
•Begge ferdigfylte penner inneholder insulin glargin med en styrke på 100 enheter/ml.
•SULIQUA (10-40) pennen gir én daglig injeksjon på doser mellom 10 og 40 dosetrinn

(styrke: insulin glargin 100 enheter/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) pennen gir én daglig injeksjon på doser mellom 30 og 60 dosetrinn

(styrke: insulin glargin 100 enheter/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.

•Begge kombinasjoner av SULIQUA er tilgjengelig med SoloStar® pennteknologi.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VED FORSKRIVNING 

SULIQUA (INSULIN GLARGIN 100 ENHETER/ML + LIXISENATID) –
TILGJENGELIG 
I 2 FERDIGFYLTE PENNER INNEHOLDENDE ULIKE DOSESTYRKER 

Kjære helsepersonell,

Hensikten med dette brevet er å gi viktig informasjon om dosering ved forskrivning av SULIQUA som er 
indikert i kombinasjon med metformin for behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne, for å forbedre 
glykemisk kontroll når dette ikke er oppnådd med metformin alene eller i kombinasjon med andre orale 
glukosesenkende medisiner eller med basalinsulin.

Sammendrag 

SULIQUA er en kombinasjon av to produkter godkjent i Europa, i faste kombinasjonsforhold: insulin glargin 
100 enheter/ml (Lantus) og lixisenatid (Lyxumia). SULIQUA er tilgjengelig i 2 ferdigfylte penner som 
inneholder ulike styrker av lixisenatid og ulikt doseområde av insulin glargin 100 enheter/ml for å behandle 
pasienter med ulikt insulinbehov opptil 60 enheter: 
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▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. 
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Opplæringsmateriellet ble oppdatert september 2020 og kan finnes på felleskatalogen.no.
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Vedlagt finner du en mer detaljert veileder med tilleggsinformasjon. Veiledere for pasienter er også inkludert i 
denne korrespondansen for distribusjon til pasienter behandlet med SULIQUATM.

Informasjonen i denne kommunikasjonen er avtalt med Statens legemiddelverk.

Vennligst se den vedlagte preparatomtalen til SULIQUATM for ytterligere forskrivningsanbefalinger. Oppdatert preparatomtale 
(SPC) kan også søkes opp på Legemiddelsøk hos www.legemiddelverket.no.

For ytterligere informasjon, vennligst ring Sanofi på tlf. 469 18 001 (kl 10-14)

Dersom du har spørsmål, eller trenger ekstra kopier av dette opplæringsmateriellet, vennligst kontakt 
medinfo-norge@sanofi.com. Materialet er også  lagt ut på Felleskatalogen.no

Med vennlig hilsen,
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