
מזון ותוספי תרופות

)הפה דרך( ומטפורמין גליפיזיד

מותג ושמות תיאור

MicromedexIBM :ידי על מסופק תרופות על מידע

ב"בארה מותג שם

תיאוריםמטאגליפ

 סוכרת או סוכרת של סוג ידי על הנגרמות בדם גבוהות סוכר ברמות לטיפול משמש ומטפורמין גליפיזיד שילוב
 עודפי לאגור לגוף לעזור כדי אינסולין משחרר הלבלב, האוכל לאחר, כלל בדרך2.  מסוג סוכרת הנקראת סוכר
 אינו שלך הגוף2,  מסוג בסוכרת. מזון של תקין עיכול במהלך מתרחש זה תהליך. יותר מאוחר לשימוש סוכר
 להוביל יכול בדם כרוני גבוה סוכר. שלך הדם בזרם נשאר והסוכר הסוכר עודפי את לאגור כדי כראוי פועל

 יש קרובות לעתים אך2,  מסוג סוכרת בניהול הראשון הצעד היא נכונה תזונה. בעתיד חמורות בריאות לבעיות
 עם להתמודד לגופך עוזר ומטפורמין גליפיזיד של השילוב, פעולות בשתי. שלך לגוף לעזור כדי בתרופות צורך
. בדם סוכר לאגור גופך את ומכוון, מהלבלב האינסולין שחרור את ממריץ גליפיזיד. בדם גבוהה סוכר רמת

 להמיר שלך מהכבד מונע גם זה; שלך הדק במעי הסוכר ספיגת את מאט הוא: שונות פעולות שלוש למטפורמין
.יותר רבה ביעילות שלך הטבעי באינסולין להשתמש שלך לגוף עוזר וזה; בדם לסוכר מאוחסן סוכר

.שלך הרופא מרשם עם רק זמינה זו תרופה

:הבאות המינון בצורות זמין זה מוצר

לּוחַ

שימוש לפני

 זו. תעשה שהיא התועלת מול התרופה שבנטילת הסיכונים את לשקול יש בתרופה שימוש על בהחלטה
:הבאים הדברים את לשקול יש, זו תרופה עבור. תקבלו שלך והרופא שאתה החלטה

אלרגיות

 גם ספר. אחרת תרופה לכל או זו לתרופה אלרגית או חריגה תגובה לך הייתה פעם אי אם שלך לרופא ספר
,אלרגיות של אחרים סוגים לך יש אם שלך לרופא
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 את או התווית את בעיון קרא, מרשם ללא מוצרים עבור. חיים בעלי או משמרים חומרים, צבעים, מזון כגון
.האריזה מרכיבי

ילדים

 בגליפיזיד השימוש את המשווה ספציפי מידע ואין, מבוגרים בחולים רק נעשו זו תרופה על מחקרים
.אחרות גיל בקבוצות שימוש עם בילדים ומטפורמין

גרִֵיַאטרִי

 הסימנים. אלו תרופות של להשפעות צעירים ממבוגרים יותר רגישים להיות עשויים מהמבוגרים חלק
 עשוי זה. מבוגרים אצל כלל מופיעים אינם או בקלות נראים אינם בדם גבוה או נמוך סוכר של הראשונים

 מבעיות לסבול יותר נוטים יותר מבוגרים. הטיפול במהלך בדם נמוכה סוכר להתפתחות הסיכוי את להגביר
 זו בתרופה להתחיל אין. עולה שהגיל ככל בזהירות ומטפורמין בגליפיזיד להשתמש ויש לגיל הקשורות
.מופחת אינו הכליות תפקוד אם אלא80  גיל מעל במבוגרים

הנקה

 את שקלו. הנקה במהלך זו בתרופה שימוש בעת לתינוק הסיכון לקביעת בנשים נאותים מחקרים אין
.הנקה בזמן זו תרופה נטילת לפני הפוטנציאליים הסיכונים מול הפוטנציאליים היתרונות

תרופתיות אינטראקציות

 שונות תרופות בשתי להשתמש ניתן אחרים במקרים, כלל יחד מסוימות בתרופות להשתמש שאסור למרות
 או, המינון את לשנות ירצה שלך שהרופא ייתכן, אלה במקרים. אינטראקציה להתרחש עלולה אם גם יחד

 שלך המקצוע שרופא במיוחד חשוב, זו תרופה נוטל אתה כאשר. אחרים זהירות באמצעי צורך להיות שעשויים
 המשמעות סמך על נבחרו הבאות האינטראקציות. להלן המפורטות מהתרופות אחת נוטל אתה אם יידע

.הכל כוללות בהכרח ואינן שלהן הפוטנציאלית

 בך לטפל שלא להחליט עשוי שלך הרופא. מומלץ אינו הבאות מהתרופות אחת כל עם זו בתרופה השימוש
.נוטל שאתה האחרות מהתרופות חלק לשנות או זו בתרופה

אצטריזואית חומצה

דיאטריזואט

אתיופי שמן

יובנזמית חומצה

איוביטרידול

יוקרמית חומצה

יוקטמית חומצה

יודמיד

יודיפמיד

Iodixanol

יודוהיפורית חומצה

יודופיראצט
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יודוקסמית חומצה

איוגליקית חומצה

יוגליקמית חומצה

יוהקסול

איומפרול

Iopamidol

יופאנית חומצה

יופנטול

יופנדילט

יופרומיד

יופרונית חומצה

יוזרית חומצה

יוסימיד

יוטסול

Iothalamate

יוטרולן

יוטרוקסית חומצה

Ioxaglate

יוקסיטלמית חומצה

Ipodate

מטריזמיד

מטריזואית חומצה

טירופנואט נתרן

 במקרים להידרש עשוי אך, מומלץ אינו כלל בדרך הבאות מהתרופות אחת כל עם זו בתרופה השימוש
 אתה שבה התדירות את או המינון את לשנות עשוי שלך הרופא, יחד נרשמות התרופות שתי אם. מסוימים
.בשתיהן או מהתרופות באחת משתמש

אקרבוז

ַאסּפִירִין

Balofloxacin

Besifloxacin

בופרופיון

קמטיניב

צריטיניב

כלורוקין

ציפרלקס

Dasabuvir

דסמופרסין
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דיסופירמיד

דופטיליד

דולוטגרביר

Dulaglutide

אנוקסצין

אנטקפון

פקסינידזול

פלרוקסצין

פלומקווין

Gatifloxacin

Gemifloxacin

הידרוקסיכלורוקין

איוברסול

לנראוטיד

Levofloxacin

Levoketoconazole

Lixisenatide

לומפלוקסצין

מטרלפטין

מוקסיפלוקסצין

נדיפלוקסצין

נורפלוקסצין

אוקטראוטיד

אופלוקסצין

אומביטסוויר

Paritaprevir

פסירוטיד

פזופלוקסצין

פפלוקסצין

פיוגליטזון

פורפימר

פרוליפלוקסצין

רופלוקסצין

Sitagliptin

ספרפלוקסצין

Tafenoquine

תיוקטית חומצה
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טוסופלוקסצין

ונדטניב

 אך, מסוימות לוואי לתופעות מוגבר לסיכון לגרום עלול הבאות מהתרופות אחת כל עם זו בתרופה שימוש
 שלך הרופא, יחד נרשמות התרופות שתי אם. עבורך ביותר הטוב הטיפול להיות עשוי התרופות בשתי שימוש
.בשתיהן או מהתרופות באחת משתמש אתה שבה התדירות את או המינון את לשנות עשוי

Acebutolol

אמינובולית חומצה

אטנולול

Betaxolol

ביסופרול

מר מלון

קרטאולול

קרוודילול

צליפרולול

סימטידין

קלריתרמיצין

קולסוולאם

ציקלוספורין

אסמולול

חלִּבהָ

Furazolidone

Gemfibrozil

גלוקומנן

מסטיק גואר

איפרוניאזיד

Isocarboxazid

Labetalol

לבובונולול

לינזוליד

כחול מתילן

מטיפרנולול

מטופרולול

מוקלובמיד

נאדולול

נביבולול

ניאלמיד
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אוקספרנולול

פטיומר

פנבוטולול

Phenelzine

פינדולול

פרקטולול

פרוקרבזין

פרופרנולול

פסיליום

רניטידין

רנולאזין

רסגילין

ריפמפין

ספינמיד

סקסאגליפטין

סלגילין

סוטלול

טימולול

טרנילציפרומין

וראפמיל

ווריקונאזול

אחרות אינטראקציות

 מכיוון, בסביבתו או מזון של מסוימים סוגים אכילת או מזון אכילת בזמן מסוימות בתרופות להשתמש אין
 לגרום גם עלול מסוימות תרופות עם טבק או באלכוהול שימוש. אינטראקציות להתרחש שעלולות

 בהכרח ואינן שלהן הפוטנציאלית המשמעות סמך על נבחרו הבאות האינטראקציות. לאינטראקציות
.הכל כוללות

 נמנע בלתי להיות עשוי אך, מומלץ אינו כלל בדרך הבאים מהדברים אחד כל עם זו בתרופה השימוש
 אתה שבה התדירות את או המינון את לשנות עשוי שלך הרופא, ביחד שימוש נעשה אם. מסוימים במקרים
.טבק או אלכוהול, במזון השימוש לגבי מיוחדות הנחיות לך לתת או, זו בתרופה משתמש

אתנול

אחרות רפואיות בעיות

 לך יש אם שלך לרופא לספר הקפד. זו בתרופה השימוש על להשפיע עשויה אחרות רפואיות בעיות של נוכחות
:במיוחד, אחרות רפואיות בעיות

או) קטואצידוזיס או חומצה( בדם חומצה

 עם בחולים בסוכרת בשליטה לסייע כדי ביותר הטוב הוא באינסולין השימוש- ) גדול( ניתוח
.אלה מצבים
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או דם הרעלת

 או לב הפרעות או) חמורה( התייבשות

או כליות מחלת או דם כלי

 תרופה עם יותר עוד גדול להתרחש והסיכוי אלה במצבים להופיע יכולה לקטית חמצת-  כבד מחלת
.מטפורמין המכילה

.זה רפואי ממצב הסובלים בחולים ומטפורמין בגליפיזיד להשתמש אין-  לב ספיקת אי

 מסוימות בתרופות המשתמשות בדיקות או רפואיות בדיקות הדורשות אחרות בעיות או לב, כליות
 לייעץ צריך שלך הרופא, מטפורמין מכילה זו שתרופה מכיוון-  רנטגן בדיקות עם, ניגוד חומרי הנקראות

 שתן לתפוקת לגרום שעלולות בדיקות אבחון או רפואיות בדיקות לך שיש לפני אותה ליטול להפסיק לך
 הבדיקות או הבדיקות לאחר שעות48  שוב התרופה את לקחת להתחיל לך שימליץ ייתכן; מהרגיל נמוכה
.תקין ונמצא נבדק שלך הכליות תפקודי אם

או אלכוהול שיכרון

 פעילות תת או מזון של נאותה בצריכה מלווה שאינה מאומצת גופנית פעילות

או כראוי מבוקרת לא, הכליה יותרת בלוטת של

 מצב או כראוי מבוקרת לא, המוח יותרת בלוטת פעילות תת

או תזונה תת של

או מוחלש גופני מצב

 יותר גבוה סיכוי בעלי להיות עשויים אלה מצבים עם חולים-  בדם נמוכה סוכר לרמת הגורם אחר מצב כל
.ומטפורמין גליפיזיד המכילה תרופה נטילת בזמן בדם נמוך סוכר לפתח

.זו תרופה ידי על להחמיר עלול זה מצב- B12  בוויטמין מחסור

נכון שימוש

 בשליטה ביותר החשוב החלק זהו. לך נתן שלך שהרופא המיוחדת הארוחות תוכנית אחר בקפידה עקוב
 או בדם סוכר יש אם ובדוק קבוע באופן התאמן, כן כמו. כראוי תפעל שהתרופה כדי הכרחי והוא, במצבך
.ההוראות לפי בשתן

 הלוואי תופעות בהפחתת לסייע כדי הארוחות עם בשילוב ומטפורמין גליפיזיד ליטול יש
.הטיפול במהלך להתרחש שעלולות העיכול במערכת

מינון

 על ההוראות את או שלך הרופא הוראות את בצע. שונים חולים עבור שונה יהיה זו תרופה של המינון
 אותו תשנה אל, שונה שלך המינון אם. זו תרופה של הממוצעים המינונים את רק כולל הבא המידע. התווית
.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

 הזמן, יום בכל נוטל שאתה המנות מספר, כן כמו. התרופה של בחוזקה תלויה לוקח שאתה התרופה כמות
 משתמש אתה שלשמה הרפואית בבעיה תלויים התרופה את נוטל שאתה הזמן ומשך מנה בין המותר
.בתרופה
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):טבליות( הפה דרך מינון לצורת
2: סוג לסוכרת

:הראשונה בפעם לטיפול
 מטפורמין של) ג"מ( מיליגרם-250 ו גליפיזיד של) ג"מ( מיליגרם2.5 , בהתחלה: מבוגרים

 פעם בכל מעט שלך המינון את להעלות עשוי שלך הרופא, מכן לאחר. ארוחה עם ביום פעם
.בדם הסוכר ברמת לשליטה עד שבועיים כל

.שלך הרופא ידי על להיקבע חייבים והמינון השימוש: ילדים

:שני קו כטיפול
) ג"מ( מיליגרם5  או מטפורמין) ג"מ( מיליגרם-500 ו גליפיזיד) ג"מ( מיליגרם2.5 , הפה דרך

, מכן לאחר. והערב הבוקר ארוחות עם, ביום פעמיים מטפורמין) ג"מ( מיליגרם-500 ו גליפיזיד
. בדם הסוכר ברמת לשליטה עד פעם בכל מעט שלך המינון את להגדיל עשוי שלך הרופא
.נוטלים שכבר מטפורמין או גליפיזיד של היומי המינון על יעלה לא ההתחלתי המינון

.שלך הרופא ידי על להיקבע חייבים והמינון השימוש: ילדים

:מטפורמין או/ו סוכרת נוגדות בתרופות בעבר שטופלו לחולים

 גליפיזיד לשילוב מטפורמין בתוספת מסולפונילאוריאה חולים החלפת בעת: מבוגרים
 של ערך שווה מינון או( גליפיזיד של היומי המינון על יעלה לא הראשוני המינון, ומטפורמין

.שנלקחו ומטפורמין) אחרת סולפונילאוריאה

.שלך הרופא ידי על להיקבע חייבים והמינון השימוש: ילדים

פספסת מנה

 למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. האפשרי בהקדם אותה קח, זו תרופה של למנה מתגעגע אתה אם
.מינונים להכפיל אין. שלך המינון של הרגיל הזמנים ללוח וחזור שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה

אחִסּון

.יקפא שלא לשמור. ישיר ומאור לחות, מחום הרחק, החדר בטמפרטורת סגור בכלי התרופה את אחסן

.ילדים של ידם מהישג הרחק

.בתרופה צורך שאין או מיושנת תרופה לשמור אין

.בה משתמש שאינך תרופה כל להשליך עליך כיצד שלך המקצוע איש את שאל

זהירות אמצעי

 הראשונים השבועות במהלך במיוחד, קבועים בביקורים שלך ההתקדמות את לבדוק ירצה שלך הרופא
.זו תרופה נוטל אתה שבהם

 לקטית חמצת של תסמינים. לקטית לחמצת לגרום עלולים ומטפורמין גליפיזיד מדי יותר, מסוימים בתנאים
 קשורות שאינן אחרות בריאותיות בעיות קיימות כאשר כלל בדרך ומתרחשים להופיע ומהירים חמורים הם

 נוחות אי כוללים לקטית חמצת של תסמינים. כליות ספיקת אי או לב התקף כגון, מאוד חמורות והן לתרופה
;בבטן או בבטן
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; התכווצויות או שרירים כאבי; נוחות אי של כללית תחושה; ורדודה מהירה נשימה; ׁשלִׁשּול; מופחת תיאבון
.חולשה או עייפות, דופן יוצאת וישנוניות

.מיידית רפואית עזרה לקבל עליך, לקטית חמצת של תסמינים מופיעים אם

:לגבי שלך הבריאות מצוות הנחיות כל אחר בקפידה לעקוב מאוד חשוב

 הבריאות צוות עם כך על שוחח. בדם חמורה נמוכה סוכר לרמת לגרום עלולה אלכוהול שתיית-  אלכוהול
.שלך

.שלך הרופא עם עליהן דובר כן אם אלא אחרות תרופות ליטול אין-  אחרות תרופות

 הן אם לוואי בתופעות לעזור או לוואי תופעות למנוע כיצד ללמוד צריכים אחרים משפחה בני-  ייעוץ
 לסוכרת תרופות במינון שינויים לגבי מיוחד לייעוץ להזדקק עשויים סוכרת חולי, כן כמו. מתרחשות
 ייתכן, כן על יתר. ובתזונה גופנית בפעילות שינויים כגון, החיים באורח שינויים עקב להתרחש שעלולים
.ההריון במהלך סוכרת בחולי להופיע שעלולות הבעיות בגלל והריון מניעה אמצעי לגבי בייעוץ צורך שיהיה

 שהייתם כפי חירום למצב מוכנים היו. שלך הרפואית ההיסטוריה ואת עדכני מרשם איתך שמור-  נסיעות
 לזמני האפשר ככל קרובים שלך הארוחות זמני על ולשמור הזמן אזורי את לשנות הקפד. כלל בדרך עושים

.שלך הרגילים הארוחות

 מוכן להיות צריך אתה. שלך הסוכרת ידי על הנגרמת לבעיה חירום לעזרה שתזדקק ייתכן-  חירום במקרה
 נשא, כן כמו. עת בכל צוואר שרשרת או) זהות תעודת( רפואי זיהוי צמיד לענוד מומלץ. אלה חירום למקרי
.שלך התרופות כל של ורשימה סוכרת לך שיש שאומרת זהות תעודת בארנק או בארנק

 ראייה; שיכור להיות בדומה התנהגות שינוי; חרדה כוללים) בדם נמוך סוכר( היפוגליקמיה של תסמינים
 כאב; מהירות לב פעימות; מוגזם רעב; נּומהָ; בחשיבה קושי; וחיוור קריר עור; ּבלִּבּול; קרות הזעות; מטושטשת

 חולשה או עייפות או; עילג דיבור; יצִַיבּות אִי; מנוחה חסרת שינה; סיוטים; עצַּבנָּות; בחילה); נמשך( ראש
.חריגים

 דוחה אתה אם גם להתרחש יכול זה, זאת עם. בדם נמוכה סוכר לרמת לגרום עלול ומטפורמין גליפיזיד שילוב
, הקאות או בחילות בגלל לאכול יכול לא, מהרגיל יותר מתעמל, אלכוהול שותה, חטיף או ארוחה מחמיץ או

 של בתסמינים לטפל יש. לסוכרת תרופה של אחר סוג עם ומטפורמין גליפיזיד נוטל או מסוימות תרופות נוטל
 שונים תסמינים מרגישים שונים אנשים). התעלפות( הכרה לאיבוד מובילים שהם לפני בדם נמוכה סוכר רמת
 שתוכל כדי כלל בדרך לך יש בדם נמוכה סוכר רמת של תסמינים אילו שתלמד חשוב. בדם נמוך סוכר של

.במהירות בה לטפל

 או; סוכר קוביות או דבש, תירס סירופ, ל'ג או גלוקוז טבליות אכלו, בדם נמוך סוכר של תסמינים מופיעים אם
 נמוך סוכר עבור שלך הדם את בדוק, כן כמו. במים מומס סוכר או, דיאט לא קל משקה, פירות מיץ לשתות
הכרה חוסר או) עוויתות( התקפים כגון חמורים תסמינים מתרחשים כאשר חירום במצבי משמש גלוקגון. בדם

 צריכים שלך הבית בני גם. בה להשתמש כיצד ולדעת, מחט או מזרק עם יחד, זמינה גלוקגון ערכת לקבל יש.
.בו להשתמש איך לדעת

 ריח; ויבש סמוק עור; יבש פה; נּומהָ; מטושטשת ראייה כוללים) בדם גבוה סוכר( היפרגליקמיה של תסמינים
 בחילות, בטן כאבי; רדְִימּות; תיאבון אובדן; בשתן קטונים); ונפח תדירות( מוגבר שתן מתן; פרי דמוי נשימה

.דופן יוצא צמא או; חּוׁשִים ָאבדְןַ); ועמוקה מהירה( בעייתית נשימה; עייפות; הקאות או
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 או מספיק נוטל לא, זיהום או מחום סובל, כרגיל מתאמן אינך אם להופיע עלולות בדם סוכר של גבוהות רמות
.שלך הארוחות תוכנית אחר ממלא לא או יתר אכילת או, לסוכרת תרופה של מנה על מדלג

 שלך לרופא התקשר מכן ולאחר בדם הסוכר רמת את בדוק, בדם גבוה סוכר של תסמינים מופיעים אם
.הנחיות לקבלת

לוואי תופעות

 תופעות כל שלא למרות. רצויות לא השפעות לכמה לגרום עלולה תרופה, שלה הדרושות ההשפעות עם יחד
.רפואי לטיפול להזדקק עשויות הן מתרחשות הן אם, להתרחש עשויות הללו הלוואי

:הבאות הלוואי מתופעות אחת מתרחשת אם מיד שלך הרופא עם בדוק

מצוי יותר

חרֲדָהָ

מטושטשת ראייה

צמְרַמֹורתֶ

קרה הזעה

תרדמת

ּבלִּבּול

קריר חיוור עור

להְׁשִתְעַלֵ

דּכִָאֹון

סחְרַחֹורתֶ

מהירות לב פעימות

חום

ראֹׁש ּכאְבֵ

מוגבר רעב

בחילה

עצַּבנָּות

סיוטים

התקפים

יצִַיבּות אִי

עילג דיבור

התִעטַׁשְּות

גרון כאב

חריגים חולשה או עייפות

נפוץ פחות

השתן   בשלפוחית כאב

עכור או דמי שתן
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 או בוער, קשה שתן במתן תכוף דחף

כואב

 צד או תחתון גב כאבי

 דופק באוזניים דופקים

איטי

נדִָיר

בבטן נוחות אי

מופחת תיאבון

ׁשלִׁשּול

התעלפויות

 תחושה ורדודה מהירה נשימה

 כאבי נוחות אי של כללית

 נשימה קוצר או שרירים

מתכווצים

רדְִימּות

יתר מנת של תסמינים

בבטן נוחות אי

חרֲדָהָ

ראייה טשטוש לשיכרות בדומה, התנהגות שינוי

קרה הזעה

תרדמת

ּבלִּבּול

וחיוור קריר עור

מופחת תיאבון

ׁשלִׁשּול

ישנוניות בריכוז קושי

מוגזם רעב

מהירות לב פעימות

 תחושה ורדודה מהירה נשימה

ראש כאב נוחות אי של כללית

 בחילות או שרירים כאבי

מתכווצות

עצַּבנָּות
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סיוטים

מנוחה חסרת שינה

התקפים

יצִַיבּות אִי

עילג דיבור

דופן יוצאת ישנוניות

חריגים חולשה או עייפות

 עשויות הללו הלוואי תופעות. רפואי טיפול מצריכות אינן כלל שבדרך מסוימות לוואי תופעות להופיע עשויות
 דרכים על לך לספר יוכל שלך שהרופא ייתכן, כן כמו. לתרופה מסתגל גופך כאשר הטיפול במהלך להיעלם
 הבאות הלוואי מתופעות אחת אם שלך הרופא עם בדוק. הללו הלוואי מתופעות חלק להפחית או למנוע
:לגביהן כלשהן שאלות לך יש אם או מטרידה או נמשכת

מצוי יותר

 עצמות או שרירים כאבי

בטן כאבי

הקֲָאָה

 מבחין אתה אם. מהמטופלים חלק אצל גם להופיע עשויות ברשימה מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
.שלך הרופא עם בדוק, אחרות בהשפעות

 בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח יכול אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת שלך לרופא התקשר
-1088-1-800.FDA
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