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 :التعريف

ستخدم للسيطرة ي، يتم حقنه بواسطة أقالم معبأة مسبًقاهو أنسولين طويل المفعول 
 .على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري

 
 :مسميات الدواء 

 جالرجين، حيث يحتوي : العلمي سماال
على نفس العنصر النشط الموجود في 

 .إنسولين النتوس
 جاري توجيواالسم الت.  

 
 :الدواء مميزات

  يعمل لمدة أطول ويتسرب بشكل أبطأ إلى الدم مما يقلل فرص حدوث االنخفاض
 .بعد منتصف الليل

 تحتوي عبوة توجيو على وحدات أكثر من عبوة الالنتوس. 
 ساعات عند نسيان تناول الجرعة ويفضل تناوله  3يمكن تناوله قبل أو بعد موعده ب

 .في الوقت المحدد

 خاصة وقت الصيام السكرية قلل خطر اإلصابة بالحموضةي. 

 
 :تستددا دواعي اال

 ارتفاع مستمر في سكر الدم لدى البالغين المصابين بمرض السكري. 
 مناسب للذين يستخدمون جرعة عالية من اإلنسولين طويل المفعول. 

 
 :آلية عمل الدواء

بدون لفترات طويلة  ستقرمتوفير معدل أنسولين لإلى الدم من موضع الحقن ببطء  يتسرب
 .الصعود المفاجئ بين الوجبات أو أثناء الليل مما يقلل من خطر انخفاض سكر الدم

 
 :الدواء تدزين

 8في درجة حرارة تتراوح بين درجتين و)  الثالجة الجديدة فيتخزين األقالم  يتم 
الثلج بشكل مباشر مالمسته أو الفريزر ويجب تجنب وضعه في ، (درجات مئوية

درجة  33المستخدم في درجة حرارة التتجاوز نسولين ين قلم اإليمكن تخز بينما
 .مئوية

 من االستخدام يجب  أسابيع 6بعد في القلم نسولين كمية من اإلتبقي  عند
 .التخلص من القلم مسبق التعبئة 

 يرجى تدوين تاريخ بداية االستخدام على القلم. 

لحةاإلدارة العامة للددمات الطبية للقوات المس  
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

نسولين توجيوأقال  إ  
Insulin Toujeo  
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  : االتستددا  إرشادات

 قبل  ثالجةجه من الاخريجب إديد مسبق التعبئة، عند استخدام قلم ج
  .واحدة إلى ساعتينموعد الحقن بساعة 

  ليس عكرا أو غائم اللون )تحقق من أن األنسولين في القلم صافيًا اليجب
 (.أو يحتوي على ترسبات

  ألنسولين عكًرا فيجب التخلص من القلم مسبق التعبئة واستخدام قلم اإذا كان
 . جديد

  مع كل حقنةم إبرة جديدة ااستخديجب. 

 بنفس طريقة استخدام أقالم اإلنسولين األخرى ويتم إنسولين توجيو  يستخدم قلم
ويمكن تغيير وقت الحقن  (ساعة 42كل  )مرة واحدة في نفس الوقتحقنه 

 .عند الحاجة

  الجرعة   مساعدة في تحديدلل دمالمستوى السكر في  مراقبةمن المهم
 . المناسبة

 تم بحذر وتحت إشراف ييجب أن  نسوليني نوع أو جرعة اإلأي تغيير ف
 .طبي، مع تكثيف عدد مرات قياس مستوى السكر بالدم في البداية

  قد يحتاج المصابون بداء السكري من النوع الثاني إلى إجراء تغييرات في جرعات
 .عند استخدام التوجيو أدويتهم الفموية

 آخر من اإلنسولين لمصابين بداء السكري من النوع األول استخدامه مع نوع ل يمكن
 .سريع المفعول بحسب الجرعات واألوقات الموصوفة بواسطة الطبيب

  هذا النوع من اإلنسولين اليمكن تخفيفه أو خلطه بأي نوع آخر من اإلنسولين
ولذلك ينبغي للمريض الذي يستخدم أحد أنواع اإلنسولين قصير المفعول إضافة إلى 
الجالرجين  أن يحقنه في جانب من الجسم واالنسولين قصير المفعول في الجانب 

 . اآلخر

  قبل أو بعد وقت الجرعة المعتادساعات  3عند الحاجة يمكن حقنه حتى. 
 المعلومات واإلرشادات الالزمة حول كيفية المريض ب ممثل الرعاية الصحية زودسي

  .عند الحاجة دمالتعديل الجرعة تبًعا لمستوى السكر في 

 

 
  :المحتملة جانبيةالعرا  األ

  (نقص السكر في الدم)انخفاض نسبة السكر في الدم.  
 الحساسية الشديدة . 
 لتورما. 
 زيادة الوزن. 

  التغير في األنسجة الدهنية ،  مثلردود الفعل في موقع الحقن
 .سماكة الجلد ، االحمرار ، التورم ، والحكة

 
 .تظهر األعراض الجانبية إال في حاالت نادرة أو عند االستخدام الخاطيء ال : مالحظة

 
 
 
 



HED01.INFO144/1                                                                                                                  Page 3 of 3 

 

 
 :الحاالت التي تستدعي مراجعة الطبيب

 ل الجسمطفح جلدي على كام. 
 ضيق في التنفس.  
  حلقاللسان أو الوجه أو في التورم. 
 النعاس الشديد ، والدوخة ، أو االرتباك. 
 صعوبة في التنفس. 

 تسارع دقات القلب. 
 التعرق . 
 زيادة الوزن المفاجئ. 
 تورم الكاحلين أو القدمين. 

 

 :عند االتستددا  تحذيرات
 لتالية للحاالت انسولين ال يستخدم هذا النوع من اإل: 

o لألطفال. 
o البالغين المصابين بالحموضة الكيتونية. 
o تمر في سكر الدم أو حساسية إذا كان المريض يعاني من انخفاض مس

 .نسولينمن اإل

  مع أشخاص آخرين حتى لو تم تغيير اإلبرة اإلنسولينعدم مشاركة قلم. 
 ا بم يجب إخبار الطبيب بجميع المشاكل الصحية التي يعاني منها المريض

 طبيعيةال الرضاعة، له ط يتخطالأو  الحملفي ذلك مشاكل الكبد أو الكلى ، 
بما في ذلك األدوية التي تصرف بدون وصفة طبية واألدوية التي يتناولها 

 .والفيتامينات والمكمالت الغذائية والمكمالت العشبية
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