®

(glukagon) nesepulver 3mg

RIKTIG BRUK
AV BAQSIMI
NESEPULVER

INDIKASJON
BAQSIMI® er indisert til behandling av alvorlig
lavt blodsukker (hypoglykemi) hos voksne, ungdom
og barn 4 år og eldre med diabetes mellitus.
Les også pakningsvedlegget og
bruksanvisningen som medfølger BAQSIMI.
Disse kan du søke opp på www.felleskatalogen.no.

HVA ER BAQSIMI

HVORDAN BRUKE BAQSIMI

• B
 AQSIMI er en form av glukagon som administreres
som et puff i nesen. Det har motsatt virkning av
insulin og øker blodsukkeret.

Les bruksanvisningen før bruk av BAQSIMI

• BAQSIMI er klar til bruk skal ikke blandes eller
tilpasses. Dosen er forhåndsinnstilt.

•	
Vis dine familiemedlemmer og venner hvor du
oppbevarer BAQSIMI, og forklar hvordan det brukes.
De skal kjenne til hvordan det brukes før du
trenger det.

• BAQSIMI trenger ikke å bli inhalert. Baqsimi gis i
tilfeller med alvorlig lavt blodsukker, selv om du
er bevisstløs, nesen din er tett eller du har brukt
slimhinneavsvellende legemidler.

• I kke fjern plastforseglingen eller åpne røret før du
er klar til å gi dosen. Om røret har vært åpnet, kan
endosebeholderen ha blitt utsatt for fuktighet. Dette
kan føre til at legemidlet ikke virker som forventet.

• BAQSIMI trenger ikke å bli oppbevart i kjøleskap.
Det skal oppbevares ved høyst 30°C.

•	
Ikke trykk ned stemplet før dosen er klar til å gis.
Enkeltdosen i endosebeholderen vil da gå tapt.
•	
Bruk ikke BAQSIMI etter utløpsdatoen som er angitt
på esken, røret og endosebeholderen.

NÅR BRUKES BAQSIMI
• B
 AQSIMI brukes når noen har et tilfelle med
alvorlig lavt blodsukker, hvor personen er ute av
stand til å spise eller drikke, og trenger hjelp fra
andre.

Forbered dosen umiddelbart før bruk:
• Fjern plastforseglingen ved å dra i den røde stripen.
• Åpne lokket og ta endosebeholderen ut av røret.

•	Det er viktig at personer rundt deg kjenner igjen
mulige tegn på alvorlig lavt blodsukker, slik at de
kan være forberedt og skikket til å hjelpe.
Mulige tegn på alvorlig lavt blodsukker inkluderer:
• Svimmelhet
•	
Uoppmerksomhet eller
forvirring
• Kramper eller tap av
bevissthet

• Humørsvingninger
• Tap av koordinasjon
• Skjelving eller svetting

Oppbevar BAQSIMI i det forseglede
røret frem til den skal brukes.

2

3

Hvordan gi Baqsimi

1
• HOLD endosebeholderen
som anvist. Ikke trykk på
stemplet før innføring i
nesen.

2
• INNFØR tuppen forsiktig
i ett av neseborene inntil
fingeren berører utsiden
av nesen.

3
• T
 RYKK stemplet helt inn
med tommelen til den
grønne linjen på stemplet
ikke lenger er synlig.

Etter at dosen er gitt:
Dersom personen er bevisstløs skal personen legges i
sideleie etter at BAQSIMI er gitt.
Kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.
Forsøk å få personen med lavt blodsukker til å spise
eller drikke noe sukkerholdig, som søtsaker eller
fruktjuice, så fort som mulig.
Kast den brukte beholderen og røret.

BAQSIMI® er et varemerke eid eller lisensiert
av Eli Lilly and Company, dets datterselskap
eller tilknyttede.
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