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Empagliflozin
pronounced as (em'' pa gli floe' zin)

hy is this medication prescribed?

Empagliflozin este utilizat împreună cu dietă și exerciții fizice și, uneori, cu alte medicamente, pentru 
a scădea nivelul zahărului din sânge la persoanele cu diabet zaharat de tip 2 (afecțiune în care 
zahărul din sânge este prea mare, deoarece organismul nu produce sau nu utilizează insulina în mod 
normal). Empagliflozin este, de asemenea, utilizat pentru a reduce riscul de accident vascular 
cerebral, atac de cord sau deces la persoanele care au diabet zaharat de tip 2 împreună cu boli ale 
inimii și ale vaselor de sânge. Empagliflozin este, de asemenea, utilizat la adulții cu insuficiență 
cardiacă pentru a reduce riscul de a necesita spitalizare și de deces din cauza bolilor cardiace și ale 
vaselor de sânge. Empagliflozin face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai 
cotransportatorului sodiu-glucoză 2 (SGLT2). Scade zahărul din sânge, determinând rinichii să scape 
de mai multă glucoză din urină.

De-a lungul timpului, persoanele care au diabet și zahăr din sânge ridicat pot dezvolta complicații grave sau care pun viața în 

pericol, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral, probleme cu rinichii, leziuni ale nervilor și probleme oculare. Luarea de 

medicamente, modificarea stilului de viață (de exemplu, dietă, exerciții fizice, renunțarea la fumat) și verificarea regulată a 

zahărului din sânge vă pot ajuta să vă gestionați diabetul și să vă îmbunătățiți sănătatea. Această terapie vă poate reduce, de 

asemenea, șansele de a avea un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte complicații legate de diabet, cum ar fi 

insuficiența renală, afectarea nervilor (amorțire, picioare sau picioare reci; scăderea capacității sexuale la bărbați și femei), 

probleme oculare, inclusiv modificări. sau pierderea vederii sau boala gingiilor. Medicul dumneavoastră și alți furnizori de 

asistență medicală vă vor vorbi despre cel mai bun mod de a vă gestiona diabetul.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Empagliflozin se prezintă sub formă de tablete pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi dimineața, cu sau 

fără alimente. Luați empagliflozin aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați empagliflozin 

exact așa cum este recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de empagliflozin și vă poate crește doza după cum este necesar.

Empagliflozin vă ajută să vă controlați starea, dar nu o vindecă. Continuați să luați empagliflozin chiar dacă vă simțiți 

bine. Nu încetați să luați empagliflozin fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614043.html 1/6

TITLE - EMPAGLIFLOZIN / JARDIANCE MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-empagliflozin-jardiance-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614043.html


14.04.22, ora 15:07 Empagliflozin: MedlinePlus informații despre medicamente

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua empagliflozin,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la empagliflozin, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele comprimatelor de empagliflozin. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și 

produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: inhibitori ai enzimei de conversie a 

angiotensinei (ECA), cum ar fi benazepril (Lotensin, în Lotrel), captopril, enalapril (Epaned, Vasotec, în Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Qbrelis, 

Zestril, în Zestoretic), moexipril, perindopril (în Prestalia), quinapril (Accupril, în Accuretic, în Quinaretic), ramipril (Altace) și trandolapril; blocante ale 

receptorilor de angiotensină, cum ar fi azilsartan (Edarbi, în Edarbyclor), candesartan (Atacand, în Atacand HCT), eprosartan (Teveten), irbesartan 

(Avapro, în Avalide), losartan (Cozaar, în Hyzaar), olmesartan (Benicar, în Azor, în Benicar HCT, în Tribenzor), telmisartan (Micardis, în Micardis HCT, în 

Twynsta), și valsartan (Diovan, în Diovan HCT, în Exforge); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, 

Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); digoxină (Lanoxin); diuretice („pastile de apă”); sau insulina sau medicamente orale pentru diabet, cum ar fi 

glimepirida (Amaryl, în Duetact), glipizida (Glucotrol), gliburida (DiaBeta, Glynase) și tolbutamida. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 

modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. glipizidă (Glucotrol), gliburidă (DiaBeta, Glynase) și 

tolbutamidă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 

secundare. glipizidă (Glucotrol), gliburidă (DiaBeta, Glynase) și tolbutamidă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 

medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă faceți dializă. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați empagliflozin.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți în mod regulat alcool sau, uneori, beți cantități mari de alcool într-un timp scurt (beuturi 

excesive) sau țineți o dietă săracă în sodiu. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată infecții 

ale tractului urinar sau probleme cu urinarea, tensiune arterială scăzută, colesterol ridicat, insuficiență cardiacă, boli pancreatice 

inclusiv pancreatită (umflarea pancreasului) sau ați avut o intervenție chirurgicală la pancreas, infecții cu drojdie. în zona genitală sau 

boli ale rinichilor sau ficatului. Dacă sunteți bărbat, spuneți medicului dumneavoastră dacă nu ați fost niciodată circumcis. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă mâncați mai puțin din cauza unei boli, a unei intervenții chirurgicale sau a unei modificări a dietei sau 

dacă nu puteți mânca sau bea în mod normal din cauza greaței, vărsăturilor, diareei sau dacă vă deshidratați din cauza expunerii prea 

mult timp la soare. .

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu alăptați în 
timp ce luați empagliflozin. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați empagliflozin, adresați-vă medicului 
dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
empagliflozin.

alcoolul poate determina modificarea glicemiei. Întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a 
băuturilor alcoolice în timp ce luați canagliflozin.

trebuie să știți că empagliflozin poate provoca amețeli, amețeli și leșin atunci când vă treziți prea repede din 
poziție culcat. Dacă aveți această problemă, sunați la medicul dumneavoastră. Această problemă este mai 
frecventă atunci când începeți să luați empagliflozin. Pentru a evita această problemă, ridicați-vă încet din pat, 
sprijinindu-vă picioarele pe podea câteva minute înainte de a vă ridica.

întrebați-vă medicul ce să faceți dacă vă îmbolnăviți, dezvoltați o infecție sau febră, experimentați un stres neobișnuit 
sau sunteți rănit. Aceste afecțiuni vă pot afecta glicemia și cantitatea de empagliflozin pe care o aveți
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ar putea avea nevoie.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că urmați toate recomandările de exerciții și diete făcute de medicul dumneavoastră sau de dieteticianul. Este important să 

mănânci o dietă sănătoasă și să faci sport în mod regulat. Urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră despre consumul de lichide 

suficiente pe parcursul zilei în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Acest medicament poate provoca modificări ale zahărului din sânge. Ar trebui să cunoașteți 
simptomele glicemiei scăzute și crescute și ce să faceți dacă aveți aceste simptome.

Empagliflozin poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

urinând mult, inclusiv noaptea

sete crescută

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

urinare frecventă, urgentă, arsătoare sau dureroasă

urina care este tulbure, rosie, roz sau maro

dureri pelvine sau de spate

(la femei) miros vaginal, secreții vaginale albe sau gălbui (pot fi nodulare sau pot arăta ca brânză de vaci) sau 
mâncărime vaginală

(la bărbați) roșeață, mâncărime sau umflare a penisului; erupție pe penis; scurgeri urât mirositoare din 
penis; sau durere în pielea din jurul penisului

senzație de oboseală, slăbiciune sau disconfort; împreună cu febră și durere, sensibilitate, înroșire și umflare a 
organelor genitale sau a zonei dintre organele genitale și rect

simptome asemănătoare gripei

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați empagliflozin și sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultate la înghițire sau la respirație
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umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, gurii sau ochilor

răguşeală

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome de cetoacidoză, încetați să luați 
empagliflozin și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență. 
Dacă este posibil, verificați dacă există cetone în urină dacă aveți aceste simptome, chiar dacă 
glicemia este mai mică de 250 mg/dL:

greaţă

vărsături

dureri în zona stomacului

oboseală

respiratie dificila

Empagliflozin poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614043.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, ora 15:07 Empagliflozin: MedlinePlus informații despre medicamente

a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Nivelurile de zahăr din sânge trebuie verificate în mod regulat 

pentru a determina răspunsul dumneavoastră la empagliflozin. Medicul dumneavoastră vă va comanda alte teste de laborator, inclusiv 

hemoglobina glicozilată (HbA1c), pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la empagliflozin. De asemenea, medicul dumneavoastră vă 

va spune cum să vă verificați răspunsul la acest medicament prin măsurarea nivelului de zahăr din sânge acasă. Urmați aceste 

instrucțiuni cu atenție.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați empagliflozin. 

Datorită modului în care funcționează acest medicament, urina dumneavoastră poate testa pozitiv pentru glucoză.

Ar trebui să purtați întotdeauna o brățară de identificare pentru diabetici pentru a vă asigura că beneficiați de un tratament adecvat în caz 

de urgență.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Jardiance®

Glyxambi®(ca o combinație de produs care conține Empagliflozin și Linagliptin)

Synjardy®(ca combinație de produs care conține Empagliflozin și Metformin)

Ultima revizuire - 15.10.2021
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