
 Для пацієнтів, не компенсованих на поточній терапії*

СОЛІКВА – ШЛЯХ ДО КОНТРОЛЮ НАД ДІАБЕТОМ

*Маються на увазі дорослі пацієнти з ЦД 2 типу, що неконтрольовані на пероральних цукрознижувальних препаратах або базальному інсуліні.
** В дослідженні Tabák, Á.G. et al. пацієнти із групи комбінації інсуліну гларгіну та ліксисенатиду знизили вагу в середньому на 0,3 кг до 24 
тижня лікування, в той час як пацієнти на базал-болюсному режимі набрали 0,6 кг. В дослідженні SoliMix комбінація інсуліну гларгіну та 
ліксисенатиду знижувала вагу в середньому на 0,7 кг до 26 тижня лікування, а премікс інсулін збільшував на 1,2 кг. 
1. Á. Tabák, J. Anderson, P. Aschner. Efficacy and Safety of iGlarLixi, Fixed-Ratio Combination of Insulin Glargine and Lixisenatide, Compared with 
Basal-Bolus Regimen in Patients with Type 2 Diabetes: Propensity Score Matched Analysis. Diabetes Ther. 2020 Jan;11(1):305-318.   
2. McCrimmon R, et al. Diabetes Obes Metab 2021;23:1221–31 
Інформація про препарат СОЛІКВА†, розчин для ін`єкцій, 100 Од./мл+50 мкг/мл та 100 Од/мл +33 мкг. Лікарська форма. Розчин для 
ін’єкцій. Фармакотерапевтична група. Лікарські засоби , що застосовуються при цукровому діабеті, інсуліни та їхні аналоги тривалої дії для 
ін’єкційного введення. Код АТС А10АЕ54. Фармакологічні властивості†. Препарат СОЛІКВА – це комбінація двох діючих речовин із 
взаємодоповнюючими механізмами дії для покращення контролю глікемії, а саме інсуліну гларгіну (аналог інсуліну, головною метою якого 
є контроль рівнів глюкози в плазмі крові натще) та ліксисенатиду (агоніст рецепторів до GLP-1, головною метою якого є контроль 
постпрандіальних рівнів глюкози). Показання. Для лікування дорослих пацієнтів із недостатньо контрольованим цукровим діабетом 2 типу з 
метою покращення контролю глікемії як доповнення до дієти і вправ на додаток до метформіну з інгібіторами натрій-гюкозного котранспор-
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теру 2-го типу або без них. Протипоказання. Гіперчутливість до діючих речовин або до будь-якої допоміжної речовини, що входить до 
складу препарату. Спосіб застосування та дози†. Діапазон дозування становить 10-40 одиниць (шприц-ручка СОЛІКВА 10-40), або 30-60 
одиниць (шприц-ручка СОЛІКВА 30-60). Дозування повинно підбиратись індивідуально з урахуванням індивідуальної відповіді хворого, а 
його титрування здійснюється відповідно до потреби пацієнта в інсуліні. Дозування ліксисенатиду підвищується або знижується разом з 
дозуванням інсуліну гларгіну. Ін’єкція препарату СОЛІКВА повинна здійснюватись один раз на добу в межах однієї години перед їжею. 
Побічні реакції†. Побічними реакціями, про які найчастіше повідомлялось під час лікування препаратом СОЛІКВА, були гіпоглікемія та 
розлади з боку шлунково-кишкового тракту. Упаковка. № 3: по 3 мл у картриджі, вмонтованому у одноразову шприц-ручку, по три 
шприц-ручки у картонній коробці. Категорія відпуску. За рецептом. 
† Інформація подана скорочено. Повна інформація про препарат міститься в інструкції для медичного застосування препарату СОЛІКВА 
(розчин для ін`єкцій, 1 мл розчину містить 100 Од інсуліну гларгіну та 50 мкг ліксисенатиду, або 100 Од інсуліну гларгіну та 33 мкг 
ліксисенатиду). РП в Україні № UA/16775/01/01 та № UA/16774/01/02. Наказ МОЗ України №2732 від 09.12.2021. 
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. 
ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». Київ, 01033, вул. Жилянська, 48–50а, 
тел.: +38 (044) 354 20 00, факс: +38 (044) 354 20 01. www.sanofi.ua   

ефективніше знижує рівень HbA1c
рідше викликає епізоди гіпоглікемії, в тому числі нічні
дозволяє зменшити добову дозу інсуліну
попереджує набір та сприяє зниженню маси тіла**

вводиться 1 раз на добу

СОЛІКВА порівняно з режимами інсулінотерапії 
базал-болюс та премікс1,2:


