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Diabetologiczna infolinia edukacyjna. Przekazywane informacje nie mają charakteru porad lekarskich
i nie mogą ich zastępować. W przypadku wątpliwości zawsze należy zwrócić się do lekarza.

Smacznie i zdrowo,
czyli zasady zdrowego
odżywiania się dla diabetyków

Ważne jest zarówno to,
co się je, jak i to,
ile się je.

Talerz diabetyka, czyli co jeść?
Wybieraj
Produkty pełnoziarniste
(chleb razowy i orkiszowy,
makaron razowy, płatki
owsiane górskie i jęczmienne,
ale nie gotowane, otręby
owsiane i pszenne zwykłe,
granulowane, kasze naturalne
– gryczana, jaglana, ryż
brązowy, mąka ciemna)

1,46 zł

1

Dostępne w jednorazowym,
gotowym do użycia wstrzykiwaczu SoloStar
– higieniczne rozwiązanie

Niniejszy produkt leczniczy Insulin lispro Sanofi® jest objęty środkami minimalizacji ryzyka.
W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Jaja (gotowane
na miękko,
w koszulkach, ścięte
na parze w formie
jajecznicy, jaj
sadzonych, omletów)
Tłuszcze (oleje roślinne: sojowy,
rzepakowy, oliwa z oliwek,
margaryna miękka – łyżeczka
dziennie). Wybieraj naturalne źródła
tłuszczu – orzechy włoskie, migdały,
pestki dyni, len mielony

Warzywa
przede wszystkim zielone
(sałata, szczaw, szpinak,
pomidory, ogórki,
rzodkiewka, por, cykoria,
kalarepa, szparagi),
a z pozostałych wszystkie
z wyjątkiem zabronionych.

Mleko i produkty mleczne
(mleko zsiadłe, biały ser
twarogowy chudy, kefir
do 1,5%, maślanka 0,5%,
serek ziarnisty wiejski,
jogurt naturalny) – nabiał
niskotłuszczowy, naturalny,
bez dodatków

Staraj się jeść warzywa
surowe, mieszanki warzyw
mrożonych, zupy warzywne

Owoce, szczególnie
jagodowe i mniej dojrzałe
(maliny, truskawki,
porzeczki, jagody, borówki,
żurawina). Owoców nie
można jeść na pusty
żołądek. Sprawdź na drugiej
stronie, których owoców
należy unikać

Napoje (woda niegazowana
mineralna, słaba herbata, herbata
owocowa, ziołowa, kawa zbożowa
lub słaba kawa z chudym mlekiem,
jeżeli nie ma przeciwwskazań, soki
warzywne przecierowe, kompoty
z dozwolonych owoców,
ale nie dosładzane)
Ryby (1–2 razy
w tygodniu – pstrąg,
mintaj, płoć, morszczuk,
sandacz, flądra, dorsz,
leszcz, płastuga, sola,
szczupak, okoń, lin)

Słodycze (sorbety,
galaretki, musy
owocowe,
kisiel, budyń na
chudym mleku,
koktajle owocowe
z dozwolonych
owoców, kakao,
czekolada gorzka)

Mięso (tylko chude i w ograniczonych
ilościach: wołowina, cielęcina, kurczak bez
skóry, indyk; najlepiej w postaci potrawek,
gotowanych pulpetów)
Wędliny (tylko chude – chuda szynka,
chuda polędwica, chuda kiełbasa szynkowa
wołowa, pieczeń własnej roboty)

Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Jeden ml roztworu zawiera 100 jednostek (co odpowiada 3,5 mg) insuliny lizpro*. Każdy wstrzykiwacz zawiera 3 ml, co odpowiada 300 jednostkom insuliny lizpro. Każdy wstrzykiwacz
umożliwia podanie od 1 do 80 jednostek z dokładnością do 1 jednostki.*Insulina lizpro jest otrzymywana metodą rekombinacji DNA
w komórkach Escherichia coli. Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie) SoloStar. Przezroczysty, bezbarwny wodny roztwór. Wskazania
do stosowania: Leczenie cukrzycy u osób dorosłych i dzieci, którzy wymagają stosowania insuliny do utrzymania prawidłowej homeostazy glukozy. Produkt Insulin lispro Sanofi jest również wskazany do wstępnej stabilizacji cukrzycy. Dawkowanie i sposób podawania:
Dawkowanie: Dawkowanie powinien ustalić lekarz, indywidualnie zgodnie z zapotrzebowaniem pacjenta. Insulinę lizpro można podawać
na krótko przed posiłkami. W razie potrzeby insulinę lizpro można podawać bezpośrednio po posiłkach. Po podaniu podskórnym produkt
Insulin lispro Sanofi wykazuje szybki początek działania oraz krótszy czas działania (od 2 do 5 godzin) w porównaniu z insuliną krótko
działającą. Ten szybki początek działania umożliwia podawanie produktu Insulin lispro Sanofi w iniekcji (lub w przypadku podawania
w postaci ciągłego wlewu podskórnego – w bolusie) w bardzo niewielkim odstępie czasu od posiłku. Przebieg działania każdego rodzaju
insuliny może się znacznie różnić u różnych osób, a także u tej samej osoby w różnych sytuacjach. Niezależnie od miejsca wstrzyknięcia
zachowany jest szybszy początek działania produktu leczniczego w porównaniu z rozpuszczalną insuliną ludzką. Podobnie jak w przypadku
wszystkich preparatów insuliny, czas działania produktu Insulin lispro Sanofi zależy od wielkości dawki, miejsca wstrzyknięcia, ukrwienia,
temperatury i aktywności fizycznej. Produkt Insulin lispro Sanofi można stosować jednocześnie z długo działającą insuliną lub z doustnymi lekami pochodnymi sulfonylomocznika, jeśli jest to zgodne z zaleceniami lekarza. Produkt Insulin lispro Sanofi (insulina lizpro
100 jednostek/ml) i inny produkt leczniczy zawierający insulinę lizpro (200 jednostek/ml) we wstrzykiwaczu: Insulina lizpro we wstrzykiwaczu jest dostępna w dwóch mocach. W przypadku obu tych mocy potrzebną dawkę wybiera się w jednostkach. Liczba jednostek
jest pokazywana w okienku dawki wstrzykiwacza bez względu na moc. Nie należy przeliczać dawki podczas zmiany mocy produktu stosowanego przez pacjenta ani zmiany wstrzykiwacza na wstrzykiwacz zawierający insulinę lizpro o innej dokładności dawkowania.
Szczególne grupy pacjentów: Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zapotrzebowanie na insulinę
może być zmniejszone. Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na zmniejszenie
zdolności wątroby do glukoneogenezy i osłabienie procesu rozkładu insuliny, zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone.
Jednakże u pacjentów z przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby, wzrost oporności na insulinę może spowodować zwiększenie
zapotrzebowania organizmu na insulinę. Dzieci i młodzież: Produkt leczniczy Insulin lispro Sanofi można stosować u młodzieży i dzieci.
Sposób podawania: Produkt Insulin lispro Sanofi roztwór do wstrzykiwań powinien być podawany we wstrzyknięciach podskórnych lub
za pomocą pompy infuzyjnej do ciągłych wlewów podskórnych (patrz punkt: Dawkowanie i sposób podawania). Można go również
podawać we wstrzyknięciach domięśniowych, jednak nie jest to zalecane. W razie potrzeby produkt Insulin lispro Sanofi można również
podawać dożylnie, na przykład w celu kontroli stężenia glukozy we krwi w kwasicy ketonowej, w przypadku chorób o ostrym przebiegu
lub podczas operacji i w okresie pooperacyjnym. Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Insulin
lispro Sanofi 100 jednostek/ml we wstrzykiwaczu jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych. Jeśli konieczne jest podawanie za pomocą strzykawki, wstrzyknięcia dożylnego lub za pomocą pompy infuzyjnej, należy skorzystać z roztworu w fiolce. Podawanie podskórne produktu Insulin lispro Sanofi: Podanie podskórne należy wykonać w okolicę ramion, ud, pośladków lub brzucha. Należy
zmieniać miejsca wstrzyknięcia w obrębie tego samego obszaru w celu zmniejszenia ryzyka lipodystrofii i amyloidozy skórnej. Podczas
podania podskórnego należy upewnić się, że produkt Insulin lispro Sanofi nie jest wstrzykiwany do naczynia krwionośnego. Po iniekcji
nie należy masować miejsca wstrzyknięcia. Należy poinformować pacjentów o prawidłowym sposobie wykonywania iniekcji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na insulinę lizpro lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipoglikemia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Możliwość identyfikacji produktu: W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Zmiana typu lub marki insuliny stosowanej
u pacjenta: Zmianę typu lub marki insuliny stosowanej u pacjenta należy przeprowadzać pod ścisłym nadzorem lekarza. Zmiany mocy,
marki (wytwórcy), typu (krótko działająca, NPH, lente itp.), pochodzenia (insulina zwierzęca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub)
metody wytwarzania (rekombinacja DNA lub insulina pochodzenia zwierzęcego) mogą spowodować konieczność modyfikacji dawki.
W przypadku stosowania szybko działających insulin każdy pacjent przyjmujący również insulinę podstawową (bazalną) musi zoptymalizować dawkowanie obu insulin, aby uzyskać wyrównanie stężenia glukozy przez całą dobę, zwłaszcza w nocy lub na czczo. Pacjentów
należy poinformować o konieczności ciągłego zmieniania miejsca wstrzyknięcia, w celu zmniejszenia ryzyka lipodystrofii i amyloidozy
skórnej. Po wstrzyknięciu insuliny w obszarze występowania takich odczynów, może być opóźnione wchłanianie insuliny i pogorszona
możliwość kontroli glikemii. Zgłaszano, że nagła zmiana miejsca wstrzyknięcia na obszar niedotknięty zmianami skutkuje wystąpieniem
hipoglikemii. Po zmianie miejsca wstrzyknięcia zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi; można też rozważyć dostosowanie dawki
leków przeciwcukrzycowych. Hipoglikemia lub hiperglikemia: Sytuacje, które mogą spowodować zmianę lub osłabienie wczesnych
objawów ostrzegawczych hipoglikemii: długotrwała cukrzyca, intensywna insulinoterapia, neuropatia cukrzycowa lub przyjmowanie
niektórych leków, np. beta-adrenolityków. Niektórzy pacjenci, u których po zmianie insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę
ludzką wystąpiła hipoglikemia, zgłaszali, że wczesne objawy ostrzegawcze hipoglikemii były słabiej zaznaczone lub zupełnie inne niż
odczuwane podczas stosowania poprzedniej insuliny. Niewyrównana hipoglikemia lub hiperglikemia mogą prowadzić do utraty przytomności, śpiączki lub zgonu. Stosowanie nieodpowiednich dawek lub przerwanie leczenia, zwłaszcza w przypadku cukrzycy insulinozależnej, może prowadzić do hiperglikemii i cukrzycowej kwasicy ketonowej – stanów, które potencjalnie mogą być śmiertelne. Zapotrzebowanie na insulinę i modyfikacja dawkowania: Podczas choroby lub zaburzeń emocjonalnych zapotrzebowanie na insulinę może
być zwiększone. Modyfikacja dawki insuliny może być również konieczna w przypadku, gdy pacjenci podejmują bardziej intensywny
wysiłek fizyczny lub zmieniają swój sposób odżywiania. Ćwiczenia wykonywane bezpośrednio po posiłku mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Następstwem farmakodynamiki szybko działających analogów insuliny jest to, że jeśli wystąpi hipoglikemia, może
ona pojawić się w krótszym czasie po iniekcji niż w przypadku podania ludzkiej insuliny rozpuszczalnej. Jednoczesne stosowanie produktu Insulin lispro Sanofi z pioglitazonem: Zgłaszano przypadki niewydolności serca w czasie jednoczesnego stosowania insuliny
i pioglitazonu, szczególnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niewydolności serca. Należy o tym pamiętać przed zastosowaniem leczenia
skojarzonego produktem Insulin lispro Sanofi z pioglitazonem. W przypadku leczenia skojarzonego należy obserwować, czy u pacjentów
nie występują objawy przedmiotowe i podmiotowe niewydolności serca, zwiększenie masy ciała i obrzęki. Jeśli wystąpi pogorszenie
objawów ze strony układu krążenia, należy przerwać stosowanie pioglitazonu. Unikanie błędów w leczeniu podczas stosowania produktu Insulin lispro Sanofi: Pacjentów należy pouczyć, aby przed każdym wstrzyknięciem zawsze sprawdzali etykietę insuliny, w celu uniknięcia przypadkowego pomylenia produktu Insulin lispro Sanofi z innymi insulinami. Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do
wstrzykiwań we wstrzykiwaczu Pacjenci muszą wzrokowo sprawdzić ilość wybranych jednostek w okienku dawkowania wstrzykiwacza.
Dlatego warunkiem samodzielnego wstrzykiwania produktu jest to, że pacjent może odczytać dawkę insuliny w okienku wstrzykiwacza.
Pacjentów niewidomych lub słabowidzących należy poinstruować, aby zawsze korzystali z pomocy innej osoby, która ma dobry wzrok
i jest przeszkolona w zakresie korzystania ze wstrzykiwacza insuliny. Instrukcja dotycząca użycia i przygotowania produktu leczniczego
do stosowania: Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu: Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml we
wstrzykiwaczu jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych. Jeśli konieczne jest wstrzyknięcie dożylne za pomocą strzykawki lub podanie za pomocą pompy infuzyjnej, należy skorzystać z roztworu w fiolce. Aby uniknąć ewentualnego przeniesienia chorób,
każdy wstrzykiwacz musi być używany tylko przez jednego pacjenta, nawet gdy igła została zmieniona. Substancje pomocnicze: Ten
produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Podczas stosowania insuliny u pacjentów chorych na cukrzycę najczęściej występującym działaniem niepożądanym jest hipoglikemia. Ciężka hipoglikemia może prowadzić do utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Częstość występowania hipoglikemii nie jest podawana, ponieważ hipoglikemia jest zarówno skutkiem podania dawki
insuliny, jak również innych czynników, np. stosowanej diety i poziomu aktywności fizycznej. Wymienione poniżej działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych zostały podane według klasyfikacji układów i narządów oraz według częstości występowania
(bardzo często: ≥1/10; często: ≥1/100 do <1/10; niezbyt często: ≥1/1000 do <1/100; rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko: <1/10 000; częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zaburzenia układu immunologicznego: Często: miejscowa reakcja alergiczna. Rzadko: ogólnoustrojowa reakcja alergiczna. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Niezbyt często: lipodystrofia. Częstość nieznana: amyloidoza skórna. Opis wybranych działań niepożądanych: Miejscowa reakcja alergiczna:
Miejscowa reakcja alergiczna występuje często u pacjentów. W miejscu wstrzyknięcia insuliny może wystąpić zaczerwienienie, obrzęk
i świąd. Objawy te ustępują zwykle w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. W niektórych przypadkach objawy te mogą być spowodowane
innymi czynnikami niż insulina, np. substancjami drażniącymi występującymi w środkach do odkażania skóry lub stosowaniem złej
techniki wykonania iniekcji. Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna: Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, która występuje rzadko, ale jest
potencjalnie cięższa, to objaw uogólnionej nadwrażliwości na insulinę. Może spowodować wystąpienie wysypki na całym ciele, spłycenie oddechu, świszczący oddech, obniżenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie tętna i zwiększoną potliwość. W ciężkich przypadkach
objawy uogólnionej alergii mogą stanowić zagrożenie życia. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Lipodystrofia i amyloidoza skórna mogą
wystąpić w miejscu wstrzyknięcia i spowodować miejscowe opóźnienie wchłaniania insuliny. Ciągła zmiana miejsca wstrzyknięcia
w obrębie danego obszaru może zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich reakcji lub im zapobiec. Obrzęk: Podczas leczenia insuliną zgłaszano obrzęki, szczególnie w przypadku gdy wcześniej obserwowana niewystarczająca kontrola metaboliczna uległa poprawie w wyniku intensywnej insulinoterapii.

Talerz diabetyka, czego unikać?
Pieczywa i wyrobów z białej mąki (pszennej i oczyszczonej) – bułek i chleba pszennego, sucharków, chleba chrupkiego, drobnych kasz, kaszy mannej, białego
ryżu, drobnych makaronów (nitki), gotowanych płatków
owsianych, słodkiego pieczywa, rogali francuskich, pączków, słodkich płatków śniadaniowych.

Owoców zawierających dużo fruktozy (bananów,
winogron, arbuzów, czereśni, mango), owoców kandyzowanych i/lub suszonych oraz warzyw o wysokim
indeksie glikemicznym (marchewki gotowanej, kukurydzy, buraków gotowanych, bobu).
 iodu, białego cukru oraz słodyczy i wyrobów cukierM
niczych (chałwy, czekolady mlecznej, słodyczy zawierających tłuszcz, ciast z kremami, lodów na śmietanie,
batonów, ciastek, wafelków, chipsów).

Tłustego nabiału – mleka powyżej 2% tłuszczu, przetworów mlecznych przekwaszonych, serów żółtych i topionych, serów pleśniowych, serków do kanapek typu
fromage, sera typu feta, śmietany.

Potraw smażonych i panierowanych, z tłustymi sosami, sosów na zasmażkach i mocnych wywarach mięsnych, ziemniaków w postaci frytek, smażonych, placków ziemniaczanych, ziemniaków z sosami i tłuszczem.

Tłustych mięs (baraniny, wieprzowiny, mięsa gęsi i kaczki)
i tłustych wędlin, produktów mięsnych i rybnych wędzonych, mięsa peklowanego, podrobów, mięsa smażonego
w panierce, konserw, pasztetów, parówek, podrobów.

Napojów alkoholowych, mocnej kawy i herbaty, słodkich soków i napojów gazowanych.

Tłuszczów zwierzęcych (śmietany, smalcu, słoniny, boczku, łoju wołowego i baraniego) i niektórych roślinnych
(ceres margaryny, oleju palmowego, słonecznikowego,
kukurydzianego, z pestek winogron, majonezu).

10 przykazań dietetycznych diabetyka
Dieta to ogólnie sposób odżywiania się.
Prawidłowa dieta osoby chorej na cukrzycę to nic innego jak zdrowy sposób odżywiania.

dziennie), o stałych porach,
bez podjadania, dzięki temu
unikniesz gwałtownych
spadków stężenia glukozy.

się przeliczać
2 Naucz
wymienniki węglowodanowe,
białkowe i tłuszczowe w celu
dobrania dawki insuliny.

3

Spożywaj produkty z niskim
indeksem glikemicznym.

Włącz do diety pełnoziarniste

4 produkty zbożowe,

wyeliminuj zaś oczyszczone,
na bazie mąki pszennej.
Spożywaj jak najwięcej

5 warzyw, głównie zielonych,

przede wszystkim w postaci
surowej. Warzywa gotuj
na półtwardo w małej ilości
wody.

Ogranicz owoce do jednej
6 porcji dziennie.

Spożywaj nabiał naturalny

7 z niską zawartością tłuszczu.
Włącz do diety chude mięso,

8 ryby morskie, jaja oraz

nasiona roślin strączkowych.
Spożywaj dobre tłuszcze

9 roślinne oraz orzechy włoskie
i/lub migdały.

10 Wyeliminuj z diety wszelkiego
rodzaju słodycze, napoje,
soki, alkohol, słone przekąski
oraz dania fast food.

Opracowanie merytoryczne: dr n. o żywieniu Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny. Konsultacja: dr n. med. Jacek Rzeszotarski.
Wszelkie prawa zastrzeżone © ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp.k.

Pamiętaj, że najlepsze
efekty w kontroli
cukrzycy uzyskasz,
jeżeli do właściwej diety
dołączysz wysiłek fizyczny.
To dwa najważniejsze
elementy zdrowego
trybu życia!

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane
za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301,
fax: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
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Spożywaj posiłki często

1 i regularnie (5–6 razy

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego
w Polsce.
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 07/2020.
Rp - produkt leczniczy wydawany na receptę.
Podmiot odpowiedzialny: sanofi-aventis groupe, 54 rue La Boétie, F - 75008 Paris, Francja.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Wspólnot Europejskich nr: EU/1/17/1203/003-006. Informacji w Polsce
udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.
Insulin lispro Sanofi 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań, 10 wstrzykiwaczy SoloStar® po 3 ml, cena detaliczna 198,34 PLN, wysokość dopłaty pacjenta objętego refundacją 14,58 PLN*. *Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września
2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020.60).

Apidra 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie. Apidra SoloStar 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu. Jeden ml zawiera 100 jednostek insuliny glulizynowej (co odpowiada 3,49 mg). Każdy wkład zawiera 3 ml roztworu
do wstrzykiwań co odpowiada 300 jednostkom. Każdy wstrzykiwacz zawiera 3 ml roztworu do wstrzykiwań co odpowiada
300 jednostkom. Insulina glulizynowa jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach Escherichia coli. Roztwór do
wstrzykiwań we wkładzie. Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny. Wskazania do
stosowania Cukrzyca u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 lat, wymagająca leczenia insuliną. Dawkowanie i sposób podawania Moc
produktu leczniczego jest wyrażona w jednostkach. Jednostki te odnoszą się do produktu leczniczego Apidra i nie są tym samym co
jednostki międzynarodowe lub jednostki wyrażające moc innych analogów insuliny. Produkt leczniczy Apidra należy stosować
w schematach leczenia, w których stosuje się insulinę będącą połączeniem umiarkowanie i szybko działającej insuliny lub insulinę
długo działającą lub analog insuliny podstawowej; można go również stosować z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Dawka
produktu leczniczego Apidra powinna być ustalana indywidualnie. Szczególne grupy pacjentów Zaburzenia czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek insulina glulizynowa na ogół zachowuje swoje właściwości farmakokinetyczne. Jednak
w przypadku zaburzenia czynności nerek zapotrzebowanie na insulinę może być obniżone. Zaburzenia czynności wątroby Nie
przeprowadzono badań właściwości farmakokinetycznych insuliny glulizynowej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
U pacjentów z niewydolnością wątroby zapotrzebowanie na insulinę może być zmniejszone ze względu na osłabioną zdolność do
glukoneogenezy i zwolniony metabolizm insuliny. Pacjenci w podeszłym wieku Istnieją ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące
chorych na cukrzycę w podeszłym wieku. Osłabienie czynności nerek może powodować obniżenie zapotrzebowania na insulinę.
Dzieci i młodzież Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Apidra u dzieci poniżej 6 lat. Sposób
podawania Apidra 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych
za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku. Jeśli konieczne jest podanie za pomocą strzykawki, wstrzyknięcia dożylnego lub
za pomocą pompy infuzyjnej, należy skorzystać z roztworu w fiolce. Apidra SoloStar 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we
wstrzykiwaczu jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych. Jeśli konieczne jest podanie za pomocą strzykawki,
wstrzyknięcia dożylnego lub za pomocą pompy infuzyjnej, należy skorzystać z roztworu w fiolce. Podanie podskórne Produkt Apidra
należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym krótko (0-15 minut) przed lub po posiłku lub w ciągłej infuzji podskórnej. Produkt
Apidra należy podawać podskórnie w powłoki brzuszne, udo lub mięsień naramienny bądź w infuzji ciągłej w powłoki brzuszne.
Należy zmieniać miejsca wstrzykiwań i infuzji w obrębie danej okolicy (brzuch, udo lub mięsień naramienny) w celu zmniejszenia
ryzyka lipodystrofii i amyloidozy skórnej. Na szybkość wchłaniania i co za tym idzie na początek i czas działania może mieć wpływ
miejsce podania leku, wysiłek fizyczny oraz inne czynniki. Podskórne wstrzyknięcie w powłoki brzuszne zapewnia nieco szybsze
wchłanianie niż w inne miejsca wstrzyknięć. Należy uważać, aby nie doszło do wkłucia do naczynia krwionośnego. Po wstrzyknięciu
nie powinno się masować miejsca iniekcji. Pacjentów należy nauczyć technik wstrzyknięć. Mieszanie z innymi rodzajami insulin Produktu
Apidra podawanego we wstrzyknięciu podskórnym, nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem insuliny ludzkiej
(NPH). Przed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hipoglikemia. Specjalne
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych
produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Zmiana insuliny na inny typ insuliny lub
markę powinna odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Zmiany mocy, marki (wytwórcy), typu (zwykła, obojętna insulina
protaminowa Hagedorna [NPH], lente, długo działająca, itp.), pochodzenia (zwierzęca, ludzka, analog insuliny ludzkiej) i (lub) metody
wytwarzania mogą powodować konieczność zmiany dawkowania. Może zaistnieć konieczność modyfikacji stosowanego jednocześnie
doustnego leczenia przeciwcukrzycowego. Pacjentów należy poinformować o konieczności ciągłego zmieniania miejsca wstrzyknięcia,
w celu zmniejszenia ryzyka lipodystrofii i amyloidozy skórnej. Po wstrzyknięciu insuliny w obszarze występowania takich odczynów,
może być opóźnione wchłanianie insuliny i pogorszona możliwość kontroli glikemii. Zgłaszano, że nagła zmiana miejsca wstrzyknięcia
na obszar niedotknięty zmianami skutkuje wystąpieniem hipoglikemii. Po zmianie miejsca wstrzyknięcia zaleca się kontrolę stężenia
glukozy we krwi; można też rozważyć dostosowanie dawki leków przeciwcukrzycowych. Hiperglikemia Stosowanie niewłaściwych
dawek lub przerwanie leczenia, zwłaszcza u chorych na cukrzycę insulinozależną, może prowadzić do hiperglikemii i kwasicy ketonowej,
które to powikłania mogą być śmiertelne. Hipoglikemia Ponieważ czas występowania hipoglikemii zależy od profilu działania
stosowanych insulin, może się on zmienić w razie zmiany schematu leczenia. Do stanów, które mogą zmieniać lub osłabiać wczesne
objawy ostrzegawcze hipoglikemii, należy długotrwała cukrzyca, intensywna terapia insulinowa, neuropatia cukrzycowa, przyjmowanie
takich produktów leczniczych jak leki beta-adrenolityczne lub zmiana z insuliny pochodzenia zwierzęcego na insulinę ludzką.
Modyfikacja dawki może być ponadto konieczna, gdy pacjenci podejmują wzmożony wysiłek fizyczny lub zmieniają zwykle
przestrzegany plan posiłków. Wysiłek fizyczny bezpośrednio po posiłku może zwiększać ryzyko hipoglikemii. Ewentualna hipoglikemia
może wystąpić wcześniej po wstrzyknięciu szybko działających analogów insuliny, niż w przypadku rozpuszczalnych insulin ludzkich.
Nieleczona hipoglikemia lub hiperglikemia może spowodować utratę świadomości, śpiączkę lub zgon. Zapotrzebowanie na insulinę
może ulegać zmianie podczas choroby lub zaburzeń emocjonalnych. Apidra 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie
Wstrzykiwacze do stosowania z wkładami zawierającymi insulinę Apidra 100 jednostek/ml, roztwór do wstrzykiwań. Apidra 100
jednostek/ml we wkładzie jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych za pomocą wstrzykiwacza wielokrotnego użytku.
Jeśli konieczne jest wstrzyknięcie dożylne za pomocą strzykawki, wstrzyknięcia dożylnego lub podanie za pomocą pompy infuzyjnej,
należy skorzystać z roztworu w fiolce. Wkłady zawierające insulinę Apidra powinny być stosowane wyłącznie we wstrzykiwaczach:
JuniorSTAR, który dostarcza dawkę insuliny Apidra z dokładnością do 0,5 jednostki; ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar i AllStar
PRO, które dostarczają dawkę insuliny Apidra z dokładnością do 1 jednostki. Wkłady te nie powinny być stosowane w innych
wstrzykiwaczach wielokrotnego użytku. Dokładność podawania dawek insuliny została ustalona wyłącznie dla wymienionych
wstrzykiwaczy. Nie wszystkie z wymienionych wstrzykiwaczy muszą znajdować się w obrocie w danym kraju. Błędy w stosowaniu
insulin Odnotowano przypadki błędnego zastosowania insulin, w szczególności insulin długodziałających, które zostały przypadkowo
podane, zamiast insuliny glulizynowej. Należy zawsze sprawdzić etykietę insuliny przed wykonaniem każdego wstrzyknięcia, w celu
uniknięcia pomyłek w stosowaniu insuliny glulizynowej i innych insulin. Substancje pomocnicze Produkt leczniczy zawiera mniej niż
1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Produkt Apidra zawiera metakrezol, który może
powodować reakcje alergiczne. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Apidra z pioglitazonem Zgłaszano przypadki
wystąpienia niewydolności serca, w czasie stosowania pioglitazonu w skojarzeniu z insuliną, szczególnie u pacjentów z czynnikami
ryzyka rozwoju niewydolności serca. Należy o tym pamiętać, przed jednoczesnym zastosowaniem insuliny Apidra z pioglitazonem.
W przypadku jednoczesnego stosowania insuliny Apidra z pioglitazonem, pacjenci powinni być obserwowani w celu wykrycia
objawów niewydolności serca, przyrostu masy ciała i obrzęków. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu sercowonaczyniowego, należy przerwać podawanie pioglitazonu. Sposób postępowania ze wstrzykiwaczem SoloStar Apidra SoloStar 100
jednostek/ml we wstrzykiwaczu jest przeznaczony wyłącznie do wstrzyknięć podskórnych. Jeśli konieczne jest podanie za pomocą
strzykawki, wstrzyknięcia dożylnego lub za pomocą pompy infuzyjnej, należy skorzystać z roztworu w fiolce. Przed użyciem
wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta. Wstrzykiwacza SoloStar należy
używać zgodnie z tą instrukcją użycia. Działania niepożądane Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Hipoglikemia, najczęstsze
działanie niepożądane leczenia insuliną, może wystąpić w przypadku podania zbyt dużej dawki insuliny w stosunku do
zapotrzebowania. Poniższe działania niepożądane odnotowane w trakcie badań klinicznych przedstawiono zgodnie z klasyfikacją
układowo-narządową oraz według malejącej częstości występowania (bardzo często: ≥1/10; często: ≥1/100 do <1/10; niezbyt często:
≥1/1000 do <1/100; rzadko: ≥1/10 000 do <1/1000; bardzo rzadko:<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych). Bardzo często: hipoglikemia. Często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia i miejscowe reakcje nadwrażliwości. Niezbyt
często: ogólne reakcje nadwrażliwości. Rzadko: lipodystrofia. Częstość nieznana: amyloidoza skórna. Opis wybranych działań
niepożądanych Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Objawy hipoglikemii zwykle pojawiają się nagle. Należą do nich: zimne poty,
chłodna blada skóra, zmęczenie, zdenerwowanie lub drżenie, niepokój, nietypowe znużenie lub osłabienie, trudności z koncentracją,
zawroty głowy, nadmierny głód, zmiany widzenia, ból głowy, nudności i kołatanie serca. Hipoglikemia może przejść w stan ciężki,
prowadzący do utraty świadomości lub drgawek oraz może wywołać przemijające lub trwałe upośledzenie czynności mózgu, a nawet
zgon. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Podczas leczenia insuliną mogą pojawić się miejscowe reakcje nadwrażliwości
(zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie w miejscu wstrzyknięcia). Reakcje te są zwykle przemijające i najczęściej ustępują w trakcie
dalszego leczenia. Lipodystrofia i amyloidoza skórna mogą wystąpić w miejscu wstrzyknięcia i spowodować miejscowe opóźnienie
wchłaniania insuliny. Ciągła zmiana miejsca wstrzyknięcia w obrębie danego obszaru może zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich
reakcji lub im zapobiec. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Do ogólnych reakcji nadwrażliwości należą: pokrzywka, ucisk
w klatce piersiowej, duszność, alergiczne zapalenie skóry i świąd. Ciężkie przypadki uogólnionej reakcji alergicznej, w tym
anafilaktycznej, mogą stanowić zagrożenie dla życia.
Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to
nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego
w Polsce.
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 07/2020.
Rp - produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt nad Menem, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu wydane przez Komisję Wspólnot Europejskich nr: EU/1/04/285/008 (roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 5 wkładów po
3 ml), EU/1/04/285/032 (roztwór do wstrzykiwań we wkładzie do wstrzykiwacza SoloStar, 5 wstrzykiwaczy po 3 ml). Informacji w Polsce
udziela: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.
Apidra SoloSTAR®, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wstrzykiwaczy po 3ml, Cena detaliczna: 126,22 PLN; wysokość dopłaty pacjenta:
34,34 PLN. Apidra®, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml,
5 wkładów po 3 ml. Cena detaliczna: 126,06 PLN, wysokość dopłaty pacjenta: 34,18 PLN.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020.60).
Piśmiennictwo: 1. Odpłatność pacjetna za jeden wstrzykiwacz SoloStar® Insulin lispro Sanofi®. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia
24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2020.60).
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