Insulina Tresiba®

(insulina degludec [otrzymywana metodą
rekombinacji DNA], roztwór do wstrzykiwań)

Wskazówki ułatwiające rozróżnienie
stężeń leku przepisanego przez lekarza
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Wskazówki ułatwiające rozróżnienie
stężeń leku przepisanego przez lekarza
Ważne jest, aby mieć pewność, że stosuje Pani/Pan lek w stężeniu zaleconym przez lekarza.
Nazwa leku „Tresiba® 100 jednostek/ml” lub „Tresiba® 200 jednostek/ml” jest wyraźnie
zaznaczona na etykiecie wstrzykiwacza oraz na opakowaniu leku.
Etykieta i opakowanie leku Tresiba® 100 jednostek/ml mają kolor jasnozielony.
Etykieta i opakowanie leku Tresiba® 200 jednostek/ml mają kolor ciemnozielony
z motywem pasków. Na etykiecie i opakowaniu leku Tresiba® 200 jednostek/ml znajduje się
również czerwone oznaczenie z informacją o stężeniu leku.

Opakowanie leku Tresiba®
100 jednostek/ml, zawierające
5 wstrzykiwaczy w kartonie

Opakowanie leku Tresiba® 200
jednostek/ml, zawierające
3 wstrzykiwacze w kartonie
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Tresiba®

Tresiba®

o stężeniu 100 jednostek/ml

o stężeniu 200 jednostek/ml

Maksymalnie 80 jednostek
na wstrzyknięcie

Maksymalnie 160 jednostek
na wstrzyknięcie

kolor
jasnozielony

kolor
ciemnozielony

Jeśli nie rozróżnia Pani/Pan kolorów,
lek Tresiba® 200 jednostek/ml można także
odróżnić dzięki dwóm wypukłym kropkom
na przycisku podania dawki.
Zawiera 300 jednostek insuliny
w 3 ml roztworu
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Zawiera 600 jednostek insuliny
w 3 ml roztworu
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Unikanie pomyłek
Pacjenci niewidomi lub niedowidzący, którzy nie są w stanie odczytać liczby jednostek
w dawce korzystając z licznika dawki znajdującego się na wstrzykiwaczu, nie powinni
stosować wstrzykiwacza samodzielnie. Należy skorzystać z pomocy osoby dobrze widzącej
i przeszkolonej w zakresie stosowania wstrzykiwacza Tresiba®.
W celu uniknięcia przypadkowego pomylenia różnych stężeń leku Tresiba® oraz
ewentualnych innych przyjmowanych przez Panią/Pana insulin należy zawsze sprawdzić
etykietę insuliny w chwili jej otrzymania w aptece oraz przed każdym wstrzyknięciem.
Zastosowanie nieodpowiedniego stężenia insuliny lub niewłaściwego leku może
spowodować przyjęcie zbyt dużej lub za małej ilości insuliny. Zbyt duża dawka insuliny
może doprowadzić do hipoglikemii, czyli niskiego stężenia cukru we krwi. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Tresiba®, w tym błędy medyczne,
należy zgłaszać do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego tj. Novo Nordisk
Pharma Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, tel.: +48 (22) 444 49 00, fax:
+48 (22) 444 49 01 lub do lokalnych władz tj. Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.:
+48 (22) 49 21 301, fax: +48 (22) 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. Należy przestrzegać wszystkich
instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. W razie potrzeby należy
skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Kto nie powinien przyjmować
leku Tresiba®
P
 rzeciwwskazania do stosowania leku Tresiba® znajdują się w ulotce dołączonej
do opakowania.
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