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Insulina: Armazenamento e Manuseio Adequados
Por que é importante
armazenar e manusear a
insulina adequadamente?
A insulina é um medicamento
sensível à temperatura. O
armazenamento da insulina sob
temperaturas baixas demais ou
altas demais diminui sua
potência ou força. A diminuição
da potência da insulina resulta
em mau controle da glicose no
sangue.

Como se deve armazenar a
insulina?
Frascos, canetas ou cartuchos
de insulina que ainda não foram
abertos devem ser armazenados
na geladeira. A prateleira interna
na porta da geladeira, perto do
puxador da porta, é um bom
lugar para se armazenar insulina.
Evite pontos frios demais onde a
insulina pode congelar-se.
Depois do primeiro uso ou
primeira perfuração do frasco
de insulina, na maior parte das
vezes, a insulina pode ser
refrigerada ou armazenada à
temperatura ambiente (15 ˚C a
30 ˚C / 59 ˚F a 86 ˚F). A
insulina não deve permanecer
exposta a altas temperaturas
(acima de 86 ˚F / 30 ˚C) ou
diretamente à luz solar por
tempo prolongado.

Durante quanto tempo a
insulina pode ser usada?
Frascos, canetas e cartuchos
de insulina que ainda não foram
abertos podem ser usados até
a data de validade impressa no
rótulo do fabricante.
Frascos de insulina em uso,
armazenados sob refrigeração ou
à temperatura ambiente, devem
ser descartados depois de 28 dias.
Canetas e cartuchos de insulina
em
uso
devem
ser
armazenados à temperatura
ambiente e usados dentro dos
seguintes prazos:
Canetas e Cartuchos Tempo Máximo
de
Armazenamento
y Suspensões de
14 dias
insulina (NPH)
y Insulina de ação
28 dias
rápida (Humalog,
Novolog, Apidra)
y Misturas de
10 dias
insulina (70/30,
75/25, 50/50)

Recomendações Adicionais
Antes de usar insulina, faça
sempre o seguinte:
• Verifique a data de
validade; não use insulina
fora da validade.
• Verifique a aparência da
insulina, que deverá ser a
seguinte:
De ação rápida:
Humalog, Novolog,
Apidra
De ação prolongada
/ basal:
Lantus, Levemir
Suspensões
de
insulina: NPH

Transparent
e como
água
Transparent
e como
água

Turva mas
uniforme
depois de
suavement
e misturada
Misturas de insulina: Turva mas
70/30, 75/25, 50/50
uniforme
depois de
suavement
e misturada
Descarte imediatamente (ou, se
ainda não foi aberta, devolva à
farmácia) se notar pequenos
grumos (pequenas aglomerações
sólidas) ou alguma opacidade na
parte interna do frasco.
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