

GHID PENTRU PACIENT
Suliqua 100 unităţi/ml + 50 micrograme/ml
soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut
Suliqua 100 unităţi/ml + 33 micrograme/ml
soluţie injectabilă în stilou injector (pen) preumplut
(insulină glargin + lixisenatidă)
ACEST GHID ESTE DESTINAT EXCLUSIV ÎNDRUMĂRII PACIENȚILOR. ÎNAINTE DE A
UTILIZA MEDICAMENTUL SULIQUA, TREBUIE SĂ FIȚI INSTRUIT PRIVIND MODUL DE
UTILIZARE A STILOULUI INJECTOR (PEN-ULUI) SULIQUA SOLOSTAR DE CĂTRE UN
PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI TREBUIE SĂ CITIȚI CU ATENȚIE
PROSPECTUL PENTRU PACIENT ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE CARE ÎNSOȚESC
STILOUL INJECTOR (PEN-UL).
Păstraţi acest ghid. S-ar putea să fie necesar să îl recitiți. Scrieți-vă numele pe acest ghid:
Stilourile injectoare (pen-urile) preumplute SULIQUA asigură administrarea simultană a
insulinei glargin și a lixisenatidei într-o singură injecție, administrată o dată pe zi.
Medicamentul SULIQUA este disponibil în 2 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute, care
conțin 2 concentrații diferite de lixisenatidă și au intervale diferite pentru dozele de insulină
glargin 100 unități/ml. Medicul dumneavoastră v-a prescris stiloul injector (pen-ul) potrivit
pentru necesarul dumneavoastră de insulină.
Stiloul injector
(pen-ul) SULIQUA 10-40

Stiloul injector
(pen-ul) SULIQUA 30-60
SULIQUA 100 unități/ml + 33 micrograme/ml
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU
INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

SULIQUA 100 unități/ml + 50 micrograme/ml
SOLUȚIE INJECTABILĂ ÎN STILOU
INJECTOR (PEN) PREUMPLUT

100 unități/ml + 50 µg/ml

100 unități/ml + 33 µg/ml

• Ambele stilouri injectoare (pen-uri) preumplute conțin insulină glargin cu o concentrație de
100 unități/ml.

• Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (10-40) trebuie utilizat pentru administrarea unei doze

zilnice cuprinsă între 10 și 40 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml
și lixisenatidă 50 micrograme/ml; intervalul de doze al acestui stilou este de la 10 până la
40 de unități de insulină glargin, în combinație cu 5 până la 20 micrograme de lixisenatidă).
Acest stilou injector (pen) are culoarea piersicii și un buton de injectare portocaliu.
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• Stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (30-60) trebuie utilizat pentru administrarea unei doze

zilnice cuprinsă între 30 și 60 trepte de dozare (concentrație: insulină glargin 100 unități/ml și
lixisenatidă 33 micrograme/ml; intervalul de doze al acestui stilou este de la 30 până la
60 unități de insulină glargin în combinație cu 10 până la 20 micrograme lixisenatidă). Acest
stilou injector are culoarea oliv și un buton de injectare maro.

• O treaptă de dozare conține o unitate de insulină glargin 100 unități/ml plus o cantitate

corespunzătoare de lixisenatidă. Înainte de a utiliza SULIQUA, fiți atent la câte trepte de
dozare vă sunt prescrise. Medicul dumneavoastră v-a dat aceste informații.

• Indicatorul (fereastra) dozei de pe stiloul injector (pen-ul) preumplut indică numărul de trepte
de dozare care urmează să fie injectate.

• Prescripția medicală trebuie să menționeze ce tip de stilou injector preumplut trebuie

să utilizați [stiloul SULIQUA (10-40) sau stiloul SULIQUA (30-60)] și numărul de trepte
de dozare care trebuie injectate.

• Farmacistul trebuie să clarifice împreună cu medicul prescriptor orice prescripție incompletă.
NU UITAȚI:

• Medicamentul SULIQUA este furnizat într-un stilou injector (pen) preumplut și trebuie
administrat numai cu acest dispozitiv. Pacienții, persoanele care îi îngrijesc și
profesioniștii din domeniul sănătății nu trebuie să extragă niciodată cu seringa
medicamentul SULIQUA din stiloul injector (pen) preumplut, deoarece pot apărea
erori de administrare și vătămări grave. Înainte de fiecare utilizare, trebuie atașat
întotdeauna un ac nou. Acele nu trebuie niciodată reutilizate.

• Pentru SULIQUA, o treaptă de dozare conține întotdeauna o unitate de insulină glargin
100 unități/ml, indiferent de stiloul injector (pen-ul) preumplut SULIQUA utilizat [stiloul
injector (pen-ul) SULIQUA (10-40) sau stiloul injector (pen-ul) SULIQUA (30-60)].

• Profesionistul dumneavoastră din domeniul sănătății vă va explica designul și

caracteristicile stiloului dumneavoastră injector (pen-ului) SULIQUA SoloStar, inclusiv
modul în care fereastra dozei de pe stiloul injector (pen-ul) preumplut indică numărul de
trepte de dozare care urmează să fie injectate.

• În cursul schimbării tratamentului cu această combinaţie de medicamente și în

săptămânile ulterioare acestei schimbări, trebuie să vă măsurați mai frecvent valorile
glicemiei.

• Dacă aveţi orice întrebări despre tratamentul pe care îl luați, adresați-vă medicului dumneavoastră.
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ÎNAINTE DE A ADMINISTRA SULIQUA
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare şi Prospectul pentru pacient, care sunt
furnizate împreună cu medicamentul, în cutie.

!

Dacă nu urmați toate aceste instrucțiuni, este posibil să vă injectați fie prea mult, fie prea
puțin medicament. Vă rugăm să raportați medicului dumneavoastră orice erori de
administrare suspectate a fi asociate cu utilizarea stiloului injector (pen-ului) SULIQUA
SoloStar.

Apel la raportarea reacțiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau
farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în prospect. De asemenea,
puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, către:
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - Bucureşti
Fax: +4 0213 163 497; e-mail: adr@anm.ro
https://adr.anm.ro/
Reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către deţinătorul autorizaţiei de punere pe
piaţă, la următoarele date de contact:
Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9
Sector 2, Bucureşti, România
e-mail: pv.ro@sanofi.com; Tel: 021 317 31 36; Fax: 021 317 31 34
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