
Suliqua للمرضى الذين وصف لهم 
معلومات المريض
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هذه النشرة مخصصة لك ألنك مصاب بمرض السكري ووصف 
لك طبيبك Suliqua )أنسولين غالرجين + ليكسيسيناتيد(. الهدف 
مستوى  بلوغ  هو  السكري  مرض  عالجات  كل  من  الرئيسي 
في  جيدة  صحية  بحالة  والتمتع  اإلمكان،  قدر  دم  لسكر  طبيعي 

الوقت نفسه.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول عالج مرض السكري الخاص بك، 
فال تتردد مطلًقا في طرحها على ممرضتك أو طبيبك.



ما هو Suliqua وما هي دواعي استعماله
Suliqua هو دواء حقن ُيستخدم كعالج لمرض 

السكري ويحتوي على مادتين فعالتين:

•   أنسولين غالرجين - هو نوع من األنسولين طويل 
المفعول يساعد على تنظيم السكر في الدم على 

مدار 24 ساعة في اليوم.

•    ليكسيسيناتيد - ُيسمى متناظر GLP-1، وهو يساعد 
الجسم على إنتاج األنسولين الخاص به كرد 

فعل لزيادة السكر في الدم ويعمل على أن يتم 
امتصاص السكر من المواد الغذائية بشكٍل أبطأ.

 ُيستخدم Suliqua كعالج لمرض السكري من النوع 
2 لدى البالغين، لتنظيم مستويات السكر في الدم عندما 
تكون مرتفعة جًدا. يتم إعطاء Suliqua جنًبا إلى جنب 
مع الميتفورمين عندما ال تكون األدوية األخرى كافية 

للسيطرة على مستويات السكر في دمك.

ويمكن أن تشمل هذه األدوية األخرى أدوية مرض 
السكري المتاحة في شكل أقراص )مثل أدوية 

الميتفورمين، والسلفونيليوريا( أو األنسولين.

إذا كنت تستخدم عالًجا آخًرا لمرض السكري، فتحدث 
مع طبيبك حول ما إذا كان يجب التوقف عن تناول 

.Suliqua ذلك الدواء عند بدء استخدام



استخدم هذا الدواء دائًما وفًقا لتعليمات طبيبك. قد 
يخبرك طبيبك باستخدام جرعة مختلفة عن جرعة 

األنسولين السابقة. استشر طبيًبا، أو صيدلًيا، أو 
ممرضة إذا لم تكن متأكًدا.

 
بناًء على نمط حياتك، ونتيجة اختبار السكر في دمك، 
وعالج األنسولين السابق الذي كنت تستخدمه، سيقوم 

الطبيب بإبالغك بـ:

•    مقدار Suliqua الذي سوف تحتاجه كل يوم وفي 
أي وقت من اليوم.

•    متى تقوم بفحص مستوى السكر في دمك وما إذا 
كان يجب عليك إجراء اختبار بول.

متى يتعين عليك زيادة الجرعة أو خفضها.  •

 قد يوصيك طبيبك باستخدام Suliqua مع أدوية 
أخرى لعالج ارتفاع نسبة السكر في الدم.

Suliqua كيفية استخدام



Suliqua عبارة عن قلم حقن مسبق الملء يحتوي على 

100 وحدة/مل + 33 ميكروجرام/ مل:

 •   يعطي هذا القلم جرعات من خالل 30 إلى 
 60 درجة جرعة في الحقنة الواحدة، بدرجات 

تزيد بمعدل درجة جرعة واحدة.

•   تحتوي كل درجة جرعة تقوم بلفها لألمام على 
وحدة واحدة من أنسولين غالرجين و0.33 

ميكروجرام من ليكسيسيناتيد.

يتم إعطاؤك جرعة Suliqua كدرجات جرعات. تبين 
نافذة الجرعة الموجودة في قلم الحقن عدد درجات 
الجرعات من Suliqua التي سيتم حقنها. ال تحقن 

جرعة أكبر من 60 درجة جرعة.

المقدار الذي ينبغي عليك استخدامه



Suliqua متى يتم حقن
استخدم Suliqua مرة واحدة يومًيا، في غضون ساعة 
واحدة قبل أن تتناول وجبة طعام. ُيفضل أن يتم حقن 
Suliqua قبل نفس الوجبة كل يوم، بعد أن تكون قد 

حددت أنسب وجبة بالنسبة لك. احقن Suliqua في 
البطن أو في الجزء الخارجي من الفخذ. ال تنسى أن 

تغير موضع الحقن في كل مرة.

Suliqua قبل حقن
•   اتبع دائًما التعليمات المرفقة مع نشرة معلومات 

المريض هذه.

•   إذا لم تتبع جميع التعليمات، فقد تحصل على 
جرعة Suliqua أكثر أو أقل مما ينبغي.

لتجنب األخطاء: تحقق دائًما من كرتون الدواء 
والملصق الموجود على قلم الحقن قبل كل عملية حقن 

للتأكد من أنك ستستخدم القلم الصحيح، وخاصًة إذا 
كنت تستخدم أكثر من دواء حقن. اسأل طبيب، أو 

صيدلي إذا لم تكن متأكًدا.

Suliqua إذا كنت قد استخدمت جرعة أكثر مما ينبغي من
 إذا قمت بحقن جرعة أكثر مما ينبغي من هذا الدواء، 

 فقد ينخفض مستوى السكر في دمك )نقص سكر الدم(. 
 افحص مستوى السكر في دمك وتناول المزيد من 

الطعام لمنع سكر الدم من االنخفاض بشدة.

البطن

 الجزء الخارجي 
من الفخذين



Suliqua متى يتم حقن
Suliqua إذا كنت قد نسيت استخدام

إذا كنت قد نسيت جرعة من Suliqua أو إذا لم تقم بحقن 
مقداٍر كاٍف من األنسولين، فقد يصبح مستوى السكر في 
دمك مرتفًعا جًدا )فرط سكر الدم(. إذا لزم األمر، يمكن 

حقن Suliqua قبل الوجبة التالية.

ال تحقن جرعة مضاعفة لتعويض جرعة منسية.   •

ال تأخذ حقنتين في اليوم.   •

•   افحص مستوى السكر في دمك ثم احقن الجرعة 
التالية في الوقت المعتاد.



Suliqua كيفية تخزين
قم بتخزين هذا الدواء بعيًدا عن متناول األطفال 

وأنظارهم.
 

استخدمه قبل تاريخ انتهاء الصالحية المدون على 
الحزمة وعلى الملصق الموجود على القلم بعد عبارة 

"EXP" )تاريخ انتهاء الصالحية(. تاريخ انتهاء 
الصالحية هو آخر تاريخ من الشهر المذكور.

قبل أول استخدام
قم بتخزين Suliqua في الثالجة )2-8 درجة مئوية(.

ال يجب تجميده أو تخزينه في تالمس مباشر مع 
حجرة المجمد أو كتلة المجمد.

قم بتخزين قلم الحقن في صندوقه الخارجي ألنه 
حساس للضوء.

بعد أول استخدام/األقالم االحتياطية
يمكن تخزين قلم الحقن لمدة أقصاها 28 يوًما خارج 
الثالجة، ولكن في درجة حرارة أقل من 25 درجة 

مئوية. تخلص من القلم بعد هذه الفترة الزمنية.

يجب عدم وضع Suliqua مرة أخرى في الثالجة 
ويجب أال يتم تجميده. قم بتخزين قلم الحقن بمعزٍل 

عن الحرارة المباشرة أو أشعة الشمس المباشرة. يجب 
 وضع الغطاء الواقي مرة أخرى على قلم الحقن بعد 

كل حقنة.

 ال تترك قلم الحقن في السيارة في يوٍم حار أو بارد 
على نحو غير عادي. ال تقم بتخزين قلم الحقن مع 

اإلبرة المرفقة.
 

ال يجب التخلص من األدوية في مياه الصرف أو 
 النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص 
 من العقاقير التي لم تعد ُتستخدم. تهدف هذه التدابير 

إلى حماية البيئة.



أخرى
اإلبالغ عن اآلثار الجانبية

إذا عانيت من أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيب، أو صيدلي، أو ممرضة. وهذا ينطبق أيًضا على أي آثار جانبية 
لم يرد ذكرها في نشرة المعلومات هذه.

عندما تبلغ عن اآلثار الجانبية فإنك بذلك قد تساهم في زيادة المعلومات حول سالمة الدواء.



®Suliqua SoloSTAR هو قلم مسبق الملء، يتم فيه ضبط الجرعة على درجات تزيد بمعدل وحدة 

واحدة. الجرعة القصوى هي 60 وحدة للحقنة.

قلم الحقن

®Suliqua )أنسولين غالرجين + ليكسيسيناتيد( ℞، A10AE54 ،F، 100 وحدة/مل + 50 ميكروجرام/مل، سائل للحقن، محلول في قلم حقن مسبق الملء و100 وحدة/مل + 33 ميكروجرام/
مل سائل للحقن، محلول في قلم حقن مسبق الملء. دواعي االستعمال: الغرض من Suliqua، جنًبا إلى جنب مع الميتفورمين، هو عالج البالغين الذين يعانون من مرض السكري من النوع 
2 لتحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم لديهم عندما ال تتحقق السيطرة عليه بشكٍل كاٍف من خالل استخدام الميتفورمين وحده أو مصحوًبا بدواء آخر ُيستخدم لخفض الجلوكوز 
للُحَماض  يتلقون عالًجا  الذين  أو   1 النوع  السكري من  يعانون من مرض  الذين  المرضى  Suliqua لعالج  ينبغي استخدام  ال  تحذيرات وتنبيهات:  القاعدي.  أو األنسولين  الفم  عن طريق 
الكيتوني السكري. لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى www.fass.se. العبوة: Suliqua SoloStar أقالم 3x3 مل وأقالم 5x3 مل. Sanofi AB، ص.ب. 30052، 25 104 ستكهولم، 
www.sanofi.se ،+46 8 634 50 00. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أدويتك، فيرجى إرسالها إلى عنوان البريد اإللكتروني: infoavd@sanofi.com. تاريخ آخر مراجعة لملخص  هاتف: 

خصائص المنتج: فبراير 2017.

.www.fass.se هذا الدواء خاضع لمراقبة ممتدة. لمزيٍد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى 
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 ألي استفسار حول منتجات عالج 
مرض السكري لدينا، اتصل بنا على:

020-52 68 87
www.insulin.se يمكنك معرفة مزيٍد من المعلومات حول مرض السكري من خالل

www.fass.se كما يمكنك االطالع على معلومات بشأن أنواع األنسولين المختلفة على

ُيرجى قراءة نشرة معلومات المريض بعناية!

www.sanofi.se .08 - 634 50 00 :هاتف ،Sanofi AB
.infoavd@sanofi.com :إذا كانت لديك أي أسئلة حول أدويتك، فيرجى إرسالها إلى عنوان البريد االلكتروني

www.insulin.se يمكنك معرفة مزيٍد من المعلومات حول مرض السكري من خالل
www.fass.se كما يمكنك االطالع على معلومات بشأن أنواع األنسولين المختلفة على

ُيرجى قراءة نشرة معلومات المريض بعناية!




