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06.09.2016

Pomembne varnostne informacije za osebe s sladkorno boleznijo, ki
imajo v lasti zdravilo GlucaGen® HypoKit
Družba Novo Nordisk izvaja odpoklic ene serije zdravila GlucaGen® HypoKit v Sloveniji.
Zdravilo GlucaGen® Hypokit se uporablja za zdravljenje hude hipoglikemije (nizkega
krvnega sladkorja) pri osebah s sladkorno boleznijo, ki prejemajo insulin.
Preiskava, ki jo je opravila družba Novo Nordisk, je pokazala, da so se v malem številu
primerov (0,006 %) igle v nekaterih serijah kompletov GlucaGen® HypoKit snele z
injekcijske brizge. Da se zagotovi varnost bolnikov, se je družba Novo Nordisk odločila za
odpoklic vseh zdravil prizadetih serij od veletrgovcev, lekarn in bolnikov.
Številka odpoklicane serije zdravila GlucaGen® HypoKit in datum izteka roka uporabnosti
v Sloveniji sta:
Št. serije
FS6Y320

Datum izteka roka uporabnosti
10/2018

Številka serije je natisnjena na kompletu zdravila GlucaGen® HypoKit, kot je prikazano v
rdečem okvirčku (slika 1).

Slika 1. A) Komplet zdravila GlucaGen® HypoKit, na katerem je z rdečim okvirčkom označeno mesto, kjer je
številka serije. B) Bližnji prikaz številke serije.
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Kako ukrepati, če imate v lasti komplet zdravila GlucaGen® HypoKit z zadevno
številko serije:
•

Vrnite svoje zdravilo GlucaGen® HypoKit z zgoraj omenjeno številko serije v svojo
lekarno. Ko boste vrnili zdravilo, boste v lekarni brezplačno dobili nadomestno
zdravilo GlucaGen® HypoKit.

Zdravilo GlucaGen® Hypokit se uporablja za zdravljenje hude hipoglikemije
(nizkega krvnega sladkorja), če izgubite zavest ali ne morete zaužiti vira
sladkorja. Zato je pomembno, da imate na voljo delujoč komplet zdravila
GlucaGen® HypoKit, ki ga je mogoče učinkovito uporabiti. Prosimo vas, da
preverite številko serije na svojem zdravilu GlucaGen® HypoKit in ukrepate, kot
priporočamo v tem obvestilu.
Če imate kakšen komplet zdravila GlucaGen® HypoKit s številko serije, ki NI navedena v
zgornji tabeli, ste lahko brez skrbi in lahko ste prepričani, da bo zdravilo delovalo, kot je
predpisano.
V primeru vprašanj prosimo pokličite na 01 81 08 700 ali nas kontaktirajte
preko elektronske pošte na naslov info@novonordisk.si.
Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti in vas lepo pozdravljamo.
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