
Prospect: Informații pentru pacient •dacă luați alte medicamente antidiabetice cunoscute ca 
„sulfoniluree” (de exemplu, glimepiridă, glipizidă) și/sau 
utilizați insulină. Este posibil ca medicul dumneavoastră să 
dorească să vă reducă doza de aceste medicamente atunci 
când le luați împreună cu Glyxambi, pentru a evita glicemia 
prea scăzută (hipoglicemie).

•dacă aveți sau ați avut o boală a pancreasului.
•dacă aveți probleme grave cu rinichii. Medicul 

dumneavoastră vă poate limita doza zilnică sau vă poate 
cere să luați un alt medicament (vezi și punctul 3, „Cum să 
luați Glyxambi”).

•dacă aveți probleme grave cu ficatul. Medicul dumneavoastră poate

Glyxambi®10 mg/5 mg comprimate filmate 
Glyxambi®Comprimate filmate 25 mg/5 mg abcd
empagliflozin/linagliptin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a 
începe să luați acest medicament, deoarece conține informații 
importante pentru dumneavoastră.

Pentru ce se utilizează Glyxambi
• Glyxambi se adaugă la metformină și/sau 

sulfoniluree (SU) pentru a trata diabetul de tip 2 la
pacienți adulți cu vârsta de 18 ani și peste a căror- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou. vă rog să luați un alt medicament.

•dacă ați putea fi expus riscului de deshidratare, de exemplu:
•dacă sunteți bolnav, aveți diaree sau febră sau 

dacă nu puteți mânca sau bea
•dacă luați medicamente care cresc producția de 

urină [diuretice] sau scad tensiunea arterială
•dacă ai peste 75 de ani
Semnele posibile sunt enumerate în secțiunea 4 sub „deshidratare”. 
Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați Glyxambi 
până când vă recuperați, pentru a preveni pierderea prea multor 
lichide corporale. Întrebați despre modalitățile de a preveni 
deshidratarea.

•dacă aveți 75 de ani sau mai mult, nu trebuie să 
începeți să luați Glyxambi.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului 

dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. 
Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă semnele lor de 
boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

- Dacă manifestaţi orice reacţie adversă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, 

farmacistului sau asistentei medicale. Aceasta include orice reacții adverse posibile 

care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

diabetul nu poate fi controlat atunci când este tratat 
cu metformină și/sau sulfoniluree în asociere cu 
empagliflozin sau când este tratat cu metformină și/
sau sulfoniluree în asociere cu linagliptin.

• Glyxambi poate fi utilizat și ca alternativă la administrarea atât a 
empagliflozinului, cât și a linagliptinului sub formă de 
comprimate unice. Pentru a evita supradozajul, nu continuați să 
luați comprimate de empagliflozin și linagliptin separat, dacă 
luați acest medicament.

Ce este în acest prospect

1. Ce este Glyxambi și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Glyxambi
3. Cum să luați Glyxambi

Este important să continuați cu dieta și cu planul de exerciții fizice, 
așa cum este recomandat de medicul dumneavoastră,
farmacist sau asistent medical.

4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Glyxambi
6. Conținutul ambalajului și alte informații

•dacă aveți o creștere a proporției de globule roșii din 
sânge (hematocrit), observată în analizele de sânge de 
laborator (vezi și pct. 4, „Reacții adverse posibile”).2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi 

Glyxambi
1. Ce este Glyxambi și pentru ce se utilizează Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 

următoarele simptome în timpul tratamentului cu Glyxambi:

•dacă dezvoltați simptome de pancreatită acută, cum ar fi durere de 
stomac severă și persistentă (durere abdominală). Semnele posibile sunt 
enumerate la punctul 4, „Reacții adverse posibile”. Este posibil ca 
medicul dumneavoastră să fie nevoie să vă schimbe tratamentul.

•dacă aveți o infecție gravă a rinichilor sau a tractului urinar cu 
febră. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă ceară
încetați să luați Glyxambi până când vă reveniți.

Nu luați Glyxambi
Ce este Glyxambi - dacă sunteți alergic la empagliflozin, linagliptin, orice alt 

inhibitor al SGLT2 (de exemplu dapagliflozin, canagliflozin), 
orice alt inhibitor DPP-4 (de exemplu sitagliptin, 
vildagliptin) sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6).

Glyxambi conține două substanțe active numite empagliflozin 
și linagliptin. Fiecare aparține unui grup de medicamente 
numite „antidiabetice orale”. Acestea sunt medicamente 
administrate pe cale orală pentru a trata diabetul de tip 2.

Avertismente și precauții
Ce este diabetul de tip 2? Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament și

Diabetul de tip 2 este o afecțiune care provine atât din gene, cât 
și din stilul tău de viață. Dacă aveți diabet de tip 2, este posibil 
ca pancreasul să nu producă suficientă insulină pentru a 
controla nivelul de glucoză din sânge, iar corpul dumneavoastră 
nu poate să-și folosească în mod eficient propria insulină. Acest 
lucru duce la niveluri ridicate de zahăr în sânge, ceea ce poate 
duce la probleme medicale cum ar fi boli de inimă, boli de 
rinichi, orbire și circulație deficitară la nivelul membrelor.

în timpul tratamentului:

•dacă aveți diabet de tip 1 (corpul dumneavoastră nu 
produce insulină). Glyxambi nu trebuie utilizat pentru a 
trata diabetul de tip 1.

•dacă aveți o scădere rapidă în greutate, vă simțiți rău sau vă 
simțiți rău, dureri de stomac, sete excesivă, respirație rapidă 
și profundă, confuzie, somnolență sau oboseală neobișnuită, 
un miros dulce pentru respirație, un gust dulce sau metalic în 
gură sau un alt gust miros de urină sau transpirație. 
Contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital, 
deoarece aceste simptome ar putea fi un semn de 
„cetoacidoză diabetică” – o problemă rară, dar gravă, uneori 
care pune viața în pericol, pe care o puteți avea cu diabet din 
cauza nivelului crescut de

•dacă întâmpinați vezicule ale pielii poate fi un semn 
pentru o afecțiune numită pemfigoid bulos. Medicul 
dumneavoastră vă poate cere să opriți Glyxambi.

Glyxambi®Comprimate 
filmate 10 mg/5 mg
Glyxambi®Comprimate 
filmate 25 mg/5 mg

Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă dezvoltați 
o combinație de simptome de durere, sensibilitate, roșeață 
sau umflare a organelor genitale sau a zonei dintre organele 
genitale și anus cu febră sau senzație generală de rău. 
Aceste simptome ar putea fi un semn al unei infecții rare, 
dar grave sau chiar care pune viața în pericol, numită fasciită 
necrozantă a perineului sau gangrena lui Fournier care 
distruge țesutul de sub piele. Cangrena lui Fournier trebuie 
tratată imediat.

empagliflozin/linagliptin

abcd Cum funcționează Glyxambi
Empagliflozin aparține unui grup de medicamente 
numite co-transportator de glucoză de sodiu-2 (SGLT2)
inhibitori. Funcționează prin blocarea proteinei SGLT2
în rinichii tăi. Acest lucru determină eliminarea zahărului din sânge 
(glucoza) în urină. Linagliptinul funcționează într-un mod diferit, și 
anume permițând pancreasului să producă mai multă insulină 
pentru a scădea nivelul de glucoză din sânge. Face acest lucru prin 
blocarea unei proteine   numite DPP-4. Astfel, Glyxambi scade 
cantitatea de zahăr din sângele dumneavoastră.

„corpi cetonici” în urină sau sânge, observați în teste. Riscul de 
a dezvolta cetoacidoză diabetică poate fi crescut cu postul 
prelungit, consumul excesiv de alcool, deshidratare sau 
reduceri bruște ale dozei de insulină sau o nevoie mai mare de 
insulină din cauza unei intervenții chirurgicale majore sau a 
unei boli grave.

Ingrijirea picioarelor

Ca și pentru toți pacienții diabetici, este important să vă 
verificați picioarele în mod regulat și să respectați orice alt sfat 
cu privire la îngrijirea picioarelor, dat de medicul 
dumneavoastră.

Funcția rinichilor
Înainte de a începe tratamentul cu Glyxambi și în mod regulat în 
timpul tratamentului, medicul dumneavoastră va verifica cât de bine 
funcționează rinichii dumneavoastră.

Glyxambi®Comprimate 
filmate 10 mg/5 mg
Glyxambi®Comprimate 
filmate 25 mg/5 mg
empagliflozin/linagliptin

abcd

315786

TITLE - EMPAGLIFLOZIN + LINAGLIPTIN
 / GLYXAMBI MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-empagliflozin-linagliptin-glyxambi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.10316.pdf


Glucoza din urină Medicul dumneavoastră va decide dacă trebuie să 
vă măriți doza la un comprimat filmat de Glyxambi 
25 mg/5 mg (25 mg empagliflozin și 5 mg 
linagliptin) o dată pe zi. Dacă luați deja 25 mg 
empagliflozin și 5 mg linagliptin ca comprimate 
separate și treceți la Glyxambi, puteți începe direct 
cu Glyxambi 25 mg/5 mg.

4. Reacții adverse posibile
Datorită modului în care funcționează acest medicament, urina dumneavoastră 

va fi testată pozitiv pentru zahăr în timp ce luați acest medicament.
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca 
reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Copii si adolescenti Adresați-vă imediat unui medic sau celui mai apropiat 
spital dacă aveți oricare dintre următoarele reacții 
adverse:

Acest medicament nu este recomandat copiilor și 
adolescenților sub 18 ani, deoarece nu a fost 
studiat la acești pacienți. Insuficiență renală

Discutați cu medicul dumneavoastră dacă aveți probleme cu rinichii. Medicul 

dumneavoastră vă poate limita doza sau poate decide să utilizați un 

medicament alternativ.

Cetoacidoză diabetică, întâlnită rar (poate afecta până la 1 
din 1 000 de persoane)Alte medicamente și Glyxambi

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați 
folosit recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Acestea sunt semnele cetoacidozei diabetice (vezi
De asemenea, secțiunea 2, „Avertismente și precauții”):

– niveluri crescute de „corpi cetonici” în urină sau 
sânge
– pierdere rapidă în greutate

– senzație de rău sau rău
- dureri de stomac
– sete excesivă
– respirație rapidă și profundă
– confuzie
– somnolență sau oboseală neobișnuită
– un miros dulce pentru respirație, un gust dulce sau 

metalic în gură sau un miros diferit al urinei sau 
transpirației.

În special, trebuie să spuneți medicului dumneavoastră dacă 
utilizați următoarele medicamente:
•alte medicamente antidiabetice, cum ar fi insulina sau o 

sulfoniluree. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească 
să scadă doza acestor alte medicamente, pentru a preveni 
scăderea prea mare a nivelului de zahăr din sânge.

•medicamente utilizate pentru a elimina apa din organism 
(diuretice). Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să 
luați Glyxambi.

•medicamente care ar putea avea un efect asupra descompunerii 
empagliflozinului sau linagliptinului în organism, cum ar fi 
rifampicina (un antibiotic utilizat pentru a trata tuberculoza) sau 
anumite medicamente utilizate pentru a trata
convulsii (cum ar fi carbamazepina, fenobarbital sau
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afectarea epatică
adresați-vă medicului dumneavoastră în cazul în care suferiți de 
insuficiență epatică severă. Glyxambi nu este recomandat, iar medicul 
dumneavoastră poate decide să utilizeze un medicament alternativ.
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bătrâni
aici există foarte puțină experiență la pacienții cu vârsta de 
5 ani sau mai mult. Tratamentul cu Glyxambi nu trebuie 
început la pacienţii cu vârsta peste 75 de ani.

Tluând acest medicament
•••

Înghițiți comprimatul întreg cu apă. Puteți lua 
Glyxambi cu sau fără alimente. Puteți lua 
comprimatul în orice moment al zilei. Acest lucru poate apărea indiferent de glicemia

evel. Medicul dumneavoastră poate decide să vă 
întrerupă temporar sau definitiv tratamentul cu acest 
medicament.

fenitoină). Efectul Glyxambi poate fi redus. Cu toate acestea, încercați să o luați la aceeași oră în fiecare zi. 
Acest lucru vă va ajuta să vă amintiți să o luați.
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Sarcina, alăptarea și fertilitatea Y
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medicul nostru poate prescrie Glyxambi împreună cu niciun alt medicament 

antidiabetic. Nu uitați să luați toate medicamentele conform indicațiilor 

medicului dumneavoastră pentru a obține cele mai bune rezultate pentru 

sănătatea dumneavoastră.

Dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să 
rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfatul 
înainte de a lua acest medicament.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă observați 
oricare dintre următoarele reacții adverse:

Nu se știe dacă Glyxambi este dăunător copilului 
nenăscut. Ca măsură de precauție, este de preferat să 
se evite utilizarea acestui medicament în timpul 
sarcinii.

Adieta adecvată și exercițiile fizice ajută organismul să folosească 
mai bine zahărul din sânge. Este important să urmați programul 
de dietă și exerciții fizice recomandat de medicul dumneavoastră 
în timp ce luați Glyxambi.

Reacții alergice, observate mai puțin frecvent (pot afecta până la 1 
din 100 de persoane)

Acest medicament poate provoca reacții alergice, care 
pot fi grave, inclusiv urticarie (urticarie) și

umflături ale feței, buzelor, limbii și gâtului care pot 
cauza dificultăți la respirație sau la înghițire 
angioedem).
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Nu se știe dacă substanțele active ale Glyxambi 
trec în laptele matern uman. Nu folosi
acest medicament dacă alăptați.

eudacă luați mai mult Glyxambi decât ar trebui
eudacă luați mai mult din acest medicament decât ar trebui,
vorbește imediat cu un medic sau mergi la spital. Luai

t eunflamație a pancreasului (pancreatită), observată 
neobișnuit

Acest medicament poate provoca pancreatită, care de obicei
cum este durere abdominală (de stomac) persistentă, 

severă, care poate ajunge adesea până la spate
însoțită de starea de rău sau de rău. Medicul 

dumneavoastră va trebui să vă schimbe tratamentul.

Nu se știe dacă Glyxambi are efect asupra 
fertilității la om.

pachetul de medicamente cu tine.

eudacă uitați să luați Glyxambi
W
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Conducerea și folosirea utilajelor Ce trebuie să faceți dacă uitați să luați un comprimat depinde de 

cât timp este până la următoarea doză:
Dacă sunt 12 ore sau mai mult până la următoarea doză, 
luați Glyxambi imediat ce vă amintiți. Apoi luați 
următoarea doză la ora obișnuită.
Dacă sunt mai puțin de 12 ore până la următoarea doză, săriți 
peste doza omisă. Apoi luați următoarea doză la ora 
obișnuită.
Nu luați o doză dublă din acest medicament 
pentru a compensa doza uitată.

Glyxambi are o influență minoră asupra capacității de a conduce vehicule 
și de a folosi utilaje. •

•

•

A

Utilizarea acestui medicament în asociere cu sulfoniluree sau 
insulină poate determina scăderea prea mică a glicemiei 
(hipoglicemie), ceea ce poate provoca simptome precum 
tremurături, transpirații și modificări ale vederii și vă poate afecta 
capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Nu conduceți 
vehicule și nu folosiți niciun fel de unelte sau utilaje, dacă vă 
confruntați cu oricare dintre acestea
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nivelul de zahăr din sânge (hipoglicemie), întâlnit frecvent 
poate afecta până la 1 din 10 persoane)
dacă luați Glyxambi împreună cu un alt medicament care poate 
cauza scăderea zahărului din sânge, cum ar fi o sulfoniluree 

sau insulină, riscați să aveți hipoglicemie prea scăzută a 
zahărului din sânge). Semne de zahăr din sânge prea scăzut

poate include:
• tremurături, transpirații, senzație de foarte anxietate sau 

confuză, bătăi rapide ale inimii

• foame excesivă, dureri de cap

simptome în timpul tratamentului cu Glyxambi. Dacă încetați să luați Glyxambi
Nu încetați să luați acest medicament fără a consulta mai întâi 
medicul dumneavoastră. Nivelurile de zahăr din sânge pot 
crește atunci când încetați să luați Glyxambi.

3. Cum să luați Glyxambi
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul 
dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți 
sigur.

Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați nivelul scăzut de zahăr 
din sânge și ce să faceți dacă aveți oricare dintre semnele de mai sus. Dacă 
aveți simptome de scădere a zahărului din sânge, mâncați tablete de 
glucoză, o gustare cu conținut ridicat de zahăr sau beți suc de fructe. 
Măsurați-vă glicemia dacă este posibil și odihniți-vă.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, 

adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Cât de mult să ia
Doza inițială uzuală este un comprimat filmat de 
Glyxambi 10 mg/5 mg (10 mg empagliflozin și 5 mg 
linagliptin) o dată pe zi.



Infecția tractului urinar, întâlnită 
frecvent Semnele infecției urinare sunt:
•senzație de arsură la urină
•urină care pare tulbure
•durere în pelvis sau durere la mijlocul spatelui (când rinichii 

sunt infectați)

5. Cum se păstrează Glyxambi Dimensiunile de ambalaj sunt 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 
x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 și 100 x 1 comprimate filmate.

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna 
copiilor. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate în țara dumneavoastră.

Nu utilizați acest medicament după data de 
expirare înscrisă pe blister și pe cutie, după EXP.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață

Nevoia de a urina sau urinarea mai frecventă se poate datora 
modului în care funcționează acest medicament, dar deoarece 
pot fi și semne de infecție a tractului urinar, dacă observați o 
creștere a acestor simptome, trebuie să vă adresați și medicului 
dumneavoastră.

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Germania

Acest medicament nu necesită condiții speciale de 
păstrare.

Nu utilizați acest medicament dacă observați că ambalajul 
este deteriorat sau prezintă semne de manipulare. Producător

Pierderea lichidului corporal (deshidratare), observată mai 
puțin frecvent Semnele deshidratării nu sunt specifice, dar pot 
include:
•sete neobișnuită
•amețeli sau amețeli în picioare
• leșin sau pierderea cunoștinței

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a 
reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să aruncați 
medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor 
ajuta la protejarea mediului.

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61 
59320 Ennigerloh
Germania

w

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm 
să contactați reprezentantul local al deținătorului 
autorizației de punere pe piață:

6. Conținutul ambalajului și alte 
informațiiAlte reacții adverse în timpul tratamentului cu Glyxambi:

Văzut în mod obișnuit Ce conține Glyxambi

Glyxambi 10 mg/5 mg comprimate filmate

Regatul Unit
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600• infecție cu drojdie genitală, cum ar fi afte

•nas sau gât inflamat (nazofaringită)
•tuse
•urina mai mult decât de obicei sau trebuie să treacă

urina mai des
•mâncărime

• erupții cutanate

•amilază crescută a enzimelor sanguine
•creșterea lipazei enzimei pancreatice
•sete

Eli Lilly and Company Limited
Tel: +44 1256 315 000- Substanțele active sunt empagliflozin și

linagliptin. Fiecare comprimat filmat conține 
empagliflozin 10 m și linagliptin 5 mg.

- Celelalte componente sunt:
Miezul comprimatului: manitol (E421), amidon pregelatinizat 
(porumb), amidon de porumb, copovidonă, crospovidonă, 
talc și stearat de magneziu.
Acoperire cu film : hipromeloză, manitol (E421), 
talc, dioxid de titan (E171), macrogol 6000 și 
galben oxid de fier (E172).

g
Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 05/2021.
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Văzut neobișnuit
• încordare sau durere la golirea vezicii urinare
• testele de sânge de laborator pot arăta modificări ale 

nivelului de grăsime din sânge, o creștere a cantității de 
globule roșii (creștere a hematocritului) și modificări 
legate de funcția rinichilor (scăderea ratei de filtrare și 
creșterea creatininei din sânge)

Glyxambi 25 mg/5 mg comprimate filmate
d - Substanțele active sunt empagliflozin și linagliptin. 

Fiecare comprimat filmat conține 25 m
empagliflozin și 5 mg linagliptin.

g

- Celelalte componente sunt:
Miezul comprimatului: manitol (E421), amidon pregelatinizat 
(porumb), amidon de porumb, copovidonă, crospovidonă, 
talc și stearat de magneziu.
Acoperire cu film : hipromeloză, manitol (E421), talc, 
dioxid de titan (E171), macrogol 6000 și roșu oxid de 
fier (E172).

Văzut rar
•durere în gură

h

Frecvență necunoscută (nu poate fi estimată 
din datele disponibile)
•vezicule ale pielii (pemfigoid bulos)
• fasciita necrozantă a perineului sau gangrena lui 

Fournier, o infecție gravă a țesuturilor moi a 
organelor genitale sau a zonei dintre organele 
genitale și anus

Cum arată Glyxambi și conținutul 
ambalajului
Comprimatele filmate Glyxambi 10 mg/5 mg 
(comprimatele) sunt galben pal, arc triunghiular, cu 
fața plată și cu margini teșite. Au „10/5” pe o parte și

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 
adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, 
puteți raporta reacțiile adverse direct (vezi detaliile de mai jos). Raportând 
reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații 
privind siguranța acestui medicament.

Sigla Boehringer Ingelheim pe cealaltă parte. Fiecare parte a 
comprimatului are 8 mm lungime.

Glyxambi 25 mg/5 mg comprimatele filmate 
(comprimatele) sunt roz pal, arc triunghiular, cu fața plată 
și cu margini teșite. Au „25/5” pe o parte și logo-ul 
Boehringer Ingelheim pe cealaltă parte. Fiecare parte a 
comprimatului are 8 mm lungime.Schema de cartonașe galbene

Site: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați 
MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple 
App Store

Glyxambi este disponibil în blistere perforate cu doză 
unitară din PVC/PVDC/aluminiu.


