
আপনার TOUJEO®

�াবি�ার
(ইিসুনিি গ্ারনেি 300 ইউনিট/নমনি)

হ্যা�বুক

আপনার লেলকৎসা দেজক 

সবজেজয় দবলশ সুলব্া পাওয়া

এই আইজটমটি ডায়াজেটিজস আক্রান্ত প্রাপ্েয়কি েথ্যনক্ত, নকজশার-নকজশারী এেং 6 েছজরর দেনশ েয়সী 
নশশুজের েথ্যেহাজরর উজ�জশথ্য দতনর করা হজয়জছ োজেরজক DoubleStar দপি সহ Toujeo®  েথ্যেহাজরর 

েিথ্য দপ্রসনক্রপশি দেয়া হজয়জছ

Sanofi এই আইজটমটির উৎপােি ও অেবিায়ি কজরজছ।
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এই পুনতিকাটি Toujeo কী এেং আপিার দকি এটি প্রজয়ােি আপিাজক তা েুঝজত সাহােথ্য 
করা এেং নকভাজে এটি গ্রহণ করজত হজে ্াজপ ্াজপ দস নিজেবিশিা প্রোজির মা্থ্যজম আপিার 
ডায়াজেটিস নিয়ন্ত্রণ রািার দক্জত্ ইনতোচক োত্া শুরু করজত সহায়তা করজে। 

এটি আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের প্রোি করা পরামজশবির সাজে োড়নত সহায়তার েিথ্য 
দেয়া হজয়জছ এেং এটি দরাগীর তজেথ্যর নিিজিটজক প্রনতস্াপি কজর িা, তাই অিুগ্রহ কজর এই 
পুনতিকাটির পাশাপানশ উক্ত নিিজিটটিও প�ি।

সূলেপত্
Toujeo সম্পজকবি  োিুি  

আপিার Toujeo DoubleStar দপি

ইিজেক্ট করার আজগ ো োিজত হজে

ইিসুনিি ইিজেক্ট করা

আপিার দডাে সমন্বয় করা

নকভাজে আপিার দডাে সমন্বয় করজেি

আপিার দডাজের সমন্বয়গুজিা দরকডবি  করা

সম্ােথ্য পাশ্বিপ্রনতনক্রয়া 

েহুি নেজ্ানসত প্র�ােনি
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Toujeo-র সাজে আপনার যাত্া শুরু করুন

আপনার স্াস্্যজসবা দপশােীবী আপনার েন্য সুপালরশকৃত দ�াে
পৃষ্া 10-এ লিজখ লেজবন৷
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Toujeo সম্পজক্ত  োনুন

Toujeo কী?
Toujeo হজিা েীঘ্তলেন ্জর কায্তকরী োকা একটি ইনসুলিন দেটি ইনসুলিন 
গ্ারলেন 300 ইউলনট/লমলি িাজমও পনরনচত। এটি Toujeo DoubleStar
িামক একটি আজগ দেজক পূণবি করা নডসজপাজেেি দপি নহজসজে পাওয়া োয়।

আপনাজক দকন Toujeo এর দপ্রসলরিপশন 
দেয়া হজয়জছ? 
24 ঘণ্াব্যাপী অব্যাহতিাজব আপনার রজতের সুগাজরর মাত্া কলমজয় 
রাখার মা্থ্যজম আপিার ডায়াজেটিস নিয়ন্ত্রজণ সাহােথ্য করার েিথ্য Toujeo
েথ্যেহৃত হয়। 

আপনার কখন Toujeo গ্রহণ করা উলেত?
Toujeo লেজন একবার গ্রহণ করজত হজব, প্রলতলেন একই সমজয় গ্রহণ 
করা বাঞ্ছনীয়। প্রজয়ােি সাজপজক্ আপনি এটি সা্ারণত দে সমজয় গ্রহণ 
কজরি তার 3 ঘণ্া আজগ ো পজর ইিজেক্ট করজত পারজেি।

অন্যান্য ওষু্ এবং Toujeo
আপনি েতবি মাজি গ্রহণ করজছি, স�নত গ্রহণ কজরজছি অেো গ্রহণ কজর 
োকজত পাজরি এমি অিথ্য দেজকাজিা ওষুজ্র কো আপিার স্াস্থ্যজসো 
দপশােীেীজের োিাি। নকছু ওষু্ আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া পনরেতবি ি 
করজত পাজর এেং এর িজি আপিার ইিসুনিজির দডাে পনরেতবি ি করজত 
হজত পাজর। এই একই কারজণ, আপনি দকাজিা ওষু্ গ্রহণ করা েন্ করজি 
তাজের দস সম্পজকবি  অেনহত করুি।

আপিার নচনকৎসা পনরক�িার অংশ নহজসজে আপিাজক িাোজরর সময় স্�সমজয়র 
েিথ্য কােবিকরী ইিসনুিি ইিজেক্ট করারও প্রজয়ােি হজত পাজর। এরকম ঘটজি, 
আপিার ইিসনুিিগুজিা দেি গুনিজয় িা দিজিি দসনেজক িক্থ্য রািা গুরুত্বপণূবি, 
দেজহতু Toujeo এেং স্�সমজয়র েিথ্য কােবিকরী ইিসনুিি উভয়ই স্� েজণবির 
হজয় োজক, তাই প্রনতোর ইিজেকশি দিয়ার সময় আপনি সঠিক দপজি সঠিক 
ইিসনুিিটি েথ্যেহার করজছি তা নিনচিত করুি। 

সবসময় আপনার স্াস্্যজসবা দপশােীবী দযিাজব বজিজছন ঠিক দসিাজব 
এই ওষু্টি গ্রহণ করুন। 

সূত্ 1.
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*আপনি কজয়ক দডাে ইিজেক্ট করার
আজগ পেবিন্ত �াঞ্জারটি দেিজত পাজেি িা।

প্রেমোর েথ্যেহাজরর আজগ:

• আজিা দেজক সুরনক্ত রািজত আপিার িতুি 
দপিটি োইজরর কাটবিজির নভতজর রািুি 

• আপিার দপিটি নরিজে, 
2°C দেজক 8°C তাপমাত্ায় রািুি

• ঠান্ডায় েনমজয় দিিজেি িা

• আপিার দপিটি েথ্যেহার করার 
অন্তত 1 ঘণ্া আজগ নরিে দেজক 
দের করজত ভুিজেি িা

প্রেমোর েথ্যেহাজরর পর:

• আপিার দপিটি 30°C এর দচজয় কজম কক্ 
তাপমাত্ায় রািুি

• আপিার দপিটি পুিরায় নরিজে রািজেি িা
• কিজিাই সুইঁ িাগাজিা অেস্ায় সংরক্ণ 

করজেি িা
• আপিার দপিটি কথ্যাপ িাগাজিা অেস্ায়, 

সরাসনর তাপ ো আজিা দেজক েজূর 
সংরক্ণ করুি

• েথ্যেহৃত সুঁইগুজিা সেসময় ্ারাজিা নেনিস 
দিিার উপেুক্ত নেজি দিিুি

Toujeo DoubleStar েথ্যেহার শুরু করার আজগ দপিটির সাজে পনরনচত হজয় দিয়া 
ভাজিা। দপিটি সম্পজকবি  আপিার দকাজিা প্র� োকজি, আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের 
নেজ্াসা করুি।

দপন ক্যাপ

রবাজরর 
লসি

আপনার Toujeo DoubleStar দপন

আপনার দপনটি লকিাজব সংরক্ণ করজবন:

সূত্ 1.

কা�্তে 
দহা�ার 

900 ইউলনট 
্ারণক্মতা

ইনসুলিন 
দ�ি
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দ�াে 
লসজিক্টর

2 ইউলনট বৃল� 
করার �ায়াি

দ�াে 
উইজ�া

ইনজেকশন 
বাটন

ব্যবহাজরর সময়সীমা:
• আপিার দপিটি প্রেমোর েথ্যেহার করার পর 

শু্ুমাত্ 6 সপ্াহ পেবিন্ত েথ্যেহার করুি

• কিজিাই আপিার দপিটি দময়াজোত্ীজণবির 
তানরজির পর েথ্যেহার করজেি িা

লকিাজব আপনার দপনটি 
দেজি লেজবন:
• আপিার দপিটি দিজি দেয়ার আজগ সুঁইটি 

িুজি নিি

• আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেী অেো স্ািীয় 
কতৃবি পজক্র পরামশবি অিুোয়ী আপিার েথ্যেহৃত 
দপিটি দিজি নেি

সূত্ 1.

�াঞ্জার* দ�াে 
পজয়�ার

ইনসুলিজনর 
নাম
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করণীয় ও বে্তনীয়:

করণীয় বে্তনীয়

✓ সেসময় নিরাপত্া োচাই কজর নিি ✗ কিজিা আপিার সুঁইগুনি পুিরায় েথ্যেহার 
করজেি িা

✓ সেসময় একটি অনতনরক্ত দপি ও কজয়কটি 
সুঁই সাজে রািুি োজত হানরজয় দগজি ো কাে 
িা করজি অনতনরক্তগুজিা েথ্যেহার করজত 
পাজরি

✗ আপিার দপি দেজক ইিসুনিি দের করার 
েিথ্য কিজিাই দকাজিা নসনরঞ্জ েথ্যেহার করজেি 
িা

✗ আপিার দপিটি ক্নতগ্রতি হজি দসটি আর 
েথ্যেহার করজেি িা

✗ কিজিা আপিার দপিটি অিথ্য কাজরা সাজে 
দশয়ার করজেি িা

আপনার অলতলরতে দযসব লেলনস প্রজয়ােন হজব:
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েথ্যেহৃত সুঁই ও দপিগুজিা দিিার েিথ্য নছ�-দরা্ী 
একটি কিজটইিার

প্রনতোর ইিজেকশি দেয়ার েিথ্য 
wএকটি িতুি েীোণুমুক্ত সুঁই

ইনজেক্ট করার আজগ যা োনজত হজব:

সূত্ 1.
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ইনসুলিন ইনজেক্ট করা

নিজে নিজে ইিসুনিি ইিজেকশি দেয়া কঠিক নকছু িয়, তজে অিুশীিি করার প্রজয়ােি হয়। 
আপিাজক নকভাজে ইিজেকশি নেজত হজে তা আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীরা দেনিজয় নেজেি।

ইনজেকশন দেয়ার েন্য সুপালরশকৃত 3টি স্ান হজিা:

বাহুর উপরলেজকর বাইজরর অংশ:  
োহুর উপরনেজকর োইজরর অংশ দেিাজি চনেবিেুক্ত টিসুথ্য রজয়জছ দসিাজি

দপট: 
িানভর চারপাজশর 2-ইনচি েথ্যাসাজ্বির েৃত্াকার অংশ োে নেজয়

উরুর উপরলেজক বাইজরর অংশ:  
হাটুর উপজরর অংজশর দেনশ কাছাকানছ ইিজেকশি  
দেয়া দেজক নেরত োকুি

োহুর উপজরর 
অংশ

পাকস্নি

উরু

ইনজেকশন দেয়ার োয়গায় ত্বজক পলরবত্তন ঘটা
ত্বজকর নিজচ নপণ্ড দেিা দেয়ার মত ত্বজকর পনরেতবি ি প্রনতজরাজ্র েিথ্য ইিজেকশি দেয়ার োয়গা 
পনরেতবি ি করা উনচত। নপণ্ড আজছ এমি দকাজিা োয়গায় ইিজেকশি দেয়া হজি ইিসুনিি িুে 
ভাজিাভাজে কাে িাও করজত পাজর। আপনি েতবি মাজি দকাজিা নপণ্ডেুক্ত োয়গায় ইিজেকশি নেজি, 
নভন্ন দকাজিা োয়গায় ইিজেকশি দেয়া শুরু করার আজগ আপিার ডাক্তাজরর সাজে দোগাজোগ 
করুি। আপিার ডাক্তার আপিার রজক্ত নচনির মাত্া আজরা নিনেড়ভাজে পরীক্া করজত, এেং আপিার 
ইিসুনিি অেো ডায়াজেটিজসর অিথ্যািথ্য ওষুজ্র দডাে সমন্বয় করজত েিজত পাজরি।

সূত্ 1.

আপিার উনচত ত্বজকর লনজে ইনজেক্ট করা, 
এেং ক্ত হওয়া এড়াজত, প্রলতবার লিন্ন 
লিন্ন স্াজন ইনজেক্ট করা। ইিজেকশি 
দেয়ার একটি অচিি নিেবিাচি করুি এেং 
আিুমানিক এক সপ্াহ পেবিন্ত ঘুজর নিজর 
দসই অচিজিই ইিজেকশি নেি। প্রনতনেি 
ইিজেকশি দেয়ার অচিি পনরেতবি ি করজেি 
িা, শু্ু স্াি পনরেতবি ি করুি। 
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ইনসুলিন ইনজেক্ট করা

আপনার দপন পরীক্া করুন

• নিনচিত করুি দে আপনি সঠিক ইিসুনিি েথ্যেহার করজছি
• পরীক্া কজর নিনচিত দহাি দে দপিটি ক্নতগ্রস্ হয়নি
• পরীক্া কজর নিনচিত দহাি দে দপিটির দময়াজোত্ীজণবির তানরি পার হয়নি
• পরীক্া কজর নিনচিত দহাি দে ইিসুনিিটি স্� দেিা োজ� এেং ইনসুলিন অস্ছে দেখাজি বা 

োনাোর লকছু দেখা দগজি দসটি েথ্যেহার করজেি িা

1

একটি নতুন সুঁই সংযুতে করুন

• একটি িতুি সুঁই নিি এেং সুরক্ামূিক নসি িুজি দিিুি
• দপিটিজত িতুি সুঁইটি ঘুনরজয় ঘুনরজয় আটজক নিি। অলতলরতে টাইট করজেি িা
• সুঁইজয়র োইজরর কথ্যাপটি িুিুি। ইিজেকশি দেয়ার পর আোর 

েথ্যেহাজরর েিথ্য এটি দরজি নেি
•  সুঁইজয়র দভতজরর কথ্যাপটি িুিুি এেং দিজি নেি

2

সবসময় লনরাপত্তা পরীক্া কজর লনন

• দডাে নসজিক্টর 4 ইউনিট পেবিন্ত দঘারাি এেং সুঁই নেজয় ইিসুনিি দের হজয় আসা নিনচিত িা হওয়া 
পেবিন্ত ইিজেক্ট োটিটি দচজপ পুজরাপুনর নিজচ িানমজয় আিুি

যলে সুঁই লেজয় দকাজনা ইনসুলিন দবর না হয়:
• 6 োর পেবিন্ত এই নিরাপত্া পরীক্া করুি
• এটি েথ্যেবি হজি, সুঁইটি েেজি নিি এেং আোর পরীক্া করুি
• েনে এরপরও ইিসুনিি দের হজয় িা আজস তাহজি একটি িতুি দপি েথ্যেহার করুি

3

আপিাজক নকভাজে ইিসুনিি ইিজেক্ট করজত হজে তা আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীরা দেনিজয় 
নেজেি, সেসময় তাজের পরামশবি দমজি চিুি এেং তাজেরজক দকাজিা প্র� নেজ্াসা করজত নবি্া করজেি 
িা। আজরা নেতিানরত তজেথ্যর েিথ্য, অিুগ্রহ কজর দরাগীর তেথ্য নিিজিটটিও দেিুি। 

সূত্ 1.
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দ�াে লনব্তােন করুন

• সুঁইটি সংেুক্ত রজয়জছ এেং দডাে ‘0’ দত দসট করা আজছ তা নিনচিত করুি
• আপিার চানহোমজতা দডাজের োজগ পজয়�ার িা আসা পেবিন্ত দডাে নসজিক্টরটি দঘারাজত োকুি
•  েনে আপনি আপিার েিথ্য দপ্রসক্রাইে করা পূণবি দডােটি নিেবিাচি করজত িা পাজরি, তাহজি দডােটি 

ভাগ কজর েইুোজর ইিজেকশি নিি অেো অেনশষ্ট পনরমাণ ইিজেক্ট করজত একটি িতুি দপি 
েথ্যেহার করুি

আপনার দ�ােটি ইনজেক্ট করা

• আপিার ত্বজক ক্ত হওয়া এড়াজত প্রনতোর ইিজেক্ট করার সময় োহুর উপজরর অংশ, উরু ো দপট 
এই নভন্ন নভন্ন অচিিগুজিা েথ্যেহার করুি

• আপিার োছাই করা ইিজেকশি দেয়ার স্াজির ত্বজক সুঁইটি প্রজেশ করাি এেং ইিজেকশজির 
োটি দচজপ পুজরাপুনর নিজচ িানমজয় আিুি 

• দডাে উইজন্ডাজত ‘0’ দেিজত দপজি, আপনি পূণবি দডাে ইিজেক্ট কজরজছি নিনচিত হজত ্ীজর ্ীজর 1 
দেজক 5 পেবিন্ত গণিা করুি। এরপর আপনি ইিজেকশি োটি দছজড় নেজয় আপিার ত্বক দেজক সুঁই 
দের কজর নিজত পাজরি

সুঁইটি খুজি দেিুন

• দপিটিজত সুঁইজয়র োইজরর কথ্যাপটি পরাি এেং সুঁইটি িুজি দিয়ার েিথ্য দসটি কজয়কোর দঘারাি
• েথ্যেহৃত সুঁইটি একটি নছ� প্রনতজরা্ী কিজটইিাজর দিজি নেি
• দপজির কথ্যাপটি আোর দপজি পনরজয় নিি এেং কক্ তাপমাত্ায় দপিটি সংরক্ণ করুি
• কিজিা নসনরঞ্জ নেজয় দপি দেজক ইিসুনিি দের করজেি িা।

6

4

5

সূত্ 1.

44
0

2
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Toujeo-এর দ�াে সমন্বয় করার লনয়জমর কা�্ত

এই নিয়জমর কাডবি টি আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজক নেজয় পূরণ কনরজয় দিয়া ো্থ্যতামূিক। 
দডাজের েৃনধি ও হ্াস সেসময় দোড় সংিথ্যায় হজত হজে কারণ Toujeo DoubleStar 2 
ইউনিজটর ডায়াি েথ্যেহার কজর।

&

!

হাইজপাগ্াইজসনময়ার িক্ণ ও কারণ সম্পজকবি  আজরা তেথ্য দপজত অিুগ্রহ কজর এই পুনতিকার 
পৃষ্া 14 দেিুি।

আপনার দ�াে সমন্বয় করা

Units

Units

আপিার 
ইিসুনিি এই 
পনরমাি কলমজয় 
দেিুন

আপিার 
ইিসনুিি এই 
পনরমাি কলমজয় 
দেিনু

তাহজি  
পলরমান  

একই রািিু

তাহজি এই 
পনরমাি  
বালিজয় নেি

তাহজি এই 
পনরমাি  
বালিজয়লে

Units

Units

Units

আপনার ইনসুলিজনর নাম হি Toujeo (টুলেও)

প্রলতলেন এই সময় ইনজেকশন লনন (সময়):

আপনার শুরুর পলরমান হজছে:

 েনে দকান সময় আপিার 
hypoglycaemia 
(হাইজপাগ্াইজকলময়া) (hypo) র 
িক্্যন দেিা দেয় অেো ব্াড সুগার 
এর দেজয় লনজে দনজম যায়ঃ

দকাি নকছু িা িাওয়ার মাঝিাজি েনে 

আপিার রীনডং এর দেজয় লনজে হয়:

দকাি নকছু িা িাওয়ার মাঝিাজি েনে  

আপিার রীনডং এর লিতজর হয়:

দকাি নকছু িা িাওয়ার মাঝিাজি েনে  

আপিার রীনডং এর দবশী আজস:

দকাি নকছু িা িাওয়ার মাঝিাজি েনে  

আপিার রীনডং এর দবশী আজস:

(ইিসুনিি glargine 300 units/mL)
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লনজে্ত শনাসমূহ

আপিার ইিসুনিজির দডাে সমন্বয় করা এেং আপিার েিথ্য সঠিক দডােটি িুঁজে দপজত নকছুটা 
সময় িাগজত পাজর। আপিার দডােটি ্ীজর ্ীজর সমন্বয় করা উনচত, োজত আপিার রজক্তর 
সুগাজরর মাত্া নিয়ন্ত্রণ উন্নত হোর সাজে সাজে আপিার দেহ পনরেতবি জির সাজে মানিজয় নিজত 
পাজর। আপনি সঠিক দডােটি িুঁজে দপজি, দসটি েোয় রািা গুরুত্বপূণবি, োজত আপনি ভাজিা 
অিুভে করজত পাজরি এেং অন্ক শনক্ত দপজত পাজরি।

আপিার দডাে সমন্বয় করার েিথ্য আপিাজক পরপর 3 নেি িানিজপজট রজক্তর সুগাজরর মাত্া 
পনরমাপ করজত হজে – আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেী এটি করার েিথ্য দসরা নেিগুজিা সুপানরশ 
করজেি। তৃতীয়োর নরনডংজয়র পর প্রজয়ােি সাজপজক্ আপিার নিয়জমর কাডবি  অিুোয়ী আপিার 
দডাে সমন্বয় কজর দিয়া উনচত। 

খালিজপজট রজতের সুগাজরর মাত্া 

িানিজপজট েিজত েুঝায় 8 (আট) ঘণ্ার েন্য পালন ছািা অন্য দকাজনা লকছু 
না খাওয়া বা অন্য দকাজনা পানীয় পান না করা। এই অেস্ায় আপিার রজক্তর 
সুগাজরর মাত্া পনরমাপ করজত হজে, োজত আপনি িানিজপজট আপিার রজক্তর 
সুগাজরর মাত্া োিজত পাজরি এেং দডাজের দেজকাজিা সমন্বয় নহজসে করার দক্জত্ 
এটি েথ্যেহার করজত পাজরি।

সা্ারণত আপিার উনচত সকাজি ঘুম দেজক উজেই, িাতিা করার আজগ অেো 
পানি ছাড়া অিথ্য নকছু পাি করার আজগ িানিজপজট আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া 
পনরমাপ করা।

সূত্ 2 ও 3।

আপনার ইনসলুিজনর দ�াে লকিাজব সমন্বয় করজবন তা লনজয় অনগু্রহ 
কজর আপনার স্াস্্যজসবা দপশােীবীর সাজে আজিােনা করুন
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mmol/L mmol/L mmol/L

10.1
9.3
8.6

22 +4 26

আপিার দডাে সমন্বয় করার প্রজয়ােি হজি দসটি নকভাজে করজেি েুঝার েিথ্য এই ্াজপ 
্াজপ প্রেত্ নিজেবি নশকাটি অিুসরণ করুি, এেং পরেততী কজয়ক পৃষ্ার নিজেবিশিা অিুসরণ 
কজর দডাে সমন্বয় করুি।

নেি/তানরি

রুি কাডবি  েথ্যােহার কজর আপিার নক পনরমাি প্রজয়ােি তা দের করুি

আপিার নরনডং গুজিাজক েড় দেজক দছাট আকাজর সাোি

বত্তমান  
প্রনতনেজির 
 পনরমাি

পলরমান 
পলরবত্তন

নতুন 
প্রলতলেজনর 

পলরমান

সজেবিাচ্চ নরনডং

মাঝা মালঝ লরল�ং

সেবিনিম্ন নরনডং

িা িাওয়া  
অেস্ায় নরনডং

িা িাওয়া  
অেস্ায় নরনডং

িা িাওয়া  
অেস্ায় নরনডং

নেি/তানরি নেি/তানরি

লকিাজব আপনার দ�াে সমন্বয় করজবন

দসামোর 4th মঙ্গিোর 5th েু্োর 6th

8.6 10.1 9.3

units units units
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1 পৃষ্া 10 এর আপিার নিয়জমর কাডবি  েথ্যেহার কজর আপিার স্াস্থ্যজসো 
দপশােীেীজের সুপানরশকৃত শুরুর সমজয়র দেলনক দ�াে নিিুি।

2 আপিার েিথ্য সুপানরশকৃত দেনিক দডাে প্রনতনেি একই সমজয় গ্রহণ 
করুি। আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের নিনেবি ষ্ট কজর দেয়া পর পর 
3 নেজি খালিজপজট আপনার রজতের সুগাজরর লরল�ং এিাজি দরকডবি  
করুি। 

যলে আপনার দকাজনা হাইজপা-র িক্ণ োজক অেবা রজতের 
সুগাজরর লরল�ং লনয়জমর কাজ�্ত  প্রেলশ্তত মাজনর দেজয় কম হয়, তাহজি 
আপনাজক অবশ্যই তাৎক্লণকিাজব উললিলখত পলরমাজণ ইনসুলিজনর 
দ�াে কলমজয় লনজত হজব।

3 পর পর 3 নেজির িানিজপজট নরনডং দিয়ার পর সজব্তাচ্চ দেজক সব্তলনম্ন 
ক্রজম সানেজয় এই ঘরগুজিাজত দসগুজিা নিজি দিিুি।

আপিার দডাজের সমন্বয় নহসাে করজত মাঝখাজনর লরল�ংটি এেং 
আপিার লনয়জমর কা�্ত  েথ্যেহার করুি।

5 আপিার দ�াজের সমন্বয় আপিার বত্তমান দেলনক দ�াজের সাজে 
দোগ করুি এেং আপিার নতুন দেলনক দ�াে নহসাে করুি। আপিার 
িতুি দেনিক দডাে প্রনতনেি একই সমজয় গ্রহণ করজত োকুি।

6 আেশথ্যক হজি, মাঝিাজির নরনডংটি আপিার দডাজের িক্থ্যমাত্ার সাজে 
নমজি িা োওয়া পেবিন্ত, আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের নিজেবিশিা 
অিুসরণ কজর উক্ত পরীক্াটির পুিরােৃত্নত করুি এেং পুিরায় আপিার 
দডাে সমন্বয় করুি।

4

সূত্ 2.

আপনার ইনসুলিজনর দ�াে লকিাজব সমন্বয় করজবন তা লনজয় অনুগ্রহ 
কজর আপনার স্াস্্যজসবা দপশােীবীর সাজে আজিােনা করুন
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সম্াব্য পার্্তপ্রলতলরিয়াসমূজহর মজ্্য রজয়জছ:
• হাইজপাগ্াইজসনময়া

• হাইপারগ্াইজসনময়া

• ইিজেকশি দেয়ার স্াজি ত্বজকর পনরেতবি ি অেো অথ্যািানেবি-েনিত প্রনতনক্রয়া

হাইজপাগ্াইজসলময়া কী?
িানিজপজট (সকাজির িাতিা করার আজগ) অেো আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেী কতৃবি ক সুপানরশকৃত 
অিথ্য সমজয় স্াভানেকভাজে আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া 4-7 নমনিজমাি/নিটার হওয়া উনচত। েনে 
আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া 4 নমনিজমাি/নিটাজরর দচজয় কজম োয়, তাহজি আপনি অসুস্ দো্ 
করজত পাজরি, এটি হাইজপাগ্াইজসনময়া ো ‘হাইজপা’ িাজম পনরনচত। 

হাইজপার িক্ণসমূহ
হাইজপা িুে দ্রুত হজয় দেজত পাজর তাই এটির প্রােলমক সতক্ত কারী িক্ণগুজিা োনা গুরুত্বপূণ্ত। 
সেজচজয় কমি িক্ণগুজিা হজিা:

ZZ
Z

ক্ানন্ত ো মাো েথ্যো প্রচন্ড ঘাম হওয়া

মাো দঘারা ো শরীর কঁাপজত োকা অসুস্ দো্ করা

হৃেস্পন্দি দেজড় োওয়া ঝাপসা েষৃ্টি

কু্্া অিুভে করা উনবিগ্ন ো উত্জতনেত অিুভে করা

েনে আপনি উপজরাক্ত দকাজিা িক্ণ অিভুে কজরি, তাহজি আপিাজক অেশথ্যই দ্রুত ব্যবস্া লনজত হজব 
এেং নিজচর পেজক্পগুজিা গ্রহণ করজত হজে: একটি নচনিোতীয় পািীয় (িি-ডাজয়ট), িাতিা অেো 4–5 
টি গ্লুজকাে টথ্যােজিট গ্রহণ করুি; 10–15 নমনিট পর আপিার রজক্তর সগুাজরর মাত্া পরীক্া করুি। েনে 
এটি 4 নমনিজমাি/নিটার এর দচজয় দেনশ হয়, তাহজি আপিার মিূ িাোর (শকবি রােকু্ত) অেো দকাজিা 
শকবি রােুক্ত িাতিা, দেমি সথ্যান্ডউইচ, নেনকিট ো িি িাি। েনে এটি 4 নমনিজমাি/নিটার এর দচজয় কম হয়, 
আজরা দেনশ নচনিোতীয় িাোর িাি ো পাি করুি, অেো আজরা কজয়কটি গ্লুজকাে টথ্যােজিট গ্রহণ করুি 
এেং আপিার রজক্তর সগুাজরর মাত্া আোর পরীক্া করুি।

হাইজপা দেিা দেয়ার পর দ্রুত েথ্যেস্া িা নিজি আপনি অজচতি হজয় পড়জত পাজরি। এরকম ঘটজি নক 
করজত হজে তা আপিার আত্ীয়স্েি, েনু্োন্ে ও ঘনিষ্ সহকমতীজের োজত োিা োজক তা নিনচিত 
করুি। তাজের উনচত আপিাজক দসজর উঠার অেস্াজি রািা এেং তাৎক্লণকিাজব অ্যাম্বুজিজসের 
েন্য দোন করা।

সম্াব্য পার্্তপ্রলতলরিয়া

সূত্ 4 ও 5।
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হাইপারগ্াইজসলময়া কী?
হাইপারগ্াইজসনময়া ো ‘হাইপার’ তিি ঘটার সম্ােিা োজক েিি আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া 
অজিক দেজড় োয় এেং িাোর িাওয়ার আজগ 7 নমনিজমাি/নিটার এর দচজয় দেনশ এেং িাোর 
িাওয়ার 2 ঘণ্া পজর 8.5 নমনিজমাি/নিটার এর দচজয় দেনশ হজয় োয়।

হাইপাজরর িক্ণসমূহ
হাইপার িুে দ্রুত হজয় দেজত পাজর তাই এটির প্রােলমক সতক্ত কারী িক্ণগুজিা োনা গুরুত্বপূণ্ত। 
সেজচজয় কমি িক্ণগুজিা হজিা:

স্াভানেজকর দচজয় দেনশ প্রসাে করা ZZ
Z

ক্ানন্ত

তৃষ্াতবি  অিুভে করা এেং 
মুজির দভতর শুনকজয় োওয়া মাো েথ্যো

অসুস্ দো্ করা ঝাপসা েষৃ্টি

েনে আপিার হাইপারগ্াইজসনময়ার িক্ণগুজিা দেিা োয়, তাহজি আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া 
কমাজিার েিথ্য আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের পরামশবি অিুসরণ করুি। আপিাজক প্রচুর 
পনরমাজণ নচনি-মুক্ত তরি পাি করার পরামশবি দেয়া হজত পাজর (নেজশষ কজর েনে আপনি পানিশূিথ্যতায় 
ভুজগি) এেং/অেো আপিার ইিসুনিি ো ডায়াজেটিজসর ওষুজ্র দডাে সমন্বয় করার পরামশবি দেয়া 
হজত পাজর। 

েনে আপিার গুরুতর িক্ণ দেমি অসুস্ হজয় পড়া, দ্রুত হৃেস্পন্দি, অনিয়নমত শ্াসপ্রশ্াস অেো 
ঘুম ঘুম অিুভে করা, ইতথ্যানে দেিা দেয়, তাহজি আপিার তাৎক্নণকভাজে নচনকৎসা সহায়তা গ্রহণ 
করা উনচত।

যলে আপনার পার্্তপ্রলতলরিয়াসমূহ সম্পজক্ত  দকাজনা প্রশ্ন োজক, তাহজি আপনার স্াস্্যজসবা 
দপশােীবীর সাজে কো বিুন।

সূত্ 6 ও 7।
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দপজনর কনজটইনাজর বুদ্বুে দেখা দগজি আলম কী করজবা?
দপজির কিজটইিাজর দছাট দছাট েুবিবুে োকা স্াভানেক এেং দসগুজিা আপিার দকাজিা ক্নত করজে িা। 
এরপরও আপিার দডাে সঠিক হজে এেং আপনি দপিটি নিজেবিশিা অিুোয়ী েথ্যেহার করজত পারজেি।

আমার দকান ্রজনর সুঁই প্রজয়ােন হজব?
আপিার Toujeo DoubleStar দপিটি নেনভন্ন আকাজরর দছাট, নডসজপাজেেি সুঁইজয়র সাজে েথ্যেহার 
করা োজে। অস্নতিজো্ কমাজিার েিথ্য দছাট সুঁই েথ্যেহার করা হয়। আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীরা 
আপিার েিথ্য সঠিক মাজপর সুঁই দপ্রসক্রাইে করজেি। আপিার েথ্যেহৃত সুঁই নকভাজে দিিজত হজে দস 
সম্পজকবি  অিুগ্রহ কজর আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীর সাজে আজিাচিা করুি।

যলে সলরিয়করজণর সময় দকাজনা ইনসুলিন দবর না হয়?
হয়জতা সুঁইটি েন্ হজয় আজছ অেো সঠিকভাজে িাগাজিা হয়নি। সুঁইটি িুজি িতুি একটি সুঁই িাগাি। 
েনে এরপরও দকাজিা ইিসুনিি দের িা হয়, তাহজি আপিার Toujeo DoubleStar ক্নতগ্রতি হজয় 
োকজত পাজর। দসজক্জত্ দপিটি েথ্যেহার করজেি িা।

ইনজেকশজনর বাটনটি োপ লেজয় পুজরাপুলর লনজে নামাজনা কঠিন হজি 
কী করজবা?
সুঁইটি দের করুি এেং দসটি সঠিকভাজে িাগাজিা হজয়জছ নকিা পরীক্া করুি। েনে এরপরও 
ইিজেকশজির োটিটি চাপ দেয়া কঠিি হয়, তাহজি হয়জতা সুঁইটি েন্ হজয় আজছ, দসজক্জত্ দসটি িুজি 
দিজি একটি িতুি সুঁই সংেুক্ত করুি। েনে এরপরও দকাজিা ইিসুনিি দের িা হয়, তাহজি আপিার 
Toujeo DoubleStar ক্নতগ্রতি হজয় োকজত পাজর। দসজক্জত্ দপিটি েথ্যেহার করজেি িা।

যলে আলম িুিবশত আমার Toujeo DoubleStar দপনটি সলরিয় হবার 
আজগই লনজেজক ইনজেক্ট কজর দেলি তাহজি কী করজবা?
নবিতীয় আজরকটি ইিজেকশি দেয়ার মা্থ্যজম ভুি সংজশা্ি করার দচষ্টা করজেি িা। পরেততী্জত কী 
করিীয় এেং নকভাজে আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া পরীক্া করজেি দস সম্পজকবি  পরামজশবির েিথ্য 
আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীজের সাজে দোগাজোগ করুি।

বহুি লেজ্ালসত প্রশ্নাবলি
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প্রলতবার ইনজেকশন দেয়ার পর লক আমাজক আমার সুঁই পলরবত্তন 
করজত হজব?
হঁথ্যা, কিজিাই একটি সুঁই একোজরর দেনশ েথ্যেহার করজেি িা। এটি ইিজেকশি দেয়ার স্াজি সংক্রমণ 
প্রনতজরা্ করজে সুঁই েন্ হজয় োওয়া প্রনতজরা্ করজে।

যলে আলম Toujeo-র সাজে একই সমজয় অন্য দকাজনা ওষু্ লনজয় োলক 
(অেবা লনজত োই)?
নকছু ওষু্ আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া পনরেতবি ি কজর নেজত পাজর। এর িজি আপিার ইিসুনিজির 
দডাে পনরেতবি ি করজত হজত পাজর। তাই, দকাজিা ওষু্ গ্রহণ করার আজগ আপিার স্াস্থ্যজসো 
দপশােীেীজের নেজ্াসা করুি দে দসটি আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্াজক প্রভানেত করজে নকিা এেং 
দকাজিা পেজক্প গ্রহণ করজত হজি দসটি কী। দকাজিা ওষু্ গ্রহণ করা েন্ করার দক্জত্ও আপিাজক 
সতকবি  োকজত হজে। 

আলম যলে দকাজনা দ�াে লমস কলর তাহজি কী হজব?
পৃষ্া 3 দেিুি - Toujeo-দক োিুি   
েনে আপনি Toujeo-র দকাজিা দডাে নমস কজর দিজিি, তাহজি আপনি আপিার ইিজেকশি দিয়ার 
স্াভানেক সমজয়র নতি ঘণ্া পর পেবিন্ত ইিজেক্ট করজত পারজেি। েনে এই সময়সীমা অনতক্রান্ত হজয় 
োয়, তাহজি ঘি ঘি আপিার রজক্তর সুগাজরর মাত্া পরীক্া করজত োকুি এেং আপিার ইিজেকশি 
দিয়ার স্াভানেক সমজয় আপিার পরেততী ইিজেকশিটি নিি। 

আজরা তেথ্য দপজত আপিার স্াস্থ্যজসো দপশােীেীর সাজে দোগাজোগ করুি।

যলে আপলন বহুি লেজ্ালসত প্রশ্নগুজিার অন্য দকাজনাটি লনজয় লদ্্ায় োজকন, তাহজি  
অনুগ্রহ কজর আপনার স্াস্্যজসবা দপশােীবীজের সাজে কো বিুন, অেবা লরিজোন  
24/7 Sanofi �ায়াজবটিস দকয়ার িাইজন কি করুন: 08000 35 25 25.
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পার্্তপ্রলতলরিয়াগুজিা সম্পজক্ত  লরজপাট্ত করা: আপিার দকাজিা পাশ্বিপ্রনতনক্রয়া হজি, আপিার 
ডাক্তার, িাসবি, ো িামবিানসজটের সাজে আিাপ করুি। এই পথ্যাজকজের নিিজিজট তানিকাভুক্ত 
করা হয়নি এমি দেজকাজিা সম্ােথ্য পাশ্বিপ্রনতনক্রয়াসমহূ এর মজ্থ্য অন্তভুবি ক্ত। এছাড়াও আপনি 

yellowcard.mhra.gov.uk  
ঠিকািায় ইজয়জিা কাডবি  নকিজমর মা্থ্যজম অেো 0800 0902314 নম্জর দোন কজর Sanofi-দক 

সরাসলর পার্্তপ্রলতলরিয়াসমূজহর কো োনাজত পারজবন।
পাশ্বিপ্রনতনক্রয়াসমূজহর কো োিাজিার মা্থ্যজম আপনি এই ওষু্টির নিরাপত্া সম্পজকবি  আজরা 

দেনশ তেথ্য সরেরাহ করজত সাহােথ্য করজত পাজরি।

নরিজিাি 24-ঘণ্ার Sanofi ডায়াজেটিস দকয়ার-িাইি: 

08000 35 25 25

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire RG6 1PT
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