توجييو

م

أنسولين غالرجين  300وحدة/ملل

دليل المريض و/أو األشخاص المحيطين به

دليل المريض و/أو األشخاص المحيطين به
توجييوم  300وحدة/ملل سولوستارم ،محلول للحقن في قلم مملوء مسبقا
•

وصف لك الطبيب توجييوم .كما سلم لك هذه الوثيقة التي تضم معلومات عن االستعمال الصائب لقلمك توجييوم وعن
خطر األخطاء الدوائية .اقرأها بانتباه وكذا النشرة وطريقة استعمال القلم القابل للحقن قبل استعمال هذا الدواء.
 .1ما هو قلم توجييوم  300وحدة/ملل؟

المادة الفعالة لهذا الدواء هي أنسلوين غالرجين .وهو أنسولين قاعدي يمكن من خفض نسبة السكر في الدم من خالل حقنة
واحدة.
أنسولين غالرجين متوفر في تركيزين:
  100وحدة/ملل :متوفر باسم النتوس سولوستارم (في قلم مملوء مسبقا)،  300وحدة/ملل :باسم توجييوم (في قلم مملوء مسبقا).توجييوم سولوستار

م

قلم مملوء مسبقا

اختيار الجرعة
الكمية الكاملة ـ الحجم

يمكن من إطالق األنسولين بدرجة  1وحدة
 450وحدة ـ  1.5ملل

اختيار جرعة األنسولين مع:
• توجييوم سولوستارم يتم من وحدة إلى وحدة
الجرعة المحصل عليها هي التي تظهر على نافذة عرض الجرعة.
 .2معلومات هامة يجب معرفتها قبل استعمال توجييوم  300وحدة/ملل
• تحقق دائما من اسم ونوع األنسولين المدون على علبة الدواء وبطاقة القلم المملوء مسبقا.
• ال يتم تغيير األنسولين إال بوصفة طبية.
م
• احترم دائما الجرعة الجديدة التي ينصح بها الطبيب .حتى إن كان توجييو (أنوسلين غالرجين  300وحدة/ملل)
يحتوي على نفس المادة الفعالة لأل نسولين غالرجين  100وحدة/ملل ،اليمكن تبديل هده االدوية بعضها ببعض
دون تعديل الجرعة .هذه األدوية ليست مماثلة (ليست متكافئة بيولوجيا) وقد يتعين على الطبيب وصف جرعة
أكبر من توجييوم.
ال تحسب مجددا الجرعة وإشرع في العالج بعدد الوحدات المدون على الوصفة الطبية.
•
•

استعمل دائما أداة اختيار الجرعة لقلم توجييوم (سولوستارم) لضبط الجرعة الالزمة.
يجب مراقبة نسبة السكر لديك عن كثب خالل فترة تغيير األنسولين واألسابيع األولى الموالية.
إذا كانت لديك أسئلة عن توجييوم  300وحدة/ملل ،اتصل بالطبيب أو الصيدلي.
قبل حقن توجييوم:
اقرأ بانتباه طريقة استعمال القلم في نشرة توجييوم المتوفرة في
علبة الدواء

إذا شعرت بأي تأثير غير مرغوب فيه أو في حالة خطأ دوائي ،تحدث إلى الطبيب او الصيدلي أو الممرض/ة.
كما يمكنك التصريح عن هذه الحاالت مباشرة الى المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية عبر الرقم الهاتفي
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