
แผ่นพับบรรจุภัณฑ์: ข้อมูลสําหรับผู้ป่วย •หากคุณกําลังใชย้าต้านเบาหวานชนิดอื่นที่เรียกว่า “ซัลโฟนี
ลูเรีย” (เช่น ไกลเมไพไรด์ ไกลพิซไิซด์) และ/หรือใชอ้ินซูลิน 
แพทย์ของคุณอาจต้องการลดปริมาณของยาเหล่านี้เมื่อคุณ
ทานร่วมกับ Glyxambi เพื่อหลีกเลี่ยงนํ้าตาลในเลือดตํ่าเกิน
ไป (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า)

•ถ้าคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน
•หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตอย่างรุนแรง แพทย์ของคุณ

อาจจํากัดปริมาณยาในแต่ละวันของคุณหรือขอใหคุ้ณทาน
ยาอื่น (ดูหัวข้อที่ 3 'วิธีรับประทาน Glyxambi' ด้วย)

•หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรง แพทยข์องคุณอาจ

Glyxambi®เม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก./5 มก. 
Glyxambi®ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 25 มก./5 มก. เอบซีีดี
เอ็มพากลิโฟลซิน/ลินากลิปติน

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ 
เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

Glyxambi ใชส้ําหรับอะไร
• Glyxambi ถูกเติมในเมตฟอร์มินและ/หรือซัลโฟนี

ลูเรีย (SU) เพื่อรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีม่ีอายุ 18 ปีขึ้นไปซึ่ง- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง ขอให้คุณทานยาอื่น

•หากคุณเสี่ยงทีจ่ะขาดนํ้า เช่น
•หากคุณกําลังป่วย ท้องเสีย มีไข้ หรือไม่สามารถกินหรือดื่ม

ได้
•หากคุณกําลังใช้ยาทีเ่พิ่มการผลิตปัสสาวะ [ยาขับ

ปัสสาวะ] หรือความดันโลหิตลดลง
•หากคุณอายุมากกว่า 75 ปี
สัญญาณทีเ่ป็นไปได้แสดงอยู่ในส่วนที่ 4 ภายใต้ 'ภาวะขาดนํ้า' 
แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุดใช้ Glyxambi จนกว่าคุณ
จะฟื้นตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียของเหลวในร่างกายมากเกิน
ไป ถามถึงวิธปี้องกันภาวะขาดนํ้า.

•หากคุณอายุ 75 ปีขึ้นไป คุณไม่ควรเริ่มรับประทาน 
Glyxambi

- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาลของคุณ

- ยานีก้ําหนดใหคุ้ณเท่านั้น อย่าส่งต่อใหค้นอื่น อาจเป็น
อันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะเหมือน
กับคุณก็ตาม

- หากคุณได้รับผลข้างเคียง ใหป้รึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

โรคเบาหวานไม่สามารถควบคุมได้เมื่อรักษาด้วยเมตฟอร์มิน
และ/หรือซัลโฟนีลูเรียร่วมกับเอ็มพากลิโฟลซิน หรือเมื่อรักษา
ด้วยเมตฟอร์มินและ/หรือซัลโฟนีลูเรียร่วมกับลนิาลปิติน

• Glyxambi ยังสามารถใช้เป็นทางเลือกแทนการใช้ทั้ง 
Empagliflozin และ linagliptin เป็นยาเม็ดเดียว เพื่อ
หลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาด อย่ารับประทานยาเอ็มพา
กลิโฟลซินและลนิากลปิตินแยกกัน หากคุณใชย้านี้มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้

1. Glyxambi คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Glyxambi
3. วิธกีารใช้ Glyxambi

เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องดําเนินการตามแผนอาหารและการ
ออกกําลังกายตามคําแนะนําของแพทย์
เภสัชกรหรือพยาบาล4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

5. วิธเีก็บ Glyxambi
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

•หากคุณมีสัดส่วนของเซลลเ์ม็ดเลือดแดงในเลือดเพิ่มขึ้น (ฮี
มาโตคริต) ซึ่งพบได้ในการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการ (ดู
หัวข้อที่ 4 'ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้' ด้วย)2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ Glyxambi

1. Glyxambi คืออะไรและใช้ทําอะไร ติดต่อแพทย์ของคุณหากคุณพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
ระหว่างการรักษาด้วย Glyxambi:
•หากคุณมีอาการของตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เช่น ปวดท้อง

รุนแรงเรื้อรัง (ปวดท้อง) สัญญาณทีเ่ป็นไปไดแ้สดงอยูใ่นส่วน
ที่ 4 'ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้' แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยน
การรักษา

•หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงที่ไตหรือทางเดินปัสสาวะที่มไีข้ 
แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณ
หยุดใช้ Glyxambi จนกว่าคุณจะหายดี

อย่ากินกลซีาบิ
Glyxambi คืออะไร - หากคุณแพ้ Empagliflozin, linagliptin, สารยับยั้ง 

SGLT2 อื่นๆ (เช่น dapagliflozin, canagliflozin), สาร
ยับยั้ง DPP-4 อื่นๆ (เช่น sitagliptin, vildagliptin) 
หรือส่วนผสมอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไวใ้นหัวข้อ 6)

Glyxambi มีสารออกฤทธิส์องชนิดที่เรียกว่า 
Empagliflozin และ linagliptin แต่ละกลุ่มอยู่ในกลุ่มยาที่
เรียกว่า "ยาต้านเบาหวานในช่องปาก" เหล่านีเ้ป็นยาทีร่ับ
ประทานเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภท 2

คําเตือนและข้อควรระวัง
เบาหวานชนิดที่ 2 คืออะไร? พูดคุยกับแพทยก์่อนรับประทานยานี้และ
โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะที่มาจากทั้งยีนและไลฟส์ไตล์
ของคุณ หากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ตับอ่อนของคุณอาจ
ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ของคุณ และร่างกายของคุณกไ็ม่สามารถใชอ้ินซูลินของตัวเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจ
นําไปสู่ปัญหาทางการแพทย์ เช่น โรคหัวใจ โรคไต ตาบอด และ
การไหลเวียนไม่ดีในแขนขาของคุณ

ระหว่างการรักษา:
•หากคุณมีโรคเบาหวานประเภท 1 (ร่างกายของคุณไม่ได้ผลิต

อินซูลิน) ไม่ควรใช้ Glyxambi ในการรักษาโรคเบาหวาน
ประเภท 1

•หากคุณประสบกับการลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว รู้สึกไม่สบาย
หรือป่วย ปวดท้อง กระหายนํ้ามากเกินไป หายใจเร็วและลึก 
สับสน ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ มีกลิ่นปากทีห่อม
หวาน รสหวานหรือโลหะในปากของคุณ หรืออย่างอื่น กลิ่น
ปัสสาวะหรือเหงื่อของคุณ ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุดทันที เนื่องจากอาการเหล่านีอ้าจเป็นสัญญาณของ “
ภาวะกรดในเลือดสูงจากเบาหวาน” ซึ่งเป็นปัญหาที่หายาก 
แต่ร้ายแรง ซึ่งในบางครั้งอาจถึงแกช่ีวิตได้เนื่องจากโรคเบา
หวานมีระดับทีเ่พิ่มขึ้น

•หากคุณพบผื่นทีผ่ิวหนัง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะ
ทีเ่รียกว่าโรคเพมฟิกอยด์ แพทย์ของคุณอาจขอให้คุณหยุด 
Glyxambi

Glyxambi®ยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม 10 มก./5 มก.
Glyxambi®ยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม 25 มก./5 มก.

พูดคุยกับแพทย์ของคุณทันทหีากคุณมีอาการเจ็บปวด อ่อนโยน 
แดง หรือบวมทีอ่วัยวะเพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศและ
ทวารหนักที่มีไขห้รือรู้สึกไม่สบายโดยทั่วไป อาการเหล่านีอ้าจเป็น
สัญญาณของการติดเชื้อที่หายากแต่ร้ายแรงหรือเป็นอันตราย
ถึงชีวิตทีเ่รียกว่า necrotising fasciitis ของ perineum 
หรือเนื้อตายเน่าของ Fournier ซึ่งทําลายเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
โรคเนื้อตายเน่าของ Fournier ต้องได้รับการรักษาทันที

เอ็มพากลิโฟลซิน/ลินากลิปตนิ

เอบีซีดี Glyxambi ทํางานอย่างไร
Empagliflozin อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า sodium 
glucose co-transporter-2 (SGLT2)
สารยับยั้ง มันทํางานโดยการปิดกั้นโปรตีน SGLT2
ในไตของคุณ ทําให้นํ้าตาลในเลือด (กลูโคส) ถูกขับออกใน
ปัสสาวะของคุณ Linagliptin ทํางานในลักษณะที่ต่างออกไป 
กล่าวคือทําให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้มากขึ้น เพื่อลดระดับ
นํ้าตาลในเลือด มันทําได้โดยการปิดกั้นโปรตีนทีเ่รียกว่า 
DPP-4 ด้วยเหตุนี้ Glyxambi จึงช่วยลดปริมาณนํ้าตาลใน
เลือดของคุณ

“ร่างกายของคีโตน” ในปัสสาวะหรือเลือดของคุณ สังเกตได้จากการ
ทดสอบ ความเสี่ยงของการเกิดภาวะกรดซิโตนจากเบาหวานอาจเพิ่ม
ขึ้นได้ด้วยการอดอาหารเป็นเวลานาน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป 
ภาวะขาดนํ้า หรือปริมาณอินซูลินที่ลดลงอย่างกะทันหัน หรือความ
ต้องการอินซูลินทีสู่งขึ้นเนื่องจากการผ่าตัดใหญ่หรือการเจ็บป่วยที่
รุนแรง

การดูแลเท้า
เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคน การตรวจเท้าของคุณ
อย่างสมํ่าเสมอและปฏิบัติตามคําแนะนําอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ดูแลเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเป็นสิ่ง
สําคัญ

การทํางานของไต
ก่อนที่คุณจะเริ่มการรักษาด้วย Glyxambi และระหว่างการ
รักษาอย่างสมํ่าเสมอ แพทย์จะตรวจดูว่าไตของคุณทํางาน
ได้ดีเพียงใด

Glyxambi®ยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม 10 มก./5 มก.
Glyxambi®ยาเม็ด
เคลือบฟิล์ม 25 มก./5 มก.
เอ็มพากลิโฟลซิน/ลินากลิปตนิ

เอบซีีดี
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กลูโคสในปัสสาวะ แพทย์ของคุณจะตัดสินใจว่าคุณจําเป็นต้องเพิ่มขนาดยา
เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มของ Glyxambi 25 มก./5 มก. (25 
มก. Empagliflozin และ 5 มก. linagliptin) วันละครั้ง
หรือไม่ หากคุณใชย้าเอ็มพากลิโฟลซิน 25 มก. และลนิากลิ
ปติน 5 มก. เป็นยาเม็ดแยกกัน และคุณเปลี่ยนไปใช้ 
Glyxambi คุณสามารถเริ่มด้วย Glyxambi 25 มก./5 
มก. ได้โดยตรง

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากวิธกีารทํางานของยานี้ ปัสสาวะของคุณจะทดสอบ
นํ้าตาลเป็นบวกในขณะที่คุณใช้ยานี้ เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําให้เกิดผลข้างเคียง

ได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม
เด็กและวัยรุ่น ติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลทีใ่กลท้ี่สุดทันที หาก

คุณมผีลข้างเคียงดังต่อไปนี:้ยานีไ้มแ่นะนําสําหรับเด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 
เนื่องจากยังไม่มกีารศึกษาในผู้ป่วยเหล่านี้

การด้อยค่าของไต
ปรึกษาแพทย์หากคุณมปีัญหาเกี่ยวกับไต แพทย์ของคุณอาจ
จํากัดปริมาณของคุณหรือตัดสินใจใชย้าอื่น

ภาวะกรดซิโตนจากเบาหวาน พบได้น้อย (อาจส่งผลกระ
ทบถึง 1 ใน 1,000 คน)ยาอื่นๆ และ Glyxambi

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ ใชเ้มื่อเร็ว ๆ 
นีห้รืออาจใชย้าอื่น ๆ เหล่านีเ้ป็นสัญญาณของโรคเบาหวาน ketoacidosis (ดู

lso ส่วนที่ 2, 'คําเตือนและข้อควรระวัง'):
– เพิ่มระดับของ “คีโตนร่างกาย” ในปัสสาวะหรือเลือดของ
คุณ
- ลดนํ้าหนักอย่างรวดเร็ว
– รู้สึกไมส่บายหรือป่วย
- อาการปวดท้อง
– กระหายนํ้ามากเกินไป
- หายใจเร็วและลึก
– ความสับสน
– ง่วงนอนหรือเหนื่อยล้าผิดปกติ
– กลิ่นที่หอมหวานต่อลมหายใจของคุณ รสหวานหรือโลหะใน

ปากของคุณ หรือกลิ่นที่แตกต่างกับปัสสาวะหรือเหงื่อของ
คุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรบอกแพทย์หากคุณกําลังใช้ยา
ต่อไปนี:้
•ยาต้านเบาหวานอื่นๆ เช่น อินซลูนิหรือซัลโฟนีลยเูรีย แพทย์

ของคุณอาจต้องการลดปริมาณของยาอื่น ๆ เหล่านี้ เพื่อ
ป้องกันระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณตํ่าเกินไป

•ยาทีใ่ช้ในการขจัดนํ้าออกจากร่างกายของคุณ (ยาขับปัสสาวะ
) แพทย์ของคุณอาจขอใหคุ้ณหยุดใช้ Glyxambi

•ยาทีอ่าจมผีลต่อการสลายตัวของเอ็มพากลิโฟลซนิหรือลิ
นากลปิตินในร่างกายของคุณ เช่น ไรแฟมพซิิน (ยา
ปฏิชีวนะทีใ่ชร้ักษาวัณโรค) หรือยาบางชนิดที่ใชร้ักษา

อาการชัก (เช่น carbamazepine, phenobarbital หรือ

ชม
ตู่
ชม.
เอ
ม

ความบกพร่องทางปาก
ปรึกษาแพทย์ของคุณในกรณทีี่คุณมีอาการหายใจลําบาก
อย่างรุนแรง ไมแ่นะนําใหใ้ช้ Glyxambi และแพทย์ของคุณ
อาจตัดสินใจใชย้าอื่น

เอ

อี
ตู่
7
น

ผู้สูงอายุ
นี่เป็นประสบการณน์้อยมากในผู้ป่วยอายุ 5 ปีขึ้นไป ไมค่วร
เริ่มการรักษาด้วย Glyxambi ในผู้ป่วยที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

ตูก่ินยาตัวนี้
•••

กลืนทั้งเม็ดด้วยนํ้า คุณสามารถทาน Glyxambi โดยมี
หรือไม่มอีาหารก็ได้ คุณสามารถใชแ้ท็บเล็ตได้ตลอด
เวลาของวัน สิ่งนีอ้าจเกิดขึ้นโดยไมค่ํานึงถึงระดับนํ้าตาลในเลือด

ระดับ แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจหยุดการรักษาด้วย
ยานีช้ั่วคราวหรือถาวร

ฟีนโิทอิน) ผลกระทบของ Glyxambi อาจลดลง อย่างไรก็ตาม ใหพ้ยายามกินเวลาเดิมในแต่ละวัน นีจ้ะช่วย
ใหคุ้ณจําเอาไว้

l

การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์ Y
เอ
เอ
t

แพทย์ของเราอาจสั่งยา Glyxambi ร่วมกับยารักษาโรคเบา
หวานชนิดอื่นๆ อย่าลืมทานยาทั้งหมดตามที่แพทยข์องคุณ
กําหนดเพื่อใหไ้ด้ผลลัพธ์ทีด่ทีี่สุดสําหรับสุขภาพของคุณ

หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลัง
วางแผนทีจ่ะมลีูก โปรดขอคําแนะนําจากแพทย์ก่อนใชย้านี้ ติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหากคุณสังเกตเห็นผลข้าง

เคียงใด ๆ ต่อไปนี้:
ไมท่ราบว่า Glyxambi เป็นอันตรายต่อทารกในครรภห์รือไม่ 
เพื่อเป็นการป้องกันไวก้่อน ทางที่ดคีวรหลีกเลี่ยงการใชย้านี้
ในระหว่างตั้งครรภ์

อาการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมช่วยให้
ร่างกายของคุณใช้นํ้าตาลในเลือดได้ดีขึ้น สิ่งสําคัญคือต้องอยู่ใน
โปรแกรม iet และการออกกําลังกายที่แนะนําโดย oc ของคุณใน
ขณะที่รับประทาน Glyxambi

อาการแพ้ พบได้ไมบ่่อย (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 
คน)

ยานีอ้าจทําให้เกิดอาการแพ้ ซึ่งอาจร้ายแรง ได้แก่ ลมพิษ 
(urticaria) และ
อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลําคอ ซึ่งอาจทําให้

หายใจลําบากหรือกลืน angioedema)

ผม t
d
d

ส

(
ไมท่ราบว่าสารออกฤทธิข์อง Glyxambi ผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่
หรือไม่ ไมไ่ด้ใช้
ยานีห้ากคุณกําลังใหน้มบุตร

ฉันf คุณกิน Glyxambi มากกว่าที่ควร
ฉันถ้าคุณกินยานีม้ากกว่าที่ควร
พูดคุยกับแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที เอามาผม

t ฉันการอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ) เห็นได้ ผิดปกติ

ยานีอ้าจทําให้เกิดตับอ่อนอักเสบ ซึ่งโดยปกติ
ปวดท้องรุนแรง (ปวดท้อง) ทีอ่าจถึงหลังของคุณบ่อยแค่
ไหน
พร้อมกับรู้สึกไมส่บายหรือป่วย แพทย์ของคุณจะต้อง

เปลี่ยนการรักษาของคุณ

ไมท่ราบว่า Glyxambi มผีลต่อภาวะเจริญพันธุใ์นมนุษย์หรือ
ไม่

เขาแพ็คยากับคุณ

ฉันถ้าคุณลืมทานกลซีาบิ
W
ชม.

ส
การขับรถและการใช้เครื่องจักร สิ่งทีต่้องทําถ้าคุณลืมทานยาเม็ดขึ้นอยูก่ับระยะเวลานาน

จนกว่าปริมาณต่อไปของคุณ:
หากใชเ้วลาประมาณ 12 ชั่วโมงขึ้นไปจนกว่าจะถึงขนาดรับ
ประทานครั้งต่อไป ให้ทาน Glyxambi ทันทีทีน่ึกได้ จากนั้น
ใหท้านยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ
หากเหลือเวลารับประทานมื้อถัดไปน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้
ข้ามมื้อที่ลืมไป จากนั้นใหท้านยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ

อย่าใชย้านีส้องครั้งเพื่อชดเชยปริมาณที่ลืม

Glyxambi มีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขีแ่ละ
การใชเ้ครื่องจักร •

•

•

เอ

การใชย้านี้ร่วมกับซัลโฟนีลูเรียหรืออินซูลิน อาจทําให้ระดับ
นํ้าตาลในเลือดของคุณลดลงตํ่าเกินไป (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า
) ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการต่างๆ เช่น ตัวสั่น เหงื่อออก และการ
มองเห็นเปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับ
รถและใชเ้ครื่องจักร ห้ามขับรถหรือใชเ้ครื่องมือหรือเครื่องจักร
ใดๆ หากคุณประสบกับสิ่งเหล่านี้

หลี่
(
ฉัน
ค
ผม
(

นํ้าตาลในเลือดตํ่า (hypoglycaemia) พบได้ทั่วไป อาจส่ง
ผลกระทบถึง 1 ใน 10 คน)
หากคุณใช้ Glyxambi ร่วมกับยาอื่นทีส่ามารถทําใหน้ํ้าตาลใน
เลือดตํ่าได้ เช่น ซัลโฟนีลูเรียหรือ nsulin คุณมคีวามเสี่ยงทีจ่ะ
เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเกินไป) สัญญาณของนํ้าตาลใน
เลือดตํ่าเกินไป

อาจรวมถึง:
•ตัวสั่น เหงื่อออก รู้สึกวิตกกังวลหรือสับสนมาก 

หัวใจเต้นเร็ว
•หิวมากปวดหัว

อาการขณะรับประทาน Glyxambi หากคุณหยุดทาน Glyxambi
อย่าหยุดรับประทานยานีโ้ดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทยก์่อน ระดับ
นํ้าตาลในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นเมื่อคุณหยุดใช้ Glyxambi3. วิธีการใช้ Glyxambi

ใชย้านีต้ามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือ
เภสัชกรของคุณหากคุณไมแ่น่ใจ

แพทยจ์ะบอกวิธรีักษาระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า และต้องทํา
อย่างไรหากคุณมอีาการข้างต้น หากคุณมีอาการนํ้าตาลในเลือด
ตํ่า ให้กินกลูโคสแบบเม็ด ขนมที่มนีํ้าตาลสูง หรือดื่มนํ้าผลไม้ วัด
ระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณถ้าเป็นไปได้และพักผ่อน

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อ
แพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

รับเท่าไหรค่ะ
ขนาดเริ่มต้นปกตคิือยาเม็ดเคลือบฟิล์มของ Glyxambi 10 
มก./5 มก. (10 มก. Empagliflozin และ 5 มก. 
linagliptin) วันละครั้ง



การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ พบไดท้ั่วไป 
สัญญาณของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะคือ:
•แสบร้อนเวลาปัสสาวะ
•ปัสสาวะขุ่น
•ปวดกระดูกเชิงกรานหรือปวดหลังกลาง (เมื่อไตติดเชื้อ)

5. วิธีเก็บ Glyxambi ขนาดบรรจุคือ 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 
1, 70 x 1, 90 x 1 และ 100 x 1 เม็ดเคลือบฟิล์ม

เก็บยานี้ใหพ้้นสายตาและมือเด็ก
ขนาดบรรจภุัณฑ์บางขนาดอาจไม่มจีําหน่ายในประเทศของคุณ

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลัง
จาก EXP
วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น

ผู้ถืออนุญาตการตลาด

การกระตุ้นใหป้ัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อยขึ้นอาจเกิดจากวิธีการ
ทํางานของยานี้ แต่เนื่องจากยานีอ้าจเป็นสัญญาณของการติด
เชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกัน หากคุณสังเกตเห็นอาการดัง
กล่าวเพิ่มขึ้น คุณควรติดต่อแพทย์ด้วย

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

ยานีไ้มต่้องการเงื่อนไขการจัดเก็บพิเศษใด ๆ

อย่าใชย้านี้หากคุณสังเกตเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เสียหายหรือแสดง
สัญญาณของการปลอมแปลง ผู้ผลิต

ร่างกายสูญเสียนํ้า (ขาดนํ้า) พบได้ไม่บ่อย สัญญาณของภาวะ
ขาดนํ้าไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง แต่อาจรวมถึง:

•กระหายนํ้าผิดปกติ
•อาการวิงเวียนศีรษะหรือเวียนศีรษะเมื่อยืน
• เป็นลมหรือหมดสติ

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกร
ของคุณถึงวิธีกําจัดยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อไป มาตรการเหล่านี้
จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61 
59320 เอนนเิกอร์โล
เยอรมนี

w

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่
ของผู้ถือสิทธิ์การตลาด:6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ในขณะที่ทาน Glyxambi:

เห็นไดท้ั่วไป Glyxambi ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Glyxambi 10 มก./5 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม

ประเทศอังกฤษ
Boehringer Ingelheim Ltd. 
โทร: +44 1344 424 600•การติดเชื้อราทีอ่วัยวะเพศ เช่น เชื้อรา

•จมูกหรือคออักเสบ (nasopharyngitis)
• ไอ
•ผ่านปัสสาวะมากกว่าปกติหรือจําเป็นต้องผ่าน

ปัสสาวะบ่อยขึ้น
•อาการคัน
•ผื่นที่ผิวหนัง
• เพิ่มเอนไซม์อะไมเลสในเลือด
• เพิ่มเอนไซม์ไลเปสตับอ่อน
• ความกระหายนํ้า

อีไล ลิลลี่ แอนด์ บจก.
โทร: +44 1256 315 000- สารออกฤทธิค์ือเอ็มพากลิโฟลซินและ

ลนิากลิปตนิ ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยเอ็มพา
กลิโฟลซิน 10 ม. และลินากลปิติน 5 มก.

- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
แกนแท็บเล็ต: แมนนิทอล (E421), แป้งพรเีจลาติไนซ์ (
ข้าวโพด), แป้งข้าวโพด, โคโพวิโดน, ครอสโพวิโดน, แป้งโรย
ตัว และแมกนีเซยีมสเตียเรต
เคลือบฟิล์ม : hypromellose, mannitol (E421), talc, ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ (E171), macrogol 6000 และเหล็ก
ออกไซด์สีเหลือง (E172)

g
แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 05/2021.

ชม.

พบเห็นไม่บ่อย
•ตึงหรือปวดเมื่อล้างกระเพาะปัสสาวะ
•การตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการอาจแสดงการเปลี่ยนแปลง

ของระดับไขมันในเลือด จํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น (ฮี
มาโตคริตเพิ่มขึ้น) และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการ
ทํางานของไต (อัตราการกรองลดลงและค่าครีเอตินินใน
เลือดเพิ่มขึ้น)

Glyxambi 25 มก./5 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม
d - สารออกฤทธิ์ ได้แก่ เอ็มพากลิโฟลซิน และลินากลิปตนิ เม็ด

เคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดมี 25 m
Empagliflozin และ linagliptin 5 มก.

g

- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่
แกนแท็บเล็ต: แมนนิทอล (E421), แป้งพรเีจลาติไนซ์ (
ข้าวโพด), แป้งข้าวโพด, โคโพวิโดน, ครอสโพวิโดน, แป้งโรย
ตัว และแมกนีเซยีมสเตียเรต
เคลือบฟิล์ม : hypromellose, mannitol (E421), talc, ไท
ทาเนียมไดออกไซด์ (E171), macrogol 6000 และเหล็ก
ออกไซด์สีแดง (E172)

ไม่ค่อยเห็น
• เจ็บปาก

ชม.

ไม่ทราบความถี่ (ไมส่ามารถประมาณได้จากข้อมูล
ที่มีอยู่)
•พุพองของผิวหนัง (bullous pemphigoid)
•necrotising fasciitis ของ perineum หรือ Fournier's 

gangrene การติดเชื้อในเนื้อเยื่ออ่อนทีร่้ายแรงของอวัยวะ
เพศหรือบริเวณระหว่างอวัยวะเพศและทวารหนัก

Glyxambi หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค

Glyxambi 10 มก./5 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม (เม็ด) มีสเีหลือง
ซีด รูปสามเหลี่ยมโค้ง หน้าแบนและขอบเอียง พวกเขามี 
“10/5” ด้านหนึ่งและ

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือ
พยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารฉบับนี้ คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรง (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณ
สามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานี้
ได้

โลโก้ Boehringer Ingelheim อีกด้านหนึ่ง แต่ละด้านของ
แท็บเล็ตยาว 8 มม.
Glyxambi 25 มก./5 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม (เม็ด) มีสีชมพูซีด 
รูปสามเหลี่ยมโค้ง หน้าแบนและขอบเอียง ด้านหนึ่งมี "25/5" 
และโลโก้ Boehringer Ingelheim อยู่อีกด้านหนึ่ง แต่ละ
ด้านของแท็บเล็ตยาว 8 มม.

โครงการใบเหลือง
เว็บไซต์: www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา 
MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple 
App Store

Glyxambi มีจําหน่ายในรูปแบบแผ่นพวีซีี/PVDC/
อะลูมิเนียมแบบมีรูพรุน


