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• SULIQUA leveres i én ferdigfylt penn og må kun brukes med denne enheten. Pasienter, omsorgspersoner og 
helsepersonell må aldri bruke en sprøyte for å trekke opp SULIQUA fra en ferdigfylt penn ellers kan feildosering og 
alvorlig skade oppstå. Det må alltid settes på en ny kanyle før hvert bruk. Kanyler må ikke brukes om igjen.

• SULIQUA inneholder ett doseringstrinn alltid én enhet insulin glargin 100 enheter/ml, uavhengig av hvilken SULIQUA ferdigfylt 
penn som brukes (SULIQUA [10-40] pennen eller SULIQUA [30-60] pennen).

• Ditt helsepersonell kan forklare designet og funksjonene til din SULIQUA SoloStar penn, inkludert hvordan doseangiveren i den 
ferdigfylte pennen viser antall dosetrinn som skal injiseres.

• Under bytte til denne type kombinasjonsmedisin og i ukene etter byttet, bør du måle blodsukkernivået ditt oftere.

• Hvis du har spørsmål om behandlingen, snakk med ditt helsepersonell.

FØR INJEKSJON AV SULIQUA

Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.

Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.

Hvis du opplever bivirkninger, snakk med din lege eller farmasøyt. Dette inkluderer mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette 

pakningsvedlegget. Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 

www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Du kan også rapportere bivirkninger til Sanofi via telefon 469 18 001 (kl 10-14) eller via e-post 

medinfo-norge@sanofi.com. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
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•SULIQUA leveres i én ferdigfylt penn og må kun brukes med denne enheten. Pasienter, omsorgspersoner og 
helsepersonell må aldri bruke en sprøyte for å trekke opp SULIQUA fra en ferdigfylt penn ellers kan feildosering og 
alvorlig skade oppstå. Det må alltid settes på en ny kanyle før hvert bruk. Kanyler må ikke brukes om igjen.

•SULIQUA inneholder ett doseringstrinn alltid én enhet insulin glargin 100 enheter/ml, uavhengig av hvilken SULIQUA ferdigfylt 
penn som brukes (SULIQUA [10-40] pennen eller SULIQUA [30-60] pennen).

•Ditt helsepersonell kan forklare designet og funksjonene til din SULIQUA SoloStar penn, inkludert hvordan doseangiveren i den 
ferdigfylte pennen viser antall dosetrinn som skal injiseres.

•Under bytte til denne type kombinasjonsmedisin og i ukene etter byttet, bør du måle blodsukkernivået ditt oftere.

•Hvis du har spørsmål om behandlingen, snakk med ditt helsepersonell.

FØR INJEKSJON AV SULIQUA

Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.

Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk.

Hvis du opplever bivirkninger, snakk med din lege eller farmasøyt. Dette inkluderer mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette 

pakningsvedlegget. Du kan melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 
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