
Pasientinformasjon:
En introduksjon  
til to styrker av
Tresiba® 

Informasjon om insulinstyrken  
som legen har skrevet ut til deg

Viktig sikkerhetsinformasjonHvordan unngå forveksling
Hvis du er blind eller svaksynt og ikke kan lese av dosetelleren på pennen,  
må du ikke bruke denne pennen uten hjelp. Få hjelp fra en person med godt 
syn som har fått opplæring i bruk av Tresiba®.

Sjekk alltid insulinetiketten når du henter insulinet på apoteket og før hver 
injeksjon, dette for å unngå forveksling mellom de ulike styrkene av Tresiba® 
eller andre insulinpreparater som du muligens bruker.

Å bruke feil insulinpreparat eller feil insulinstyrke kan potensielt forårsake at du 
tar for mye eller for lite insulin. For mye insulin kan føre til lavt blodsukker 
(hypoglykemi). Snakk med legen din for ytterligere informasjon.

Melding av bivirkninger og feilmedisinering
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever feilmedisinering eller 
bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsved-
legget. Du kan også melde fra om bivirkninger og feilmedisinering direkte via 
meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: 
www.legemiddelverket.no/pasientmelding. 

Ved å melde fra om bivirkninger og feilmedisinering bidrar du med informasjon 
om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. Bivirkninger og feilmedisinering 
kan også meldes til Novo Nordisk Scandinavia AS via 
kundeservice-norge@novonordisk.com eller per telefon 22 18 50 51.

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Følg alle 
instruksjonene i pakningsvedlegget. Rådfør deg med lege, apotek eller syke-
pleier dersom du trenger hjelp.

Hvem bør ikke bruke Tresiba®

Du bør ikke bruke Tresiba® dersom du er allergisk overfor virkestoffet insulin 
degludec eller noen av de andre innholdsstoffene; glyserol, metakresol, fenol, 
sinkacetat, saltsyre og natriumhydroksid.

(insulin degludec injeksjonsvæske, [rDNA-opprinnelse])

Novo Nordisk Scandinavia AS 
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Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan 
bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning eller feilmedisinering. Se siste side i dette heftet for informasjon om 
hvordan du melder bivirkninger og feilmedisinering

FlexTouch® og Tresiba® er registrerte varemerker eid av Novo Nordisk A/S.
© Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark
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100
enheter/ml

Hva Tresiba® er og hva det brukes mot 
Tresiba® er et basalinsulin (insulinanalog) som brukes til behandling av diabetes 
mellitus hos voksne, ungdom og barn fra 1 år og oppover. Tresiba® hjelper 
kroppen med å redusere blodsukkernivået ditt. Tresiba® skal tas én gang 
daglig. I tilfeller hvor du ikke kan følge ditt vanlige doseringsregime kan du 
endre doseringstidspunktet. Forsikre deg alltid om at det går minimum 8 timer 
mellom injeksjonene.

To styrker av Tresiba®

Tresiba® er tilgjengelig i to styrker i FlexTouch® (ferdigfylt penn): 100 enheter/ml 
og 200 enheter/ml. Tresiba® 200 enheter/ml FlexTouch® (ferdigfylt penn) 
inneholder dobbelt så mange enheter insulin i hver milliliter. Legen din vil skrive 
ut den styrken som er riktig for deg.

Begge de ferdigfylte pennene har et doseteller-vindu som viser eksakt innstilt 
dose. Dette betyr at den dosen som vises i doseteller-vinduet  er den dosen 
som vil bli injisert, uavhengig av hvilken styrke Tresiba®  har. Bruk alltid 
dosetelleren for å velge dosen. Du skal ikke telle penneklikkene eller gjøre 
noen omregning av dosen, dersom du går over fra en styrke til en annen.  
Kontroller hvor mange enheter som er valgt før du injiserer Tresiba®.

Tresiba®

styrke 100 enheter/ml
maksimaldose 80 enheter per injeksjon

Tresiba®

styrke 200 enheter/ml
maksimaldose 160 enheter per injeksjon

lys grønn mørk grønn

Inneholder 600 enheter insulin per 3 mlInneholder 300 enheter insulin per 3 ml

200
enheter/ml

Dersom du er fargeblind
kan du også gjenkjenne 
Tresiba® 200 enheter/ml ved 
hjelp av de to opphøyde 
prikkene på doseknappen.

Å kjenne igjen styrken som legen har skrevet ut til deg
Det er viktig at du er sikker på at du bruker den styrken som legen din  
har skrevet ut. “Tresiba® 100 enheter/ml FlexTouch®” eller  
“Tresiba® 200 enheter/ml FlexTouch®” står tydelig merket på pakningen  
og på pennens etikett.

I tillegg er pakningen og etiketten for Tresiba® 100 enheter/ml lys grønn, og 
pakningen og etiketten for Tresiba® 200 enheter/ml er mørk grønn med striper. 
Tresiba 200 enheter/ml etikett og pakning har også en rød boks som uthever 
styrken.

Tresiba® 100 enheter/ml pakning 
med 5 ferdigfylte penner

Tresiba® 200 enheter/ml pakning 
med 3 ferdigfylte penner

Tresiba® 
100 enheter/ml

Tresiba® 
200 enheter/ml

Merk: 
Ett trinn tilsvarer 2 enheter
– pennen viser dosen.
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