EDUKAČNÍ MATERIÁL
BAQSIMI
3 mg nosní zásyp
v jednodávkovém
obalu (glucagonum)

INFORMACE KE ŠKOLÍCÍ POMŮCCE
Uvnitř naleznete návod k použití školící
pomůcky – demo-aplikátoru a více
informací o přípravku Baqsimi.
INDIKACE
Přípravek Baqsimi je indikován k léčbě
závažné hypoglykemie u dospělých,
dospívajících a dětí ve věku od 4 let
s onemocněním diabetes mellitus.
Prosím seznamte se Souhrnem informací
o přípravku a Návodem k použití přípravku Baqsimi,
který je součástí balení přípravku Baqsimi.
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ŠKOLÍCÍ POMŮCKA
Důležité informace:
Tato pomůcka je určena k výuce a nácviku
hlavních kroků při podávání přípravku
Baqsimi. Je nutno si uvědomit následující
hlavní rozdíly mezi školící pomůckou
a skutečným přípravkem.
Školící pomůcka
– neobsahuje léčivo
– slouží pouze k demonstračním účelům
z hygienických důvodů se NEZASUNUJE
do nosní dírky
–n
 esmí se nosit a uchovávat společně
s přípravkem Baqsimi, zabrání se tak
případné záměně v případě závažné
hypoglykemie
Znovunastavení školící pomůcky
k opakovanému použití:
UCHOPTE prsty spodní
část pod špičkou (úzkým
koncem). Otáčejte tělem
pomůcky, dokud nedojde
k resetování pístu a
neobjeví se opět zelený
proužek.
Na rozdíl od školící pomůcky lze
jednodávkový obal s jednou dávkou
přípravku Baqsimi použít pouze jednou.

CO JE BAQSIMI?
Přípravek Baqsimi je léková forma
glukagonu, která se podává vstříknutím
prášku do nosní dutiny.
Kdy použít přípravek Baqsimi
•B
 aqsimi se používá v nebezpečné situaci
způsobené závažnou hypoglykémií, kdy
postižený není schopen jíst ani pít
a potřebuje pomoc jiné osoby.
•J
 e důležité, aby lidé v okolí pacienta
byli schopni případné příznaky této
nebezpečné situace rozpoznat a byli
připraveni poskytnout účinnou pomoc.
Vysvětlete pacientovi možné příznaky
závažné hypoglykémie:
• závrať
• nepozornost nebo zmatenost
• křeče nebo ztráta vědomí
• výkyvy nálady
• nedostatek koordinace
• třes nebo pocení

Na dalších stranách najdete informace
k podávání přípravku

BAQSIMI
3 mg nosní zásyp v jednodávkovém
obalu (glucagonum)
Nutné zásady pro osoby s diabetem,
kterým byl přípravek Baqsimi
předepsán:
• mít přípravek vždy po ruce
• ukázat svému okolí způsob použití
• s dělit svému okolí, kde mají Baqsimi
uložen
PODÁNÍ PŘÍPRAVKU BAQSIMI
– instrukce, které mají být vysvětleny
pacientovi:
•	Před použitím přípravku Baqsimi si
přečtěte návod k použití.
•	Své rodině a přátelům ukažte, kde máte
přípravek Baqsimi obvykle uložen,
a vysvětlete, jak se přípravek používá.
Musí vědět, jak přípravek použít před
tím, než jej budete potřebovat.
• N
 esnímejte ochrannou fólii ani
neotvírejte žlutou tubu, dokud není
potřeba podat dávku. Byla-li žlutá
tuba otevřená, mohla se do aplikátoru
(jednodávkového obalu) dostat vlhkost
a lék nemusí správně účinkovat.
•	Nestlačujte píst před zavedením do
nosu. Jinak dojde ke ztrátě jediné
dávky v jednodávkovém obalu

PODÁNÍ DÁVKY
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UCHOPTE aplikátor
(jednodávkový obal), jak
je vyobrazeno. Nestlačujte
píst před zavedením do
nosu.
ZAVEĎTE úzký konec
do jedné z nosních dírek.

STLAČTE píst až nadoraz,
dokud nepřestane být
vidět zelený proužek.

PRO ZHLÉDNUTÍ VIDEA,
JAK BAQSIMI POUŽÍVAT, NAVŠTIVTE
STRÁNKU www.baqsimi.eu/cz
PO PODÁNÍ DÁVKY
•	Je-li osoba s nízkou hladinou krevního
cukru v bezvědomí, otočte ji po podání
přípravku Baqsimi na bok.
• Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc.
•	Osobu s nízkou hladinou krevního cukru
přimějte, aby co nejdřív snědla jídlo či
vypila nápoj s vysokým obsahu cukru,
jako jsou sladkosti či ovocný džus.
•	Použitý aplikátor (jednodávkový obal)
a tubu vyhoďte.

Jakékoli podezření na závažný nebo
neočekávaný nežádoucí účinek a jiné
skutečnosti závažné pro zdraví léčených
osob musí být hlášeno Státnímu ústavu
pro kontrolu léčiv.
Podrobnosti o hlášení najdete na:
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek
Adresa pro zasílání je Státní ústav pro
kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance,
Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email:
farmakovigilance@sukl.cz
Tato informace může být také hlášena
společnosti Eli Lilly ČR telefonicky
tel.: 800 112 122 (ČR) nebo emailem:
phv_czsk@lilly.com
Aktuálně platný SmPC lze vyhledat na
webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv v sekci Databáze léků na
adrese
http://www.sukl.cz/modules/medication/
search.php
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