
Tờ rơi gói: Thông tin cho bệnh nhân •nếu bạn đang dùng các loại thuốc chống tiểu đường khác 
được gọi là “sulphonylurea” (ví dụ: glimepiride, glipizide) 
và / hoặc sử dụng insulin. Bác sĩ của bạn có thể muốn 
giảm liều của bạn các loại thuốc này khi bạn dùng chúng 
cùng với Glyxambi, để tránh lượng đường trong máu quá 
thấp (hạ đường huyết).

•nếu bạn có hoặc đã có một bệnh về tuyến tụy.
•nếu bạn có vấn đề nghiêm trọng về thận. Bác sĩ có thể giới 

hạn liều lượng hàng ngày của bạn hoặc yêu cầu bạn dùng 
một loại thuốc khác (xem thêm phần 3, 'Cách dùng 
Glyxambi').

•nếu bạn có vấn đề nghiêm trọng về gan. Bác sĩ của bạn có thể

Glyxambi®Viên nén bao phim 10 mg / 5 mg 
Glyxambi®Viên nén bao phim 25 mg / 5 mg A B C D
empagliflozin / linagliptin

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt 
đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông tin 
quan trọng cho bạn.

Glyxambi được sử dụng để làm gì
• Glyxambi được thêm vào metformin và / hoặc sulphonylurea 

(SU) để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 trong
bệnh nhân người lớn từ 18 tuổi trở lên có- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa. yêu cầu bạn dùng một loại thuốc khác.

•nếu bạn có thể có nguy cơ mất nước, ví dụ:
•nếu bạn đang bị ốm, bị tiêu chảy hoặc sốt, hoặc 

nếu bạn không thể ăn uống
•nếu bạn đang dùng thuốc làm tăng sản xuất 

nước tiểu [thuốc lợi tiểu] hoặc giảm huyết áp
•nếu bạn trên 75 tuổi
Các dấu hiệu có thể xảy ra được liệt kê trong phần 4 dưới 
"tình trạng mất nước". Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng dùng 
Glyxambi cho đến khi bạn hồi phục để tránh mất quá nhiều 
chất lỏng trong cơ thể. Hỏi về các cách ngăn ngừa mất nước.

•nếu bạn 75 tuổi trở lên, bạn không nên bắt 
đầu dùng Glyxambi.

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ 
hoặc y tá của bạn.

- Thuốc này chỉ được kê cho bạn. Đừng truyền nó cho 
người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả khi dấu 
hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.

- Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ 
hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể 
xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

bệnh tiểu đường không thể được kiểm soát khi điều trị 
bằng metformin và / hoặc sulphonylurea kết hợp với 
empagliflozin, hoặc khi điều trị bằng metformin và / 
hoặc sulphonylurea kết hợp với linagliptin.

• Glyxambi cũng có thể được sử dụng thay thế cho việc 
dùng cả empagliflozin và linagliptin dưới dạng viên nén 
duy nhất. Để tránh quá liều, không tiếp tục dùng riêng 
viên thuốc empagliflozin và linagliptin, nếu bạn đang 
dùng thuốc này.Nội dung trong tờ rơi này

1. Glyxambi là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Glyxambi
3. Cách dùng Glyxambi

Điều quan trọng là bạn phải tiếp tục với chế độ ăn kiêng 
và kế hoạch tập thể dục theo khuyến nghị của bác sĩ,
dược sĩ hoặc y tá.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách bảo quản Glyxambi
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

•nếu bạn có sự gia tăng tỷ lệ tế bào hồng cầu trong máu 
(hematocrit), được thấy trong các xét nghiệm máu trong 
phòng thí nghiệm (xem thêm phần 4, 'Các tác dụng phụ có thể 
xảy ra').

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng 
Glyxambi

1. Glyxambi là gì và nó được sử dụng để làm gì Liên hệ với bác sĩ của bạn nếu bạn gặp bất kỳ điều nào 
sau đây trong quá trình điều trị với Glyxambi:
•nếu bạn phát triển các triệu chứng của viêm tụy cấp, như đau dạ 

dày dai dẳng, dữ dội (đau bụng). Các dấu hiệu có thể xảy ra được 
liệt kê trong phần 4, 'Các tác dụng phụ có thể xảy ra'. Bác sĩ của 
bạn có thể cần phải thay đổi phương pháp điều trị của bạn.

•nếu bạn bị nhiễm trùng nặng ở thận hoặc đường tiết 
niệu kèm theo sốt. Bác sĩ của bạn có thể yêu cầu bạn
ngừng dùng Glyxambi cho đến khi bạn đã khỏi bệnh.

Không dùng Glyxambi
Glyxambi là gì - nếu bạn bị dị ứng với empagliflozin, linagliptin, bất kỳ chất 

ức chế SGLT2 nào khác (ví dụ: dapagliflozin, canagliflozin), 
bất kỳ chất ức chế DPP-4 nào khác (ví dụ: sitagliptin, 
vildagliptin) hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc 
này (được liệt kê trong phần 6).

Glyxambi chứa hai hoạt chất gọi là empagliflozin và 
linagliptin. Mỗi loại thuộc một nhóm thuốc được gọi là 
"thuốc uống chống bệnh tiểu đường". Đây là những 
loại thuốc uống để điều trị bệnh tiểu đường loại 2.

Cảnh báo và đề phòng
Bệnh tiểu đường loại 2 là gì? Nói chuyện với bác sĩ của bạn, trước khi dùng thuốc này, và

Bệnh tiểu đường loại 2 là một tình trạng xuất phát từ cả gen 
và lối sống của bạn. Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2, 
tuyến tụy của bạn có thể không sản xuất đủ insulin để kiểm 
soát mức độ glucose trong máu, và cơ thể bạn không thể sử 
dụng insulin của chính nó một cách hiệu quả. Điều này dẫn 
đến lượng đường trong máu của bạn cao, có thể dẫn đến 
các vấn đề y tế như bệnh tim, bệnh thận, mù lòa và lưu 
thông kém ở tay chân của bạn.

trong quá trình điều trị:

•nếu bạn bị tiểu đường loại 1 (cơ thể bạn không sản xuất bất kỳ 
insulin nào). Glyxambi không nên được sử dụng để điều trị 
bệnh tiểu đường loại 1.

•nếu bạn bị sụt cân nhanh chóng, cảm thấy buồn nôn 
hoặc bị ốm, đau dạ dày, khát nước quá mức, thở nhanh 
và sâu, lú lẫn, buồn ngủ bất thường hoặc mệt mỏi, hơi 
thở có mùi thơm, vị ngọt hoặc kim loại trong miệng hoặc 
khác mùi nước tiểu hoặc mồ hôi của bạn. Liên hệ ngay 
với bác sĩ hoặc bệnh viện gần nhất vì những triệu chứng 
này có thể là dấu hiệu của “nhiễm toan ceton do đái tháo 
đường” - một vấn đề hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng, đôi 
khi đe dọa đến tính mạng mà bạn có thể mắc phải với 
bệnh tiểu đường do mức độ tăng

•Nếu bạn gặp phải tình trạng phồng rộp da, đó có thể là dấu 
hiệu của một tình trạng gọi là pemphigoid bóng nước. Bác 
sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng Glyxambi.

Glyxambi®Viên nén bao 
phim 10 mg / 5 mg
Glyxambi®Viên nén bao 
phim 25 mg / 5 mg

Nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn phát 
triển kết hợp các triệu chứng đau, căng, đỏ hoặc sưng bộ 
phận sinh dục hoặc khu vực giữa bộ phận sinh dục và hậu 
môn kèm theo sốt hoặc cảm thấy không khỏe. Những triệu 
chứng này có thể là dấu hiệu của một bệnh nhiễm trùng 
hiếm gặp nhưng nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính 
mạng, được gọi là viêm cân gan chân hoại tử hoặc hoại thư 
Fournier phá hủy mô dưới da. Chứng hoại thư của Fournier 
phải được điều trị ngay lập tức.

empagliflozin / linagliptin

A B C D
Cách hoạt động của Glyxambi
Empagliflozin thuộc nhóm thuốc được gọi là chất 
đồng vận chuyển natri glucose-2 (SGLT2)
chất ức chế. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn protein SGLT2
trong thận của bạn. Điều này làm cho lượng đường trong máu 
(glucose) được loại bỏ trong nước tiểu của bạn. Linagliptin hoạt 
động theo một cách khác, cụ thể là bằng cách cho phép tuyến tụy 
sản xuất nhiều insulin hơn để giảm mức đường huyết. Nó thực hiện 
điều này bằng cách ngăn chặn một protein có tên là DPP-4. Do đó 
Glyxambi làm giảm lượng đường trong máu của bạn.

"Các thể xeton" trong nước tiểu hoặc máu của bạn, được 
thấy trong các xét nghiệm. Nguy cơ phát triển nhiễm toan 
ceton do đái tháo đường có thể tăng lên khi nhịn ăn kéo 
dài, uống quá nhiều rượu, mất nước hoặc giảm liều insulin 
đột ngột, hoặc nhu cầu insulin cao hơn do phẫu thuật lớn 
hoặc bệnh nặng.

Chăm sóc chân

Giống như đối với tất cả các bệnh nhân đái tháo đường, điều quan trọng là 

phải kiểm tra bàn chân của bạn thường xuyên và tuân thủ bất kỳ lời khuyên 

nào khác về chăm sóc chân do chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn đưa ra.

Chức năng thận
Trước khi bạn bắt đầu điều trị bằng Glyxambi và thường xuyên 
trong quá trình điều trị, bác sĩ sẽ kiểm tra xem thận của bạn 
đang hoạt động tốt như thế nào.

Glyxambi®Viên nén bao 
phim 10 mg / 5 mg
Glyxambi®Viên nén bao 
phim 25 mg / 5 mg
empagliflozin / linagliptin
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Glucose trong nước tiểu Bác sĩ sẽ quyết định xem bạn có cần tăng liều lên một 
viên nén bao phim Glyxambi 25 mg / 5 mg (25 mg 
empagliflozin và 5 mg linagliptin) một lần mỗi ngày hay 
không. Nếu bạn đã dùng 25 mg empagliflozin và 5 mg 
linagliptin dưới dạng viên nén riêng biệt và bạn chuyển 
sang dùng Glyxambi, bạn có thể bắt đầu trực tiếp với 
Glyxambi 25 mg / 5 mg.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra
Do cách thức hoạt động của thuốc này, nước tiểu của bạn sẽ có kết 
quả dương tính với đường trong khi bạn đang dùng thuốc này. Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác 

dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Trẻ em và thanh thiếu niên Liên hệ ngay với bác sĩ hoặc bệnh viện gần 
nhất nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào sau 
đây:

Thuốc này không được khuyến cáo cho trẻ em và thanh 
thiếu niên dưới 18 tuổi, vì nó chưa được nghiên cứu ở 
những bệnh nhân này. Suy thận

Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn có vấn đề về thận. Bác sĩ có thể 
giới hạn liều lượng của bạn hoặc quyết định sử dụng một loại 
thuốc thay thế.

Nhiễm toan ceton do đái tháo đường, hiếm gặp (có thể ảnh 
hưởng đến 1 trên 1000 người)Các loại thuốc khác và Glyxambi

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết nếu bạn đang sử dụng, gần đây đã 
sử dụng hoặc có thể sử dụng bất kỳ loại thuốc nào khác.

Đây là những dấu hiệu của nhiễm toan ceton do đái tháo đường (xem

Vì vậy, phần 2, 'Cảnh báo và biện pháp phòng ngừa'):
- tăng mức độ "cơ thể xeton" trong nước tiểu hoặc máu 

của bạn
- giảm cân nhanh chóng
- cảm thấy ốm hoặc bị ốm
- đau bụng
- khát
- thở nhanh và sâu
- lú lẫn
- buồn ngủ hoặc mệt mỏi bất thường
- hơi thở có mùi ngọt, vị ngọt hoặc kim loại trong 

miệng hoặc mùi khác với mùi nước tiểu hoặc mồ 
hôi của bạn.

Đặc biệt, bạn nên cho bác sĩ biết nếu bạn đang 
sử dụng các loại thuốc sau:
•các loại thuốc chống tiểu đường khác, chẳng hạn như 

insulin hoặc sulphonylurea. Bác sĩ có thể muốn giảm liều 
lượng của những loại thuốc khác này để ngăn lượng 
đường trong máu của bạn xuống quá thấp.

• thuốc được sử dụng để loại bỏ nước khỏi cơ thể của bạn 
(thuốc lợi tiểu). Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng dùng 
Glyxambi.

• các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến việc phân hủy 
empagliflozin hoặc linagliptin trong cơ thể bạn, chẳng hạn như 
rifampicin (một loại thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị 
bệnh lao) hoặc một số loại thuốc được sử dụng để điều trị
co giật (chẳng hạn như carbamazepine, phenobarbital hoặc
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suy nhược thần kinh
gửi cho bác sĩ của bạn trong trường hợp bạn bị suy giảm chức 
năng nghiêm trọng. Glyxambi không được khuyến khích và bác sĩ 
của bạn có thể quyết định sử dụng một loại edicine thay thế.
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ở đây là rất ít kinh nghiệm ở bệnh nhân từ 5 
tuổi trở lên. Nên bắt đầu điều trị bằng 
Glyxambi ở những bệnh nhân trên 75 tuổi.

Taking thuốc này
•••

Nuốt toàn bộ viên thuốc với nước. Bạn có thể dùng 
Glyxambi có hoặc không có thức ăn. Bạn có thể 
uống thuốc bất cứ lúc nào trong ngày. Điều này có thể xảy ra bất kể lượng đường trong máu

evel. Bác sĩ của bạn có thể quyết định ngừng tạm 
thời hoặc vĩnh viễn việc điều trị của bạn bằng thuốc 
này.

phenytoin). Tác dụng của Glyxambi có thể bị giảm. Tuy nhiên, hãy cố gắng uống vào cùng một thời điểm 
mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn nhớ để lấy nó.

l

Mang thai, cho con bú và sinh sản Y
một
một
t

bác sĩ của chúng tôi có thể kê đơn Glyxambi cùng với 
thuốc chống tiểu đường nother. Hãy nhớ uống thuốc 
theo chỉ định của bác sĩ để đạt được kết quả tốt nhất 
cho sức khỏe của bạn.

Nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể đang 
mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi ý 
kiến   bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

Liên hệ với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận 
thấy bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây:

Người ta không biết liệu Glyxambi có gây hại cho thai 
nhi hay không. Như một biện pháp phòng ngừa, tốt 
nhất là tránh sử dụng thuốc này trong thời kỳ mang 
thai.

MộtChế độ ăn kiêng ppropriate và tập thể dục giúp cơ thể bạn sử 
dụng lượng đường trong máu tốt hơn. Điều quan trọng là phải duy 
trì chương trình tập thể dục và tập luyện được khuyến cáo bởi bác 
sĩ của bạn khi dùng Glyxambi.

Phản ứng dị ứng, ít gặp (có thể ảnh hưởng đến 
1/100 người)

Thuốc này có thể gây ra các phản ứng dị ứng, có thể 
nghiêm trọng, bao gồm phát ban (mày đay) và
nổi mụn ở mặt, môi, lưỡi và cổ họng có thể 

gây khó thở hoặc khó nuốt, phù mạch).
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Người ta không biết liệu các hoạt chất của Glyxambi có 
đi vào sữa mẹ hay không. Không được dùng
thuốc này nếu bạn đang cho con bú.

Tôinếu bạn dùng nhiều Glyxambi hơn mức cần thiết
TôiNếu bạn uống nhiều thuốc này hơn mức cần thiết,
Nói chuyện ngay với bác sĩ hoặc đến bệnh viện. Lấytôi

t Tôiviêm tụy (viêm tụy), đã thấy không bình thường

Thuốc này có thể gây viêm tụy, thường
đau bụng (dạ dày) dai dẳng, dữ dội có thể 

xuyên ra sau lưng, thường xuyên như thế nào
bao gồm cảm giác ốm hoặc bị ốm. Bác sĩ sẽ 

cần thay đổi phương pháp điều trị cho bạn.

Người ta không biết liệu Glyxambi có ảnh hưởng đến khả năng 
sinh sản ở người hay không.

anh ấy gói thuốc với bạn.

Tôinếu bạn quên dùng Glyxambi
W
h

S
Lái xe và sử dụng máy móc việc cần làm nếu bạn quên uống một viên thuốc phụ thuộc vào 

thời gian cho đến liều tiếp theo của bạn:
Nếu còn 12 giờ trở lên mới đến liều tiếp theo, hãy dùng 
Glyxambi ngay khi nhớ ra. Sau đó dùng liều tiếp theo của 
bạn vào thời gian bình thường.
Nếu còn chưa đầy 12 giờ cho đến liều tiếp theo của bạn, hãy bỏ qua 
liều đã quên. Sau đó dùng liều tiếp theo của bạn vào thời gian bình 
thường.
Không dùng gấp đôi liều lượng thuốc này để 
bù cho liều đã quên.

Glyxambi có ảnh hưởng nhỏ đến khả năng lái xe và 
sử dụng máy móc. •

•

•

một

Dùng thuốc này kết hợp với sulphonylureas hoặc insulin, có thể 
khiến lượng đường trong máu của bạn giảm quá thấp (hạ 
đường huyết), có thể gây ra các triệu chứng như run rẩy, đổ mồ 
hôi và thay đổi thị lực, đồng thời có thể ảnh hưởng đến khả 
năng lái xe và sử dụng máy móc của bạn. Không lái xe hoặc sử 
dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào, nếu bạn gặp phải bất 
kỳ điều nào trong số này

L
(
Tôi
c
tôi
(

giảm đường huyết (hạ đường huyết), thường thấy có thể 
ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)
Nếu bạn dùng Glyxambi với một loại thuốc khác có thể gây 
hạ đường huyết, chẳng hạn như sulphonylurea hoặc 
nsulin, bạn có nguy cơ bị hạ đường huyết quá thấp). Các 
dấu hiệu của lượng đường trong máu quá thấp

có thể bao gồm:
• run rẩy, đổ mồ hôi, cảm thấy rất lo lắng hoặc 

bối rối, tim đập nhanh
•đói quá mức, nhức đầu

các triệu chứng khi dùng Glyxambi. Nếu bạn ngừng dùng Glyxambi
Đừng ngừng dùng thuốc này mà không hỏi ý kiến   bác 
sĩ trước. Lượng đường trong máu của bạn có thể tăng 
lên khi bạn ngừng dùng Glyxambi.

3. Cách dùng Glyxambi
Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với 
bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không 
chắc chắn.

Bác sĩ sẽ cho bạn biết cách điều trị lượng đường trong máu thấp và 
phải làm gì nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên. Nếu bạn có các 
triệu chứng của lượng đường trong máu thấp, hãy ăn viên glucose, 
một bữa ăn nhẹ có nhiều đường hoặc uống nước trái cây. Đo lượng 
đường trong máu của bạn nếu có thể và nghỉ ngơi.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc 
này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

Lấy bao nhiêu
Liều khởi đầu thông thường là một viên nén bao phim 
Glyxambi 10 mg / 5 mg (10 mg empagliflozin và 5 mg 
linagliptin) mỗi ngày một lần.



Nhiễm trùng đường tiết niệu, thường thấy Các 
dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu là:
•cảm giác nóng rát khi đi tiểu
•nước tiểu có màu đục
•đau ở xương chậu hoặc đau giữa lưng (khi thận bị 

nhiễm trùng)

5. Cách bảo quản Glyxambi Kích thước đóng gói là 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 
60 x 1, 70 x 1, 90 x 1 và 100 x 1 viên nén bao phim.

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của 
trẻ em. Không phải tất cả các kích thước gói đều có thể được bán trên thị trường ở quốc gia của bạn.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng 
được ghi trên vỉ và hộp sau EXP.
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Người giữ giấy phép tiếp thị

Cảm giác muốn đi tiểu hoặc đi tiểu thường xuyên hơn có thể là 
do cách hoạt động của thuốc này, nhưng chúng cũng có thể là 
dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu, nếu bạn nhận thấy 
sự gia tăng của các triệu chứng như vậy, bạn cũng nên liên hệ 
với bác sĩ.

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

Thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản 
đặc biệt nào.

Không sử dụng thuốc này nếu bạn nhận thấy bao 
bì bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu giả mạo. nhà chế tạo

Mất nước trong cơ thể (mất nước), hiếm gặp Các dấu 
hiệu mất nước không cụ thể, nhưng có thể bao gồm:

•khát bất thường
•choáng váng hoặc chóng mặt khi đứng
•ngất xỉu hoặc mất ý thức

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc 
rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách loại bỏ các 
loại thuốc bạn không còn sử dụng. Những biện pháp 
này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 - 61 
59320 Ennigerloh
nước Đức

w

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui 
lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

6. Nội dung của gói và các 
thông tin khácCác tác dụng phụ khác khi dùng Glyxambi:

Thường thấy Glyxambi chứa những gì

Glyxambi viên nén bao phim 10 mg / 5 mg

Vương quốc Anh
Boehringer Ingelheim Ltd. Điện 
thoại: +44 1344 424 600•nhiễm trùng nấm men sinh dục như tưa miệng

•mũi hoặc họng bị viêm (viêm mũi họng)
•ho
•đi tiểu nhiều hơn bình thường hoặc cần đi tiểu

nước tiểu thường xuyên hơn

•ngứa
•phát ban da

• tăng men amylase trong máu
• tăng men lipase tuyến tụy
• khát nước

Eli Lilly và Công ty TNHH
ĐT: +44 1256 315 000- Các chất hoạt tính là empagliflozin và

linagliptin. Mỗi viên nén bao phim chứa 10 m 
empagliflozin và 5 mg linagliptin.

- Các thành phần khác là:
Lõi máy tính bảng: mannitol (E421), starc đã được gelati 
hóa trước (ngô), tinh bột ngô, copovidone, crospovidone, 
talc và magnesi stearat.
Lớp phủ phim : hypromellose, mannitol (E421), talc, 
titanium dioxide (E171), macrogol 6000 và oxit sắt 
màu vàng (E172).

g
Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 05/2021.

h

Được nhìn thấy một cách không bình thường

•căng thẳng hoặc đau khi làm rỗng bàng quang
•xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm có thể cho 

thấy những thay đổi về nồng độ mỡ trong máu, tăng 
số lượng hồng cầu (tăng hematocrit) và những thay 
đổi liên quan đến chức năng thận (giảm tốc độ lọc và 
tăng creatinin máu)

Glyxambi 25 mg / viên nén bao phim 5 mg
d - Các chất hoạt tính là empagliflozin và linagliptin. 

Mỗi viên nén bao phim chứa 25 m
empagliflozin và 5 mg linagliptin.

g

- Các thành phần khác là:
Lõi máy tính bảng: mannitol (E421), starc đã được gelati 
hóa trước (ngô), tinh bột ngô, copovidone, crospovidone, 
talc và magnesi stearat.
Lớp phủ phim : hypromellose, mannitol (E421), 
talc, titanium dioxide (E171), macrogol 6000 và sắt 
oxit đỏ (E172).

Hiếm khi nhìn thấy

•đau trong miệng
h

Tần suất không xác định (không thể ước 
tính từ dữ liệu có sẵn)
•phồng rộp da (pemphigoid bóng nước)
•viêm cân hoại tử đáy chậu hoặc hoại thư Fournier, một 

bệnh nhiễm trùng mô mềm nghiêm trọng của bộ phận 
sinh dục hoặc vùng giữa bộ phận sinh dục và hậu môn

Glyxambi trông như thế nào và nội dung của 
gói
Glyxambi 10 mg / 5 mg viên nén bao phim (viên nén) có 
màu vàng nhạt, hình tam giác vòng cung, mặt phẳng 
và có cạnh vát. Họ có "10/5" ở một bên và

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, 
dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 
nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có 
thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp (xem chi tiết bên dưới). Bằng 
cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm 
thông tin về độ an toàn của thuốc này.

Logo Boehringer Ingelheim ở phía bên kia. Mỗi 
cạnh của viên dài 8 mm.
Glyxambi 25 mg / 5 mg viên nén bao phim (viên nén) có 
màu hồng nhạt, hình tam giác vòng cung, mặt phẳng 
và có cạnh vát. Họ có "25/5" ở một bên và biểu tượng 
Boehringer Ingelheim ở phía bên kia. Mỗi cạnh của viên 
dài 8 mm.Sơ đồ thẻ vàng

Trang web: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm 
kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple 
App Store

Glyxambi có sẵn trong vỉ đơn vị liều lượng có 
đục lỗ PVC / PVDC / nhôm.


