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ΜΗΝΥΜΑ

Η Εταιρεία Έρευνας του Διαβήτη σε συνεργασία με το Διαβητολογικό 

Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο 

Νοσοκομείο, διοργανώνει συνεχώς από το 1979 τα Ετήσια Μετεκπαιδευτικά 

Σεμινάρια για τον Σακχαρώδη Διαβήτη «Βάσος Καραμάνος», τα οποία έχουν από 

καιρό γίνει θεσμός για την εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών στον Σακχαρώδη 

Διαβήτη.

Φέτος, πάλι λόγω COVID-19, τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν Διαδικτυακά, 

στις 28 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2022.

Τα Σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθούν Ιατροί (Παθολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, 

Γενικοί Ιατροί) του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ιδιώτες.

Η συμμετοχή των ιατρών είναι ΔΩΡΕΑΝ, και γίνεται δεκτή μόνο μετά από 

δηλώσεις.

Στόχος της Μετεκπαίδευσης είναι η διδασκαλία τόσο των κλασικών γνώσεων 

για τον Σακχαρώδη Διαβήτη όσο και των τελευταίων εξελίξεων σε όλους τους 

τομείς της Διαβητολογίας. 

Είναι χαρά και τιμή για εμάς να σας καλωσορίσουμε να συμμετάσχετε και 

φέτος στα Σεμινάρια που οργανώνει η Εταιρεία μας.

 

 Με τιμή,

Αναστασία Θανοπούλου
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη Πανεπιστημίου Αθηνών 

Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική 

ΓΝΑ Ιπποκράτειο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. Θανοπούλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ. Νούτσου

ΜΕΛΟΣ Φ. Κυριακού              
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ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αποστόλου Ουρανία 
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια  
Γ' Παθολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού 
Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας "Άγιος Παντελεήμων", 
Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Κ.Υ. Σαλαμίνας, 
Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Γ.Ν. Δυτικής 
Αττικής  

Αρμακόλας Αθανάσιος 
Αν. Καθηγητής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ  
Μοριακή Παθολογία 
 
Γρηγοροπούλου  Πηνελόπη 
Παθολόγος με εξιδίκευση στο Σακχαρώδη 
Διαβήτη, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική-
Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ  

Δαγαλάκη  Ιωάννα 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος Διευθύντρια 
Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου ΓΝΑ  

Διακουμοπούλου Ευανθία 
Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη 
Διαβήτη,  Διευθύντρια ΕΣΥ, Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο,  
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  

Θανοπούλου  Αναστασία 
Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους 
Διαβήτη ΕΚΠΑ, Β’Πανεπιστημιακή Παθολογική 
Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, 
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

Κόκκινος Αλέξανδρος 
Αν. Καθηγητή Παθολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο,  
Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  

Κουτσοβασίλης Αναστάσιος 
Επιμ. Α', Γ' Παθολογικού Τμήματος και 
Διαβητολογικού Κέντρου, Υπεύθυνος  
Λιπιδαιμικού Ιατρείου Γ.Ν. Νίκαιας  

Κυριαζής Ιωάννης 
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθυντής  
Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού 
Ιατρείου Γ.Ν.Α.  ΚΑΤ    

Κυριάκου Φανή 
Επιμελήτρια Α', Β' Παθολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 

Λαμπαδιάρη Βάϊα 
Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδους 
Διαβήτη ΕΚΠΑ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική Μονάδα Ερεύνης και Διαβητολογικό Κέντρο 
Ιατρικής Σχολής, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
 
Λιάτης Σταύρος 
Παθολόγος, Διαβιτολόγος με εξειδίκευση 
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθυντής ΕΣΥ, 
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & 
Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  

Λυμπερόπουλος Ευάγγελος 
Καθηγητής Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων 
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Α' Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. "ΛΑΪΚO"  

Μακρυλάκης Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Παθολογίας - Μεταβολικών Νοσημάτων 
ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Μαμάκου  Βασιλική 
Επιμελήτρια Α' Παθολογικής,  
Ψ.Ν.Α. «Δρομοκαΐτειο», MD, PHD  

Μαυρογιαννάκη Αναστασία 
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια  
Β’ Παθολογική Κλινική & Υπεύθυνη Διαβητολογικού 
Κέντρου Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.,  
Πρόεδρος Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας  

Μερίτση Αγγελική 
Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ', Β’ Παθολογική, 
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ.  

Μπουτάτη Ελένη 
Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη, 
Λοιμωξιολόγος ΕΚΠΑ, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

Νούτσου Μαρίνα 
Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διευθύντρια, 
Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική & 
Διαβητολογικό Κέντρο ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  
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Παπαζαφειροπούλου Αθανασία 
Παθολόγος με εξιδείκευση στο Διαβήτη, 
Επιμελήτρια Α’, 1ο Παθολογικό τμήμα και 
διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν.Π Τζάνειο 
 
Πασπαλιάρη Σοφία 
Κλινική Διαιτολόγος, MSc., Προϊσταμένη, 
Τμήμα Διαιτολογίας, Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»   

Ράπτης Αθανάσιος 
Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδη Διαβήτη 
ΕΚΠΑ, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - 
Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο ΕΚΠΑ, 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

Σωτηρόπουλος  Αλέξιος 
Παθολόγος - Διαβητολόγος & Γενικός Ιατρός, 
Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος & 
Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Νίκαιας -Πειραιά 
«Άγιος Παντελεήμων» 

Τεντολούρης Νικόλαος 
Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & 
Διαβητολογικό Κέντρο ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»   

Τσιούφης Κωνσταντίνος 
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»  

Φραγκούλης  Χρήστος 
Καρδιολόγος, Επιμ. Β', Γ.Ν.Α. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"  

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης 
Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

Χατζηαγγελάκη Ερυφίλη 
Καθηγήτρια Παθολογίας - Μεταβολικών 
Νοσημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική - Μονάδα 
Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
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            Ετήσια Μετεκπαιδευτικά Σεµινάρια για το 

ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ   “ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ”
28ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202202∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚ
ΤΥΑΚΑ

www.karamanosseminars.gr 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΙΑΒΗΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
µε το ∆ιαβητολογικό Κέντρο
της Β’ Παθολογικής Κλινικής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
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Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

16:00 – 17:00 Παθογένεια του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2

 Β. Λαμπαδιάρη

17:00 – 17:30 Παθογένεια και πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1

 Ε. Χατζηαγγελάκη

17:30 – 18:00 Κλινική εικόνα και Διάγνωση του Σακχαρώδους Διαβήτη

 Ε. Διακουμοπούλου

18:00 – 18:30 Πρόληψη του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2

 Φ. Κυριάκου

18:30 – 19:00 Η άσκηση στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη

 Ι. Κυριαζής

19:00 – 19:30 Είδη διατροφής και διαιτολογίων για την αντιμετώπιση του

 Σακχαρώδους Διαβήτη

 Σ. Πασπαλιάρη
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Νοεμβρίου 2022Τρίτη 29

16:00 – 16:30 Δυσλιπιδαιμία και Σακχαρώδης Διαβήτης. Ορισμός της 

δυσανεξίας στις στατίνες και θεραπευτικές επιλογές

 Μ. Νούτσου

16:30 – 17:00 Υπέρταση και Σακχαρώδης Διαβήτης

 Κ. Τσιούφης

17:00 – 17:30 Σακχαρώδης Διαβήτης και Καρδιά

 Χ. Φραγκούλης

17:30 – 18:00 Σακχαρώδης Διαβήτης κύησης και καρδιαγγειακά νοσήματα

 Ε. Μπουτάτη

18:00 – 18:30 Αθηρωμάτωση: Εγκεφαλική, Καρωτιδική και Περιφερική  

αγγειακή νόσος

 Ε. Λυμπερόπουλος

18:30 – 19:00 Σακχαρώδης Διαβήτης και λιπώδες ήπαρ

 Α. Μερίτση
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Νοεμβρίου 2022Τετάρτη 30

16:00 – 16:30 Nεφρική νόσος σχετιζόμενη με το σακχαρώδη διαβήτη

 Α. Ράπτης

16:30 – 17:00 Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

 Ι. Δαγαλάκη

17:00 – 17:30 Διαβητική νευροπάθεια και διαβητικό πόδι

 Ν. Τεντολούρης

17:30 – 18:00 Διαβητική Κετοξέωση – Μη κετωτική Υπερωσμωτική Κατάσταση

 Α. Μαυρογιαννάκη

18:00 – 18:30 Νεότερα δεδομένα για την παχυσαρκία

 Α. Κόκκινος

18:30 – 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΗΞΗ

 Προεδρείο: Α. Θανοπούλου

 

 Καρδιο – νεφρο – μεταβολική θεραπευτική προσέγγιση 

 στο Διαβήτη τύπου 2. Από την Ευγλυκαιμία στην προστασία  

Οργάνων. Νεότερα Δεδομένα

 Μ. Νούτσου

19:00 – 19:30 Σακχαρώδης διαβήτης, γνωσιακές και συναισθηματικές  

διαταραχές

 Β. Μαμάκου
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Δεκεμβρίου 2022Πέμπτη 1

16:00 – 16:30 Η Θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 1

 Α. Κουτσοβασίλης

16:30 – 17:00 Κατηγορίες αντιδιαβητικών φαρμάκων. Είδη και ιδιότητες

 Π. Γρηγοροπούλου

17:00 – 17:30 Ασυνήθεις επιπλοκές (ή συνοσηρότητες) του Σακχαρώδους 

Διαβήτη

 Α. Θανοπούλου

17:30 – 18:00 Η σημασία του αυτοελέγχου και της εκπαίδευσης του ασθενούς 

στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη. Κλινικά 

παραδείγματα

 Ο. Αποστόλου
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Δεκεμβρίου 2022Παρασκευή 2

16:00 – 16:30 Η υπογλυκαιμία στο Σακχαρώδη Διαβήτη και αντιμετώπισή της

 Α. Παπαζαφειροπούλου

16:30 – 17:00 Σακχαρώδης Διαβήτης και καρκίνος

 Α. Αρμακόλας

17:00 – 18:00 Νέος θεραπευτικός αλγόριθμός για το Σακχαρώδους Διαβήτη 

τύπου 2 όπως προτείνεται από τις ADA και EASD

 Σ. Λιάτης

18:00 – 18:30 Η  τεχνολογία  στην  υπηρεσία  του  ασθενούς  με  σακχαρώδη  

διαβήτη: Αντλίες – Συστήματα συνεχούς καταγραφής – 

Αισθητήρες

 Π. Χαλβατσιώτης

18:30 – 19:00 Νέα μέτρα εκτίμησης της ρύθμισης του Σακχαρώδη Διαβήτη

 Κ. Μακρυλάκης

19:00 – 19:30 Μελέτες – ορόσημα στο Σακχαρώδη Διαβήτη

 Α. Σωτηρόπουλος
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ
Τα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν 

Διαδικτυακά στις 28 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου 2022.

ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στους Συνέδρους θα χορηγηθούν 22 Μόρια Συνεχιζόμενης 

Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Π.Ι.Σ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα μαθήματα απευθύνονται σε Ειδικευόμενους και Ειδικούς 

Ιατρούς και η συμμετοχή είναι Δωρεάν. 

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Σύνεδρους περιλαμβάνει: 

• Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, 

• e-Συνεδριακό Υλικό, 

• e-Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Για Εγγραφές και Χορηγίες απευθυνθείτε 

στη Γραμματεία των Σεμιναρίων:

 

ERA LTD., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα 

Τηλ: 210 3634944, Φαξ: 210 3631690 

E-mail: info@era.gr, Web Site: www.era.gr
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή των Ετησίων Μετεκπαιδευτικών Σεμιναρίων
 για το Σακχαρώδη Διαβήτη  «ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ»
ευχαριστεί τις κάτωθι εταιρείες, που με την ενεργό συμμετοχή τους 
και την οικονομική τους ενίσχυση, συνέβαλαν σημαντικά 
στην πραγματοποίηση των Σεμιναρίων.

Τα ονόματα των χορηγών εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά

ΧΟΡΗΓΟΙ







†Για χρήση έως και 3 μήνες πριν. *NFC: Near Field Communication.
Βιβλιογραφία: 1. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ NovoPen Echo Plus, 11/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το NovoPen Echo® Plus επικοινωνήστε με τη Novo Nordisk Hellas.

Novo Nordisk Ελλάς Ε.Π.Ε.
Αλ. Παναγούλη 80 & Αγ. Τριάδας 65
153 43 Αγία Παρασκευή 
Τηλ.: 210 60 71 600 
http://www.novonordisk.gr
http://www.novonordisk.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

 Αυτόματη καταγραφή 800 τελευταίων χορηγήσεων
 Ένδειξη μνήμης δόσης από την τελευταία χορήγηση†

  Ασύρματη μεταφορά δεδομένων ασθενών μέσω τεχνολογίας NFC* 

NovoPen Echo® Plus:
Το νέο σύστημα χορήγησης 
ινσουλίνης με αξιόπιστη 
καταγραφή της δόσης της

Έξυπνες πένες. Καλύτερη φροντίδα.
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ABASAGLAR 100 μονάδες/ml KwikPen:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ABASAGLAR 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε ml περιέχει 100 μονάδες ινσουλίνης glargine* (αντιστοιχούν σε 3,64 mg). Κάθε πένα περιέχει 3 ml ενέσιμου διαλύματος, που αντιστοιχούν σε 
300 μονάδες ινσουλίνης. Η ινσουλίνη glargine παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA στην Escherichia coli. Θεραπευτικές ενδείξεις: θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: η ABASAGLAR περιέχει 
ινσουλίνη glargine, ένα ανάλογο ινσουλίνης με παρατεταμένη διάρκεια δράσης. Πρέπει να χορηγείται εφάπαξ ημερησίως οποιαδήποτε ώρα, αλλά κατά την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Το δοσολογικό σχήμα (δόση και χρόνος) της ABASAGLAR θα πρέπει να εξατομικεύεται. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, η 
ABASAGLAR μπορεί επίσης να χορηγηθεί με από του στόματος αντιδιαβητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η δραστικότητα αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δηλώνεται σε μονάδες. Οι συγκεκριμένες μονάδες αναφέρονται αποκλειστικά στην ινσουλίνη glargine και δεν είναι όμοιες με τις Διεθνείς Μονάδες (ΙU) ή με τις 
μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη δραστικότητα άλλων αναλόγων ινσουλίνης. Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: στους ηλικιωμένους με  προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη. Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, οι 
ανάγκες σε ινσουλίνη μπορεί να ελαττωθούν εξαιτίας της μειωμένης ικανότητας για γλυκονεογένεση και του ελαττωμένου μεταβολισμού της ινσουλίνης. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης glargine έχουν τεκμηριωθεί σε εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και μεγαλύτερα αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί σε 
παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών. Μετάβαση από άλλες ινσουλίνες στην ABASAGLAR: κατά την αλλαγή από μέσης ή μακράς διάρκειας δράσης ινσουλίνη σε ABASAGLAR, μπορεί να απαιτηθεί αλλαγή στη δόση της βασικής ινσουλίνης και της συγχορηγούμενης αντιδιαβητικής θεραπείας. Προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν από ινσουλίνη NPH χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα σε ABASAGLAR χορηγούμενη εφάπαξ ημερησίως, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων να ελαττώσουν την ημερήσια δόση της βασικής ινσουλίνης κατά 20-30%. Κατά τις πρώτες 
εβδομάδες η μείωση πρέπει, τουλάχιστον μερικώς, να εξισορροπείται από κάποια αύξηση της ινσουλίνης την ώρα του γεύματος. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα το δοσολογικό σχήμα θα πρέπει να προσαρμόζεται ατομικά. Όπως και με άλλα ανάλογα ινσουλίνης, οι ασθενείς με υψηλές δόσεις ινσουλίνης εξαιτίας των 
αντισωμάτων στην ανθρώπινη ινσουλίνη μπορεί να παρουσιάσουν βελτιωμένη ανταπόκριση στην ινσουλίνη με την ABASAGLAR. Μετάβαση από ινσουλίνη glargine 300 μονάδες/ml στην ABASAGLAR: η ABASAGLAR και η Toujeo (ινσουλίνη glargine 300 μονάδες/ml) δεν είναι βιοϊσοδύναμες και δεν είναι άμεσα 
εναλλάξιμες. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, οι ασθενείς, οι οποίοι αλλάζουν το σχήμα της βασικής ινσουλίνης τους από ένα σχήμα ινσουλίνης glargine 300 μονάδες/ml χορηγούμενο άπαξ ημερησίως σε σχήμα ABASAGLAR χορηγούμενο άπαξ ημερησίως, θα πρέπει να μειώσουν τη δόση τους περίπου 
κατά 20%. Τρόπος χορήγησης: η ABASAGLAR χορηγείται υποδορίως και δεν θα πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως. Δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα σακχάρου ή ινσουλίνης στον ορό μετά τη χορήγηση της ινσουλίνης glargine στην κοιλιακή, γλουτιαία ή δελτοειδή περιοχή. Η ABASAGLAR δεν 
πρέπει να αναμιγνύεται με καμιά άλλη ινσουλίνη ούτε να διαλύεται. Αντενδείξεις: υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: η ABASAGLAR δεν είναι η ινσουλίνη επιλογής για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Στην 
περίπτωση που η ρύθμιση του σακχάρου είναι ανεπαρκής ή υπάρχει τάση για επεισόδια υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η συμμόρφωση του ασθενούς στο καθορισμένο θεραπευτικό σχήμα, οι θέσεις των ενέσεων και η σωστή τεχνική τους καθώς και όλοι οι άλλοι σχετικοί παράγοντες. 
Υπογλυκαιμία: επειδή με την ινσουλίνη glargine ο εφοδιασμός της βασικής ινσουλίνης είναι πιο σταθερός, μπορεί να αναμένεται λιγότερο νυκτερινή υπογλυκαιμία αλλά περισσότερο πρωινή υπογλυκαιμία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συνιστάται εντατικότερη παρακολούθηση του σακχάρου του αίματος σε ασθενείς 
στους οποίους τα υπογλυκαιμικά επεισόδια μπορεί να σχετίζονται με ιδιαίτερες κλινικές καταστάσεις. Η παρατεταμένη δράση της υποδόριας ινσουλίνης glargine μπορεί να καθυστερήσει την ανάνηψη από υπογλυκαιμία. Συνδυασμός ABASAGLAR με πιογλιταζόνη: έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρδιακής 
ανεπάρκειας όταν συγχορηγήθηκε η πιογλιταζόνη με ινσουλίνη, ειδικότερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση συνδυασμένης θεραπείας πιογλιταζόνης με ABASAGLAR. Εφόσον χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός, οι ασθενείς πρέπει να 
παρακολουθούνται για σημεία και  συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, αύξηση βάρους και οίδημα. Η πιογλιταζόνη πρέπει να διακοπεί στην περίπτωση που παρουσιαστεί επιδείνωση των καρδιακών συμπτωμάτων. Έκδοχα: περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλ. είναι ουσιαστικά «ελεύθερο 
νατρίου». Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: ένας αριθμός ουσιών επηρεάζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης και μπορεί να απαιτήσουν αναπροσαρμογή της δόσης της ινσουλίνης glargine. Για τη χορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων ταυτόχρονα 
με την Abasaglar 100 μονάδες/ml KwikPen θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Δεν είναι διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη στην ινσουλίνη glargine. Τα δεδομένα από μεγάλο αριθμό εγκύων γυναικών (περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις 
έκβασης κύησης) τεκμηριώνουν απουσία συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών και δεν υπάρχει συγκεκριμένη δυσμορφική ή έμβρυο/νεογνική τοξικότητα από τη χρήση της ινσουλίνης glargine. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Η χρήση της ABASAGLAR μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 
επιλογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι αναγκαίο. Δεν είναι γνωστό εάν η ινσουλίνη glargine απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Δεν αναμένεται μεταβολική επίδραση στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη από τη ληφθείσα ινσουλίνη glargine, επειδή η ινσουλίνη glargine είναι ένα πεπτίδιο που διασπάται σε 
αμινοξέα στον ανθρώπινο γαστρεντερικό σωλήνα. Σε γυναίκες που θηλάζουν μπορεί να απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης ινσουλίνης και της δίαιτας. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν άμεση τοξικότητα στη γονιμότητα. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: η ικανότητα του ασθενούς να συγκεντρωθεί και να 
αντιδράσει  μπορεί να επηρεασθεί σαν αποτέλεσμα της υπογλυκαιμίας ή της υπεργλυκαιμίας. Ανεπιθύμητες ενέργειες: η υπογλυκαιμία, γενικά η πιο συχνή ανεπιθύμητη αντίδραση κατά την ινσουλινοθεραπεία, μπορεί να εμφανιστεί αν η δόση της ινσουλίνης είναι πολύ υψηλή σε σχέση με τις απαιτήσεις για ινσουλίνη. Οι 
ακόλουθες σχετιζόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές δοκιμές παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με τον προτεινόμενο όρο MedDRA κατάταξης ανά οργανικό σύστημα. Υπογλυκαιμία: πολύ συχνή: ≥1/10. Αλλεργικές αντιδράσεις, οπτική διαταραχή και αμφιβληστροειδοπάθεια : σπάνιες ≥1/10.000 έως 
<1/1.000. Λιποατροφία: όχι συχνή: ≥1/1.000 έως <1/100. Δυσγευσία και μυαλγία : πολύ σπάνιες <1/10.000. Παιδιατρικός πληθυσμός: γενικά, το προφίλ ασφάλειας σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας ≤18 ετών) είναι παρόμοιο με το προφίλ ασφάλειας των ενηλίκων. Οι αναφορές ανεπιθύμητων αντιδράσεων που 
ελήφθησαν από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία της ABASAGLAR, περιελάμβαναν σχετικά πιο συχνές αντιδράσεις στη θέση της ένεσης (άλγος στη θέση της ένεσης, αντίδραση στη θέση της ένεσης) και δερματικές αντιδράσεις (εξάνθημα, κνίδωση) σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας ≤18 ετών) έναντι των ενηλίκων. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από κλινικές μελέτες ως προς την ασφάλεια σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών. Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040380/337, Φαξ: +302106549585, ιστότοπος: http://www.eof.gr Φαρμακοδυναμικές 
ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο διαβήτη, ινσουλίνες και ενέσιμα ανάλογα, μακράς δράσης. Κωδικός ATC: A10AΕ04. Η ABASAGLAR είναι βιο-ομοειδές φαρμακευτικό προϊόν. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Κατάλογος εκδόχων: οξείδιο του ψευδαργύρου, μετακρεσόλη, γλυκερόλη, υδροχλωρικό οξύ (για τη ρύθμιση του pH), υδροξείδιο του νατρίου (για τη ρύθμιση του pH), ύδωρ για ενέσιμα. Ασυμβατότητες: αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να φυλάσσεται το μέγιστο 28 ημέρες σε θερμοκρασία έως και 30 °C και μακριά από την απευθείας έκθεση στη ζέστη ή την απευθείας έκθεση στο φως. Η πένα που χρησιμοποιείται 
δεν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο. Το προστατευτικό καπάκι της πένας πρέπει να τοποθετείται στην πένα μετά από κάθε ένεση για να προστατεύεται από το φως. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: πριν από τη χρήση φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C–8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε την 
προγεμισμένη πένα στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ: ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML BTx10 CARTRIDGES x 3ML: Χ.Τ.: 71,78€, Ν.Τ.: 62,45€, Λ.Τ.: 91,31€. ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN x3ML (kwikPen, συσκευή χορήγησης από 1 έως 80 μονάδες) 
-πολυσυσκευασία: X.T.: 70,26€, Ν.Τ.: 61,13€, Λ.Τ.: 89,37€ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. ΑΡΙΘΜΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/944/008 και EU/1/14/944/009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ: 09 Σεπτεμβρίου 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟY: Ιούλιος 2020. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:100% για ασθενείς με ΣΔτ1 και 90% για ασθενείς με ΣΔτ2.



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος ABASAGLAR 100 μονάδες/ml KwikPen:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ABASAGLAR 100 μονάδες/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε ml περιέχει 100 μονάδες ινσουλίνης glargine* (αντιστοιχούν σε 3,64 mg). Κάθε πένα περιέχει 3 ml ενέσιμου διαλύματος, που αντιστοιχούν σε 
300 μονάδες ινσουλίνης. Η ινσουλίνη glargine παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA στην Escherichia coli. Θεραπευτικές ενδείξεις: θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω. ∆οσολογία και τρόπος χορήγησης: η ABASAGLAR περιέχει 
ινσουλίνη glargine, ένα ανάλογο ινσουλίνης με παρατεταμένη διάρκεια δράσης. Πρέπει να χορηγείται εφάπαξ ημερησίως οποιαδήποτε ώρα, αλλά κατά την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Το δοσολογικό σχήμα (δόση και χρόνος) της ABASAGLAR θα πρέπει να εξατομικεύεται. Σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, η 
ABASAGLAR μπορεί επίσης να χορηγηθεί με από του στόματος αντιδιαβητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η δραστικότητα αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος δηλώνεται σε μονάδες. Οι συγκεκριμένες μονάδες αναφέρονται αποκλειστικά στην ινσουλίνη glargine και δεν είναι όμοιες με τις Διεθνείς Μονάδες (ΙU) ή με τις 
μονάδες που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τη δραστικότητα άλλων αναλόγων ινσουλίνης. Ειδικές κατηγορίες πληθυσμού: στους ηλικιωμένους με  προοδευτική επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή μείωση των αναγκών σε ινσουλίνη. Σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, οι 
ανάγκες σε ινσουλίνη μπορεί να ελαττωθούν εξαιτίας της μειωμένης ικανότητας για γλυκονεογένεση και του ελαττωμένου μεταβολισμού της ινσουλίνης. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ινσουλίνης glargine έχουν τεκμηριωθεί σε εφήβους και παιδιά ηλικίας 2 ετών και μεγαλύτερα αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί σε 
παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών. Μετάβαση από άλλες ινσουλίνες στην ABASAGLAR: κατά την αλλαγή από μέσης ή μακράς διάρκειας δράσης ινσουλίνη σε ABASAGLAR, μπορεί να απαιτηθεί αλλαγή στη δόση της βασικής ινσουλίνης και της συγχορηγούμενης αντιδιαβητικής θεραπείας. Προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν από ινσουλίνη NPH χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα σε ABASAGLAR χορηγούμενη εφάπαξ ημερησίως, θα πρέπει κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων να ελαττώσουν την ημερήσια δόση της βασικής ινσουλίνης κατά 20-30%. Κατά τις πρώτες 
εβδομάδες η μείωση πρέπει, τουλάχιστον μερικώς, να εξισορροπείται από κάποια αύξηση της ινσουλίνης την ώρα του γεύματος. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα το δοσολογικό σχήμα θα πρέπει να προσαρμόζεται ατομικά. Όπως και με άλλα ανάλογα ινσουλίνης, οι ασθενείς με υψηλές δόσεις ινσουλίνης εξαιτίας των 
αντισωμάτων στην ανθρώπινη ινσουλίνη μπορεί να παρουσιάσουν βελτιωμένη ανταπόκριση στην ινσουλίνη με την ABASAGLAR. Μετάβαση από ινσουλίνη glargine 300 μονάδες/ml στην ABASAGLAR: η ABASAGLAR και η Toujeo (ινσουλίνη glargine 300 μονάδες/ml) δεν είναι βιοϊσοδύναμες και δεν είναι άμεσα 
εναλλάξιμες. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας, οι ασθενείς, οι οποίοι αλλάζουν το σχήμα της βασικής ινσουλίνης τους από ένα σχήμα ινσουλίνης glargine 300 μονάδες/ml χορηγούμενο άπαξ ημερησίως σε σχήμα ABASAGLAR χορηγούμενο άπαξ ημερησίως, θα πρέπει να μειώσουν τη δόση τους περίπου 
κατά 20%. Τρόπος χορήγησης: η ABASAGLAR χορηγείται υποδορίως και δεν θα πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως. Δεν υπάρχουν κλινικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα σακχάρου ή ινσουλίνης στον ορό μετά τη χορήγηση της ινσουλίνης glargine στην κοιλιακή, γλουτιαία ή δελτοειδή περιοχή. Η ABASAGLAR δεν 
πρέπει να αναμιγνύεται με καμιά άλλη ινσουλίνη ούτε να διαλύεται. Αντενδείξεις: υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: η ABASAGLAR δεν είναι η ινσουλίνη επιλογής για τη θεραπεία της διαβητικής κετοξέωσης. Στην 
περίπτωση που η ρύθμιση του σακχάρου είναι ανεπαρκής ή υπάρχει τάση για επεισόδια υπεργλυκαιμίας ή υπογλυκαιμίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η συμμόρφωση του ασθενούς στο καθορισμένο θεραπευτικό σχήμα, οι θέσεις των ενέσεων και η σωστή τεχνική τους καθώς και όλοι οι άλλοι σχετικοί παράγοντες. 
Υπογλυκαιμία: επειδή με την ινσουλίνη glargine ο εφοδιασμός της βασικής ινσουλίνης είναι πιο σταθερός, μπορεί να αναμένεται λιγότερο νυκτερινή υπογλυκαιμία αλλά περισσότερο πρωινή υπογλυκαιμία. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και συνιστάται εντατικότερη παρακολούθηση του σακχάρου του αίματος σε ασθενείς 
στους οποίους τα υπογλυκαιμικά επεισόδια μπορεί να σχετίζονται με ιδιαίτερες κλινικές καταστάσεις. Η παρατεταμένη δράση της υποδόριας ινσουλίνης glargine μπορεί να καθυστερήσει την ανάνηψη από υπογλυκαιμία. Συνδυασμός ABASAGLAR με πιογλιταζόνη: έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρδιακής 
ανεπάρκειας όταν συγχορηγήθηκε η πιογλιταζόνη με ινσουλίνη, ειδικότερα σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση συνδυασμένης θεραπείας πιογλιταζόνης με ABASAGLAR. Εφόσον χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός, οι ασθενείς πρέπει να 
παρακολουθούνται για σημεία και  συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, αύξηση βάρους και οίδημα. Η πιογλιταζόνη πρέπει να διακοπεί στην περίπτωση που παρουσιαστεί επιδείνωση των καρδιακών συμπτωμάτων. Έκδοχα: περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλ. είναι ουσιαστικά «ελεύθερο 
νατρίου». Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: ένας αριθμός ουσιών επηρεάζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης και μπορεί να απαιτήσουν αναπροσαρμογή της δόσης της ινσουλίνης glargine. Για τη χορήγηση άλλων φαρμακευτικών προϊόντων ταυτόχρονα 
με την Abasaglar 100 μονάδες/ml KwikPen θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Δεν είναι διαθέσιμα κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη στην ινσουλίνη glargine. Τα δεδομένα από μεγάλο αριθμό εγκύων γυναικών (περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις 
έκβασης κύησης) τεκμηριώνουν απουσία συγκεκριμένων ανεπιθύμητων ενεργειών και δεν υπάρχει συγκεκριμένη δυσμορφική ή έμβρυο/νεογνική τοξικότητα από τη χρήση της ινσουλίνης glargine. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Η χρήση της ABASAGLAR μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 
επιλογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν είναι αναγκαίο. Δεν είναι γνωστό εάν η ινσουλίνη glargine απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Δεν αναμένεται μεταβολική επίδραση στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη από τη ληφθείσα ινσουλίνη glargine, επειδή η ινσουλίνη glargine είναι ένα πεπτίδιο που διασπάται σε 
αμινοξέα στον ανθρώπινο γαστρεντερικό σωλήνα. Σε γυναίκες που θηλάζουν μπορεί να απαιτηθεί ρύθμιση της δόσης ινσουλίνης και της δίαιτας. Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν άμεση τοξικότητα στη γονιμότητα. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών: η ικανότητα του ασθενούς να συγκεντρωθεί και να 
αντιδράσει  μπορεί να επηρεασθεί σαν αποτέλεσμα της υπογλυκαιμίας ή της υπεργλυκαιμίας. Ανεπιθύμητες ενέργειες: η υπογλυκαιμία, γενικά η πιο συχνή ανεπιθύμητη αντίδραση κατά την ινσουλινοθεραπεία, μπορεί να εμφανιστεί αν η δόση της ινσουλίνης είναι πολύ υψηλή σε σχέση με τις απαιτήσεις για ινσουλίνη. Οι 
ακόλουθες σχετιζόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές δοκιμές παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με τον προτεινόμενο όρο MedDRA κατάταξης ανά οργανικό σύστημα. Υπογλυκαιμία: πολύ συχνή: ≥1/10. Αλλεργικές αντιδράσεις, οπτική διαταραχή και αμφιβληστροειδοπάθεια : σπάνιες ≥1/10.000 έως 
<1/1.000. Λιποατροφία: όχι συχνή: ≥1/1.000 έως <1/100. Δυσγευσία και μυαλγία : πολύ σπάνιες <1/10.000. Παιδιατρικός πληθυσμός: γενικά, το προφίλ ασφάλειας σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας ≤18 ετών) είναι παρόμοιο με το προφίλ ασφάλειας των ενηλίκων. Οι αναφορές ανεπιθύμητων αντιδράσεων που 
ελήφθησαν από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία της ABASAGLAR, περιελάμβαναν σχετικά πιο συχνές αντιδράσεις στη θέση της ένεσης (άλγος στη θέση της ένεσης, αντίδραση στη θέση της ένεσης) και δερματικές αντιδράσεις (εξάνθημα, κνίδωση) σε παιδιά και εφήβους (ηλικίας ≤18 ετών) έναντι των ενηλίκων. 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από κλινικές μελέτες ως προς την ασφάλεια σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών. Ελλάδα, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040380/337, Φαξ: +302106549585, ιστότοπος: http://www.eof.gr Φαρμακοδυναμικές 
ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στο διαβήτη, ινσουλίνες και ενέσιμα ανάλογα, μακράς δράσης. Κωδικός ATC: A10AΕ04. Η ABASAGLAR είναι βιο-ομοειδές φαρμακευτικό προϊόν. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Κατάλογος εκδόχων: οξείδιο του ψευδαργύρου, μετακρεσόλη, γλυκερόλη, υδροχλωρικό οξύ (για τη ρύθμιση του pH), υδροξείδιο του νατρίου (για τη ρύθμιση του pH), ύδωρ για ενέσιμα. Ασυμβατότητες: αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να 
αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής μετά την πρώτη χρήση: το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί να φυλάσσεται το μέγιστο 28 ημέρες σε θερμοκρασία έως και 30 °C και μακριά από την απευθείας έκθεση στη ζέστη ή την απευθείας έκθεση στο φως. Η πένα που χρησιμοποιείται 
δεν πρέπει να φυλάσσεται σε ψυγείο. Το προστατευτικό καπάκι της πένας πρέπει να τοποθετείται στην πένα μετά από κάθε ένεση για να προστατεύεται από το φως. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος: πριν από τη χρήση φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C–8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε την 
προγεμισμένη πένα στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. ΜΟΡΦΕΣ/ΤΙΜΕΣ: ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML BTx10 CARTRIDGES x 3ML: Χ.Τ.: 71,78€, Ν.Τ.: 62,45€, Λ.Τ.: 91,31€. ABASAGLAR INJ.SOL 100U/ML 2 BTx5 PF.PEN x3ML (kwikPen, συσκευή χορήγησης από 1 έως 80 μονάδες) 
-πολυσυσκευασία: X.T.: 70,26€, Ν.Τ.: 61,13€, Λ.Τ.: 89,37€ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Ολλανδία. ΑΡΙΘΜΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/14/944/008 και EU/1/14/944/009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ: 09 Σεπτεμβρίου 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟY: Ιούλιος 2020. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:100% για ασθενείς με ΣΔτ1 και 90% για ασθενείς με ΣΔτ2.
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