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Geven van de dosis: 
 

1 Houd de container met een enkele dosis 
vast tussen de vingers en de duim.  
 
Niet testen vóór gebruik omdat het 
hulpmiddel slechts één dosis glucagon 
bevat en niet opnieuw gebruikt kan 
worden.   

 

          

 

Voorbereiding: 
1. Verwijder de folie door aan de rode strip 

te trekken 
 

  

 

2. Open het deksel en haal de container 
met een enkele dosis uit de koker. 
 

        

 

Let op: druk de zuiger niet in vóór het inbrengen in 
de neus, anders gaat de enkele dosis in de 
container verloren. 

 

 

  

Baqsimi   
(inhaleerbare glucagon) 

 

Baqsimi is geïndiceerd voor de behandeling van 
ernstige hypoglykemie bij volwassenen, 
adolescenten en kinderen in de leeftijd van 4 jaar 
en ouder met diabetes mellitus. 

Glucagon snuifpoeder wordt toegediend in één 
neusgat. Glucagon wordt passief geabsorbeerd 
door de slijmvliezen in de neus. Het is niet nodig 
om na het doseren te inhaleren of diep adem te 
halen. 
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2.  Breng de tip voorzichtig in een neusgat tot de 
vinger de buitenkant van de neus raakt. 
 

                       
 
 
 
3. Druk de zuiger helemaal in met uw duim. De 
dosis is volledig toegediend als de groene lijn niet 
langer zichtbaar is op de zuiger. 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 
4.  Als de persoon met de lage bloedsuiker 
bewusteloos is, draai de persoon dan op zijn/haar 
zijde om verstikking te voorkomen. 
 
 

 
 
 
 
 
5. Na het geven van de dosis, bel onmiddellijk voor 
medische hulp. 
 

                  

6. Moedig de persoon met de lage bloedsuiker aan 
om zo snel mogelijk te eten. Eten met veel suiker 
zal een herhaalde daling in bloedsuiker voorkomen. 
 

                             
 

Mogelijke bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook 
dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.  

Zeer vaak: komen voor bij meer dan 1 op de 10 
gebruikers: - Misselijkheid en braken (overgeven) - 
Hoofdpijn - Ongemak en andere verschijnselen in de 
neus, zoals kriebels, niezen, loopneus, verstopte neus of 
bloedingen - Veranderde reuk - Irritaties in de keel en 
hoesten - Waterige ogen  

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers: 
- Verhoogde bloeddruk - Jeukende en rode ogen - 
Jeukende huid - Veranderde smaak 

Soms: komen voor bij minder dan 1 op de 100 
gebruikers: - Verhoogde hartslag 
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