
 

 

 

 

 

 
 
 

 

PORADNIK DLA PACJENTÓW I/LUB OPIEKUNÓW 

TEN PORADNIK ZAWIERA WYŁĄCZNIE WYTYCZNE. PRZED ROZPOCZĘCIEM 
STOSOWANIA LEKU SULIQUATM NALEŻY ZOSTAĆ PRZESZKOLONYM/Ą W ZAKRESIE 
STOSOWANIA WSTRZYKIWACZA SULIQUA SOLOSTAR® PRZEZ PERSONEL 
MEDYCZNY; NALEŻY TAKŻE UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ULOTKĄ DLA PACJENTA               
I INSTRUKCJĄ UŻYCIA DOŁĄCZONĄ DO WSTRZYKIWACZA. 
 
 

Należy zachować ten poradnik, aby w razie potrzeby móc go ponownie przeczytać. Należy wpisać swoje imię 
i nazwisko w tym poradniku:    
 
 

Fabrycznie napełnione wstrzykiwacze SULIQUA równocześnie podają insulinę glargine i liksysenatyd w jednym 
wstrzyknięciu, wykonywanym raz na dobę. 
 
Lek SULIQUA jest dostępny w 2 wstrzykiwaczach, zawierających 2 różne moce dawki liksysenatydu i różne 
zakresy dawek insuliny glargine 100 jednostek/ml. Lekarz przepisał Panu/Pani wstrzykiwacz, który jest 
odpowiedni dla Pana/Pani zapotrzebowania na insulinę. 
 
 

SULIQUA WSTRZYKIWACZ SULIQUA 30-60 WSTRZYKIWACZ 

SULIQUA 100 JEDNOSTEK/ml + 50 

MIKROGRAMÓW/ml  

ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ WE 

WSTRZYKIWACZU 

SULIQUA 100 JEDNOSTEK/ml + 33 

MIKROGRAMY/ml  

ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ WE 

WSTRZYKIWACZU 

 

   
 

• Oba wstrzykiwacze zawierają 100 jednostek insuliny glargine w mililitrze. 

• Wstrzykiwacz SULIQUA (10-40) należy stosować do podawania raz na dobę dawek od 10 do 40 dawek 

jednostkowych (moc dawki: insulina glargine 100 jednostek/ml i liksysenatyd 50 μg/ml; zakres dawek: 10 

do 40 jednostek insuliny glargine w skojarzeniu z 5 do 20 μg liksysenatydu). Ten wstrzykiwacz jest koloru 

brzoskwiniowego i ma pomarańczowy przycisk podania dawki. 

• Wstrzykiwacz SULIQUA (30-60) należy stosować do podawania raz na dobę dawek od 30 do 60 dawek 
jednostkowych (moc dawki: insulina glargine 100 jednostek/ml i liksysenatyd 33 μg/ml; zakres dawek: 30 

do 60 jednostek insuliny glargine w skojarzeniu z 10 do 20 μg liksysenatydu). Ten wstrzykiwacz jest koloru 

oliwkowego i ma brązowy przycisk podania dawki. 

• Jedna dawka jednostkowa zawiera jedną jednostkę insuliny glargine 100 jednostek/ml oraz ustaloną ilość 
liksysenatydu. Przed użyciem leku SULIQUA należy upewnić się, ile dawek jednostkowych 

powinien/powinna Pan/Pani przyjąć. Lekarz przekazał Panu/Pani tę informację. 

• Wskaźnik dawki na wstrzykiwaczu pokazuje liczbę dawek jednostkowych, jaka zostanie wstrzyknięta. 

• Na recepcie powinna być zawarta informacja, jakiego wstrzykiwacza Pan/Pani potrzebuje (wstrzykiwacza 
SULIQUA [10-40] lub SULIQUATM [30-60]) oraz ile dawek jednostkowych należy wstrzyknąć. 

• Jeśli recepta będzie niekompletna, farmaceuta wyjaśni wątpliwości z Pana/Pani lekarzem. 
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PORADNIK DLA PACJENTÓW I/LUB OPIEKUNÓW 

UWAGA: 

• Lek SULIQUA jest dostępny w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu i może być stosowany tylko za 
pomocą tego wstrzykiwacza. Pacjenci, opiekunowie ani personel medyczny nie mogą używać strzykawki 
do pobrania leku SULIQUA ze wstrzykiwacza, ponieważ może to spowodować błędy w dawkowaniu                  

i poważne szkody. Przed każdym użyciem należy założyć nową igłę. Igieł nie należy używać ponownie. 

 

• Jedna dawka jednostkowa leku SULIQUA zawiera zawsze jedną jednostkę insuliny glargine 

100 jednostek/ml, bez względu na stosowany wstrzykiwacz (SULIQUA [10-40] lub SULIQUA [30-60]). 

• Fachowy personel medyczny może wyjaśnić Panu/Pani budowę i funkcje wstrzykiwacza SULIQUA 

SoloStar, w tym poinformuje w jaki sposób licznik dawek na wstrzykiwaczu wskazuje liczbę dawek 

jednostkowych do podania. 

• Podczas zmiany na ten typ leku złożonego oraz w kolejnych tygodniach, należy częściej mierzyć stężenie 

cukru we krwi. 

• W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia, należy zwrócić się do fachowego personelu medycznego. 

 
 

PRZED WSTRZYKNIĘCIEM LEKU SULIQUA 

 
Należy uważnie zapoznać się z instrukcją użycia i ulotką dla pacjenta dołączonymi do opakowania. 

 

Jeśli pacjent nie będzie przestrzegał wszystkich zaleceń, istnieje ryzyko podania za małej lub zbyt dużej 
dawki leku. 

 
 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.  
Dotyczy to również potencjalnych działań niepożądanych niewymienionych w ulotce.  
Działania niepożądane można także zgłosić do:  
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,  
tel. 22 28 00 000, fax 22 28 00 603  
www.sanofi.pl  
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sanofi.pl%2F&data=04%7C01%7CMonika.Kawecka%40sanofi.com%7C1ad445fcd3d84c72faae08d9b4d3c86c%7Caca3c8d6aa714e1aa10e03572fc58c0b%7C0%7C0%7C637739643960818446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KAtrLu7Z8bWnZzLF%2BGFwRk5cQHZb77%2FdkeVcloeZC7o%3D&reserved=0

