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 רופא/ה נכבד/ה

 רוקח/ת נכבד/ה

 

  נו.עודכ Humalog KwikPen 200 U/ML של התכשיר למשתמש ו לצרכן נים חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלו

 שינויים המהווים החמרה מסומנים בצהוב, מידע שהתווסף מסומן בכחול  ומידע שהוסר מסומן באדום .

 

Humalog KwikPen 200 U/ML  

 הומלוג קוויקפן 200 יח'/מ"ל

Each ml contains 200 units (equivalent to 6.9 mg) insulin lispro*(equivalent to 6.9 mg). 

 Each pre-filled pen contains 600 units of insulin lispro in 3 ml solution. 

 ההתוויה המאושרת לתכשיר:

For the treatment of adults with diabetes mellitus who require insulin for the maintenance of normal 

glucose homeostasis. Humalog KwikPen  200 units/ml is also indicated for the initial stabilisation of 

diabetes mellitus.  

 הינם:  לצרכןבעלון  העדכונים העיקריים 

 לפני השימוש בתרופה .  2

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: 

 מ"ג( למנה, כך שלמעשה היא נחשבת  'נטולת נתרן'.  23מילימול נתרן )  1 -תרופה זו מכילה פחות מ  

 ? כיצד תשתמש בתרופה  .3

…………………………………………………………………………………………………… 

 הקפד על שלושה דברים: גליקמיה או היפרגליקמיה להימנע מהיפו  כדי

 או עט ומחסניות נוספות  מ"ל /יח' 200פן  וויקובקבוקון של הומלוג ק מזרקים  נוסף  עט עמך  ש י  כי א וד .1

 יינזק ט הקוויק פן או שהוא ע שתאבד את  מקרה ל

…………………………………………………………………………………………… 

 תופעות לוואי . 4
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ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות  

(  www.health.gov.ilלוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )

 המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: 

https://sideeffects.health.gov.il   

 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdverseEffectMedic@

moh.gov.il 

 הינם:  למשתמשבעלון  העדכונים העיקריים 

 . אלכוהולפד : * בכל מקום בו הופיע צירוף המילים 

 השלכת עטים ומחטים: 

…………………………………………………………………………………………… 

 לאחר שהוצת את המחט העט המומשת לפח האשפה הביתי יתן להשליך את נ 

…………………………………………………………………………………………… 

 אחסון העט: 

…………………………………………………………………………………………… 

 : עט שבשימוש 

( הרחק  C030-)מתחת ליש לאחסן את העט בו אתה משתמש כעת מחוץ למקרר, בטמפרטורת החדר  •

 חום ואור.  אבק, מזון ונוזל, מ

…………………………………………………………………………………………… 

. העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן  קיימים עדכונים נוספים
9606234-09רעננה  טל': , 4לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:  אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף   

 

 בברכה,               
 
 רונן שוורץ             
 רוקח ממונה          
 

 

http://www.health.gov.il/

