VAD ÄR BAQSIMI®
Baqsimi® är ett glukagon näspulver som
doseras i näsan.

• B
 aqsimi® används för behandling
av svår hypoglykemi (mycket lågt
blodsocker) när patienten inte kan äta
eller dricka själv och behöver hjälp av
en annan person.

• Det är viktigt att familj och vänner har
kunskap om och känner till symtom som
kan uppstå vid lågt blodsocker så att de
kan hjälpa till.
Exempel på symtom vid svår hypoglykemi:

®
Personer med diabetes som har
fått Baqsimi® förskrivet bör:
• alltid ha läkemedlet med sig
• visa andra hur läkemedlet används
• informera om var läkemedlet

INSTRUKTION FÖR
ÖVNINGSENHET

förvaras

Se Baqsimi® demonstrationsvideo på
www.baqsimi.eu.

I den här broschyren finns information
om hur du använder
Baqsimi® övningsenhet.

• yrsel

INDIKATION

• koncentrationsvårigheter eller förvirring

Baqsimi® är avsett för behandling av
svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar
och barn från 4 års ålder med diabetes
mellitus.

• kramper eller medvetslöshet
• humörsvängningar
• försämrad koordinationsförmåga
• darrningar eller svettningar
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ÖVNINGSENHET

Att dosera:

• Det här övningsenheten är avsedd för

Vid demonstration ska
övningsenheten inte föras in i
patientens näsborre.

demonstration och utbildning i hur Baqsimi®
ska användas.

• O
 bservera att det finns signifikanta
skillnader mellan övningsenheten
och den riktiga endosbehållaren.
Övningsenheten:

1

– innehåller ingen aktiv substans.
– ä
 r endast avsedd för utbildning.
Vid demonstration ska
övningsenheten inte föras in i
patientens näsborre med hänsyn till
lämplig hygien.

Innan du ska använda
övningsenheten på nytt:

• H
 ÅLL endosbehållaren
mellan fingrarna som
anvisat på bilden.
Tryck inte in kolven
innan du placerat
endosbehållarens
spets i näsan.

2
• F
 ÖR IN spetsen i
den ena näsborren.

– s ka inte förvaras med den riktiga
endosbehållaren för att undvika
förväxling vid hypoglykemi.

3
• T
 RYCK in kolven
helt tills den gröna
linjen på kolven inte
syns längre.

• H
 ÅLL övningsenhetens spets mellan
fingrarna som anvisat på bilden ovan.
Rotera övningshetens behållaren tills
kolven kommer ut och kolvens gröna linje
syns igen.
Övningsenheten kan återanvändas,
till skillnad mot Baqsimi® endosbehållare
som bara kan användas en gång.

