КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ І ТИХ, ХТО ЗДІЙСНЮЄ
ДОГЛЯД ЗА НИМИ
ЦЯ КАРТКА НОСИТЬ ЛИШЕ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР. ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
ПРЕПАРАТУ СОЛІКВА ВИ МАЄТЕ ПРОЙТИ НАВЧАННЯ У МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
З ВИКОРИСТАННЯ ШПРИЦ-РУЧКИ, А ТАКОЖ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ.
Зберігайте цю картку. Вам може знадобитися переглянути її ще раз. Напишіть своє ім'я на цій картці:

СОЛІКВА ШПРИЦ-РУЧКА 10-40

СОЛІКВА 100 ОД/МЛ + 33 МКГ/МЛ
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО
НАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ

СОЛІКВА 100 ОД/МЛ + 50 МКГ/МЛ
РОЗЧИН ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ В ПОПЕРЕДНЬО
НАПОВНЕНІЙ ШПРИЦ-РУЧЦІ
СОЛІКВА

СОЛІКВА ШПРИЦ-РУЧКА 30-60

3 мл

СОЛІКВА

3 мл

100 Од./мл + 50 мкг/мл

100 Од./мл + 33 мкг/мл

Розчин для ін’єкцій

Розчин для ін’єкцій

Препарат СОЛІКВА доступний в двох попередньо наповнених шприц-ручках, кожна з яких містить ліксисенатид
в 2 різних концентраціях та інсулін гларгін 100 Од/мл із різними діапазонами дозування. Ваш лікар призначив
вам шприц-ручку відповідно до вашої потреби в інсуліні.
Шприц-ручкою СОЛІКВА вводять одночасно інсулін гларгін і ліксисенатид за одну ін’єкцію один раз на добу.

•

Обидві попередньо наповнені шприц-ручки містять інсулін гларгін у концентрації 100 Од/мл.

•

Шприц-ручка СОЛІКВА (10-40) дозволяє робити щоденні ін’єкції в діапазоні 10–40 поділок шкали (концентрація:
інсулін гларгін 100 Од/мл і ліксисенатид 50 мкг/мл; діапазон доз: від 10 до 40 одиниць інсуліну гларгіну в поєднанні
з 5–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка персикового кольору з оранжевою кнопкою для введення.

•

Шприц-ручка СОЛІКВА (30-60) дозволяє робити щоденну ін’єкцію в діапазоні 30–60 поділок шкали (концентрація:
інсулін гларгін 100 Од/мл і ліксисенатид 33 мкг/мл; діапазон доз: від 30 до 60 одиниць інсуліну гларгіну в комбінації
з 10–20 мкг ліксисенатиду). Ця шприц-ручка оливкового кольору з коричневою кнопкою для введення.

•

У рецепті повинно бути вказано, який тип попередньо наповненої шприц-ручки вам потрібен (шприц-ручка СОЛІКВА
[10-40] або шприц-ручка СОЛІКВА [30-60]), і кількість поділок шкали, які потрібно ввести.

•

Фармацевтичний працівник повинен з'ясувати в лікаря щодо рецепта, наповненого не повністю.

•

Одна поділка шкали містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од/мл плюс відповідну кількість
ліксисенатиду. Перш ніж використовувати препарат СОЛІКВА, уточнюйте, скільки поділок шкали вам потрібно.
Цю інформацію вам надає ваш лікар.

•

Покажчик дози попередньо наповненої шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ І ТИХ, ХТО ЗДІЙСНЮЄ
ДОГЛЯД ЗА НИМИ
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
•

Препарат СОЛІКВА випускається в попередньо наповненій шприц-ручці та повинен використовуватися тільки з цим
пристроєм. Пацієнти, особи, які за ними доглядають, і медичні працівники ніколи не повинні використовувати шприц
для забору препарату СОЛІКВА із попередньо наповненої шприц-ручки, щоб уникнути помилок дозування та завдання
серйозної шкоди. Перед кожним використанням слід застосовувати нову голку. Голки не можна використовувати
повторно.

•

У препарату СОЛІКВА одна поділка шкали завжди містить одну одиницю інсуліну гларгіну в концентрації 100 Од/мл,
незалежно від використовуваної попередньо наповненої шприц-ручки СОЛІКВА (шприц-ручки СОЛІКВА [10-40] або
шприц-ручки СОЛІКВА [30-60]).

•

Ваш лікар пояснить вам дизайн і функції шприц-ручки СОЛІКВА, зокрема, як покажчик дози попередньо наповненої
шприц-ручки вказує на кількість поділок шкали, які потрібно ввести.

•

При переході на цей тип комбінованих ліків і протягом декількох тижнів після цього слід частіше вимірювати рівень
цукру в крові.

•

Якщо у вас виникли питання щодо вашого лікування, зверніться до свого лікаря.

ЗБЕРІГАННЯ ШПРИЦ-РУЧОК СОЛІКВА
•

Невідкриті шприц-ручки СОЛІКВА можна зберігати в холодильнику до закінчення строку придатності;
якщо шприц-ручку відкрито, то через 14 днів її слід знищити. Строк придатності — 24 місяці.

НЕВІДКРИТА ШПРИЦ-РУЧКА
Зберігати в холодильнику з закритим ковпачком
при температурі від 2 °C
до 8 °C, в оригінальній
упаковці*

Mожна зберігати
в холодильнику
до закінчення строку
придатностi

He заморожувати†
Зберігати в зовнішній
картонній упаковці, щоб
захистити від світла

XX

Утилізуйте після
закінчення строку
придатноcтi

Відкриту шприц-ручку
SoloStar® не можна
зберігати в холодильнику або заморожувати

Уникайте впливу прямого
світла та тепла. Після
кожної ін'єкції закривайте
шприц-ручку ковпачком

14

Утилізуйте через
14 днів після
відкриття

ВІДКРИТА ШПРИЦ-РУЧКА
Зберігати при кімнатній
температурі не вище 30°C

* Перш ніж вводити препарат СОЛІКВА, вийміть шприц-ручку з холодильника хоча б за одну годину — введення холодного інсуліну може бути болісним.
†
Слідкуйте за тим, щоб не заморожувати препарат СОЛІКВА. Не кладіть шприц-ручку в морозильну камеру або поруч із нею. Якщо ви побачите заморожені
або крижані кристали в розчині СОЛІКВА, викиньте його.

ПЕРЕД ТИМ, ЯК ВВЕСТИ ПРЕПАРАТ СОЛІКВА
Уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування.

!

Якщо не дотримуватись усіх цих інструкцій, ви можете отримати занадто багато або занадто мало препарату.

Якщо у вас виникли будь-які побічні реакції, повідомте лікарю або фармацевту. Це стосується будь-яких можливих побічних реакцій,
не зазначених у цьому листку. Про побічні ефекти ви також можете повідомити компанію ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» за адресою Pharmacovigilance-UA@sanoﬁ.com.
Якщо у Вас виникли будь-які питання або необхідна додаткова інформація щодо препарату СОЛІКВА, будь ласка, звертайтесь у службу з питань забезпечення
інформацією у ТОВ «Санофі-Авентіс Україна»: Тел: +380 44 354 20 00, e-mail: Medinfo.Ukraine@sanoﬁ.com
Пацієнтів просять повідомляти про усі підозрювані побічні реакції у Державний експертний центр МОЗ України. Державне підприємство «Державний експертний
центр Міністерства здоров’я охорони України»: вул. Антона Цедіка 14, м. Київ, 03057. Електронна форма карти-повідомлення знаходиться за посиланням:
https://aisf.dec.gov.ua.
СОЛІКВА, розчин для ін`єкцій, 100 Од./мл+50 мкг/мл, Р.П. № UA/16774/01/01, Наказ МОЗ України №1187 від 21.06.2018.
Актуальна версія інструкції для медичного застосування за посиланням: http://www.drlz.com.ua/, last access 02.04.2020.
СОЛІКВА, розчин для ін`єкцій, 100 Од./мл+33 мкг/мл, Р.П. № UA/16775/01/01, Наказ МОЗ України №1187 від 21.06.2018.
Актуальна версія інструкції для медичного застосування за посиланням: http://www.drlz.com.ua/, last access 02.04.2020.

