
SJEKKLISTE FOR HELSEPERSONELL

FORKLAR FOR DIN PASIENT
Du foreskriver et antall dosetrinn. Hvert dosetrinn tilsvarer én enhet insulin glargin 100 enheter/ml samt
én korresponderende mengde GLP-1 agonist (Lixisenatid).

Et dosetrinn i en SULIQUA penn inneholder alltid én enhet med insulin glargin 100 enheter/ml, uansett
hvilken ferdigfylt penn som benyttes (SULIQUA [10-40] penn eller SULIQUA [30-60] penn).

Doseringsanviseren viser antall dosetrinn til injeksjon.

Hvis din pasient har byttet fra en annen ferdigfylt penn, fremhev forskjellene i utforming mellom de to
preparatene (fokuser på fargeulikheter og advarsler på pakning/merking).

Forklar hva pasienten bør forvente med tanke på blodsukkervariasjoner og potensielle bivirkninger. For 
komplett liste over bivirkninger, vennligst se preparatomtalen til SULIQUA.

Pasienter som er blinde eller har dårlig syn må få beskjed om å alltid få assistanse fra en annen person
som har godt syn og er opplært i bruken av SULIQUA SoloStar-pennen.

Informer dine pasienter om å alltid benytte en ny kanyle hver gang og å aldri bruke en sprøyte til å fjerne 
oppløsningen fra pennen, da dette kan føre til doseringsfeil og potensielt overdose.

Anbefal dine pasienter å lese pasientveilederen og pakningsvedlegget nøye, samt instruksjoner for bruk
som medfølger SULIQUA SoloStar pakningen.

Fortell pasientene at de må monitorere blodsukkernivået sitt nøye når de starter med SULIQUA, som
inneholder insulin glargin 100 enheter/ml og lixisenatid.

VIKTIG INFORMASJON
SULIQUA leveres i en ferdigfylt penn og må kun benyttes med denne enheten. Helsepersonell må
aldri benytte en sprøyte for å trekke ut SULIQUA fra en ferdigfylt penn, ellers kan det resultere i
doseringsfeil og alvorlige følger.

Se preparatomtalen til SULIQUA for ytterligere forskrivningsanbefalinger. Oppdatert preparatomtale
(SPC) kan søkes opp på Legemiddelsøk hos www.legemiddelverket.no.
Rapportering av bivirkninger: Vennligst rapporter feilmedisinering eller andre bivirkninger som er mistenkt å
være assosiert med bruk av SULIQUA Solostar til Statens Legemiddelverk. Meldeskjema finnes på
www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Kan i tillegg rapporteres til Sanofi, enten via telefon 469 18 001 (kl
10-14) eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com.

sanofi-aventis Norge AS
Postboks 133, 1325 Lysaker
Tlf: 67107100

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt
som mulig.
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hvilken ferdigfylt penn som benyttes (SULIQUATM[10-40] penn eller SULIQUATM[30-60] penn).

Doseringsanviseren viser antall dosetrinn til injeksjon.

Hvis din pasient har byttet fra en annen ferdigfylt penn, fremhev forskjellene i utforming mellom deto
preparatene (fokuser på fargeulikheter og advarsler på pakning/merking).

Forklar hva pasienten bør forvente med tanke på dysglykemi og potensielle bivirkninger. For komplett liste 
over bivirkninger, vennligst se preparatomtalen til SULIQUATM.

Pasienter som er blinde eller har dårlig syn måfå beskjed om å alltid få assistanse fra en annen person 
som har godt syn oger opplært i bruken av SULIQUATMSoloStar® pennen.

Informer dine pasienter om å alltid benytte enny kanyle hver gang og å aldri bruke en sprøyte til å fjerne 
oppløsningen fra pennen, da dette kan føre til doseringsfeil og potensielt overdose.

Anbefal dine pasienter å lese pasientveilederen og pakningsvedlegget nøye, samt instruksjoner for bruk 
som medfølger SULIQUATMSoloStar® pakningen.

Fortell pasientene atdemå monitorere blodsukkernivået sitt nøye nårde starter med SULIQUATM, som 
inneholder insulin glargin 100 enheter/ml ogen GLP-1 agonist (lixisenatid).

VIKTIG INFORMASJON
SULIQUATMleveres i en ferdigfylt penn ogmå kun benyttes med denne enheten; helsepersonell må
aldri benytte en sprøyte for å trekke ut SULIQUATMfra en ferdigfylt penn ellers kan det resultere i 
doseringsfeil og alvorlige følger.

Se preparatomtalen til SULIQUATMfor ytterligere forskrivningsanbefalinger. Oppdatert preparatomtale 
(SPC) kan søkes opp på Legemiddelsøk hos www.legemiddelverket.no.
Rapportering av bivirkninger: Vennligst rapporter feilmedisinering eller andre bivirkninger som er mistenkt å 
være assosiert med bruk av SULIQUATMSolostar® til ditt regionale legemiddelinformasjonssenter (RELIS). 
Meldeskjema finnes påwww.relis.no/meldeskjemaogpåwww.legemiddelverket.no/meldeskjema. Kan i tillegg 
rapporteres til Sanofi, enten via telefon 46918 001 (kl 10-14) eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com.
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