Karta Ostrzegawcza
Pacjenta
Należy mieć tę kartę zawsze przy sobie i pokazać
ją każdemu pracownikowi personelu medycznego.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
stosowania produktu leczniczego Forxiga ®
(dapagliflozyna) – dotyczy wyłącznie
wskazania cukrzyca typu 1
Objawy cukrzycowej kwasicy ketonowej:
Jama ustna i żołądek: nudności lub wymioty, bóle
brzucha, uczucie nasilonego pragnienia/suchość
w jamie ustnej (oznaki odwodnienia), słodki lub
metaliczny smak w ustach.
Oddech, oddychanie i zapach: przyspieszony
i pogłębiony oddech, słodki zapach wydychanego
powietrza, nietypowy zapach moczu lub potu.
Inne objawy: podwyższony poziom ketonów w moczu
lub we krwi, szybka utrata masy ciała, zaburzenia
świadomości, uczucie nietypowej senności lub zmęczenia.
Jeżeli masz objawy cukrzycowej kwasicy
ketonowej, porozmawiaj ze swoim lekarzem lub
udaj się natychmiast do szpitala i niezwłocznie
przerwij przyjmowanie leku Forxiga®.
Pamiętaj:
U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Forxiga®
cukrzycowa kwasica ketonowa może wystąpić
nawet w sytuacji, gdy poziom cukru we krwi jest
poniżej 14 mmol/l (250 mg/dl). Określa się to jako
„euglikemiczna cukrzycowa kwasica ketonowa”.

Dane kontaktowe
pacjenta i lekarza

Imię i nazwisko pacjenta:
_______________________________________
Imię i nazwisko lekarza:
_______________________________________
Numer telefonu lekarza:
_______________________________________
Data rozpoczęcia leczenia
produktem leczniczym Forxiga®:
_______________________________________
Osoba z rodziny lub inna osoba
do kontaktu w sytuacjach nagłych:
_______________________________________
Numer telefonu osoby z rodziny lub innej
osoby do kontaktu:
_______________________________________

Informacje dla lekarzy,
farmaceutów i pielęgniarek
Ten pacjent przyjmuje produkt leczniczy Forxiga®
(dapagliflozyna) w leczeniu cukrzycy typu 1.
• Jest to lek stosowany dodatkowo do insuliny.
• Należy do grupy „inhibitorów SGLT-2”.
Należy czasowo przerwać stosowanie produktu
leczniczego Forxiga® przed zabiegiem chirurgicznym
lub hospitalizacją z powodu ciężkiego ostrego stanu
chorobowego.
Jeśli występują objawy cukrzycowej kwasicy
ketonowej, należy niezwłocznie ocenić pacjenta
pod kątem rozpoznania cukrzycowej kwasicy
ketonowej.
•	Ocenę pod kątem cukrzycowej kwasicy ketonowej
należy przeprowadzić niezależnie od stężenia
glukozy we krwi.
•	U pacjentów przyjmujących produkt leczniczy
Forxiga® cukrzycowa kwasica ketonowa może
wystąpić nawet w sytuacji, gdy stężenie glukozy
we krwi jest poniżej 14 mmol/l (250 mg/dl).
Określa się to jako „euglikemiczna cukrzycowa
kwasica ketonowa”.
Leczenie cukrzycowej kwasicy ketonowej
•	Jeżeli podejrzewasz cukrzycową kwasicę
ketonową: należy zapewnić pacjentowi
natychmiastową opiekę medyczną i natychmiast
odstawić lek Forxiga®.
•	Leczenie euglikemicznej cukrzycowej kwasicy
ketonowej wymaga: podania dodatkowej dawki
insuliny, spożycia dodatkowych węglowodanów
oraz podania płynów.
W żadnym wypadku nie należy całkowicie
lub tymczasowo przerywać insulinoterapii.

Niniejsze materiały, Przewodnik dla pacjenta
i opiekuna oraz ulotka dla pacjenta są dostępne
na stronie internetowej:
www.forxiga-rmp-pacjent.pl
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