
من مغلفة أقراص مجم 850   /مجم5 ®سينجاردي

من مغلفة أقراص مجم 1000   /مجم5 ®سينجاردي

من مغلفة أقراص مجم 850   /مجم12.5 ®سينجاردي

مغلفةأقراص مجم 1000   /مجم12.5 ®سينجاردي

هيدروكلوريدميتفورمين   /إمباغليفلوزين

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

لك.

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

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

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Synjardyهو ما 1.

Synjardyتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

سينجارديتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Synjardyتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Synjardyهو ما 1.

Synjardyهو ما
"تسمى األدوية من مجموعة إلى منها كل ينتمي وميتفورمين. إمباغليفلوزين فعالتين مادتين على سينجاردي يحتوي
الثاني.النوع من السكري مرض لعالج الفم طريق عن تؤخذ أدوية هذه . "الفمطريق عن للسكري المضادة األدوية

2؟النوع من السكري مرض هو ما

النوع من السكري بداء مصاباً كنت إذا حياتك. وأسلوب جيناتك من يأتي مرض هو 2 النوع من السكري مرض

قادر غير وجسمك الدم ، في الجلوكوز مستوى في للتحكم األنسولين من كافية كمية ينتج ال البنكرياس فإن 2 ،

قد مما الدم في الجلوكوز من عالية مستويات هذا عن ينتج فعال. بشكل به الخاص األنسولين استخدام على

أطرافك.في الدموية الدورة وضعف والعمى الكلى وأمراض القلب أمراض مثل طبية مشاكل إلى يؤدي

Synjardyيعمل كيف
. )(2SGLT2 المشترك الناقل الصوديوم الجلوكوز مثبطات تسمى األدوية من مجموعة إلى إمباغليفلوزين ينتمي

يعمل البول. في  )الجلوكوز(الدم سكر إزالة إلى هذا يؤدي كليتيك. في  SGLT2بروتين منع طريق عن يعمل إنه

إنتاج منع طريق عن أساسي بشكل وذلك الدم ، في السكر مستويات لخفض مختلفة بطريقة الميتفورمين

الكبد.في الجلوكوز

أمراض من الوقاية في أيضاً الدواء هذا يساعد أن يمكن دمك. في السكر كمية يخفض  Synjardyفإن وبالتالي ،

القلب.

Synjardyاستخدام هو ما
تتراوح الذين (البالغين المرضى لدى 2 النوع من السكري مرض لعالج الرياضية والتمارين الغذائي النظام إلى  Synjardyيضُاف-

الميتفورمين أو وحده الميتفورمين إضافة طريق عن السكري مرض على السيطرة يمكن ال الذين  )فوقوما عاماً 18 بين أعمارهم

السكري.لمرض أخرى أدوية مع

TITLE - EMPAGLIFLOZIN + METFORMIN / SYNJARDY JARDIANCE MET 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-empagliflozin-metformin-synjardy-jardiance-met-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7045.pdf


الفم طريق عن األدوية هذه تكون قد السكري. مرض لعالج أخرى أدوية مع  Synjardyدمج أيضاً يمكن-

األنسولين.مثل الحقن طريق عن أو

 metforminو  empagliflozinمن كل ألخذ كبديل  Synjardyاستخدام يمكن ذلك ، إلى باإلضافة-

بشكل والميتفورمين إمباغليفلوزين أقراص تناول في تستمر ال الزائدة ، الجرعة لتجنب مفردة. كأقراص

الدواء.هذا تتناول كنت إذا منفصل ،

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك أخبر كما الرياضية التمارين وخطة الغذائي نظامك في تستمر أن المهم من

Synjardyتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

سينجارديتتناول ال

(الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو ميتفورمين أو إمباغليفلوزين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا-
 ؛)6القسم في المدرجة

شديد ارتفاع (الشديد الدم سكر فرط المثال ، سبيل على فيه ، المتحكم غير السكري مرض من تعاني كنت إذا

اإلصابة خطر  ``انظر (لبني حماض للوزن ، سريع فقدان إسهال ، قيء ، غثيان ،  ، )الدمفي الجلوكوز مستوى في

األجسام "المسماة المواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه ''اللبني بالحماض

المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. الغيبوبة قبل ما مرحلة إلى تؤدي أن يمكن والتي الدم في  "الكيتونية

التنفس ؛في عادية غير فاكهية رائحة ظهور أو والنعاس ، والعميق ، السريع والتنفس

الغيبوبة.قبل السكري مرض لديك كان إذا

الكلى.وظائف في شديد قصور من تعاني كنت إذا

قد الكلى. أو الهوائية الشعب أو الرئة تصيب التي العدوى مثل شديدة عدوى من تعاني كنت إذا

"انظر (اللبني بالحماض اإلصابة لخطر يعرضك قد مما الكلى ، في مشاكل إلى الشديدة العدوى تؤدي
 ؛)"واالحتياطاتالتحذيرات

أو األمد طويل اإلسهال بسبب المثال سبيل على  ، )الجفاف(جسمك من الماء من الكثير فقدت إذا

يعرضك قد مما الكلى ، في مشاكل إلى الجفاف يؤدي قد متتالية. مرات عدة تقيأت إذا أو الشديد ،

 ؛)"واالحتياطاتالتحذيرات "انظر (اللبني بالحماض اإلصابة لخطر

-

-

-

-

-

في خطيرة مشاكل لديك أو قلبية ، لنوبة مؤخراً تعرضت أو القلب في حاد قصور من تعالج كنت إذا-

األنسجة إمداد في نقص إلى ذلك يؤدي قد التنفس. في صعوبات لديك أو  )الصدمةمثل (الدموية الدورة

 ؛)"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (اللبني بالحماض اإلصابة لخطر يعرضك قد مما باألكسجين

-

-

الكبد.في مشاكل من تعاني كنت إذا

سينجاردي "قسم انظر (آلخر وقت من فقط أو يوم كل إما الكحول ، من كبيرة كميات تشرب كنت إذا

.)"الكحولمع

خطر  واإلحتياطاتالمحاذير

اللبنيبالحماض اإلصابة

ال الكليتان كانت إذا خاصة ًاللبني ، الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً  Synjardyيسبب قد

وااللتهابات المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن

الكبد ومشاكل  ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ،

.)الحادةالقلب أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي

التعليمات.من مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

في كبيرة خسارة (بالجفاف مرتبطة تكون قد حالة لديك كان إذا قصيرة لفترة  Synjardyتناول عن توقف

من أقل سوائل تشرب كنت إذا أو للحرارة التعرض الحمى ، اإلسهال ، الشديد ، القيء مثل (الجسم سوائل

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد.
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الحماض أعراض بعض واجهت إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل سينجاردي تناول عن توقف

يلي:ما اللبني الحماض أعراض تشمل غيبوبة. إلى تؤدي قد الحالة هذه ألن اللبني.

-

-

-

-

-

-

التقيؤ

 )البطنفي آالم (المعدة في آالم
عضليةتقلصات

وصعوبة شديد إرهاق مع يرام ما على لست بأنك عام شعور

التنفسفي

القلبوضربات الجسم حرارة درجة انخفاض

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد

العالج:وأثناء الدواء هذا تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

عطش أو المعدة ، في ألم أو المرض ، أو بالغثيان الشعور أو للوزن ، سريع فقدان من تعاني كنت إذا-

أنفاسك ، في حلوة رائحة أو تعب ، أو عادي غير نعاس أو ارتباك ، أو وعميق ، سريع تنفس أو شديد ،

أقرب أو بالطبيب اتصل العرق ، أو البول رائحة مختلف. طعم أو فمك ، في معدني أو حلو طعم أو

مشكلة وهي -  "السكريالكيتوني الحماض "على عالمة األعراض هذه تكون قد الفور. على مستشفى

بسبب السكري مرض مع بها تصاب أن يمكن والتي الحياة تهدد األحيان بعض في خطيرة ولكنها نادرة

خطر يزداد قد االختبارات. في تظهر والتي الدم ، أو البول في  "الكيتونيةاألجسام "مستويات زيادة

أو الكحول ، استهالك في اإلفراط أو طويلة ، لفترات الصيام مع السكري الكيتوني بالحماض اإلصابة

جراحة بسبب األنسولين إلى الحاجة زيادة أو األنسولين ، جرعة في المفاجئة التخفيضات أو الجفاف ،

خطير ؛مرض أو كبرى

جسمك ينتج وال صغيراً تكون عندما عادة النوع هذا يبدأ -  1"النوع من السكري داء "من تعاني كنت إذا

لخطر معرضاً يكون قد 1 ؛ النوع من السكري مرضى لعالج  Synjardyاستخدام ينبغي ال أنسولين. أي

المثال:سبيل على بالجفاف ، اإلصابة

ا

ا

-

-

الشرب أو األكل على قادر غير كنت إذا أو الحمى ، أو اإلسهال من تعاني أو مريضاً ، كنت إذا

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

عاما75ً عن يزيد عمرك كان إذا ا

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

Synjardy  الجفاف.من الوقاية طرق عن اسأل الجسم. سوائل من الكثير فقدان لمنع تتعافى حتى

العالجية الخبرة بسبب  Synjardyتناول في تبدأ أن يجب فال أكثر ، أو عاماً 85 عمرك كان إذا

المحدودة ؛

-

-

-

يطلب قد الحرارة. درجة في ارتفاع مع البولية المسالك أو الكلى في خطيرة عدوى من تعاني كنت إذا

تتعافى ؛حتى  Synjardyتناول عن التوقف طبيبك منك

أدناه ويرد . )المسحأو السينية األشعة مثل (باليود التباين عوامل مع لفحص الخضوع إلى بحاجة كنت إذا

.Synjardy"و األخرى األدوية "في المعلومات من مزيد

األعضاء تورم أو االحمرار ، أو الرقة ، أو األلم ، أعراض من مجموعة عليك ظهرت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

عام. بشكل بتوعك الشعور أو الحرارة درجة في ارتفاع مع والشرج التناسلية األعضاء بين المنطقة أو التناسلية

التهاب تسمى الحياة ، تهدد حتى أو خطيرة ولكنها نادرة عدوى وجود على عالمة األعراض هذه تكون أن يمكن

الفور.على فورنييه غرغرينا عالج يجب الجلد. تحت األنسجة يدمر الذي فورني غرغرينا أو للعجان الناخر اللفافة

جراحة

اإلجراء أثناء  Synjardyتناول عن التوقف عليك فيجب كبرى ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

.Synjardyمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعده. الوقت ولبعض

الكلىوظيفة

بشكل أو السنة في األقل على واحدة مرة الكلى وظائف بفحص طبيبك سيقوم  ، Synjardyبـ العالج أثناء

الكلى.وظائف تدهور من تعاني كنت إذا أو   /ومسناً كنت إذا متكرر
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بالقدمالعناية

العناية بخصوص أخرى نصيحة بأي وااللتزام بانتظام قدميك فحص المهم من السكري ، مرضى لجميع بالنسبة الحال هو كما

بك.الخاص الصحية الرعاية أخصائي يقدمها التي بالقدم

البولجلوكوز

الدواء.هذا تناول أثناء للسكر إيجابياً لديك البول سيختبر الدواء ، هذا عمل طريقة بسبب

والمراهقوناألطفال

دراسته يتم لم ألنه عاماً ، 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال لدى الدواء هذا باستخدام ينصح ال

المرضى.هؤالء لدى

وسينجارديأخرى أدوية

األشعة سياق في المثال سبيل على الدم ، مجرى في اليود على يحتوي تباين وسيط حقن إلى بحاجة كنت إذا

متى طبيبك سيقرر الحقن. وقت في أو قبل  Synjardyتناول عن التوقف عليك يجب الفحص ، أو السينية

.Synjardyمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب

اختبارات من المزيد إلى تحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

المهم من سينجاردي. جرعة تعديل إلى طبيبك يحتاج قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز

يلي:ما ذكر خاص بشكل

من الكثير فقدان خطر من يزيد قد سينجاردي ألن  ، )البولمدرات (البول إنتاج من تزيد التي األدوية-

لفقدان المحتملة العالمات سرد يتم سينجاردي. تناول عن التوقف طبيبك منك يطلب قد السوائل.

4.القسم في جسمك من السوائل من الكثير

يرغب قد . "يورياسلفونيل "دواء أو األنسولين مثل الدم في السكر كمية تخفض التي األخرى األدوية

سكر نقص (لديك الدم في السكر مستويات انخفاض لمنع األخرى ، األدوية هذه جرعة خفض في طبيبك

.)الدم
(الكلى وظائف ضعف من تعاني كنت إذا خاصة الدم ، في الميتفورمين كمية تغير قد التي األدوية

فانديتانيب ، تريميثوبريم ، رانوالزين ، دولوتجرافير ، سيميتيدين ، ريفامبيسين ، فيراباميل ، مثل

.)أوالباريبكريزوتينيب ، إيزافوكونازول ،

-

-

-

-

(القشرية الستيرويدات الربو. لعالج تستخدم التي  )2بيتا ناهضات (الهوائية الشعب موسعات
مثل أمراض في االلتهابات لعالج تسُتخدم والتي  ، )االستنشاقأو الحقن أو الفم طريق عن تعُطى

المفاصل.والتهاب الربو

مثل  ، 2COX-ومثبطات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (وااللتهابات األلم لعالج المستخدمة األدوية

.)والسيليكوكسيباإليبوبروفين
مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج معينة أدوية

.)2األنجيوتنسين
.)"الكحولمع سينجاردي "قسم انظر (الكحول على تحتوي التي األدوية
التحذيرات "قسم انظر السينية ، باألشعة التصوير أثناء المستخدمة األدوية (باليود المعالجة التباين عوامل

."واالحتياطات

-

-

-

-

الكحولمع سينجاردي

بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد هذا ألن  Synjardyتناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (اللبني

والرضاعةالحمل

للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

الدواء.هذا تناول قبل المشورة على

بالجنين.ضاراً الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من حامال. كنت إذا سينجاردي تأخذي ال

في يمر  dapagliflozinكان إذا ما المعروف غير من صغيرة. بكميات اإلنسان حليب في الميتفورمين يمر

مرضعة.كنت إذا سينجاردي تتناولي ال البشري. الثدي حليب
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الماكناتواستعمال السياقة

اآلالت.واستخدام القيادة على القدرة على طفيف تأثير  Synjardyلدى

السكر مستويات انخفاض إلى األنسولين مع أو يوريا سلفونيل تسمى أدوية مع الدواء هذا تناول يؤدي أن يمكن

يؤثر وقد الرؤية ، في وتغير والتعرق االهتزاز مثل أعراضاً يسبب قد مما  ، )الدمسكر نقص (كبير بشكل الدم في

أثناء بالدوار شعرت إذا آالت أو أدوات أي تستخدم أو السيارة تقود ال اآلالت. واستخدام القيادة على قدرتك على

سينجاردي.تناول

سينجارديتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

تأخذكم

بتعديل طبيبك سيقوم حالياً. تتناولها التي السكري أدوية وجرعات لحالتك تبعاً سينجاردي جرعة تختلف

تتناولها.أن يجب التي الدواء قوة هي ما بالضبط ويخبرك الضرورة حسب جرعتك

قوة وصف طريق عن  Synjardyعالج عادة طبيبك سيبدأ اليوم. في مرتين واحد قرص هي بها الموصى الجرعة

)اليومفي مرتين مجم 1000 أو مجم 850 (بالفعل تتناولها التي الميتفورمين جرعة نفس يوفر الذي اللوحي الجهاز
سيبدأ منفصل ، بشكل الدواءين كال تتناول كنت إذا . )اليومفي مرتين مجم 5 (إمباغليفلوزين من جرعة وأقل  ،

في قصور من تعاني كنت إذا االثنين. من الكمية نفس لك ستوفر التي  Synjardyبأقراص العالج طبيبك

أقل.جرعة طبيبك لك يصف فقد الكلى ، وظائف

الدواءهذا تناول

-

-

-

الماء.مع كامال ًالقرص ابتلع

خذ المعدة. في باضطراب إصابتك احتمالية لتقليل الطعام وجبات مع األقراص تناول

الفم.طريق عن يومياً مرتين القرص

طبيبك توجيهات حسب األدوية جميع تأخذ أن تذكر السكري. لمرض آخر دواء مع  Synjardyطبيبك يصف قد

الدم.في السكر نسبة في للتحكم جرعاتك تعديل إلى طبيبك يحتاج قد لصحتك. النتائج أفضل لتحقيق

المهم من أفضل. بشكل الدم في السكر نسبة استخدام على جسمك الرياضية والتمارين المناسب الغذائي النظام يساعد

.Synjardyتناول أثناء طبيبك به أوصى الذي التمرين وبرنامج الغذائي النظام على الحفاظ

ينبغيمما  Synjardyمن المزيد تأخذ كنت إذا

غير اللبني الحماض أعراض اللبني. الحماض من تعاني فقد ينبغي ، مما أكثر  Synjardyأقراص تناولت إذا

مع الراحة بعدم العام والشعور العضالت تقلصات مع المعدة وآالم والقيء الشديد المرض أو الشعور مثل محددة

إذا القلب.وضربات الجسم حرارة درجة انخفاض في األخرى األعراض تتمثل التنفس. وصعوبة الشديد التعب

غيبوبة. إلى اللبني الحماض يؤدي أن يمكن حيث المستشفى ، في فوري عالج إلى تحتاج فقد لك ، هذا حدث

الدواء علبة خذ . )2القسم انظر (الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل فوراً الدواء هذا تناول عن توقف

معك.

سينجارديتناول نسيت إذا

الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة موعد يحين حتى تتذكر ال كنت إذا تتذكرها. حالما خذها جرعة ، فاتتك إذا

الدواء.هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. جدولك إلى وعد الفائتة
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سينجارديتناول عن توقفت إذا

عند الدم في السكر مستويات تزداد قد أوال.ً طبيبك استشارة دون سينجاردي تناول عن تتوقف ال

سينجاردي.تناول عن التوقف

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:الجانبية اآلثار من أي لديك كان إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب اتصل

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير بتواتر يرُى شديد ، تحسسي فعل رد

يلي:ما شديد تحسسي فعل لرد المحتملة العالمات تشمل قد

)البلعأو التنفس في صعوبة إلى يؤدي قد الذي الحلق أو اللسان أو الفم أو الشفتين أو الوجه انتفاخ-

)شخص10000 كل من 1 يصيب قد (جداً نادراً اللبني ، الحماض
حدث إذا . )2القسم انظر (اللبني الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً  Synjardyيسبب قد

اللبني الحماض ألن  الفور ،على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل سينجاردي تناول عن توقف عليكيجب هذا

غيبوبة.إلى يؤدي قد

 )شخص1000 كل من 1 يصيب قد (الحدوث نادر السكري ، الكيتوني الحماض
:)2القسم انظر (السكري الكيتوني الحماض عالمات هي هذه

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الوزن فقدان أو البول في  "الكيتونأجسام "مستويات زيادة

الدمفي السريع

الشعور أو بالغثيان الشعور

المعدةفي بألم

الشديدالعطش

في وعميق سريع ارتباك

التنفس

العاديغير التعب أو النعاس

العرق.أو البول عن مختلفة رائحة أو فمك في معدني أو حلو طعم أنفاسك ، في حلوة رائحة

مع عالجك إيقاف طبيبك يقرر قد الدم. في الجلوكوز مستوى عن النظر بغض هذا يحدث قد

دائم.أو مؤقت بشكل سينجاردي

التالية:الجانبية اآلثار الحظت إذا ممكن وقت أقرب في بطبيبك اتصل

إذا  )أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (شائع بشكل يظهر الذي  ، )الدمفي السكر نقص (الدم في السكر نسبة انخفاض

خطر فإن األنسولين ، أو يوريا سلفونيل مثل الدم ، في السكر نسبة انخفاض يسبب أن يمكن آخر دواء مع سينجاردي تتناول كنت

يلي:ما الدم في السكر نسبة انخفاض عالمات تشمل قد يزداد. الدم في السكر نسبة بانخفاض إصابتك

-

-

جوع سريعة ، قلب ضربات ارتباك ، أو شديد بقلق شعور تعرق ، اهتزاز ،

صداعمفرط ،

إذا أعاله. المذكورة العالمات من أي عليك ظهرت إذا تفعل وماذا الدم في السكر مستويات انخفاض عالج بكيفية طبيبك سيخبرك

الفاكهة. عصير اشرب أو بالسكر غنية خفيفة وجبة أو الجلوكوز أقراص فتناول الدم ، في السكر نسبة انخفاض أعراض من تعاني كنت

واسترح.أمكن إن الدم في السكر نسبة بقياس قم
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 )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائع بشكل تظهر البولية ، المسالك عدوى
هي:البولية المسالك التهاب عالمات

-

-

-

يبدو الذي التبول عند بالحرقان إحساس

غائما

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

أيضاً تكون قد ولكنها  ، Synjardyبها يعمل التي الطريقة بسبب المتكرر التبول أو التبول في الرغبة تكون قد

بطبيبك.االتصال أيضاً عليك يجب األعراض ، هذه في زيادة الحظت إذا البولية. المسالك عدوى على عالمات

 )شخص100 كل من 1 حتى يصيب قد (شائع غير بشكل يظهر الذي الجفاف
تشمل:قد ولكنها محددة ، ليست الجفاف عالمات

-

-

-

عاديغير عطش

فقدان أو إغماء - الوقوف عند دوار أو دوار -

للوعي

 سينجاردي:تناول أثناء أخرى جانبية أعراض

جداشائع

-

-

-

 ، )الغثيان(بالغثيان الشعور

المعدة ، آالم أو اإلسهال القيء ،

الشهيةفقدان

مشترك

-

-

-

-

-

-

-

)القالع(التناسلية الخميرة عدوى
الحكةاألحيان من كثير في التبول إلى الحاجة أو المعتاد من أكثر التبول

بثور أو سائل ناز أو بارزة نتوءات ويتضمن للحكة مثيراً هذا يكون قد - الجلد احمرار أو جلدي طفح

األشياءمذاق طريقة على يتغير

العطش

الدمفي  )الكوليسترول(الدم في الدهون مستويات في زيادة الدم اختبارات تظهر قد

مألوفغير

-

-

-

-

قشعريرة

المثانةإفراغ عند ألم أو إجهاد

)اليورياأو الكرياتينين (الكلى وظائف في انخفاضاً الدم اختبارات تظهر قد
.)الهيماتوكريت(الدم في الحمراء الدم خاليا كمية في زيادات الدم اختبارات تظهر قد

جدانادر

-

-

-

الدمفي 12 ب فيتامين مستويات انخفاض

(الجلد احمرار  ، )الكبدالتهاب (الكبد التهاب الكبد ، وظائف اختبارات في شذوذ
.)حمامي

معروفغير

األعضاء في الرخوة األنسجة في خطير التهاب وهو فورنييه ، غرغرينا أو العجان منطقة في الناخر اللفافة التهاب-

والشرج.التناسلية األعضاء بين الواقعة المنطقة أو التناسلية

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

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

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن
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الصفراءالبطاقة مخطط

 Storeأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukاإللكتروني: الموقع

App Apple

Synjardyتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . "EXP"بعد والكرتون اللويحة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال

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

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

سينجاردييحتويه ما

وميتفورمين.إمباغليفلوزين هي الفعالة المواد

و إمباغليفلوزين ملغ 5 على  )قرص(ملغ 850   /ملغ5 سينجاردي من مغلف قرص كل يحتوي

هيدروكلورايد.ميتفورمين ملغ 850

ملغ 1000 و إمباغليفلوزين ملغ 5 على  )قرص(ملغ 1000   /ملغ5 سينجاردي من مغلف قرص كل يحتوي

هيدروكلوريد.ميتفورمين

850 و إمباغليفلوزين مجم 12.5 على  )قرص(مجم 850   /مجم12.5 سينجاردي من مغلف قرص كل يحتوي

هيدروكلوريد.ميتفورمين مجم

1000 و إمباغليفلوزين مجم 12.5 على  )قرص(مجم 1000   /مجم12.5 سينجاردي من مغلف قرص كل يحتوي

هيدروكلوريد.ميتفورمين مجم

هي:األخرى المكونات

المغنيسيوم.ستيرات الالمائية ، الغروية السيليكا كوبوفيدون ، الذرة ، نشا : اللوحيالجهاز قلب-

التلك. ، )171إي (التيتانيوم أكسيد ثاني 400 ، ماكروغول بروبيل ، هيدروكسي : الفيلمطالء-

(E172األصفر الحديد أكسيد على أيضاً  mg 1،000/  mg  5Synjardyو  mg 850/  mg  5Synjardyأقراص تحتوي
الحديد أكسيد على أيضاً  mg 1،000/  mg  12.5Synjardyو  mg 850/  mg  12.5Synjardyأقراص تحتوي . )

.)(E172األحمر الحديد وأكسيد  )(E172األسود

العبوةمحتويات هي وما  Synjardyيبدو كيف

وشعار  "S5"لديهم الجانبين. من محدبة بيضاوية ، مصفرة ، بيضاء بالفيلم مغلفة ملغ 850   /ملغ5 سينجاردي أقراص

Ingelheim Boehringer  وعرضه ملم 19.2 اللوحي الجهاز طول يبلغ اآلخر. الجانب على  "850"و واحد جانب على

ملم.9.4

ملم 9.7 وعرضه ملم 21.1 اللوحي الجهاز طول يبلغ اآلخر. الجانب على  "1000"و واحد جانب .على

Ingelheim Boehringer  وشعار"S5" محدبة بيضاوية ، بنية ، صفراء هي مغلفة أقراص ملغ 1000   /ملغ

5Synjardy لديهم الجانبين. من
 "S12"لديهم الجانبين. من محدبة بيضاوية ، زهرية ، بيضاء هي مغلفة مجم 850   /مجم12.5 سينجاردي أقراص

ملم 19.2 اللوحي الجهاز طول يبلغ اآلخر. الجانب على  "850"و واحد جانب على  Ingelheim Boehringerوشعار

ملم.9.4 وعرضه

الجانبين. من محدبة بيضاوية ، داكنة ، بنية أرجوانية هي رقيقة بطبقة مغلفة مجم 1،000   /مجم12.5 سينجاردي أقراص

اللوحي الجهاز طول يبلغ اآلخر. الجانب على  "1000"و واحد جانب على  Ingelheim Boehringerوشعار  "S12"لديهم

ملم.9.7 وعرضه ملم 21.1
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1 ،  ×14 1 ،  ×10 هي العبوات أحجام األلومنيوم.   /PVDC/  PVCوحدة بجرعة مثقبة وحدة بثور في األقراص تتوفر

)1 ×60 عبوتين (120 على تحتوي متعددة وحزم بالفيلم مغلفة أقراص 1  ×100 و 1  ×90 1 ،  ×60 1 ،  ×56 1 ،  ×30
بالفيلم.ملبسة مضغوطة  )1 ×100 من عبوتين (200 و  )1 ×90 على تحتويان  عبوتان (180  ،

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

التسويقترخيص صاحب

Str. 173 Binger GmbH International 

Ingelheim Boehringer
 Rhein am Ingelheimألمانيا

55216

الصانع

 173Strasse Binger Co. KG & GmbH Pharma شركة

Ingelheim Boehringer
 Rhein am Ingelheimألمانيا

55216

Markopoulo  -Paiania  5 كمSA Member Single 

Hellas Ingelheim Boehringer
19441أتيكي ، كوروبي

اليونان

فرنساباثيون

، 38300Jallieu Bourgoin 

Champaret de boulevard 40

فرنسا

 75013France de Avenue باريس

100-104France Ingelheim 

Boehringer
فرنسا
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التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

المتحدةالمملكة

 44Ltd. 1344424600 +هاتف:

Ingelheim Boehringer

 1256315000Limited 44 +هاتف:

Company and Lilly Eli

12./2021في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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