
Suliqua tas 1 gång per dag inom 1 timme före valfri måltid. När den 
lämpliga måltiden valts ut tas Suliqua-injektionen före samma måltid 
varje dag.

OBS! Injicera INTE dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Mål för fasteblodsocker:       

Startdos av Suliqua:        
Maxdos: 60 dossteg

• Förutsättning för att målet ska nås är att det fastande blodsockret  
   ligger på cirka 6-8 mmol/l.

• Justera dosen 2-4 dossteg 1 gång per vecka till dess att målet nås.

• Vid blodsocker fastande över 10 mmol/l ökas........................dossteg.

• Vid blodsocker fastande 7-10 mmol/l ökas.............................dossteg.

• Vid blodsocker fastande 6-7 mmol/l ökas...............................dossteg.

• Vid blodsocker fastande under 4,5 mmol/l flera dagar i rad, minska  
   1-2 dossteg.

När du börjar med Suliqua kan det ta några dagar tills du kommer upp 
i full effekt. 

Läkare:         
               
Diabetessjuksköterska:       

Telefonnr. dagtid:        
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 Frågor om våra diabetesprodukter:

020-52 68 87
Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid), injektionsvätska, lösning. Receptbelagt läkemedel. Indikation: Suliqua 

används vid behandling av diabetes typ 2 hos vuxna, för att reglera blodsockernivåerna då de är för höga. Det 

ges med metformin när andra läkemedel inte är tillräckliga för att kontrollera dina blodsockernivåer. Dessa 

andra läkemedel kan innefatta diabetesläkemedel i tablettform (såsom metformin, sulfonylureidläkemedel) 

eller insulin. Varningar och försiktighet: Följ noggrant din läkares anvisningar för dosering, provtagning 

(blod- och urintester), kosthållning och fysisk aktivitet (fysiskt arbete och träning) och injektionsteknik. 

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Suliqua om du har diabetes typ 1 

eller diabetisk ketoacidos (en diabeteskomplikation som inträffar när kroppen inte klarar av att använda 

glukos eftersom det inte finns tillräckligt med insulin) eftersom detta läkemedel inte kommer att vara rätt 

för dig. För ytterligare information, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 

Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. 

Läs bipacksedeln noga före användning. 
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se


