
Lyxumia 
 
Lyxumia je zdravilo za sladkorno bolezen, ki 
vsebuje zdravilno učinkovino liksisenatid. Na voljo 
je v obliki raztopine za injiciranje v predhodno 
napolnjenih peresnikih, ki v vsakem odmerku 
vsebujejo 10 ali 20 mikrogramov liksisenatida.  
 

Shranjevanje zdravila Lyxumia  
 
Pred prvo uporabo: shranjujte v hladilniku (2 °C – 
8 °C). Ne zamrzujte. Shranjujte proč od 
zamrzovalnega razdelka hladilnika.  
 
Med uporabo injekcijskega peresnika: peresnik, 
ki je shranjen na temperaturi do 30 °C, lahko 
uporabljate 14 dni (beri navodila za uporabo, ki so 
priložena v škatlici zdravila!). 
 
 Kako se zdravilo Lyxumia uporablja?  
Zdravilo Lyxumia se injicira enkrat na dan, vsakič 
eno uro pred istim obrokom. Izbrati je treba 
obrok, pri katerem je injiciranje zdravila Lyxumia za 
vas najbolj praktično; potem je treba injekcijo 
zdravila Lyxumia po možnosti uporabljati vsak dan 
pred istim obrokom!  
Če izpustite odmerek zdravila Lyxumia, si ga 
lahko injicirate v uri pred naslednjim obrokom. 
Ne uporabite dveh odmerkov hkrati, da bi 
nadomestili pozabljeno injekcijo. 
 
Odlaganje peresnika 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med 
gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s 
farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 
okolje. 

 
 
 
 
 

Izberite svoje mesto injiciranja 
 
Injicira se pod kožo v trebušno steno (sprednji del 
pasu) ali stegno. Če vam injekcijo da druga oseba, 
vam zdravilo lahko injicira v vašo nadlaket. 
 

 

 

 
Odmerjanje in način uporabe 
 
Začetni odmerek: zdravljenje se začne z 10 mcg 
zdravila Lyxumia enkrat na dan 14 dni (zeleni 
peresnik).  
 
Vzdrževalni odmerek: od 15. dne po začetku 
zdravljenja je stalni vzdrževalni odmerek 20 mcg 
zdravila Lyxumia enkrat na dan (škrlatni 
peresnik). 
 

 

 

 

 

Kako začeti? 

 
Aktivirajte peresnik na dan, ko boste zdravilo 
prvič injicirali! 
 
Pred injiciranjem odmerka morate iz novega 
peresnika najprej odstraniti odvečno tekočino. To 
je treba narediti le enkrat in ta postopek 
imenujemo "aktivacija".  
Aktivacija je potrebna, da preverite pravilno 
delovanje peresnika in zagotovite, da je odmerek 
za vaše prvo injiciranje pravilen.  
Ne ponavljajte postopka aktivacije, ker sicer iz 
peresnika Lyxumia ne boste dobili 14 odmerkov!  
                                                                                             
 

1. korak: snemite pokrovček peresnika 

in peresnik preverite. 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

Preverite tekočino. Biti 
mora bistra in brezbarvna. 

Prepričajte se, da je 
aktivacijsko okence 
oranžno. 



2. korak: namestite iglo in odstranite pokrovčka  
igle. 
 
 

 
 
3. korak: izvlecite gumb za injiciranje. 
 
Puščica bo zdaj kazala k igli                                         
                                              Gumb za injiciranje 

                  
                                                    
4. korak: pritisnite gumb za injiciranje in ga 
držite, da boste odstranili odvečno tekočino. 
 
Morda boste čutili ali slišali "klik".  
 
Držite gumb za injiciranje pritisnjen in počasi 
preštejte do 5, da boste iztisnili zadnje kapljice. 
 

 
 
 

 
5. korak: peresnik je zdaj aktiviran. Tega 
peresnika ne aktivirajte več.  
 
Spodnji sliki kažeta, kako se aktivacijsko okence 
na gumbu za injiciranje po aktivaciji spremeni. 
 

 
 
VSAKODNEVNA UPORABA PERESNIKA  
 

(glej navodila za uporabo, ki so priložena v škatlici 
zdravila!).  
Vsak dan si injicirajte en sam odmerek. 
1. Snemite pokrovček peresnika in peresnik 
preverite. 
2. Namestite novo iglo in odstranite pokrovčka 
igle. 
3. Izvlecite gumb za injiciranje. 
4. Pritisnite in držite gumb za injiciranje, da 
boste injicirali odmerek. 
5. Iglo po vsakem injiciranju odstranite in 
zavrzite. 
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Diabetološka ambulanta 

 

 

 

 

 

 

 
 


