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ΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝ
ΝΩΝ LANTUS ΚΑΙ APIDRRA
Αξιότιμοι κύ
ύριοι,
Η sanofi σαςς ενημερώνεει ότι οι συσκκευασίες τωνν ινσουλινώνν μας Lantus® SoloSTAR x 5 προγεμισ
σμένες πένεςς
και Apidra® SoloSTAR x 5 προγεμισμ
μένες πένες κκαταργούντα
αι και αντικα
αθίστανται α
από τις πιο κά
άτω νέες
συσκευασίεες:
Εμπορική οννομασία

Lantus®

ΝΕΑ Συσ
σκευασία
3 προγεεμισμένες πέένες x 3ml

Δραστική ουσία
ο
Ινσουλίνη glargine
g

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΙΜΗ
36,10€
€

Ενέσιμο διάλυμα 100U/m
ml

Lantus®

g
10 προγγεμισμένες ππένες x 3ml Ινσουλίνη glargine

111,08€
€

Ινσουλίνη glulisine
g

19,57€
€

Ενέσιμο διάλυμα 100U/m
ml

Apidra®

3 προγεεμισμένες πέένες x 3ml

Ενέσιμο διάλυμα 100U/m
ml

Σημειώστε ό
ότι:
•
Η λια
ανική τιμή αννά προγεμισ
σμένη πένα, σε σχέση μεε τη παλαιά συσκευασία
α, παραμένεει η ίδια για
τις Lantus® SSoloSTAR & Apidra® SoloSTAR στη σ
συσκευασία
α των 3 πενώ
ών ενώ είναι κατά 7,5% χαμηλότερη
χ
στη Lantus® SoloSTAR στη
σ συσκευα
ασία των 10 π
πενών.
•
Οι νέες συσκευασ
σίες είναι άμεσα
ά
διαθέ σιμες. Προς διευκόλυνση των ιατρώ
ών και των αττόμων με
διαβήτη, οι παλιές συσκκευασίες θα συνυπάρχου
υν για μικρό χρονικό διάστημα.
περιλαμβάνο
ονται στον θετικό κατάλλογο αποζημ
μιούμενων φαρμάκων
φ
α
από τους φορ
ρείς
•
Συμπ
κοινωνικής ασφάλισης και έχουν αναρτηθεί
α
σττην εφαρμογγή της ηλεκττρονικής συννταγογράφη
ησης.
υσκευασίες Lantus
L
® vialss 10ml, Lanttus® 5cartrid
dges x 3ml & Apidra® viaals 10ml, Apidra®
•
Οι συ
5cartridges x 3ml συνεχχίζουν να κυκ
κλοφορούν κανονικά.
Η Ιατρική Διιεύθυνση κα
αι οι Επιστημ
μονικοί Συνερργάτες της sanofi
s
είναι στη
σ διάθεσή σας σε κάθε περίπτωση
η
που θα χρειιασθείτε περ
ρισσότερες πληροφορίες
π
ς. Επιπρόσθεετα, μπορείττε να απευθύύνετε τα ερω
ωτήματά σαςς
στο Τμήμα ΙΙατρικής Πλη
ηροφόρησηςς της sanofi στο τηλέφω
ωνο 210 9001
1600 ή στηνν ηλεκτρονική διεύθυνση
η
medicalinforrmation.greeece@sanofi.com
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