
Na cestě  
        k rovnováze

Vyzkoušejte Lyumjev  
novou ultra rychlou formu inzulínu lispro1

Účinné snížení PPG a pohodlná aplikace přímo k jídlu1
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▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežá-
doucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
Zkrácený souhrn údajů o přípravku: Lyumjev 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce. Lyumjev 200 jednotek/ml KwikPen injekční roztok v předplněném peru: 
Jeden ml obsahuje insulinum lisprum* 100 jednotek (odpovídá 3,5 mg). Jeden ml obsahuje insulinum lisprum* 200 jednotek (odpovídá 6,9 mg). * produkováno E. coli technologií rekom-
binantní DNA. Terapeutické indikace: Lyumjev 100 jednotek/ml a Lyumjev 200 jednotek/ml je určen k léčbě dospělých s diabetem mellitem. Dávkování a způsob podání: Přípravek 
Lyumjev je prandiální inzulin určený k podávání v subkutánní injekci a má být podáván nula až dvě minuty před zahájením jídla.  Je možné jej také podat až 20 minut po zahájení jídla. Pří-
pravek Lyumjev 100 jednotek/ml je vhodný pro kontinuální subkutánní infuzi inzulinu (continuous subcutaneous insulin infusion, CSII) a užívá se pro krytí jak bolusové, tak bazální potřeby 
inzulinu. Přípravek Lyumjev 200 jednotek/ml nemá být podáván pomocí kontinuální subkutánní inzulinové (CSII) infuzní pumpy. Přípravek Lyumjev  200 jednotek/ml nemá být podáván 
intravenózně. Při předepisování přípravku Lyumjev je nutné vzít do úvahy jeho časný nástup účinku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 
látku. Hypoglykémie. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Je potřeba přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Vzhledem k časnějšímu nástupu účinku 
přípravku Lyumjev může k hypoglykémii po injekci/infuzi dojít v porovnání s ostatními prandiálními inzuliny dříve. Užívání nedostatečných dávek nebo přerušení léčby může vést k hy-
perglykémii a diabetické ketoacidóze, což jsou potenciálně smrtelné stavy. Kontrolu glykémie a predispozice k rozvoji hypoglykémie nebo hyperglykémie mohou ovlivnit změny inzulinu, 
koncentrace inzulinu a změny jeho výrobce, typu nebo způsobu podání. Tyto změny mají být prováděny pod pečlivým lékařským dohledem  a je třeba zvýšit frekvenci sledování hladiny 
glukózy. U pacientů s diabetem mellitem 2. typu mohou být zapotřebí úpravy dávkování souběžně užívaných antidiabetických léčiv. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater má 
být sledování hladiny glukózy intenzivnější a dávkování má být upraveno individuálně. Úprava dávkování může být potřeba také v případě, provozují-li pacienti zvýšenou fyzickou aktivitu 
nebo změní-li svou obvyklou stravu. Pacienti léčení inzulinem a TZD mají být sledováni pro známky a příznaky srdečního selhání. Rozvine-li se srdeční selhání, má být zváženo ukončení 
užívání TZD. Pacienti s poruchou zraku nemají přípravek Lyumjev užívat bez pomoci proškolené osoby. Aby se předcházelo záměně přípravku Lyumjev a jiných inzulinových přípravků, 
pacienti si vždy před podáním každé injekci mají zkontrolovat štítek inzulinu. Inzulin z pera Lyumjev 200 jednotek/ml nesmí být přetahován do stříkačky. Aby se zabránilo infekcím a ucpání 
jehly, pacienti mají pro podání každé injekce vždy použít novou jehlu. Pokud dojde k ucpání jehly, má být nahrazena novou jehlou. Interakce: Následující látky mohou snížit potřebu inzuli-
nu: antidiabetické léčivé přípravky, salicyláty, sulfonamidy, některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), inhibitory 
angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), blokátory receptorů pro angiotenzin II nebo analoga somatostatinu. Následující látky mohou zvýšit potřebu inzulinu: perorální antikoncepce, 
kortikosteroidy, hormony štítné žlázy, danazol, sympatomimetické přípravky, diuretika nebo růstový hormon. Fertilita, těhotenství a kojení: Přípravek může být podáván  v těhoten-
ství, vyžaduje-li to klinický stav. Přípravek Lyumjev může být podáván v průběhu kojení. U kojících pacientek s diabetem může být zapotřebí upravit dávku inzulinu, stravu nebo obojí. 
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Pacientova schopnost koncentrace a reakce může být v důsledku hypoglykémie zhoršena. To může být riskantní v situacích obzvláště 
vyžadujících tyto schopnosti (např. řízení auta nebo obsluhování strojů). Nežádoucí účinky:# Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem při léčbě  je hypoglykémie. Stejně jako v případě 
ostatních léčeb inzulinem se u pacientů může objevit vyrážka, zarudnutí, zánět, bolest, modřiny nebo svědění v místě podání injekce přípravku Lyumjev. V místě vpichu se může vyvinout 
lipodystrofie a kožní amyloidóza. Podezření na nežádoucí účinky nahlaste prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.
cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Předávkování: Předávkování způsobuje hypoglykémii s doprovodnými příznaky, mezi něž patří netečnost, zmatenost, palpitace, pocení, zvracení  
a bolest hlavy. Mírné epizody hypoglykémie je obvykle možné léčit perorálním užitím glukózy. Závažnější epizody s kómatem, epileptickým záchvatem nebo neuro-
logickou poruchou je možné léčit podáním glukagonu nebo intravenózním podáním roztoku glukózy. Uchovávání: Před prvním použitím: Uchovávejte  v chladnič-
ce (2ºC - 8ºC). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním balení, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním použití: Neuchovávejte v chladničce. 
Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním balení, aby byl přípravek chráněn před světlem. Pero uchovávejte s nasa-
zeným krytem, aby bylo chráněno před světlem. Balení, registrační čísla: EU/1/20/1422/001 Lyumjev 100 jednotek/ml injekční roztok v injekční lahvičce. 
EU/1/20/1422/014 Lyumjev 200 jednotek/ml KwikPen injekční roztok v předplněném peru 5x3 ml. Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,  
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. Datum poslední revize: 26.8.2020
# všimněte si prosím změn v souhrnu údajů o přípravku
Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnů údajů o přípravcích. Úplné znění souhrnů údajů o přípravcích obdržíte na 
adrese: ELI LILLY ČR, s. r. o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, tel.: 234 664 111.
Výdej přípravků je vázán na lékařský předpis. Léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
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