Polska

INFORMACJA DLA PACJENTA

Dla osób, którym przepisano
preparat Suliqua

Opracowaliśmy niniejszą broszurę dla osób, które cierpią na cukrzycę
i którym lekarz przepisał preparat Suliqua (insulina glargine +
liksysenatyd). Głównym celem każdego leczenia cukrzycy jest
osiągnięcie poziomu cukru jak najbardziej zbliżonego do stanu
normalnego przy jednoczesnym zachowaniu dobrego samopoczucia.
Jeśli będzie Pan/Pani miał/miała jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące leczenia cukrzycy, proszę omówić je ze swoją
pielęgniarką lub lekarzem.

Co to jest lek Suliqua i w jakim celu się go stosuje?
Suliqua to lek do wstrzykiwania stosowany w leczeniu
cukrzycy, zawierający dwie substancje aktywne:
• 	insulinę glargine – rodzaj długotrwale działającej
insuliny, która pomaga regulować poziom cukru
we krwi przez całą dobę;
• 	liksysenatyd – tzw. analog GLP-1, który pomaga
organizmowi wytwarzać własną insulinę
w odpowiedzi na wzrost poziomu cukru we
krwi i powoduje, że cukier z pożywienia jest
wchłaniany wolniej.

Preparat Suliqua stosowany jest jako lek w przypadku
cukrzycy typu 2 u dorosłych w celu regulowania zbyt
wysokich poziomów cukru we krwi. Podaje się go wraz
z metforminą, gdy działanie innych leków mających
kontrolować poziom cukru we krwi jest
niewystarczające.
Lekami tymi mogą być leki stosowane w leczeniu
cukrzycy w formie tabletek (zawierające metforminę
czy pochodne sulfonylomocznika) lub insuliny.
Jeśli przyjmuje Pan/Pani inne leki stosowane
w leczeniu cukrzycy, proszę porozmawiać ze swoim
lekarzem o tym, czy powinien/powinna Pan/Pani
przestać je przyjmować, jeśli rozpocznie Pan/Pani
przyjmowanie preparatu Suliqua.

Jak stosować preparat Suliqua?
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z instrukcjami
podanymi przez lekarza. Pana/Pani lekarz może zalecić
stosowanie innej dawki w porównaniu do poprzednio
stosowanej dawki insuliny. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z lekarzem, personelem apteki
lub pielęgniarką.
W zależności od stylu życia, wyników badań poziomu
cukru we krwi oraz poprzedniego leczenia
insulinowego lekarz poinformuje Pana/Panią:
• 	o dawce Suliqua, jaką należy przyjmować
każdego dnia i o porze jej przyjmowania;
• 	o terminie kontroli poziomu cukru we krwi
i ewentualnej konieczności wykonania
badania moczu;
• 	gdy pojawi się potrzeba zwiększenia
lub zmniejszenia dawki.

Pana/Pani lekarz może zalecić przyjmowanie
preparatu Suliqua wraz z innym lekiem stosowanym
w przypadku wysokiego poziomu cukru we krwi.

Jaką dozę należy stosować?
Wstrzykiwacz z ampułką Suliqua 100 jednostek/ml
+ 33 mikrogramy/ml
• 	Wstrzykiwacz ten służy do podawania jednorazowo
od 30 do 60 dawek, w odstępach regulowanych
co 1 dawkę.
• 	Każda pojedyncza dawka zawiera 1 jednostkę
insuliny glargine oraz 0,33 mikrograma
liksysenatydu.
Doza preparatu Suliqua jest regulowana. Okienko
dozowania na wstrzykiwaczu pokazuje liczbę dawek
preparatu Suliqua. Nie należy wstrzykiwać dozy
większej niż 60 dawek.

Kiedy wstrzykiwać preparat Suliqua?
Należy stosować preparat Suliqua raz dziennie,
w ciągu godziny przed spożyciem posiłku. Preparat
Suliqua powinno się stosować codziennie przed tym
samym, najdogodniejszym dla siebie, posiłkiem.
Preparat Suliqua należy wstrzyknąć w brzuch lub
zewnętrzną stronę uda. Należy pamiętać o zmianie
miejsc wstrzykiwania.

Przyjęcie zbyt dużej liczby dawek Suliqua
Jeśli przyjął/przyjęła Pan/Pani zbyt dużo tego leku,
poziom cukru we krwi może się obniżyć (hipoglikemia).
Należy sprawdzić poziom cukru we krwi i zjeść więcej
pokarmów, by zapobiec jego zbyt niskiemu poziomowi.

Przed wykonaniem wstrzyknięcia
preparatu Suliqua
• 	Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami
zawartymi w niniejszej ulotce dla pacjenta.
• 	Jeśli nie będzie Pan/Pani postępować zgodnie ze
wszystkimi instrukcjami, może Pan/Pani przyjąć
zbyt dużo lub zbyt mało preparatu Suliqua.
By uniknąć pomyłek: należy zawsze sprawdzać
informacje na opakowaniu i etykiecie wstrzykiwacza
przed każdym wstrzyknięciem, aby upewnić się, że
użyty zostanie odpowiedni wstrzykiwacz, zwłaszcza
w sytuacji, gdy stosuje Pan/Pani więcej niż jeden lek
do wstrzykiwania. W razie wątpliwości należy
porozmawiać z lekarzem lub personelem apteki.

brzuch

zewnętrzna
strona ud

Kiedy wstrzykiwać preparat Suliqua?
Ominięcie przyjęcia preparatu Suliqua
Jeśli zapomni Pan/Pani przyjąć dozę preparatu
Suliqua lub nie wstrzyknie wystarczającej ilości insuliny,
poziom cukru we krwi może wzrosnąć zbyt wysoko
(hiperglikemia). W razie potrzeby można wstrzyknąć
preparat Suliqua przed kolejnym posiłkiem.

• 	Nie należy wstrzykiwać podwójnej dozy,
by zrekompensować pominiętą dozę.
• Nie należy przyjmować dwóch wstrzyknięć na dobę.
• 	Należy sprawdzić poziom cukru, a następnie
wstrzyknąć kolejną dozę o zwykłej porze.

Jak przechowywać preparat Suliqua?
Należy przechowywać ten lek w miejscu
niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek zużyć do daty przydatności, która znajduje się
na opakowaniu i etykiecie wstrzykiwacza po literach
„EXP”. Data przydatności do użycia oznacza ostatni
dzień wskazanego miesiąca.
Przed pierwszym użyciem
Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).
Preparatu nie wolno zamrażać ani przechowywać
w bezpośrednim kontakcie z komorą zamrażarki
lub wkładem do zamrażarki.
Należy przechowywać wstrzykiwacz w kartonie,
ponieważ jest on wrażliwy na działanie światła.
Po pierwszym użyciu/dodatkowe wstrzykiwacze
Wstrzykiwacz można przechowywać przez
maksymalnie 28 dni poza lodówką, ale
w temperaturze poniżej 25°C. Po tym czasie
należy wyrzucić wstrzykiwacz.

Nie wolno przechowywać preparatu z tyłu lodówki
i nie wolno go zamrażać. Chronić wstrzykiwacz
przed bezpośrednim działaniem ciepła lub światła
słonecznego. Nasadka ochronna musi zostać nałożona
na wstrzykiwacz po każdym wstrzyknięciu.
Nie zostawiać wstrzykiwacza w samochodzie w skrajnie
gorące lub zimne dni. Nie przechowywać wstrzykiwacza
z zamocowaną igłą.
Leków nie wolno wyrzucać do ścieków lub odpadów
w gospodarstwie domowym. Należy zapytać personel
apteki o to, w jaki sposób utylizować nieużywane leki.
Środki te są podejmowane, by chronić środowisko.

Inne
Zgłaszanie skutków ubocznych
Jeśli doświadczy Pan/Pani skutków ubocznych, proszę porozmawiać z lekarzem, personelem apteki lub pielęgniarką.
Dotyczy to również wszelkich skutków ubocznych niewymienionych w niniejszej ulotce.
Zgłaszając skutki uboczne, może Pan/Pani przyczynić się do uzyskania nowych informacji na temat bezpieczeństwa
stosowania leku.

Wstrzykiwacz

Suliqua SoloSTAR® to wstrzykiwacz z ampułką, którego doza regulowana jest w odstępach
co 1 jednostkę. Maksymalna doza to 60 jednostek na wstrzyknięcie.

Suliqua® (insulina glargine + liksysenatyd) ℞, F, A10AE54, 100 jednostek/ml + 50 mikrogramów/ml, płyn do wstrzykiwania, roztwór we
wstrzykiwaczu z ampułką oraz 100 jednostek/ml + 33 mikrogramy/ml płynu do wstrzykiwania, roztwór we wstrzykiwaczu z ampułką.
Wskazanie: Suliqua, w skojarzeniu z meforminą, przeznaczona jest do leczenia cukrzycy typu 2 u osób dorosłych w celu poprawy kontroli
glikemicznej w sytuacji braku dostatecznej kontroli w przypadku zastosowania metforminy w monoterapii lub w skojarzeniu z innym
doustnym lekiem obniżającym poziom glukozy lub podstawową dawką insuliny. Ostrzeżenia: Preparatu Suliqua nie można stosować
u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub w leczeniu kwasicy ketonowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.fass.se.
Opakowanie: Wstrzykiwacze Suliqua SoloStar 3x3 ml oraz 5x3 ml. Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Sztokholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se.
Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące naszych leków, prosimy o kontakt: infoavd@sanofi.com. Data ostatniej weryfikacji podsumowania
charakterystyki produktu: luty 2017 r.
Ten lek podlega szczegółowej obserwacji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.fass.se
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Pytania dotyczące naszych
produktów dla osób
cierpiących na cukrzycę:

020-52 68 87
Więcej informacji o cukrzycy dostępnych jest na stronie internetowej: www.insulin.se
Opis różnych rodzajów insuliny znajduje się na stronie internetowej: www.fass.se
Należy uważnie przeczytać ulotkę z informacjami dla pacjenta!

Sanofi AB, telefon: 08 - 634 50 00. www.sanofi.se
Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące naszych leków, prosimy o kontakt: infoavd@sanofi.com

