
Toujeo® 300 eenheden/ml SoloStar®,  
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

Toujeo® 300 eenheden/ml DoubleStar®,  
oplossing voor injectie in een voorgevulde pen

(insuline glargine)

Gids voor 
patiënt/verzorger

Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het 
geneesmiddel Toujeo, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste 
effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die moeten 
worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd (RMA versie 06/2021).

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Toujeo® gebruikt.  
De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de 
website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in de bijsluiter 
staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het federaal 
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - 
Afdeling Vigilantie- Postbus 97 – B-1000 Brussel Madou – Website: 
www.eenbijwerkingmelden.be – E-mail: adr@fagg.be

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.
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Met de Toujeo® SoloStar® kan de dosis in stappen van 1 eenheid 
verhoogd of verlaagd worden.

Met de Toujeo® DoubleStar® kan de dosis in stappen van 2 eenheden 
verhoogd of verlaagd worden. 

    De geleverde dosis is deze die wordt getoond in het dosisvenster.

• Gelieve contact op te nemen met uw zorgverlener voor meer
informatie.

• Lees de gebruiksaanwĳ zing in de bĳ sluiter voordat u Toujeo®
injecteert

Toujeo® (insuline glargine 300 eenheden/ml) 
is beschikbaar in 2 verschillende presentaties: 

Toujeo® SoloStar® 
(1,5 ml voorgevulde pen/ 
450 eenheden)

Toujeo® DoubleStar® 
(3 ml voorgevulde 
pen/ 900 eenheden)

Toujeo® is aangewezen als behandeling van diabetes mellitus 
bĳ  volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar.

• Als u Toujeo® voorgeschreven krĳ gt, moet u door uw
zorgverlener getraind worden in het gebruik van de Toujeo®
pen en  moet u de volledige gebruiksaanwĳ zing lezen in de
bĳ sluiter die bĳ  de pen wordt meegeleverd.

• Deze gids is alleen bedoeld als hulpmiddel.

• Start met het aantal eenheden dat u werd voorgeschreven.

Bewaar deze gids. Misschien heeft u deze later opnieuw nodig. 

Belangrĳ ke informatie tĳ dens de eerste weken van uw 
Toujeo® behandeling

• Insuline glargine 300 eenheden/ml (Toujeo®) en insuline
glargine 100 eenheden/ml zĳ n niet bioequivalent en zĳ n
daarom niet onderling uitwisselbaar zonder aanpassing
van de dosis (dit betekent dat deze geneesmiddelen niet
dezelfde zĳ n 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 voorschrĳ ft. Gebruik altĳ d de dosis
die uw arts u adviseert.

• Controleer uw bloedglucosewaarden zorgvuldig tĳ dens de
overgang en in de eerste weken daarna.
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