PRAKTISK GUIDE
Suliqua är ett kombinationspreparat vid diabetes typ-2
med höga HbA1c-värden. Nedan följer instruktioner om
hur ni praktiskt går tillväga vid insättning av Suliqua samt
tips om byte från t ex ett basinsulin.

ADMINISTRERING
Suliqua ges 1 gång dagligen genom subkutan injektion inom
1 timme före valfri måltid, med fördel frukost. När den
lämpligaste måltiden valts ut tas Suliqua-injektionen helst
före samma måltid varje dag.
Maximal dygnsdos Suliqua är 60 dossteg, vilket motsvarar
60 enheter insulin glargin 100E/ml och 20 µg lixisenatid.

NUVARANDE INSULINREGIM
Basinsulin 1 ggr/dag, starta enligt nedanstående schema.
För basinsulin doserat 2 ggr dagligen eller insulin glargin
300 enheter/ml, ska den tidigare totala dygnsdosen
reduceras med 20 % när man väljer startdos av Suliqua.

START
Rekommenderad startdos
Startdosen baseras på nuvarande dos basinsulin. 1 enhet
Suliqua innehåller 1 enhet av basinsulinet Lantus och 0.33
µg lixisenatid, en GLP-1 receptoragonist.

15 - 30 ENHETER

30 - 60 ENHETER

BYTE SKER:

STARTA MED:

1:1

30 dossteg
60 E

5 μg

10 μg

20 μg

TITRERING
Titrering sker 1 gång per vecka och justeras i steg om 2-4
dossteg baserat på fastervärdet tills patienten nått uppsatt
målvärde.

+4E
+2E
Behåll dosen

-2E

Över

Mellan

Mellan

Under

7,8 mmol/l

5,6-7,8 mmol/l

4,4-5,6 mmol/l

4,4 mmol/l

Omvandlingstabell för recept
		
Antal dossteg

Antal förpackningar för
3 månaders förbrukning
1
2
3
4

per dag
2 - 16
18 - 32
34 - 50
52 - 60

SULIQUA - TILL VEM?
Suliqua användas med fördel till patienter:
		
som inte nått målvärdet

för HbA1c1

som står på ett basinsulin1
som har behov av en enkel behandling2

FIKTIVA PATIENTEXEMPEL
HbA1c: 76mmol/mol
Behandling: basinsulin 25E
Byte till Suliqua
Byt 1:1 och börja på 25 dossteg
Suliqua och titrera därefter en
gång i veckan baserat på fastevärdet
HbA1c: 80mmol/mol
Behandling: 40E
basinsulin + måltidsinsulin
Byte till Suliqua
Sätt ut hela behandlingen och börja
på 30 dossteg Suliqua en gång om
dagen och titrera sedan baserat på
fastevärdet en gång i veckan.
HbA1c: 82mmol/mol
Behandling: basinsulin 50E
uppdelat 25E och 25E
Byte till Suliqua
Börja på 30 dossteg Suliqua en
gång om dagen och titrera sedan
baserat på fastevärdet en gång i
veckan.
HbA1c: 70mmol/mol
Behandling: 40E mixinsulin
70/30 uppdelat 20E och 20E
Byte till Suliqua
Basinsulindelen är 28 dossteg
som byts 1:1 och eftersom det
är tvådos ta bort 20% vilket blir
22 dossteg Suliqua. Titrera därefter baserat på fastevärdet en
gång i veckan.

Varunummer 46 43 22		

Senaste uppdatering över kompartibla nålar
och mer information hittar du på www.suliqua.se

Lantus ® (insulin glargin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog.
℞, F, A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års
ålder. Varningar och försiktighet: Lantus ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos.
Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Datum för
senaste översyn av produktresumén: april 2018. Lantus ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter
med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för
att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid), 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
i en förfylld injektionspenna. ℞, F, A10AE54. Indikation: Suliqua är avsett för, i kombination med
metformin, behandling av vuxna med diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när
tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombination med ett annat peroralt
glukossänkande läkemedel eller basinsulin. Varningar och försiktighet: Suliqua ska inte användas
hos patienter med diabetes typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. Förpackningar: Suliqua
SoloStar 5x3 ml pennor. Datum för senaste översyn av produktresumén; september 2018. Suliqua ingår
i läkemedelsförmånen endast för patienter med typ 2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk
kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog
bedöms vara lämplig.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se

Kontaktuppgifter: Ovanstående diabetesläkemedel tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25
Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. För vidare information och senaste prisuppgift om våra
läkemedel se www.fass.se.Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com.

Referenser: 1. Suliqua SPC. 2. Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer OKTOBER 2017.
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