу и ввести содержимое шприца; – 
удержать иглу под кожей в течение 6 секунд, убедившись, что инсулин введен полностья, 
вынуть иглу; 

 если на поверхности кожи поѐвилась кровь после того, как вынули иглу, плотно прижмите 
этот участок кожи ватным тампоном. 

Длѐ введениѐ Инсувита® НNR в картриджах необходимо использовать шприц-ручку согласно ее 
подробной инструкции по использования. Не допускаетсѐ повторное заполнение картриджа. 
Шприц-ручка предназначена только длѐ индивидуального использованиѐ. Необходимо строго 
соблядать инструкция производителѐ по использования шприц-ручки. 

Как и все инсулиновые препараты, Инсувит® НNR нельзѐ смешивать с растворами, содержащими 
восстанавливаящие вещества, а именно тиолы и сульфиты. Также следует помнить, что кристаллы 
инсулина-протамина растворѐятсѐ в кислой рН-среде. 

Дети. 

Препараты биосинтетического человеческого инсулина ѐвлѐятсѐ эффективными и безопасными 
лекарственными средствами при лечении сахарного диабета в разных возрастных группах детей и 
подростков. Суточнаѐ потребность в инсулине у детей и подростков зависит от стадии болезни, 
массы тела, возраста, диеты, физических нагрузок, степени инсулинорезистентности и динамики 
уровнѐ гликемии. 

Передозировка 

Хотѐ длѐ инсулина специфическое понѐтие передозировки не сформулировано, однако после его 
введениѐ может развитьсѐ гипогликемиѐ в виде последовательных стадий, если применѐлись 
слишком высокие по сравнения с потребностѐми пациента дозы. 

Легкуя гипогликемия можно лечить приемом внутрь глякозы или сладких продуктов. Поэтому 
больным диабетом рекомендуят постоѐнно иметь при себе несколько продуктов, содержащих 
углеводы. 



В случае тѐжелой гипогликемии, когда больной находитсѐ в бессознательном состоѐнии, лица, 
которые прошли соответствуящий инструктаж, должны ввести ему глякагон подкожно или 
внутримышечно (от 0,5 до 1,0 мг). Медицинский работник может ввести больному глякозу 
внутривенно. Глякозу также необходимо вводить внутривенно в случае, если больной не 
реагирует на введение глякагона в течение 10-15 минут. 

После того как больной придет в сознание, ему следует употребить продукты, содержащие 
углеводы, длѐ предупреждениѐ рецидива. 

Побочные реакции 

Наиболее частым побочным эффектом терапии ѐвлѐетсѐ гипогликемиѐ. Она может возникнуть, 
когда доза значительно превышает потребности больного в инсулине. Частота возникновениѐ 
гипогликемии варьирует в разных группах больных, при разных режимах дозировки и уровнѐх 
контролѐ гликемии. 

В начале инсулинотерапии могут наблядатьсѐ нарушение рефракции, отек и реакции в месте 
инъекции (боль, покраснение, крапивница, воспаление, синѐки, припухлость и зуд в месте 
инъекции). Эти реакции обычно транзиторные. Быстрое улучшение контролѐ уровнѐ глякозы в 
крови может вызвать состоѐние острой болевой нейропатии, обычно обратимое. 

Длительный хорошо налаженный контроль гликемии уменьшает риск прогрессированиѐ 
диабетической ретинопатии. Однако интенсификациѐ инсулинотерапии длѐ быстрого улучшениѐ 
контролѐ гликемии может вызвать временное обострение диабетической ретинопатии. 

Со стороны иммунной системы: крапивница, зуд, анафилактические реакции. 

Со стороны метаболизма и питаниѐ: гипогликемиѐ. 

Со стороны нервной системы: периферические нейропатии (болезненные нейропатии). 

Со стороны органов зрениѐ: диабетическаѐ ретинопатиѐ, нарушение рефракции. 

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: липодистрофиѐ. 

Генерализованные нарушениѐ и реакции в месте введениѐ: реакции в местах инъекций, отек. 

Описание отдельных побочных реакций 

Анафилактические реакции 

Симптомы генерализованной гиперчувствительности (вклячаѐ генерализованные кожные 
высыпаниѐ, зуд, потливость, нарушение пищеварениѐ, ангионевротический отек, затрудненное 
дыхание, ускоренное сердцебиение, падение артериального давлениѐ и головокружение/потеря 
сознаниѐ) встречаятсѐ очень редко, но могут быть опасными длѐ жизни. 

Гипогликемиѐ 

Наиболее частым побочным эффектом ѐвлѐетсѐ гипогликемиѐ. Она может возникнуть, когда доза 
значительно превышает потребности больного в инсулине. Тѐжелаѐ гипогликемиѐ может 
привести к потере сознаниѐ, возникновения судорог с дальнейшими временными или 
постоѐнными нарушениѐми функции головного мозга и даже к смерти. Симптомы гипогликемии 
обычно возникаят внезапно. Они могут вклячать холодный пот, бледность и холодность кожи, 
утомлѐемость, нервозность или тремор, тревожность, необычнуя усталость или слабость, 
спутанность сознаниѐ, затруднение концентрации вниманиѐ, сонливость, чрезмерный голод, 
изменениѐ зрениѐ, головнуя боль, тошноту и ускоренное сердцебиение. 

Липодистрофиѐ 

О липодистрофии сообщалось иногда. Липодистрофиѐ может развитьсѐ в местах инъекций. 



Срок годности 

2 года. 

Срок хранениѐ препарата в картриджах и флаконах после вскрытиѐ – 42 суток при температуре не 
выше 25 оС, защищаѐ от перегрева и солнечных лучей. Используемые картриджи не следует 
держать в холодильнике. Не применѐть препарат после окончаниѐ срока годности, указанного на 
упаковке. 

Условиѐ хранениѐ 

Хранить при температуре от 2 оС до 8 оС (в холодильнике). Не замораживать. 

Хранить в недоступном длѐ детей месте. 

Несовместимость. 

Суспензии инсулина нельзѐ смешивать с инфузионными растворами. 

Упаковка 

По 3 мл в картридже. По 5 картриджей в блистере, по 1 блистеру в пачке. 

По 10 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке. 

Категориѐ отпуска. По рецепту. 

Производитель 

Биокон Лимитед, Индиѐ/Biocon Limited, India. 

ПАО «Фармак». 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. 

Специальнаѐ экономическаѐ зона Биокон, Участок № 2-4, Фаза-ІV, Боммасандра-Джигани Линк 
Роуд, Боммасандра Пост, Бангалор, Штат Карнатака, 560099, Индиѐ (Biocon Special Economic Zone, 
Plot No. 2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani Link Road, Bommasandra Post, Bangalore, Karnataka, 
560099 India. 

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 74. 

Заявитель. 

ВИТАЛ Фарма ГмбХ, Германиѐ/VITAL Pharma GmbH, Germany. 

Местонахождение заявителя. 

Ландштрассе, 8, D-61352, Бад Хомбург, Германиѐ/Frankfurter Landstrasse 8, D-61352 Bad 
Homburgv.d.H, Germany. 

 


