
(insuline glargine 300 eenheden/mL)

Kaart voor patiënten 
en verzorgers 

 » Bewaar deze kaart. Misschien heeft u deze later opnieuw 
nodig. Schrijf uw naam op deze kaart:  
 
 

 » Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is 
alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor 
anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Toujeo® is aangewezen als behandeling van diabetes mellitus 
bij volwassenen

Als u Toujeo® voorgeschreven heeft gekregen, moet u door uw 
zorgverlener getraind worden in het gebruik van de Toujeo® SoloStar® 
pen. Lees de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter die bij de pen wordt 
meegeleverd door. Deze kaart is alleen bedoeld als hulpmiddel.
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Toujeo® SoloStar® is een voorgevulde pen die 300 eenheden 
insuline glargine per mL bevat. Dit is een gemodificeerde 
insulinesoort die erg veel lijkt op humane insuline. Toujeo® verlaagt 
uw bloedglucosespiegels gelijkmatig gedurende een lange periode. 
Het wordt eenmaal per dag toegediend. 

Het dosisvenster van de Toujeo® SoloStar® pen toont het aantal 
eenheden van Toujeo® dat zal geïnjecteerd worden.

 »Herbereken de dosis niet. Start met het aantal 
eenheden dat u werd voorgeschreven.



(insuline glargine 300 eenheden/mL)

Insuline glargine 300 eenheden/mL (Toujeo®) en insuline glargine 
100 eenheden/mL (bvb. Lantus®) zijn niet bio-equivalent en kunnen 
daarom niet onderling verwisseld worden zonder aanpassing van 
de dosis (dit betekent dat deze geneesmiddelen niet dezelfde zijn 
en dat u dus niet mag wisselen tussen deze twee geneesmiddelen 
zonder de dosis aan te passen).

 » U mag alleen overgaan van de ene insulinebehandeling 
op de andere als uw arts dit voorschrijft. 

 » Gebruik altijd de nieuwe dosis die uw arts u adviseert.
 » Controleer uw bloedglucosewaarden zorgvuldig tijdens de 

overgang en in de eerste weken daarna. Gelieve contact op 
te nemen met uw zorgverlener voor meer informatie.

Als u niet alle instructies in de gebruiksaanwijzing 
opvolgt, kan u te veel of te weinig insuline 
toegediend krijgen. 
 
Lees de bijsluiter voor de volledige informatie over Toujeo® 
 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op 
met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Medicatiefouten en bijwerkingen kunnen ook gemeld worden 
aan de afdeling Geneesmiddelenbewaking van Sanofi Belgium:

Tel. + 32 2 710 54 00 (24/24 uur)   
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com.


