
Doskort Toujeo 

Rekommenderad startdos: 
Patienter med T1DM
Toujeo ska användas en gång dagligen tillsammans med 
ett måltidsinsulin och kräver individuell dosanpassning.

Patienter med T2DM
Rekommenderad startdos är 0,2 enheter/kg följt av en
individuell dosanpassning.

Vid endos annat basinsulin   ge samma dos Toujeo* 
        OBS! ingen dosomräkning behövs.

Vid tvådos annat basinsulin   minska totaldosen med 
        20% och ge endos Toujeo.

Exempel: 20 + 20 enheter annat basinsulin. Minska med 
20% = 32 enheter Toujeo.

Individuell titrering till önskat behandlingsmål.
*Byte från Lantus till Toujeo kan göras enhet för enhet, men en högre dos av Toujeo
(ungefär 10-18%) kan krävas för att uppnå målintervallet för plasmaglukos.

START / TITRERING

Toujeo är ett basinsulin som ska administreras en gång 
dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst 
vid samma tidpunkt varje dag. 
Vid behov kan Toujeo administreras upp till 3 timmar före 
eller efter den vanliga tiden för dosering.
• Titrering baseras på patientens FPG-värden
• Patienten bör mäta sitt fastevärde varje dag
• Höj inte dosen oftare än var 3-4 dag

BYTE FRÅN ANNAT BASINSULIN

BYTE FRÅN MIXINSULIN

Räkna ut basinsulindosen. Starta med 80% av uträknad 
dos i endos Toujeo. Resterande insulin ges som måltids-
insulin om behov finns. Titrera upp Toujeodosen.

Exempel: 20 + 20 enheter mixinsulin 30/70. Räkna ut 70% 
av totalt 40 enheter = 28 enheter basinsulin. 80% av dessa 
28 enheter = 22 enheter Toujeo.

insulin glargin 300E/ml 

+4E

+2E

-2E

7,8 mmol/l 5,6-7,8 mmol/l 4,4-5,6 mmol/l 4,4 mmol/l
Över Mellan Mellan Under

Behåll dosen



Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkan-
de insulinanalog. ℞, F, A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna. 
Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. I kli-
niska studier har man efter initiering sett att för det med styrkan på 300 enheter/ml 
kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvande glukos-
kontroll som med 100 enheter/ml. Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej använ-
das för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och prisupp-
gift, se www.fass.se. Förpackningar: Toujeo SoloStar: 5x1,5 ml pennor, 10x1,5 ml 
pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml pennor. Kontaktuppgifter: Toujeo tillhanda-
hålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. 
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste 
översyn av produktresumén; juni 2019. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla 
patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan insu-
linbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade 
hypoglykemier.

För mer information om diabetes och diabetesbehandling
gå in på www.toujeo.se
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INSULINPENNA OCH KANYLER

SoloSTAR Förfylld insulinpenna, 1-80 enheter per injektion.
Dosjusteras 1 E åt gången.
Vnr. 47 91 86 (5 x 1,5ml) Vnr: 17 38 97 (10 x 1,5ml).

Doskort Toujeo

DoubleSTAR Förfylld penna, 2-160 enheter per injektion. 
Dosjusteras 2 E åt gången.
Vnr. 57 74 06 (3 x 3ml).

 Antal enheter Antal förpackningar för
 per dag 3 månaders förbrukning

 1 – 25 1

 26 – 50 2

 51 – 75 3

 76 – 100 4

OMVANDLINGSTABELL FÖR RECEPT


