
DIABETESPRODUKTER FRÅN SANOFI
SoloSTAR®

Varunummer 
Cylinderampull

Varunummer
10 ml injektionsflaska 

Varunummer 

Lantus®

(insulin glargin 100 E/ml)
07 86 23 09 04 56 08 99 53

Apidra®

(insulin glulisin)
07 86 32 01 98 14 01 97 77

Insuman®Basal
(insulin human, isophan)

54 31 94 09 21 21

Toujeo® 5-pack
(insulin glargin 300 E/ml)

47 91 86

Insulin lispro Sanofi®

(insulin lispro)
05 82 90 11 70 84 16 82 99

Suliqua®

(insulin glargin 100 E/ml 
& lixisenatid 33 μg/ml)

46 43 22

Toujeo® 10-pack
(insulin glargin 300 E/ml)

17 38 97

BD Microfine 4 mm (vnr: 73 02 85), 5 mm (vnr: 24 63 89)

Ypsomed PenFine  6 mm (vnr: 26 32 44)

Artsana Insupen 4 mm (vnr 73 71 00), 6 mm (vnr: 20 37 58)

Owen Mumford Unifine Pentips 6 mm (vnr: 20 19 01)

Insuman®Rapid
(insulin human, lösligt)

54 34 56

Insuman®Comb 25
(insulin human, isophan
  + insulin human, lösligt)

54 54 94

Toujeo® Doublestar 3-pack
(insulin glargin 300 E/ml)

57 74 06

Nålar som rekommenderas
till våra diabetespennor

Diabetespennor 
Toujeo® DoubleSTAR Förfylld insulinpenna,
2-160 enheter per injektion, 2 enhets intervall
Vnr: 57 74 06 (ljusgrå/lila) Toujeo DoubleStar 3-pack

SoloSTAR® Förfylld insulinpenna,
1-80 enheter per injektion, 1 enhets intervall
Vnr: 47 91 86 (ljusgrå) Toujeo 5-pack
Vnr: 17 38 97 (ljusgrå) Toujeo 10-pack
Vnr: 46 43 22 (olivgrön) Suliqua
Vnr: 05 82 90 (gul) Insulin lispro Sanofi
Vnr: 11 03 13 (mörkgrå) Insulin aspart Sanofi
Vnr: 07 86 23 (grå) Lantus
Vnr: 07 86 32 (blå) Apidra
Vnr: 54 31 94 (vit) InsumanBasal

AllStar PRO® Flergångspenna,
1-80 enheter per injektion, 1 enhets intervall
Vnr: 73 80 29 (blå)
Vnr: 73 80 30 (silver)

JuniorSTAR® Flergångspenna,
1-30 enheter per injektion, 0,5 enheter intervall
Vnr: 73 40 20 (blå)
Vnr: 73 40 21 (silver)

Lyxumia® GLP-1 receptoragonist
Vnr: 37 65 68 (grön) 14 injektioner/dagars behandling
(lila) 14 injektioner/dagars behandling
Vnr: 46 47 65 (lila pennor) 2 st pennor med
14 injektioner/dagars behandling vardera

Insulin aspart Sanofi®

(insulin aspart)
11 03 13 46 83 52 -

-

- -

-

-
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--

- -



DIABETESPRODUKTER FRÅN SANOFI

Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. ℞, (F), A10AE04. Indikation: Behandling av 
diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder. Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt. 
I kliniska 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 glukoskontroll som med 100 enheter/ml. Varningar och försiktighet: Toujeo ska ej användas för behandling av diabetes-
ketoacidos. Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml pennor och 10x1,5 ml pennor samt Toujeo DoubleStar: 3x3ml pennor. Datum för senaste 
översyn av produktresumén; november 2020. Toujeo ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 
2-diabetes där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Lantus® (insulin glargin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. ℞, (F), A10AE04. Indikation: Behandling av 
diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Varningar och försiktighet: Lantus ska ej användas för behandling av diabe-
tesketoacidos. Förpackningar: Lantus SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av produkt-
resumén; oktober 2020. Lantus ingår i läkemedelsförmånen till alla patienter med typ 1-diabetes och till patienter med typ 2-diabetes där annan 
insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. ℞, F, A10AB04. Indikation: För behandling av vuxna och barn med 
diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. Insulin lispro Sanofi ges även för initial stabilisering av diabetes 
mellitus. Förpackningar: Insulin lispro Sanofi SoloStar 5x3 ml, cylinderampull 5x3 ml och injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av
produktresumén; oktober 2020.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se

Insulin aspart Sanofi® (insulin aspart), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. ℞, F, A10AB05, Indikation: Insulin Aspart Sanofi är indicerat för 
behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 1 års ålder. Förpackningar: Insulin aspart Sanofi SoloStar 5x3 ml,
cylinderampull 5x3 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se

Apidra® (insulin glulisin), 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en kortverkande insulinanalog. ℞, F, A10AB06. Indikation: För behandling av 
vuxna, ungdomar och barn från 6 års ålder med diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Apidra SoloStar 5 x 3 ml, 
cylinderampuller 5 x 3 ml, injektionsflaska 10 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; augusti 2020.

Insuman® Basal (insulin human, isofan), 100 IE/ml injektionsvätska, suspension är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insättande effekt 
och medellång duration. ℞, F, A10AC01. Indikation: Diabetes mellitus där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Basal SoloStar 
5x3 ml och cylinderampuller 5x3 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020.

Insuman® Rapid (insulin human), 100 IE/ml injektionsvätska, lösning är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med snabbt insättande effekt och kort 
duration. ℞, F, A10AB01. Indikation: Diabetes där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Rapid SoloStar 5x3 ml. Datum för senaste 
översyn av produkresumén; oktober 2020.

Insuman® Comb 25 (humaninsulin, isofan + humaninsulin, lösligt), 100 IE/ml injektionsvätska är ett humaninsulin (biosyntetiskt) med gradvis insät-
tande effekt och medellång duration. ℞, F, A10AD01. Indikation: Diabetes där behandling med insulin krävs. Förpackningar: Insuman Comb 25 
SoloStar 5x3 ml. Datum för senaste översyn av produktresumén; oktober 2020.

Suliqua® (insulin glargin + lixisenatid), 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektionspenna. ℞, (F), A10AE54.  
Indikation: Suliqua är avsett för  behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen som 
ett komplement till kost och motion tillsammans med metformin med eller utan SGLT-2 hämmare. Varningar och försiktighet: Suliqua ska inte 
användas hos patienter med diabetes mellitus typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. Förpackningar: Suliqua SoloStar 5x3 ml pennor. 
Datum för senaste översyn av produktresumén; november 2020. Suliqua ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med typ 2-diabetes som 
inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när behandling med GLP-1 analog bedöms 
vara lämplig.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se

Lyxumia® (lixisenatid), injektionsvätska, varje dos (0,2 ml) innehåller 10 resp. 20 mikrogram (μg) lixisenatid (50 resp. 100 mikrogram per ml).
℞, (F), A10BJ03. Indikation: Lyxumia är indicerat för behandling hos vuxna med diabetes mellitus typ 2 för att uppnå glykemisk kontroll i kombi-
nation med orala glukossänkande läkemedel och/eller basinsulin när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillräcklig glykemisk 
kontroll. Varningar och försiktighet: Lyxumia ska ej användas vid typ 1-diabetes mellitus och diabetesketoacidos. Förpackningar: Startför-
packning med 1 grön förfylld penna 10 mikrogram + 1 lila förfylld penna 20 mikrogram. Underhållsförpackning med 2 lila förfyllda pennor 20 
mikrogram. Datum för senaste översyn av produktresumén; september 2020. Lyxumia ingår i läkemedelsförmånen i kombination med bas-
insulin för patienter som först har provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sulfonureider inte är lämpliga. 

Kontaktuppgifter: Ovanstående diabetesläkemedel tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. 
För vidare information och senaste prisuppgift om våra läkemedel se www.fass.se.Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. 
MAT-SE-2100118 (V1) januari 2021.

sanofi.se


