Miten välttää sekaannus
Jos olet sokea tai sinulla on heikko näkö etkä pysty lukemaan kynän
annoslaskurin lukemaa, älä käytä tätä kynää ilman apua. Pyydä apua
henkilöltä, jolla on hyvä näkö ja joka on saanut opastuksen Tresiba®valmisteen käyttöön.
Tarkista aina insuliinin nimilippu, kun saat valmisteen apteekissa ja ennen
jokaista pistosta, jotta Tresiba®-valmisteen kaksi eri vahvuutta tai muut
mahdollisesti käyttämäsi insuliinivalmisteet eivät menisi vahingossa sekaisin.
Jos käytät väärää insuliinivahvuutta tai -valmistetta, voit saada insuliinia
liikaa tai liian vähän. Liian suuri insuliiniannos voi johtaa hypoglykemiaan eli
alhaiseen verensokeriin. Voit pyytää hoitavalta lääkäriltäsi lisätietoja.
Tresiba®-valmisteen haittavaikutuksista tai lääkitysvirheistä on ilmoitettava
Novo Nordisk Farma Oy:lle: novoinfo@novonordisk.fi tai 0800 122566
tai paikalliselle viranomaiselle: www-sivusto: www.fimea.fi; Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL
55, FI-00034 Fimea.
Käytä tätä lääkettä aina tarkasti lääkärin ohjeiden mukaan. Noudata
pakkausselosteessa annettuja ohjeita. Jos tarvitset apua, käänny lääkärin,
apteekkihenkilökunnan tai diabeteshoitajan puoleen.

Kenen ei tule käyttää Tresiba®valmistetta
• Katso vasta-aiheet pakkausselosteesta

FlexTouch® ja Tresiba® ovat Novo Nordisk A/S:n (Tanska) omistamia tavaramerkkejä.
© Novo Nordisk A/S, Novo Álle, DK-2880 Bagsværd, Denmark
G22/hyväksymispäivä: [kuukausi, vuosi]

Tresiba®-insuliini

(degludekinsuliini-injektioneste
[degludekinsuliini tuotettu yhdistelmäDNA-tekniikalla])
Varmista, että käytät
lääkärin sinulle määräämää
insuliinivalmisteen vahvuutta

Mitä Tresiba® on ja
mihin sitä käytetään

Miten tunnistat sinulle määrätyn valmisteen
vahvuuden

Tresiba® on kerran päivässä käytettävä perusinsuliinianalogi. Tresiba®-insuliinia
käytetään diabetes mellituksen hoitoon aikuisille. Se auttaa elimistöä alentamaan
verensokeritasoa. Tresiba® annostellaan kerran vuorokaudessa. Tilanteissa, joissa
et voi ottaa insuliinia normaalin annostusaikataulun mukaisesti, voit muuttaa
annostuksen ajankohtaa. Varmista aina, että pistosten välinen aika on vähintään
8 tuntia.

Tresiba® -insuliinin kaksi vahvuutta
Tresiba®-insuliinia on saatavilla kahta eri vahvuutta: 100 yksikköä/ml ja 200 yksikköä/ml.
Tresiba® 200 yksikköä/ml FlexTouch® -kynässä on kaksinkertainen määrä insuliiniyksiköitä
millilitraa kohden. Lääkäri määrää sinulle sopivan vahvuuden.

On tärkeää varmistaa, että käytät lääkärin sinulle määräämää oikeaa vahvuutta.
Kynän nimilipussa ja pakkauskotelossa lukee selvästi ”Tresiba® 100 yksikköä/ml”
tai ”Tresiba® 200 yksikköä/ml”.
Lisäksi Tresiba® 100 yksikköä/ml -valmisteen pakkauskotelo ja nimilippu ovat
vaaleanvihreitä, kun taas Tresiba® 200 yksikköä/ml -valmisteen pakkauskotelo ja
nimilippu ovat tummanvihreitä ja niissä on raitoja. Tresiba® 200 yksikköä/ml -valmisteen
nimilipussa ja pakkauskotelossa on myös punainen laatikko korostamassa
valmisteen vahvuutta.
Tresiba® 100 yksikköä/ml –pakkaus,
jossa 5 kynää kotelossa

Molemmissa kynissä on annoslaskuri-ikkuna, josta näet tarkkaan kuinka monta
yksikköä olet valinnut annokseksi. Toisin sanoen annoslaskuri-ikkunassa näkyy
pistettävä yksikkömäärä, riippumatta siitä, kumpi vahvuus on kyseessä. Valitse
annos aina annoslaskurin avulla. Älä valitse annosta kynän naksahduksia laskemalla.
Annosta ei pidä muuntaa, jos siirryt käyttämään eri vahvuista valmistetta. Tarkista,
kuinka monta yksikköä valitsit, ennen kuin pistät Tresiba®-insuliinia.

Tresiba®

vahvuus 100 yksikköä/ml
enintään 80 yksikön annos/injektio

Tresiba®

vahvuus 200 yksikköä/ml
enintään 160 yksikön annos/injektio

Tresiba® 200 yksikköä/ml -pakkaus
jossa 3 kynää kotelossa
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Huomioi:
Yksi väli vastaa 2 yksikköä
- annos näkyy kynässä
Observera:
Ett steg är lika med 2 enheter
- dosen visas på pennan

FPO
Huomioi:
Yksi väli vastaa 2 yksikköä
- annos näkyy kynässä
Observera:
Ett steg är lika med 2 enheter
- dosen visas på pennan
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3 ml sisältää 300 yksikköä
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3 ml sisältää 600 yksikköä

Jos olet värisokea, tunnistat
Tresiba® 200 yksikköä/ml -kynän
annospainikkeeseen lisätyistä
kahdesta kohollaan olevasta
pisteestä.
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