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වැඩසටහන් ෙතාරතුරු 
Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන (www.nnrp.ca) ඖෂධ රක්ෂණයට කිසිදු ප්රෙව්ශයක් ෙනාමැති සහ සිය 
Novo Nordisk ඉන්සියුලින් සහ එන්නත් කටු මිල දී ගැනීමට මුදල් ෙනාමැති නවක සංක්රමිකයින් සහ 
සරණාගතයින් සඳහා ෙව්. 

වැඩසටහන් විස්තර 
Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ෙරෝගිෙයක්ෙග් Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන් ප්රතිලාභ කාඩ්පත 
ස�යකළ දිනෙය් සිට දින 120ක් දක්වා Novo Nordisk ඉන්සියුලින් සහ එන්නත් කටු ෙතෝරා ගැනීමට 
සලසයි.  

ෙමම වැඩසටහන ෙරෝගීන් ෙපෟද්ගලික/ පරිපූරක ඖෂධ රක්ෂණය ලබා ගන්නා අතර ෙහෝ මහජන ඖෂධ 
වැඩසටහනකට අයදුම් කරන අතර තාවකාලික සහායක් සැපයීම සඳහා ෙව්.  

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ස�ය කිරීෙමන් දින 120ක් ඇතුළත ෙපෟද්ගලික/ පරිපූරක ෙහෝ මහජන 
ඖෂධ රක්ෂණයක් ලබා ගන්ෙන් නම්, Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන් ප්රතිලාභ පසුව නවත්වනු ලබයි. 

වැඩසටහෙන් ප්රතිලාභ කාඩ්පත් 
Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත් ෙරෝගීන්ෙග් ෙසෟඛ්ය රැකවරණ වෘත්තිකයින් මඟින් 
ඔවුන්ට ලබා ෙදනු ලැෙබ්.  

ඉන්සියුලින් ලබා ෙදන ෙමවලම් සඳහා ආධාරය 
 FlexTouch® Injection නිරූපණ වීඩිෙයෝව (ඉං�සි) 
 NovoPen® 4 එන්නත් නිරූපණ වීඩිෙයෝව (ඉං�සි) 
 NovoPen® Echo® එන්නත් නිරූපණ වීඩිෙයෝව (ඉං�සි) 

වැඩිදුර ප්රශ්න තිෙබන්ෙන් ද? 
Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා අංක 1-800-465-4334 ඔස්ෙස ්
Novo Nordisk පාරිෙභෝගික සත්කාරය සම්බන්ධ කර ගන්න. 

  

http://www.nnrp.ca/
http://www.flextouchpen.ca/
https://novopenguide.ca/
https://novopenguide.ca/
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නිෂ්පාදනයට අන්තර්ගතයන්  
Tresiba® 2467879 - Tresiba® U-100 FlexTouch® 

2467887 - Tresiba® U-200 FlexTouch® 

NovoRapid® 2244353 - NovoRapid® Penfill® 
2245397 - NovoRapid® Vial 

Levemir® 2271842 - Levemir® Penfill®  

NovoMix® 2265435 - NovoMix® 30 Penfill®  

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

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

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

 එන්නත් කටු  NovoFine® 32G Tip etw x මිමී 6 

NOVOPEN® ලබා ගැනීෙම් හැකියාව  
NovoPen® 4 ෙමවලම් ෙරෝගීන්ට කිසිදු වියදමක් ෙනාමැතිව ඖෂධහල්වලින් ලබා ගත 
හැකිය.  

NovoPen® Echo® ෙමවලම් ෙසෟඛ්යරැකවරණ වෘත්තිකයාෙග් කාර්යාලෙයන් ෙහෝ 
ප්රාෙද්ශීය දියවැඩියා අධ්යාපන මධ්යස්ථානකින් ඉල්ලා සිටීෙමන් ලබා ගත හැකිය.  ෙමයට 
අමතරව, ඖෂධෙව්දීන්ට Novo Nordisk පාරිෙභෝගික සත්කාරය සම්බන්ධ කර ගැනීෙමන් 
NovoPen® Echo® ෙමවලම් සීමිත ප්රමාණවලින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය: 1-800-465-4334. 

ෙමම වැඩසටහෙන් ඇතුළත් කර ඇති නිෂ්පාදන Novo Nordisk Canada Inc. 
සමාගෙම් තනි අභිමතය මත පමණක් වන අතර පූර්ව දැනුම්දීමක් ෙනාමැතිව ෙවනස් කළ හැකිය.  
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නිතර අසන පැන 
→ Novo Nordisk ඖෂධ එකකට වඩා සඳහා ප්රතිලාභ කාඩ්පත භාවිතා කළ හැකි ද? 

ඔව්! එම Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත Novo Nordisk ඉන්සියුලින් 
ආවරණය කළ තනි ආවරණ චිකිත්සාවක් ෙහෝ ඕනෑම මිශ්රණයක් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.  

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත එක් වරකට වඩා භාවිතා කළ හැකි ද? 
ඔව්! එකම ප්රතිලාභ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත දින 120ක් දක්වා 
ඉන්සියුලින් නැවත පිරවීම් සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. තව ද, Novo Nordisk ප්රතිචාර 
වැඩසටහන මඟින් එක් ප්රතිලාභ කාඩ්පතකට එන්නත් කට ු ෙපට්ටි 1ක බැගින් ලබා ෙදයි 
(ෙපට්ටි 4ක උපරිමයක් දක්වා). 

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ප්රතිලාභ කාඩ්පත කල්ඉකුත් වන්ෙන් ද? 
Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන නිර්මාණය කරන ලද්ෙද් කැනඩාවට අලුතින් 
පැමිෙණන්නන් සඳහා තාවකාලික සහනයක් සැලසීම පිණිස ෙව්.  වැඩසටහන් ප්රතිලාභ 
කාඩ්පත දින 120ක් දක්වා Novo Nordisk ඉන්සියුලින් සහ එන්නත් කටු ෙතෝරා ගැනීමට 
ප්රෙව්ශය සහතික කරයි.  එම දින 120 ඇතුළත වැඩසටහන් ප්රදානලාභීන්ට ෙපෟද්ගලික/ 
පරිපූරක ඖෂධ රක්ෂණයක් මිල දී ගැනීමට ෙහෝ විවිධ පළාත් සහ ප්රාෙද්ශීය මහජන ඖෂධ 
වැඩසටහන්වලට අයැදුම් කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැෙබ්.   

Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන ස�ය කිරීෙමන් දින 120ක් ඇතුළත ෙපෟද්ගලික/ 
පරිපූරක ෙහෝ මහජන ඖෂධ රක්ෂණයක් ලබා ගන්ෙන් නම්, Novo Nordisk ප්රතිචාර 
වැඩසටහන් ප්රතිලාභ පසුව නවත්වනු ලබයි. 

→ ඇතුළත් කළ Novo Nordisk ඉන්සියුලින් සඳහා යම් පිරිවැයක් ෙහෝ ගාස්තුවක් තිෙබන්ෙන් 
ද? 
නැත. Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහන Novo Nordisk මඟින් සිදු කළ ඖෂධ සහ 
එන්නත් කටු පිරිවැය ෙමන්ම කර්මාන්ත ප්රමිති සළකුණු කිරීම සහ ෙබදාහැරීෙම් ගාස්තු ද 
ආවරණය කරයි.  

→ Novo Nordisk ප්රතිචාර වැඩසටහනට එන්නත් කටු ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන් ද? 
ෙමම වැඩසටහනට ෙතෝරාගත් එන්නත් කටු ඇතුළත් කර ඇත.  Novo Nordisk ප්රතිචාර 
වැඩසටහන මඟින් එක් ප්රතිලාභ කාඩ්පතකට එන්නත් කට ු ෙපට්ටි 1ක බැගින් ලබා ෙදයි 
(ෙපට්ටි 4ක උපරිමයක් දක්වා).  

→ මට විවිධ පළාත් සහ ප්රාෙද්ශීයමහජන ඖෂධ වැඩසටහන් පිළිබඳව වැඩිදුර ෙතාරතුරු ලබා ගත 
හැක්ෙක් ෙකෙහන් ද? 
වැඩිදුර ෙතාරතුරු සඳහා කැනඩා ආණ්ඩුෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් ඇති  පළාත් සහ ප්රාෙද්ශීය මහජන 
ඖෂධ වැඩසටහන් පිටුව බලන්න. 

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
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