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Intravenös insulintillförsel
Insulinberedning
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Använd snabbverkande insulin Novorapid 100 E/ml som blandas med Natriumkloridlösning 9
mg/ml. Lösningen hållbar i 12 tim.
Tag Novorapid 100 E/ml, 1,0 ml och sätt till 99 ml Natriumkloridlösning 9 mg/ml vilket ger
insulinkoncentrationen 1 E/ml. Koppla lösningen till lämplig pump och spola igenom slangsystemet
med cirka 10 ml. Vid denna blandning är siffertalet för infusionshastigheten mätt som enheter/timme
lika med det för ml/timme av insulinberedningen (ex: Skall 3 enheter insulin infunderas per timme blir
pumphastigheten 3 ml per timme). Koppla därefter droppet till pats intravenösa kanyl och välj
initialhastigheten på infusionen enl tabellen.
P-glucos mmol/l

Ålder yngre än 5 år

Ålder mer än 5 år

>11
6-11
4-6
Under 4 el vid
hypoglykemi symtom

Insulin
enheter/kg/timme
0,05-0,1
0,04
0,02
Stäng av insulintillförseln
under 30 minuter

Insulin
enheter/kg/timme
0,1-0,2
0,08
0,05
Stäng av insulintillförseln
under 30 minuter

I regel väljs, vid blodsocker över 12 mmol/l, starthastigheten 0,05 resp. 0,1 enheter per kg och timme
vid patient yngre än 5år respektive äldre än 5 år. Denna hastighet ökas eller sänks alltefter
blodsockerförändringen. I samband med måltider skall hastigheten ökas till 0,15 E/tim, eller mer vid
behov, till dess att blodsockret är stabilt på normala nivåer vilket som regel tar 1,5 till 2 tim.
Blodsocker bör följas varje timme.
Man bör eftersträva en sänkning av blodsockret på cirka 3-5 mmol per timme med denna
infusionsteknik när blodsockret är lägre än 22 mmol/l. Vid blodsocker högre än 22 mmol bör
sänkningen vara lika stor men kan avsevärt överskridas beroende på den blodsockersänkning som
initialt kan uppkomma beroende på ev. effekt av uppvätskning vid dehydrering.
Vid övergång från i.v. till subcutan insulintillförsel bör den i.v. infusionen ej avslutas innan viss effekt
av den s.c. tillförseln beräknats ha erhållits (c:a 60 min).
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