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Емпаглифлозин
произнася се като (em'' pa gli floe' zin)

защо е предписано това лекарство?

Емпаглифлозин се използва заедно с диета и упражнения, а понякога и с други лекарства, за 
понижаване на нивата на кръвната захар при хора с диабет тип 2 (състояние, при което 
кръвната захар е твърде висока, тъй като тялото не произвежда или използва инсулин 
нормално). Емпаглифлозин се използва също за намаляване на риска от инсулт, инфаркт или 
смърт при хора, които имат диабет тип 2 заедно със сърдечно-съдови заболявания. 
Емпаглифлозин се използва също при възрастни със сърдечна недостатъчност, за да се 
намали рискът от необходимост от хоспитализация и смърт поради заболяване на сърцето и 
кръвоносните съдове. Емпаглифлозин е в клас лекарства, наречени инхибитори на натриево-
глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2). Той понижава кръвната захар, като кара бъбреците да се 
отърват от повече глюкоза в урината.

С течение на времето хората, които имат диабет и висока кръвна захар, могат да развият сериозни или животозастрашаващи 

усложнения, включително сърдечни заболявания, инсулт, проблеми с бъбреците, увреждане на нервите и проблеми с очите. 

Приемането на лекарства, промяната в начина на живот (напр. диета, упражнения, отказване от тютюнопушенето) и редовната 

проверка на кръвната Ви захар може да помогне за управление на диабета и подобряване на здравето Ви. Тази терапия може също да 

намали шансовете ви за сърдечен удар, инсулт или други усложнения, свързани с диабета, като бъбречна недостатъчност, увреждане 

на нервите (изтръпнали, студени крака или стъпала; намалена сексуална способност при мъже и жени), проблеми с очите, включително 

промени или загуба на зрение, или заболяване на венците. Вашият лекар и други доставчици на здравни услуги ще говорят с вас за най-

добрия начин за управление на диабета.

как трябва да се използва това лекарство?

Емпаглифлозин се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема веднъж дневно сутрин със или 

без храна. Приемайте емпаглифлозин по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте емпаглифлозин точно 

както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия 

лекар.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза емпаглифлозин и да увеличи дозата Ви, ако е необходимо.

Емпаглифлозин помага за контролиране на състоянието Ви, но не го лекува. Продължете да приемате емпаглифлозин, дори ако се 

чувствате добре. Не спирайте приема на емпаглифлозин, без да говорите с Вашия лекар.
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Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете емпаглифлозин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към емпаглифлозин, други лекарства или някоя от 
съставките на емпаглифлозин таблетки. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови 

продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: инхибитори на ангиотензин-

конвертиращия ензим (ACE) като беназеприл (Lotensin, в Lotrel), каптоприл, еналаприл (Epaned, Vasotec, във Vaseretic), фозиноприл, 

лизиноприл (Prinivil, Qbrelis, Zestril, в Zestoretic), моексиприл, периндоприл (в Prestalia), квинаприл (Accupril, в Accuretic, в Quinaretic), рамиприл 

(Altace) и трандолаприл; Блокери на ангиотензин рецептори като азилсартан (Edarbi, в Edarbyclor), кандесартан (Atacand, в Atacand HCT), 

епросартан (Teveten), ирбесартан (Avapro, в Avalide), лосартан (Cozaar, в Hyzaar), олмесартан (Benicand, в Azor, в Benicar HCT, в Tribenzor), 

телмисартан (Micardis, в Micardis HCT, в Twynsta) и валсартан (Diovan, в Diovan HCT, в Exforge); аспирин и други нестероидни 

противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); дигоксин (Lanoxin); диуретици („хапчета 

за вода“); или инсулин или перорални лекарства за диабет като глимепирид (Amaryl, в Duetact), глипизид (Glucotrol), глибурид (DiaBeta, Glynase) 

и толбутамид. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 

ефекти. глипизид (Glucotrol), глибурид (DiaBeta, Glynase) и толбутамид. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 

лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. глипизид (Glucotrol), глибурид (DiaBeta, Glynase) и толбутамид. Може да се 

наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако сте на диализа. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате емпаглифлозин.

уведомете Вашия лекар, ако редовно пиете алкохол или понякога пиете големи количества алкохол за кратко време 

(препиване) или сте на диета с ниско съдържание на натрий. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте 

имали инфекции на пикочните пътища или проблеми с уринирането, ниско кръвно налягане, висок холестерол, сърдечна 

недостатъчност, заболяване на панкреаса, включително панкреатит (подуване на панкреаса) или сте имали операция на 

панкреаса, гъбични инфекции в областта на гениталиите, или бъбречно или чернодробно заболяване. Ако сте мъж, кажете 

на Вашия лекар, ако никога не сте били обрязвани. Кажете на Вашия лекар, ако ядете по-малко поради заболяване, операция 

или промяна в диетата си или ако не можете да ядете или пиете нормално поради гадене, повръщане, диария или ако се 

дехидратирате от твърде дълго престоя на слънце .

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не кърмете, докато 
приемате емпаглифлозин. Ако забременеете, докато приемате емпаглифлозин, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
емпаглифлозин.

алкохолът може да предизвика промяна в кръвната захар. Попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на 
алкохолни напитки, докато приемате канаглифлозин.

трябва да знаете, че емпаглифлозин може да причини замаяност, замаяност и припадък, когато ставате твърде бързо от 

легнало положение. Ако имате този проблем, обадете се на Вашия лекар. Този проблем е по-често срещан, когато за първи 

път започнете да приемате емпаглифлозин. За да избегнете този проблем, ставайте бавно от леглото, като опирате краката 

си на пода за няколко минути, преди да се изправите

попитайте Вашия лекар какво да правите, ако се разболеете, развиете инфекция или треска, изпитате необичаен стрес или 
сте наранени. Тези състояния могат да повлияят на кръвната Ви захар и количеството на емпаглифлозин
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може да се нуждае.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не забравяйте да следвате всички препоръки за упражнения и диета, дадени от Вашия лекар или диетолог. Важно е да 

се храните здравословно и да спортувате редовно. Следвайте инструкциите на Вашия лекар относно пиенето на 

достатъчно течности през деня, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Това лекарство може да предизвика промени в кръвната Ви захар. Трябва да знаете симптомите 
на ниска и висока кръвна захар и какво да правите, ако имате тези симптоми.

Емпаглифлозин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезва:

уриниране много, включително през нощта

повишена жажда

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар:

често, спешно, парещо или болезнено уриниране

урина, която е мътна, червена, розова или кафява

болки в таза или гърба

(при жени) вагинална миризма, бяло или жълтеникаво вагинално течение (може да е на бучки или да изглежда като 
извара) или вагинален сърбеж

(при мъже) зачервяване, сърбеж или подуване на пениса; обрив на пениса; секреция с неприятна миризма 
от пениса; или болка в кожата около пениса

чувство на умора, слабост или неудобство; заедно с треска и болка, чувствителност, зачервяване и 
подуване на гениталиите или областта между гениталиите и ректума

грипоподобни симптоми

Ако получите някой от следните симптоми, спрете приема на емпаглифлозин и незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

обрив

копривна треска

сърбеж

затруднено преглъщане или дишане
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подуване на лицето, гърлото, езика, устните, устата или очите

дрезгавост

Ако получите някой от следните симптоми на кетоацидоза, спрете приема на емпаглифлозин и 
незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ. Ако е 
възможно, проверете за кетони в урината си, ако имате тези симптоми, дори ако кръвната Ви 
захар е по-ниска от 250 mg/dL:

гадене

повръщане

болка в областта на стомаха

умора

затруднено дишане

Емпаглифлозин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е паднала,
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получили гърч, имате проблеми с дишането или не можете да бъдете събудени, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Нивата на кръвната Ви захар трябва да се проверяват редовно, за да 

се определи отговорът Ви към емпаглифлозин. Вашият лекар ще назначи други лабораторни изследвания, включително 

гликозилиран хемоглобин (HbA1c), за да провери отговора Ви към емпаглифлозин. Вашият лекар също ще ви каже как да 

проверите реакцията си към това лекарство, като измерите нивата на кръвната си захар у дома. Следвайте внимателно тези 

инструкции.

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че 

приемате емпаглифлозин. Поради начина, по който действа това лекарство, урината ви може да е положителна за глюкоза.

Винаги трябва да носите гривна за идентифициране на диабет, за да сте сигурни, че получавате правилно лечение при 

спешни случаи.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Jardiance®

Glyxambi®(като комбиниран продукт, съдържащ емпаглифлозин и линаглиптин)

Synjardy®(като комбиниран продукт, съдържащ емпаглифлозин и метформин)

Последна редакция - 15.10.2021 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.
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Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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