PATSIENDI JA/VÕI HOOLDAJA JUHIS
SEE KAART ON AINULT JUHIS.
ENNE SULIQUA KASUTAMIST PEAB TERVISHOIUTÖÖTAJA TEID ÕPETAMA SULIQUA
SOLOSTAR PEN-SÜSTLIT KASUTAMA JA TE PEATE HOOLEGA LUGEMA PAKENDI INFOLEHTE
NING KAASASOLEVAID JUHISEID PEN-SÜSTLI KASUTAMISEKS
Hoidke see kaart alles.
Teil võib olla vaja seda uuesti lugeda.
Kirjutage siia oma nimi:...........................................................................................................
SULIQUA pen-süstliga manustatakse glargiin-insuliini ja liksisenatiidi samaaegselt ühe süstena
üks kord ööpäevas.
SULIQUA on saadaval kahe erineva pen-süstlina, millest kumbki sisaldab liksisenatiidi erinevas
kontsentratsioonis (tugevuses) ja glargiin-insuliini 100 ühikut/ml erineva annustamisvahemikuga.
Teie raviarst kirjutab teile välja pen-süstli, mis vastab teie insuliinivajadusele.

SULIQUA 10…40 PEN-SÜSTEL

SULIQUA 30…60 PEN-SÜSTEL

SULIQUA 100 ÜHIKUT/ml + 50 MIKROGRAMMI/ml
SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS

SULIQUA 100 ÜHIKUT/ml + 33 MIKROGRAMMI/ml
SÜSTELAHUS PEN-SÜSTLIS

•

Mõlemad pen-süstlid sisaldavad glargiin-insuliini kontsentratsiooniga100 ühikut/ml.

•

SULIQUA 10…40 pen-süstlit tuleb kasutada igapäevaseks süstimiseks vahemikus 10…40
skaalajaotist ehk annuse astet (kontsentratsioonid: glargiin-insuliin 100 ühikut/ml ja
liksisenatiid 50 µg/ml; annustamisvahemik: 10…40 ühikut glargiin-insuliini kombinatsioonis
5…20 µg liksisenatiidiga). See pen-süstel on virsikuvärvi ja oranži süstimisnupuga.

•

SULIQUA 30…60 pen-süstlit tuleb kasutada igapäevaseks süstimiseks vahemikus 30…60
skaalajaotist ehk annuse astet (kontsentratsioonid: glargiin-insuliin100 ühikut/ml ja liksisenatiid
33 µg/ml; annustamisvahemik: 30…60 ühikut glargiin-insuliini kombinatsioonis 10…20 µg
liksisenatiidiga). See pen-süstel on oliivivärvi ja pruuni süstimisnupuga.

•

Üks annuse aste sisaldab ühte ühikut glargiin-insuliini (süstelahusena 100 ühikut/ml) koos vastava
koguse liksisenatiidiga. Enne SULIQUA kasutamist peab olema selge, mitut annuse astet te vajate
Selle teabe saate oma tervishoiutöötajalt.

•

Pen-süstli annuseaken näitab numbrit, kui mitu annuse astet tuleb süstida.

•

Retseptil peab olema kirjas, millist pen-süstlit te vajate (kas SULIQUA 10…40 pen-süstlit või
SULIQUA 30…60 pen-süstlit) ja skaalajaotiste ehk annuse astmete arv, mida peab manustama.

•

Apteeker peab vajadusel täpsustama puudulikult vormistatud retsepte ravimi
väljakirjutanud arstiga.
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PANGE TÄHELE:
•

SULIQUA väljastatakse pen-süstlis ja seda tohib kasutada ainult selle seadmega.
Patsiendid, hooldajad ja tervishoiutöötajad ei tohi kunagi tõmmata SULIQUA’t kolbampullist välja,
sest see võib põhjustada annustamisvigu ja tõsist kahju. Igaks süstimiseks tuleb alati kasutada
uut nõela. Nõelu ei tohi korduvkasutada.

•

SULIQUA üks annuse aste sisaldab alati ühte ühikut glargiin-insuliini 100 ühikut/ml, sõltumata
kasutatavast SULIQUA pen-süstlist (SULIQUA 10…40 pen-süstel või SULIQUA 30…60 pen-süstel).

•

Teie tervishoiutöötaja selgitab teile SULIQUA SoloStar pen-süstli ehitust ja omadusi, k.a seda,
kuidas pen-süstli annuseaken näitab süstitavate annuse astmete numbrit.

•

Sellist tüüpi kombinatsioonravimile ülemineku ajal ja üleminekujärgsetel nädalatel peate
sagedamini mõõtma vere glükoosisisaldust (veresuhkrut).

•

Kui teil on oma ravi kohta küsimusi, pidage nõu tervishoiutöötajaga.

ENNE SULIQUA SÜSTIMIST
Lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja pakendi infolehes olevat teavet patsiendile.

Kui te ei järgi kõiki neid juhiseid, võite manustada liiga palju või liiga vähe ravimit.

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet.
Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles
infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite teatada ka Ravimiametile www.ravimiamet.ee kaudu või telefonil 737 4140 või
Sanofi’t pharmacovigilance.estonia@sanofi.com või telefonil +372 627 3488.
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