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 רופא/ה נכבד/ה

 רוקח/ת נכבד/ה
 

  .ןעודכ Basaglar של התכשיר למשתמש ןחברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלו

 שינויים המהווים החמרה מסומנים בצהוב, מידע שהתווסף מסומן בכחול ומידע שהוסר מסומן באדום.

פס על ידי פנייה לבעל מוד והבריאות וניתן לקבלבמאגר התרופות שבאתר משרד  םמפורס משתמשל ןהמעודכ ןהעלו
:הרישום  

 
9606234-09, טל':  רעננה, 4השיזף אלי לילי ישראל בע"מ,   

 
               ,בברכה

רונן שוורץ                                                                                                                                       
רוקח ממונה                                                                                                                                                        

 

Basaglar 

 בסגלר

Basaglar (insulin glargine) 100 units/mL solution for injection in a pre-filled pen.  

Each mL contains 100 units insulin glargine* (equivalent to 3.64 mg). 

Each pen contains 3 mL of solution for injection, equivalent to 300 units. 

 ההתוויה המאושרת לתכשיר:

Treatment of adult patients 18 years and over with type 1 or type 2 diabetes mellitus who require basal 
(long acting) insulin for the control of hyperglycemia. 

 הינם:  למשתמש  העדכונים העיקריים בעלון

 פן בקוויק לשימוש  הוראות
 לשימוש מוכן בעט להזרקה תמיסהמ"ל  /יחידות 100 בסגלר

 ין'גלרג אינסולין
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 השימוש טרם אלו הוראות לקרוא נא
 

קוויק פן חדש. ייתכן כי יהיה בהן מידע חדש.  בסגלרובכל פעם שאתה מקבל  בסגלרקרא את ההוראות לשימוש טרם תחילת השימוש ב
 מידע זה אינו מהווה חלופה לשיחה עם איש צוות רפואי המטפל בך אודות מצבך הרפואי או הטיפול שלך.

 
מ"ל) של אינסולין גלרג'ין. עט אחד יכול לשמש אותך למספר רב של  3יחידות ( 300קוויק פן ("עט") הוא עט חד פעמי המכיל  בסגלר

-אם המנה שלך היא מעבר ליחידות בהזרקה אחת.  6080 -ל 1ות. ניתן לכוון את העט יחידה אחת בכל פעם. אתה יכול להזריק בין הזרק
גיע ת הבוכנה. הזז כלל כי היאתכן ולא תבחין ירק במעט בכל הזרקה וי הזז הבוכנה. יחידות, תצטרך לבצע יותר מזריקה אחת 6080

 היחידות שבעט.  300לסוף המחסנית רק כאשר השתמשת בכל 
 
 
 

 בחירת המנה
 יחידות בהזרקה אחת.  6080 -ל 1אתה יכול להזריק בין  •
 ת, תצטרך לבצע יותר מזריקה אחת. יחידו  6080 -אם המנה שלך היא מעבר ל •
 
 
 

 
 :9שלב 

 בחר את מקום ההזרקה.
 
עורי) באזור הבטן, -מוזרק מתחת לעור (באופן תת בסגלר •

 הישבן, הרגל העליונה או הזרוע העליונה. 
 
 איש הצוות הרפואי המטפל בך.הכן את העור לפי המלצת  •
 

 
 

 

 


