
"باسم معروفة للسكري مضادة أخرى أدوية تتناول كنت إذا•للمريضمعلومات العبوة: نشرة
تستخدم أو   /و )غليبيزيدغليميبيريد ، مثل  ("يورياسلفونيل

هذه من جرعتك تقليل في طبيبك يرغب قد األنسولين.

انخفاض تجنب أجل من  ، Glyxambiمع تناولها عند األدوية

.)الدمفي السكر نقص (الدم في السكر نسبة

البنكرياس.في مرض لديك كان أو لديك كان إذا•

من طبيبك يحد قد الكلى. في خطيرة مشاكل لديك كان إذا•

انظر (مختلف دواء تناول منك يطلب أو اليومية جرعتك

.)"جليكسامبيتناول كيفية "3 ، القسم أيضاً

قدطبيبك الكبد. في خطيرة مشاكل لديك كان إذا•

مغلفة أقراص ملغ 5   /ملغ10 ®جليكسامبي
ثت ب امغلفةأقراص مجم 5   /مجم25 ®غليكسامبي

ليناجليبتين  /إمباغليفلوزين

في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول

لك.بالنسبة

غليكسامبييستخدم ما
السلفونيل أو   /والميتفورمين إلى  Glyxambiيضاف•

في2 النوع من السكري مرض لعالج  )(SUيوريا

فوقوما سنة 18 بين أعمارهم تتراوح الذين البالغين المرضى أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -
مختلف.دواء تأخذ أن منك يطلب

المثال:سبيل على بالجفاف ، اإلصابة لخطر معرضاً كنت إذا•

غير كنت إذا أو حمى أو بإسهال مصاباً أو مريضاً كنت إذا•

الشربأو األكل على قادر

 ]البولمدرات [البول إنتاج من تزيد أدوية تتناول كنت إذا•
الدمضغط تخفض أو

عاما75ً عن يزيد عمرك كان إذا•

"عنوان تحت 4 القسم في المحتملة العالمات سرد يتم
تناول عن التوقف طبيبك منك يطلب قد . "الجفاف

Glyxambi  سوائل من الكثير فقدان لمنع تتعافى حتى

الجفاف.من الوقاية طرق عن اسأل الجسم.

تناول في تبدأ أال يجب أكثر ، أو عاماً 75 عمرك كان إذا•

Glyxambi.

أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

الممرضة.

قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ،

أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، أعراض أي عليك ظهرت إذا -

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

عالجه عند السكري مرض على السيطرة يمكن ال

مع باالشتراك يوريا السلفونيل أو   /وبالميتفورمين

السلفونيل أو   /وبالميتفورمين عالجه عند أو إمباغليفلوزين ،

ليناجليبتين.مع باالشتراك يوريا

من كل ألخذ كبديل  Glyxambiاستخدام أيضاً يمكن•

empagliflozin  وlinagliptin  لتجنب مفردة. كأقراص

إمباغليفلوزين أقراص تناول في تستمر ال الزائدة ، الجرعة

الدواء.هذا تتناول كنت إذا منفصل ، بشكل وليناجليبتين
النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Glyxambiهو ما 1.

Glyxambiتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

الجليكسامبيتأخذ كيف 3.

التمارين وخطة الغذائي نظامك في تستمر أن المهم من

طبيبك ،به أوصى الذي النحو على الرياضية

ممرضة.أو صيدلي
المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Glyxambiتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

(دمك في الحمراء الدم خاليا نسبة في زيادة لديك كان إذا•
(المعملية الدم فحوصات في تظهر التي  ، )الهيماتوكريت

تأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2..)"المحتملةالجانبية اآلثار "4 ، القسم أيضاً انظر
Glyxambi

بـ العالج أثناء يلي مما أياً واجهت إذا بطبيبك اتصلاستخدامهدواعي هي وما  Glyxambiهو ما 1.

Glyxambi:

آالم مثل الحاد ، البنكرياس التهاب أعراض عليك ظهرت إذا•

سرد يتم . )البطنفي ألم (ومستمرة شديدة المعدة في

. "المحتملةالجانبية اآلثار "4 ، القسم في المحتملة العالمات

عالجك.تغيير إلى طبيبك يحتاج قد

البولية المسالك أو الكلى في خطيرة عدوى من تعاني كنت إذا•

ذلكطبيبك منك يطلب قد الحرارة. درجة في ارتفاع مع

تتعافى.حتى  Glyxambiتناول عن توقف

جليكسامبيتأخذ ال

أو إمباغليفلوزين ، تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -جليكسامبيهو ما

داباجليفلوزين ، مثل ( SGLT2لـ آخر مثبط أي أو ليناجليبتين ،

سبيل على ( 4DPP-لـ آخر مثبط أي أو  ، )كاناجليفلوزين

المكونات من أي أو  ، )vildagliptin ، sitagliptinالمثال

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى

 empagliflozinتسمى فعالتين مادتين على  Glyxambiيحتوي

"تسمى األدوية من مجموعة إلى منها كل ينتمي . linagliptinو
عن تؤخذ أدوية هذه . "الفمطريق عن للسكري المضادة األدوية

الثاني.النوع من السكري مرض لعالج الفم طريق

واإلحتياطاتالمحاذير

والدواء هذا تناول قبل طبيبك إلى تحدث2؟النوع من السكري مرض هو ما

وأسلوب جيناتك من تنبع حالة هو 2 النوع من السكري داء

ينتج ال فقد 2 ، النوع من السكري بداء مصاباً كنت إذا حياتك.

الجلوكوز مستوى في للتحكم األنسولين من يكفي ما البنكرياس

به الخاص األنسولين استخدام جسمك يستطيع وال الدم ، في

الدم ، في السكر مستويات ارتفاع إلى هذا يؤدي فعال. بشكل

وأمراض القلب أمراض مثل طبية مشاكل إلى يؤدي قد مما

أطرافك.في الدموية الدورة وضعف والعمى الكلى

العالج:أثناء

جسمك ينتج ال (األول النوع من السكري بداء مصاباً كنت إذا•

مرض لعالج  Glyxambiاستخدام ينبغي ال . )أنسولينأي

1.النوع من السكري

بالغثيان الشعور أو للوزن ، سريع فقدان من تعاني كنت إذا•

تنفس أو شديد ، عطش أو المعدة ، في ألم أو المرض ، أو

أو تعب ، أو عادي غير نعاس أو ارتباك ، أو وعميق ، سريع

فمك ، في معدني أو حلو طعم أو أنفاسك ، في حلوة رائحة

أو بطبيب اتصل العرق. أو البول رائحة مختلف. طعم أو

عالمة تكون قد األعراض هذه ألن الفور على مستشفى أقرب

ولكنها نادرة مشكلة وهي -  "السكريالكيتوني الحماض "على

تتعرض أن يمكن األحيان بعض في للحياة ومهددة خطيرة

مستوياتزيادة بسبب السكري مرض مع لها

حالة على عالمة تكون فقد الجلد في تقرحات واجهت إذا•

إيقاف طبيبك منك يطلب قد الفقاعي. الفقاع تسمى

Glyxambi.
أقراص ®جليكسامبي

ملغ5   /ملغ10 مغلفة
  /مجم25 ®جليكسامبي

مغلفةأقراص مجم 5

من مجموعة عليك ظهرت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

التناسلية األعضاء تورم أو االحمرار ، أو الرقة ، أو األلم ، أعراض

درجة في ارتفاع مع والشرج التناسلية األعضاء بين المنطقة أو

هذه تكون أن يمكن عام. بشكل بتوعك الشعور أو الحرارة

حتى أو خطيرة ولكنها نادرة عدوى وجود على عالمة األعراض

غرغرينا أو للعجان الناخر اللفافة التهاب تسمى الحياة ، تهدد

غرغرينا عالج يجب الجلد. تحت األنسجة تدمر التي فورنييه

الفور.على فورنييه

ليناجليبتين  /إمباغليفلوزين

ثت ب ا
جليكسامبييعمل كيف
ناقل تسمى األدوية من مجموعة إلى إمباغليفلوزين ينتمي

)(2SGLT2 الصوديوم جلوكوز
SGLT2بروتين منع طريق عن يعمل وهو مثبطات.

البول. في  )الجلوكوز(الدم سكر إزالة إلى هذا يؤدي كليتيك. في

تمكين طريق عن أي مختلفة ، بطريقة  Linagliptinيعمل

مستويات لخفض األنسولين من المزيد إنتاج من البنكرياس

4-يسمى بروتين منع طريق عن بذلك يقوم الدم. في السكر

DPP . ، فإن وبالتاليGlyxambi  في السكر كمية يخفض

دمك.

قد االختبارات. في ترُى الدم ، أو البول في  "الكيتونأجسام "

الصيام مع السكري الكيتوني بالحماض اإلصابة خطر يزداد

الجفاف أو الكحول ، استهالك في اإلفراط أو طويلة ، لفترات

إلى الحاجة زيادة أو األنسولين ، لجرعة المفاجئ التخفيض أو

خطير.مرض أو كبرى جراحة بسبب األنسولين

بالقدمالعناية

المهم من السكري ، مرضى لجميع بالنسبة الحال هو كما

بخصوص أخرى نصيحة بأي وااللتزام بانتظام قدميك فحص

الخاص الصحية الرعاية أخصائي يقدمها التي بالقدم العناية

بك.

الكلىوظيفة

أثناء منتظم وبشكل  Glyxambiبـ العالج تبدأ أن قبل

كليتيك.عمل كفاءة مدى بفحص طبيبك سيقوم العالج ،

جليكسامبي ® أقراص 
مغلفة  10 ملغ /   5 ملغ

جليكسامبي ®  25 مجم /  
5 مجم  أقراص  مغلفة

إمباغليفلوزين ليناجليبتين  /

ا ب  ت  ث

3
1

5
7

8
6

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

Source : Medicines Org UK

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


إلى جرعتك زيادة إلى بحاجة كنت إذا ما طبيبك سيقررالبولجلوكوز

5   /مجم 25Glyxambi من بالفيلم مغلف واحد قرص

مرة  )ليناجليبتينمجم 5 و إمباغليفلوزين مجم 25 (مجم

مجم 25 بالفعل تتناول كنت إذا اليوم. في واحدة

منفصلة كأقراص ليناجليبتين مجم 5 و إمباجليفلوزين

مباشرة البدء فيمكنك  ، Glyxambiإلى بالتبديل وقمت

مجم.5   /مجم 25Glyxambi باستخدام

المحتملةالجانبية اآلثار 4.
إيجابياً لديك البول سيختبر الدواء ، هذا عمل طريقة بسبب

الدواء.هذا تناول أثناء للسكر
آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ،

إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب اتصلوالمراهقوناألطفال
التالية:الجانبية اآلثار من أي لديك كان أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال الدواء بهذا ينصح ال

المرضى.هؤالء لدى دراسته يتم لم ألنه عاماً ، 18 عن

الكلويالقصور

قد الكلى. في مشاكل من تعاني كنت إذا طبيبك إلى تحدث

بديل.دواء استخدام يقرر أو جرعتك من طبيبك يحد

حتى يصيب قد (الحدوث نادر السكري ، الكيتوني الحماض

)شخص1000 كل من 1 Glyxambiو األخرى األدوية
استخدمت أو تستخدم كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

أخرى.أدوية أي تستخدم قد أو مؤخراً
انظر(السكري الكيتوني الحماض عالمات هي هذه

lsoواالحتياطات التحذيرات "2 ، القسم :)"
الدمأو البول في  "الكيتونأجسام "مستويات زيادة -

السريعالوزن فقدان -

المرضأو بالمرض الشعور -

المعدةفي آالم -

الشديدالعطش -

وعميقسريع تنفس -

ارتباك-

العاديغير التعب أو النعاس -

أو فمك في معدني أو حلو طعم أنفاسك ، في حلوة رائحة -

العرق.أو البول عن مختلفة رائحة

كنت إذا طبيبك تخبر أن يجب الخصوص ، وجه على

التالية:األدوية تستخدم

أو األنسولين مثل للسكري ، المضادة األخرى األدوية•

هذه جرعة خفض في طبيبك يرغب قد يوريا. سلفونيل

الدم في السكر مستويات انخفاض لمنع األخرى ، األدوية

لديك.

. )البولمدرات (الجسم من الماء إلزالة المستخدمة األدوية•

جليكسامبي.تناول عن التوقف طبيبك منك يطلب قد

أو إمباغليفلوزين تفكك على تأثير لها يكون قد التي األدوية•

حيوي مضاد (ريفامبيسين مثل جسمك في ليناجليبتين

في المستخدمة األدوية بعض أو  )السللعالج يستخدم

العالج.

أوالفينوباربيتال كاربامازيبين ، مثل (النوبات

ح

تي

ح

أ

م

epaticضعف
حاد. نائي قصور من تعاني كنت حال في طبيبك من أطلب

استخدام طبيبك يقرر وقد  Glyxambiباستخدام ينصح ال

بديل.دواء

أ

ه

تي

7

ن

بقوة

5 أعمارهم تبلغ الذين المرضى في جداً قليلة خبرة هنا

في  Glyxambiبـ العالج يبدأ أن يجب أكبر. أو سنوات

عاماً.75 عن أعمارهم تزيد الذين المرضى

الدواءهذا طلبتي
•••

مع جليكسامبي تناول يمكنك بالماء. كامال ًالقرص ابتلع

أي في اللوحي الجهاز تناول يمكنك بدونه. أو الطعام

الدمفي الجلوكوز نسبة عن النظر بغض هذا يحدث قداليوم.من وقت

الدواء بهذا عالجك إيقاف طبيبك يقرر قد المستوى.

دائم.أو مؤقت بشكل
يوم. كل الوقت نفس في تأخذه أن حاول ذلك ، ومع.Glyxambiتأثير تقليل يتم قد . )الفينيتوين

تناوله.تذكر على هذا سيساعدك

ل

والخصوبةوالرضاعة الحمل
ص

أ

أ

ر

للسكري. مضاد آخر دواء مع غليكسامبي طبيبنا يصف قد

طبيبك توجيهات حسب األدوية جميع تتناول أن تذكر

لصحتك.النتائج أفضل لتحقيق

إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين أو حامال ً، كنت إذا

تناول قبل المشورة على للحصول طبيبك فاسألي طفل ،

الدواء.هذا
اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على بطبيبك اتصل

التالية:الجانبية

كإجراء بالجنين. ضاراً غليكسامبي كان إذا ما المعروف غير من

الحمل.أثناء الدواء هذا استخدام تجنب يفضل احترازي

جسمك تساعد المناسبة الرياضية والتمارين الغذائي النظامأ

على البقاء المهم من أفضل. بشكل الدم سكر استخدام على

تناول أثناء طبيبك به أوصى الذي والتمرين  ietبرنامج

Glyxambi.

1 حتى على تؤثر قد (شائع غير بشكل تظهر التي التحسسية ، الفعل ردود

)شخص100 كل من
تكون قد والتي تحسسية ، فعل ردود الدواء هذا يسبب قد

و )الشرى(النحل خاليا ذلك في بما خطيرة ،

قد مما والحلق واللسان والشفتين الوجه في انتفاخ

.)وعائيةوذمة ابتالع أو التنفس في صعوبة يسبب

رأنا

د

د
س

)
جليكسامبي من الفعالة المواد كانت إذا ما المعروف غير من

تستخدمال األم. حليب إلى تنتقل

مرضعة.كنت إذا الدواء هذا

ينبغيمما أكثر غليكسامبي أخذت إذاأنا
ينبغي ،مما أكثر الدواء هذا من تأخذ كنت إذاأنا

يأخذالمستشفى. إلى اذهب أو فوراً الطبيب إلى تحدث أنا

ر
مألوفغير  يظهر ، )(pancreatitisالبنكرياس التهابأنا

عادةوالذي البنكرياس ، التهاب الدواء هذا يسبب قد

قد الذي والشديد المستمر  )المعدة(البطن ألم يكون كيف

األحيانمن كثير في ظهرك إلى يصل

طبيبك سيحتاج المرض. أو بالمرض بالشعور مصحوباً

عالجك.تغيير إلى

على تأثير له  Glyxambiكان إذا ما المعروف غير من

البشر.عند الخصوبة

معك.الدواء انه

Glyxambiتأخذ أن نسيت إذاأنا
دبليو

ح

س
تستغرقها التي المدة على يعتمد قرصاً تأخذ أن نسيت إذاالماكناتواستعمال السياقة

التالية:الجرعة حتى

فتناول التالية ، الجرعة حتى أكثر أو ساعة 12 كانت إذا

Glyxambi  في التالية جرعتك تناول ثم تتذكر. أن بمجرد

المعتاد.الوقت

فتجاوز التالية ، الجرعة حتى ساعة 12 من أقل كان إذا

المعتاد.الوقت في التالية جرعتك تناول ثم الفائتة. الجرعة

الجرعة لتعويض الدواء هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال

المنسية.

القيادة على القدرة على طفيف بشكل  Glyxambiيؤثر

•اآلالت.واستخدام

•

•

أ

أو يوريا السلفونيل مع الدواء هذا تناول يؤدي أن يمكن

(كبير بشكل الدم في السكر مستويات انخفاض إلى األنسولين
والتعرق االهتزاز مثل أعراضاً يسبب قد مما  ، )الدمسكر نقص

القيادة على قدرتك على يؤثر وقد الرؤية ، في وتغيرات

إذا آالت ، أو أدوات أي تستخدم أو تقود ال اآلالت. واستخدام

هذهمن أياً واجهت

إل

)
أنا

ج

أنا

)

قد  شائعبشكل تظهر  ، )الدمسكر نقص (الدم في السكر نسبة

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر
إلى يؤدي أن يمكن آخر دواء مع  Glyxambiتتناول كنت إذا

أو  sulphonylureaمثل الدم ، في السكر نسبة انخفاض

nsulin ،  الدم في السكر نسبة انخفاض لخطر معرض فأنت

الدمفي السكر نسبة انخفاض عالمات . )كبيربشكل

يتضمن:قد

أو الشديد بالقلق والشعور والتعرق ، االهتزاز ،•

القلبضربات وسرعة االرتباك ،

والصداعالمفرط الجوع•

جليكسامبيتناول عن توقفت إذا.Glyxambiتناول أثناء األعراض
قد أوال.ً طبيبك استشارة دون الدواء هذا تناول عن تتوقف ال

تناول عن التوقف عند الدم في السكر مستويات ترتفع

Glyxambi.
الجليكسامبيتأخذ كيف 3.

طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر
الدم في السكر مستويات انخفاض عالج بكيفية طبيبك سيخبرك

إذا أعاله. المذكورة العالمات من أي عليك ظهرت إذا تفعل وماذا

فتناول الدم ، في السكر نسبة انخفاض أعراض من تعاني كنت

عصير اشرب أو بالسكر غنية خفيفة وجبة أو الجلوكوز أقراص

واسترح.أمكن إن الدم في السكر نسبة بقياس قم الفاكهة.

الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل

تأخذكم
10 من بالفيلم مغلف واحد قرص هي المعتادة البدء جرعة

Glyxambi مجم 5 و إمباغليفلوزين مجم 10 (مجم 5   /مجم

اليوم.في واحدة مرة  )ليناجليبتين



 شائعبشكل يالُحظ البولية ، المسالك التهاب

هي:البولية المسالك التهاب عالمات

التبولعند حرقان•

غائمايبدو الذي البول•

.)الكلىإصابة عند (الظهر منتصف في ألم أو الحوض ، في ألم•

 ×30 1 ،  ×28 1 ،  ×14 1 ،  ×10 1 ،  ×7 هي العبوات أحجامGlyxambiتخزين كيفية 5.
مغلفة.أقراص 1  ×100 و 1  ×90 1 ،  ×70 1 ،  ×60 1 ،

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ
بلدك.في العبوات أحجام جميع تسويق يتم ال قد

على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

.EXPبعد والكرتون اللويحة

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ يشير

التسويقترخيص صاحب

التي الطريقة بسبب التبول كثرة أو التبول في الرغبة تكون قد

عالمات أيضاً تكون قد ألنها نظراً ولكن الدواء ، هذا بها يعمل

هذه في زيادة الحظت إذا البولية ، المسالك عدوى على

بطبيبك.االتصال أيضاً عليك يجب األعراض ،
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خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

عليها تظهر أو تالفة العبوة أن الحظت إذا الدواء هذا تستخدم ال

الصانعالعبث.عالمات
 شائعغير بشكل يظهر  ، )الجفاف(الجسم سوائل فقدان

تشمل:قد ولكنها محددة ، ليست الجفاف عالمات

عاديغير عطش•

الوقوفعند دوار أو دوار -•

الوعيفقدان أو اإلغماء•

النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

لم التي األدوية من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية.

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد
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Strasse Ostenfelder
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ث

يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.
جليكسامبي:تناول أثناء أخرى جانبية أعراض

جليكسامبييحتويه ماشائعبشكل إليها ينظر

مغلفةأقراص مجم 5   /مجم10 جليكسامبي

المتحدةالمملكة
 44Ltd. 1344424600 +هاتف:

Ingelheim Boehringer القالعمرض مثل التناسلية الخميرة عدوى•

.)األنفيالبلعوم التهاب (الحلق أو األنف التهاب•
سعال•

التبولإلى الحاجة أو المعتاد من أكثر التبول•

األحيانمن كثير في البول

متشوقمتلهف،•

الجلديالطفح•

الدمفي األميليز إنزيم زيادة•

البنكرياسالليباز إنزيم زيادة•

العطش•

المحدودةوشركاه ليلي ايلي

441256315000 +هاتف:
وإمباغليفلوزين هي الفعالة المواد -

م 10 على يحتوي مغلف قرص كل ليناجليبتين.

ليناجليبتين.مجم 5 و إمباغليفلوزين

هي:األخرى المكونات -

نشا  ، )ذرة(جيالتيني نشا  ، )421إي (مانيتول القرص: قلب

وستيرات التلك كروسبوفيدون ، كوبوفيدون ، ذرة ،

المغنيسيوم.

التلك ،  ، )(E421مانيتول بروبيل هيدروكسي : الفيلمطالء

وأكسيد 6000 ماكروغول  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني

.)(E172األصفر الحديد

ز

.05/2021في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

ح

مألوفغير بشكل إليها ينظر

المثانةإفراغ عند ألم أو إجهاد•

مستويات في تغيرات المعملية الدم اختبارات تظهر قد•

زيادة (الحمراء الدم خاليا كمية في وزيادة الدم ، في الدهون

(الكلى بوظائف المتعلقة والتغيرات  ، )الهيماتوكريتفي
)الدمفي الكرياتينين في وزيادة الترشيح معدل في انخفاض

مغلفةأقراص مجم 5   /مجم25 جليكسامبي

قرص كل وليناجليبتين. إمباغليفلوزين هي الفعالة المواد -د

م25 على يحتوي مغلف

ليناجليبتين.ملغ 5 و إمباغليفلوزين

ز

هي:األخرى المكونات -

نشا  ، )ذرة(جيالتيني نشا  ، )421إي (مانيتول القرص: قلب

وستيرات التلك كروسبوفيدون ، كوبوفيدون ، ذرة ،

المغنيسيوم.

ثاني التلك ،  ، )(E421مانيتول بروبيل هيدروكسي : الفيلمطالء

الحديد وأكسيد 6000 ماكروغول  ، )(E171التيتانيوم أكسيد

.)(E172األحمر

إليهينظر ما نادرا

الفمفي قرحة•
ح

البيانات من تقديره يمكن ال (معروف غير التردد
)المتاحة

)الفقاعيالفقاع شبيه (الجلد في تقرحات•
فورنييه ، غرغرينا أو العجان منطقة في الناخر اللفافة التهاب•

التناسلية األعضاء في الرخوة األنسجة في خطيرة عدوى وهي

والشرجالتناسلية األعضاء بين الواقعة المنطقة أو
العبوةمحتويات هي وما غليكسامبي يبدو كيف

بالفيلم مغلفة  )أقراص(ملغ 5   /ملغ10 غليكسامبي أقراص

مائلة. وحافة الوجه مسطحة الشكل ، مثلثة شاحبة ، صفراء

وواحد جانب على  "10/5"لديهم
الجانبيةاألعراض عن التبليغ

الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو

(مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في
الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من . )أدناهالتفاصيل انظر

سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك

الدواء.هذا

كل طول يبلغ اآلخر. الجانب على  Ingelheim Boehringerشعار

ملم.8 اللوحي الجهاز جوانب من جانب

 )أقراص(بالفيلم مغلفة مجم 5   /مجم25 جليكسامبي أقراص
حواف وذات الوجه مسطحة الشكل ، مثلثة شاحبة ، زهرية

 Ingelheimوشعار واحد جانب على  "25/5"لديهم مشطوفة.

Boehringer  من جانب كل طول يبلغ اآلخر. الجانب على

ملم.8 اللوحي الجهاز جوانب الصفراءالبطاقة مخطط
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