
 

 

NovoRapid® (insulin aspart) 100 E/ml - Forkortet Produktinformation 
Lægemiddelform: Injektionsvæsken er en klar, farveløs og vandig opløsning. Findes i hætteglas, cylinderampul (Penfill® el. PumpCart®) 
el. fyldt pen (FlexPen® el. FlexTouch®). Indikation: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn 1 år og opefter. 
Dosering: Doseringen er individuel. Bør normalt anvendes i kombination med et mellemvirkende el. langtidsvirkende insulinpræparat. 
Kan også administreres som kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII) i pumpesystemer el. intravenøst af sundhedspersonale. For at 
opnå optimal glykæmisk kontrol anbefales monitorering af blodglucose samt justering af insulindosis. Det individuelle insulinbehov hos 
børn og voksne ligger normalt mellem 0,5 og 1,0 enheder/kg/dag. I et basal-bolus behandlingsregime kan 50–70% af dette behov 
dækkes med NovoRapid og resten med et mellemvirkende el. langtidsvirkende insulinpræparat. Tilpasning af dosis kan være nødvendig, 
ved øget fysisk aktivitet, ændring af normal diæt el. ved anden samtidig sygdom. Ældre (>65 år): Kan anvendes. Monitorering af glucose 
skal intensiveres hos ældre og doseringen tilpasses individuelt. Nedsat nyre- og leverfunktion: Nedsat nyre- el. leverfunktion kan 
reducere patientens insulinbehov. Monitorering af glucose skal intensiveres og dosis af insulin aspart justeres individuelt ved nedsat nyre- 
el. leverfunktion. Pædiatrisk population: Kan anvendes til børn og unge i alderen 1 år og opefter, i stedet for opløseligt humaninsulin. 
Sikkerhed og virkning hos børn under 1 år er ikke blevet klarlagt. Skift fra andre insulinpræparater: Dosisjustering af NovoRapid® samt 
dosis af basalinsulin kan være nødvendigt. NovoRapid® har en hurtigere effekt og en kortere virkningsvarighed end opløseligt humant 
insulin. Når det injiceres subkutant ind i abdominalvæggen, ses effekten inden for 10-20 minutter efter injektionen. Maksimal effekt 
finder sted mellem 1-3 timer efter injektionen. Virkningen varer i 3-5 timer. Hyppig glucosemonitorering anbefales i overgangsperioden 
og i de første behandlingsuger. Administration: Hurtigtvirkende insulinanalog. Det indgives subkutant ved injektion i abdominalvæggen, 
låret, overarmen, deltoid- el. glutealregionen. Injektionsstedet bør altid skiftes inden for samme område for at reducere risikoen for 
lipodystrofi og kutan amyloidose. Den hurtigere indsættende virkning, sammenlignet med opløseligt humant insulin, opnås uanset 
injektionssted. På grund af den hurtigere virkning skal NovoRapid® normalt gives lige før et måltid. Hvis det er nødvendigt, kan det gives 
umiddelbart efter et måltid. Kontinuerlig subkutan insulininfusion (CSII): NovoRapid® kan anvendes til CSII i pumpesystemer egnet til 
insulininfusion. CSII skal indgives i abdominalvæggen. Infusionsstedet skal varieres. Når NovoRapid® anvendes i insulininfusionspumper, 
må det ikke blandes med andre insulinpræparater. Alternativt injektionssystem skal være tilgængeligt i tilfælde af pumpesvigt. 
Intravenøs anvendelse: Om nødvendigt, kan NovoRapid® administreres intravenøst af sundhedspersonale. Monitorering af blodglucose er 
nødvendig under insulininfusion. Opblanding af to typer insulin: NovoRapid® kan kun opblandes med NPH.(Neutral Protamine Hagedorn) -
insulin i en sprøjte til subkutan brug. Ved opblanding med NPH-insulin, skal NovoRapid® trækkes ind i sprøjten først, og blandingen skal 
injiceres straks efter opblanding. Opblandinger af insulin bør ikke administreres intravenøst eller anvendes med en subkutan 
insulininfusionspumpe. Administration: NovoRapid® Penfill® er kun egnet til subkutan injektion fra en genanvendelig pen. NovoRapid® 
FlexPen® og NovoRapid® FlexTouch® er kun egnet til subkutan injektion. NovoRapid® PumpCart® er kun egnet til anvendelse med CSII i 
pumpesystemer beregnet til insulininfusion. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof el. et el. flere af 
hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Patienten skal rådføre sig med sin læge før rejse mellem forskellige 
tidszoner. Hyperglykæmi: Utilstrækkelig dosering el. ophør af behandlingen kan, specielt ved type 1-diabetes, føre til hyperglykæmi og 
diabetisk ketoacidose. De første symptomer opstår normalt gradvist over en periode på timer el. dage. Symptomerne inkluderer tørst, 
hyppig vandladning, kvalme, opkastning, døsighed, rødme og tør hud, mundtørhed, nedsat appetit og acetoneånde. Hos type 1-
diabetikere fører ubehandlede hyperglykæmiske tilfælde i sidste instans til diabetisk ketoacidose, som kan være dødelig. Hypoglykæmi: 
Udeladelse af et måltid el. ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan føre til hypoglykæmi. Særligt hos børn skal insulindosis 
(specielt ved basal-bolus regimer) omhyggeligt tilpasses indtagelse af mad, fysisk aktivitet og det aktuelle blodglucoseniveau for at 
minimere risikoen for hypoglykæmi. Hypoglykæmi kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til insulinbehovet. I tilfælde af 
hypoglykæmi el. ved mistanke herom må NovoRapid ikke injiceres. Markant forbedret blodglucosekontrol, opnået f.eks. ved intensiv 
insulinbehandling, kan ændre de normale advarselssymptomer på hypoglykæmi. Sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos 
patienter med mangeårig diabetes. Anden samtidig sygdom, især infektioner og tilstande med feber, øger normalt patientens 
insulinbehov. Samtidig sygdom i nyrer el. lever el. sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse el. skjoldbruskkirtlen, kan nødvendiggøre 
ændring af insulindosis. Skift fra andre insulinpræparater: Skift til en anden insulintype el. -mærke bør foregå under streng medicinsk 
kontrol. Ændringer i styrke, mærke (fremstiller), type, oprindelse (animalsk el. human, human insulin-analog) og/el. fremstillingsmetode 
kan resultere i behov for ændring af dosis. Skift til NovoRapid® fra en anden insulintype, kan betyde øget antal af daglige injektioner el. 
ændret dosis i forhold til dosis af de sædvanlige insulintyper. Reaktioner på injektionsstedet: Kan medføre smerte, rødmen, udslæt, 
inflammation, blå mærker, hævelse og kløe. Fortsat variation af injektionssted kan hjælpe med til at reducere risikoen for udvikling af 
disse reaktioner. Reaktionerne forsvinder sædvanligvis indenfor nogle få dage el. uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner på 
injektionsstedet nødvendiggøre seponering. 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. Kombinationsbehandling med pioglitazon: Tilfælde af 
hjerteinsufficiens er blevet rapporteret, når pioglitazon har været brugt i kombination med insulin, særligt hos patienter med 
risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Dette skal tages i betragtning, hvis kombinationsbehandling med pioglitazon og 
NovoRapid® overvejes. Hvis kombinationsbehandlingen anvendes, skal patienterne observeres for tegn og symptomer på 
hjerteinsufficiens, vægtforøgelse og ødemer. Pioglitazon skal seponeres, hvis der sker en forværring af hjertesymptomer. Utilsigtet 
forveksling/medicineringsfejl: Patienter skal kontrollere etiketten på insulinet før hver injektion, for at undgå utilsigtet forveksling mellem 
NovoRapid og andre insulinprodukter. Insulinantistoffer: Kan i sjældne tilfælde nødvendiggøre en justering af insulindosis. 
Interaktioner: Et antal lægemidler har kendt indflydelse på glucosemetabolismen. Følgende stoffer kan nedsætte insulinbehovet: Orale 
antidiabetika, monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), betablokkere, ACE-hæmmere, salicylater, anaboliske steroider og 
sulfonamider. Følgende stoffer 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 el. reducere den hypoglykæmiske effekt af insulin. Fertilitet, graviditet og amning: 
Kan anvendes under graviditet. Ingen restriktioner på behandling under amning. Kan dog være nødvendigt at justere dosis. Ingen forskel 
mlm. insulin aspart og humaninsulin hvad angår fertilitet. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj el. betjene maskiner: 
Patientens evne til at koncentrere sig og reagere kan være svækket på grund af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko f.eks. under 
bilkørsel el. ved maskinbetjening. Bivirkninger: Den hyppigst rapporterede bivirkning under behandling er hypoglykæmi. 
Immunsystemet: Urticaria, udslæt, eruptioner, anafylaktiske reaktioner. Generel hypersensibilitet (inkl. hududslæt, kløe, svedtendens, 
gastrointestinalt ubehag, angioneurotisk ødem, åndedrætsbesvær, palpitationer og blodtryksfald) er meget sjælden, men kan være 
potentielt livstruende. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi. Symptomerne på hypoglykæmi opstår normalt pludseligt. De kan 
omfatte koldsved, kold bleg hud, træthed, nervøsitet el. tremor, ængstelse, usædvanlig træthed el. svaghed, forvirring, 
koncentrationsbesvær, døsighed, overdreven sult, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer. Nervesystemet: Perifer 
neuropati. Hurtig forbedring af blodsukkerkontrollen kan være associeret med en tilstand kaldet ”akut, smertefuld neuropati”, der 
normalt er reversibel. Øjne: Refraktionsanomalier, Diabetisk retinopati. Intensivering af insulinbehandling med en hurtig forbedret 
glykæmisk kontrol kan være forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, hvorimod forbedret glykæmisk kontrol 
gennem længere tid nedsætter risikoen for forværring af diabetisk retinopati. Hud og subkutane væv: Lipodystrofi, kutan amyloidose. 
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Reaktioner på injektionssted, ødemer. Overdosering: En specifik 
overdosering af insulin kan ikke defineres, hypoglykæmi kan derimod udvikles over sekventielle faser, hvis der indgives større doser end 
svarende til patientens behov. Opbevaring og holdbarhed: Før ibrugtagning: 30 måneder. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke 
fryses. Hætteglas + Penfill®: Under brug el. medbragt som reserve: Må opbevares i højst 4 uger. Opbevares ved temperaturer under 
30°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses. Opbevar i ydre karton for at beskytte mod lys. FlexPen® og FlexTouch®: Under brug 
el. medbragt som reserve: Må opbevares i højst 4 uger. Opbevares ved temperaturer under 30°C. Kan opbevares i køleskab (2°C-8°C). 
Må ikke fryses. Opbevar med hætten påsat for at beskytte mod lys. NovoRapid® PumpCart®: Medbragt som reserve: Opbevares i op til 2 
uger under 30°C. Under brug i pumpe: Op til 7 dage under 37°C. Må ikke opbevares i køleskab. Må ikke fryses. Opbevar 
cylinderampullen i ydre karton for at beskytte mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Lægemidlet er generelt 
tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger: NovoRapid® FlexTouch® 5x3 ml. 
NovoRapid® FlexPen® 5x3 ml. NovoRapid®

 
Penfill® 5x3 ml. NovoRapid®

 
PumpCart® 5x1,6 ml. NovoRapid® 1x10 ml hætteglas. 
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