
Tietoa teille, joille on määrätty Suliqua-lääkitys
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Olemme kirjoittaneet tämän esitteen teille, joilla 
on diabetes ja joille lääkäri on määrännyt  

Suliqua-lääkityksen (glargiini-insuliini+liksisenatidi). 
Kaikkien diabeteshoitojen tavoitteena on saavuttaa 

mahdollisimman normaali verensokeritaso ja 
samalla myös terve olo. 

Jos teillä on kysyttävää diabeteshoidostanne, 
älkää epäröikö keskustella sairaanhoitajan tai 

lääkärin kanssa. 



Mitä Suliqua on ja mihin sitä käytetään
Suliqua on pistoksena annettava 
diabeteslääke, joka sisältää kahta 
vaikuttavaa ainetta:

•   glargiini-insuliini – pitkävaikutteinen 
insuliini, joka auttaa säätelemään 
verensokeria ympäri vuorokauden

•   liksisenatidi – niin kutsuttu GLP-1-
analogi, joka auttaa kehoa tuottamaan 
omaa insuliiniaan vasteena verensokerin 
nousuun sekä hidastamaan ruoasta 
saadun sokerin imeytymistä. 

Suliqua-lääkettä käytetään aikuisilla 
tyypin 2 diabeteksen hoitoon säätelemään 
verensokeritasoja, kun ne ovat liian 
korkeat. Se annetaan yhdessä 
metformiinin kanssa, kun muut lääkkeet 
eivät riitä säätelemään verensokeritasoja.

Näihin muihin lääkkeisiin saattaa kuulua 
diabeteslääkkeitä tablettien (esimerkiksi 
metformiini ja sulfonyyliurealääkkeet) tai 
insuliinin muodossa.

Jos käytätte jotakin muuta diabeteslääkettä, 
keskustelkaa lääkärinne kanssa, tulisiko 
sen käyttö lopettaa silloin, kun aloitatte 
Suliqua-lääkkeen käyttämisen.



Käyttäkää tätä lääkettä aina lääkärinne 
antamien ohjeiden mukaisesti. Lääkärinne 
saattaa määrätä teille erilaisen annoksen 
verrattuna aikaisempaan 
insuliiniannokseenne. Keskustelkaa 
lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai 
sairaanhoitajan kanssa, jos olette epävarma.

Riippuen elämäntyylistänne, 
verensokeritestinne tuloksista ja 
aikaisemmasta insuliinihoidosta,  
lääkäri kertoo teille:

•   kuinka paljon Suliqua-lääkettä 
tarvitsette päivittäin ja mihin aikaan

•   milloin verensokeritaso tulee tarkastaa 
ja tuleeko teidän antaa virtsanäyte

•   milloin teidän täytyy mahdollisesti 
nostaa tai laskea annostanne.

Lääkärinne saattaa suositella teille 
Suliqua-lääkkeen käyttämistä yhdessä 
muiden korkean verensokerin hoitoon 
tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.

 

Miten Suliqua-lääkettä käytetään



•   Tämä kynä antaa annoksia väliltä 30–60 
annosaskelmaa yhdessä injektiossa, 
yhden annosaskelman kokoisina 
askelmina.

•   Jokainen eteenpäin kiertämänne 
annosaskelma sisältää 1 yksikön  
glargiini-insuliinia ja 
0,33 mikrogrammaa liksisenatidia.

Suliqua-annoksenne annetaan annos-
askelmittain. Injektiokynän annosikkuna 
näyttää, kuinka monta annosaskelmaa 
Suliqua-lääkettä pistetään. Älkää pistäkö 
suurempaa kuin 60 annosaskelman annosta.

Kuinka paljon lääkettä tulee käyttää
Suliqua 100 yksikköä/ml + 33 mikrogrammaa/ml  
esitäytetty injektiokynä:



Milloin Suliqua-lääkettä pistetään
Käyttäkää Suliqua-lääkettä kerran 
päivässä, yhden tunnin sisällä ennen 
ruokailua. Suliqua-lääke tulisi pistää 
mielellään ennen samaa ateriaa joka päivä, 
kun olette valinnut sopivimman aterian.
Pistäkää Suliqua-lääke vatsaan tai reiden 
ulkosyrjään. Älkää unohtako vaihdella 
pistoskohtaa.

Ennen Suliqua-lääkkeen pistämistä
•   Seuratkaa aina tämän pakkausselosteen 

mukana tulevia ohjeita.

•   Jos ette seuraa kaikkia ohjeita, 
saatatte saada liikaa tai liian vähän 
Suliqua-lääkettä.

Virheiden välttämiseksi: tarkastakaa aina 
lääkepakkaus ja injektiokynän etiketti 
ennen jokaista pistosta varmistaaksenne, 
että teillä on käytössä oikea kynä, 
varsinkin, jos käytätte useampaa kuin 
yhtä injektiolääkitystä. Keskustelkaa 
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
kanssa, jos olette epävarma.

Jos olette pistänyt liian suuren  
annoksen Suliqua-lääkettä
Jos olette pistänyt liian suuren annoksen tätä 
lääkettä, verensokeritasonne saattaa laskea 
(hypoglykemia). Tarkastakaa verensokerinne 
ja syökää lisää ruokaa estääksenne 
verensokerinne liiallisen laskemisen. 

vatsa

reisien 
ulkosyrjät



Milloin Suliqua-lääkettä pistetään
Jos olette unohtanut käyttää  
Suliqua-lääkettä
Jos olette unohtanut Suliqua-annoksen  
tai jos ette ole pistänyt tarpeeksi insuliinia, 
verensokeritasonne saattaa nousta liian 
korkeaksi (hyperglykemia). Suliqua- 
lääkettä voi tarvittaessa pistää ennen 
seuraavaa ateriaa.

vatsa

reisien 
ulkosyrjät

•   Älkää pistäkö kaksinkertaista annosta 
korvataksenne unohtuneen annoksen.

•   Älkää pistäkö kahta pistosta päivässä.

•   Tarkastakaa verensokeri ja pistäkää 
sitten seuraava annos normaaliin aikaan. 



Suliqua-lääkkeen säilyttäminen
Säilyttäkää nämä lääkkeet poissa lasten 
ulottuvilta ja näkyviltä.
 
Käyttäkää ennen viimeistä 
käyttöpäivämäärää, joka on merkitty 
pakkaukseen ja kynän etikettiin tekstin 
”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä 
on merkityn kuukauden viimeinen päivä.

Ennen ensimmäistä käyttöä 
Säilyttäkää jääkaapissa (2 °C – 8 °C).
Lääke ei saa jäätyä eikä sitä saa säilyttää 
suorassa kosketuksessa pakastuslokeron 
tai kylmäelementin kanssa.
Säilyttäkää injektiokynä ulommassa 
pakkauksessaan, sillä se on herkkä valolle.

Ensimmäisen käytön jälkeen / varakynät
Injektiokynän voi säilyttää poissa 
jääkaapista mutta alle 25 °C:ssa enintään 
28 päivää. Hävittäkää kynä tämän  
ajan jälkeen.

Älkää laittako lääkettä takaisin jääkaappiin. 
Se ei saa myöskään jäätyä. Säilyttäkää 
injektiokynä suoralta auringonvalolta  
ja lämmöltä suojattuna. Laittakaa  
suojakorkki takaisin injektiokynään  
jokaisen piston jälkeen.

Älkää jättäkö injektiokynää autoon 
epätavallisen kuumana tai kylmänä 
päivänä. Säilyttäkää injektiokynä  
ilman neulaa.
 
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä 
hävittää talousjätteiden mukana. Kysykää 
apteekkihenkilökunnalta neuvoja käyttä-
mättömien lääkkeiden hävittämiseksi. 
Näillä toimenpiteillä pyritään  
suojelemaan ympäristöä.



Muuta
Haittavaikutuksista raportoiminen
Jos koette haittavaikutuksia, keskustelkaa lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaan-
hoitajan kanssa. Tämä koskee myös mitä tahansa muita haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu tässä esitteessä. 

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voitte auttaa lisäämään tietoa lääkkeen turvallisuudesta.



Suliqua SoloSTAR® on esitäytetty injektiokynä, jossa annos asetetaan 1 yksikön 
askelmissa. Maksimiannos on 60 yksikköä pistosta kohden.

Injektiokynä

Suliqua® (glargiini-insuliini+liksisenatidi) ℞, F, A10AE54, 100  yksikköä/ml + 50  mikrogrammaa/ml, neste pistosta varten, liuos esitäytetyssä 

injektiokynässä ja 100  yksikköä/ml + 33  mikrogrammaa/ml, neste pistosta varten, liuos esitäytetyssä injektiokynässä. Käyttöaihe: Suliqua-

lääkettä käytetään, yhdessä metformiinin kanssa, aikuisten tyypin 2 diabeteksen hoitoon parantamaan verensokeritasojen hallintaa, kun riittävää 

hallintaa ei ole saavutettu pelkästään metformiinilla, tai yhdistettynä toiseen suun kautta otettavaan glukoosia alentavaan lääkitykseen tai 

perusinsuliiniin. Varoitukset ja varotoimet: Suliqua-lääkettä ei tule käyttää tyypin 1 diabetes mellitusta sairastavilla potilailla tai diabeettisen 

ketoasidoosin hoidossa. Lisätietoja löydätte osoitteesta www.fass.se. Pakkaus: Suliqua SoloStar 3x3 ml kynät ja 5x3 ml kynät. Sanofi AB, Box 

30052, 104 25 Stockholm, puh: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Jos teillä on kysyttävää lääkkeistämme, ottakaa yhteyttä: infoavd@sanofi.com. 

Valmisteyhteenvedon viimeisimmän tarkastuksen päivämäärä: Helmikuu 2017. 

 Tähän lääkevalmisteeseen sovelletaan pidennettyä valvontaa. Lisätietoja löydätte osoitteesta www.fass.se
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 Kysymyksiä diabetestuotteistamme:

020-52 68 87
Löydätte lisätietoja diabeteksesta osoitteesta www.insulin.se

Voitte myös lukea lisää erilaisista insuliineista osoitteessa www.fass.se

Lukekaa pakkausseloste huolellisesti!

Sanofi AB, puhelin: 08 - 634 50 00. www.sanofi.se
Jos teillä on kysyttävää lääkkeistämme, ottakaa yhteyttä: infoavd@sanofi.com




