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 های انسولین و قلم مدت زمان نگهداری ویال

 دارو نوع
 نگهداری زمان مدت

 (بازنشده) دریخچال

 زمان مدت

 خارج نگهداری

 *ازیخچال

 (بازنشده)

 زمان مدت

 نگهداری

 دریخچال

 (بازشده)

 زمان مدت

 از خارج نگهداری

 (بازشده) *یخچال

 انسولین ویال 

Regular 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 **روز 82 روز 82 **روز 82

 NPHانسولین ویال 
تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 **روز 82 روز 82 **روز 82

 Aspartانسولینقلم 

(NovoRapid®) 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 روز 82 نگهداری نشود  روز 82

انسولین قلم 
Aspart+Protamine 

(NovoMix®) 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 روز 41 نگهداری نشود  روز 41

انسولین قلم 

Glargine 
(Lantus®) 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 روز 82 نشودنگهداری   روز 82

انسولین قلم 

Glulisine 
(Apidra®) 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 روز 82 نگهداری نشود  روز 82

انسولین  قلم

Detemir 
(Levemir®) 

تا تاریخ انقضای دارو )درج 

 شده روی بسته بندی(
 روز 18 نگهداری نشود روز 18

 دمای محدوده در ترمواستاتیکی لحاظ از که است دمایی اتاق شده کنترل دمای .باشد می اتاق شده کنترل دمای یخچال، از خارج از منظور*

 و ها بیمارستان ها، داروخانه در معمول طور به که c°02-42 تا آن محدوده افزایش امکان و داشته قرار c°82-82 یعنی کار محیط معمول

 .باشد می فراهم دارد، وجود انبارها

از زمان تولید تا  درصورت فراهم نبودن شرایط یخچال جمعا( نگهداری شود c° 2-8)انسولین باید دردمای یخچال  ویال کلی**بطور 

 درجه نگهداری شود. 82ذکر شده می تواند در دمای کنترل شده کمتر از  زمان مدت انتهای مصرف در
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 توضیحات

می یابد. هرچه مدت زمان بیشتری در دمای باال  در دمای بسیار زیاد مقداری از اثربخشی انسولین کاهش

نگهداری شود، اثربخشی آن بیشتر کاهش می یابد که می تواند باعث از بین رفتن کنترل قندخون در طی زمان 

 شود.

محافظت گردد. از مصرف  گیزدو از یخ  شود نگهداریخورشید نور با مستقیم  تماسدور از  انسولین بایستی

 خودداری شود. اکیداً زدهانسولینی که یخ 

 

 منابع:

 سها نمازیدکتر ایمان کریم زاده، دکتر راهنمای کاربردی داروهای تزریقی/  .4

8. www.fda.gov 

0. www.ema.europa.eu 

 بروشور دارو .1

 تماس با شرکت سازنده )روناک دارو( .2

علمی : دکتر ایمان کریم زاده متخصص داروسازی بالینی ،عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی شیراز ، سوپروایزر مرکز اطالع رسانی  ناظر

 داروها و سموم

 تهیه و تنظیم: دکتر فرزانه باستان، داروساز مرکز اطالع رسانی داروها و سموم


