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ANEXO I  
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO  
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1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Um mililitro de solução contém 100 unidades (equivalente a 3,5 mg) de insulina lispro*. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 U/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Cada frasco para injetáveis contém 10 ml, equivalente a 1.000 unidades de insulina lispro. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 U/ml solução injetável em cartucho 
 
Cada cartucho contém 3 ml, equivalente a 300 unidades de insulina lispro. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 U/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
Cada caneta pré-cheia contém 3 ml, equivalente a 300 unidades de insulina lispro. 
Cada caneta pré-cheia dispensa 1-80 unidades em intervalos de 1 unidade. 
 
* Produzida em E. coli por tecnologia de ADN recombinante 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.  
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis e em cartucho 
 
Solução injetável (injetável). 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
Solução injetável (injetável) em caneta pré-cheia (SoloStar). 
 
Solução aquosa, incolor e transparente. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas  
 
Para o tratamento de adultos e crianças com diabetes mellitus, que necessitam de insulina para a 
manutenção da homeostasia normal da glicose. Insulina lispro Sanofi está também indicada para a 
estabilização inicial da diabetes mellitus. 
 
4.2 Posologia e modo de administração  
 
Posologia 
 
A dose deve ser determinada pelo médico, de acordo com as necessidades do doente. 
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Insulina lispro pode ser administrada com pouca antecedência relativamente às refeições. Quando 
necessário, a insulina lispro pode ser administrada imediatamente após as refeições. 
 
Insulina lispro  produz efeito rapidamente e possui uma duração de atividade inferior (2 a 5 horas) 
quando administrada por via subcutânea, comparada com a insulina regular. O rápido início da 
atividade permite que a injeção de Insulina lispro Sanofi (ou no caso de administração por perfusão 
subcutânea contínua, um bolus de Insulina lispro Sanofi) seja administrada muito próximo da hora da 
refeição. A duração da ação de qualquer insulina pode variar consideravelmente em diferentes 
indivíduos ou em diferentes momentos no mesmo indivíduo. O início mais rápido da ação 
comparativamente à insulina humana solúvel mantém-se independentemente do local da injeção. Tal 
como acontece com todas as preparações de insulina, a duração da ação de insulina lispro  é 
dependente da dose, do local de injeção, da irrigação sanguínea, da temperatura e da atividade física. 
 
Insulina lispro Sanofi pode ser utilizada em conjunto com uma insulina de ação prolongada ou com 
sulfonilureias orais, sob indicação de um médico. 
 
 
Populações especiais 
Compromisso renal 
As necessidades de insulina podem ser reduzidas na presença de compromisso renal. 
 
Compromisso hepático 
As necessidades de insulina podem ser reduzidas em doentes com compromisso hepático devido à 
diminuição da capacidade de gliconeogénese e à diminuição da decomposição da insulina; no enta                                                                                           
nto,  em doentes com compromisso hepático crónico, um aumento da resistência à insulina pode dar 
origem ao aumento da necessidade de insulina. 
 
População pediátrica 
Insulina lispro Sanofi pode ser usada em adolescentes e crianças (ver secção 5.1). 
 
Modo de administração 
 
Insulina lispro Sanofi solução injetável deve ser administrada por injeção subcutânea ou através de 
uma bomba de perfusão subcutânea contínua (ver secção 4.2) e pode, embora não seja recomendado, 
administrar-se por injeção intramuscular. 
Se necessário, Insulina lispro Sanofi pode também ser administrada por via intravenosa, por exemplo 
para controlo dos níveis de glicemia durante a cetoacidose, doença aguda ou durante os períodos intra 
e pós-operatórios. 
 
Administração subcutânea de Insulin lispro Sanofi 
 
A administração subcutânea deve ser efetuada na parte superior do braço, coxas, nádegas ou abdómen. 
Os locais de injeção devem ser sempre utilizados de forma rotativa dentro da mesma região, para 
reduzir o risco de desenvolvimento de lipodistrofia e amiloidose cutânea (ver secções 4.4 e 4.8). 
 
Quando administrado por via subcutânea, deve ter-se precaução ao injetar Insulina lispro Sanofi a fim 
de assegurar que não são penetrados vasos sanguíneos. Após a injeção, o local de administração não 
deve ser massajado. Os doentes têm de receber formação para a utilização das técnicas de injeção 
adequadas. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável num cartucho 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml num cartucho só é adequada para injeções subcutâneas de uma 
caneta reutilizável.. Se for necessária a administração com seringa, injeção intravenosa ou bomba de 
perfusão, deverá utilizar-se um frasco para injectáveis (ver secção 4.4). Para mais pormenores sobre 
manuseamento, ver secção 6.6. 
 
Os cartuchos de Insulina lispro Sanofi só devem ser utilizados com as seguintes canetas:  
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- JuniorSTAR, que dispensa 1-30 unidades de insulina lispro em incrementos de dose de 
0,5 unidades. 
- Tactipen que dispensa 1-60 unidades de insulina lispro em incrementos de dose de 1 unidade. 
- AllStar e AllStar PRO, todas dispensando 1-80 unidades de insulina lispro em incrementos de 
dose de 1 unidade. 
Estes cartuchos não devem ser utilizados com qualquer outra caneta reutilizável, já que a precisão da 
dose só foi testada com as canetas referidas (ver secção 6.6). 
 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável numa caneta pré-cheia 
 Insulina lispro em caneta pré-cheia está disponível em duas dosagens (100 unidades/ml e 200 
unidades/ml). No entanto, a Insulina lispro Sanofi em caneta pré-cheia está disponível apenas numa 
dosagem: 100 unidades/ml. Para ambas, a dose necessária é marcada em unidades. 
O número de unidades de insulina é mostrado na janela doseadora da caneta, 
independentemente da dosagem e não deve ser feita qualquer conversão de dose quando se 
transfere um doente para uma nova dosagem ou para outra caneta pré-cheia de insulina lispro com um 
incremento de dose diferente. 
 
A insulina lispro Sanofi em caneta pré-cheia administra 1 – 80 unidades em incrementos de 1 unidade 
numa única injeção. 
Considerando que a insulina lispro Sanofi só está disponível em caneta pré-cheia de 100 unidades/ml, 
se for necessária uma dosagem alternativa, devem ser utilizados outros medicamentos de insulina 
lispro que ofereçam essa opção. A Insulina lispro Sanofi em caneta pré-cheia é adequada apenas para 
injeções subcutâneas. Se for necessária a administração por seringa, injeção intravenosa ou bomba de 
perfusão, deve ser utilizado um frasco para injetáveis (ver secção 4.4). 
 
Utilização de Insulina lispro Sanofi numa bomba de perfusão de insulina 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável num frasco para injetáveis 
A insulina lispro Sanofi pode ser usada para perfusão subcutânea contínua de insulina (PSCI) em 
sistemas de bomba adequados para perfusão de insulina. Apenas algumas bombas de perfusão de 
insulina com marcação CE podem ser utilizadas para administrar a insulina lispro em perfusão. Antes 
de administrar a perfusão da insulina lispro, devem ser estudadas as instruções do fabricante a fim de 
determinar a adequabilidade ou não de uma determinada bomba. Leia e siga as instruções que 
acompanham a bomba de perfusão. Utilize o reservatório e cateter corretos para a bomba. O sistema 
de perfusão (tubagem e cânula) deve ser mudado de acordo com as instruções do folheto informativo 
fornecido com o mesmo. No caso de um episódio hipoglicémico, a perfusão deve ser interrompida até 
que o episódio seja resolvido. Se ocorrerem níveis de hipoglicemia repetidos ou graves, contacte o seu 
profissional de saúde e considere a necessidade de reduzir ou interromper a sua perfusão de insulina. 
Uma avaria da bomba ou obstrução do sistema de perfusão pode dar origem a uma subida rápida dos 
níveis de glicose. Se se suspeitar de uma interrupção do fluxo de insulina, siga as instruções do folheto 
informativo e, se adequado, notifique o seu profissional de saúde. Quando utilizado com uma bomba 
de perfusão de insulina, Insulin lispro Sanofi não deve ser misturado com qualquer outra insulina. 
 
Administração intravenosa de Insulina lispro Sanofi 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável num frasco para injetáveis 
A insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml está disponível em frascos para injetáveis se for necessária a 
administração de injeção intravenosa A administração intravenosa de insulina lispro deve ser efetuada 
de acordo com a prática clínica normal para as injeções intravenosas, por exemplo por meio de um 
bolus intravenoso ou de um sistema de perfusão. É necessária a monitorização frequente dos níveis de 
glicemia. 
Os sistemas de perfusão em concentrações de 0,1 unidades/ml a 1,0 unidades/ml de insulina lispro em 
cloreto de sódio a 0,9% ou glicose a 5% são estáveis à temperatura ambiente durante 48 horas. É 
recomendado que o sistema seja testado antes de iniciar a perfusão no doente. 
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4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1. 
 
Hipoglicemia. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Rastreabilidade 
 
De modo a melhorar a rastreabilidade dos medicamentos biológicos, o nome e o número do lote do 
medicamento administrado devem ser registados de forma clara. 
 
Transferência de um doente para outro tipo ou marca de insulina 
 
A transferência de um doente para outro tipo ou marca de insulina deve ser feita sob supervisão 
médica rigorosa. Alterações na dosagem, marca (fabricante), tipo (regular, NPH, lenta, etc.), espécie 
(animal, humana, análogo da insulina humana) e/ou modo de fabrico (ADN recombinante versus 
insulina de origem animal) podem resultar na necessidade de uma alteração da dosagem. Nas insulinas 
de ação rápida, qualquer doente também em tratamento com uma insulina basal, deve otimizar a dose 
de ambas as insulinas de modo a obter um melhor controlo da glicose durante todo o dia, 
particularmente o controlo da glicose noturna e da glicose em jejum. 
 
Técnica de injeção 
 
Os doentes têm de ser instruídos a realizar a troca constante do local de injeção para reduzir o risco de 
desenvolvimento de lipodistrofia e amiloidose cutânea. Existe um potencial risco de atraso na 
absorção de insulina e de agravamento do controlo glicémico após a administração de injeções de 
insulina em locais com estas reações. Foi notificado que uma alteração súbita no local de injeção para 
uma área não afetada resulta em hipoglicemia. Recomenda-se a monitorização da glicemia após a 
alteração no local da injeção, podendo ser considerado o ajuste da dose dos medicamentos 
antidiabéticos. 
 
Hipoglicemia ou hiperglicemia 
 
As situações clínicas que podem conduzir a sintomas prematuros de alerta de hipoglicemia diferentes 
ou menos evidentes incluem diabetes prolongada, terapêutica com insulina intensificada, neuropatia 
diabética ou medicações como com os beta-bloqueantes. 
 
Os poucos doentes que sofreram reações hipoglicémicas após a transferência de insulina de origem 
animal para insulina humana, comunicaram que os primeiros sintomas de alerta de hipoglicemia foram 
menos pronunciados ou diferentes dos que tinham experimentado com a insulina previamente 
utilizada. As reações de hipoglicemia ou hiperglicemia não corrigidas podem causar perda de 
consciência, coma ou morte. 
 
A administração de doses inadequadas ou a descontinuação do tratamento, especialmente em 
diabéticos insulino-dependentes, pode conduzir a hiperglicemia e cetoacidose diabética; situações que 
são potencialmente fatais. 
 
Necessidades de insulina e ajuste posológico 
 
As necessidades de insulina podem aumentar durante uma doença ou perturbações emocionais. 
No caso de os doentes aumentarem a sua atividade física ou modificarem a dieta habitual, também 
pode ser necessário ajustar a dose de insulina. Fazer exercício físico imediatamente a seguir às 
refeições pode aumentar o risco de hipoglicemia. Uma consequência da farmacodinâmica dos 
análogos de insulina de ação rápida é que, no caso de ocorrer hipoglicemia, esta pode ocorrer mais 
cedo após uma administração, comparativamente com a insulina humana solúvel. 
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Combinação de Insulina lispro Sanofi com pioglitazona 
 
Foram notificados casos de insuficiência cardíaca quando se utilizou pioglitazona em combinação com 
insulina, especialmente em doentes com fatores de risco para desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca. Este facto deve ser tido em conta se for considerado o tratamento com a combinação de 
pioglitazona e Insulina lispro Sanofi. Se esta combinação for utilizada, os doentes devem ser 
observados no que diz respeito a sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, aumento de peso e edema. 
Deve descontinuar-se a pioglitazona se ocorrer alguma deterioração dos sintomas cardíacos. 
 
Evitar erros de medicação ao utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Os doentes têm de ser instruídos no sentido de verificar sempre o rótulo da insulina antes de cada 
injeção, a fim de evitar confusões acidentais entre Insulina lispro Sanofi e outros medicamentos com 
insulina. 
 
 
Os doentes têm de verificar visualmente as unidades marcadas na janela doseadora da caneta. Assim, o 
requisito para que os doentes se auto-injetem é que consigam ler o indicador de dose na caneta. 
Doentes cegos ou com problemas de visão devem ser sempre instruídos a procurar ajuda/assistência de 
outra pessoa com uma boa visão e treinada na utilização de um dispositivo de insulina. 
 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Ao misturar insulina lispro com uma insulina de ação mais longa a insulina lispro Sanofi, de ação mais 
curta, deve ser introduzida primeiro na seringa, a fim de evitar a contaminação do frasco para 
injetáveis pela insulina de ação mais longa. A mistura antecipada de insulinas ou imediatamente antes 
da injeção deve fazer-se a conselho médico. No entanto, deve seguir-se uma rotina uniforme. 
Para mais pormenores sobre manuseamento, ver a secção 6.6. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 U/ml solução injetável em cartucho 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml em cartucho só é adequada para injeções subcutâneas de uma 
caneta reutilizável. Se for necessária a administração com seringa, injeção intravenosa ou bomba de 
perfusão, deverá utilizar-se um frasco para injetáveis.    
 
Para prevenir a possível transmissão de doenças, cada cartucho deve ser utilizado apenas por um 
doente, mesmo se a agulha do dispositivo de administração de insulina for mudada. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 ubidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia só é adequada para 
injeção subcutânea. Se for necessária a administração com seringa, injeção intravenosa ou bomba de 
perfusão, deverá utilizar-se um frasco para injetáveis. Para prevenir a possível transmissão de doenças, 
cada caneta deve ser utilizada apenas por um doente, mesmo se a agulha for mudada. 
 
Excipientes 
 
Este medicamento contém menos de 1 mmol de sódio (23 mg) por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
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4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação  
 
As necessidades de insulina podem aumentar com a administração de medicamentos com atividade 
hiperglicemiante, tais como, contracetivos orais, corticosteroides ou terapêutica de substituição da 
hormona da tiroide, danazol, estimulantes beta-2 (tais como ritodrina, salbutamol, terbutalina). 
 
As necessidades de insulina podem diminuir na presença de medicamentos com atividade 
hipoglicemiante, tais como hipoglicemiantes orais, salicilatos (por exemplo, ácido acetilsalicílico), 
antibióticos do grupo das sulfonamidas, certos antidepressivos (inibidores da monoamina oxidase, 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina), certos inibidores da enzima de conversão da 
angiotensina (captopril, enalapril), bloqueadores dos recetores da angiotensina II, beta-bloqueantes, 
octreotido ou álcool. 
 
O médico deve ser consultado aquando da utilização de outros medicamentos em simultâneo com 
Insulina lispro Sanofi (ver secção 4.4). 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento  
 
Gravidez 
 
Dados sobre um grande número de gravidezes expostas não indicam quaisquer efeitos adversos da 
insulina lispro na gravidez ou na saúde do feto/recém-nascido. 
 
Durante a gravidez é essencial controlar bem as doentes tratadas com insulina (insulino-dependentes 
ou diabetes gestacional). Geralmente as necessidades de insulina sofrem uma queda no decurso do 
primeiro trimestre e sobem durante o segundo e terceiro trimestres. As doentes diabéticas devem ser 
instruídas para informarem o médico no caso de estarem grávidas ou planearem uma gravidez. É 
essencial uma monitorização cuidadosa do controlo da glicose, bem como do estado geral de saúde nas 
doentes grávidas com diabetes. 
 
Amamentação 
 
Pode ser necessário ajustar a dose de insulina e/ou a dieta em doentes diabéticas que estejam a 
amamentar. 
 
Fertilidade 
 
Insulina lispro não induziu compromisso da fertilidade em estudos em animais (ver secção 5.3). 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas  
 
A hipoglicemia poderá condicionar a capacidade de concentração e de reação do doente. Este facto 
pode constituir um risco em situações nas quais estas capacidades sejam de especial importância 
(como é o caso da condução de viaturas ou utilização de máquinas). 
 
Os doentes devem ser avisados para tomarem precauções a fim de evitarem uma hipoglicemia 
enquanto conduzem, o que é particularmente importante nos doentes que têm pouca ou nenhuma 
consciência dos sinais de alarme de hipoglicemia ou que sofrem de frequentes episódios de 
hipoglicemia. Nestas circunstâncias a necessidade de conduzir deve ser ponderada. 
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4.8 Efeitos indesejáveis  
 
Resumo do perfil de segurança 
 
A hipoglicemia é a reação adversa mais frequente da terapêutica com insulina que um doente com 
diabetes pode sofrer. A hipoglicemia grave pode levar à perda de consciência e, em casos extremos, à 
morte. Não se apresenta uma frequência específica para a hipoglicemia, uma vez que a hipoglicemia 
pode ser resultado quer da dose de insulina quer de outros fatores, como por exemplo, da dieta e do 
nível de exercício do doente. 
 
Tabela de reações adversas 
 
As seguintes reações adversas relacionadas a partir de exames complementares de diagnóstico são 
descritas em baixo por classes de sistemas de órgãos e por ordem decrescente de incidência 
(muito frequentes: ≥1/10; frequentes: (≥1/100 a <1/10); pouco frequentes: (≥1/1.000 a <1/100); 
raros: (≥1/10.000 a <1/1.000); muito raros: <1/10.000) e desconhecidos: não pode ser calculado a 
partir dos dados disponíveis. 
 
Dentro de cada grupo de frequência, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de 
gravidade. 
 

Classes de sistemas de órgãos segundo 
a base de dados MedDRA 

Frequentes Pouco frequentes Raros Desconhecida 

Doenças do sistema imunitário  
Alergia local X    
Alergia sistémica   X  
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos  
Lipodistrofia  X   
Amiloidose cutânea    X 

 
Descrição de reações adversas selecionadas 
 
Alergia local 
 
É frequente surgir alergia no local de administração. Pode ocorrer vermelhidão, tumefação e prurido 
no local da administração da insulina. Estes sintomas desaparecem habitualmente em poucos dias ou 
semanas. Em certos casos, este facto pode estar relacionado com outros fatores que não a insulina, tais 
como a presença de irritação da pele ao agente desinfectante ou má técnica de injeção. 
 
Alergia sistémica 
 
A alergia sistémica, a qual é rara mas potencialmente mais grave, é uma alergia generalizada à 
insulina. Esta pode provocar erupção cutânea no corpo todo, dispneia, pieira, diminuição da pressão  
arterial, taquicardia ou sudação. Casos graves de alergia generalizada podem pôr a vida em perigo. 
 
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 
 
Podem desenvolver-se lipodistrofia e amiloidose cutânea no local da injeção, atrasando a absorção 
local de insulina. A troca constante do local de injeção na respetiva área de aplicação pode contribuir 
para atenuar ou prevenir estas reações (ver secção 4.4). 
  
Edema 
 
Foram notificados casos de edema com terapêutica com insulina, particularmente, quando um fraco 
controlo metabólico prévio foi melhorado por uma terapêutica intensificada com insulina. 
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Notificação de suspeitas de reações adversas 
 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma 
vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos 
profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema 
nacional de notificação mencionado no Apêndice V. 
 
4.9 Sobredosagem  
 
As insulinas não têm uma definição específica de sobredosagem, dado que as concentrações de glicose 
no soro resultam de interações complexas entre os níveis de insulina, a disponibilidade de glicose e 
outros processos metabólicos. Pode ocorrer hipoglicemia, como resultado de um excesso de atividade 
de insulina, em função da ingestão de alimentos e dispêndio de energia. 
 
A hipoglicemia pode ser acompanhada de indiferença, confusão, palpitações, cefaleias, sudação e 
vómitos. 
 
Episódios ligeiros de hipoglicemia responderão à administração oral de glicose, de outro açúcar ou de 
produtos açucarados. 
 
Pode conseguir-se a correção da hipoglicemia moderadamente grave através da administração de 
glucagon por via intramuscular ou subcutânea, seguida pela administração oral de hidratos de carbono, 
quando o doente se encontrar suficientemente recuperado. Deve ser administrada uma solução de 
glicose por via intravenosa aos doentes que não respondam ao glucagon. 
 
No caso de doentes em estado de coma, deve administrar-se uma solução de glucagon por via 
intramuscular ou subcutânea. No entanto, deve administrar-se uma solução de glicose por via 
intravenosa, se o glucagon não estiver disponível ou se o doente não responder ao glucagon. Deve dar-
se uma refeição ao doente, logo que este recupere a consciência. 
 
A ingestão prolongada de hidratos de carbono e a observação poderão ser necessárias porque a 
hipoglicemia pode reaparecer após remissão clínica aparente. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas  
 
Grupo farmacoterapêutico: Medicamentos utilizados na diabetes, insulinas e análogos para injeção, 
ação rápida, código ATC: A10AB04 
 
Insulina lispro Sanofi é um medicamento biológico similar. Está disponível informação pormenorizada 
no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
 
A atividade principal da insulina lispro é a regulação do metabolismo da glicose. 
 
Para além disso, as insulinas têm várias ações anabólicas e anti-catabólicas em diferentes tecidos. 
Dentro do tecido muscular estas incluem aumento do glicogénio, dos ácidos gordos, do glicerol, da 
síntese proteica e da captação de aminoácidos, enquanto diminuem a glicogenólise, a gliconeogénese, 
a cetogénese, a lipólise, o catabolismo proteico e a libertação de aminoácidos. 
 
A insulina lispro possui um início de ação rápido (aproximadamente 15 minutos) o que lhe permite ser 
administrada mais próximo de uma refeição (entre 0 a 15 minutos da refeição) comparativamente à 
insulina regular (30 a 45 minutos antes). A insulina lispro atua rapidamente e tem uma duração de 
atividade mais curta (2 a 5 horas), quando comparada com a insulina regular. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/
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Ensaios clínicos em doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2, demonstraram uma redução na hiperglicemia 
pós-prandial com insulina lispro em comparação com insulina humana solúvel. 
 
Tal como todas as preparações de insulina, a duração da ação da insulina lispro pode variar de 
indivíduo para indivíduo ou em alturas diferentes no mesmo indivíduo e depende da dose, do local de 
administração, da irrigação sanguínea, da temperatura e da atividade física. O perfil de atividade típico 
após uma administração subcutânea, está ilustrado abaixo. 

 
 
 
A representação acima reflete a quantidade relativa de glicose no tempo necessária para manter as 
concentrações de glicose no sangue do indivíduo perto dos níveis de jejum e é um indicador do efeito 
destas insulinas no metabolismo da glicose, ao longo do tempo. 
 
Foram efetuados ensaios clínicos em crianças (61 doentes com idades compreendidas entre os 2 e os 
11 anos) e em crianças e adolescentes (481 doentes com idades compreendidas entre os 9 e os 
19 anos), comparando a insulina lispro com a insulina humana solúvel. O perfil farmacodinâmico da 
insulina lispro em crianças é semelhante ao verificado nos adultos. 
 
Quando utilizada em bombas de perfusão subcutâneas, o tratamento com insulina lispro revelou 
originar uma redução dos níveis de hemoglobina glicada comparada com a insulina solúvel. Num 
estudo de dupla ocultação cruzado, após 12 semanas de tratamento a insulina lispro reduziu os níveis 
de hemoglobina glicada em 0,37 pontos percentuais em comparação com 0,03 pontos percentuais no 
caso da insulina solúvel (P=0,004). 
 
Em doentes com diabetes tipo 2 a utilizar a máxima dose de sulfonilureias orais, os estudos mostraram 
que a adição de insulina lispro reduzia significativamente a HbA1c, em comparação com a 
sulfonilureia isolada. A redução da HbA1c, também seria esperada com outras insulinas, por exemplo 
insulinas solúveis ou isofânicas. 
 
Ensaios clínicos em doentes com diabetes tipo 1 e tipo 2, demonstraram um número reduzido de 
episódios de hipoglicemia noturna com insulina lispro, em comparação com a insulina humana 
solúvel. Nalguns estudos, a redução da hipoglicemia noturna, foi associada ao aumento de episódios 
de hipoglicemia diurna. 
 
A resposta glicodinâmica à insulina lispro não é afetada pelo compromisso da função hepática ou 
renal. As diferenças glicodinâmicas entre a insulina lispro e a insulina humana solúvel, tal como 
avaliadas através de um clamp da glicose, permaneceram inalteráveis, mesmo perante acentuadas 
variações da função renal. 
 
A insulina lispro mostrou ser equipotente à insulina humana numa base molar, mas o seu efeito é mais 
rápido e de menor duração. 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas  
 
A farmacocinética da insulina lispro é a própria de um composto que é rapidamente absorvido e que 
atinge picos máximos no sangue 30 a 70 minutos após administração subcutânea. Quando se considera 
a relevância clínica desta cinética, o mais apropriado é examinar as curvas de utilização da glicose (tal 
como referido na secção 5.1). 
 
Em doentes com compromisso renal, a absorção da insulina lispro mantém-se mais rápida do que a da 
insulina humana solúvel. Em doentes com diabetes mellitus tipo 2 com diversos graus de 
compromisso renal, as diferenças farmacocinéticas entre a insulina lispro e a insulina humana solúvel 
foram geralmente mantidas, mostrando serem independentes da função renal. Em doentes com 
compromisso hepático, a insulina lispro mantém uma absorção e eliminação mais rápida, 
comparativamente com a insulina humana solúvel. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica  
 
Em testes in vitro, incluindo a ligação aos recetores da insulina e efeitos nas células em crescimento, a 
insulina lispro comportou-se de um modo muito semelhante à insulina humana. Os estudos 
demonstraram também que a dissociação da insulina lispro da ligação ao recetor da insulina é 
equivalente à da insulina humana. Estudos de toxicidade aguda, de um mês e de doze meses, não 
revelaram efeitos toxicológicos significativos. 
 
Em estudos em animais, a insulina lispro não afetou a fertilidade e não induziu a embriotoxicidade ou 
teratogenicidade. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes  
 
Metacresol 
Glicerol 
Hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado 
Óxido de zinco 
Água para preparações injetáveis 
Ácido clorídrico (para ajuste do pH) 
Hidróxido de sódio (para ajuste do pH). 
 
6.2 Incompatibilidades  
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Este medicamento não pode ser misturado com outros medicamentos, exceto os mencionados na 
secção 6.6. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho e em caneta pré-cheia 
 
Este medicamento não deve ser misturado com qualquer outra insulina ou qualquer outro 
medicamento. 
 
 
6.3 Prazo de validade  
 
Antes da primeira utilização 
 
3 anos. 
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Após a primeira abertura 
 
Eliminar após 4 semanas. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação  
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Conservar no frigorífico (2°C - 8°C). Não congelar.  
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC. Não refrigerar. 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
 
Conservar no frigorífico (2°C - 8°C). Não congelar. 
Manter o cartucho dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC e proteger do calor e luz diretos. Não refrigerar. 
Manter a tampa da caneta na caneta para proteger da luz 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
Conservar no frigorífico (2°C - 8°C). Não congelar. 
Manter a caneta pré-cheia dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC. Não refrigerar. 
A tampa da caneta deve ser recolocada depois de cada injeção para proteger da luz. 
 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente  
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Frasco para injetáveis em vidro tipo I incolor com tampa com rebordo (alumínio) com disco vedante 
(borracha de clorobutilo) e uma tampa destacável (propileno) contendo 10 ml de solução. 
Tamanho das embalagens: 1 ou 5 frascos para injetáveis. 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
 
Cartucho em vidro tipo 1 incolor com êmbolo preto (borracha de bromobutilo) e tampa com rebordo 
(alumínio) com disco vedante (laminado de isopreno e borracha de bromobutilo). Cada cartucho 
contém 3 ml de solução. 
Tamanho das embalagens: 5 ou 10 cartuchos.  
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.  
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável ema caneta pré-cheia  
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Cartucho em vidro tipo 1 incolor com êmbolo preto (borracha de bromobutilo) e tampa com rebordo 
(alumínio) com disco vedante (laminado de isopreno e borracha de bromobutilo), selado numa caneta 
injetora descartável. Cada caneta pré-cheia contém 3 ml de solução. 
Tamanhos das embalagens: 1, 3, 5 ou 10 canetas pré-cheias.  
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento  
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências 
locais. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
 
Instruções de utilização e manipulação  
 
O frasco para injetáveis deve ser utilizado com uma seringa apropriada (marcações de 100 unidades). 
 
Preparação da dose 
Inspecione a solução de Insulina lispro Sanofi. Esta deve estar límpida e incolor. Não utilize o 
medicamento se tiver um aspeto turvo, espesso ou ligeiramente colorido ou se forem visíveis 
partículas sólidas. 
 
Se o regime terapêutico exigir a injeção de insulina basal e de Insulina lispro Sanofi ao mesmo tempo, 
as duas podem ser misturadas na seringa. Se misturar insulinas, veja a secção “Misturar Insulina lispro 
Sanofi com insulinas de origem humana com ação mais prolongada” em baixo e na secção 6.2. 
 
1. Lave as mãos. 
 
2. Se estiver a usar um frasco para injetáveis novo, remova a tampa de plástico de proteção, mas não 
retire a rolha de borracha. 
 
3. Introduza ar na seringa em quantidade igual à dose de Insulina lispro Sanofi prescrita. Limpe o topo 
do frasco para injetáveis com um algodão humedecido em álcool. Introduza a agulha através da rolha 
de borracha do frasco para injetáveis de Insulina lispro Sanofi e injete o ar no frasco para injetáveis. 
 
4. Coloque o frasco para injetáveis e a seringa na posição invertida. Segure firmemente o frasco para 
injetáveis e a seringa numa das mãos. 
 
5. Certifique-se que a ponta da agulha está mergulhada em Insulina lispro Sanofi e retire a dose 
pretendida para a seringa. 
 
6. Antes de retirar a agulha do frasco para injetáveis, verifique se a seringa contém bolhas de ar, as 
quais reduzem a quantidade de Insulina lispro Sanofi na seringa. Se observar bolhas de ar, segure a 
seringa com o lado da agulha virado para cima e bata nos lados da seringa para que as bolhas se 
desloquem para o topo. Empurre-as com o êmbolo e retire a dose correta. 
 
7. Retire a agulha do frasco para injetáveis e pouse a seringa de modo a que a agulha não toque em 
nada. 
 
Misturar Insulina lispro Sanofi com insulinas de origem humana com ação mais prolongada 
(ver secção 6.2) 
1. Insulina lispro Sanofi só deve ser misturada com insulinas humanas de ação mais longa por 
conselho do médico. A insulina em frascos para injetáveis não deve ser misturada com a insulina em 
cartuchos. 
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2. Introduza ar na seringa em quantidade igual à quantidade da dose de insulina de ação mais longa 
que vai utilizar. Introduza a agulha no frasco para injetáveis de insulina de ação mais longa e injete o 
ar. Retire a agulha. 
 
3. Injete agora ar no frasco para injetáveis de Insulina lispro Sanofi da mesma maneira, mas não retire 
a agulha. 
 
4. Coloque o frasco para injetáveis e a seringa na posição invertida. 
 
5. Certifique-se que a ponta da agulha está mergulhada em Insulina lispro Sanofi e retire a dose 
pretendida de Insulin lispro Sanofi para a seringa. 
 
6. Antes de retirar a agulha do frasco para injetáveis, verifique se a seringa contém bolhas de ar, as 
quais reduzem a quantidade de Insulina lispro Sanofi na seringa. Se observar bolhas de ar, segure a 
seringa com o lado da agulha virado para cima e bata nos lados da seringa para que as bolhas se 
desloquem para o topo. Empurre-as com o êmbolo e retire a dose correta. 
 
7. Retire a agulha do frasco para injetáveis de Insulina lispro Sanofi e introduza-a no frasco para 
injetáveis de insulina de ação mais longa. Coloque o frasco para injetáveis e a seringa na posição 
invertida. Segure o frasco para injetáveis e a seringa firmemente numa mão e abane cuidadosamente. 
Certificando-se que a ponta da agulha está mergulhada na insulina, retire a dose de insulina de ação 
mais longa. 
 
8. Retire a agulha e pouse a seringa para que a agulha não toque em nada. 
 
Administração da dose 
1. Escolha o local para a administração. 
 
2. Limpe a pele conforme aconselhado. 
 
3. Estabilize a pele, esticando-a ou fazendo uma grande prega cutânea. Espete a agulha e injete de 
acordo com as instruções. 
 
4. Retire a agulha e aplique uma leve pressão no ponto da administração, durante alguns segundos. 
Não esfregue a área. 
 
5. Deite fora a seringa e a agulha em condições de segurança. 
 
6. Os locais de administração devem ser utilizados de forma rotativa, de modo a que o mesmo local 
não seja utilizado mais do que aproximadamente uma vez por mês. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
 
Instruções de utilização e manipulação 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml em cartucho só é adequada para injeção subcutânea. Se for 
necessária a administração por seringa, injeção intravenosa ou bomba de perfusão, deverá utilizar-se 
um frasco para injetáveis.  
Para prevenir a possível transmissão de doenças, cada cartucho deve ser utilizado apenas por um 
doente, mesmo se a agulha do dispositivo de administração de insulina for mudada. 
 
Os cartuchos de Insulina lispro Sanofi destinam-se a ser utilizados com canetas JuniorSTAR, 
Tactipen, AllStar ou AllStar PRO, conforme recomendado no manual do utilizador (ver secção 4.2 ). 
É possível que não sejam comercializadas todas estas canetas em cada país. 
A caneta com o cartucho inserido não deve ser guardada com a agulha acoplada. 
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Preparação da dose 
Inspecione a solução de Insulina lispro Sanofi. Esta deve estar límpida e incolor. Não utilize o 
medicamento se tiver um aspeto turvo, espesso ou ligeiramente colorido ou se forem visíveis 
partículas sólidas. 
 
A descrição que se segue é geral. Devem seguir-se as instruções do fabricante para cada caneta 
individualmente, no que diz respeito à colocação do cartucho, colocação da agulha e administração de 
insulina. 
 
Administração da dose 
1. Lave as mãos. 
 
2. Escolha o local para a administração. 
 
3. Limpe a pele conforme aconselhado. 
 
4. Remova a tampa de proteção exterior da agulha. 
 
5. Estabilize a pele, esticando-a ou fazendo uma grande prega cutânea. Espete a agulha de acordo com 
as instruções. 
 
6. Prima o botão. 
 
7. Retire a agulha e aplique uma leve pressão no ponto da administração, durante alguns segundos. 
Não esfregue a área. 
 
8. Utilizando a tampa de proteção exterior da agulha, desenrosque a agulha e deite-a fora em 
segurança. 
 
9. Os locais de injeção devem ser utilizados de forma rotativa, para que o mesmo local não seja 
utilizado mais do que aproximadamente uma vez por mês. 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
 
Instruções de utilização e manipulação 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia é só adequada par 
injeção subcutânea. Se for necessária a administração com seringa, injeção intravenosa ou bomba para 
perfusão, deverá utilizar-se um frasco para injetáveis. Para prevenir a possível transmissão de doenças, 
cada caneta deve ser utilizada apenas por um doente, mesmo se a agulha for mudada. 
 
Inspecione a solução de Insulina lispro Sanofi. Esta deve estar límpida e incolor. Não utilize Insulina 
lispro Sanofi se tiver um aspeto turvo, espesso ou ligeiramente colorido ou se forem visíveis partículas 
sólidas. 
 
Antes de utilizar a caneta pré-cheia, leia atentamente o manual do utilizador incluído no folheto 
informativo. A caneta pré-cheia tem de ser utilizada de acordo com as recomendações do manual do 
utilizador. 
A caneta pré-cheia não deve ser guardada com a agulha acoplada. 
Uma agulha nova deve sempre ser usada para cada injeção. 
As agulhas não estão incluídas na embalagem. 
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7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Sanofi Winthrop Industrie 
82 avenue Raspail 
94250 Gentilly 
França 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/17/1203/001 
EU/1/17/1203/002 
EU/1/17/1203/003 
EU/1/17/1203/004 
EU/1/17/1203/005 
EU/1/17/1203/006 
EU/1/17/1203/007 
EU/1/17/1203/008 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 19 de julho de 2017 
Data da última renovação: 28 março 2022 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. 
 
  

http://www.ema.europa.eu/
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18 

A. FABRICANTE DA SUBSTÂNCIA ATIVA DE ORIGEM BIOLÓGICA E    
FABRICANTES RESPONSÁVEIS PELA LIBERTAÇÃO DO LOTE 

Nome e morada do fabricante da substância ativa de origem biológica  

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Brüningstrasse 50 
Industriepark Höchst 
65926 Frankfurt am Main 
Alemanha 
 

Nome e morada dos fabricantes responsáveis pela libertação do lote 

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Brüningstrasse 50 
Industriepark Höchst 
65926 Frankfurt am Main 
Alemanha 
 
Sanofi-Aventis Private Co. Ltd.,   
Budapest Logistics and Distribution Platform 
Bdg. DC5, Campona utca 1.,  
Budapest, 1225, Hungria 
 
O folheto informativo que acompanha o medicamento tem de mencionar o nome e endereço do 
fabricante responsável pela libertação do lote em causa. 
 

B. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS AO FORNECIMENTO E 
UTILIZAÇÃO 

Medicamento sujeito a receita médica. 
  

C. OUTRAS CONDIÇÕES E REQUISITOS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO  

 

• Relatórios periódicos de segurança (RPS) 
 
 Os requisitos para a apresentação de relatórios periódicos de segurança para este medicamento estão  
 estabelecidos na lista Europeia de datas de referência (lista EURD), tal como previsto nos termos do   
 nº 7 do artigo 107.º-C da directiva 2001/83/CE e quaisquer actualizações subsequentes publicadas no   
 portal europeu de medicamentos. 
 

D. CONDIÇÕES OU RESTRIÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO SEGURA E EFICAZ 
DO MEDICAMENTO 

 

• Plano de gestão do risco (PGR) 
 

O Titular da autorização de introdução no mercado (TAIM) deve efetuar as atividades e 
intervenções de farmacovigilância requeridas e detalhadas no PGR apresentado no Módulo 1.8.2. 
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da Autorização de Introdução no Mercado, e quaisquer actualizações subsequentes do PGR que 
sejam acordadas.  

Deve ser apresentado um PGR atualizado: 

• A pedido da Agência Europeia de Medicamentos; 

• Sempre que o Sistema de gestão do risco for modificado, especialmente como resultado da 
receção de nova informação que possa levar a alterações significativas no perfil benefício-
risco ou como resultado de ter sido atingido um objectivo importante (farmacovigilância ou 
minimização do risco).  
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ANEXO III 
 

ROTULAGEM E FOLHETO INFORMATIVO 
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A. ROTULAGEM 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO (frasco para injetáveis de 10 ml) 

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
insulina lispro 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Um mililitro de solução contém 100 unidades (equivalente a 3,5 mg) de insulina lispro. 
Cada frasco para injetáveis contém 10 ml equivalente a 1.000 unidades de insulina lispro. 
 
 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: metacresol, glicerol, óxido de zinco, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, ácido 
clorídrico e hidróxido de sódio (para ajuste de pH), água para preparações injetáveis. Ver folheto 
informativo para mais informações. 
 
 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Solução injetável. 
1 x 10 ml 
5 x 10 ml 
 
 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Para utilização subcutânea e intravenosa. 
 
 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
 
 

8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL 
 
 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Antes da primeira utilização 
Conservar no frigorífico. 
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Não congelar. 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura 
Conservar a temperatura inferior a 30°C. 
Não refrigerar. 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
Eliminar após 4 semanas. 
 
 

10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 

 
Sanofi Winthrop Industrie 
82 avenue Raspail 
94250 Gentilly 
França 
 
 

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/17/1203/007 1 frasco para injetáveis 
EU/1/17/1203/008 5 frascos para injetáveis 
 
 

13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Insulina lispro Sanofi 100 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC: 
SN: 
NN:  
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO (frasco para injetáveis de 10 ml) 

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis 
insulina lispro 
Via SC/IV 
 
 

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via subcutânea ou intravenosa 
 

3. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL 
 
 

4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
10 ml 
 
 

6. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO (cartucho) 

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
insulina lispro 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Um mililitro de solução contém 100 unidades (equivalente a 3,5 mg) de insulina lispro. 
Cada cartucho contém 3 ml equivalente a 300 unidades de insulina lispro. 
 
 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: metacresol, glicerol, óxido de zinco, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, ácido 
clorídrico e hidróxido de sódio (para ajuste de pH), água para preparações injetáveis. Ver folheto 
informativo para mais informações. 
 
 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Solução injetável 
5 x 3 ml 
10 x 3 ml 
 
 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Os cartuchos destinam-se a ser utilizados exclusivamente com as canetas: Tactipen, AllStar, AllStar 
PRO, JuniorSTAR. 
É possível que não sejam comercializadas todas estas canetas no seu país. 
 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Para utilização subcutânea. 
 
 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Para utilização por um único doente apenas. 
 
 

8. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL 
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9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 

 
Antes da primeira utilização 
Conservar no frigorífico. 
Não congelar. 
Manter o cartucho dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura  
Conservar a temperatura inferior a 30°C. 
Não refrigerar. 
Manter a tampa da caneta na caneta para proteger da luz. 
Eliminar após 4 semanas. 
 
 

10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 

 
Sanofi Winthrop Industrie 
82 avenue Raspail 
94250 Gentilly 
França 
 
 

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/17/1203/001 5 cartuchos 
EU/1/17/1203/002 10 cartuchos 
 
 

13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
 
 

15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Insulina lispro Sanofi 100 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
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18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO (cartucho) 

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho 
insulina lispro 
Via SC 
 
 

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Utilize canetas específicas. 
Via subcutânea 
 

3. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL 
 
 

4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
3 ml 
 
 

6. OUTROS 
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INDICAÇÕES A INCLUIR NO ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO 
 
ACONDICIONAMENTO SECUNDÁRIO (caneta pré-cheia de 3 ml) 

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
insulina lispro 
 
 

2. DESCRIÇÃO DA(S) SUBSTÂNCIA(S) ATIVA(S) 
 
Um ml de solução contém 100 unidades (equivalente a 3,5 mg) de insulina lispro. 
Cada caneta pré-cheia contém 3 ml equivalente a 300 unidades de insulina lispro. 
 
 

3. LISTA DOS EXCIPIENTES 
 
Excipientes: metacresol, glicerol, óxido de zinco, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, ácido 
clorídrico e hidróxido de sódio (para ajuste de pH), água para preparações injetáveis. Ver folheto 
informativo para mais informações. 
 
 

4. FORMA FARMACÊUTICA E CONTEÚDO 
 
Solução injetável em caneta pré-cheia SoloStar 
1 caneta de 3 ml 
3 canetas de 3 ml 
5 canetas de 3 ml 
10 canetas de 3 ml 
 
 

5. MODO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Abrir por aqui. 
Consultar o folheto informativo antes de utilizar. 
Para utilização subcutânea. 
 
 

6. ADVERTÊNCIA ESPECIAL DE QUE O MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO 
FORA DA VISTA E DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 

 
Manter fora da vista e do alcance das crianças. 
 
 

7. OUTRAS ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS, SE NECESSÁRIO 
 
Utilizar sempre uma nova agulha para cada injeção. 
Para utilização por um único doente apenas. 
 
 



30 

 
8. PRAZO DE VALIDADE 

 
VAL 
 
 

9. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO 
 
Antes da primeira utilização 
Conservar no frigorífico. 
Não congelar. 
Manter a caneta pré-cheia dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Após a primeira abertura  
Conservar a temperatura inferior a 30°C. 
Não refrigerar. 
A tampa da caneta deve ser recolocada depois de cada injeção para proteger da luz. 
Eliminar após 4 semanas. 
 
 

10. CUIDADOS ESPECIAIS QUANTO À ELIMINAÇÃO DO MEDICAMENTO NÃO 
UTILIZADO OU DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESSE MEDICAMENTO, SE 
APLICÁVEL 

 
 

11. NOME E ENDEREÇO DO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO 
MERCADO 

 
Sanofi Winthrop Industrie 
82 avenue Raspail 
94250 Gentilly 
França 
 
 

12. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
EU/1/17/1203/003 1 caneta 
EU/1/17/1203/004 3 canetas 
EU/1/17/1203/005 5 canetas 
EU/1/17/1203/006 10 canetas 
 
 

13. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

14. CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISPENSA AO PÚBLICO 
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15. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
 
 

16. INFORMAÇÃO EM BRAILLE 
 
Insulina lispro 100 SoloStar 
 
 
17. IDENTIFICADOR ÚNICO – CÓDIGO DE BARRAS 2D 
 
Código de barras 2D com identificador único incluído. 
 
 
18. IDENTIFICADOR ÚNICO - DADOS PARA LEITURA HUMANA 
 
PC: 
SN: 
NN: 
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INDICAÇÕES MÍNIMAS A INCLUIR EM PEQUENAS UNIDADES DE 
ACONDICIONAMENTO PRIMÁRIO 
 
RÓTULO DA CANETA (caneta pré-cheia)  

 
 

1. NOME DO MEDICAMENTO E VIA(S) DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia 
insulina lispro 
Via SC 
 
 

2. MODO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Via subcutânea 
 

3. PRAZO DE VALIDADE 
 
VAL 
 
 

4. NÚMERO DO LOTE 
 
Lote 
 
 

5. CONTEÚDO EM PESO, VOLUME OU UNIDADE 
 
3 ml 
 
 

6. OUTROS 
 
SoloStar 
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B. FOLHETO INFORMATIVO 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador  
 

Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em frasco para injetáveis  
insulina lispro  

 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizada 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizada 
 
Insulina lispro Sanofi é utilizada para tratar a diabetes. Insulina lispro Sanofi atua mais rapidamente do 
que a insulina humana normal devido ao facto de a molécula de insulina ter sido ligeiramente 
modificada. 
 
Fica com diabetes se o seu pâncreas não produzir insulina suficiente para controlar o nível da glicose 
no seu sangue. Insulin lispro Sanofi é um substituto da sua própria insulina e é utilizado para controlar 
os níveis de glicose a longo prazo. Atua muito rapidamente e durante um período de tempo mais curto 
do que a insulina solúvel (2 a 5 horas). Em princípio, deverá administrar Insulina lispro Sanofi no 
espaço de 15 minutos antes ou após a refeição. 
 
O seu médico pode dizer-lhe para usar Insulina lispro Sanofi juntamente com uma insulina de ação 
mais prolongada. Cada uma destas insulinas contém um folheto informativo com informações sobre a 
insulina. Não mude a sua insulina a não ser por indicação do médico. Seja extremamente cuidadoso se 
mudar de insulina. 
 
Insulina lispro Sanofi é adequada para utilização em adultos e crianças.  
 
 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi: 
- se pensa que a hipoglicemia (glicemia baixa) está a começar. Mais à frente neste folheto 

informativo ser-lhe-á indicado como proceder no caso de hipoglicemia ligeira (ver secção 3: 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria). 

- se tem alergia à insulina lispro ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados 
na secção 6). 
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Advertências e precauções 
Registe o nome (“Insulina lispro Sanofi”) e número do Lote (incluído na embalagem exterior e rótulos 
de cada frasco para injectáveis, cartucho e caneta pré-cheia) do produto que está a utilizar e forneça 
esta informação ao comunicar quaisquer efeitos indesejáveis. 
 
Alterações da pele no local de injeção:  
Os locais de injeção devem ser alternados para prevenir alterações da pele, tais como nódulos sob a 
pele. A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular (ver Como 
utilizar Insulina lispro Sanofi). Contacte o seu médico se estiver atualmente a administrar a injeção 
numa área irregular antes de começar a administrar a injeção numa área diferente. O seu médico 
poderá aconselhá-lo a verificar mais atentamente o seu nível de açúcar no sangue e a ajustar a sua dose 
de insulina ou de outros medicamentos antidiabéticos. 
 
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
• Se os seus níveis de glicemia estão bem controlados pela sua atual terapêutica com insulina pode 

não sentir os sintomas de alarme quando o açúcar no sangue diminuir muito. Os sinais de alarme 
estão listados mais à frente neste folheto. Deve planear cuidadosamente o horário das suas 
refeições, a frequência com que faz exercício físico e o esforço que desenvolve. Deve também 
vigiar atentamente os níveis de glicemia através de análises frequentes à glicose no sangue. 

• Alguns doentes que apresentaram hipoglicemia após terem mudado de insulina animal para 
insulina humana comunicaram que os sintomas de alarme na fase inicial eram menos óbvios ou 
diferentes. Se tiver hipoglicemia com frequência ou tiver dificuldade em reconhecê-la, por favor 
converse com o seu médico acerca disso. 

• Se a sua resposta é SIM a qualquer das perguntas seguintes, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro de diabetes. 

- Esteve recentemente doente? 
- Teve problemas de rins ou fígado? 
- Está a fazer mais exercício físico do que o habitual? 

• Deve também informar o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro de diabetes se estiver a pensar 
em deslocar-se ao estrangeiro. As diferenças horárias entre os países podem levar a que tenha 
que administrar as injeções e tomar as refeições a horas diferentes daquelas a que estava 
habituado em casa. 

• Alguns doentes com diabetes mellitus tipo 2 há muito diagnosticada e doença cardíaca ou 
acidente vascular cerebral prévio, tratados com pioglitazona e insulina, desenvolveram 
insuficiência cardíaca. Informe o seu médico o mais rapidamente possível se tiver sinais de 
insuficiência cardíaca tais como dificuldades respiratórias não habituais ou um rápido aumento 
de peso ou inchaço localizado (edema). 

 
Outros medicamentos e Insulina lispro Sanofi 
As suas necessidades de insulina podem mudar se estiver a tomar 
• contracetivos orais, 
• esteróides, 
• terapêutica de substituição da hormona tiroideia, 
• hipoglicemiantes orais, 
• ácido acetilsalicílico, 
• antibióticos do grupo das sulfonamidas, 
• octreotido, 
• “estimulantes beta-2” (p. ex. ritodrino, salbutamol ou terbutalina), 
• beta-bloqueantes ou 
• alguns antidepressivos (inibidores da monoamina oxidase ou inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina), 
• danazol, 
• alguns inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), por exemplo, captopril, 

enalapril e 
• bloqueadores dos recetores da angiotensina II. 
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Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros 
medicamentos. 
 
Insulina lispro Sanofi com álcool 
Os seus níveis de glicemia podem alterar-se se consumir álcool. Por este motivo, a quantidade 
necessária de insulina pode mudar. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de tomar este medicamento. As necessidades de insulina geralmente diminuem durante os 
três primeiros meses de gravidez e aumentam nos restantes seis meses. 
Se está a amamentar, a insulina ou a dieta podem necessitar de ser ajustadas. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
A sua capacidade de concentração ou de reacção pode estar reduzida no caso de ter hipoglicemia. 
Deve manter-se consciente deste facto em todas as situações que envolvam riscos, tanto para si como 
para outras pessoas (por exemplo, condução de viaturas ou utilização de máquinas). Deverá contactar 
o seu médico sobre a condução de viaturas no caso de ter: 
• episódios frequentes de hipoglicemia. 
• os sinais indicadores de hipoglicemia diminutos ouausentes. 
 
Insulina lispro Sanofi contém sódio 
Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Verifique sempre o nome e o tipo de insulina na embalagem e no rótulo do frasco para injetáveis 
quando o receber da farmácia. Assegure-se que recebe Insulina lispro Sanofi que o seu médico 
lhe receitou. 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico se tiver 
dúvidas. 
 
Posologia 
• Em princípio, deverá administrar Insulina lispro Sanofi no espaço de 15 minutos antes ou após a 

refeição. Em caso de necessidade, pode injetar logo após a refeição. Mas o seu médico deve ter-
lhe dito exatamente a quantidade a administrar, quando deve ser administrada e com que 
frequência. Essas instruções são unicamente para si. Siga-as rigorosamente e visite regularmente 
o seu médico assistente. 

• Se mudar o tipo de insulina que usa (por exemplo, de insulina humana ou animal para Insulina 
lispro Sanofi), pode necessitar de uma quantidade maior ou menor do que anteriormente. Pode 
ser apenas para a primeira injeção ou pode ser uma mudança gradual durante algumas semanas 
ou meses. 

• Injete Insulina lispro Sanofi debaixo da pele (via subcutânea ou “SC”). Só deve injetá-la num 
músculo por indicação do seu médico. 

 
Preparação de Insulina lispro Sanofi 
• Insulina lispro Sanofi já está dissolvida em água, para que não necessite de misturar. Mas só a 

deve utilizar se a sua aparência for semelhante à da água. Deve estar límpida, não ter cor e não 
deve conter partículas sólidas. Verifique isso antes de cada injeção. 

 
Injetar Insulina lispro Sanofi 
• Primeiro, lave as mãos. 
• Antes de administrar a injeção, limpe a pele como lhe foi ensinado. Limpe a tampa de borracha 

do frasco para injetáveis, mas não a retire. 
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• Use uma seringa e agulha limpas e estéreis, para furar a tampa de borracha e retirar a quantidade 
de Insulina lispro Sanofi de que necessita. O seu médico ou profissional de saúde indicar-lhe-ão 
como se faz. Não partilhe as suas agulhas ou seringas. 

• Injete debaixo da pele, como lhe foi ensinado. Não injete diretamente numa veia. Após a injeção 
deixe a agulha na pele durante 5 segundos para se certificar de que administrou a dose na sua 
totalidade. Não esfregue a área da injeção. Assegure-se que a injeção é feita a, pelo menos, 1 cm 
da última injeção e que faz uma “rotação” dos locais da injeção, conforme lhe ensinaram. Não 
importa qual o local de injeção que escolher, quer seja o braço, coxa, nádega ou abdómen, a sua 
injeção de Insulina lispro Sanofi atuará sempre mais rapidamente do que a insulina humana 
solúvel. 

• O seu médico dir-lhe-á se tem de misturar Insulina lispro Sanofi com uma das insulinas 
humanas. Por exemplo, se necessitar de injetar uma mistura, retire Insulina lispro Sanofi para a 
seringa antes da insulina de ação prolongada. Injete o líquido assim que o tiver misturado. Faça 
o mesmo todas as vezes. 

• Em princípio, não deve misturar Insulina lispro Sanofi com as misturas de insulina humana. 
Nunca deve misturar Insulina lispro Sanofi com insulinas produzidas por outros fabricantes ou 
com insulinas de origem animal. 

• Não deve administrar Insulina lispro Sanofi por via intravenosa (IV). Injete Insulina lispro 
Sanofi como o seu médico ou enfermeiro lhe ensinaram. Apenas o seu médico pode administrar 
Insulina lispro Sanofi por via intravenosa. Só o fará em circunstâncias especiais, tais como numa 
cirurgia ou no caso de estar doente e os seus níveis de glicose estarem demasiado altos. 

 
Utilização de Insulina lispro Sanofi numa bomba de perfusão de insulina 
• Apenas algumas bombas de perfusão de insulina com marca CE podem ser utilizadas para 

perfundir insulina lispro. Antes de perfundir insulina lispro, devem ser estudadas as instruções 
do fabricante a fim de determinar a adequabilidade ou não de uma determinada bomba. Leia e 
siga as instruções que acompanham a bomba de perfusão. 

• Certifique-se de que utiliza o reservatório e o cateter corretos para a bomba. 
• O sistema de perfusão (tubo e cânula) deve ser mudado de acordo com as instruções descritas na 

informação do medicamento fornecida com o sistema de perfusão. 
• No caso de um episódio hipoglicémico, a perfusão deve ser interrompida até que o episódio seja 

resolvido. No caso de ocorrerem repetidos ou graves níveis baixos de glicose no sangue, informe 
o seu médico ou profissional de saúde e considere a necessidade de reduzir ou interromper a sua 
perfusão de insulina. 

• Uma avaria da bomba ou obstrução do sistema de perfusão pode dar origem a uma subida rápida 
dos níveis de glicose. No caso de suspeita de interrupção do fluxo de insulina, siga as instruções 
na informação do produto e, se apropriado, informe o seu médico ou profissional de saúde. 

• Quando utilizado com uma bomba de perfusão de insulina, Insulin lispro Sanofi não deve ser 
misturado com qualquer outra insulina. 

 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que necessita ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hipoglicemia. Verifique a sua glicemia. Se a sua glicemia estiver baixa (hipoglicemia ligeira), 
tome comprimidos de glicose, açúcar ou beba uma bebida açucarada. Depois coma fruta, biscoitos ou 
uma sandes, conforme o médico o aconselhou e descanse um pouco. Isto levá-lo-á a superar a 
hipoglicemia ligeira ou uma pequena sobredosagem de insulina. Se ficar pior, a sua respiração for 
pouco profunda e a sua pele ficar pálida, informe o seu médico imediatamente. Uma injeção de 
glucagon pode tratar uma hipoglicemia bastante grave. Ingira glicose ou açúcar após a injeção de 
glucagon. Se não responder ao glucagon, deverá ser tratado no hospital. Peça ao seu médico que o 
informe sobre o glucagon. 
 
Caso se tenha esquecido de utilizar Insulina lispro Sanofi 
Se utilizar menos Insulina lispro Sanofi do que necessita ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hiperglicemia. Verifique a sua glicemia. 
 



38 

Se a hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) ou hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) não forem 
tratadas, podem ser muito graves e causar dores de cabeça, enjoos (náuseas), vómitos, desidratação, 
inconsciência, coma ou até morte. (Ver hipoglicemia, hiperglicemia e cetoacidose diabética na 
secção 4. “Efeitos indesejáveis possíveis”). 
 
Três passos simples para evitar hipoglicemia ou hiperglicemia: 
• Tenha sempre seringas sobresselentes e um frasco para injetáveis de Insulina lispro Sanofi a 

mais. 
• Traga sempre consigo algo que o identifique como diabético. 
• Traga sempre consigo açúcar. 
 
Se parar de utilizar Insulina lispro Sanofi  
Se utilizar menos Insulina lispro Sanofi do que necessita, pode ocorrer hiperglicemia. Não mude a sua 
insulina, a não ser por indicação do médico. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 
se manifestem em todas as pessoas. 
 
A alergia sistémica é rara (pode afetar até 1 em cada 1.000 pessoas). Os sintomas são: 
• erupção na pele no corpo inteiro • baixa da tensão arterial 
• dificuldade em respirar • batimento rápido do coração 
• pieira • suores 

 
Se pensa que está a ter este tipo de alergia com Insulina lispro Sanofi, informe imediatamente o seu 
médico. 
 
A alergia local é frequente (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas). Algumas pessoas ficam com 
vermelhidão, inchaço ou comichão no local da injeção de insulina. Isso desaparece normalmente após 
alguns dias ou semanas. Se isso lhe acontecer informe o seu médico. 
 
Alterações da pele no local de injeção:  
A lipodistrofia é pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 pessoas). Se injetar insulina com 
demasiada frequência no mesmo local, o tecido adiposo tanto pode encolher (lipoatrofia) como 
aumentar de espessura (lipohipertrofia). Os nódulos sob a pele podem também ser causados pela 
acumulação de uma proteína chamada amiloide (amiloidose cutânea; não é conhecida a frequência 
com que ocorre). A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular. 
Altere o local da injeção a cada injeção para ajudar a evitar essas alterações na pele. 
  
Foi notificado edema (p. ex. inchaço dos braços, tornozelos; retenção de líquidos), particularmente no 
início da terapêutica com insulina ou durante uma alteração de terapêutica para controlar o nível da 
glicose no seu sangue. 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis  
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos indesejáveis estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Problemas frequentes da diabetes 
 

A. Hipoglicemia 
Hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) significa que não há açúcar suficiente no sangue. Isso pode ser 
causado por: 
• injetar demasiada Insulina lispro Sanofi ou outra insulina; 
• saltar ou atrasar as suas refeições ou alterar a sua dieta; 
• fazer exercício ou esforçar-se demasiado imediatamente antes ou após uma refeição; 
• ter uma infeção ou doença (especialmente diarreia ou vómitos); 
• haver uma alteração das suas necessidades de insulina; ou 
• ter um agravamento dos seus problemas de rins ou de fígado. 
 
O álcool e alguns medicamentos podem afetar os seus níveis de glicemia (ver secção 2). 
 
Os primeiros sintomas de uma baixa de glicemia surgem em geral rapidamente e incluem: 
• cansaço • batimentos rápidos do coração 
• nervosismo ou tremores • náusea 
• dor de cabeça • suores frios 

 
Enquanto não estiver confiante que reconhece os seus sintomas de aviso, evite situações nas quais a 
hipoglicemia o possa colocar a si ou aos outros em risco, como por exemplo, conduzir uma viatura. 
 

B. Hiperglicemia e cetoacidose diabética 
Hiperglicemia (demasiado açúcar no sangue) significa que o seu organismo não tem insulina 
suficiente. A hiperglicemia pode ser provocada por: 
• não utilizar a sua Insulina lispro Sanofi ou outra insulina; 
• administrar menos insulina do que a recomendada pelo médico; 
• comer mais do que a sua dieta lhe permite; ou 
• febre, infeção ou stress emocional. 
 
A hiperglicemia pode levar a cetoacidose diabética. Os primeiros sintomas aparecem lentamente 
durante muitas horas ou dias. Eles incluem: 
• sensação de sonolência • falta de apetite 
• vermelhidão do rosto • hálito com cheiro a fruta 
• sede • sensação de náusea 

 
Sintomas graves são respiração profunda e pulso rápido. Obtenha ajuda médica imediatamente. 
 

C. Doença 
Se estiver doente, especialmente se sentir náuseas ou vomitar, as suas necessidades de insulina podem 
mudar. Mesmo que não esteja a comer normalmente, continua a necessitar de insulina. Faça uma 
análise de sangue ou urina, siga as “instruções relativas a doença” e informe o seu médico. 
 
 
5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi após o prazo de validade impresso no rótulo e embalagem exterior. 
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Antes da primeira utilização conserve o seu medicamento num frigorífico (2°C - 8°C). Não congelar. 
Manter o frasco para injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
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Mantenha o frasco para injetáveis que está a utilizar à temperatura ambiente (inferior a 30ºC) e deite-o 
fora após 4 semanas. Não conservar o frasco para injetáveis no frigorífico. Manter o frasco para 
injetáveis dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Não utilize este medicamento se verificar cor ou partículas sólidas. Só o deve utilizar se a sua 
aparência for semelhante à da água. Examine a solução de cada vez que se injetar. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 
o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Insulina lispro Sanofi  
• A substância ativa é a insulina lispro. Um mililitro de solução contém 100 unidades (equivalente 

a 3,5 mg) de insulina lispro. Cada frasco para injetáveis contém 10 ml de solução injetável, 
equivalente a 1.000 unidades. 

• Os outros componentes são: metacresol, glicerol, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, 
óxido de zinco e água para preparações injetáveis. Pode ter sido utilizado hidróxido de sódio ou 
ácido clorídrico para ajustar a acidez (ver secção 2 “A Insulina lispro Sanofi contém sódio”). 

 
Qual o aspeto de Insulina lispro Sanofi e conteúdo da embalagem  
Insulina lispro Sanofi solução injetável em  frasco para injetáveis é uma solução aquosa transparente e 
incolor. 
Cada frasco para injetáveis contém 10 ml.  
Insulina lispro Sanofi em frasco para injetáveis está disponível em embalagens de 1 ou 5 frascos para 
injetáveis. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, França 
 
Fabricante 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Alemanha. 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
Swixx Biopharma UAB 
Tel: +370 5 236 91 40 
 

България 
Swixx Biopharma EOOD 
Тел.: +359 (0)2 4942 480 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
SANOFI-AVENTIS Zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
Sanofi A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi S.r.l. 
Tel: +39 02 39394275 
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Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 52 52 010 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131 
 

Nederland 
Genzyme Europe B.V. 
Tel: +31 20 245 4000 
 

Eesti 
Swixx Biopharma OÜ 
Tel: +372 640 10 30 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel: +385 1 2078 500 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel: +386 1 235 51 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Swixx Biopharma s.r.o. 
Tel: +421 2 208 33 600 
    

Italia 
Sanofi S.r.l. 
Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)  
+39.800.536389 (altre domande) 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
C.A Papaellinas Ltd. 
Τηλ: +357 22 741741 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
Swixx Biopharma SIA 
Tel: +371 6616 47 50 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +44 (0) 800 035 2525 
 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
 
Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador  
 

Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em cartucho  
insulina lispro  

 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizado 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizada 
 
Insulina lispro Sanofi é utilizada para tratar a diabetes. Insulina lispro Sanofi atua mais rapidamente do 
que a insulina humana normal devido ao facto de a molécula de insulina ter sido ligeiramente 
modificada. 
 
Fica com diabetes se o seu pâncreas não produzir insulina suficiente para controlar o nível da glicose 
no seu sangue. Insulina lispro Sanofi é um substituto da sua própria insulina e é utilizado para 
controlar os níveis de glicose a longo prazo. Atua muito rapidamente e durante um período de tempo 
mais curto do que a insulina solúvel (2 a 5 horas). Em princípio, deverá administrar Insulin lispro 
Sanofi no espaço de 15 minutos antes ou após a refeição. 
 
O seu médico pode dizer-lhe para usar Insulina lispro Sanofi juntamente com uma insulina de ação 
mais prolongada. Cada uma destas insulinas contém um folheto informativo com informações sobre a 
insulina. Não mude a sua insulina, a não ser por indicação do médico. Seja extremamente cuidadoso se 
mudar de insulina. 
 
Insulina lispro Sanofi é adequada para utilização em adultos e crianças.  
 
 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi: 
- se pensa que a hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) está a começar. Mais à frente neste 

folheto informativo ser-lhe-á indicado como proceder no caso de hipoglicemia ligeira (ver 
secção 3: Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria). 

- se tem alergia à insulina lispro ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados 
na secção 6). 
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Advertências e precauções 
Insulina lispro Sanofi num cartucho só é adequada para injeção sob a pele utilizando uma caneta 
reutilizável (ver também secção 3). Fale com o seu médico se necessitar de injetar a insulina através de 
outro método.   
 
Registe o nome (“Insulina lispro Sanofi”) e número do Lote (incluído na embalagem exterior e rótulos 
de cada frasco para injetáveis, cartucho e caneta pré-cheia) do produto que está a utilizar e forneça esta 
informação ao comunicar quaisquer efeitos indesejáveis. 
 
Alterações da pele no local de injeção:  
Os locais de injeção devem ser alternados para prevenir alterações da pele, tais como nódulos sob a 
pele. A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular (ver Como 
utilizar Insulina lispro Sanofi). Contacte o seu médico se estiver atualmente a administrar a injeção 
numa área irregular antes de começar a administrar a injeção numa área diferente. O seu médico 
poderá aconselhá-lo a verificar mais atentamente o seu nível de açúcar no sangue e a ajustar a sua dose 
de insulina ou de outros medicamentos antidiabéticos. 
 
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Insulina lispro Sanofi: 
• Se os seus níveis de glicemia estão bem controlados pela sua atual terapêutica com insulina pode 

não sentir os sintomas de alarme quando o açúcar no sangue diminuir muito. Os sinais de alarme 
estão listados mais à frente neste folheto. Deve planear cuidadosamente o horário das suas 
refeições, a frequência com que faz exercício físico e o esforço que desenvolve. Deve também 
vigiar atentamente os níveis de glicemia através de análises frequentes à glicose no sangue. 

• Alguns doentes que apresentaram hipoglicemia após terem mudado de insulina animal para 
insulina humana comunicaram que os sintomas de alarme na fase inicial eram menos óbvios ou 
diferentes. Se tiver hipoglicemia com frequência ou tiver dificuldade em reconhecê-la, por favor 
converse com o seu médico acerca disso. 

• Se a sua resposta é SIM a qualquer das perguntas seguintes, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro de diabetes. 

- Esteve recentemente doente? 
- Teve problemas de rins ou fígado? 
- Está a fazer mais exercício físico do que o habitual? 

• Deve também informar o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro de diabetes se estiver a pensar 
em deslocar-se ao estrangeiro. As diferenças horárias entre os países podem levar a que tenha 
que administrar as injeções e tomar as refeições a horas diferentes daquelas a que estava 
habituado em casa. 

• Alguns doentes com diabetes mellitus tipo 2 há muito diagnosticada e doença cardíaca ou 
acidente vascular cerebral prévio, tratados com pioglitazona e insulina, desenvolveram 
insuficiência cardíaca. Informe o seu médico o mais rapidamente possível se tiver sinais de 
insuficiência cardíaca tais como dificuldades respiratórias não habituais ou um rápido aumento 
de peso ou inchaço localizado (edema). 

 
Outros medicamentos e Insulina lispro Sanofi 
As suas necessidades de insulina podem mudar se estiver a tomar 
• contracetivos orais, 
• esteróides, 
• terapêutica de substituição da hormona tiroideia, 
• hipoglicemiantes orais, 
• ácido acetilsalicílico, 
• antibióticos do grupo das sulfonamidas, 
• octreotido, 
• “estimulantes beta-2” (p. ex. ritodrine, salbutamol ou terbutalina), 
• beta-bloqueantes ou 
• alguns antidepressivos (inibidores da monoamina oxidase ou inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina), 
• danazol, 
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• alguns inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), por exemplo, captopril, 
enalapril e 

• bloqueadores dos recetores da angiotensina II. 
 
Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos. 
 
Insulina lispro Sanofi com álcool 
Os seus níveis de glicemia podem alterar-se se consumir álcool. Por este motivo, a quantidade 
necessária de insulina pode mudar. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de tomar este medicamento. As necessidades de insulina geralmente diminuem durante os três 
primeiros meses de gravidez e aumentam nos restantes seis meses. 
Se está a amamentar, a insulina ou a dieta podem necessitar de ser ajustadas. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
A sua capacidade de concentração ou de reacção pode estar reduzida no caso de ter hipoglicemia. 
Deve manter-se consciente deste facto em todas as situações que envolvam riscos, tanto para si como 
para outras pessoas (por exemplo, condução de viaturas ou utilização de máquinas). Deverá contactar 
o seu médico sobre a condução de viaturas no caso de ter: 
 
• episódios frequentes de hipoglicemia. 
• sinais indicadores de hipoglicemia diminutos ou ausentes. 
 
Insulina lispro Sanofi contém sódio 
Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Verifique sempre o nome e o tipo de insulina na embalagem e no rótulo do cartucho quando o receber 
da farmácia. Assegure-se que recebe Insulina lispro Sanofi que o seu médico lhe receitou. 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico se tiver 
dúvidas. Para prevenir a possível transmissão de doenças, cada cartucho deve ser utilizado apenas por 
si, mesmo se a agulha do dispositivo de administração de insulina for mudada. 
 
Posologia 
• Em princípio, deverá administrar Insulina lispro Sanofi no espaço de 15 minutos antes ou após a 

refeição. Em caso de necessidade, pode injetar logo após a refeição. Mas o seu médico deve ter-
lhe dito exatamente a quantidade a administrar, quando deve ser administrada e com que 
frequência. Essas instruções são unicamente para si. Siga-as rigorosamente e visite regularmente 
o seu médico assistente. 

• Se mudar o tipo de insulina que usa (por exemplo, de insulina humana ou animal para Insulina 
lispro Sanofi), pode necessitar de uma quantidade maior ou menor do que anteriormente. Pode 
ser apenas para a primeira injeção ou pode ser uma mudança gradual durante algumas semanas 
ou meses. 

• Injete Insulina lispro Sanofi debaixo da pele (via subcutânea ou “SC”). Só deve injetá-la num 
músculo por indicação do seu médico. 
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Preparação de Insulina lispro Sanofi 
• Insulina lispro Sanofi já está dissolvida em água, para que não necessite de misturar. Mas só a 

deve utilizar se a sua aparência for semelhante à da água. Deve estar límpida, não ter cor e não 
deve conter partículas sólidas. Verifique isso antes de cada injeção. 

 
Preparar a caneta para a utilização 
• Primeiro, lave as mãos. Desinfete a membrana de borracha do cartucho. 
• O cartucho de 3 ml só serve na caneta de 3 ml. Insulina lispro Sanofi num cartucho só é 

adequada para injetar logo abaixo da pele utilizando uma caneta reutilizável.  Fale com o seu 
médico se precisar de injetar a sua insulina de outra forma. A fim de assegurar que administra a 
dose exata, os cartuchos de Insulina lispro Sanofi destinam-se a ser utilizados apenas com as 
seguintes canetas: 

- JuniorSTAR que administra doses em passos de 0,5 unidades. 
- Tactipen, AllStar e AllStar PRO que administram doses em passos de 1 unidade. 

É possível que não sejam comercializadas todas estas canetas no seu país. 
• Siga as instruções fornecidas com a caneta. Devem seguir-se cuidadosamente as instruções do 

fabricante para a utilização da caneta, no que diz respeito à colocação do cartucho, colocação da 
agulha e administração de insulina. 

• Efetue sempre um teste de segurança antes de cada injeção. 
 
Injetar Insulina lispro Sanofi 
• Antes de administrar a injeção, limpe a pele como lhe foi ensinado. Injete debaixo da pele, como 

lhe foi ensinado. Não injete diretamente numa veia. Após a injeção deixe a agulha na pele 
durante dez segundos para se certificar de que administrou a dose na sua totalidade. Não 
esfregue a área da injeção. Assegure-se que a injeção é feita a, pelo menos, 1 cm da última 
injeção e que faz uma “rotação” dos locais da injeção, conforme lhe ensinaram. Não importa 
qual o local de injeção que escolher, quer seja o braço, coxa, nádega ou abdómen, a sua injeção 
de Insulina lispro Sanofi atuará sempre mais rapidamente do que a insulina humana solúvel. 

• Não deve administrar Insulina lispro Sanofi por via intravenosa (IV). Injete Insulina lispro 
Sanofi como o seu médico ou enfermeiro lhe ensinaram. Apenas o seu médico pode administrar 
Insulina lispro Sanofi por via intravenosa. Só o fará em circunstâncias especiais, tais como numa 
cirurgia ou no caso de estar doente e os seus níveis de glicose estarem demasiado altos. 

 
Depois da injeção 
• Logo que tenha administrado a injeção, retire a agulha da caneta utilizando a tampa exterior da 

agulha. Não partilhe as suas agulhas. Não partilhe a sua caneta. Substitua a tampa da sua 
caneta. Deixe o cartucho na caneta. 

 
Injeções futuras 
Utilize sempre uma nova agulha estéril para cada injeção. Efetue sempre um teste de segurança antes 
de cada injeção. 
 
Não misture qualquer outra insulina num cartucho de Insulina lispro Sanofi. Quando o cartucho 
estiver vazio, não o utilize novamente. 
 
 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que necessita, ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hipoglicemia. Verifique a sua glicemia. Se a sua glicemia estiver baixa (hipoglicemia ligeira), 
tome comprimidos de glicose, açúcar ou beba uma bebida açucarada. Depois coma fruta, biscoitos ou 
uma sandes, conforme o médico o aconselhou e descanse um pouco. Isto levá-lo-á a superar 
hipoglicemia ligeira ou uma pequena sobredosagem de insulina. Se ficar pior, a sua respiração for 
pouco profunda e a sua pele ficar pálida, informe o seu médico imediatamente. Uma injeção de 
glucagon pode tratar uma hipoglicemia bastante grave. Ingira glicose ou açúcar após a injeção de 
glucagon. Se não responder ao glucagon, deverá ser tratado no hospital. Peça ao seu médico que o 
informe sobre o glucagon. 
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Caso se tenha esquecido de utilizar Insulina lispro Sanofi 
Se utilizar menos Insulina lispro Sanofi do que necessita ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hiperglicemia. Verifique a sua glicemia. 
 
Se a hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) ou hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) não forem 
tratadas, podem ser muito graves e causar dores de cabeça, enjoos (náuseas), vómitos, desidratação, 
inconsciência, coma ou até morte. (Ver hipoglicemia, hiperglicemia e cetoacidose diabética na 
secção 4 “Efeitos indesejáveis possíveis”). 
 
Três passos simples para evitar hipoglicemia ou hiperglicemia: 
• Tenha sempre seringas sobresselentes e um frasco para injetáveis de Insulina lispro Sanofi a 

mais, ou uma caneta e cartuchos de reserva, para o caso de perder a sua caneta ou cartuchos ou 
de estes se estragarem. 

• Traga sempre consigo algo que o identifique como diabético. 
• Traga sempre consigo açúcar. 
 
Se parar de utilizar Insulina lispro Sanofi  
Se utilizar menos Insulina lispro Sanofi do que necessita, pode ocorrer hiperglicemia. Não mude a sua 
insulina, a não ser por indicação do médico. 
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 
se manifestem em todas as pessoas. 
 
A alergia sistémica é rara (pode afetar até 1 em cada 1.000 pessoas). Os sintomas são: 
• erupção na pele no corpo inteiro • baixa da tensão arterial 
• dificuldade em respirar • batimento rápido do coração 
• pieira • suores 

 
Se pensa que está a ter este tipo de alergia com Insulina lispro Sanofi, informe imediatamente o seu 
médico. 
 
A alergia local é frequente (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas). Algumas pessoas ficam com 
vermelhidão, inchaço ou comichão no local da injeção de insulina. Isso desaparece normalmente após 
alguns dias ou semanas. Se isso lhe acontecer informe o seu médico. 
 
Alterações da pele no local de injeção:  
A lipodistrofia é pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 pessoas). Se injetar insulina com 
demasiada frequência no mesmo local, o tecido adiposo tanto pode encolher (lipoatrofia) como 
aumentar de espessura (lipohipertrofia) . Os nódulos sob a pele podem também ser causados pela 
acumulação de uma proteína chamada amiloide (amiloidose cutânea; não é conhecida a frequência em 
que ocorre). A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular. Altere o 
local da injeção a cada injeção para ajudar a evitar essas alterações na pele. 
 
Foi notificado edema (p. ex. inchaço dos braços, tornozelos; retenção de líquidos), particularmente no 
início da terapêutica com insulina ou durante uma alteração de terapêutica para controlar o nível da 
glicose no seu sangue. 
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Comunicação de efeitos indesejáveis  
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos indesejáveis estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
Problemas frequentes da diabetes  
 

A.   Hipoglicemia 
Hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) significa que não há açúcar suficiente no sangue. Isso pode ser 
causado por: 
• injetar demasiado Insulin lispro Sanofi ou outra insulina;  
• saltar ou atrasar as suas refeições ou alterar a sua dieta;  
• fazer exercício ou esforçar-se demasiado imediatamente antes ou após uma refeição;  
• ter uma infeção ou doença (especialmente diarreia ou vómitos);  
• haver uma alteração das suas necessidades de insulina; ou  
• ter um agravamento dos seus problemas de rins ou de fígado.  
 
O álcool e alguns medicamentos podem afetar os seus níveis de glicemia (ver secção 2).  
 
Os primeiros sintomas de uma baixa de glicemia surgem em geral rapidamente e incluem:  
• cansaço • batimentos rápidos do coração 
• nervosismo ou tremores • náusea 
• dor de cabeça • suores frios 

 
Enquanto não estiver confiante que reconhece os seus sintomas de aviso, evite situações nas quais a 
hipoglicemia o possa colocar a si ou aos outros em risco, como por exemplo, conduzir uma viatura.  
 

B. Hiperglicemia e cetoacidose diabética 
Hiperglicemia (demasiado açúcar no sangue) significa que o seu organismo não tem insulina 
suficiente. A hiperglicemia pode ser provocada por:  
• não utilizar a sua Insulina lispro Sanofi ou outra insulina;  
• administrar menos insulina do que a recomendada pelo médico;  
• comer mais do que a sua dieta lhe permite; ou  
• febre, infeção ou stress emocional.  
 
A hiperglicemia pode levar a cetoacidose diabética. Os primeiros sintomas aparecem lentamente 
durante muitas horas ou dias. Eles incluem:  
• sensação de sonolência • falta de apetite 
• vermelhidão do rosto • hálito com cheiro a fruta 
• sede • sensação de náusea 

 
Sintomas graves são respiração profunda e pulso rápido. Obtenha ajuda médica imediatamente. 
 

C. Doença 
Se estiver doente, especialmente se sentir náuseas ou vomitar, as suas necessidades de insulina podem 
mudar. Mesmo que não esteja a comer normalmente, continua a necessitar de insulina. Faça uma 
análise de sangue ou urina, siga as “instruções relativas a doença” e informe o seu médico. 
 
 
5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Não utilize Insulina lispro Sanofi após o prazo de validade impresso no rótulo e embalagem exterior. 
O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Antes da primeira utilização conserve a Insulina lispro Sanofi num frigorífico (2°C - 8°C). Não 
congelar. Manter o cartucho dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Mantenha o cartucho que está a utilizar à temperatura ambiente (inferior a 30ºC) e deite-o fora após  4 
semanas. Não o coloque perto do calor ou ao sol. Manter a tampa da caneta na caneta para proteger da 
luz. Não guarde a caneta ou cartuchos que está a utilizar no frigorífico. A caneta com o cartucho 
inserido não deve ser guardada com a agulha enroscada.  
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi se apresentar cor ou partículas sólidas. Só a deve utilizar se a sua 
aparência for semelhante à da água. Examine a solução de cada vez que se injetar. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 
o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Insulina lispro Sanofi  
• A substância ativa é a insulina lispro. Um mililitro de solução contém 100 unidades (equivalente 

a 3,5 mg) de insulina lispro. Cada cartucho contém 3 ml de solução injetável, equivalente a 300 
unidades. 

• Os outros componentes são: metacresol, glicerol, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, 
óxido de zinco e água para preparações injetáveis. Pode ter sido utilizado hidróxido de sódio ou 
ácido clorídrico para ajustar a acidez (ver secção 2 “A insulina lispro Sanofi contém sódio”). 

 
Qual o aspeto de Insulina lispro Sanofi e conteúdo da embalagem  
Insulina lispro Sanofi solução injetável é uma solução aquosa transparente e incolor. 
Cada cartucho contém 3 ml. 
Os cartuchos de Insulina lispro Sanofi são disponibilizados em embalagens de 5 ou 10 cartuchos. É 
possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, França 
 
Fabricante  
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Alemanha. 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado. 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
Swixx Biopharma UAB 
Tel: +370 5 236 91 40 
 

България 
Swixx Biopharma EOOD 
Тел.: +359 (0)2 4942 480 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
Tel.: +36 1 505 0050 
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Danmark 
Sanofi A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi S.r.l. 
Tel: +39 02 39394275 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 52 52 010 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131 
 

Nederland 
Genzyme Europe B.V. 
Tel: +31 20 245 4000 
 

Eesti 
Swixx Biopharma OÜ 
Tel: +372 640 10 30 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel: +385 1 2078 500 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel: +386 1 235 51 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Swixx Biopharma s.r.o. 
Tel: +421 2 208 33 600 
  

Italia 
Sanofi S.r.l. 
Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)  
+39.800.536389 (altre) 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
C.A Papaellinas Ltd. 
Τηλ: +357 22 741741 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
Swixx Biopharma SIA 
Tel: +371 6616 47 50 
 

United Kingdom (Northern Ireland)  
Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +44 (0) 800 035 2525 
 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
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Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. 
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Folheto informativo: Informação para o utilizador  
 

Insulina lispro Sanofi 100 unidades/ml solução injetável em caneta pré-cheia  
insulina lispro  

Cada caneta pré-cheia dispensa 1-80 unidades em intervalos de 1 unidade.  
 
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém 
informação importante para si. 
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente. 
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode 

ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença. 
- Se tiver quaisquer efeitos  indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados 

neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4. 
 
O que contém este folheto 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizada 
2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
 
1. O que é Insulina lispro Sanofi e para que é utilizada 
 
Insulina lispro Sanofi é utilizada para tratar a diabetes. Insulina lispro Sanofi atua mais rapidamente do 
que a insulina humana normal devido ao facto de a molécula de insulina ter sido ligeiramente 
modificada. 
 
Fica com diabetes se o seu pâncreas não produzir insulina suficiente para controlar o nível da glicose 
no seu sangue. Insulina lispro Sanofi é um substituto da sua própria insulina e é utilizado para 
controlar os níveis de glicose a longo prazo. Atua muito rapidamente e durante um período de tempo 
mais curto do que a insulina solúvel (2 a 5 horas). Em princípio, deverá administrar Insulina lispro 
Sanofi no espaço de 15 minutos antes ou após a refeição. 
 
O seu médico pode dizer-lhe para usar Insulina lispro Sanofi juntamente com uma insulina de ação 
mais prolongada. Cada uma destas insulinas contém um folheto informativo com informações sobre a 
insulina. Não mude a sua insulina, a não ser por indicação do médico. Seja extremamente cuidadoso se 
mudar de insulina. 
 
Insulina lispro Sanofi é adequada para utilização em adultos e crianças 
 
Insulina lispro Sanofi SoloStar é uma caneta pré-cheia descartável contendo 3 ml (300 unidades, 100 
unidades/ml) de insulina lispro. Uma caneta pré-cheia de Insulina lispro Sanofi contém múltiplas 
doses de insulina. A caneta pré-cheia de Insulina lispro Sanofi marca 1 unidade de cada vez. O 
número de unidades é visível na janela doseadora, verifique-o sempre antes da sua injeção. Pode 
dar de 1 a 80 unidades numa única injeção. Se a sua dose for superior a 80 unidades, vai necessitar 
de administrar a si mesmo mais do que uma injeção. 
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2. O que precisa de saber antes de utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi: 
- se pensa que a hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) está a começar. Mais à frente neste 

folheto informativo ser-lhe-á indicado como proceder no caso de hipoglicemia ligeira (ver 
secção 3: Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria). 

- se tem alergia à insulina lispro ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados 
na secção 6). 

 
Advertências e precauções 
Insulina lispro Sanofi numa caneta pré-cheia só é adequada para injeção sob a pele (ver também 
secção 3). Fale com o seu médico se necessitar de injetar a insulina através de outro método.  
 
Registe o nome (“Insulina lispro Sanofi”) e número do Lote (incluído na embalagem exterior e rótulos 
da cada frasco para injetáveis, cartucho ou caneta pré-cheia) do produto que está a utilizar e forneça 
esta informação ao comunicar quaisquer efeitos indesejáveis.  
 
Alterações da pele no local de injeção:  
Os locais de injeção devem ser alternados para prevenir alterações da pele, tais como nódulos sob a 
pele. A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular (ver Como 
utilizar Insulina lispro Sanofi). Contacte o seu médico se estiver atualmente a administrar a injeção 
numa área irregular antes de começar a administrar a injeção numa área diferente. O seu médico 
poderá aconselhá-lo a verificar mais atentamente o seu nível de açúcar no sangue e a ajustar a sua dose 
de insulina ou de outros medicamentos antidiabéticos. 
 
Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de utilizar Insulina lispro Sanofi: 
• Se os seus níveis de glicemia estão bem controlados pela sua atual terapêutica com insulina pode 

não sentir os sintomas de alarme quando o açúcar no sangue diminuir muito. Os sinais de alarme 
estão listados mais à frente neste folheto. Deve planear cuidadosamente o horário das suas 
refeições, a frequência com que faz exercício físico e o esforço que desenvolve. Deve também 
vigiar atentamente os níveis de glicemia através de análises frequentes à glicose no sangue. 

• Alguns doentes que apresentaram hipoglicemia após terem mudado de insulina animal para 
insulina humana comunicaram que os sintomas de alarme na fase inicial eram menos óbvios ou 
diferentes. Se tiver hipoglicemia com frequência ou tiver dificuldade em reconhecê-la, por favor 
converse com o seu médico acerca disso. 

• Se a sua resposta é SIM a qualquer das perguntas seguintes, fale com o seu médico, 
farmacêutico ou enfermeiro de diabetes. 

- Esteve recentemente doente? 
- Teve problemas de rins ou fígado? 
- Está a fazer mais exercício físico do que o habitual? 

 
• Deve também informar o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro de diabetes se estiver a pensar 

em deslocar-se ao estrangeiro. As diferenças horárias entre os países podem levar a que tenha 
que administrar as injeções e tomar as refeições a horas diferentes daquelas a que estava 
habituado em casa. 

• Alguns doentes com diabetes mellitus tipo 2 há muito diagnosticada e doença cardíaca ou 
acidente vascular cerebral prévio, tratados com pioglitazona e insulina, desenvolveram 
insuficiência cardíaca. Informe o seu médico o mais rapidamente possível se tiver sinais de 
insuficiência cardíaca tais como dificuldades respiratórias não habituais ou um rápido aumento 
de peso ou inchaço localizado (edema). 

• Esta caneta não é recomendada a doentes cegos ou com problemas de visão sem a ajuda de uma 
pessoa treinada na sua utilização. 

 
Outros medicamentos e Insulina lispro Sanofi 
As suas necessidades de insulina podem mudar se estiver a tomar 
• contracetivos orais, 
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• esteróides, 
• terapêutica de substituição da hormona tiroideia, 
• hipoglicemiantes orais, 
• ácido acetilsalicílico, 
• antibióticos do grupo das sulfonamidas, 
• octreotido, 
• “estimulantes beta-2” (p. ex. ritodrine, salbutamol ou terbutalina), 
• beta-bloqueantes ou 
• alguns antidepressivos (inibidores da monoamina oxidase ou inibidores seletivos da recaptação 

da serotonina), 
• danazol, 
• alguns inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA), por exemplo, captopril, 

enalapril e 
• bloqueadores dos recetores da angiotensina II. 
 
Informe o seu médico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos. 
 
Insulina lispro Sanofi com álcool 
Os seus níveis de glicemia podem alterar-se se consumir álcool. Por este motivo, a quantidade 
necessária de insulina pode mudar. 
 
Gravidez e amamentação 
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico 
antes de tomar este medicamento. As necessidades de insulina geralmente diminuem durante os três 
primeiros meses de gravidez e aumentam nos restantes seis meses. 
Se está a amamentar, a insulina ou a dieta podem necessitar de ser ajustadas. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
A sua capacidade de concentração ou de reacção pode estar reduzida no caso de hipoglicemia. Deve 
manter-se consciente deste facto em todas as situações que envolvam riscos, tanto para si como para 
outras pessoas (por exemplo, condução de viaturas ou utilização de máquinas). Deverá contactar o seu 
médico sobre a condução de viaturas no caso de ter: 
• episódios frequentes de hipoglicemia. 
• sinais indicadores de hipoglicemia diminutos ou ausentes. 
 
Insulina lispro Sanofi contém sódio 
Este medicamento contém menos de 1 mmol (23 mg) de sódio por dose, ou seja, é praticamente 
“isento de sódio”. 
 
 
3. Como utilizar Insulina lispro Sanofi 
 
Verifique sempre o nome e o tipo de insulina na embalagem e no rótulo da caneta pré-cheia quando a 
receber da farmácia. Assegure-se que recebe o Insulina lispro Sanofi que o seu médico lhe receitou. 
 
Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico se tiver 
dúvidas. Para prevenir a possível transmissão de doenças, cada caneta deve ser utilizada apenas por si, 
mesmo se a agulha for mudada. 
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Posologia 
• Em princípio, deverá administrar Insulina lispro Sanofi no espaço de 15 minutos antes ou após a 

refeição. Em caso de necessidade, pode injetar logo após a refeição. Mas o seu médico deve ter-
lhe dito exatamente a quantidade a administrar, quando deve ser administrada e com que 
frequência. Essas instruções são unicamente para si. Siga-as rigorosamente e visite regularmente 
o seu médico assistente. 

• Se mudar o tipo de insulina que usa (por exemplo, de insulina humana ou animal para Insulina 
lispro Sanofi), pode necessitar de uma quantidade maior ou menor do que anteriormente. Pode 
ser apenas para a primeira injeção ou pode ser uma mudança gradual durante algumas semanas 
ou meses. 

• Injete Insulina lispro Sanofi debaixo da pele (via subcutânea ou “SC”). Só deve injetá-la num 
músculo por indicação do seu médico. 

 
Preparação de Insulina lispro Sanofi 
• Insulina lispro Sanofi já está dissolvida em água, para que não necessite de misturar. Mas só a 

deve utilizar se a sua aparência for semelhante à da água. Deve estar límpida, não ter cor e não 
deve conter partículas sólidas. Verifique isso antes de cada injeção. 

 
Preparar a caneta pré-cheia SoloStar pronta a usar (consulte o manual do utilizador) 
• Insulina lispro Sanofi numa caneta pré-cheia só é adequada para injetar logo abaixo da pele.  

Fale com o seu médico se precisar de injetar a sua insulina de outra forma. 
• Primeiro lave as mãos. 
• Leia as instruções sobre como utilizar a sua caneta pré-cheia de insulina. Siga cuidadosamente 

as instruções. Seguem-se alguns lembretes. 
• Utilize uma agulha limpa (as agulhas não estão incluídas). 
• Efetue sempre um teste de segurança antes de cada injeção. 
 
Injetar Insulina lispro Sanofi 
• Antes de administrar a injeção, limpe a pele como lhe foi ensinado. Injete debaixo da pele, como 

lhe foi ensinado. Não injete diretamente numa veia. Após a injeção deixe a agulha na pele 
durante dez segundos para se certificar de que administrou a dose na sua totalidade. Não 
esfregue a área da injeção. Assegure-se que a injeção é feita a, pelo menos, 1 cm da última 
injeção e que faz uma “rotação” dos locais da injeção, conforme lhe ensinaram. Não importa 
qual o local de injeção que escolher, quer seja o braço, coxa, nádega ou abdómen, a sua injeção 
de Insulin lispro Sanofi atuará sempre mais rapidamente do que a insulina humana solúvel. 

• Não deve administrar Insulina lispro Sanofi por via intravenosa (IV). Injete Insulina lispro 
Sanofi como o seu médico ou enfermeiro lhe ensinaram. Apenas o seu médico pode administrar 
Insulina lispro Sanofi por via intravenosa. Só o fará em circunstâncias especiais, tais como numa 
cirurgia ou no caso de estar doente e os seus níveis de glicose estarem demasiado altos. 

 
Depois da injeção 
• Logo que tenha administrado a injeção, desenrosque a agulha da caneta pré-cheia utilizando a 

tampa exterior da agulha. Não partilhe as suas agulhas. Não partilhe a sua caneta. Substitua a 
tampa da sua caneta. 

 
Injeções futuras 
• De cada vez que usar uma caneta pré-cheia tem de usar uma nova agulha. Efetue sempre um 

teste de segurança antes de cada injeção. Pode ver aproximadamente quantas unidades de 
insulina faltam verificando onde se encontra o êmbolo na escala de insulina. 

• Não misture qualquer outra insulina na sua caneta pré-cheia. Quando a caneta pré-cheia estiver 
vazia, não a volte a usar. Deite-a fora com cuidado – o seu farmacêutico ou enfermeiro de 
diabetes dir-lhe-ão como o fazer. 

 
 



55 

Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que deveria 
Se utilizar mais Insulina lispro Sanofi do que necessita ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hipoglicemia. Verifique a sua glicemia. Se a sua glicemia estiver baixa (hipoglicemia ligeira), 
tome comprimidos de glicose, açúcar ou beba uma bebida açucarada. Depois coma fruta, biscoitos ou 
uma sandes, conforme o médico o aconselhou e descanse um pouco. Isto levá-lo-á a superar 
hipoglicemia ligeira ou uma pequena sobredosagem de insulina. Se ficar pior, a sua respiração for 
pouco profunda e a sua pele ficar pálida, informe o seu médico imediatamente. Uma injeção de 
glucagon pode tratar uma hipoglicemia bastante grave. Ingira glicose ou açúcar após a injeção de 
glucagon. Se não responder ao glucagon, deverá ser tratado no hospital. Peça ao seu médico que o 
informe sobre o glucagon. 
 
Caso se tenha esquecido de utilizar Insulina lispro Sanofi 
Se utilizar menos Insulina lispro Sanofi do que necessita ou não tem a certeza de quanto injetou, pode 
ocorrer hiperglicemia. Verifique a sua glicemia. 
 
Se a hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) ou hiperglicemia (açúcar elevado no sangue) não forem 
tratadas, podem ser muito graves e causar dores de cabeça, enjoos (náuseas), vómitos, desidratação, 
inconsciência, coma ou até morte. (Ver hipoglicemia, hiperglicemia e cetoacidose diabética na 
secção 4 “Efeitos indesejáveis possíveis”). 
 
Três passos simples para evitar hipoglicemia ou hiperglicemia: 
• Tenha sempre seringas sobresselentes e um frasco para injetáveis de Insulin lispro Sanofi a 

mais, ou uma caneta e cartuchos de reserva, para o caso de perder a sua caneta pré-cheia 
SoloStar ou de esta se estragar. 

• Traga sempre consigo algo que o identifique como diabético. 
• Traga sempre consigo açúcar. 
 
Se parar de utilizar Insulina lispro Sanofi  
Se utilizar menos Insulin lispro Sanofi do que necessita, pode ocorrer hiperglicemia. Não mude a sua 
insulina, a não ser por indicação do médico.  
 
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico. 
 
 
4. Efeitos indesejáveis possíveis 
 
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não 
se manifestem em todas as pessoas. 
 
A alergia sistémica é rara (pode afetar até 1 em cada 1.000 pessoas). Os sintomas são: 
• erupção da pele no corpo inteiro • baixa da tensão arterial 
• dificuldade em respirar • batimento rápido do coração 
• pieira • suores 

 
Se pensa que está a ter este tipo de alergia com Insulina lispro Sanofi, informe imediatamente o seu 
médico. 
 
A alergia local é frequente (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas). Algumas pessoas ficam com 
vermelhidão, inchaço ou comichão no local da injeção de insulina. Isso desaparece normalmente após 
alguns dias ou semanas. Se isso lhe acontecer informe o seu médico. 
 
Alterações da pele no local de injeção:  
A lipodistrofia é pouco frequente (pode afetar até 1 em 100 pessoas). Se injetar insulina com 
demasiada frequência no mesmo local, o tecido adiposo tanto pode encolher (lipoatrofia) como 
aumentar de espessura (lipohipertrofia) . Os nódulos sob a pele podem também ser causados pela 
acumulação de uma proteína chamada amiloide (amiloidose cutânea; não é conhecida a frequência em 
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que ocorre). A insulina poderá não funcionar muito bem se for injetada numa área irregular. Altere o 
local da injeção a cada injeção para ajudar a evitar essas alterações na pele. 
 
Foi notificado edema (p. ex. inchaço dos braços, tornozelos; retenção de líquidos), particularmente no 
início da terapêutica com insulina ou durante uma alteração de terapêutica para controlar o nível da 
glicose no seu sangue. 
 
Comunicação de efeitos indesejáveis  
Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste 
folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis 
diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado no Apêndice V. Ao comunicar 
efeitos indesjáveis estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento. 
 
Problemas frequentes da diabetes 
 

A. Hipoglicemia 
Hipoglicemia (açúcar baixo no sangue) significa que não há açúcar suficiente no sangue. Isso pode ser 
causado por: 
• injetar demasiado Insulina lispro Sanofi ou outra insulina; 
• saltar ou atrasar as suas refeições ou alterar a sua dieta; 
• fazer exercício ou esforçar-se demasiado imediatamente antes ou após uma refeição; 
• ter uma infeção ou doença (especialmente diarreia ou vómitos); 
• haver uma alteração das suas necessidades de insulina; ou 
• ter um agravamento dos seus problemas de rins ou de fígado. 
 
O álcool e alguns medicamentos podem afetar os seus níveis de glicemia (ver secção 2). 
 
Os primeiros sintomas de uma baixa de glicemia surgem em geral rapidamente e incluem: 
• cansaço • batimentos rápidos do coração 
• nervosismo ou tremores • náusea 
• dor de cabeça • suores frios 

 
Enquanto não estiver confiante que reconhece os seus sintomas de aviso, evite situações nas quais a 
hipoglicemia o possa colocar a si ou aos outros em risco, como por exemplo, conduzir uma viatura. 
 

B. Hiperglicemia e cetoacidose diabética 
Hiperglicemia (demasiado açúcar no sangue) significa que o seu organismo não tem insulina 
suficiente. A hiperglicemia pode ser provocada por: 
• não utilizar a sua Insulina lispro Sanofi ou outra insulina; 
• administrar menos insulina do que a recomendada pelo médico; 
• comer mais do que a sua dieta lhe permite; ou 
• febre, infeção ou stress emocional. 
 
A hiperglicemia pode levar a cetoacidose diabética. Os primeiros sintomas aparecem lentamente 
durante muitas horas ou dias. Eles incluem: 
• sensação de sonolência • falta de apetite 
• vermelhidão do rosto • hálito com cheiro a fruta 
• sede • sensação de náusea 

 
Sintomas graves são respiração profunda e pulso rápido. Obtenha ajuda médica imediatamente. 
 

C. Doença 
Se estiver doente, especialmente se sentir náuseas ou vomitar, as suas necessidades de insulina podem 
mudar. Mesmo que não esteja a comer normalmente, continua a necessitar de insulina. Faça uma 
análise de sangue ou urina, siga as “instruções relativas a doença” e informe o seu médico. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. Como conservar Insulina lispro Sanofi 
 
Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças. 
 
Não utilize Insulina lispro Sanofi em  caneta pré-cheia após o prazo de validade impresso no rótulo e 
embalagem exterior. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. 
 
Antes da primeira utilização conserve a sua caneta pré-cheia com medicamento num frigorífico (2°C - 
8°C). Não congelar. Manter a caneta pré-cheia dentro da embalagem exterior para proteger da luz. 
 
Mantenha a caneta pré-cheia de Insulina lispro Sanofi que está a utilizar à temperatura ambiente 
(inferior a 30ºC) e deite-a fora após 4 semanas. Não guarde a caneta pré-cheia que está a usar no 
frigorífico. A caneta pré-cheia não deve ser guardada com a agulha acoplada. Mantenha sempre a 
tampa na caneta pré-cheia quando não a estiver a usar para proteger da luz. 
 
Não utilize a caneta pré-cheia de Insulina lispro Sanofi se a solução apresentar cor ou partículas 
sólidas. Só a deve utilizar se a sua aparência for semelhante à da água. Examine a solução de cada vez 
que se injetar. 
 
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger 
o ambiente. 
 
 
6. Conteúdo da embalagem e outras informações 
 
Qual a composição de Insulina lispro Sanofi  
• A substância ativa é a insulina lispro. Cada mililitro de solução contém 100 unidades 

(equivalente a 3,5 mg) de insulina lispro. Cada caneta pré-cheia contém 3 ml de solução 
injetável, equivalente a 300 unidades. 

• Os outros componentes são: metacresol, glicerol, hidrogenofosfato dissódico hepta-hidratado, 
óxido de zinco e água para preparações injetáveis. Pode ter sido utilizado hidróxido de sódio 
ou ácido clorídrico para ajustar a acidez (ver secção 2 “A insulina lispro Sanofi contém 
sódio”). 

 
Qual o aspeto de Insulina lispro Sanofi e conteúdo da embalagem  
Insulina lispro Sanofi solução injetável é uma solução aquosa transparente e incolor. 
Cada caneta pré-cheia contém 3 ml. 
Insulina lispro Sanofi em caneta pré-cheia (SoloStar) está disponível em embalagens de 1, 3, 5 ou 
10 canetas pré-cheias. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
Insulina lispro Sanofi em caneta pré-cheia é o mesmo medicamento contido nos cartuchos de Insulina 
lispro Sanofi independentes. A caneta pré-cheia apenas contém um cartucho integrado. Quando a 
caneta pré-cheia estiver vazia, não a pode voltar a usar. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
Sanofi Winthrop Industrie, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, França 
 
Fabricante 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Alemanha. 
 
Para quaisquer informações sobre este medicamento, queira contactar o representante local do Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado: 
 



58 

België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
Swixx Biopharma UAB 
Tel: +370 5 236 91 40 
 

България 
Swixx Biopharma EOOD 
Тел.: +359 (0)2 4942 480 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
Sanofi A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi S.r.l.. 
Tel: +39 02 39394275 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 52 52 010 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131 
 

Nederland 
Genzyme Europe B.V. 
Tel: +31 20 245 4000 
 

Eesti 
Swixx Biopharma OÜ 
Tel: +372 640 10 30 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
Swixx Biopharma d.o.o. 
Tel: +385 1 2078 500 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
Swixx Biopharma d.o.o.  
Tel: +386 1 235 51 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Swixx Biopharma s.r.o. 
Tel: +421 2 208 33 600 
    

Italia 
Sanofi S.r.l.. 
Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)  
+39.800.536389 (altre) 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
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Κύπρος 
C.A Papaellinas Ltd. 
Τηλ: +357 22 741741 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
Swixx Biopharma SIA 
Tel: +371 6616 47 50 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +44 (0) 800 035 2525 
 

 
Este folheto foi revisto pela última vez em  
 
 
Outras fontes de informação 
 
Está disponível informação pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência 
Europeia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/. 
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Insulina lispro Sanofi solução injetável numa caneta pré-cheia (SoloStar) 
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

 
Leia isto primeiro 
 
Informação importante 
 

• Nunca partilhe a sua caneta – é exclusiva para si. 
• Nunca utilize a caneta se esta estiver danificada ou se não tiver a certeza de estar a 

funcionar corretamente. 
• Efetue sempre um teste de segurança. 
• Traga sempre consigo uma caneta sobressalente e agulhas sobressalentes, para o caso de 

perder estes materiais ou deixarem de funcionar. 
• Nunca reutilize as agulhas. Se o fizer, poderá não receber toda a dose (subdosagem) ou 

receber demasiado medicamento (sobredosagem) pois a agulha pode ficar bloqueada. 
 
Aprender a injetar 
 
• Antes de utilizar a sua caneta, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro sobre como 

administrar uma injeção. 
• Peça ajuda se tiver problemas ao manusear a caneta, por exemplo, se tiver problemas de visão. 
• Esta caneta não é recomendada a doentes cegos ou com problemas de visão sem a ajuda de uma 

pessoa treinada na sua utilização. 
• Leia estas instruções na íntegra antes de utilizar a sua caneta. Se não seguir estas instruções, pode 

obter insulina a mais ou a menos. 
 
Necessita de ajuda? 
 
Se tiver dúvidas sobre a sua caneta ou sobre a diabetes, pergunte ao seu médico, farmacêutico ou 
enfermeiro ou telefone para o número local da Sanofi fornecido no início deste folheto. 
 
Itens adicionais de que irá necessitar: 
 
• uma agulha estéril nova (consulte o PASSO 2). 
• um contentor resistente à perfuração utilizado para agulhas e canetas (ver Deitar fora a sua 

caneta). 
 
Conhecer a caneta 
 
 
 
 
 
 

* Não verá o êmbolo até ter injetado algumas doses. 
 

 
 

* Não verá o êmbolo até ter injetado algumas doses. 
 

Tampa da caneta 

Suporte de cartuchos 

Êmbolo* 

Janela doseadora 
Indicador de doses 

Botão de injeção 
Seletor de doses 

Nome da insulina 

Escala de insulina Selo de borracha 
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PASSO 1: Verifique a sua caneta 
 

• Tire uma caneta nova do frigorífico pelo menos, 1 hora antes de injetar. A injeção de 
insulina fria é mais dolorosa. 

 
A Verifique o nome e o prazo de validade no rótulo da sua caneta. 

• Certifique-se de que tem a insulina correta. Isto é especialmente importante se tiver outras 
canetas injetoras. 

• Nunca utilize a sua caneta após o prazo de validade. 
 

 
 
B Tire a tampa da caneta. 
 
 

 
 
C Verifique que a insulina é incolor. 

• Não utilize a caneta se a insulina se apresentar turva ou se contiver partículas. 
 

 
 
PASSO 2: Coloque uma agulha nova 
 

• Utilize sempre uma nova agulha estéril para cada injeção. Isto ajuda a evitar a obstrução 
das agulhas, contaminações e infeções. 

• Utilize apenas agulhas compatíveis para utilização com Insulin lispro Sanofi  
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A Pegue numa agulha nova e retire o selo protetor. 
 
 
 
 
 

 
 
B Mantenha a agulha na vertical e enrosque-a na caneta até estar fixa. Não aperte demasiado. 
 
 
 
 

 
 
C Retire a tampa exterior da agulha. Guarde-a para depois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D Retire a tampa interior da agulha e deite-a fora. 
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Manusear agulhas 
• Tenha cuidado ao manusear agulhas a fim de evitar ferimentos e infeções cruzadas causados 

pelas mesmas. 
 
 
PASSO 3: Fazer um teste de segurança 
 

• Efetue sempre um teste de segurança antes de cada injeção, a fim de: 
• verificar a sua caneta e a agulha para assegurar que estão a funcionar corretamente. 
• assegurar que vai obter a dose correta de insulina. 

 
A Selecione 2 unidades rodando o seletor de doses até que o indicador de doses esteja na 

marca 2. 
 
 

    
 
B Pressione totalmente o botão de injeção. 

• Quando a insulina sair pela ponta da agulha, a sua caneta está a funcionar corretamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se não aparecer insulina: 

• Poderá ter de repetir este passo até 3 vezes antes de ver a insulina. 
• Se, após a terceira tentativa, não sair insulina, a agulha pode estar bloqueada. Se isto 

acontecer: 
- troque de agulha (ver PASSO 6 e PASSO 2), 
- depois repita o teste de segurança (PASSO 3). 

• Não utilize a caneta se continuar a não aparecer insulina na ponta da agulha. Utilize uma nova 
caneta. 

• Nunca utilize uma seringa para retirar insulina da sua caneta. 
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Se observar bolhas de ar 
• Poderá observar bolhas de ar na insulina. Isto é normal e não o irá prejudicar. 

 
 
PASSO 4: Selecionar a dose 
 

• Nunca selecione a dose ou pressione o botão de injeção sem ter uma agulha colocada. Isso pode 
danificar a sua caneta. 

 
A Certifique-se de que há uma agulha acoplada e de que a dose está regulada para “0”. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
B Rode o seletor de dose até que o indicador de doses esteja alinhado com a sua dose. 

• Se rodar até ultrapassar a sua dose, pode rodar para trás. 
• Se a caneta não contiver unidades suficientes para a sua dose, o seletor de dose irá parar no 

número de unidades restantes. 
• Se não conseguir selecionar a dose que lhe foi receitada na íntegra, utilize uma caneta nova ou 

injete as unidades restantes e utilize uma caneta nova para perfazer a sua dose. 
 

 
 
Como ler a janela doseadora 
 
Os números pares são exibidos em linha com o indicador de doses: 
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Os números ímpares são exibidos como linhas entre os números pares: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Unidades de insulina na sua caneta 
• A sua caneta contém um total de 300 unidades de insulina. Pode selecionar doses de 1 a 

80 unidades em incrementos de 1 unidade. Cada caneta contém mais do que uma dose. 
• Pode ver aproximadamente quantas unidades de insulina faltam verificando onde se encontra 

o êmbolo na escala de insulina. 
 
 
PASSO 5: Injete a sua dose 
 

• Se tiver dificuldade em pressionar o botão de injeção, não force pois pode partir a caneta. 
Consulte a secção      abaixo para obter ajuda. 

 
A  Selecione um local para injetar, conforme ilustrado na figura anterior 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

20 unidades selecionadas 

21 unidades selecionadas 

Parte superior 
dos braços 

Abdómen 

Coxas 
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B Introduza a agulha na pele, como demonstrado pelo seu médico, farmacêutico ou 
enfermeiro. 

• Não toque no botão de injeção ainda. 
 

 
 
C Coloque o seu polegar no botão de injeção. Em seguida, pressione totalmente e mantenha 

pressionado. 
• Não pressione obliquamente pois o seu polegar pode impedir o seletor de dose de rodar. 

 

 
 
D Mantenha o botão de injeção pressionado e, quando vir “0” na janela doseadora, conte 
lentamente até 10. 

Isto assegurará que recebe a totalidade da sua dose. 
 

 
 
 
 
 
E Depois de esperar e contar lentamente até 10, solte o botão de injeção. Em seguida, retire a 
agulha da pele. 
 

Se tiver dificuldade em pressionar o botão: 
• Troque de agulha (ver PASSO 6 e PASSO 2) e, em seguida, faça um teste de segurança (ver 

PASSO 3). 
• Se ainda tiver dificuldade em pressionar, utilize uma caneta nova. 
• Nunca utilize uma seringa para retirar insulina da sua caneta. 
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PASSO 6: Remover a agulha 
 

• Tenha cuidado ao manusear agulhas, a fim de evitar ferimentos e infeções cruzadas 
causados pelas mesmas. 

• Nunca volte a colocar a tampa interior da agulha. 
 
A Volte a colocar a tampa exterior da agulha na mesma e utilize-a para desenroscar a agulha 

da caneta. 
• A fim de diminuir o risco de lesão acidental com a agulha, nunca substitua a tampa interior da 

mesma. 
• Se a sua injeção for administrada por outra pessoa, ou se está a administrar uma injeção a 

outra pessoa, essa pessoa deve ter especial cuidado ao remover e descartar a agulha. 
• Siga as medidas de segurança recomendadas para remoção e eliminação de agulhas (contacte 

o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro) a fim de diminuir o risco de lesão acidental com a 
agulha e de transmissão de doenças infeciosas. 

 
B Deite fora a agulha utilizada num recipiente resistente à perfuração, ou conforme indicado 

pelo seu farmacêutico ou autoridade local. 
 
 

 
 
C Volte a colocar a tampa da caneta. 

• Não volte a colocar a caneta no frigorífico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como cuidar da sua caneta 
 

Manuseie a sua caneta com cuidado 
• Não deixe cair a caneta nem bata com ela contra superfícies duras. 
• Se pensa que a sua caneta pode estar danificada, não tente repará-la e utilize uma nova. 

 
Proteja a sua caneta do pó e da sujidade 
• Pode limpar o exterior da caneta com um pano húmido (água apenas). Não mergulhe, lave ou 

lubrifique a sua caneta, pois pode danificá-la. 
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Deitar fora a sua caneta 
• Retire a agulha antes de deitar fora a caneta. 
• Deite fora a sua caneta usada conforme as instruções do seu farmacêutico ou das autoridades 

locais. 
 
Para mais informações sobre a conservação e utilização da sua caneta, consulte as secções 2 e 5 do 
folheto informativo 
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