
Fiasp® (insulin aspart) 100 enheder/ml 
Forkortet Produktresumé 
Lægemiddelform: Klar, farveløs, vandig opløsning i fyldt pen, cylinderampul eller hætteglas. Én fyldt pen og én cylinderampul indeholder hver 
300 enheder insulin aspart i 3 ml injektionsvæske. Ét hætteglas indeholder 1.000 enheder insulin aspart i 10 ml injektionsvæske. Indikation: 
Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1 år og opefter. Dosering og indgivelsesmåde: Fiasp® er et måltidsinsulin til 
subkutan administration lige inden måltidets start (0–2 minutter før), med mulighed for indgivelse senest 20 minutter efter måltidets start. Dosering 
er individuel. Fiasp® givet som subkutan injektion skal anvendes i kombination med et insulinpræparat med middellang eller lang virkningsvarighed, 
som gives mindst én gang dagligt. I et basal-bolus-behandlingsregimen vil ca. 50% af behovet være dækket af Fiasp® og resten af insulin med 
middellang eller lang virkningsvarighed. Det individuelle samlede daglige insulinbehov hos voksne, unge og børn kan variere, men ligger normalt 
mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. For at opnå optimal glykæmisk kontrol anbefales det at monitorere blodglucose og justere insulindosis. Justering 
af dosis kan blive nødvendig ved øget fysisk aktivitet, ændring af kostvaner eller under anden samtidig sygdom. Under sådanne betingelser skal 
blodglucose monitoreres i tilstrækkelig grad. Virkningsvarigheden varierer alt efter dosis, injektionssted, blodgennemstrømning, temperatur og 
fysisk aktivitetsniveau. Patienter i basal-bolus-behandling, som glemmer en måltidsdosis, rådes til at monitorere blodglucose for at afgøre, om en 
insulindosis er nødvendig, og skal genoptage sædvanlig doseringsplan ved næste måltid. Særlige patientgrupper: Type 1-diabetes mellitus: 
Anbefalet startdosis er ca. 50% af den samlede daglige insulindosis, fordelt på måltiderne ud fra deres størrelse og sammensætning. Resten af den 
samlede daglige insulindosis indgives som et insulinpræparat med middellang eller lang virkningsvarighed. Type 2-diabetes mellitus: Den foreslåede 
startdosis er 4 enheder ved et eller flere måltider. Antallet af injektioner og den efterfølgende titrering afhænger af det individuelle glykæmiske mål 
samt af måltidernes størrelse og sammensætning. Ældre patienter (≥65 år): Sikkerhed og virkning er klarlagt hos ældre patienter i alderen 65 til 
75 år. Nøje monitorering af glucose anbefales, og insulindosis skal justeres individuelt. Erfaringen med behandling af patienter ≥75 år er begrænset. 
Nedsat nyre- og leverfunktion: Kan reducere patientens insulinbehov. Monitorering af glucose intensiveres og dosis justeres individuelt. Pædiatrisk 
population: Kan anvendes til unge og børn fra 1 år. Der er ingen klinisk erfaring med brugen af Fiasp® hos børn under 2 år. Skift fra andre 
insulinpræparater: Nøje monitorering af glucose anbefales ved skift fra andre måltidsinsulinpræparater og i de første uger herefter. Skift kan ske 
enhed til enhed. Præparatskift fra en anden type, et andet mærke eller en anden fabrikant af insulin til Fiasp® må kun ske under nøje lægekontrol. 
Administration: Subkutan injektion: Indgives subkutant ved injektion i abdominalvæggen eller overarmen. Injektionsstedet bør altid skiftes inden 
for samme område for at reducere risikoen for lipodystrofi og kutan amyloidose. Fiasp® i fyldte penne og i cylinderampuller (Penfill®) er kun egnet 
til subkutan injektion. Hvis det er nødvendigt at anvende en sprøjte, intravenøs injektion eller infusionspumpe til administrationen, bør et hætteglas 
anvendes. Hætteglasset skal anvendes sammen med insulinsprøjter, der har en tilsvarende enhedsskala (E-100 eller 100 E/ml). Kontinuerlig 
subkutan insulininfusion (CSII): Fiasp® kan gives som CSII i pumper beregnet til insulininfusion og vil dække behovet for både bolus-insulin (cirka 
50%) og basal-insulin. Infusionsstedet skal varieres inden for samme område for at nedsætte risikoen for lipodystrofi. Ved anvendelse med en 
insulininfusionspumpe, må det ikke fortyndes eller blandes med andre insulinpræparater. Intravenøs anvendelse: Kan indgives intravenøst af 
sundhedspersonale. Monitorering af blodglucose er nødvendig under insulininfusion. Det skal sikres, at insulinet injiceres i infusionsposen og ikke 
blot i indgangsporten. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof el. over for et el. flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler 
og forsigtighedsregler: Hypoglykæmi: Udeladelse af et måltid el. ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan medføre hypoglykæmi. 
Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Patienter, hvis blodglucosekontrol er væsentligt forbedret, 
f.eks. ved intensiveret insulinbehandling, kan opleve ændringer i deres sædvanlige advarselssymptomer på hypoglykæmi. Sædvanlige 
advarselssymptomer kan udeblive hos patienter med mangeårig diabetes. Pædiatrisk population: Nøje monitorering af blodglucose-niveauer 
anbefales, hvis lægemidlet administreres efter påbegyndelsen af dagens sidste måltid, for at undgå natlig hypoglykæmi. Hyperglykæmi: Anvendelse 
af utilstrækkelige doser eller afbrydelse af behandlingen, kan medføre hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose, som er potentielt dødelige tilstande. 
Lidelser i hud og subkutane væv: Patienter instrueres i løbende at skifte injektionssted for at reducere risikoen for udvikling af lipodystrofi og kutan 
amyloidose. Der er en potentiel risiko for forsinket absorption af insulin og forværret glykæmisk kontrol efter insulininjektioner på steder med disse 
reaktioner. Der er rapporteret om resulterende hypoglykæmi i forbindelse med en pludselig ændring af injektionsstedet til et uberørt område. 
Samtidig sygdom: Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt insulinbehovet. Samtidige sygdomme i nyrer eller 
lever eller sygdomme, som påvirker binyrer, hypofyse eller thyreoidea, kan nødvendiggøre justering af insulindosis. Kombination med 
thiazolidindioner og insulinpræparater: Tilfælde af kongestiv hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når thiazolidindioner har været brugt i 
kombination med insulin, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af kongestiv hjerteinsufficiens. Thiazolidindioner skal seponeres, hvis 
hjertesymptomerne forværres. Initiering af insulin og intensivering af glucosekontrol: Intensivering el. hurtig forbedring af glucosekontrollen 
forbindes med en forbigående, reversibel refraktionsanomali, forværring af diabetisk retinopati, akut smertefuld perifer neuropati og perifert ødem. 
Glykæmisk kontrol gennem længere tid nedsætter dog risikoen for diabetisk retinopati og neuropati. Insulinantistoffer: Insulinadministration kan 
forårsage dannelse af insulinantistoffer. Forebyggelse af medicineringsfejl: Patienterne skal instrueres i altid at kontrollere etiketten på insulinet før 
hver injektion for at undgå utilsigtet forveksling af dette lægemiddel med andre insulinpræparater. Rejser mellem tidszoner: Søg råd hos læge før 
rejser mellem tidszoner. Hjælpestoffer: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, hvilket betyder, at det stort 
set er natriumfrit. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Følgende præparater kan nedsætte insulinbehovet: 
Orale antidiabetika, monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, ACE (angiotensin konverterende enzym)-hæmmere, salicylater, 
anabolske steroider, sulfonamider og GLP-1-receptoragonister. Følgende præparater kan øge insulinbehovet: Orale kontraceptiva, thiazider, 
glukokortikoider, thyreoideahormoner, sympatomimetika, væksthormon og danazol. Betablokkere kan maskere symptomerne på hypoglykæmi. 
Octreotid/lanreotid kan enten øge el. reducere insulinbehovet. Alkohol kan øge eller reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin. Fertilitet, 
graviditet og amning: Graviditet: Kan anvendes. Amning: Kan anvendes. Det kan dog være nødvendigt at justere dosis. Fertilitet: Ikke vist nogen 
forskelle mellem insulin aspart og humant insulin. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Patienterne skal informeres 
om at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi, når de kører bil. Bivirkninger: Immunsystemet: Overfølsomhed, Anafylaktiske reaktioner. 
Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi. Hud og subkutane væv: Allergiske hudmanifestationer, Lipodystrofi, Kutan amyloidose. Almene 
symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktioner på injektions-/infusionsstedet. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger: Allergiske 
reaktioner: Allergiske hudmanifestationer omfatter eksem, udslæt, kløende udslæt, urticaria og dermatitis. Hypoglykæmi: Hypoglykæmi kan 
forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. Svær hypoglykæmi kan medføre bevidstløshed og/eller kramper og kan resultere 
i midlertidig eller permanent hjerneskade eller i værste fald død. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan omfatte koldsved, 
kold bleg hud, udmattelse, nervøsitet eller tremor, ængstelse, usædvanlig træthed eller svaghed, konfusion, koncentrationsbesvær, døsighed, 
overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer. Hypoglykæmi kan forekomme tidligere efter en injektion/infusion af Fiasp®, 
sammenlignet med andre måltidsinsuliner, på grund af den tidligere indsættende virkning. Lipodystrofi: Lipodystrofi (herunder lipohypertrofi og 
lipoatrofi) på injektions-/infusionsstedet blev rapporteret. Kontinuerligt skift af injektionssted inden for det specifikke injektionsområde kan medvirke 
til at reducere risikoen for udvikling af disse reaktioner. Reaktioner på injektions-/infusionsstedet: Reaktioner på injektions-/infusionsstedet 
(herunder udslæt, rødme, inflammation, smerte og blå mærker). Reaktioner på infusionsstedet (herunder rødme, inflammation, irritation, smerte, 
blå mærker og kløe) ved brug af CSII. Sædvanligvis er disse reaktioner milde og forbigående, og forsvinder normalt af sig selv. Pædiatrisk 
population: Generelt indikerer hyppigheden, typen og alvorligheden af bivirkninger hos den pædiatriske population ingen forskelle sammenlignet 
med erfaringen fra den voksne population. Særlige patientgrupper: Ingen forskel i bivirkningernes frekvens, type og sværhedsgrad, observeret hos 
ældre patienter samt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion, ift. den generelle patientpopulation. Sikkerhedsprofilen hos ældre patienter 
(≥75 år) eller patienter med moderat til svært nedsat nyre- eller leverfunktion er begrænset. Overdosering: En specifik overdosis af insulin kan 
ikke defineres. Opbevaring og holdbarhed: Før brug: 30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke fryses. Må ikke komme for tæt på 
fryseelementet. Opbevar beskyttet mod lys. Under brug: Flextouch, Penfill og hætteglas: Opbevares i højst 4 uger under brug (hætteglas: inkl. 
opbevaringstiden i pumpens beholder). Opbevares ved maksimalt 30°C. Kan opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke fryses. Opbevares beskyttet 
mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet har generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. 
Pakninger og priser: Pakningsstørrelser med 5x3 ml fyldte penne (FlexTouch®), 5x3 ml cylinderampuller (Penfill®), 1x10 ml hætteglas. 
Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk (DK20FSP00006). Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. 
Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Denmark A/S, Ørestads Boulevard 108, 
6, 2300 Kbh. S, telefon +45 80 200 240. Besøg også www.novonordisk.dk. (Ver. 09/2020) 


