Toujeo® (insulinas glarginas 300 vienetų/ml)
Vadovas pacientams ir (arba) globėjams
Jeigu Jums skirta vartoti Toujeo®, sveikatos priežiūros specialistas turi Jus išmokyti, kaip naudoti
Toujeo® SoloStar® švirkštiklį, be to, turite perskaityti išsamias naudojimo instrukcijas, esančias kartu
su švirkštikliu pateiktame pakuotės lapelyje. Ši kortelė yra tik vadovas.

Neišmeskite šios kortelės, nes gali prireikti ją vėl perskaityti.
Ant kortelės užrašykite savo vardą ir pavardę:
Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali
jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
Toujeo® SoloStar ® tai užpildytas injekcinis švirkštiklis, kuriame yra insulino
glargino (300 vienetų/ml). Tai yra modifikuotas insulinas, labai panašus į žmogaus
insuliną. Toujeo ® mažina cukraus kiekį kraujyje pastoviai ilgą laikotarpį. Šis vaistas
vartojamas vieną kartą per parą.

Toujeo ® SoloStar ® švirkštiklio dozės langelyje rodomas Toujeo ® vienetų skaičius, kurie
bus suleisti.
Negalima atlikti jokių dozės perskaičiavimų: reikia pradėti vartoti tokią
dozę vienetais, kokia nurodyta Jūsų recepte.
Insulinas glarginas 300 vienetų/ml (Toujeo ®) ir insulinas glarginas 100 vienetų/ml
(Lantus ®) nėra bioekvivalentiški ir nėra tiesiogiai sukeičiami be dozės koregavimo
(tai reiškia, kad šie vaistai nėra tokie patys ir jų negalima keisti vienas kitu
nekoreguojant dozės).
Gydymą vienu insulinu keisti kitu galima tik nurodžius sveikatos priežiūros specialistui.
Visada vartokite naują Jūsų sveikatos priežiūros specialisto rekomenduotą dozę.
Gydymo keitimo metu ir pirmosiomis savaitėmis po jo reikia atidžiai stebėti gliukozės
kiekį Jūsų kraujyje.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą.
Prieš Toujeo® injekciją
Perskaitykite pakuotės lapelyje pateikiamą naudojimo instrukciją.
Jeigu nevykdysite visų šios instrukcijos nurodymų, galite susileisti per didelę arba per
mažą insulino dozę.
Pranešimas apie šalutinį poveikį
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui
arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto
svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568,
faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį
galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.
Be to, apie šalutinį poveikį galite pranešti Sanofi nemokamu telefonu 8-800 50008 arba
el. paštu Pharmacovigilance.Lithuania@sanofi.com

