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Linagliptine
uitgesproken als (lin'' a glip' tin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Linagliptine wordt gebruikt in combinatie met een dieet en lichaamsbeweging en soms met andere medicijnen om de bloedsuikerspiegel 

te verlagen bij patiënten met type 2-diabetes (een aandoening waarbij de bloedsuikerspiegel te hoog is omdat het lichaam normaal geen 

insuline aanmaakt of gebruikt). Linagliptine zit in een klasse medicijnen die dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) -remmers worden genoemd. 

Het werkt door de hoeveelheden van bepaalde natuurlijke stoffen te verhogen die de bloedsuikerspiegel verlagen wanneer deze hoog is. 

Linagliptine wordt niet gebruikt voor de behandeling van type 1-diabetes (aandoening waarbij het lichaam geen insuline aanmaakt en 

daarom de hoeveelheid suiker in het bloed niet onder controle kan houden) of diabetische ketoacidose (een ernstige aandoening die kan 

optreden als een hoge bloedsuikerspiegel niet wordt behandeld). ). Linagliptine, gebruikt in combinatie met insuline om diabetes te 

behandelen, is tot op heden niet onderzocht.

Na verloop van tijd kunnen mensen met diabetes en een hoge bloedsuikerspiegel ernstige of levensbedreigende complicaties krijgen, 

waaronder hartaandoeningen, beroertes, nierproblemen, zenuwbeschadiging en oogproblemen. Het nemen van medicijnen, het 

aanbrengen van veranderingen in levensstijl (bijv. dieet, lichaamsbeweging, stoppen met roken) en het regelmatig controleren van uw 

bloedsuikerspiegel kan helpen om uw diabetes onder controle te houden en uw gezondheid te verbeteren. Deze therapie kan ook uw 

kansen op een hartaanval, beroerte of andere diabetesgerelateerde complicaties verminderen, zoals nierfalen, zenuwbeschadiging 

(verdoofd gevoel, koude benen of voeten; verminderd seksueel vermogen bij mannen en vrouwen), oogproblemen, inclusief 

veranderingen of verlies van gezichtsvermogen, of tandvleesaandoeningen. Uw arts en andere zorgverleners zullen met u praten over 

de beste manier om met uw diabetes om te gaan.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Linagliptine wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt gewoonlijk eenmaal per dag ingenomen, met of 

zonder voedsel. Neem linagliptine elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig 

en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem linagliptine precies zoals voorgeschreven. 

Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Linagliptine helpt een hoge bloedsuikerspiegel onder controle te houden, maar geneest diabetes niet. Blijf linagliptine gebruiken, 

ook als u zich goed voelt. Stop niet met het innemen van linagliptine zonder met uw arts te overleggen.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u 
begint met de behandeling met linagliptine en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig 
door en vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug 
Administration (FDA) bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) of de website van de fabrikant om de Medicatiegids te 

verkrijgen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u linagliptine inneemt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor linagliptine, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van linagliptine-tabletten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de patiënteninformatie van de fabrikant voor 
een lijst met ingrediënten.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines 
en voedingssupplementen u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van de 
volgende vermeldt: carbamazepine (Tegretol); insuline; orale medicatie voor diabetes zoals 
acetohexamide, chloorpropamide (Diabinese), glimepiride (Amaryl, in Avandaryl), glipizide 
(Glucotrol, in Metaglip), glyburide (Diabeta, Glynase, Micronase, in Glucovance), nateglinide 
(Starlix), pioglitazon (Actos, in Actoplus Met, in Duetact), repaglinide (Prandin), rosiglitazon 
(Avandia, in Avandamet, in Avandaryl), tolazamide en tolbutamide; fenytoïne (Dilantin); 
fenobarbital; rifabutine (Mycobutine); rifampicine (Rifadin, in Rifamate, in Rifater); en ritonavir 
(Norvir, in Kaletra).

vertel uw arts en apotheker welke kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te gebruiken, met name sint-
janskruid.

vertel het uw arts als u pancreatitis (ontsteking van uw alvleesklier), galstenen (stenen in uw galblaas) of 
hoge triglyceriden (een vettige stof in het bloed) heeft of ooit heeft gehad, of als u grote hoeveelheden 
alcohol drinkt of ooit heeft gedronken .

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u linagliptine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

als u een operatie ondergaat, inclusief een tandheelkundige ingreep, vertel dan de arts of tandarts dat u linagliptine 
gebruikt.

bespreek met uw arts wat u moet doen als u zich bezeert of als u koorts of een infectie krijgt. Deze aandoeningen kunnen van 

invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel en op de hoeveelheid linagliptine die u mogelijk nodig heeft voor de behandeling.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Zorg ervoor dat u alle aanbevelingen voor voeding en lichaamsbeweging van uw arts of diëtist opvolgt. Het is belangrijk om 

gezond te eten, regelmatig te sporten en indien nodig af te vallen. Dit zal u helpen uw diabetes onder controle te krijgen en 

linagliptine effectiever te laten werken.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de 

gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 

dosis in te halen.
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wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Dit medicijn kan veranderingen in uw bloedsuikerspiegel veroorzaken. U moet weten wat de symptomen zijn 
van een lage en hoge bloedsuikerspiegel en wat u moet doen als u deze symptomen heeft.

Linagliptine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

hoofdpijn

gewrichtspijn

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, stop dan met het 
innemen van linagliptine en neem onmiddellijk contact op met uw arts of roep medische noodhulp in:

uitslag

jeuk, schilfering of schilfering van de huid

netelroos

zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel

moeite met ademhalen of slikken

heesheid

aanhoudende pijn die begint in de linkerbovenhoek of het midden van de maag, maar zich naar achteren kan uitbreiden

misselijkheid

braken

verlies van eetlust

Linagliptine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw 

medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw 

plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie over terugnameprogramma's in
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jouw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw bloedsuikerspiegel en geglycosyleerde hemoglobine 

(HbA1c) moeten regelmatig worden gecontroleerd om uw reactie op linagliptine te bepalen. Uw arts zal u ook 

vertellen hoe u uw reactie op linagliptine kunt controleren door uw bloedsuikerspiegel thuis te meten. Volg deze 

instructies zorgvuldig.

U moet altijd een identificatiearmband voor diabetes dragen om er zeker van te zijn dat u in geval van nood de juiste behandeling 

krijgt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zelfzorg) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te 
nemen. Het is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Tradjenta®

Trijardi®(als een combinatieproduct dat Empagliflozine, Linagliptine, Metformine bevat)

randnamen van combinatieproducten

Glyxambi®(bevat linagliptine, 
empagliflozine)

Jentadueto®(bevat linagliptine, 
metformine)
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