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Informaţii importante privind ajustarea dozelor în timpul primelor 
săptămâni de la prescrierea medicamentului Toujeo  

 Insulina glargin 100 unități/ml și Toujeo (insulină glargin 300 unități/ml) nu sunt bioechivalente şi, prin 

urmare, nu sunt interschimbabile fără ajustarea dozei.  

 Atunci când pacientul este trecut la o insulină cu o concentrație diferită, poate fi necesară ajustarea dozei. 

 Schema de tratament cu Toujeo (doza și momentul administrării) trebuie ajustată în funcție de răspunsul 

individual la tratament. După titrare, atunci când s-a utilizat Toujeo 300 unităţi/ml, a fost necesară, în medie, o 

doză de insulină bazală mai mare cu 10-18% pentru a atinge valorile glicemiei din intervalul ţintă, comparativ 

cu formularea de insulină glargin cu concentraţia de 100 unităţi/ml. 

 Toujeo® (insulină glargin 300 unități/ml) este disponibil în două forme de prezentare diferite:  

 

GHID PENTRU PROFESIONIŞTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 
 Acest document este destinat doar ca ghid de recomandări, pentru a preveni erorile de medicație. 

Înainte de a prescrie și elibera stiloul injector (pen-ul) Toujeo, vă rugăm să consultați Rezumatul 

caracteristicilor produsului. 

 Înainte de a prescrie și elibera Toujeo pentru prima dată sau atunci când se trece la un stilou 

injector (pen) nou, vă rugăm să furnizați pacienților dumneavoastră Ghidul pentru pacient, pentru a 

vă asigura că pacienții și persoanele care îi îngrijesc sunt informați adecvat cu privire la modul de 

utilizare a Toujeo, pentru a ajuta la diminuarea riscului de erori de medicație. 

 

 

Treapta de fixare a dozei din Toujeo SoloStar este de 1 unitate, iar treapta de fixare a dozei din 

Toujeo DoubleStar este de 2 unități.  

Doza administrată este cea evidențiată în fereastra dozei. 

Toujeo SoloStar  

(pen preumplut 1,5 ml/450 U) 

Toujeo DoubleStar  

(pen preumplut 3 ml/900 U). 
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Pentru recomandări detaliate de prescriere, consultaţi Rezumatul caracteristicilor produsului Toujeo. 

Înmânați pacientului dumneavoastră Ghidul pentru pacient şi recomandaţi-i să îl citească cu atenţie, 
împreună cu instrucţiunile de utilizare care se găsesc în cutia medicamentului Toujeo.  

Îndemnaţi pacientul să aibă ghidul cu el atunci când se duce la farmacie. 

 

 

 

Apel la raportarea reacţiilor adverse: 

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea Toujeo, către Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare 
spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie 
adversă, trimisă către: Centrul Naţional de Farmacovigilenţă, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 – Bucureşti; Tel: +4 0757 117 259; Fax: +4 021 316 34 97; e-mail: adr@anm.ro. 

Totodată, reacţiile adverse suspectate sau erorile de medicație asociate cu utilizarea Toujeo sau manipularea stiloului injector 
SoloStar se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact: 
Sanofi Romania SRL, tel: +40 (0) 21 317 31 36, e-mail: pv.ro@sanofi.com. 

Schimbarea tratamentului de la alte insuline bazale la 
Toujeo  

 Atunci când se schimbă tratamentul de la o schemă de tratament cu o insulină cu acțiune intermediară 
sau de lungă durată la o schemă de tratament cu Toujeo 300 unități/ml, poate fi necesară o modificare 
a dozei de insulină bazală și o ajustare a tratamentului hipoglicemiant concomitent.  
În timpul schimbării tratamentului şi, ulterior, pe parcursul primelor săptămâni de la aceasta, se 
recomandă monitorizare metabolică strictă. 

 Schimbarea tratamentului de la insuline bazale cu administrare o dată pe zi, la Toujeo 
administrat o dată pe zi poate fi efectuată unitate la unitate, pe baza dozei anterioare. 

 În cazul schimbării tratamentului de la insuline bazale cu administrare de două ori pe zi, la 
Toujeo administrat o dată pe zi, doza iniţială recomandată pentru Toujeo este de 80% din doza 
zilnică totală de insulină bazală a cărei administrare se întrerupe. 

 În timpul schimbării tratamentului şi, ulterior, pe parcursul primelor săptămâni de la aceasta, este 
necesară monitorizarea glicemiei de către pacienți. 

Schimbarea tratamentului de la Toujeo la alte insuline 
bazale 
 Schimbarea tratamentului de la Toujeo (insulină glargin 300 unităţi/ml) la Lantus (insulină glargin 

100 unităţi/ml) determină creşterea riscului de apariţie a hipoglicemiei, mai ales în prima săptămână de 
la schimbarea tratamentului. 

 Pentru a reduce riscul de hipoglicemie, la pacienţii la care se modifică insulina bazală din schema de 
tratament de la Toujeo administrat o dată pe zi, la Lantus administrat o dată pe zi, doza trebuie scăzută 
cu 20%. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


