DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PACIENTY
Změna léčby z inzulínu APIDRA® (insulin glulisin) 3ml zásobní vložky a předplněných per na
jiný, rychle působící inzulínový analog
PACIENTI – PŘED ZMĚNOU LÉČBY SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO INFORMACI

Váš lék APIDRA® 3ml v zásobní vložce či předplněném peru APIDRA® SoloSTAR® je dočasně
nedostupný
Jak už Vás možná informoval Váš lékař, s lítostí oznamujeme, že vzhledem k technickým problémům při
výrobě není společnost Sanofi v současnosti schopná dodávat 3ml zásobní vložky Apidra® a předplněná pera
Apidra® SoloSTAR® na trh. Naše společnost pracuje na tom, aby normální zásobování bylo obnoveno na
počátku roku 2012.
Váš lékař se rozhodl, že změní Vaší léčbu na jiný inzulín
V důsledku současného výpadku v zásobování a dočasné nedostupnosti zásobních vložek a předplněných per
Apidra® která jste dosud používali, se Váš lékař rozhodl změnit Vaší léčbu na jiný, rychle působící inzulínový
analog, jako je Humalog® (insulin lispro) nebo NovoRapid® (insulin aspart)1.
Co byste měli vědět PŘED změnou léčby na jiný, rychle působící inzulínový analog
I když jsou APIDRA® a jiné rychle působící inzulínové analogy podobné, nemusí vám stejným způsobem
zajistit kontrolu hladiny cukru v krvi. Proto se před podáním první dávky jiného rychle působícího
inzulínového analoga poraďte se svým lékařem o možném vlivu změny léčby na Vaší schopnost kontroly
hladiny cukru v krvi. Váš lékař by Vám měl též poradit při dávkování nově předepsaného inzulínu.
Před použitím rychle působícího inzulínového analoga si prosím důkladně přečtěte Příbalovou informaci,
která je vložena v balení léku.
Je velmi důležité, abyste si pravidelně a často měřili hladinu cukru v krvi. Obzvláště důležité to je v prvních
týdnech po změně léčby na jiný inzulín, aby byla zajištěna kontrola hladiny cukru v krvi a v případě potřeby
se upravila dávka inzulínu.
V případě, že se v době změny léčby na rychle působící inzulínový analog necítíte dobře, nebo v případě
jakýchkoli potíží kontaktujte prosím ihned svého lékaře. V případě závažných potíží (jako jsou závažné
výkyvy hladin cukru v krvi) nebo v případě život ohrožujícího stavu kontaktujte prosím rychlou lékařskou
pomoc.
V případě, že máte otázky týkající se nově předepsaného inzulínu, obraťte se prosím na svého lékaře
Kdy bude APIDRA® 3ml zásobní vložky opět dostupná
Naše společnost pracuje na tom, aby normální zásobování bylo obnoveno na počátku roku 2012. O obnovení
dodávek budeme Vašeho lékaře informovat.
S úctou
Váš diabetologický team, Sanofi
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