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Jentadueto® 2.5 mg / 1.000 mg film kaplı tabletler

linagliptin/metformin hidroklorür

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.

-
-
-

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?:

1. Jentadueto nedir ve ne için kullanılır?
2. Jentadueto'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Jentadueto nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Jentadueto nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Jentadueto nedir ve ne için kullanılır?

Tabletinizin adı Jentadueto. Linagliptin ve metformin olmak üzere iki farklı aktif madde 
içerir.
- Linagliptin, DPP-4 inhibitörleri (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri) adı verilen bir ilaç sınıfına 
aittir.
- Metformin, biguanidler adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

Jentadueto nasıl çalışır?
İki aktif madde, 'tip 2 diyabetes mellitus' adı verilen diyabetli yetişkin hastalarda kan şekeri seviyelerini 
kontrol etmek için birlikte çalışır. Diyet ve egzersizle birlikte bu ilaç, yemekten sonra insülin düzeylerini ve 
etkilerini iyileştirmeye yardımcı olur ve vücudunuzun ürettiği şeker miktarını düşürür.

Bu ilaç tek başına veya sülfonilüreler, empagliflozin veya insülin gibi diyabet için bazı diğer ilaçlarla 
birlikte kullanılabilir.

Tip 2 diyabet nedir?

Tip 2 diyabet, vücudunuzun yeterince insülin üretmediği ve vücudunuzun ürettiği insülinin 
gerektiği gibi çalışmadığı bir durumdur. Vücudunuz da çok fazla şeker üretebilir. Bu 
olduğunda, kanda şeker (glikoz) birikir. Bu, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve 
ampütasyon gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir.

2. Jentadueto'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Jentadueto'yu kullanmayınız.

- linagliptin veya metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 
6'da listelenmiştir).
Böbrek fonksiyonunuzu ciddi şekilde azalttıysanız.-
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- Şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), mide bulantısı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz 
(aşağıdaki "Laktik asidoz riski" bölümüne bakınız) veya ketoasidoz ile birlikte kontrol altına 
alınamayan diyabetiniz varsa. Ketoasidoz, 'keton cisimcikleri' adı verilen maddelerin kanda biriktiği 
ve diyabetik prekomaya yol açabilen bir durumdur. Semptomlar arasında mide ağrısı, hızlı ve derin 
nefes alma, uyku hali veya nefesinizde olağandışı bir meyve kokusu oluşması sayılabilir.

Eğer daha önce diyabetik bir koma geçirdiyseniz.

Akciğerinizi veya bronş sisteminizi veya böbreğinizi etkileyen bir enfeksiyon gibi ciddi bir 
enfeksiyonunuz varsa. Şiddetli enfeksiyonlar böbrek sorunlarına yol açabilir ve bu da sizi laktik 
asidoz riskine sokabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
Vücudunuzdan çok fazla su kaybettiyseniz (dehidratasyon), örneğin uzun süreli veya şiddetli 
ishal nedeniyle veya arka arkaya birkaç kez kustuysanız. Dehidrasyon, sizi laktik asidoz riskine 
sokabilecek böbrek sorunlarına yol açabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
Akut kalp yetmezliği tedavisi görüyorsanız veya yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, dolaşımınızla ilgili 
ciddi sorunlarınız varsa (şok gibi) veya solunum güçlüğü çekiyorsanız. Bu, sizi laktik asidoz riski altına 
sokabilecek dokuya oksijen tedarikinde yetersizliğe yol açabilir (bkz. "Uyarılar ve önlemler").

Karaciğer problemleriniz varsa.
Her gün veya sadece ara sıra aşırı derecede alkol alıyorsanız ('Alkollü Jentadueto' 
bölümüne bakınız).

-
-

-

-

-
-

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Jentadueto'yu kullanmayınız. Emin değilseniz, bu ilacı almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Jentadueto'yu almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

- Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz hiç insülin üretmiyorsa). Jentadueto bu durumu tedavi etmek 
için kullanılmamalıdır.

- İnsülin veya 'sülfonilüre' olarak bilinen bir anti-diyabetik ilaç alıyorsanız, düşük kan şekerinden 
(hipoglisemi) kaçınmak için her ikisini de Jentadueto ile birlikte aldığınızda doktorunuz 
insülin veya sülfonilüre dozunuzu azaltmak isteyebilir.

- Pankreas hastalığınız varsa veya olduysa.

Kalıcı, şiddetli karın ağrısı gibi akut pankreatit semptomlarınız varsa, doktorunuza 
danışmalısınız.

Deride kabarma ile karşılaşırsanız, bu büllöz pemfigoid adı verilen bir durumun işareti olabilir. Doktorunuz 
Jentadueto'yu durdurmanızı isteyebilir.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, Jentadueto'yu almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile 

konuşunuz.

Diyabetik cilt problemleri diyabetin yaygın bir komplikasyonudur. Doktorunuz veya 
hemşireniz tarafından verilen cilt ve ayak bakımı önerilerine uymanız önerilir.

Laktik asidoz riski.
Metformin bileşeni nedeniyle Jentadueto, özellikle böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, laktik 
asidoz adı verilen çok nadir fakat çok ciddi bir komplikasyona neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, 
ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya alkol alımı, dehidratasyon (aşağıdaki daha fazla bilgiye 
bakınız), karaciğer sorunları ve vücudun bir bölümünün oksijen arzının azaldığı herhangi bir tıbbi 
durum ile laktik asidoz gelişme riski de artar ( Akut şiddetli kalp hastalığı gibi).

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Dehidrasyon ile ilişkili olabilecek bir durumunuz varsa Jentadueto'yu kısa süreliğine 
kullanmayı bırakın.(Şiddetli kusma, ishal, ateş, sıcağa maruz kalma veya normalden daha az sıvı 
içme gibi önemli vücut sıvıları kaybı). Daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.



Laktik asidoz semptomlarından bazılarını yaşarsanız, Jentadueto'yu kullanmayı bırakın ve 
derhal bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun., çünkü bu durum komaya neden olabilir. 
Laktik asidoz belirtileri şunları içerir:
- kusma
- mide ağrısı (karın ağrısı)
- kas krampları
- şiddetli yorgunlukla birlikte genel olarak iyi olmama hissi
- nefes almakta zorlanma
- düşük vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Jentadueto almayı bırakmalısınız. 
Jentadueto ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Jentadueto ile tedavi sırasında, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya 
yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuz kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Bu ilacın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Jentadueto
Örneğin bir röntgen veya tarama sırasında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast madde enjeksiyonu 
yaptırmanız gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında Jentadueto'yu almayı bırakmalısınız. 
Jentadueto ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar 
verecektir.

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Daha 
sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir veya doktorunuzun Jentadueto dozunu 
ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:
- idrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler).
- ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID ve COX-2 
inhibitörleri).
- Yüksek kan basıncının tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri).
- Özellikle böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, kanınızdaki metformin miktarını 

değiştirebilecek ilaçlar (verapamil, rifampisin, simetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, 
vandetanib, isavukonazol, crizotinib, olaparib gibi).

- karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin. Bunlar, nöbetleri (nöbetleri) veya kronik ağrıyı kontrol etmek için kullanılabilir.

- rifampisin. Bu, tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.
- Astım ve artrit gibi iltihap içeren hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar 
(kortikosteroidler).
- bronşiyal astım tedavisi için bronkodilatörler (β-sempatomimetikler).
- alkol içeren ilaçlar.

Alkollü Jentadueto
Jentadueto alırken aşırı alkol alımından kaçının çünkü bu laktik asidoz riskini artırabilir 
(bkz. "Uyarılar ve önlemler" bölümü).

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.



Hamileyseniz Jentadueto'yu kullanmamalısınız. Bu ilacın doğmamış çocuğa zararlı olup olmadığı 
bilinmemektedir.

Metformin küçük miktarlarda insan sütüne geçer. Linagliptinin insan sütüne geçip geçmediği 
bilinmemektedir. Bu ilacı alırken emzirmek istiyorsanız doktorunuzla konuşun.

Araç ve makine kullanma
Jentadueto'nun araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir.

Bununla birlikte, Jentadueto'yu sülfonilüreler adı verilen ilaçlarla veya insülinle birlikte almak, kan şekeri düzeyinin çok 
düşük olmasına (hipoglisemi) neden olabilir, bu da araç ve makine kullanma ya da güvenli dayanak olmadan çalışma 
yeteneğinizi etkileyebilir.

3. Jentadueto nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ne kadar alınır
Alacağınız Jentadueto miktarı, durumunuza ve halihazırda aldığınız metformin ve/veya 
linagliptin ve metformin tabletlerinin dozuna bağlı olarak değişir. Doktorunuz size tam 
olarak bu ilacın dozunu söyleyecektir.

Bu ilaç nasıl alınır
- Doktorunuz tarafından reçete edilen dozda ağızdan günde iki kez bir tablet.
- mide rahatsızlığı olasılığını azaltmak için yemeklerle birlikte.

Önerilen maksimum günlük 5 mg linagliptin ve 2.000 mg metformin hidroklorür 
dozunu aşmamalısınız.

Jentadueto'yu doktorunuz reçete ettiği sürece almaya devam edin, böylece kan şekerinizi kontrol 
etmeye devam edebilirsiniz. Doktorunuz bu ilacı başka bir oral anti-diyabetik ilaç veya insülin ile birlikte 
reçete edebilir. Sağlığınız için en iyi sonuçları elde etmek için tüm ilaçları doktorunuzun önerdiği şekilde 
almayı unutmayın.

Jentadueto ile tedavi sırasında diyetinize devam etmeli ve karbonhidrat alımınızın gün içine eşit 
dağılmasına özen göstermelisiniz. Fazla kilonuz varsa, enerji kısıtlı diyetinize talimat verildiği şekilde 
devam edin. Bu ilacın tek başına anormal derecede düşük kan şekerine (hipoglisemi) neden olması olası 
değildir. Jentadueto bir sülfonilüre ilacı veya insülin ile birlikte kullanıldığında kan şekeri düşebilir ve 
doktorunuz sülfonilüre veya insülininizin dozunu azaltabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Jentadueto kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Jentadueto tablet alırsanız, laktik asidoz yaşayabilirsiniz. Laktik 
asidozun semptomları, kendini çok hasta hissetme veya çok hasta olma, kusma, kas krampları ile birlikte 
karın ağrısı, şiddetli yorgunluk ile birlikte genel bir iyi olmama hissi ve nefes almada zorluk gibi spesifik 
değildir. Diğer semptomlar vücut ısısında ve kalp atışında azalmadır.Bu size olursa, laktik asidoz komaya 
yol açabileceğinden, acil hastanede tedavi görmeniz gerekebilir. Bu ilacı hemen almayı bırakın ve 
hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun (bkz. Bölüm 2). İlaç paketini yanınıza alın.

Jentadueto'yu kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı 
yaklaştıysa, kaçırılan dozu atlayın. Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız. Asla aynı anda 
(sabah veya akşam) iki doz almayınız.



Jentadueto'yu kullanmayı bırakırsanız

Doktorunuz size bırakmanızı söyleyene kadar Jentadueto'yu almaya devam edin. Bu, kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olmak içindir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Bazı belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirir
Aşağıdaki düşük kan şekeri (hipoglisemi) semptomlarını yaşarsanız, Jentadueto'yu kullanmayı bırakmalı ve 
hemen doktorunuzu görmelisiniz: titreme, terleme, kaygı, bulanık görme, dudaklarda karıncalanma, 
solgunluk, ruh hali değişikliği veya kafa karışıklığı. Hipoglisemi (sıklık çok yaygın (10 kişide 1'den fazlasını 
etkileyebilir)), Jentadueto artı sülfonilüre kombinasyonu ve Jentadueto artı insülin kombinasyonu için 
tanımlanmış bir yan etkidir.

Jentadueto çok nadir (10.000'de 1 kullanıcıyı etkileyebilir), ancak laktik asidoz adı verilen çok ciddi bir yan etkiye 
neden olabilir (bkz. 'Uyarılar ve önlemler' bölümü). Bu olursa, yapmalısınJentadueto'yu kullanmayı bırakın ve 
hemen bir doktor veya en yakın hastane ile iletişime geçin.laktik asidoz komaya yol açabileceğinden.

Bazı hastalarda pankreas iltihabı görülmüştür (pankreatit; sıklığı nadirdir, 1000 kişiden 1'ini 
etkileyebilir).
Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, Jentadueto'yu kullanmayı DURDURUN ve hemen bir doktora 
başvurun:
- Karında (mide bölgesinde) şiddetli ve kalıcı ağrı, sırtınıza kadar ulaşabilir, ayrıca mide 

bulantısı ve kusma, pankreas iltihabının (pankreatit) belirtisi olabilir.

Jentadueto'nun diğer yan etkileri şunlardır:
Bazı hastalarda, hırıltı ve nefes darlığı (bronşiyal hiperreaktivite; sıklık yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir) dahil olmak üzere ciddi olabilen alerjik reaksiyonlar (seyrek sıklık) görülmüştür. Bazı hastalarda 
döküntü (yaygın olmayan), kurdeşen (ürtiker; seyrek görülen) ve yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda nefes 
alma veya yutma güçlüğüne neden olabilen şişlik (anjiyoödem; seyrek olarak) görülmüştür. Yukarıda 
bahsedilen hastalık belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız, Jentadueto'yu kullanmayı bırakın ve hemen 
doktorunuzu arayın. Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için farklı bir 
ilaç reçete edebilir.

Jentadueto alırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
- Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): ishal, kan enzimlerinde artış (lipaz artışı), hasta 

hissetme (bulantı)
- Yaygın olmayan: burun veya boğaz iltihabı (nazofarenjit), öksürük, iştahsızlık (iştah 

azalması), hasta olma (kusma), kan enzimlerinde artış (amilaz artışı), kaşıntı (kaşıntı)
- Seyrek: deride kabarma (büllöz pemfigoid)

Jentadueto'yu insülin ile birlikte alırken bazı hastalar aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:
- Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon bozuklukları, kabızlık

Jentadueto için tarif edilmeyen, tek başına metformin alırken yan etkiler:
- Çok yaygın: Karın ağrısı
- Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): metalik bir tat (tat bozukluğu).
- Çok seyrek (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): B vitamininde azalma12düzeyleri, hepatit (karaciğerinizle ilgili 

bir sorun), ciltte kızarıklık olarak cilt reaksiyonu (eritem).



Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan da bildirebilirsiniz (aşağıdaki ayrıntılara bakın). Yan 
etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Sarı Kart Şeması
Web sitesi: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı 
Kartını arayın

5. Jentadueto nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı blister, şişe ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 
Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç herhangi bir özel sıcaklıkta saklama koşulları gerektirmez.

Kabarcık: Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.

Şişe: Nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı tutun.

Ambalaj hasarlıysa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa bu ilacı kullanmayın.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Jentadueto'nun içeriği

-
-

Aktif maddeler linagliptin ve metformin hidroklorürdür.
Her Jentadueto 2.5 mg/850 mg film kaplı tablet, 2.5 mg linagliptin ve 850 mg metformin 
hidroklorür içerir.
Her Jentadueto 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tablet, 2.5 mg linagliptin ve 1.000 mg 
metformin hidroklorür içerir.
Diğer maddeler şunlardır:
- Tablet çekirdeği: arginin, kopovidon, magnezyum stearat, mısır nişastası, silika, kolloidal 
susuz.
- Film kaplama: hipromelloz, titanyum dioksit (E171), talk, propilen glikol. Jentadueto 2.5 mg/850 

mg film kaplı tabletler ayrıca demir oksit kırmızısı (E172) ve demir oksit sarısı (E172) içerir.

Jentadueto 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler ayrıca kırmızı demir oksit (E172) içerir.

-

-

Jentadueto neye benziyor ve paketin içeriği

Jentadueto 2.5 mg/850 mg oval, bikonveks, açık turuncu, film kaplı tabletlerdir (tabletler). Bir 
tarafında "D2/850", diğer tarafında ise Boehringer Ingelheim logosu işlenmiştir.

Jentadueto 2.5 mg/1.000 mg oval, bikonveks açık pembe film kaplı tabletlerdir (tabletler). Bir 
tarafında "D2/1000", diğer tarafında ise Boehringer Ingelheim logosu işlenmiştir.

Jentadueto, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 ve 120 ile delikli 
birim dozlu blisterlerde mevcuttur. x 1 film kaplı tablet ve aşağıdakileri içeren çoklu ambalajlar:



120 x 1 (2 paket 60 x 1), 180 x 1 (2 paket 90 x 1), 180 x 1 (3 paket 60 x 1) ve 200 x 1 (2 
paket 100 x 1) film kaplı tabletler.

Jentadueto ayrıca plastik vidalı kapaklı ve silika jel kurutuculu plastik şişelerde de mevcuttur. Şişeler 14, 60 
veya 180 film kaplı tablet içerir.

Ülkenizde tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Almanya

Üretici firma
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein 
Almanya

Boehringer Ingelheim Hellas Tek Üye SA 5th 
km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Yunanistan

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1
84529 Göğüs Dekoltesi

Almanya



Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Tel: +44 1344 424 600

Bu broşür en son 02/2022'de revize edilmiştir.

Ek Bilgi: Boehringer 
Ingelheim logosu


