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Náhrada lieku Insuman Rapid                          
(injekčná liekovka) 
Liečivo obsiahnuté v INSUMAN RAPID 1x5 ml 500 IU je ľud-
ský  inzulín  vyrábaný  rekombinantnou DNA technológiou pros-
terdníctvom Escherichia coli. Je indikovaný v liečbe diabetes me-
llitus, ktorý vyžaduje terapiu inzulínom, v liečbe hyperglykemickej 
kómy a ketoacidózy, ako aj na dosiahnutie stabilizácie u pacientov s 
diabetom mellitus pred operáciou,  počas nej  a  po operácii  (SPC 
Insuman Rapid).  Ľudský  inzulín  sa  vyznačuje  rýchlym nástupom 
účinku. Plnenie inzulínu do injekčnej liekovky umožňuje jeho po-
dávanie  vo  forme  infúzie,  potrebnej  v nemocničnom prostredí. 
Vytiahnutie inzulínu pomocou injekčnej striekačky z náplní urče-
ných do inzulínových pier je postupom off-label.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku INSUMAN RAPID 1x5ml 
500 IU oznámil ukončenie jeho dovozu na Slovensko. Je potrebné 
nájsť najvhodnejšiu náhradu, pričom je nevyhnutné zohľadniť nie-
len farmakokinetiku liečiva, ale aj liekovú formu vzhľadom na spô-
sob jeho podávania. 
Možné  alternatívy  pre  podávanie  inzulínu  formou  intravenóznej 
infúzie dostupné na trhu v SR sú:
✦HUMULIN R CAR 5x3 ml/300 IU (ľudský inzulín) - náplň
✦HUMALOG 100 U/ml sol inj 1x10 ml (inzulín lispro = rýchlo 
a krátko pôsobiaci analóg ľudského inzulínu) - injekčná liekovka
✦ACTRAPID PENF 10x3 ml/300 IU (ľudský inzulín) – drahší 
v porovnaní s HUMULIN R, preto sa ďalej nespomína
✦APIDRA sol inj 1x10 ml (inzulín glulizín = rýchlo a krátko pô-
sobiaci analóg ľudského inzulínu) - injekčná liekovka – podľa SPC 
sa nemôže miešať  s roztokom glukózy 5%,  drahší  v porovnaní 
s HUMALOG, preto sa ďalej nespomína
Inzulíny, ktoré nie je možné podať intravenózne:
✦strednedlhodobo pôsobiace – inzulín izofán - injekčná suspenzia
✦dlhodobo pôsobiace analógy – riziko závažnej hypoglykémie
✦bifázické inzulíny – injekčné suspenzie
Podávanie náplní HUMULIN R CAR 5x3ml/300IU intravenóznou 
infúziou je off-label postup.
Podávanie HUMALOG 100U/ml sol inj 1x10ml intravenóznou infú-
ziou je on-label postup, je však potrebné myslieť na rozdiely vo 
farmakokinetike ľudského inzulínu a inzulínu lispro. Zhrňujúce in-
formácie o alternatívach, ich výhodách i nevýhodách sú v tab. 1 a 2. 
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Inzulín
Po naviazaní sa na inzulínový recep-
tor dochádza k aktivácii metabolic-
kých pochodov, ktorých dôsledkom 
je uľahčenie vstupu glukózy do bu-
niek, anabolický efekt, zvýšená syn-
téza triacylglycerolov a retencia nát-
ria. Zdravý dospelý človek produku-
je okolo 20-40 U inzulínu denne.

Aby  inzulín  realizoval  svoj  efekt, 
musí  prestúpiť  z  intravazálneho 
priestoru do interstícia, naviazať sa 
na receptor a aktivovať ho. Násled-
ná aktivácia efektorových systémov 
vedie ku klinickému účinku - zníže-
niu glykémie. 

Švihovec,  J.  a  kol,  Farmakologie,  Grada  Publishing, 
ISBN 978-80-247-5558-8, 2018.

Aplikačné formy inzulínu

✦ špeciálna  kalibrovaná  strie-
kačka  pre  s.c.  aplikáciu:  aký-
koľvek inzulín v inj. liekovke

✦ aplikátor  inzulínu:  inzulín  v 
náplni (cartridge)

✦ predplnený inzulínový apliká-
tor: inzulínové pero

✦ kontinuálna subkutánna infú-
zia, inzulínová pumpa: krátko-
dobo  účinkujúci  ľudský  inzulín 
alebo  rýchlo  a  krátko  pôsobiaci 
analóg ľudského inzulínu 
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✮koncentrácia od 0,1-1 IU/ml v roztokoch NaCl 0,9 %, glukóza 5 % pri izbovej teplote 48 hodín

Z uvedených dôvodov navrhujeme ako náhradu za INSUMAN Rapid používať HUMALOG 100 U/ml inj. 
1x10ml. Z nemocničnej lekárne je treba žiadať pod kódom 89134C.

Pripravili: PharmDr. Kristína Krajčovičová, PharmDr. Slávka Porubcová

Použitá literatúra je k dispozícii v redakcii NÚSCHletters.

Tabuľka 1: Porovnanie dostupných alternatív k ľudskému inzulínu inj. v SR

Rýchlosť 
účinku

Názov lieku Typ 
inzulí-
nu

Koncen-
trácia

Lieková 
forma

Spôsob 
podania

i.v. in-
fúzia

Inzulínová 
pumpa

Uchovávanie

Krátko-
dobo pô-
sobiaci

INSUMAN 
RAPID inj. 
1X5ml 500 
IU

Ľudský 
inzulín

100 IU/
ml

Injekčná 
liekovka

s.c., i.v. áno nie Neotvorené lie-
kovky uchovávať 
v chladničke, 
chránené pred 
svetlom, po otvo-
rení max.4 týždne 
pri 25 °C

Krátko-
dobo pô-
sobiaci

HUMULIN 
R CAR 5x3 
ml/300 IU

Ľudský 
inzulín

100 IU/
ml

Náplň s.c., ak 
i.v. po-
danie - 
použiť 
inj. lie-
kovku - 
nedo-
stupná!

nie nie Pred vložením do 
inzulínového pera 
uchovávať v 
chladničke, po 
vložení do 30 °C, 
NIE v chladnič-
ke!

Rýchlo a 
krátko 
pôsobiaci

HUMALOG 
100 U/ml 
sol inj. 
1x10ml

Inzulín 
lispro

100 U/
ml

Injekčná 
liekovka

s.c., i.v. áno ✮ áno Neotvorené lie-
kovky uchovávať 
v chladničke, 
chránené pred 
svetlom, po otvo-
rení max.4 týždne 
do 30 °C

Tabuľka 2: Výhody a nevýhody navrhovaných alternatív

HUMULIN R CAR 5x3 ml/300 IU HUMALOG 100 U/ml sol inj. 1x10ml

Výhody • nie je potrebné zamieňať účinnú látku
• zdravotnícky  personál  je  zvyknutý  na 

dávkovanie a monitorovanie liečby
• nižšia cena ako Humalog

• on-label postup i.v. podania
• dostupná vhodná lieková forma - in-

jekčná liekovka
• známy spôsob skladovania po otvorení

Nevýhody • off-label postup i.v. podania
• nevhodná lieková forma (náplň do pera)
• výrobca neodporúča vyťahovanie inzulí-

nu z náplní, prepichnutie septa náplne 
injekčnou ihlou môže viesť k zaneseniu 
kúska septa do roztoku inzulínu

• výrobca nevie poskytnúť odporúčanie na 
uchovávanie načatej náplne

• zmena účinnej látky z ľudského inzulí-
nu na analóg - inzulín lispro

• nejasná kompatibilita s roztokom KCl - 
preveruje sa

• rýchlejší nástup účinku a kratšie pôso-
benie oproti ľudskému inzulínu (môže 
byť aj výhodou v danej indikácii)
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