
NOVO NORDISK  

 ප්රතිචාර වැඩසටහන 
 

වැඩසටහන් ත ාරතුරු 

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන (www.nnrp.ca) ඖෂධ රක්ෂණයට කිසිදු ප්රවේශයක් වනාමැති සහ සිය 

Novo Nordisk ඉන්සසියුලින්ස සහ එන්සනත් කටු මිල දී ගැනීමට මුදල් වනාමැති නවක සංක්රමිකයින්ස සහ 

සරණාගතයින්ස සඳහා වේ. 

වැඩසටහන් විස් ර 

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන වරෝගිවයක්වේ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන්ස ප්රතිලාභ කාඩ්පත 

සක්රීයකළ දිනවේ සිට දින 120ක් දක්වා Novo Nordisk ඉන්සසියුලින්ස සහ එන්සනත් කටු වතෝරා ගැනීමට 

සලසයි.  

වමම වැඩසටහන වරෝගීන්ස වපෞද්ගලික/ පරිපූරක ඖෂධ රක්ෂණය ලබා ගන්සනා අතර වහෝ මහජන ඖෂධ 

වැඩසටහනකට අයදුම් කරන අතර  ාවකාලික සහායක් සැපයීම සඳහා වේ.  

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන සක්රීය කිරීවමන්ස දින 120ක් ඇතුළත වපෞද්ගලික/ පරිපූරක වහෝ මහජන 

ඖෂධ රක්ෂණයක් ලබා ගන්සවන්ස නම්, Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන්ස ප්රතිලාභ පසුව නවත්වනු ලබයි. 

වැඩසටහතන් ප්රතිලාභ කාඩ්පත් 

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත් වරෝගීන්සවේ වසෞඛ්ය රැකවරණ වෘත්තිකයින්ස මඟින්ස 

ඔවුන්සට ලබා වදනු ලැවේ.  

ඉන්ියුලින් ලබා තෙන තෙවලම් සඳහා ආධාරය 

▪ FlexTouch® Injection නිරූපණ වීඩිවයෝව (ඉංග්රීසි) 

▪ NovoPen® 4 එන්සනත් නිරූපණ වීඩිවයෝව (ඉංග්රීසි) 

▪ NovoPen® Echo® එන්සනත් නිරූපණ වීඩිවයෝව (ඉංග්රීසි) 

වැඩිදුර ප්රශ්න තිතබන්තන් ෙ? 

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර වතාරතුරු සඳහා අංක 1-800-465-4334 ඔසේවසේ 

Novo Nordisk පාරිවභෝගික සත්කාරය සම්බන්සධ කර ගන්සන. 

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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නිෂ්පාෙනයට අන් ර්ග යන්  

Tresiba® 
2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 
2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch® 

NovoRapid® 
2377209 - NovoRapid® FlexTouch® 
2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® Vial 

Levemir® 
2412829 - Levemir® FlexTouch® 

2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

Novolin® ge 30/70 
2025248 - Novolin® ge 30/70 Penfill® 
2024217 - Novolin® ge 30/70 

Novolin® ge NPH 
2024268 - Novolin® ge NPH Penfill® 
2024225 - Novolin® ge NPH 

Novolin® ge Toronto 
2024284 - Novolin® ge Toronto Penfill® 
2024233 - Novolin® ge Toronto 

 එන්නත් කටු  NovoFine® 32G Tip etw x මිමී 6 

NOVOPEN® ලබා ගැනීතම් හැකියාව  

NovoPen® 4 වමවලම් වරෝගීන්සට කිසිදු වියදමක් වනාමැතිව ඖෂධහල්වලින්ස ලබා ගත 

හැකිය.  

NovoPen® Echo® වමවලම් වසෞඛ්යරැකවරණ වෘත්තිකයාවේ කාර්යාලවයන්ස වහෝ 

ප්රාවද්ශීය දියවැඩියා අධයාපන මධයසේථානකින්ස ඉල්ලා සිටීවමන්ස ලබා ගත හැකිය.  වමයට 

අමතරව, ඖෂධවේදීන්සට Novo Nordisk පාරිවභෝගික සත්කාරය සම්බන්සධ කර ගැනීවමන්ස 

NovoPen® Echo® වමවලම් සීමිත ප්රමාණවලින්ස ඉල්ලා සිටිය හැකිය: 1-800-465-4334. 

වමම වැඩසටහවන්ස ඇතුළත් කර ඇති නිෂේපාදන Novo Nordisk Canada Inc. 

සමාගවම් තනි අභිමතය මත පමණක් වන අතර පූර්ව දැනුම්දීමක් වනාමැතිව වවනසේ කළ හැකිය.  
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නි ර අසන පැන 

→ Novo Nordisk ඖෂධ එකකට වඩා සඳහා ප්රතිලාභ කාඩ්ප  භාවි ා කළ හැකි ෙ? 

ඔේ! එම Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත Novo Nordisk ඉන්සසියුලින්ස 

ආවරණය කළ තනි ආවරණ චිකිත්සාවක් වහෝ ඕනෑම මිශ්රණයක් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.  

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්ප  එක් වරකට වඩා භාවි ා කළ හැකි ෙ? 

ඔේ! එකම ප්රතිලාභ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත දින 120ක් දක්වා 

ඉන්සසියුලින්ස නැවත පිරවීම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. තව ද, Novo Nordisk ප්රතිචාර 

වැඩසටහන මඟින්ස එක් ප්රතිලාභ කාඩ්පතකට එන්සනත් කට ු වපට්ටටි 1ක බැගින්ස ලබා වදයි 

(වපට්ටටි 4ක උපරිමයක් දක්වා). 

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්ප  කල්ඉකුත් වන්තන් ෙ? 

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන නිර්මාණය කරන ලද්වද් කැනඩාවට අලුතින්ස 

පැමිවණන්සනන්ස සඳහා තාවකාලික සහනයක් සැලසීම පිණිස වේ.  වැඩසටහන්ස ප්රතිලාභ 

කාඩ්පත දින 120ක් දක්වා Novo Nordisk ඉන්සසියුලින්ස සහ එන්සනත් කටු වතෝරා ගැනීමට 

ප්රවේශය සහතික කරයි.  එම දින 120 ඇතුළත වැඩසටහන්ස ප්රදානලාභීන්සට වපෞද්ගලික/ 

පරිපූරක ඖෂධ රක්ෂණයක් මිල දී ගැනීමට වහෝ විවිධ පළාත් සහ ප්රාවද්ශීය මහජන ඖෂධ 

වැඩසටහන්සවලට අයැදුම් කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැවේ.   

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන සක්රීය කිරීවමන්ස දින 120ක් ඇතුළත වපෞද්ගලික/ 

පරිපූරක වහෝ මහජන ඖෂධ රක්ෂණයක් ලබා ගන්සවන්ස නම්, Novo Nordisk ප්රතිචාර 

වැඩසටහන්ස ප්රතිලාභ පසුව නවත්වනු ලබයි. 

→ ඇතුළත් කළ Novo Nordisk ඉන්ියුලින් සඳහා යම් පිරිවැයක් තහෝ ගාස්තුවක් තිතබන්තන් 

ෙ? 

නැත. Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන Novo Nordisk මඟින්ස සිදු කළ ඖෂධ සහ 

එන්සනත් කටු පිරිවැය වමන්සම කර්මාන්සත ප්රමිති සළකුණු කිරීම සහ වබදාහැරීවම් ගාසේතු ද 

ආවරණය කරයි.  

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහනට එන්නත් කටු ඇතුළත් කර තිතබන්තන් ෙ? 

වමම වැඩසටහනට වතෝරාගත් එන්සනත් කටු ඇතුළත් කර ඇත.  Novo Nordisk ප්රතිචාර 

වැඩසටහන මඟින්ස එක් ප්රතිලාභ කාඩ්පතකට එන්සනත් කට ු වපට්ටටි 1ක බැගින්ස ලබා වදයි 

(වපට්ටටි 4ක උපරිමයක් දක්වා).  

→ ෙට විවිධ පළාත් සහ ප්රාතේශීයෙහජන ඖෂධ වැඩසටහන් පිළිබඳව වැඩිදුර ත ාරතුරු ලබා ග  

හැක්තක් තකතහන් ෙ? 

වැඩිදුර වතාරතුරු සඳහා කැනඩා ආණ්ඩුවේ වවේ අඩවිවේ ඇති  පළාත් සහ ප්රාවද්ශීය මහජන 

ඖෂධ වැඩසටහන්ස පිටුව බලන්සන. 

 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/pharmaceuticals/access-insurance-coverage-prescription-medicines/provincial-territorial-public-drug-benefit-programs.html

