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این بروشور را برای آن دسته از افراد مبتال به دیابت تهیه کرده ایم 
لیگزیسناتید(   + انسولین  )گالرژین   Suliqua برایشان  پزشک  که 
دستیابی  دیابت،  درمان های  همه  اصلی  هدف  است.  کرده  تجویز 
ایجاد حس  حال  عین  در  و  ممکن  قند خون  میزان  طبیعی ترین  به 

تندرستی در بیمار است.

اگر درباره درمان دیابت خود سؤالی دارید، حتماً آن را با پرستار یا 
پزشک در میان بگذارید.



Suliqua چیست و به چه منظور استفاده می شود

Suliqua یک داروی تزریقی برای دیابت است که 

حاوی دو ماده فعال است:

•   گالرژین انسولین - یک نوع انسولین طوالنی 
اثر است که به تنظیم قند خون در طی 24 ساعت 

روز کمک می کند

 GLP-1 لیگزیسناتید - یک ماده به اصطالح مشابه   •
است که به بدن کمک می کند در پاسخ به افزایش 
قند خون، انسولین تولید کند و باعث می شود قند 

غذا دیرتر جذب شود.

از Suliqua به عنوان درمان دیابت نوع 2 در 
بزرگساالن استفاده می شود تا میزان قند خون باالی 
آنها تنظیم گردد. هنگامی که داروهای دیگر برای 

کنترل قند خون شما کافی نباشند، این دارو همراه با 
متفورمین داده می شود.

داروهای دیگر ممکن است شامل داروهای دیابت 
به شکل قرص )مانند متفورمین، داروهای سولفونیل 

اوره( یا انسولین باشند.

اگر از داروهای دیابتی دیگری استفاده می کنید، 
در مورد اینکه آیا باید در هنگام شروع استفاده از 

Suliqua مصرف آن دارو را متوقف کنید یا خیر با 

پزشک خود صحبت نمایید.



همیشه این دارو را طبق دستور پزشکتان مصرف 
کنید. ممکن است پزشکتان از شما بخواهد دوز 

متفاوتی را نسبت به دوز انسولین قبلی خود استفاده 
کنید. در صورتی که مطمئن نیستید، با پزشک، 

مسئول داروخانه یا یک پرستار مشورت کنید.
 

پزشک با توجه به شیوه زندگی، نتیجه آزمایش قند 
خون و درمان انسولین قبلی تان، به شما می گوید:

•   هر روز باید چه مقدار Suliqua را و در چه 
زمانی از روزمصرف کنید.

•   چه زمانی قند خون خود را بررسی کنید و اینکه 
آیا الزم است آزمایش ادرار انجام دهید یا خیر.

•   چه زمانی الزم است مجبور شوید دوز خود را 
افزایش یا کاهش دهید.

 Suliqua ممکن است پزشکتان به شما توصیه کند از
به همراه سایر داروهای مربوط به قند خون باال 

استفاده کنید.

Suliqua نحوه استفاده از



قلم تزریق از پیش پر شده Suliqua 100 واحد/میلی لیتر 
+ 33 میکروگرم/میلی لیتر:

•   این قلم در هر تزریق از 30 تا 60 گام دوز را در 
گام های 1 دوز به ازای هر گام انجام می دهد.

•   هر گام دوز که به جلو می پیچانید حاوی 1 واحد 
گالرژین انسولین و 0.33 میکروگرم لیگزیسناتید 

است.

دوز Suliquaی شما به صورت گام های دوز تزریق 
می شود. پنجره دوز روی قلم تزریق تعداد گام های دوز 

Suliqua که باید تزریق گردد را نشان می دهد. میزان 

دوز بیشتر از 60 گام دوز را تزریق نکنید.

چقدر باید مصرف کنید



چه زمانی باید Suliqua را تزریق کرد
از Suliqua یک بار در روز و ظرف یک ساعت 

قبل از غذا استفاده کنید. بهتر است Suliqua هر 
روز قبل از یک وعده غذایی مشخص تزریق شود 
که در این صورت باید مناسب ترین وعده غذایی را 
انتخاب کنید. Suliqua را به شکم یا قسمت بیرونی 

ران تزریق کنید. فراموش نکنید که محل تزریق را 
تغییر دهید.

Suliqua قبل از تزریق
•   همیشه دستورالعمل های همراه با این برگه 

اطالعات بیمار را رعایت کنید.

•   اگر تمام دستورالعمل ها را رعایت نکنید، 
ممکن است مقدار خیلی زیاد یا خیلی کمی 

Suliqua دریافت نمایید.

برای جلوگیری از بروز اشتباه: قبل از هر تزریق، 
جعبه دارو و برچسب روی قلم تزریق را بررسی 
کنید تا مطمئن شوید که قلم صحیح را در اختیار 

داشته باشید، مخصوصاً اگر از بیش از یک داروی 
تزریقی استفاده می کنید. چنانچه مطمئن نیستید، از 

یک پزشک یا مسئول داروخانه سؤال کنید.

اگر بیش از حد Suliqua استفاده کرده اید
اگر این دارو را بیش از حد تزریق کرده اید، ممکن 
است میزان قند خونتان کم شود )هیپوگلیسمی(. قند 

خون خود را بررسی کنید و غذای بیشتری بخورید تا 
قند خونتان خیلی کم نشود.

شکم

 قسمت 
بیرونی ران ها



چه زمانی باید Suliqua را تزریق کرد
اگر مصرف Suliqua را فراموش کرده اید

اگر یک دوز Suliqua را فراموش کرده اید یا اگر 
انسولین کافی تزریق نکرده باشید، ممکن است میزان 

قند خون بیش از حد باال باشد )هیپرگلیسمی(. در 
صورت نیاز، Suliqua را قبل از وعده غذایی بعدی 

تزریق کنید.

 •   دو دوز همزمان را برای جبران دوز فراموش 
شده تزریق نکنید.

•   در روز دو بار تزریق انجام ندهید.

 •   قند خون را بررسی کنید و سپس دوز بعدی 
را در زمان معمول تزریق نمایید.



Suliqua نحوه نگهداری
این دارو را دور از دید و دسترس کودکان 

نگهداری کنید.
 

قبل از تاریخ انقضا که روی بسته و بر روی 
برچسب روی قلم بعد از عبارت "EXP" ذکر شده 
است، مصرف کنید. تاریخ انقضا آخرین روز ماه 

ذکر شده است.

قبل از اولین استفاده
در یخچال نگهداری کنید )2 تا 8 درجه سانتی گراد(.
نباید یخ بزند یا در تماس مستقیم با محفظه فریزر یا 

در بخش فریزر نگهداری شود.
قلم تزریق را در جعبه آن نگه دارید زیرا به نور 

حساس است.

پس از اولین استفاده/قلم های یدکی
قلم تزریق را حداکثر 28 روز می توان در خارج از 

 یخچال نگهداری کرد به شرطی که دما کمتر از 
25 درجه سانتی گراد باشد. بعد از این مدت، قلم را 

دور بیندازید.

نباید دوباره در یخچال قرار داده شود و نباید یخ بزند. 
قلم تزریق را در برابر گرمای مستقیم یا نور مستقیم 
خورشید محافظت کنید. پس از هر بار تزریق، باید 

درپوش محافظ را روی قلم تزریق قرار دهید.

قلم تزریق را در روزی که به شکلی غیرعادی گرم یا 
سرد است در داخل خودرو نگذارید. قلم تزریق را در 

حالتی که سوزن به آن متصل است، نگهداری نکنید.
 

داروها نباید در فاضالب ریخته شده یا جزو زباله های 
خانگی دور انداخته شوند. از کارکنان داروخانه 
بپرسید داروهایی را که دیگر مورد استفاده قرار 

ندارند چگونه دور بریزید. این اقدامات برای حفاظت 
از محیط زیست در نظر گرفته شده است.



سایر
گزارش دادن عوارض جانبی

اگر دچار عوارض جانبی شدید، با پزشک، مسئول داروخانه یا پرستار صحبت کنید. این مسئله در مورد هر 
گونه عوارض جانبی که در این برگه اطالعات ذکر نشده نیز صادق است.

با گزارش دادن عوارض جانبی می توانید به افزایش اطالعات در مورد ایمنی این دارو کمک کنید.



®Suliqua SoloSTAR یک قلم تزریق از پیش پر شده است که مقدار دوز آن با گام های 1 واحدی 

تنظیم می شود. حداکثر دوز، 60 واحد در هر نوبت تزریق است.

قلم تزریق

®Suliqua )گالرژین انسولین + لیگزیسناتید( ℞، A10AE54 ،F، 100 واحد/میلی لیتر 50 + میکروگرم/میلی لیتر، مایع تزریقی، محلول در یک قلم تزریق از پیش پر شده و 100 واحد/

میلی لیتر 33 + میکروگرم/میلی لیتر مایع برای تزریق، محلول در یک قلم تزریق از پیش پر شده. موارد مصرف: Suliqua به همراه متفورمین برای درمان بزرگساالن مبتال به دیابت 
نوع 2 در نظر گرفته شده است تا کنترل گلیسمی را بهبود بخشد، در صورتی که کنترل کافی تنها با متفورمین یا در ترکیب با یکی دیگر از داروهای کاهش دهنده قند خون یا انسولین 
به:  کنید  نگاه  بیشتر،  برای کسب اطالعات  استفاده شود.  دیابتی  کتواسیدوز  یا در درمان   1 نوع  دیابت  به  مبتال  بیماران  در  نباید   Suliqua از  احتیاط ها:  هشدارها و  نشود.   پایه حاصل 
 .www.sanofi.se  ،+46 8 634 50 00 تلفن:   ،Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm  .Suliqua SoloStar میلی لیتر   5×3 قلم های  و  میلی لیتر   3×3 قلم های  بسته بندی:   .www.fass.se 

اگر هرگونه سؤالی در مورد داروهای ما دارید، لطفاً با این آدرس تماس بگیرید: infoavd@sanofi.com. تاریخ آخرین بازبینی خالصه ای از ویژگی های محصول: فوریه 2017.

www.fass.se :این دارو مشمول نظارت اضافی است. برای کسب اطالعات بیشتر، نگاه کنید به 



یادداشت ها
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سؤاالت مربوط به محصوالت دیابت:

020-52 68 87
اطالعات بیشتر درباره دیابت را می توانید در www.insulin.se بیابید.

همچنین اطالعات مربوط به انواع مختلف انسولین را می توانید در www.fass.se بخوانید.

برگه اطالعات بیمار را به دقت مطالعه کنید!

www.sanofi.se .08 - 634 50 00 :تلفن ،Sanofi AB
.infoavd@sanofi.com :اگر هرگونه سؤالی در مورد داروهای ما دارید، با این آدرس تماس بگیرید




