
  

Lyxumia® doseringsschema

• En gång om dagen (före samma måltid varje dag)

• Insulindos justeras utefter HbA1c  
   - HbA1c > 60, oförändrad insulindos 
   - HbA1c < 60, insulindos minskas med 20%

Lyxumia®

2 x 14 doser à 20 µg (lila penna)

UNDERHÅLLSBEHANDLING
(1 månad)

Lyxumia®

14 doser à 10 µg (grön penna)
14 doser à 20 µg (lila penna)

STARTFÖRPACKNING
(1 månad)

Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för 
patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, 
eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.



Sanofi AB. Tel: 08-634 50 00. www.sanofi.se
Frågor om våra läkemedel: infoavd@sanofi.com

Lyxumia® (lixisenatid) ℞, A10BX10, injektionsvätska, varje dos (0,2 
ml) innehåller 10 resp. 20 mikrogram (μg) lixisenatid (50 resp. 100 
mikrogram per ml). Indikation: Lyxumia är indicerat för behandling 
hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 för att uppnå glykemisk kon-
troll i kombination med orala glukossänkande läkemedel och/eller 
basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger 
tillräcklig glykemisk kontroll. Varning och försiktighet: Typ 1-diabe-
tes mellitus och diabetesketoacidos. För ytterligare information se 
www.fass.se.  Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
För ytterligare information se www.fass.se. Förpackningar: Startför-
packning med 1 grön förfylld penna 10 mikrogram + 1 lila förfylld 
penna 20 mikrogram Underhållsförpackning med 2 lila förfyllda 
pennor 20 mikrogram.  Läs bipacksedeln noggrant. Prisuppgift se 
www.fass.se. Kontaktuppgifter: Lyxumia tillhandahålls av Sanofi AB, 
Box 300 52, 10425 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. 
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum 
för senaste översyn av produktresumén, Maj 2016.  Lyxumia ingår i 
läkemedelsförmånen i kombination med basinsulin för patienter 
som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när 
metformin eller sulfonureider inte är lämpliga.

Nålar som rekommenderas

BD Microfine                    5 mm vnr: 24 63 89         8 mm vnr: 23 54 73
Ypsomed PenFine           6 mm vnr: 26 32 44         8 mm vnr: 26 32 36
Artsana Insupen             6 mm vnr: 20 37 58         8 mm vnr: 20 37 59
Owen Mumford               6 mm vnr: 20 19 01         8 mm vnr: 20 19 02
Unifine Pentips

Instruktionsfilm om Lyxumiapennan finns 
på www.medicininstruktioner.se till stöd för 
dig och dina patienter.

Kostnad/patient/år*

Lyxumia 8 030 kr

Byetta 11 618 kr

Victoza 1,2 mg 12 176 kr

Bydureon 12 885 kr

Trulicity 15 330 kr

Victoza 1,8 mg 18 261 kr

*www.tlv.se 151020
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Övrig information


