Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

GUIDE FÖR PATIENTER OCH/ELLER ANHÖRIGA
DETTA KORT GES ENDAST SOM EN VÄGLEDNING.INNAN SULIQUA® SKA ANVÄNDAS BEHÖVER DU
LÄRA DIG HUR DU ANVÄNDER SULIQUA® SOLOSTAR® PENNAN AV HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSPERSONAL. DU BEHÖVER NOGGRANT LÄSA BIPACKSEDELN OCH
BRUKSANVISNINGEN SOM MEDFÖLJER PENNAN.
Spara detta kort. Du kan behöva läsa det igen. Skriv ditt namn på kortet:

SULIQUA® 10-40 PENNA

SULIQUA® 30-60 PENNA

SULIQUA® 100 ENHETER/ML +
50 MIKROGRAM/ML INJEKTIONSVÄTSKA,
LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

SULIQUA® 100 ENHETER/ML +
33 MIKROGRAM/ML INJEKTIONSVÄTSKA,
LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA

SULIQUA® finns tillgängligt i 2 förfyllda injektionspennor med 2 olika styrkor lixisenatid och olika dosintervall av
insulin glargin 100 enheter/ml. Läkaren har skrivit recept på den penna som är rätt för ditt insulinbehov.
SULIQUA® förfyllda pennor innehåller både insulin glargin och lixisenatid i en daglig injektion.

•

Båda förfyllda pennorna innehåller insulin glargin i styrkan 100 enheter/ml.

•

SULIQUA® -penna 10–40 ger en daglig injektion mellan 10–40 dossteg av SULIQUA® (styrka: insulin
glargin 100 enheter/ml och lixisenatid 50 mikrog/ml; dosintervall: 10–40 enheter insulin glargin i
kombination med 5–20 mikrog lixisenatid). Denna penna är persikofärgad med orange injektionsknapp.

•

SULIQUA® -penna 30–60 ger en daglig injektion mellan 30–60 dossteg av SULIQUA® (styrka:
insulin glargin 100 enheter/ml och lixisenatid 33 mikrog/ml; dosintervall: 30–60 enheter insulin
glargin i kombination med 10–20 mikrog lixisenatid). Denna penna är olivfärgad med brun
injektionsknapp.

•

Receptet ska ange vilken typ av förfylld injektionspenna du behöver (SULIQUA® -penna 10–40 eller
SULIQUA® -penna 30–60) och antal dossteg som ska injiceras.

•

Apotekspersonal ska klargöra eventuellt otydliga recept med förskrivaren.

•

Ett dossteg innehåller en enhet insulin glargin 100 enheter/ml samt en motsvarande mängd lixisenatid.
Innan du använder SULIQUA®, förvissa dig om att du vet hur många dossteg du behöver. Din läkare
kommer att berätta detta för dig.

•

Dospekaren på den förfyllda injektionspennan visar antalet dossteg som ska injiceras.
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OBSERVERA:

•

SULIQUA® tillhandahålls i en förfylld injektionspenna och får endast användas med denna. Patienter, anhöriga och
hälso- och sjukvårdspersonal får aldrig använda en spruta för att dra upp SULIQUA® från en förfylld
injektionspenna. Doseringsfel och allvarlig skada kan annars uppkomma. En ny nål ska alltid skruvas fast före
varje användning. Nålar får inte återanvändas.

•

För SULIQUA® innehåller ett dossteg alltid en enhet insulin glargin 100 enheter/ml, oavsett vilken SULIQUA®
förfylld penna som används (SULIQUA® -penna 10–40 eller SULIQUA® -penna 30–60).

•

Din hälso- och sjukvårdspersonal kommer att förklara utseendet och funktionen på din SULIQUA® SoloStar® -penna,
samt hur injektionspennans dospekare visar antalet dossteg som ska injiceras.

•

Vid byte till den här typen av kombinationsläkemedel samt under efterföljande veckor bör du mäta ditt blodsocker
oftare.

•

Om du har några frågor om din behandling, tala med din läkare eller sjuksköterska.

FÖRVARING AV SULIQUA® -PENNOR

•

Oanvända SULIQUA® -pennor kan förvaras i kylskåp fram till utgångsdatum, hållbarheten är 24 månader. Efter påbörjad
användning av en penna, kassera efter 28 dagar.

OANVÄNDA PENNOR
Förvaras i kylskåp
(2 °C–8 °C) med
skyddslocket på, i
originalförpackningen*.

Kan förvaras i
kylskåp fram till
utgångsdatum.

Får ej frysas†.
Förvara pennan i
ytterkartongen.
Ljuskänsligt.

En använd
SoloStar® penna ska
förvaras i skydd mot
kyla och får ej
frysas.

Förvara i skydd mot
direkt värme eller
direkt ljus.
Skyddslocket ska
sättas tillbaka på
injektionspennan efter
varje injektion.

XX

Kassera efter att
utgångsdatumet har
passerats.

ANVÄNDA PENNOR
Förvaras vid högst
25 °C.

XX

Kassera 28 dagar
efter första
användning.

*Ta ut en ny penna ur kylskåp minst en timme innan SULIQUA® ska injiceras – kallt läkemedel kan vara mer smärtsamt att injicera.
†

SULIQUA® får ej frysas eller förvaras i direktkontakt med frysfack eller kylklamp. Om du ser frost eller iskristaller i SULIQUA® -lösningen ska pennan kasseras.

INNAN SULIQUA® SKA INJICERAS
Läs noggrant bipacksedeln och bruksanvisningen som finns i bipacksedeln.

!

Om dessa instruktioner inte följs, kan du få i dig för mycket eller för lite läkemedel.

Om du får biverkningar eller medicineringsfel förknippade med användning av pennan, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar eller
medicineringsfel till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea): www.fimea.fi eller till innehavaren av
godkännande för försäljning: drugsafety.finland@sanofi.com eller tel. 0201 200 368.
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