
Ulotka do czona do opakowania: informacja dla u ytkownika 
 

Victoza 6 mg/ml roztwór do wstrzykiwa  w fabrycznie nape nionym wstrzykiwaczu 
Liraglutyd 

 
Nale y uwa nie zapozna  si  z tre ci  ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa  zawiera ona 
informacje wa ne dla pacjenta. 
� Nale y zachowa  ulotk , aby w razie potrzeby móc j  ponownie przeczyta . 
� Nale y zwróci  si  do lekarza, piel gniarki lub farmaceuty w razie jakichkolwiek w tpliwo ci. 
� Lek ten przepisano ci le okre lonej osobie. Nie nale y go przekazywa  innym. Lek mo e 

zaszkodzi  innej osobie, nawet je li objawy jej choroby s  takie same. 
� Je li wyst pi  jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo liwe objawy niepo dane 

niewymienione w ulotce, nale y powiedzie  o tym lekarzowi, piel gniarce lub farmaceucie. 
 
Spis tre ci ulotki: 
1. Co to jest lek Victoza i w jakim celu si  go stosuje 
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Victoza 
3. Jak stosowa  lek Victoza 
4. Mo liwe dzia ania niepo dane 
5. Jak przechowywa  lek Victoza 
6. Zawarto  opakowania i inne informacje 
 
 
1. Co to jest lek Victoza i w jakim celu si  go stosuje 
 
Lek Victoza zawiera substancj  czynn  liraglutyd. Pomaga ona zmniejszy  st enie cukru we krwi 
tylko wtedy, gdy jest ono zbyt du e. Spowalnia równie  przej cie pokarmu przez o dek. 
 
Lek Victoza jest stosowany w leczeniu doros ych z cukrzyc  typu 2 je li:  
� metformina lub sulfonylomocznik (taki jak glimepiryd lub glibenklamid), pomimo podawania 

maksymalnej tolerowanej dawki nie wystarczaj  do kontroli st enia cukru we krwi. 
� metformina w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem (takim jak glimepiryd lub glibenklamid) lub 

metformina w skojarzeniu z glitazonem (takim jak rozyglitazon lub pioglitazon) nie wystarczaj  
do kontroli st enia cukru we krwi. 

 
 
2. Informacje wa ne przed zastosowaniem leku Victoza 
 
Kiedy nie stosowa  leku Victoza 
� Je li pacjent ma uczulenie na liraglutyd lub którykolwiek z pozosta ych sk adników tego leku 

(wymienione w punkcie 6.). 
 
Ostrze enia i rodki ostro no ci 
Przed rozpocz ciem stosowania leku Victoza nale y zwróci  si  do lekarza, piel gniarki lub 
farmaceuty. 
 
Je li stosuje si  równie  sulfonylomocznik (taki jak glimepiryd lub glibenklamid), lekarz mo e zaleci  
badanie st enia cukru we krwi. Pomo e mu to stwierdzi , czy nale y zmieni  dawk  
sulfonylomocznika. 
 
Leku Victoza nie nale y stosowa  w przypadku cukrzycy typu 1 lub cukrzycowej kwasicy ketonowej. 
Lek Victoza nie jest insulin . 
Lek Victoza nie powinien by  stosowany u dzieci i m odzie y w wieku poni ej 18 lat. 
 
Nie zaleca si  stosowania leku Victoza u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit oraz (lub) 
gastroparez  cukrzycow . 
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W przypadku wyst powania objawów ostrego zapalenia trzustki, takich jak utrzymuj cy si  silny ból 
brzucha, nale y skontaktowa  si  z lekarzem. 
 
W trakcie rozpocz cia leczenia lekiem Victoza niekiedy mo na do wiadczy  utraty p ynów 
(odwodnienia) np. w przypadku wymiotów, nudno ci lub biegunki. Nale y pi  du o p ynów, aby 
unikn  odwodnienia. W przypadku jakichkolwiek pyta  lub w tpliwo ci nale y skontaktowa  si   
z lekarzem. 
 
Dzieci i m odzie  
Lek Victoza nie jest zalecany do stosowania u dzieci i m odzie y w wieku poni ej 18 lat poniewa  nie 
okre lono skuteczno ci i bezpiecze stwa w tej grupie wiekowej.  
 
Inne leki i Victoza  
Nale y powiedzie  lekarzowi, piel gniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach, przyjmowanych 
obecnie lub ostatnio, a tak e lekach, które pacjent planuje przyjmowa . 
 
W szczególno ci nale y poinformowa  lekarza, piel gniark  lub farmaceut  o przyjmowanych lekach 
na cukrzyc  zawieraj cych któr kolwiek z nast puj cych substancji czynnych: 
� insulina - lek Victoza nie jest zalecany w przypadku, gdy ju  jest stosowana insulina 
� sulfonylomocznik (taki jak glimepiryd lub glibenklamid). Mo liwe jest wyst pienie 

hipoglikemii (ma ego st enia cukru we krwi) w przypadku stosowania leku Victoza razem  
z sulfonylomocznikiem, gdy  sulfonylomoczniki zwi kszaj  ryzyko hipoglikemii. W przypadku 
rozpocz cia stosowania tych leków jednocze nie po raz pierwszy, lekarz mo e zaleci  
zmniejszenie dawki sulfonylomocznika. Objawy zapowiadaj ce ma e st enie cukru we krwi � 
patrz punkt 4. 

 
Ci a i karmienie piersi  
Nale y poinformowa  lekarza, je li jest si  w ci y, podejrzewa si  ci  lub planuje si  zaj  w ci . 
Leku Victoza nie powinno si  stosowa  w okresie ci y. Nie wiadomo czy lek Victoza mo e mie  
szkodliwy wp yw na p ód. 
 
Nie wiadomo, czy lek Victoza przenika do mleka matki. Nie nale y stosowa  leku Victoza podczas 
karmienia piersi . 
 
Prowadzenie pojazdów i obs ugiwanie maszyn 
Ma e st enie cukru we krwi (hipoglikemia) mo e zmniejszy  zdolno  koncentracji. Nale y unika  
prowadzenia pojazdów i obs ugiwania maszyn. Patrz punkt 4 � objawy ma ego st enia cukru we 
krwi. W celu uzyskania dalszych informacji nale y skonsultowa  si  z lekarzem.  
 
 
3. Jak stosowa  lek Victoza 
 
Ten lek nale y zawsze stosowa  zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w tpliwo ci nale y zwróci  
si  do lekarza, piel gniarki lub farmaceuty. 
 
� Dawka pocz tkowa wynosi 0,6 mg raz na dob , przez co najmniej tydzie . 
� Lekarz poinformuje, kiedy nale y zwi kszy  dawk  do 1,2 mg raz na dob . 
� Lekarz mo e pó niej zaleci  zwi kszenie dawki do 1,8 mg raz na dob , je li nie osi gnie si  

odpowiedniej kontroli st enia cukru we krwi po zastosowaniu dawki 1,2 mg. 
Nie nale y zmienia  dawki bez zalecenia lekarza. 
 
Lek Victoza jest podawany we wstrzykni ciu pod skór  (podskórnie). Nie wolno wstrzykiwa  go do 
y y ani do mi nia. Najlepsze miejsca do samodzielnego wykonania wstrzykni cia to przednia cz  

ud, brzucha lub górna cz  ramienia. 
 
Mo na samodzielnie wykona  wstrzykni cie o dowolnej porze dnia, niezale nie od posi ków. Po 
wybraniu najbardziej dogodnej pory dnia zaleca si  wstrzykiwanie leku Victoza w przybli eniu o tej 
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samej porze. 
 
Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza lekarz lub piel gniarka poka , jak nale y go u ywa . 
Szczegó owa instrukcja u ycia znajduje si  na odwrocie ulotki. 
 
Zastosowanie wi kszej ni  zalecana dawki leku Victoza 
W przypadku zastosowania wi kszej ni  zalecana dawki leku Victoza nale y natychmiast 
skontaktowa  si  z lekarzem. Mo e by  konieczne leczenie. Mo liwe jest wyst pienie nudno ci  
i wymiotów. 
 
Pomini cie zastosowania leku Victoza 
W przypadku pomini cia dawki nale y zastosowa  lek Victoza natychmiast po przypomnieniu sobie  
o tym. 
Je li jednak min o ponad 12 godzin od momentu, kiedy powinno si  zastosowa  lek Victoza, nale y 
pomin  dawk , o której si  zapomnia o. Nast pnego dnia tak, jak zwykle zastosowa  kolejn  dawk . 
Nie nale y nast pnego dnia przyjmowa  dodatkowej dawki lub zwi ksza  dawki w celu uzupe nienia 
dawki pomini tej. 
 
Przerwanie stosowania leku Victoza 
Nie nale y przerywa  stosowania leku Victoza bez konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania 
stosowania leku st enie cukru we krwi mo e si  zwi kszy . 
 
W razie w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem leku nale y zwróci  si  do lekarza, piel gniarki lub 
farmaceuty. 
 
 
4. Mo liwe dzia ania niepo dane 
 
Jak ka dy lek, lek ten mo e powodowa  dzia ania niepo dane, cho  nie u ka dego one wyst pi . 
 
Ci kie dzia ania niepo dane 
Cz ste: mog  wyst pi  nie cz ciej ni  u 1 na 10 pacjentów 
� Hipoglikemia (ma e st enie cukru we krwi). Objawy zapowiadaj ce ma e st enie cukru we 

krwi mog  si  pojawi  nagle, a zalicza si  do nich: zimne poty, zimn  blad  skór , ból g owy, 
ko atanie serca, md o ci, uczucie silnego g odu, zaburzenia widzenia, senno , uczucie 
os abienia, nerwowo , niepokój, stan spl tania, zaburzenia koncentracji, dr enie. Lekarz 
udzieli informacji na temat, jak leczy  objawy spowodowane ma ym st eniem cukru we krwi  
i jak si  zachowa  w tym przypadku. Je li przyjmuje si  lek z sulfonylomocznikiem  
w momencie rozpocz cia stosowania leku Victoza, lekarz mo e zaleci  zmniejszenie dawki 
leku z sulfonylomocznikiem. 

 
Niezbyt cz ste: mog  wyst pi  nie cz ciej ni  u 1 na 100 pacjentów 
� Zapalenie trzustki 
� Zdarzenia zwi zane z tarczyc  � wyst powanie guzków, zwi kszenie st enia kalcytoniny we 

krwi i wole. 
 
Rzadkie: mog  wyst pi  nie cz ciej ni  u 1 na 1000 pacjentów 
� Obrz k naczynioworuchowy 
 
Inne dzia ania niepo dane 
Bardzo cz ste: mog  wyst pi  cz ciej ni  u 1 na 10 pacjentów 
� Nudno ci (md o ci). Zwykle przemijaj ce. 
� Biegunka. Zwykle przemijaj ca. 
 
Cz ste: mog  wyst pi  nie cz ciej ni  u 1 na 10 pacjentów 
� Wymioty 
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W trakcie rozpocz cia leczenia lekiem Victoza niekiedy mo na do wiadczy  utraty p ynów 
(odwodnienia) np. w przypadku wymiotów, nudno ci lub biegunki. Nale y pi  du o p ynów, aby 
unikn  odwodnienia. 
� Ból g owy 
� Niestrawno  
� Zapalenie o dka. Do objawów nale : ból o dka, nudno ci i wymioty. 
� Refluks o dkowo-prze ykowy. Do objawów nale y zgaga. 
� Bolesny lub wzd ty brzuch 
� Dyskomfort w jamie brzusznej 
� Zaka enia wirusowe o dka 
� Zaparcie 
� Wzd cia z oddawaniem wiatrów 
� Zmniejszenie apetytu 
� Zapalenie oskrzeli 
� Przezi bienie 
� Zawroty g owy 
� Zm czenie 
� Gor czka 
� Ból z bów 
� Reakcje w miejscu wstrzykni cia (takie jak zasinienie, ból, podra nienie, sw dzenie  

i wysypka). 
 
Od wprowadzenia leku Victoza na rynek, zg oszone zosta y dodatkowe dzia ania niepo dane: 
� pokrzywka (rodzaj skórnej wysypki), 
� z e samopoczucie, 
� odwodnienie, niekiedy ze zmniejszon  czynno ci  nerek.  
 
Je li wyst pi  jakiekolwiek objawy niepo dane, w tym wszelkie mo liwe objawy niepo dane 
niewymienione w ulotce, nale y zwróci  si  do lekarza, piel gniarki lub farmaceuty. 
 
 
5. Jak przechowywa  lek Victoza 
 
Lek nale y przechowywa  w miejscu niewidocznym i niedost pnym dla dzieci. 
 
Nie stosowa  tego leku po up ywie terminu wa no ci zamieszczonego na etykiecie wstrzykiwacza  
i opakowaniu zewn trznym po napisie �Termin wa no ci�. Termin wa no ci oznacza ostatni dzie  
danego miesi ca. 
 
Przed otwarciem: 
Przechowywa  w lodówce (2C - 8C). Nie zamra a . Przechowywa  z dala od zamra alnika. 
 
Po pierwszym u yciu: 
Wstrzykiwacz mo na przechowywa  do jednego miesi ca w temperaturze poni ej 30C lub  
w lodówce (2C - 8C), z dala od zamra alnika. Nie zamra a . 
Je li wstrzykiwacz nie jest u ywany, w celu ochrony przed wiat em nak ada  nasadk  na 
wstrzykiwacz. 
 
Nie stosowa  tego leku, je li roztwór nie jest przezroczysty i bezbarwny. 
 
Leków nie nale y wyrzuca  do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nale y zapyta  
farmaceut , jak usun  leki, których si  ju  nie u ywa. Takie post powanie pomo e chroni  
rodowisko. 

 
 
6. Zawarto  opakowania i inne informacje 
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Co zawiera lek Victoza 
� Substancj  czynn  leku jest liraglutyd. 1 ml roztworu do wstrzykiwania zawiera 6 mg 

liraglutydu. Jeden fabrycznie nape niony wstrzykiwacz zawiera 18 mg liraglutydu. 
� Inne sk adniki leku to disodu fosforan dwuwodny, glikol propylenowy, fenol oraz woda do 

wstrzykiwa . 
 
Jak wygl da lek Victoza i co zawiera opakowanie 
Lek Victoza jest dostarczany jako przezroczysty, bezbarwny roztwór do wstrzykiwa  w fabrycznie 
nape nionym wstrzykiwaczu. Ka dy wstrzykiwacz zawiera 3 ml roztworu wystarczaj cego na  
30 dawek po 0,6 mg, 15 dawek po 1,2 mg lub 10 dawek po 1,8 mg. 
 
Lek Victoza jest dost pny w opakowaniach zawieraj cych 1, 2, 3, 5 lub 10 wstrzykiwaczy. Nie 
wszystkie wielko ci opakowa  musz  znajdowa  si  w obrocie. 
 
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
DK-2880 Bagsværd 
Dania 
 
Data ostatniej aktualizacji ulotki:  
 
Inne ród a informacji 
 
Szczegó owa informacja o tym leku jest dost pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków 
http://www.ema.europa.eu/ 
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Instrukcja u ycia wstrzykiwacza Victoza 
 
Przed u yciem wstrzykiwacza Victoza nale y uwa nie zapozna  si  z tre ci  poni szej instrukcji. 
 
Wstrzykiwacz Victoza zawiera 18 mg liraglutydu. Mo na wybra  dawki 0,6 mg, 1,2 mg oraz 1,8 mg. 
Wstrzykiwacz Victoza jest przeznaczony do stosowania z jednorazowymi ig ami do wstrzykiwa  
NovoFine lub NovoTwist o d ugo ci do 8 mm i grubo ci od 32G. 
 

Nasadka wstrzykiwacza Symbol 
sprawdzania 
przep ywu 

Wk ad Okienko 

Przycisk 
podania 
dawki Wska nik

Podzia ka 
wk adu 

Wstrzykiwacz Victoza 

Pokr t o nastawiania dawki
 

 
 

Zewn trzna 
os onka ig y 

Wewn trzna 
os onka  ig y Ig a 

Papierowa 
nalepka 

Ig a (przyk ad) 

 
 
Przygotowanie wstrzykiwacza Victoza 
 

 A  B C  D

 
 
A. Zdj  nasadk  wstrzykiwacza. 
 
B. Zdj  papierow  nalepk  z nowej jednorazowej ig y. Mocno i starannie przykr ci  ig  do 

wstrzykiwacza. 
 
C. Zdj  zewn trzn  os onk  ig y i zachowa  j  na pó niej. 
 
D. Zdj  wewn trzn  os onk  ig y i wyrzuci  j . 
 

 Do ka dego wstrzykni cia zawsze nale y u y  nowej ig y, aby zapobiec zanieczyszczeniom. 
 Nale y uwa a , by nie zagi  ani nie z ama  ig y. 
 Nigdy nie nale y nak ada  ponownie wewn trznej os onki ig y. Zmniejsza to ryzyko 

skaleczenia si  ig . 
 
Sprawdzanie przep ywu 
 
Przed ka dym wstrzykni ciem stosuj c nowy wstrzykiwacz nale y zawsze sprawdzi  przep yw  
w nast puj cy sposób. 
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 E 

Wybrano 
symbol 

sprawdzania 
przep ywu 

 F 

G

 
 
E. Obraca  pokr t em nastawiania dawki, a  symbol sprawdzania przep ywu ustawi si  w jednej 
 linii ze wska nikiem. 
 
F. Trzymaj c wstrzykiwacz ig  skierowan  do góry kilka razy delikatnie popuka  palcem we 

wk ad, aby p cherzyki powietrza zebra y si  w górnej cz ci wk adu. 
 
G. Trzymaj c wstrzykiwacz wci  ig  skierowan  do góry, nacisn  przycisk podania dawki, a  

oznaczenie 0 mg ustawi si  w jednej linii ze wska nikiem. Powtarza  etapy od E do G, a  na 
ko cu ig y pojawi si  kropla liraglutydu. Je li po sze ciu powtórzeniach kropla nie pojawi si , 
nale y zmieni  ig  i powtórzy  etapy od E do G kolejne sze  razy. Je li kropla liraglutydu 
nadal si  nie pojawia, oznacza to, e wstrzykiwacz jest wadliwy i nale y u y  nowego. 

 
 W przypadku upuszczenia wstrzykiwacza na tward  powierzchni  lub podejrze , e 

wstrzykiwacz uleg  uszkodzeniu, zawsze nale y na o y  now  jednorazow  ig  i przed 
wstrzykni ciem sprawdzi  przep yw. 

 
Nastawienie dawki 
 
Nale y zawsze upewni  si , e wska nik jest w jednej linii z oznaczeniem 0 mg. 
 

 H 

Wybrano 
0,6 mg 

Wybrano 
1,2 mg 

 

Wybrano 
1,8 mg 

 
 

 
H. Obraca  pokr t em nastawiania dawki, a  oznaczenie odpowiedniej dawki (0,6 mg, 1,2 mg lub 

1,8 mg) ustawi si  w jednej linii ze wska nikiem. 
Je eli przez pomy k  wybrano z  dawk , nale y obraca  pokr t em nastawiania dawki  
w ty  lub w przód, a  oznaczenie odpowiedniej dawki i wska nik znajd  si  w jednej linii.  
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W czasie cofania pokr t a nastawiania dawki nale y uwa a , aby nie wcisn  przycisku podania 
dawki, gdy  mo e to spowodowa  wyciek liraglutydu. 
Je li pokr t o nastawiania dawki zatrzymuje si , zanim po dana dawka ustawi si  w jednej 
linii ze wska nikiem, oznacza to, e nie ma wystarczaj co du o liraglutydu do podania pe nej 
dawki. Mo na wtedy: 
 
podzieli  dawk  na dwa wstrzykni cia 
Obraca  pokr t em nastawiania dawki w dowolnym kierunku, a  oznaczenie 0,6 mg lub 1,2 mg 
ustawi si  w jednej linii ze wska nikiem. Wstrzykn  dawk . Przygotowa  nowy wstrzykiwacz 
i wstrzykn  pozosta  ilo  miligramów potrzebnych do uzupe nienia dawki; 
 
wstrzykn  pe n  dawk  nowym wstrzykiwaczem 
Je li pokr t o nastawiania dawki zatrzymuje si , zanim oznaczenie 0,6 mg ustawi si  w jednej 
linii ze wska nikiem, nale y przygotowa  nowy wstrzykiwacz i wstrzykn  nim pe n  dawk . 
 

 W czasie obracania pokr t em nastawiania dawki s ycha  klikni cia. Nie wolno si  nimi 
pos u y  w celu wyboru ilo ci liraglutydu do wstrzykni cia. 

 Nie nale y korzysta  z podzia ki wk adu w celu odmierzenia ilo ci liraglutydu potrzebnej do 
wstrzykni cia, gdy  nie jest ona wystarczaj co dok adna. 

 Nie nale y próbowa  wybiera  dawek innych ni  0,6 mg, 1,2 mg lub 1,8 mg. Liczby w okienku 
musz  by  dok adnie w jednej linii ze wska nikiem, aby zapewni  podanie odpowiedniej 
dawki. 

 
Wykonanie wstrzykni cia 
 
Wbi  ig  pod skór , stosuj c si  do zalece  lekarza lub piel gniarki. Nast pnie zastosowa  si  do 
poni szych instrukcji: 
 

 I 

 J K  L

 
 
I. W celu wykonania wstrzykni cia nacisn  przycisk podania dawki, a  oznaczenie 0 mg ustawi 

si  w jednej linii ze wska nikiem. Nale y uwa a , by nie dotyka  okienka palcami ani nie 
naciska  pokr t a nastawiania dawki z boku w czasie wstrzykni cia. Mo e to zablokowa  
wstrzykni cie. Trzyma  przycisk podania dawki wci ni ty i pozostawi  ig  pod skór  przez 
przynajmniej 6 sekund, aby upewni  si , e podano pe n  dawk . 

 
J. Wyj  ig . 

Na ko cu ig y mo e pojawi  si  kropla liraglutydu. 
Jest to normalne i nie ma wp ywu na podan  dawk . 

 
K. Wprowadzi  ko cówk  ig y do zewn trznej os onki ig y bez jej dotykania. 
 
L. Kiedy schowa si  w niej ig a, ostro nie docisn  do oporu zewn trzn  os onk  ig y. Nast pnie 

odkr ci  ig . Ostro nie wyrzuci  ig  i z powrotem na o y  nasadk  na wstrzykiwacz. Je li 
wstrzykiwacz jest pusty, nale y go ostro nie wyrzuci  po odkr ceniu ig y. Nale y wyrzuci  
wstrzykiwacz i ig  zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 
 Po ka dym wstrzykni ciu nale y zdj  ig  i przechowywa  wstrzykiwacz Victoza bez 

na o onej ig y. 
 Zapobiega to zanieczyszczeniom, zaka eniu lub wyciekowi liraglutydu. Zapewnia to tak e 
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precyzyjne dawkowanie. 
 Opiekunowie powinni bardzo ostro nie obchodzi  si  ze zu ytymi ig ami, aby unikn  uk ucia 

si  ig . 
 
Obchodzenie si  ze wstrzykiwaczem Victoza 
Wstrzykiwacz Victoza jest precyzyjny i bezpieczny w u yciu. Nale y jednak o niego dba : 
� nie nale y próbowa  naprawia  ani rozmontowywa  wstrzykiwacza. 
� przechowywa  wstrzykiwacz z dala od kurzu, brudu i wszelkiego rodzaju p ynów. 
� czy ci  wstrzykiwacz szmatk  zwil on  agodnym detergentem. Wstrzykiwacza nie nale y 

próbowa  my , moczy  ani smarowa , poniewa  mo na go w ten sposób uszkodzi . 
 

 Wa ne informacje 
� Nie udost pnia  wstrzykiwacza Victoza innym osobom. 
� Wstrzykiwacz Victoza przechowywa  w miejscu niedost pnym dla innych, zw aszcza dzieci. 
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