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Insulin subkutan inj 100 E/mL

(Levemir)

Referens/Länk

  1 kg    5 kg   10 kg   50 kgRimlig dos för barn

0,3 E/kg 3 E 15 E

Hållbarhet  preparat:

Levemir (registrerad produkt)

100 E/mL, INJEKTIONSVÄTSKA

Hållbar: Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C) 

Administreringssätt

Subkutan injektion

Internetadress ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014
http://c.ymcdn.com/sites/www.ispad.org/resource/resmgr/Docs/CPCG_2014_CHAP_11.pdf

Vanlig indikation och dos

Diabetes utan ketoacidos, initial behandling

Innan behandling initieras ska följande uteslutas (kräver annan behandling):
- Diabetesketoacidos; metabol acidos (pH under 7,30 eller BE under -10)
- Förhöjd osmolalitet (P-glukos över 33 mmol/L eller S-osmolalitet över 320 
mOsm/kg)

1:a dosen: ges utan dröjsmål på akutmottagning.
2:a dosen: ges normalt nästföljande morgon (dygn 2). Om patienten 
kommer före kl 14:00 till akuten ges andra dosen tidigast efter 8 timmar 
och senast kl 22.00.

Barn över 3 år: 0,3 E/kg x 1 ges på akutmottagning.

Patienten bör informeras om att det finns en risk för feldosering om man drar 
upp insulin med insulinspruta från trasig insulinpenna. Använd i första hand en 
ny penna.

Övrig information

Text0:Diabetes utan ketoacidos: Första dosen ges subkutant på akutmottagning
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Barnläkemedelsinstruktion sid2 (2)

Insulin subkutan inj 100 E/mL

(Levemir)

Internetadress Läkemedelsverket - Risk för doseringsfel-undvik att dra upp insulin 
från trasig insulinpenna - Nyhet 22 jan 2018
https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Risk-for-doseringsfel-undvik-att-dra-upp-insulin-fran-trasig-insulinpenna/

Rekommendation  ,(Grade 1C)
http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade

Substansspecifika uppgifter

Insulin detemir, A10AE05
http://www.fass.se/LIF/substance?substanceId=IDE4POJQUCJYRVERT1&UserTypeID=0

Lokal länk

http://eped.sll.sjunet.org/eped_extra/lokalreferens.html#4475

Lokal instruktion, begränsad åtkomst
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