Kun tarvitset lisätietoja:

®

•	Keskustele lääkärisi, hoitajasi tai
apteekkihenkilökunnan kanssa.
•	Lue huolellisesti pakkausseloste, joka tulee
lääkkeesi mukana.
•	Soita Lilly MedInfoon 0800 140 240
(avoinna arkisin klo 9 - 15). Muina aikoina
jätä viesti vastaajaan, niin palvelemme sinua
mahdollisimman pian. Puhelu on sinulle
maksuton.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä
lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia
mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle
(www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55,
FI-00034 Fimea). Ilmoittamalla
haittavaikutuksista voit auttaa saamaan
enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.
Voit ilmoittaa Lillyn tuotteeseen liittyvän
haittavaikutuksen tai tuotevirhe-epäilyn
sähköpostitse laaketurva@lilly.com tai soittamalla
Oy Eli Lilly Finland Ab:n puhelinvaihteeseen
+358 9 854 5250.

VAIKEAN
HYPOGLYKEMIAN
HOITOON
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KÄYTTÖAIHE
Baqsimi® on tarkoitettu vaikean
hypoglykemian hoitoon aikuisille, nuorille
ja 4 vuotta täyttäneille lapsille, joilla on
diabetes mellitus.

MITÄ BAQSIMI® ON
• Baqsimi® on nenään annosteltava
glukagonijauhe. Glukagoni on luontainen
hormoni, jota muodostuu haimassa. Glukagoni
vaikuttaa päinvastoin kuin insuliini, eli se
nostaa veren sokeripitoisuutta.

• Baqsimi®-valmistetta käytetään vaikean
hypoglykemian (erittäin matalan verensokerin)
hoitoon, kun potilas ei pysty syömään tai
juomaan itse ja tarvitsee toisen apua.

• B
 aqsimi® on käyttövalmis valmiste, joka ei
vaadi sekoittamista. Kerta-annospakkaus
sisältää vakioannoksen.

• On tärkeää, että ympärilläsi olevat ihmiset
tunnistavat hypogykemian mahdolliset oireet,
jotta he voivat tarvittaessa auttaa sinua.

• B
 aqsimi®-valmiste ei vaadi sisäänhengitystä.
Baqsimi® -valmiste annetaan vaikean
hypoglykemian hoitoon vaikka olisit tajuton,
nenäsi olisi tukkoinen tai olisit ottanut jotain
nenän tukkoisuutta lievittävää valmistetta.

Mahdollisia hypoglykemian oireita voivat olla:

• B
 aqsimi®-valmistetta ei tarvitse säilyttää
jääkaapissa. Valmiste tulee säilyttää alle 30°C
lämpötilassa.
• T
 ämä potilasohje perustuu
Baqsimi® -valmisteen pakkauselosteeseen ja
käyttöohjeeseen. Lue aina pakkausseloste ja
käyttöohje huolellisesti ennen
kuin aloitat Baqsimi® -valmisteen käytön.
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MILLOIN BAQSIMI®-VALMISTETTA
KÄYTETÄÄN

• huimaus
• keskittymisvaikeus tai sekavuus
• kouristukset tai tajunnan menetys
• mielialan vaihtelut
• koordinaatiokyvyn heikentyminen
• vapina tai hikoilu
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MITEN BAQSIMI®-VALMISTETTA
KÄYTETÄÄN
Lue Baqsimi® -valmisteen käyttöohjeet
huolellisesti ennen käyttöä.
•	Kerro perheenjäsenillesi ja ystävillesi, miten
Baqsimi®-valmistetta käytetään. Heidän on
osattava käyttää Baqsimi® -valmistetta jo
ennen kuin sitä tarvitaan.

BAQSIMI®-VALMISTEEN
ANNOSTELU
Annoksen antaminen:
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• Ä
 lä poista suojapäällystettä äläkä avaa koteloa
ennen kuin olet valmis antamaan annoksen. Jos
kotelo on avattu, lääkkeeseen on voinut joutua
kosteutta, eikä lääke ehkä vaikuta oikein.

• PITELE
kerta-annospakkausta
sormien välissä kuten
kuvassa. Älä paina
annospainiketta ennen
nenään asettamista.

•	Älä paina annospainiketta ennen nenään
asettamista. Muussa tapauksessa kertaannospakkauksessa oleva kerta-annos menee
hukkaan.
•	Baqsimi®-valmistetta ei tule käyttää
pakkauksessa mainitun viimeisen
käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.
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• ASETA
kerta-annospakkauksen
kärki toiseen sieraimeen.

Annoksen valmistelu:
• Poista suojapäällyste vetämällä punaisesta
nauhasta.
• Avaa kansi ja ota kerta-annospakkaus kotelosta.
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• P
 AINA annospainike
kokonaan
pohjaan, kunnes
annospainikkeen vihreä
viiva ei enää näy.

Säilytä kerta-annospakkaus
suojapäällysteisessä kotelossa
annoksen antamiseen asti.
4
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BAQSIMI®-VALMISTEEN
ANNOSTELU (jatkuu)

KERRO LÄHEISILLESI,
ETTÄ SINULLA ON BAQSIMI®VALMISTE MUKANASI.

Annoksen antamisen jälkeen:
Jos potilas on tajuton, käännä hänet Baqsimi®valmisteen antamisen jälkeen kylkiasentoon
tukehtumisen estämiseksi.
Soita heti hätänumeroon 112.

Alla olevassa keltaisessa Baqsimi®-kortissa on
ohjeita, miten toimia vaikeassa hypoglykemiassa.
Pidä keltaista korttia mukanasi.
Kirjoitathan kortin tyhjään kohtaan, missä säilytät
Baqsimi®-valmistetta.

Kannusta potilasta syömään tai juomaan
runsaasti sokeria sisältävää välipalaa, kuten
makeisia tai hedelmämehua, mahdollisimman
pian.
Hävitä käytetty kerta-annospakkaus ja kotelo.

VAIKEASSA
HYPOGLYKEMIASSA ETSI
KELTAINEN KOTELO.

Voit katsoa Baqsimi®-valmisteen
käyttöohjevideon osoitteessa
www.baqsimi.eu.

MINULLA ON
DIABETES.
VAIKEASSA
HYPOGLYKEMIASSA
EN PYSTY
AUTTAMAAN
ITSEÄNI.
Etsi pieni keltainen kotelo.
Säilytän sitä

Säilytä kerta-annospakkaus
suojapäällysteisessä kotelossa annoksen
antamiseen asti. Seuraa käyttöohjeita ja
soita hätänumeroon 112.
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