
 

 

 
PORADNIK DLA FACHOWEGO PERSONELU 
MEDYCZNEGO

 

 
PRODUKT LECZNICZY SULIQUATM (INSULINA GLARGINE 
100 JEDNOSTEK/ml + LIKSYSENATYD) DOSTĘPNY W 2 FABRYCZNIE 
NAPEŁNIONYCH WSTRZYKIWACZACH ZAWIERAJĄCYCH RÓŻNE 
MOCE DAWKI. 

 

LISTA KONTROLNA DLA FACHOWEGO 
PERSONELU MEDYCZNEGO 
 
 

CO NALEŻY WYJAŚNIĆ PACJENTOWI 

Przepisuje Pan/Pani określoną liczbę dawek jednostkowych, która odpowiada 

wskazanej liczbie jednostek insuliny glargine 100 j./ml oraz proporcjonalnej do niej 

ilości liksysenatydu. 

 
Jedna dawka jednostkowa produktu leczniczego SULIQUA zawiera zawsze jedną 

jednostkę insuliny glargine 100 j./ml, bez względu na stosowany wstrzykiwacz 

SULIQUA (wstrzykiwacz SULIQUA [10-40] lub wstrzykiwacz SULIQUA [30-60]). 

 
Wskaźnik dawki pokazuje liczbę dawek jednostkowych, jaka zostanie wstrzyknięta. 
 

Jeśli pacjent stosował wcześniej inny wstrzykiwacz, należy podkreślić różnice  

w wyglądzie obu wstrzykiwaczy (należy zwrócić uwagę na różnice kolorystyczne  

i ostrzeżenia umieszczone na opakowaniu/etykiecie). 
 

Należy wyjaśnić, czego pacjent może się spodziewać, jeżeli chodzi o zaburzenia 

glikemii oraz potencjalne działania niepożądane. Pełen wykaz działań niepożądanych 

znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego SULIQUA. 
 

Pacjentów niewidomych oraz niedowidzących należy poinstruować, aby zawsze 

korzystali z pomocy innych osób, które widzą prawidłowo i są przeszkolone  

w stosowaniu wstrzykiwacza SULIQUA SoloStar®. 
 

Należy poinstruować pacjentów, aby przed użyciem zawsze zakładali nową igłę i nigdy 

nie stosowali strzykawki do pobrania roztworu ze wstrzykiwacza, by uniknąć podania 

błędnej dawki i potencjalnego przedawkowania. 
 

Należy zalecić pacjentom uważne zapoznanie się z poradnikiem dla pacjenta i ulotką 

dla pacjenta oraz instrukcją użycia dołączoną do opakowania SULIQUA SoloStar. 
 

Należy powiedzieć pacjentowi, aby ściśle kontrolował stężenie cukru we krwi  

po rozpoczęciu stosowania produktu leczniczego SULIQUA, który zawiera insulinę 

glargine 100 j./ml i nieinsulinową substancję czynną (liksysenatyd). 
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Produkt leczniczy SULIQUA jest dostępny w dwóch różnych 
wstrzykiwaczach:   
 

• SULIQUA zawierającym 100 jednostek/ml insuliny glargine i 50 mikrogramów/ml 
liksysenatydu. Tego wstrzykiwacza należy używać do podawania od 10 do 40 dawek 
jednostkowych na dobę (jest on także nazywany SULIQUA 10-40). Ten wstrzykiwacz 
jest koloru brzoskwiniowego i ma pomarańczowy przycisk podania dawki. 

 

• SULIQUA zawierającym 100 jednostek/ml insuliny glargine i 33 mikrogramy/ml 
liksysenatydu. Tego wstrzykiwacza należy używać do podawania od 30 do 60 dawek 
jednostkowych na dobę (jest on także nazywany SULIQUA 30-60). Ten wstrzykiwacz 
jest koloru oliwkowego i ma brązowy przycisk podania dawki. 

 
Ponieważ te dwa wstrzykiwacze zawierają różne ilości liksysenatydu na jednostkę, nie należy 
ich stosować zamiennie, gdyż w przeciwnym razie pacjent może otrzymać za dużo lub za mało 
liksysenatydu. To może doprowadzić do wahań stężenia glukozy we krwi.  
 
W celu zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów związanych z podawaniem leków, do 
personelu medycznego wysłano materiały edukacyjne, obejmujące „Poradnik dla fachowego 
personelu medycznego” i „Poradnik dla pacjenta” w krajach, w których produkt jest dostępny 
w obrocie i oba wstrzykiwacze zostały wprowadzone na rynek. Ma to na celu poprawę 
świadomości różnic między tymi dwoma wstrzykiwaczami, sposobu podawania dawki  
i prawidłowego stosowania produktu leczniczego SULIQUA.   
 
Jako fachowy personel medyczny powinni Państwo:  

• Przeszkolić swoich pacjentów w zakresie prawidłowego stosowania leku SULIQUA. 

• Przekazać swoim pacjentom „Poradnik dla pacjenta”, z którym powinni się uważnie 
zapoznać wraz z ulotką dołączoną do opakowania. 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DAWKOWANIA 
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WSTRZYKIWACZ 
SULIQUA  10-40 

WSTRZYKIWACZ SULIQUA   

30-60  

SULIQUA 100 JEDNOSTEK/ml + 
50 MIKROGRAMÓW/ml  

ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ WE 
WSTRZYKIWACZU 

SULIQUA 100 JEDNOSTEK/ml + 
33 MIKROGRAMY/ml  

ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ WE 
WSTRZYKIWACZU 

 
 

• Insulina glargine (100 jednostek/ml): 

10 – 40 jednostek/dobę 

• Insulina glargine (100 jednostek/ml): 

30 – 60 jednostek/dobę 

• Liksysenatyd (50 μg/ml): 5 – 20 

μg/dobę 

• Liksysenatyd (33 μg/ml): 10 – 20 μg/dobę 
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TABELA DOTYCZĄCA DAWKI POCZĄTKOWEJ 

• Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego SULIQUA należy przerwać 
leczenie insuliną bazalną, agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu 1 (GLP-1) 
i doustnym lekiem hipoglikemizującym innym niż metformina i inhibitory SGLT-2. 

• Dawka musi zostać dobrana indywidualnie w oparciu o odpowiedź kliniczną  

i dostosowana do zapotrzebowania pacjenta na insulinę.  

• Dawkę początkową produktu leczniczego SULIQUA należy określić w oparciu                      
o wcześniejsze leczenie przeciwcukrzycowe, tak aby nie przekroczyć zalecanej dawki 
początkowej liksysenatydu wynoszącej 10 μg. 

 
 
*Jeśli stosowano inną insulinę bazalną: 

• W przypadku stosowania insuliny dwa razy na dobę lub insuliny glargine (300 jednostek/ml), określając 
dawkę początkową leku SULIQUA, całkowitą dawkę dobową stosowaną uprzednio należy zmniejszyć  

o 20%. 

• W przypadku każdej innej insuliny bazowej należy stosować tę samą regułę, jak w przypadku insuliny 
glargine (100 jednostek/ml) 

**Jednostki insuliny glargine (100 jednostek/ml)/μg liksysenatydu. 

 

• Maksymalna dawka dobowa wynosi 60 jednostek insuliny glargine i 20 μg liksysenatydu, 
co odpowiada 60 dawkom jednostkowym. W przypadku całkowitych dawek dobowych 
>60 dawek jednostkowych/dobę nie należy stosować produktu leczniczego SULIQUA. 

• Na recepcie musi być podany zakres dawki i moc wstrzykiwacza SULIQUA oraz liczba 
dawek jednostkowych, jaką należy podawać.  

 

WYTYCZNE DLA FARMACEUTY 
 
Przed wydaniem leku SULIQUA należy: 

• Wyjaśnić z lekarzem przepisującym lek niekompletna receptę.  

• Sprawdzić, czy wydawany wstrzykiwacz odpowiada mocy wstrzykiwacza, jakiej 
spodziewa się pacjent. 

• Sprawdzić, czy pacjenci lub opiekunowie są w stanie odczytać zakres dawki i wskaźnik 
dawki na wstrzykiwaczu. 

• Sprawdzić, czy pacjent został przeszkolony w zakresie stosowania wstrzykiwacza. 

 
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Produkt leczniczy SULIQUA jest dostępny w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu        

i może być stosowany tylko za pomocą tego wstrzykiwacza; personel medyczny nie 

może nigdy używać strzykawki do pobrania leku SULIQUA ze wstrzykiwacza, ponieważ 

może to spowodować błędy w dawkowaniu i poważne szkody. 
 

W celu uzyskania dodatkowych zaleceń dotyczących przepisywania leku należy zapoznać się z Charakterystyką 
Produktu Leczniczego SULIQUA. 
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych: Błędy związane z lekiem lub jakiekolwiek podejrzewane działania 
niepożądane związane ze stosowaniem leku SULIQUA SoloStar należy zgłaszać 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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Pacjenci wcześniej nieleczeni insuliną 

(Doustne leczenie 

przeciwcukrzycowe lub agonista 

receptora GLP-1)

WCZEŚNIEJSZE LECZENIE 
 

Insulina glargine 

(100 jednostek/ml)* 

≥20 do <30 jednostek 

Insulina glargine 
(100 jednostek/ml)* 
≥30 do ≤60 
jednostek 

Dawka 

początkowa 

i wstrzykiwacz 

Wstrzykiwacz 
SULIQUA (10-40) 

10 dawek 
 jednostkowych 

(10 jednostek/5 μg)** 

20 dawek 
jednostkowych 

(20 jednostek/10 μg)** 

Wstrzykiwacz 
SULIQUA (30-60) 

30 dawek 
jednostkowych 

(30 jednostek/10 μg)** 

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%7C637739643960798526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8xcsyXtGJVqu3DHW3ENj42cNYN26d4vmsst0S4pTUjs%3D&reserved=0

