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Společnost Novo Nordisk A/S stahuje jednu šarži 

léčivého přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit z trhu  
v České republice 
 

Praha, Česká republika, 6. září 2016  - Společnost Novo Nordisk A/S stahuje jednu 

šarži léčivého přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit z trhu v České republice. Léčivý 

přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit je indikován k léčbě závažné hypoglykémie (nízká 

hladina cukru v krvi) u pacientů s diabetem léčených inzulinem. 

 

Společnost Novo Nordisk provedla šetření a zjistila, že malý počet (0,006 %) jehel v 

určitých šaržích byl u léčivého přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit oddělen od injekční 

stříkačky. S cílem ochránit bezpečnost pacientů společnost Novo Nordisk stahuje dotčené 

šarže od distributorů, lékáren a od pacientů v České republice. 

 

Číslo stahované šarže a datum použitelnosti léčivého přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit 

je následující:  

 

Šarže: FS6X718, Datum použitelnosti: 08/2018 

 

Pacienti nebo pečující osoby mohou sami zkontrolovat číslo šarže a zjistit tak, jestli se 

problém týká i jejich léčivého přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit. Na obrázku níže je 

znázorněno, kde je na léčivém přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit (červený rámeček) 

uvedeno číslo šarže. 
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Obrázek 1. A) Léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit s uvedením čísla šarže v 

červeném rámečku B) Zvětšené číslo šarže 

 

Doporučení pacientům, kteří mají v držení léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg 

HypoKit s výše uvedeným číslem šarže: 

 Vraťte léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit s výše uvedeným číslem šarže do 

své lékárny. 

 Jakmile vrátíte léčivý přípravek s výše uvedeným číslem šarže, obdržíte náhradní 

léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit zdarma. 

 Nahlaste jakékoliv nežádoucí účinky léku společnosti Novo Nordisk na telefonním 

čísle na číslo +420 233 089 611 nebo na email 

ips_czechrepublic@novonordisk.com.  

 

Závazkem společnosti Novo Nordisk je dodávat vysoce kvalitní přípravky. Společnost 

Novo Nordisk se upřímně omlouvá za tuto nešťastnou situaci a obavy a nepohodlí, které 

může způsobit pacientům a zdravotníkům. Úzce spolupracujeme se Státním ústavem pro 

kontrolu léčiv s cílem zajistit bezpečnost pacientů a minimalizovat problémy, které toto 

stažení léčivého přípravku z trhu vyvolá. 

 

Pokud máte léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit s číslem šarže, které NENÍ 

uvedeno výše, nemusíte se ničeho obávat. Můžete si být jisti, že přípravky bude možné 

použít tak, jak je předepsáno.  
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O léčivém přípravku GlucaGen® 1 mg HypoKit  

Léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit se používá při epizodách závažné 

hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi), když pacienti s diabetem upadnou do 

bezvědomí nebo nedokážou přijmout zdroj cukru. Z tohoto důvodu je důležité mít funkční 

léčivý přípravek GlucaGen® 1 mg HypoKit, který lze účinně použít. 

 

 

Společnost Novo Nordisk je celosvětovou společností působící v oblasti zdravotní péče s více než 

devadesátiletou tradicí inovací a je lídrem na trhu v péči o pacienty s diabetem. Z tohoto odkazu 

čerpáme zkušenosti a dovednosti, které nám umožňují rovněž pomáhat osobám porazit další závažná 

chronická onemocnění: hemofilii, poruchy růstu a obezitu. Sídlo společnosti Novo Nordisk se nachází 

v Dánsku a v 75 zemích zaměstnává přibližně 42 300 lidí. Své přípravky uvádí na trh ve více než 180 

zemích. Další informace naleznete na adresách novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube  

 

 

Další informace 

http://www.novonordisk.cz 

 

 

 
Daniela White, General Manager 

Novo Nordisk s.r.o. 

Evropská 33 c, 160 00 Praha 6, Česká republika 

 

Stanislava Daňková, Quality Assurance Manager 

+420 233 089 611, +420 724 333 325, sndv@novonordisk.com 

Karel Rychna, CMR Manager 

+420 233 089 611, +420 724 333 331, kryc@novonordisk.com  

ips_czechrepublic@novonordisk.com 

 

Podrobné informace: http://www.sukl.cz 
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