Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

OPAS POTILAALLE JA/TAI HUOLTAJALLE
TÄMÄ KORTTI ON TARKOITETTU VAIN OHJEISTUKSEKSI. ENNEN SULIQUA® -VALMISTEENKÄYTTÖÄ
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN ON OPETETTAVA SINUA KÄYTTÄMÄÄN SULIQUA®
SOLOSTAR® -KYNÄÄ, JA SINUN ON LUETTAVA HUOLELLISESTI PAKKAUSSELOSTE JA KYNÄN
MUKANA TULEVAT KÄYTTÖOHJEET.
Säilytä tämä kortti. Voit tarvita sitä myöhemmin uudestaan. Kirjoita nimesi tähän korttiin:

SULIQUA® 10-40 KYNÄ

SULIQUA® 30-60 KYNÄ

SULIQUA® 100 YKSIKKÖÄ/ML +
50 MIKROGRAMMAA/ML INJEKTIONESTE,
LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ

SULIQUA® 100 YKSIKKÖÄ/ML +
33 MIKROGRAMMAA/ML INJEKTIONESTE,
LIUOS, ESITÄYTETTY KYNÄ

SULIQUA® -valmistetta on saatavana kahdessa esitäytetyssä kynässä, jotka sisältävät kahta eri vahvuutta
liksisenatidista ja eri annosvälit glargininsuliinista 100 yksikköä/ml. Lääkäri on määrännyt sinulle kynän, joka
sopii insuliinintarpeeseesi.
SULIQUA® esitäytetyillä kynillä voidaan annostella samanaikaisesti glargininsuliinia ja liksisenatidia päivittäisenä kerta-annoksena.

•

Molemmat esitäytetyt kynät sisältävät glargininsuliinia 100 yksikköä/ml.

•

SULIQUA® (10–40) kynällä voidaan antaa 10–40 annosaskelman vuorokausiannoksia (vahvuus:
glargininsuliini 100 yksikköä/ml ja liksisenatidi 50 mikrog/ml; annosväli: 10–40 yksikköä glargininsuliinia
yhdessä 5–20 mikrogramman liksisenatidiannoksen kanssa). Tämä kynä on persikanvärinen ja siinä on
oranssi annostelunappula.

•

SULIQUA® (30–60) kynällä voidaan antaa 30–60 annosaskelman vuorokausiannoksia (vahvuus:
glargininsuliini 100 yksikköä/ml ja liksisenatidi 33 mikrog/ml; annosväli: 30–60 yksikköä
glargininsuliinia yhdessä 10–20 mikrogramman liksisenatidiannoksen kanssa). Tämä kynä on
oliivinvärinen ja siinä on ruskea annostelunappula.

•

Lääkemääräyksessä ilmoitetaan tarvitsemasi esitäytetty kynä (SULIQUA® 10–40 kynä tai 30–
60 kynä) sekä pistettävien annosaskelmien määrä.

•

Jos lääkemääräyksessä olevat tiedot ovat epätäydellisiä, lääkettä toimittavan farmaseuttisen henkilökunnan on selvitettävä asia
lääkkeen määrääjän kanssa.

•

Yksi annosaskelma sisältää yhden yksikön glargininsuliinia 100 yksikköä/ml sekä kiinteän määrän
liksisenatidia. Varmista tarvitsemasi annosaskelmamäärä ennen SULIQUA® -valmisteen käyttöä. Saat
tämän tiedon lääkäriltä.

•

Esitäytetyn kynän annoksenosoitin osoittaa pistettävien annosaskelmien määrän.
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HUOMIOI:

•

SULIQUA® on esitäytetyssä kynässä ja sitä on käytettävä vain tässä kynässä. Potilaan, hänen huoltajansa tai
terveydenhuollon ammattilaisen ei pidä koskaan vetää ruiskulla SULIQUA® -valmistetta esitäytetystä kynästä, sillä se voi
aiheuttaa annosteluvirheitä ja vakavaa haittaa. Uusi neula on kiinnitettävä aina ennen jokaista pistosta. Neuloja ei saa
käyttää uudelleen.

•

Yksi annosaskelma sisältää aina yhden yksikön glargininsuliinia 100 yksikköä/ml riippumatta siitä, kumpaa
esitäytettyä SULIQUA® -kynää käytetään (SULIQUA® 10–40 kynä tai 30–60 kynä).

•

Terveydenhuollon ammattilainen selittää sinulle SULIQUA® SoloStar® -kynän ominaisuudet, myös sen, miten
esitäytetyn kynän annoksenosoitin osoittaa pistettävien annosaskelmien määrän.

•

Tämän tyyppiseen yhdistelmälääkkeeseen siirtymisen aikana ja sitä seuraavina viikkoina sinun on mitattava
verensokerisi useammin.

•

Jos sinulla on kysyttävää hoidostasi, keskustele lääkärin tai diabeteshoitajan kanssa.

SULIQUA® -KYNIEN SÄILYTTÄMINEN
• Käyttämättömät SULIQUA® -kynät voidaan säilyttää jääkaapissa viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka,
kestoaika on 24 kuukautta. Käyttöönotettu kynä on hävitettävä 28 vuorokauden jälkeen.
KÄYTTÄMÄTTÖMÄT KYNÄT
Säilytä jääkaapissa
(2 °C–8 °C)
kynänsuojus
paikallaan
alkuperäispakkauksessa*.

Voidaan säilyttää
jääkaapissa
viimeiseen
käyttöpäivämäärään saakka.

Ei saa jäätyä†.
Pidä kynä
ulkopakkauksessa.
Herkkä valolle.

Älä säilytä
käyttöönotettua
SoloStar® -kynää
kylmässä. Ei saa
jäätyä.

Säilytä suoralta
kuumuudelta ja
valolta suojassa.
Laita kynänsuojus
takaisin paikalleen
jokaisen pistoksen
jälkeen.

XX

Hävitä, kun viimeinen
käyttöpäivämäärä on
mennyt.

XX

Hävitä 28 vrk:n kuluttua
ensimmäisestä
käyttökerrasta.

KÄYTÖSSÄ OLEVAT KYNÄT
Säilytä alle 25 °C.

*Ota SULIQUA® -valmiste jääkaapista vähintään tunti ennen pistämistä – kylmän insuliinin pistäminen voi olla kivuliasta.
Älä anna SULIQUA® -valmisteen jäätyä. Älä säilytä lähellä jääkaapin pakastuslokeroa tai kylmäelementtiä. Jos SULIQUA® -liuoksessa näkyy huurretta tai jääkiteitä, hävitä kynä.

†

ENNEN SULIQUA® -VALMISTEEN PISTÄMISTÄ
Lue huolellisesti pakkausseloste ja sen mukana olevat käyttöohjeet.

!

Jos et noudata kaikkia näitä ohjeita, voit saada liikaa tai liian vähän lääkettä.

Jos havaitset haittavaikutuksia tai kynän käyttöön liittyvän lääkitysvirheen, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
kanssa. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista tai lääkitysvirheistä myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen (Fimea): www.fimea.fi tai
myyntiluvan haltijalle: drugsafety.finland@sanofi.com tai puh. 0201 200 368.
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