
Toujeo tas 1 gång per dag. Kan ges när som helst på dagen, helst vid 
samma tidpunkt varje dag. Vid behov kan du injicera Toujeo upp till 3 
timmar före eller 3 timmar efter den vanliga doseringstidpunkten.
OBS! Injicera INTE dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Mål för fasteblodsocker:       

Startdos av Toujeo:        

• Förutsättning för att målet ska nås är att blodsockret ligger på ca  
   6-8 mmol/l.

• Öka dosen 1-4 enheter var 3:e dag till dess att målet nås.

• Vid blodsocker fastande över 10 mmol/l ökas………...............enheter.

• Vid blodsocker fastande 7-10 mmol/l ökas………………...........enheter.

• Vid blodsocker fastande 6-7 mmol/l ökas………………............enheter.

• Vid blodsocker fastande under 4,5 mmol/l flera dagar i rad, minska  
   1-2 enheter.

När du börjar med Toujeo tar det cirka 3 dagar innan Toujeo kommit 
upp i full effekt. Blodsocker som eventuellt blir höga under dessa dagar 
kan kompenseras med extra doser måltidsinsulin om du använder det.

Läkare:          
               
Diabetessjuksköterska:        

Telefonnr. dagtid:        

Mer information finns på www.toujeopatient.se

Framtagen i samarbete med diabetesmottagningen, Kungälvs sjukhus. 

SASE.TJO.17.12.0424, December 2017.

Toujeo®SoloSTAR



Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm,
Tel 08-634 50 00, Fax 08-634 50 01, www.sanofi.se

 Frågor om våra diabetesprodukter:

020-52 68 87
Du kan också läsa om olika insuliner på www.fass.se

Toujeo® (insulin glargin) ℞, F, A10AE04, 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande 
insulinanalog. Indikation: Behandling av diabetes mellitus hos vuxna. Varning och försiktighet: 
Toujeo ska ej användas för behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information se www.
fass.se. Förpackningar: Toujeo SoloStar 5x1,5 ml. Prisuppgift se www.fass.se. Toujeo tillhandahålls av 
Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läke-
medel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén, september 
2016. Toujeo ingår i läkemedelsförmånerna 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.

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.
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