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 1986 –(תכשירים) התשמ"ו  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
 

 R -  Regularהומולין 
 תמיסה 

 מ"ל  10בקבוקון של 
 החומר הפעיל וכמותו: 

 כל בקבוקון מכיל: 
 ) rDNA(מקור אינסולין הומני 

Human insulin 
 יח'/מ"ל  100

   N - NPHהומולין 
 ף חיתר

 מ"ל  10 ל בקבוקון ש
 החומר הפעיל וכמותו: 

 כל בקבוקון מכיל: 
אינסולין הומני איזופאן (מקור  

rDNA( 
Isophane human insulin 

 יח'/מ"ל  100

 

 
 R - Regularהומולין 

 תמיסה 
 X 5מ"ל  3מחסנית של 

 החומר הפעיל וכמותו: 
 כל מחסנית מכילה: 

 ) rDNAאינסולין הומני (מקור 
Human insulin 

 יח'/מ"ל  100

 
   N - NPHמולין וה

 תרחיף 
 X 5מ"ל  3מחסנית של 

 : ל וכמותוהפעי   החומר
 כל מחסנית מכילה: 

אינסולין הומני איזופאן (מקור  
rDNA( 

Isophane human insulin 
 יח'/מ"ל  100

 
 70/30הומולין 

 תרחיף 
 X 5מ"ל  3מחסנית של 

 החומר הפעיל וכמותו: 
 כל מחסנית מכילה: 

  30%-אינסולין הומני איזופאן ו  70%
 ) rDNAאינסולין הומני (מקור 

70% isophane human insulin 
and 30% human insulin 

 יח'/מ"ל  100
 

"מידע    6פרק ו   עיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ס   2פרק  אה ר :חומרים בלתי פעילים ואלרגניים
 נוסף". 

 
מציתי על התרופה. אם יש לך  מידע תל יכמ זה  ןעלו   העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.   אתן יועקרא ב

 רופא או אל הרוקח. שאלות נוספות, פנה אל ה
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי  

 מחלתם דומה. 
 

 פה? למה מיועדת התרו .1
 זון רמות הסוכר בדם. על איר ומלש תנמעל זקוקים לאינסולין  וכרת ו ס סובלים מהים ולבח  לטיפול

 
 להזרקה.   ןאנאלוגים של אינסולינסולינים ואי  קבוצה תרפויטית:

 
אינו  שלך הלבלב  אם מתרחשת כרת וס  ש לטיפול בסוכרת.ם אינסולין ממקור הומני, המשמתכשירי הומולין מכילי

 .  שלך  בדם רמת הגלוקוז לאיזון  אינסולין    מייצר מספיק
 

 . תם השונים וטווחי פעול האינסולין על מנגנון הפעולה של סוגי ר לך יבס י שמנת  לע ך שלפנה לרופא 
 ליט לשנות  אתה כן מח ובמידה הוראה מפורשת מהרופא. היה זהיר מאוד  אל תשנה את האינסולין שלך ללא 

 האינסולין. את 
 ת. לוק ב  םהינבייל דב כל לההתווית כך שתוזה ושונה על האריתכשירי האינסולין יש צבע לסוגים השונים של 
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 שימוש בתרופה: הלפני  .2
 

 אם:   תרופהאין להשתמש ב
 

  6ה (אנא ראה סעיף פהתרו יבים הנוספים אשר מכילה הפעיל או לכל אחד מהמרכמר  אתה רגיש (אלרגי) לחו -
 מידע נוסף"). "
עלון ישנו פירוט  שך הבהמ  .) םד גליקמיה (רמות נמוכות של סוכר במצב של היפומתחיל ש אם אתה חושב   -
 . "תופעות לוואי") 4סעיף (ראה  מתונה מיה קע להתמודדות עם היפוגליגונב
 

 : שימוש בתרופה ל אזהרות מיוחדות הנוגעות 
 בתרופה. שני השימות לפאחו דבר עם הרופא, רוקח או

תבחין    אלש אם רמות הסוכר שלך בדם מאוזנות היטב על ידי הטיפול הנוכחי שלך באינסולין, ייתכן  •
רה מפורטים בהמשך העלון. עליך  מדי. סימני האזהה מוכבדם נסוכר ת המרר  ני האזהרה כאשבסימ

נך מבצע פעילות  יה מה התדירות והעוצמה בה ארוחות שלך, את הכול  ך לא יללשקול בזהירות מתי ע 
 . לעיתים קרובות   הסוכר בדם רמות  בדוק בקפדנות את לגם  גופנית. עליך  

שמקורו  באינסולין   מטיפול  מעבר  בעת )דם ב  רכוס רמה נמוכה של ( פוגליקמיהיה שחוו מספר חולים  •
או שונים    ברוריםו פחות  להיפוגליקמיה הי  האזהרה המוקדמיםמני שסי  חווודי מני הובבעלי חיים לאינסולין 

  מתקשהאו  ותוב קרים תלעי   פוגליקמיהיהמ  סובלאם אתה    ם.חיי יל מאשר עם אינסולין ממקור של בע
  . כך  על   הרופא  עם  דבר  ,הסימנים  את  לזהות

 
 ספר לרופא אם: בהומוליןפול  הטי לפני

 ונה? היית חולה לאחר -
 עיות בכליות או בכבד? יש לך כיום או בעבר ב  -
 אתה עוסק בפעילות גופנית יותר מהרגיל?  -

 . לאלכוהו  ך רוצאתה  ם להשתנות א גם מנת האינסולין הנדרשת לך עשויה   •
זרקות שלך יהיו  והה י הארוחות מנזשן  ייתכרשי השעות בין מדינות פה עקבחו"ל.  נסיעה ל נך מתכנןיה •

 . שונים מהזמנים שאתה רגיל אליהם כשאתה בבית
טזון  יפיוגלבשטופלו ו שחוו שבץ בעבר גם ממחלת לב או   שסבלו 2מסוג  ממושכת רת וכס  םלים עמספר חו •

ספיקת  -של איה סימנים חוו ה תא אם יש לדווח לרופא בהקדם האפשרי . ספיקת לב-איפיתחו , באינסולין ו
   . יחות מקומית (בצקת)פאו נל  שק עלייה מהירה במ  או   ה חריגצר נשימוק  ון גכ לב 

 
 נויים בעור באזור ההזרקהיש

תכן שהאינסולין לא יעבוד טוב  יי  . יש להחליף את אזור ההזרקה כדי למנוע שינויים בעור כמו גושים מתחת לעור
ופא שלך אם אתה מזריק כעת  ם הרע שר ר ק צו . ) "פהרובת תשתמש צד י כ" ף סעיאם תזריק באזור עם גושים (ראה 

הרופא שלך עשוי לומר לך לבדוק את רמת הסוכר בדם שלך   .אחר   רוריק לאז זיל להפני שתתחבאזור עם גושים ל
 . האינסולין שלך או מינון התרופות האחרות שלך לטיפול בסוכרתלהתאים את ו  יותר מקרוב 

 
 תרופתיות: ן  יבות תגובאינטראקציות/

פי תזונה, ספר על כך  רשם ותוסאחרות כולל תרופות ללא מ לאחרונה, תרופות   לקחת   םא, או  לוקח  האם את 
   או לרוקח.   לרופא 

 ן השתנות במתן בו זמני עם תרופות כגו דרישת הגוף לאינסולין עלולה ל
 סטרואידים  •
 בלוטת התריס  ני הורמוטיפול חליפי ל •
 דרך הפה  תנות כרת הניותרופות לטיפול בס •
 פירין) סא(צילית  חומצה אצטיל סלי •
 גדילה הורמון  •
 ראוטיד טיד, לנאוקטראו •
 טרבוטלין)  או סאלבוטמול   ,ריטודרין  : לדוגמא(  אגוניסטים  2תכשירים מסוג בטא  •
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 חוסמי בטא  •
 )MAO  מעכבי האנזים  - MAOIsדיכאון (  ות תרופות מסוימות נוגד  ו א (משתנים)  תיאזידים  •
 דנזול  •
מסוג חוסמי   תכשירים או  ) אנאלאפריל ,ופריל פטק  : לדוגמא(מסויימים    ACE י עכבתכשירים מסוג מ •

 IIגיוטנסין נא
 

 : שימוש בתרופה ומזון 
 ברופא.  יש להיוועץ 

 
 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול: 
 היה צורך בהתאמת מינון. יש יתכן י ני עם אלכוהול. בשימוש בו זמ תהדרישה לאינסולין עלולה להשתנו

 
 : ות ירוופ ה קהנ   , ריוןיה

 שני והשלישי. במהלך השליש ה  וגובר ריון יבשליש הראשון לה ת חופ  ןנסולי הצורך באיבדרך כלל 
 לך. היוועצי ברופא. בדיאטה ש  ינסולין או הא נון צורך בשינוי במיהיה יש תכן יניקה, יינך מיאם ה

 
השימוש  ני רוקח לפבאו  א רופב  יש להיוועץ, רות ון או מתכננת להרייהב  נךית שה, חושבניקהיריון או מיבה אם את 

 . רופהבת
 

 במכונות:   ימוששו גה ינה
כור זאת  לז ליך יכולת הריכוז והתגובה שלך עלולה להיפגם בזמן היפוגליקמיה (רמה נמוכה של סוכר בדם). ע 

הפעלת מכונות). במקרים  זמן רכב או בנה (למשל בעת נהיגה באו אחרים עלולים להיות בסכ אתה קרים בהם במ
 בסוכרת לגבי כשירות הנהיגה שלך:  לפו ימומחים לט עץ עם האחות או הרופא הו וילה  יך הבאים על

 מקרים תכופים של היפוגליקמיה •
 יה  יקמ העדר או הפחתה בסימני האזהרה של היפוגל  •

 
 :מהמרכיבים של התרופה  ב על חלק מידע חשו

 ת נתרן'. לו'נט בת , כך שלמעשה היא נחשן למנהתרנ ) "גמ 23ול (מילימ  1-תרופה זו מכילה פחות מ
 

 ופה? כיצד תשתמש בתר .3
באריזה ובמדבקה של התכשיר שנופק לך בבית   המצויניםוסוג האינסולין ם התרופה וק את שדב ל יש  ד תמי

 שרשם לך הרופא.  ת ההומולין ת א יבלודא שקהמרקחת. 
 

  טוחבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בעליך ל   .לפי הוראות הרופא  בתרופה זו תמיד יש להשתמש •
ות, על המחסנית להיות בשימוש בלעדי  העברת מחלמנוע י לבכד  . כשירהטיפול בת  ואופן למינון ע גובנ

   שלך, אפילו אם החלפת את המחט בעט הרב פעמי.
תכן שהאינסולין לא  יי  . ינויים בעור כמו גושים מתחת לעורכדי למנוע ש  ה ההזרקאת אזור להחליף    יש

 . )" תופעות לוואי"סעיף    (ראה ם יתזריק באזור עם גוש יעבוד טוב אם 
 וןמינ 

  .להזריק  להשתמש, באיזו כמות, מתי ובאיזו תדירותעליך  סולין  ג של אינסוזה באילך   הורה  הרופא •
אופן  מלא אחר ההוראות במדויק ולבקר במרפאת הסוכרת ב יך ל. על בלבד בילך ות בשלו מיועד הוראות א 

   ע. קבו 
ייתכן    ,ני) הומולין סאינל  שמקורו בבעלי חיים ן  יל מאינסו(למשל שלך  האינסולין  ג נך משנה את סויהאם  •

השינוי במינון יהיה רק למשך  שייתכן  .ם קודשלקחת  המנה מאשר קחת פחות או יותר שתצטרך ל 
 ועות או חודשים. נוי יהיה הדרגתי במהלך מספר שב או שהשיראשונה זרקה ההה

 . וריד הולתוך    ןהומוליור מוחלט להזריק סיתחת לעור. חל אומולין מיש להזריק את הה •
 

 : Rהומולין ם של  קוניבקבו  ות אומחסני נתהכ
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אם הוא ניראה כמו מים. עליו   רק להשתמש בו  ו. עליך לערבב  רךצו  ומס במים ולכן איןמכבר  Rהומולין  •
 פעם לפני שאתה מזריק לעצמך.  מוצקים. בדוק בכל  יםצבע או חלקיק להיות צלול, ללא 

 
 : 70/30 והומולין Nן ילהומול  מחסניות או בקבוקונים ש הכנת 
עד   פעמים  10-כ °180 ת ופעמים ולהט מספר בידיים  מחסנית בקבוקון או ההגל את  לגל  רקה ישההז לפני •

תכולה מעורבבת.  שהעל הפעולה עד  שמתקבל מראה חלבי או עכור אחיד של אינסולין. יש לחזור 
רום להקצפה  גם שזה עלול ל ושוזקה מלנער בח   ןאי  יע בערבוב.ר זכוכית קטן המסיהמחסניות מכילות כדו 

. אין להשתמש  רות גבוההמחסנית בתדי בקבוקון או האת ה יש לבדוק  מנה.העת בקבי יע ר שעלולה להפ
לתחתית או לדפנות    ונדבק  יםמוצקלבנים ם  קישל חומר או אם חלקי  גושים מופיעים ובמידה   םבה

 מך. צעל מזריק  פני שאתההמחסנית המעניקים לה מראה קפוא. בדוק בכל פעם ל
 

 במחסניות:  שימוש 
 חסנית. מהפקק הגומי של  טא אתלח ש י  את ידיך.ץ רח •
מינון  כדי להבטיח שתקבל את ה של חברת ליליעטים  רק עם  ניות הומוליןש במחסשתמלה  עליך •

 פיעות בעלון של העט. הכנס את המחסנית לתוך העט. ר ההוראות המועליך לעקוב אח  .הנכון
די  צ  מעלה והקש על כלפי נית אשר המחט מופת. אחר כך אחוז בעט כ יחידו 2או  1-ל  הנון את המעליך לכו •

ו בחלקו העליון של העט. לחץ על מנגנון ההזרקה, כאשר העט עדיין מופנה כלפי  ט כך שהבועות יצופעה
בועות  ארו מספר עדיין יישש ולה זו עד שטיפת הומולין מופיעה בקצה המחט. ייתכן מעלה. יש לבצע פע 

להיות פחות    לו על קה די מינון הזרילה מגדו  , אך אם הבועהעות אלו אינן מזיקותט. בו עבקטנות   ריאוו 
 . מדויק

 לפני ההזרקה, יש לנקות את העור לפי ההוראות שקיבלת.  •
להזריק ישירות לווריד. לאחר ההזרקה יש להשאיר את   אין ך. , כפי שלימדו אות יש להזריק מתחת לעור •

קת זה  הזר  ר בולשפשף את האזוהמנה התקבלה. אין   דא שכלוו מנת ל לע  שניות  5ך בעור למש המחט
ס"מ לפחות מאזור ההזרקה הקודם. עליך להזריק באזורים    1ק של מרח נך מזריק ביה כי אוד ול  עתה. יש 

   .כפי שלימדו אותך  שונים לפי סבב, 
. רק  או הרופא  ת שלךכרסו האחות  תךימדה או כפי של Rהומולין  יש להזריקלווריד.   Rלהזריק הומולין  אין  •

בות מיוחדות כמו ניתוח או אם  א יעשו זאת רק בנסיהי ד. הוא או ורי לו   R לין הומו ול להזריק הרופא שלך יכ 
 גבוהות מדי.  ךורמות הגלוקוז של   החול האת

 
 ט: זרקה בע לאחר הה

זו  ני. פעולה יצומחט החבפקק ה ש לאחר סיום ההזרקה, יש להבריג את המחט מהעט על ידי שימו  מיד •
אין  ימה של המחט.  וסת  עטה  לתוךר חזרה י אוו של   , כניסהע דליפהלי, תמנעל האינסולין סטרי  ר מותש

 השב את מכסה העט למקומו.  . לחלוק בשימוש במחט או בעט
 

 עט: בות בשימוש הזרקות נוספ
  ון ההזרקה, נגנץ על מוללחו  תויחיד  2או  1השאר את המחסנית בתוך העט. לפני כל הזרקה, יש לחייג  •

ה הומולין נותר  ת כמאולר תוכל  המחט.ה קצב  ה עהומולין מופי ל מופנה כלפי מעלה וטיפה ש טעה  כאשר
פיק  אם אין מס יחידות.   20על פי המד שנמצא בצד המחסנית. המרחק בין כל סימון על המד הוא בערך 

 את המחסנית. להחליף אינסולין למנה שלך, יש  
 

 נים: וקובקבשימוש ב
 . דיים י הלרחוץ את ראשית יש   •
  יש לנקות את פקק הגומיקון בו בק בשימוש ב.  לתשקיב  ת ני ההזרקה, יש לנקות את העור לפי ההוראולפ •

 של הבקבוקון, אך אל תסיר את הפקק. 
מנת לחדור לפקק הגומי ולהוציא את כמות ההומולין לה אתה  ל ע  םסטרילייהשתמש במזרק ומחט נקיים ו •

מחט  את האין לחלוק עם אחרים ך לבצע זאת.  ליריכו אותך כיצד עידהמרפאה שלך או  זקוק. הרופא 
 לך. זרק שמהו

להזריק ישירות לווריד. לאחר ההזרקה יש להשאיר את   אין לעור, כפי שלימדו אותך. תחת  יק מיש להזר •
  הזשפשף את האזור בו הזרקת מנת לוודא שכל המנה התקבלה. אין ל שניות על 5בעור למשך המחט 
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ים  באזור הזריק ל   ךס"מ לפחות מאזור ההזרקה הקודם. עלי   1ק של רח נך מזריק במיכי הדא יש לוועתה.  
 נים לפי סבב, כפי שלימדו אותך. שו

ה, ניתן לערבב את  מושכת וקצרל פעילות מאם על פי הוראות הרופא עליך להשתמש בו זמנית באינסולין בע
ואחריו את האינסולין בעל   ) Rה (הומולין הקצר תילועל הפעולין בסנק. תמיד יש לשאוב את האיהשניים באותו מזר

 יד לאחר הערבוב. עליך לחזור על פעולה זו בכל פעם.  וזל מהזרק את הנ .תכהפעילות הממוש
להזריק את האינסולין   . עליך בעלי חיים  של ממקור  מזרק או עם אינסולין אין לערבב אינסולין מחברות שונות באותו 

 .  הרופא לימדו אותךאו  לסוכרת  תכפי שהאחות המומחי
נית מתרוקנת, אל תשתמש בה  . כאשר המחס70/30-ו  R ,Nין לל הומו במחסניות ש אחר אין לערבב אינסולין  

 שוב. 
 

יותר של הומולין מהכמות לה אתה  אם אתה לוקח כמות גדולה   יותר של הומולין:אם נטלת בטעות מינון גבוה 
 . "תופעות לוואי") 4סעיף ראה  (  סוכר ה דוק את רמת ך לב עלייה נמוכה.  ת הסוכר שלך בדם תה רמש זקוק, ייתכן 

 
רמת  שה זקוק, ייתכן  כמות לה את די של הומולין מהאם אתה לוקח כמות קטנה מ  ת ליטול הומולין:שכח  אם

 ל מנה שנשכחה. כדי לפצות על תזריק מנה כפולה א  ק את רמת הסוכר.. עליך לבדוגבוהההסוכר שלך בדם תהיה 
 

ה  עלולה להיות גבוהרמת הסוכר בדם די הומולין, מח פחות אתה לוקו  ה דבמי  לקחת הומולין:  אם אתה מפסיק
 ופא. וראה של הרמדי. אין לשנות את האינסולין שלך מבלי ה

 
 צות עם רופא. בתרופה ללא התייע אין להפסיק את הטיפול  ,גם אם חל שיפור במצב בריאותך 

 
  נך זקוק יאם ה משקפיים טל תרופה. הרכב  נך נוישה בכל פעם מנה בחושך! בדוק התווית וה אין ליטול תרופות 

 להם. 
 . רוקח בוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או שאלות נוספות בנ   לך  אם יש

 
 לוואי תופעות  .4

רשימת   תמשים. אל תיבהל למקרא י בחלק מהמשת לוואהשימוש בהומולין עלול לגרום לתופעו ,כמו בכל תרופה
 ן. הא תסבול מאף אחת מל שופעות הלוואי. ייתכן  ת
 

כר בדם). ניתן לקרוא מידע נוסף על  (רמה נמוכה של סויה  י עלול לגרום להיפוגליקמנ לין הומשימוש באינסו
 העלון תחת הכותרת "בעיות נפוצות בסוכרת".  קמיה בהמשך היפוגלי

 
 אפשריות   תופעות לוואי 

 
  10,000 מתוך  1-מ פחות עלולה לקרות אצל (  ותנדיר המופיעה לעיתיםתופעת לוואי  היא  סיסטמית אלרגיה 

 : הינם תסמינים ה. ) אנשים
 הדם  ץצניחה בלח •
 מהקשיי נשי •
 דופק מואץ •
 פריחה בכל הגוף  •
 בנשימה  צפצופים  •
 הזעה •

 
 ין בטיפול בהומולין. בה אלרגית לאינסולסבור שיש לך תגו  נךיהבמידה ו יש לפנות לגורם רפואי באופן מיידי 

 
אנשים   . אנשים)  10מתוך  1-מ  אצל פחותקרות ל  ה(עלול   השכיחתופעת לוואי  א הי מקומית לרגיה) אשות ( רגי
 . האינסוליןת או גירוי באזור הזרק   אדמומיות, נפיחותים מפתחים ימומס

נך מפתח רגישות  יהבמידה וידע את הרופא יימים או מספר שבועות. יש ל עלמת תוך מספר  ל נ תופעה זו בדרך כל 
   מקומית.
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 ההזרקה: באיזור ים יינויים עור ש
תכווץ (ליפואטרופיה) או  ה להולעלמן וקמת השאותו המקום, רבכופות  ת עיתיםנך מזריק אינסולין ל יהאם 

צר  . גושים מתחת לעור עלולים להיוו )ים אנש  100מתוך  1עד אצל קרות היפרטרופיה). (עלול ל להתעבות (ליפו
ד  לין לא יעבוסותכן שהאינ יי. דועה)כיחות לא יש, ב ריתעוס עמילואידוזיהצטברות חלבון הנקרא עמילואיד ( גלל ב

לעזור למנוע את השינויים העוריים    הזרקה בכדיהזרקה בכל ה קוםמף את . החלםגושי  טוב אם תזריק באזור עם
 הללו. 

 
במינון   נוייש  או בעת ולין בעיקר בתחילת הטיפול באינס  , בקרסוליים; אצירת נוזלים) דווחהבזרועות בצקת (נפיחות  

 מות הסוכר בדם. ברעל מנת לשפר את השליטה 
 

 בעיות נפוצות בסוכרת: 
 

   גליקמיההיפו . א
 : אם ול להיגרם על אין מספיק סוכר בדם. מצב זה  ונמוכה בדם) הינו מצב ב  (רמת סוכר קמיה  פוגלייה
 של הומולין או אינסולין אחר   הגבוה ות כמהזרקת  •
 ך של תזונהנוי בשי  עשיתאו תה או דחית או  ארוחה פיספסת  •
 הארוחהבדיוק לפני או אחרי מדי  ה עובד קשאו   מתעמלאתה  •
 ו הקאות) וחד שלשול א (במי  הסובל מזיהום או מחלאתה  •
 סולין, או אינבצורך שלך בשינוי יש   •
 שמחמירה   בכליות או בכבד  אתה סובל מבעיה •

 
 תרופות מסוימות עלולות להשפיע על רמת הסוכר בדם. וצריכת ת אלכוהול  שתיי

 
 ם בדרך כלל מופיעים מהר וכוללים את הסימנים הבאים: דב  ונים של רמת סוכר נמוכההתסמינים הראש 

 פות יעי •
 צבנות או רעד ע •
 כאב ראש  •
 דופק מואץ •
 בחילה  •
 רה קזיעה   •

 
עלולים לסכן  ה ,ברכב  נהיגה כגון  ע ממצבים ימנה, שלךהאזהרה   סימני  בכך שאתה מזהה את בטוח   עד שתהיה

אתה נמצא בתחילתה  נך סבור שיהה ו מיד באין להשתמש בהומולין   אותך או אחרים כתוצאה מהיפוגליקמיה.
 וכה בדם). מכר נ ויקמיה (רמת סשל היפוגל

 
"כ יש לאכול  ו לשתות משקה המכיל סוכר. אח ת גלוקוז, סוכר א ים נמוכה, יש לאכול טבליאם רמת הסוכר שלך בד 

  קלה ליקמיה  יפוג העל יסייעו לך לרוב להתגבר  ו ולנוח מעט. פעולות אל ,ביסקוויט או כריך, לפי המלצת הרופא פרי, 
והעור נעשה חיוור, יש לדווח על   חית שטר, הנשימה שלך נעשית מחמי  ך מצבבמידה ו.  ל אינסוליןאו מינון יתר קל ש 

סוכר  גלוקוז או  קרים חמורים של היפוגליקמיה. יש לאכול  גון יכולה לטפל במבאופן מיידי. זריקת גלוקכך לרופא 
  לך על  א שלך להסבירליך לפנות לבית החולים. בקש מהרופמגיב לגלוקגון, ע ךינא במידה ון.  ות הגלוקג לאחר הזרק

 גלוקגון. 
 

 וקטואצידוזיס סוכרתי היפרגליקמיה  . ב
מצב זה עלול להיגרם  ין בגופך. אין מספיק אינסול  הינה מצב בו ) רמת סוכר גבוהה בדם(היפרגליקמיה  

 מהסיבות הבאות: 
 סולין אחר נמולין או אילא לקחת את ההו •
 להרופא המטפ ידי -עלטנה מזו שנרשמה כמות אינסולין ק קתרהז •
 לך או הכמות המותרת בדיאטה ש תר מואכלת הרבה י  •
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 חום, זיהום או לחץ נפשי  •
 

  רבים  ימים או שעות  לאורך הראשונים מופיעים לאט   התסמיניםסוכרתי.  לקטואצידוזיס  יפרגליקמיה עלולה לגרום ה
 : הבאים סימנים וכוללים את ה

 ישנוניות  •
 בפנים  ודם א •
 צמא •
 תיאבון אובדן   •
 בעלת ריח פירותי  נשימה •
 לה או הקאה בחי •

 
 ידי. ימ ת באופןיש לפנות לקבלת עזרה רפואידופק מואץ הינם תסמינים חמורים. אצת ו מוימה שנ
 

ולים  ל פלים עובדם) אשר אינם מט הצבי היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם) והיפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהמ
 ת. ולמואף ו אובדן הכרה, תרדמת ילה, הקאה, התייבשות,כאבי ראש, בחאוד ולגרום ל ם מלהיות חמורי

 
 : יקמיהימנעו מצבים של היפוגליקמיה או היפרגל שלושה צעדים פשוטים 

 של הומולין ף נוס ן בקבוקוו נוספים מיד מזרקים ש לשמור תי •
 כרתי נך סויעליך לשאת איתך תמיד סימן לכך שה  •
 ר סוכת איתך תמיד  אעליך לש  •

 
 מחלה  . ג

אתה  סובל מבחילות או הקאות. אתה  מיוחד אםחולה, ב אתהבמידה ו ינסולין עשויה להשתנות כמות הא
ההנחיות  יש לבדוק את השתן או הדם, לעקוב אחר   ל.רגיכ אתה לא אוכל   עדיין זקוק לאינסולין גם אם

 . ך רופא המומחים שלו הולדווח לאחות א   לגבי התנהלות בזמן מחלה
 

להתייעץ עם    עליך  ה בעלון,לא הוזכרנך סובל מתופעת לוואי ש יה, או אם הפעות הלוואי מחמירת מתואם אח
 הרופא. 

 
 דיווח על תופעות לוואי 

 טיפול  עקב  לוואי תופעות על דיווח "  הקישור  על לחיצה באמצעות  הבריאות  שרדלמ לוואי  תופעות  על לדווח  ניתן
 על  ווח לדי המקוון לטופס המפנה )w.health.gov.ilww(  אותהברי שרדמ אתר  של הבית  בדף אשנמצ"  תרופתי 

 eeffects.health.gov.ildhttps://si  :לקישור  יסה כנ י"ע או ,אי לוו  פעות תו
 

 אחסן את התרופה? איך ל .5
ראייתם של  טווח ידם ו  גלהיש יש לשמור במקום סגור מחוץ  תרופה אחרת  זו וכל  מנע הרעלה! תרופה  •

 . ורשת מהרופאלהקאה ללא הוראה מפ גרום אל תידי כך תמנע הרעלה.  ל ינוקות ועם ו/או תילדי
לחום   לשמש או  אין לחשוף  .להקפיא  אין (במקרר).   C-8˚C˚2 של  טורהבטמפר , יש לאחסן לפני הפתיחה  •

 בזמן השימוש, אל תשמור את המחסנית במקרר.  גבוה. 
 .  C˚30 -לת  חתמאת התכשיר   מורלש  בזמן השימוש יש •
 מהשימוש הראשון.  ימים  28ניתן להשתמש עד  •
אריך  יזה והתווית. תהמופיע על גבי האר   (exp. date)ה התפוגריך השתמש בתרופה אחרי תאן לאי •

 חודש. ל אותו ההתפוגה מתייחס ליום האחרון ש
ה שקופה  נבתרופה אם היא אי ש אל תשתמהינו תמיסה מימית סטרילית, צלולה וחסרת צבע.  Rהומולין  •

 ם.  מי  מש בה רק אם היא נראית כמואו יש בה חלקיקים. השת
בהם אם יש בהם    להשתמש ין . א זרקה לה  ניםלב ים טרילי ס פים תרחיהינם  70/30ין והומול  Nהומולין  •

 הכלי ומשווים לו מראה קפוא.  לדפנות בנים שנדבקו לתחתית או  ל גושים או חלקיקים 
 יק. רם שאתה מזאה בכל פענרתכשיר בדוק איך ה •
   יו.העט כאשר המחט מחוברת אלבזמן השימוש אין לשמור את   •

https://sideeffects.health.gov.il/
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 המקורית. באריזה  שיר יש לאחסן את התכ •
פות שאינן  והשליך תר להאשפה הביתית. יש להתייעץ עם הרוקח כיצד  הביוב אויך תרופות דרך לאין להש  •

 סביבה. נמצאות עוד בשימוש. צעדים אלו יסייעו בשמירה על ה
 תרופה. ך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את ה יעל ל ספק, כל מקרה שב •
 נות באותה אריזה. שו אין לאחסן תרופות  •

 
 דע נוסף מי .6

 יל גם: מכ הומולין  , ילענוסף על החומר הפ
Humulin R: glycerol, metacresol, water for injection. 
Humulin N, Humulin 70/30: glycerol, dibasic sodium phosphate (heptahydrate), metacresol, 
phenol, protamine sulphate, zinc oxide and water for injection. 
Sodium hydroxide or hydrochloric acid may have been used during manufacture to adjust the 
acidity. 

 
 ד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? כיצ

מ"ל   3.0של   מחסניותאו  מ"ל  10של  ן בקבוקוע ב חסרת צבת, צלולה וליתמיסה מימית סטרי – Rהומולין  •
X 5 

 X 5מ"ל   3.0מחסניות של או   מ"ל  10של  ן קבוקוב ב הזרקה תרחיף סטרילי לבן ל – N הומולין •
 X 5מ"ל  3.0מחסניות של ב  סטרילי לבן להזרקהתרחיף  – 70/30הומולין  •

 
 4366411ה נ, רענ4246, ת.ד. 4זף השיחוב ראלי לילי ישראל בע"מ,   : בעל הרישום •
 
 :  יצרןם הש •

   ארה"בה,  דיאננאיס,  וליאינדיאנפ, בע"מ  אלי לילי –חסניות מ
 אלקובנדס, מדריד, ספרד  בע"מ,   לילי –בקבוקונים 

 
 :  בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות   מס' רישום התרופה

 R – 054-43-22714-00/22 הומולין
 N – 054-12-22715-00/22הומולין 
 057-95-26959-00 – 70/30הומולין 

 
 ינים. המ בני שניהתרופה מיועדת ל  , על אף זאתבלשון זכר. ח לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוס

 . 2020נערך באוקטובר  
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