TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 enheter/ml)
Toujeo® 300 E/ml SoloStar®, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Toujeo® 300 E/ml DoubleStar™, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

GUIDE FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
 Denna guide är endast avsedd som en vägledning för att undvika felmedicinering. Läs
produktresumén före förskrivning och expediering av Toujeo®-insulin.
 Ge patienten patientguiden före förskrivning eller expediering av Toujeo® om det är första gången
eller vid byte till en ny penna för att försäkra att patienterna och deras vårdgivare är adekvat
informerade om hur de ska använda Toujeo® för att minska risken för felmedicinering.

Viktig information om justeringar de första veckorna vid
förskrivning av Toujeo®
 Insulin glargin 100 enheter/ml och Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) är inte bioekvivalenta och
därför inte utbytbara utan dosjustering.
 Dosjustering kan bli nödvändig när patienter byter till ett insulin med en annan styrka.
 Toujeo®s dosregimen (dos och tidpunkt) bör justeras enligt det individuella svar man får på behandlingen. Efter
initiering har man sett att det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre
insulindos för att uppnå motsvande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.
 Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) finns tillgängligt i två olika pennor:
Toujeo® SoloStar®

Toujeo® DoubleStar™

(1,5 ml förfylld penna/
450 enheter)

(3 ml förfylld penna/
900 enheter)

Dosinställningen med Toujeo® SoloStar® är 1 enhet åt gången och med
Toujeo® DoubleStar™ är den 2 enheter åt gången.

Den dos som levereras är den som visas i doseringsfönstret.
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Byte från annat basinsulin till Toujeo®
 Vid byte från en behandlingsregim med ett medel- eller långverkande insulin till en dosregim med
Toujeo, kan en ändring av dosen av basinsulinet krävas och annan samtidig behandling behöva
anpassas. Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under övergången och de efterföljande
veckorna.
 Byte från basinsulin, doserat en gång per dag, till Toujeo®, doserat en gång per dag, kan göras
enhet för enhet baserat på tidigare dos.

 Vid byte från basinsulin, doserat två gånger per dag, till Toujeo®, doserat en gång per dag,
rekommenderas en initialdos på 80% av tidigare totala dagliga dosen basinsulin.

 Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under övergången och de efterföljande veckorna.

Byte från Toujeo® till andra basinsuliner
 Byte från Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) till Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml) kan öka
risken för hypoglykemier, framförallt första veckan efter bytet.
 För att reducera denna hypoglykemirisk bör dosen reduceras med 20% för de patienter som byter från
Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) en gång om dagen till Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml)
en gång om dagen.

För mer information om Toujeo®, vänligen se produktresumén.
Ge din patient patientguiden och rekommendera att han/hon läser igenom den och bipacksedeln
noggrant.
Uppmana patienten att ta med patientguiden till apoteket.
The dose increment in Toujeo® SoloStar® is 1 U and the dose increment in Toujeo® DoubleStar™ is 2 U.
The dose delivered is the one shown in the dose window.
Rapportering
biverkningar:
Please consult your healthcare professional
foravfurther
information.
Rapportera felmedicinering eller biverkningar eventuellt förknippade med användning av Toujeo® till
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea: www.fimea.fi eller innehavaren av
godkännandet för försäljning: pharmacovigilance.finland@sanofi.com eller tel. 0201 200 368.
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