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Bu broşür, diyabeti olan ve doktor tarafından Suliqua (insülin glarjin + 

liksisenatid) verilen kişi olarak size yönelik hazırlanmıştır. Tüm  

diyabet tedavilerinin öncelikli amacı, mümkün olduğunca normal olan 

kan şekeri düzeyine ulaşmak ve aynı zamanda sağlıklı hissetmektir. 

Diyabet tedavinize dair herhangi bir sorunuz olması halinde asla 

hemşireniz veya doktorunuzla görüşme konusunda tereddüt etmeyin. 



Suliqua nedir ve ne için kullanılır
Suliqua, iki aktif madde içeren diyabet için kullanılan 
bir enjeksiyon ilacıdır:

•   insülin glarjin – günde 24 saat boyunca kan  
şekeri düzenlenmesine yardımcı olan uzun  
etkili bir insülin türü

•   liksisenatid – vücudun kan şekeri artışına tepki 
olarak ve gıdadan alınan şekerin daha yavaş 
absorbe edilmesini sağlamak için kendi  
insülinini üretmesine yardımcı olan GLP-1  
olarak adlandırılan analog. 

Suliqua, kan şekeri düzeyleri çok yüksek olduğunda 
kan şekerini düzenlemek için yetişkinlerde tip  
2 diyabet tedavisi olarak kullanılır. Diğer ilaçlar  
kan şekeri düzeylerinizi kontrol etmek için yeterli 
olmadığında, metformin ile birlikte verilir.

Bu diğer ilaçlar; tabletler (metformin, sülfonilüre ilaçları 
gibi) veya insülin formunda diyabet ilaçlarını içerebilir.

Başka bir diyabet ilacı kullanıyorsanız, Suliqua 
kullanmaya başladığınızda bu ilacı almayı bırakıp 
bırakmamanız hakkında doktorunuzla konuşun.



Bu ilacı her zaman doktorunuzun talimatlarına uygun 
olarak kullanın. Doktorunuz size daha önceki insülin 
dozunuza kıyasla başka bir doz kullanmanızı 
söyleyebilir. Emin değilseniz bir doktora, eczane 
personeline veya bir hemşireye danışın.

Yaşam tarzınıza, kan şekeri testinizin sonucuna  
ve önceki insülin tedavinize bağlı olarak, doktor  
size şunları söyleyecektir:

•   Her gün ve günün hangi saatinde ne kadar  
Suliqua'ya ihtiyacınızın olacağını.

•   Kan şekeri düzeyinizi ne zaman kontrol 
edeceğinizi ve idrar testinizi yaptırmanız  
gerekip gerekmediğini.

•   Dozunuzu ne zaman artırmanız veya  
azaltmanız gerekebileceğini.

Doktorunuz size yüksek kan şekeri için diğer ilaçlarla 
birlikte Suliqua kullanmanızı tavsiye edebilir.

 

Suliqua kullanımı



Suliqua 100 birim/ml + 33 mikrogram/ml kullanıma 
hazır dolu enjeksiyon kalemi:

•   Bu kalem, bir enjeksiyonda 1 dozluk aşamalarda  
30 ila 60 arasında doz aşamasına kadar doz sağlar.

•   İleri doğru döndürdüğünüz her bir doz aşaması  
1 birim insülin glarjin ve 0,33 mikrogram  
liksisenatid içerir.

Suliqua dozunuz doz aşamaları halinde verilir. 
Enjeksiyon kalemi üzerindeki doz alım aralığı enjekte 
edilecek olan Suliqua doz aşamalarının sayısını 
göstermektedir. 60 doz aşamasından daha büyük bir 
doz enjekte etmeyin.

Kullanmanız gereken miktar



Suliqua'yı enjekte etme zamanı
Suliqua'yı bir öğünden önceki bir saat içerisinde günde  
bir defa kullanın. Suliqua, tercihen en uygun öğünü 
seçtiğinizde her gün aynı öğünden önce enjekte edilmelidir.
Suliqua'yı mide kısmına veya uyluğun dışına enjekte 
edin. Enjeksiyon bölgelerini değiştirmeyi unutmayın.

Suliqua'yı enjekte etmeden önce
•   Bu hasta bilgilendirme broşürünün  

içerdiği talimatlara her zaman uyun.

•   Tüm talimatlara uymazsanız çok fazla ya da çok  
az Suliqua alabilirsiniz.

Hata yapmamak için: doğru kalemi aldığınızdan  
emin olmak amacıyla, özellikle birden fazla enjeksiyon 
ilacı kullanıyorsanız her enjeksiyondan önce ilaç 
kutusunu ve enjeksiyon kalemi üzerindeki etiketi 
kontrol edin. Emin değilseniz bir doktora veya  
eczane personeline danışın.

Çok fazla Suliqua kullanmanız durumunda
Bu ilaçtan çok fazla enjekte ettiyseniz kan şekeri düzeyi 
düşebilir (hipoglisemi). Kan şekerinizi kontrol edin ve 
kan şekerinizin çok düşmesini engellemek için daha 
fazla gıda tüketin. 

mide

uylukların 
 dış kısmı



Suliqua'yı enjekte etme zamanı
Suliqua kullanmayı unutmanız durumunda
Bir doz Suliqua unuttuysanız veya yeterince insülin 
enjekte etmediyseniz kan şekeri düzeyi çok yükselebilir 
(hiperglisemi). Gerekirse, Suliqua sonraki öğünden  
önce enjekte edilebilir.

mide

uylukların 
 dış kısmı

•   Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz  
enjekte etmeyin.

•   Günde iki enjeksiyon yapmayın.

•   Kan şekerini kontrol edin ve ardından sonraki dozu 
her zamanki saatinde enjekte edin. 



Suliqua'nın nasıl muhafaza edileceği
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği  
bir yerde muhafaza edin.
 
“SON KUL” sonrasında ambalajda ve kalem üzerindeki 
etikette belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanın. 
Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son günüdür.

İlk kullanımdan önce 
Soğutucuda muhafaza edin (2°C–8°C).
Dondurulmamalıdır veya dondurucu bölmesi  
ya da dondurucu bloğu ile doğrudan temas  
halinde muhafaza edilmemelidir.
Işığa karşı hassas olmasından dolayı enjeksiyon 
kalemini dış kutusuyla birlikte muhafaza edin.

İlk kullanımdan sonra/boş kalemler
Enjeksiyon kalemi, 25°C altında olmak koşuluyla 
buzdolabının dışında en fazla 28 gün muhafaza 
edilebilir. Bu zaman aralığından sonra kalemi atın.

Buz dolabının arka kısmına doğru koyulmamalıdır ve 
dondurulmamalıdır. Enjeksiyon kalemini doğrudan 
ısıdan veya doğrudan güneş ışığından koruyarak 
muhafaza edin. Her enjeksiyondan sonra koruyucu 
başlık enjeksiyon kalemine takılmalıdır.

Enjeksiyon kalemini aşırı sıcak veya soğuk bir günde 
arabada bırakmayın. Enjeksiyon kalemini iğne  
takılıyken saklamayın.
 
İlaçlar, atık suyun içine veya evsel atıkların içine 
atılmamalıdır. Eczane personeline, artık kullanılmayan 
ilaçların nasıl atılacağını sorun. Bu önlemler çevreyi 
korumakya yöneliktir.



Diğer
Yan etkileri bildirme
Yan etki yaşarsanız bir doktorla, eczane personeli ile veya hemşire ile konuşun. Ayrıca bu, bu bilgilerde  
bahsedilmeyen yan etkiler için de geçerlidir. 

Yan etkileri bildirerek, ilacın güvenliği ile ilgili bilginin artmasına katkıda bulunabilirsiniz.



Suliqua SoloSTAR®, dozun 1 birim aşamalarıyla ayarlandığı kullanıma hazır enjeksiyon kalemidir.  
En fazla doz, enjeksiyon başına 60 birimdir.

Enjeksiyon kalemi

Suliqua® (insülin glarjin + liksisenatid) ℞, F, A10AE54, 100 birim/ml + 50 mikrogram/ml, enjeksiyon sıvısı, kullanıma hazır enjeksiyon 
kalemindeki çözelti ve 100 birim/ml + 33 mikrogram/ml enjeksiyon sıvısı, kullanıma hazır enjeksiyon kalemindeki çözelti. Endikasyon: 
Suliqua, sadece metforminle veya başka bir ağız yoluyla glikoz düşürücü ilaç ya da bazal insülinle kombinasyon halinde yeterli kontrol elde 
edilemediğinde, metforminle kombinasyon halinde, glisemik kontrolü artırmak için yetişkinlerin tip 2 diyabet tedavisi için tasarlanmıştır. 
Uyarılar ve ikaz: Suliqua, tip 1 diabetes mellituslu (şeker hastalığı) hastalarda veya diyabetik ketoasidoz tedavisinde kullanılmamalıdır. 
Daha fazla bilgi için, bkz, www.fass.se. Ambalaj: Suliqua SoloStar 3x3 ml kalemler ve 5x3 ml kalemler. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 
Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. İlaçlarımız hakkında sorularınız olursa lütfen infoavd@sanofi.com adresinden irtibat kurun. 
Kısa Ürün Bilgilerinin son inceleme tarihi: Şubat 2017. 

 Bu ilaç uzun süreli izlemeye tabidir. Daha fazla bilgi için, bkz, www.fass.se
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 Diyabet ürünlerimiz  
hakkındaki sorular:

020-52 68 87
www.insulin.se adresinde diyabet hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ayrıca www.fass.se adresinden farklı insülinlere ilişkin bilgiler bulabilirsiniz

Hasta bilgilendirme broşürünü dikkatli bir şekilde okuyun!

Sanofi AB, Telefon: 08 - 634 50 00. www.sanofi.se
İlaçlarımız hakkında sorularınız olursa infoavd@sanofi.com adresinden irtibat kurun.




