
FIKSERT RATIO 2:1

• INSULIN GLARGIN (100 ENHETER/ML):
10 – 40 ENHETER/DAG

• LIXISENATID (50 MIKROG/ML): 5 – 20 MIKROG/DAG

• Dette dokumentet er kun ment som en veileder. Vennligst se preparatomtalen før forskrivning og utlevering av
begge SULIQUA SoloStar pennene. Oppdatert preparatomtale kan også søkes opp på Legemiddelsøk hos
www.legemiddelverket.no.

• Gi pasientene dine pasientveilederen ved forskrivning av SULIQUA, for å forsikre deg om at dine pasienter og
deres omsorgsarbeidere har fått tilstrekkelig informasjon om bruken av SULIQUA. Veilederen er tilgjengelig på
Felleskatalogen.no, og kan også bestilles fra Sanofi.

FIKSERT RATIO 3:1
• INSULIN GLARGIN (100 ENHETER/ML):

30 – 60 ENHETER/DAG
• LIXISENATID (33 MIKROG/ML): 10 – 20 MIKROG/DAG

SULIQUA 100 ENHETER/ML + 33 MIKROGRAM/ML 
INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN
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VEILEDNING FOR HELSEPERSONELL
SULIQUA (INSULIN GLARGIN 100 ENHETER/ML + LIXISENATID) – FERDIGFYLTE PENNER TILGJENGELIG 
I 2 ULIKE DOSESTYRKER

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig.

  

SULIQUA 100 ENHETER/ML + 50 MIKROGRAM/ML 
INJEKSJONSVÆSKE, OPPLØSNING I FERDIGFYLT PENN

SULIQUA  10-40  PENN SULIQUA  30-60  PENN

SULIQUA er tilgjengelig i 2 ferdigfylte penner som inneholder ulike styrker av lixisenatid og ulike dose- 
områder av insulin glargin 100 E/ml, for å behandle pasienter med ulikt insulinbehov opp til 60 enheter:

• Begge SULIQUA Solostar® pennene tilfører insulin glargin 100 E/ml og GLP-1 reseptoragonisten
Lixisenatid samtidig, i 2 ulike faste kombinasjonsforhold for én enkel daglig injeksjon.

• Begge de ferdigfylte pennene inneholder insulin glargin med en styrke på 100 E/ml.

• SULIQUA (10-40) penner skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 10 og 40 dosetrinn
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FARMASØYTVEILEDNING

• Oppklar ufullstendige resepter med forskriver.

• Undersøk med pasienten at den utleverte pennen tilsvarer styrken på pennen som pasienten forventer.

• Undersøk at pasienter eller omsorgspersoner kan lese av doseområdet og doseringsanviseren til den
ferdigfylte pennen.

• Undersøk at pasienter har fått opplæring i bruk av pennen.

Selv om begge pennene er tilgjengelige for bruk, kan det individuelle behovet for ditt land føre
til at du kun mottar aktiv markedsføring på en av pennene.
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Selv om begge pennene er tilgjengelige for bruk, kan det individuelle behovet for ditt land føre
til at du kun mottar aktiv markedsføring på en av pennene.

*  Hvis et annet basalinsulin hadde vært brukt:
 • For insulin som tidligere er gitt to ganger daglig eller insulin glargin (300 enheter/ml), burde den totale daglige dosen av SULIQUA

reduseres med 20 % i forhold til hva som tidligere er benyttet.
 • For vilket som helst annen basalinsulin, burde den samme regelen som for insulin glargin (100 enheter/ml) benyttes.

**  Enheter insulin glargin (100 enheter/ml)/mikrog lixisenatid.

(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 50 mikrog/ml; doseområde: 10 til 40 enheter av insulin 
glargin i kombinasjon med 5 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er ferskenfarget med en oransje 
injeksjonsknapp.

• SULIQUA (30-60) penner skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 30 og 60 dosetrinn
(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 33 mikrog/ml; doseområde: 30 til 60 enheter av insulin glargin i 
kombinasjon med 10 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er olivenfarget med en brun injeksjonsknapp.

• Siden de to pennene inneholder ulike mengder av lixisenatid for hvert dosetrinn, er det viktig at de ikke brukes om 
hverandre da dette vil føre til at pasienter får enten for mye eller for lite lixisenatid. Dette kan føre til svingninger i 
blodsukker.

• For å redusere risiko for feilmedisinering skal opplæringsmateriell, inkludert denne «Veiledningen for 
helsepersonell», samt «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» bli sendt ut til relevante helsepersonell i 
land der produktet er markedsført og de to pennene er lansert. Dette er for å øke bevisstheten på forskjellene 
mellom de to pennene, doseringen og hvordan man bruker SULIQUA riktig.

Som helsepersonell bør du: 
• Gi opplæring til pasienter i hvordan du bruker SULIQUA riktig.
• Gi pasienter «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» som de bør lese nøye sammen med

pakningsvedlegget.

STARTDOSE I TABELLFORMAT

• Behandling med basalinsulin eller glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) reseptoragonist eller annet oral glu-
kosesenkende legemiddel enn metformin og SGLT-2-hemmere bør seponeres før oppstart av SULIQUA.

• Startdosen av SULIQUA er basert på tidligere antidiabetisk behandling, og for å ikke overskride den
anbefalte startdosen på lixisenatid på 10 mikrogram.

• Resepten må angi doseområdet og styrken på SULIQUA ferdigfylt penn og antall dosetrinn som skal 
administreres.

• Maksimal daglig dose er 60 enheter insulin glargin og 20 mikrogram lixisenatid, tilsvarende 60 dosetrinn. 
For daglige totaldoser > 60 dosetrinn/dag, skal ikke SULIQUA benyttes.

TIDLIGERE BEHANDLINGER

Oral antidiabetisk  
behandling (insulin-naive 

pasienter)

Insulin glargin  
(100 enheter/ml)*
≥20 til 30 enheter

Insulin glargin
(100 enheter/ml)*  
≥30 til ≤60 enheter

Startdose 
og penn

SULIQUA (10-40) Penn 10 dosetrinn
(10 enheter/5 mikrog)**

20 dosetrinn
(20 enheter/10 mikrog)**

SULIQUA (30-60) Penn 30 dosetrinn  
(30 enheter/10 mikrog)**
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• Resepten må angi doseområdet og styrken på SULIQUA ferdigfylt penn og antall dosetrinn som skal 
administreres.
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(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 50 mikrog/ml; doseområde: 10 til 40 enheter av insulin 
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*  Hvis et annet basalinsulin hadde vært brukt:
 • For insulin som tidligere er gitt to ganger daglig eller insulin glargin (300 enheter/ml), burde den totale daglige dosen av SULIQUA

reduseres med 20 % i forhold til hva som tidligere er benyttet.
 • For vilket som helst annen basalinsulin, burde den samme regelen som for insulin glargin (100 enheter/ml) benyttes.

**  Enheter insulin glargin (100 enheter/ml)/mikrog lixisenatid.

(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 50 mikrog/ml; doseområde: 10 til 40 enheter av insulin 
glargin i kombinasjon med 5 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er ferskenfarget med en oransje 
injeksjonsknapp.

• SULIQUA (30-60) penner skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 30 og 60 dosetrinn
(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 33 mikrog/ml; doseområde: 30 til 60 enheter av insulin glargin i 
kombinasjon med 10 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er olivenfarget med en brun injeksjonsknapp.

• Siden de to pennene inneholder ulike mengder av lixisenatid for hvert dosetrinn, er det viktig at de ikke brukes om 
hverandre da dette vil føre til at pasienter får enten for mye eller for lite lixisenatid. Dette kan føre til svingninger i 
blodsukker.

• For å redusere risiko for feilmedisinering skal opplæringsmateriell, inkludert denne «Veiledningen for 
helsepersonell», samt «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» bli sendt ut til relevante helsepersonell i 
land der produktet er markedsført og de to pennene er lansert. Dette er for å øke bevisstheten på forskjellene 
mellom de to pennene, doseringen og hvordan man bruker SULIQUA riktig.

Som helsepersonell bør du: 
• Gi opplæring til pasienter i hvordan du bruker SULIQUA riktig.
• Gi pasienter «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» som de bør lese nøye sammen med

pakningsvedlegget.

STARTDOSE I TABELLFORMAT

• Behandling med basalinsulin eller glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) reseptoragonist eller annet oral glu-
kosesenkende legemiddel enn metformin og SGLT-2-hemmere bør seponeres før oppstart av SULIQUA.

• Startdosen av SULIQUA er basert på tidligere antidiabetisk behandling, og for å ikke overskride den
anbefalte startdosen på lixisenatid på 10 mikrogram.

• Resepten må angi doseområdet og styrken på SULIQUA ferdigfylt penn og antall dosetrinn som skal 
administreres.

• Maksimal daglig dose er 60 enheter insulin glargin og 20 mikrogram lixisenatid, tilsvarende 60 dosetrinn. 
For daglige totaldoser > 60 dosetrinn/dag, skal ikke SULIQUA benyttes.
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**  Enheter insulin glargin (100 enheter/ml)/mikrog lixisenatid.
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(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 33 mikrog/ml; doseområde: 30 til 60 enheter av insulin glargin i 
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hverandre da dette vil føre til at pasienter får enten for mye eller for lite lixisenatid. Dette kan føre til svingninger i 
blodsukker.

• For å redusere risiko for feilmedisinering skal opplæringsmateriell, inkludert denne «Veiledningen for 
helsepersonell», samt «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» bli sendt ut til relevante helsepersonell i 
land der produktet er markedsført og de to pennene er lansert. Dette er for å øke bevisstheten på forskjellene 
mellom de to pennene, doseringen og hvordan man bruker SULIQUA riktig.

Som helsepersonell bør du: 
• Gi opplæring til pasienter i hvordan du bruker SULIQUA riktig.
• Gi pasienter «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» som de bør lese nøye sammen med

pakningsvedlegget.

STARTDOSE I TABELLFORMAT

• Behandling med basalinsulin eller glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) reseptoragonist eller annet oral glu-
kosesenkende legemiddel enn metformin og SGLT-2-hemmere bør seponeres før oppstart av SULIQUA.

• Startdosen av SULIQUA er basert på tidligere antidiabetisk behandling, og for å ikke overskride den
anbefalte startdosen på lixisenatid på 10 mikrogram.

• Resepten må angi doseområdet og styrken på SULIQUA ferdigfylt penn og antall dosetrinn som skal 
administreres.

• Maksimal daglig dose er 60 enheter insulin glargin og 20 mikrogram lixisenatid, tilsvarende 60 dosetrinn. 
For daglige totaldoser > 60 dosetrinn/dag, skal ikke SULIQUA benyttes.

TIDLIGERE BEHANDLINGER

Oral antidiabetisk  
behandling (insulin-naive 

pasienter)
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Insulin glargin
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(10 enheter/5 mikrog)**

20 dosetrinn
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SULIQUA (30-60) Penn 30 dosetrinn  
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*  Hvis et annet basalinsulin hadde vært brukt:
 • For insulin som tidligere er gitt to ganger daglig eller insulin glargin (300 enheter/ml), burde den totale daglige dosen av SULIQUA

reduseres med 20 % i forhold til hva som tidligere er benyttet.
 • For vilket som helst annen basalinsulin, burde den samme regelen som for insulin glargin (100 enheter/ml) benyttes.

**  Enheter insulin glargin (100 enheter/ml)/mikrog lixisenatid.

(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 50 mikrog/ml; doseområde: 10 til 40 enheter av insulin 
glargin i kombinasjon med 5 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er ferskenfarget med en oransje 
injeksjonsknapp.

• SULIQUA (30-60) penner skal brukes til å avgi én daglig injeksjon på doser mellom 30 og 60 dosetrinn
(styrke: insulin glargin 100 E/ml og lixisenatid 33 mikrog/ml; doseområde: 30 til 60 enheter av insulin glargin i 
kombinasjon med 10 til 20 mikrog lixisenatid). Denne pennen er olivenfarget med en brun injeksjonsknapp.

• Siden de to pennene inneholder ulike mengder av lixisenatid for hvert dosetrinn, er det viktig at de ikke brukes om 
hverandre da dette vil føre til at pasienter får enten for mye eller for lite lixisenatid. Dette kan føre til svingninger i 
blodsukker.

• For å redusere risiko for feilmedisinering skal opplæringsmateriell, inkludert denne «Veiledningen for 
helsepersonell», samt «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» bli sendt ut til relevante helsepersonell i 
land der produktet er markedsført og de to pennene er lansert. Dette er for å øke bevisstheten på forskjellene 
mellom de to pennene, doseringen og hvordan man bruker SULIQUA riktig.

Som helsepersonell bør du: 
• Gi opplæring til pasienter i hvordan du bruker SULIQUA riktig.
• Gi pasienter «Veileder for pasienter og/eller omsorgspersoner» som de bør lese nøye sammen med

pakningsvedlegget.

STARTDOSE I TABELLFORMAT

• Behandling med basalinsulin eller glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) reseptoragonist eller annet oral glu-
kosesenkende legemiddel enn metformin og SGLT-2-hemmere bør seponeres før oppstart av SULIQUA.

• Startdosen av SULIQUA er basert på tidligere antidiabetisk behandling, og for å ikke overskride den
anbefalte startdosen på lixisenatid på 10 mikrogram.

• Resepten må angi doseområdet og styrken på SULIQUA ferdigfylt penn og antall dosetrinn som skal 
administreres.

• Maksimal daglig dose er 60 enheter insulin glargin og 20 mikrogram lixisenatid, tilsvarende 60 dosetrinn. 
For daglige totaldoser > 60 dosetrinn/dag, skal ikke SULIQUA benyttes.

TIDLIGERE BEHANDLINGER

Oral antidiabetisk  
behandling (insulin-naive 

pasienter)

Insulin glargin  
(100 enheter/ml)*
≥20 til 30 enheter

Insulin glargin
(100 enheter/ml)*  
≥30 til ≤60 enheter

Startdose 
og penn

SULIQUA (10-40) Penn 10 dosetrinn
(10 enheter/5 mikrog)**

20 dosetrinn
(20 enheter/10 mikrog)**

SULIQUA (30-60) Penn 30 dosetrinn  
(30 enheter/10 mikrog)**
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FARMASØYTVEILEDNING

• Oppklar ufullstendige resepter med forskriver.

• Undersøk med pasienten at den utleverte pennen tilsvarer styrken på pennen som pasienten forventer.

• Undersøk at pasienter eller omsorgspersoner kan lese av doseområdet og doseringsanviseren til den
ferdigfylte pennen.

• Undersøk at pasienter har fått opplæring i bruk av pennen.

Selv om begge pennene er tilgjengelige for bruk, kan det individuelle behovet for ditt land føre
til at du kun mottar aktiv markedsføring på en av pennene.
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•    Dosen må være tilpasset etter klinisk respons og titrert etter pasientens insulinbehov.


