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Glipizidă și metformină (calea orală)
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Informații despre medicamente oferite de:IBM Micromedex

Nume de marcă din SUA

MetaglipDescrieri

Combinația de glipizidă și metformină este utilizată pentru a trata nivelurile ridicate de zahăr din sânge cauzate 
de un tip de diabet zaharat sau diabet zaharat numit diabet de tip 2. În mod normal, după ce mănânci, pancreasul 
eliberează insulină pentru a-ți ajuta corpul să stocheze excesul de zahăr pentru utilizare ulterioară. Acest proces 
are loc în timpul digestiei normale a alimentelor. În diabetul de tip 2, corpul dumneavoastră nu funcționează 
corespunzător pentru a stoca excesul de zahăr, iar zahărul rămâne în sânge. Glicemia crescută cronică din sânge 
poate duce la probleme grave de sănătate în viitor. Dieta corectă este primul pas în gestionarea diabetului de tip 
2, dar adesea sunt necesare medicamente pentru a vă ajuta organismul. Cu două acțiuni, combinația de glipizidă 
și metformină ajută organismul să facă față nivelului ridicat de zahăr din sânge. Glipizida stimulează eliberarea de 
insulină din pancreas, direcționând organismul să stocheze zahărul din sânge. Metformina are trei acțiuni diferite: 
încetinește absorbția zahărului în intestinul subțire; de asemenea, oprește ficatul să transforme zahărul stocat în 
zahăr din sânge; și vă ajută corpul să vă folosească mai eficient insulina naturală.

Acest medicament este disponibil numai cu prescripția medicului dumneavoastră.

Acest produs este disponibil în următoarele forme de dozare:

Comprimat

Înainte de utilizare

Atunci când decideți să utilizați un medicament, riscurile de a lua medicamentul trebuie să fie cântărite în raport cu binele pe care îl va face. 

Aceasta este o decizie pe care dumneavoastră și medicul dumneavoastră o veți lua. Pentru acest medicament, trebuie luate în considerare 

următoarele:

Alergiile

Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată vreo reacție neobișnuită sau alergică la acest medicament 

sau la orice alte medicamente. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți alte tipuri de alergii,
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cum ar fi alimentele, coloranții, conservanții sau animalele. Pentru produsele fără prescripție medicală, citiți cu atenție eticheta 

sau ingredientele ambalajului.

Pediatric

Studiile asupra acestui medicament au fost efectuate numai la pacienți adulți și nu există informații specifice 
care să compare utilizarea glipizidei și metforminei la copii cu utilizarea în alte grupe de vârstă.

Geriatric

Unii adulți în vârstă pot fi mai sensibili decât adulții mai tineri la efectele acestor medicamente. Primele semne ale 

glicemiei scăzute sau crescute nu sunt ușor de văzut sau nu apar deloc la adulții în vârstă. Acest lucru poate crește șansa 

de apariție a zahărului din sânge scăzut în timpul tratamentului. Adulții în vârstă sunt mai susceptibili de a avea 

probleme legate de vârstă, iar glipizida și metformina trebuie utilizate cu atenție pe măsură ce vârsta crește. Acest 

medicament nu trebuie început la adulții cu vârsta peste 80 de ani, cu excepția cazului în care funcția rinichilor nu este 

redusă.

Alăptarea
Nu există studii adecvate la femei pentru a determina riscul pentru sugari atunci când se utilizează acest 
medicament în timpul alăptării. Cântăriți beneficiile potențiale față de riscurile potențiale înainte de a lua acest 
medicament în timpul alăptării.

Interacțiuni medicamentoase

Deși anumite medicamente nu trebuie utilizate deloc împreună, în alte cazuri, două medicamente 
diferite pot fi utilizate împreună, chiar dacă ar putea apărea o interacțiune. În aceste cazuri, medicul 
dumneavoastră poate dori să modifice doza sau pot fi necesare alte măsuri de precauție. Când luați 
acest medicament, este deosebit de important ca medicul dumneavoastră să știe dacă luați oricare 
dintre medicamentele enumerate mai jos. Următoarele interacțiuni au fost selectate pe baza 
semnificației lor potențiale și nu sunt neapărat cuprinzătoare.

Utilizarea acestui medicament cu oricare dintre următoarele medicamente nu este recomandată. Medicul dumneavoastră 

poate decide să nu vă trateze cu acest medicament sau să schimbe unele dintre celelalte medicamente pe care le luați.

Acid acetrizoic

Diatrizoat

Ulei Etiodat

Acid iobenzamic

Iobitridol

Acid iocarmic

Acid iocetamic

Iodamidă

Iodipamidă

Iodixanol

Acid iodohipuric

Iodopiracet
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Acid iodoxamic

Acid ioglicic

Acid ioglicamic

Iohexol

Iomeprol

Iopamidol

Acid iopanoic

Iopentol

Iofendilat

iopromidă

Acid iopronic

Acid ioseric

Iosimidă

Iotasul

iotalamat

Iotrolan

Acid iotroxic

Ioxaglate

Acid ioxitalamic

Ipodate

Metrizamidă

Acid metrizoic

Tiropanoat de sodiu

Utilizarea acestui medicament cu oricare dintre următoarele medicamente nu este de obicei recomandată, dar poate fi 

necesară în unele cazuri. Dacă ambele medicamente sunt prescrise împreună, medicul dumneavoastră poate modifica 

doza sau cât de des utilizați unul sau ambele medicamente.

acarboză

Acid acetilsalicilic

Balofloxacina

Besifloxacină

Bupropion

capmatinib

Ceritinib

clorochina

Ciprofloxacina

Dasabuvir

desmopresină
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Disopiramida

Dofetilidă

Dolutegravir

Dulaglutidă

Enoxacina

Entacapone

Fexinidazol

Fleroxacina

Flumechină

Gatifloxacină

Gemifloxacină

Hidroxiclorochina

Ioversol

Lanreotidă

Levofloxacină

Levoketoconazol

Lixisenatidă

Lomefloxacină

Metreleptina

Moxifloxacină

Nadifloxacină

Norfloxacină

Octreotidă

Ofloxacina

Ombitasvir

Paritaprevir

Pasireotidă

Pazufloxacină

Pefloxacină

Pioglitazona

Porfimer

Prulifloxacină

Rufloxacină

Sitagliptin

Sparfloxacină

Tafenochină

Acid tioctic
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Tosufloxacină

Vandetanib

Utilizarea acestui medicament cu oricare dintre următoarele medicamente poate determina un risc crescut de anumite reacții 

adverse, dar utilizarea ambelor medicamente poate fi cel mai bun tratament pentru dumneavoastră. Dacă ambele medicamente sunt 

prescrise împreună, medicul dumneavoastră poate modifica doza sau cât de des utilizați unul sau ambele medicamente.

Acebutolol

Acid aminolevulinic

Atenolol

Betaxolol

Bisoprolol

Pepene amar

Carteolol

Carvedilol

Celiprolol

Cimetidină

Claritromicină

Colesevelam

Ciclosporină

Esmolol

schinduf

Furazolidonă

Gemfibrozil

Glucomannan

Gumă de guar

Iproniazidă

Izocarboxazid

Labetalol

Levobunolol

Linezolid

Albastru de metil

Metipranolol

Metoprolol

Moclobemidă

Nadolol

Nebivolol

Nialamida
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Oxprenolol

Patiromer

Penbutolol

Fenelzină

Pindolol

Practolol

Procarbazină

Propranolol

Psyllium

Ranitidină

Ranolazină

rasagilina

Rifampin

Safinamidă

Saxagliptin

Selegilina

Sotalol

Timolol

Tranilcipromină

Verapamil

Voriconazol

Alte Interacțiuni
Anumite medicamente nu trebuie utilizate în timpul sau în jurul orei consumului de alimente sau a anumitor 
tipuri de alimente, deoarece pot apărea interacțiuni. Utilizarea alcoolului sau a tutunului cu anumite 
medicamente poate determina, de asemenea, să apară interacțiuni. Următoarele interacțiuni au fost 
selectate pe baza semnificației lor potențiale și nu sunt neapărat cuprinzătoare.

Utilizarea acestui medicament cu oricare dintre următoarele nu este de obicei recomandată, dar poate fi inevitabil în unele 

cazuri. Dacă sunt utilizate împreună, medicul dumneavoastră poate modifica doza sau cât de des utilizați acest 

medicament sau vă poate oferi instrucțiuni speciale despre utilizarea alimentelor, alcoolului sau tutunului.

Etanol

Alte probleme medicale

Prezența altor probleme medicale poate afecta utilizarea acestui medicament. Asigurați-vă că spuneți 
medicului dumneavoastră dacă aveți alte probleme medicale, în special:

Acid în sânge (acidoză sau cetoacidoză) sau

Chirurgie (majoră) - Utilizarea insulinei este cea mai bună pentru a ajuta la controlul diabetului la pacienții cu aceste 

afecțiuni.
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otrăvirea cu sânge sau

Deshidratare (severă) sau Tulburări ale 

inimii sau ale vaselor de sânge sau Boli de 

rinichi sau

Boală hepatică — Acidoza lactică poate apărea în aceste condiții și șansele ca aceasta să apară sunt și 
mai mari cu un medicament care conține metformină.

Insuficiență cardiacă congestivă - Glipizidă și metformin nu trebuie utilizate la pacienții care au 
această afecțiune.

Probleme renale, cardiace sau alte probleme care necesită teste sau examinări medicale care utilizează anumite 

medicamente numite substanțe de contrast, cu examene cu raze X - Deoarece acest medicament conține metformină, 

medicul dumneavoastră ar trebui să vă sfătuiască să încetați să îl luați înainte de a avea orice examen medical sau 

diagnostic. teste care ar putea cauza o cantitate mai mică de urină decât de obicei; vi se poate sfătui să începeți să luați 

medicamentul din nou la 48 de ore după examene sau teste, dacă funcția rinichilor dumneavoastră este testată și se 

dovedește a fi normală.

Intoxicatia cu alcool sau

Exerciții fizice intense care nu sunt însoțite de un aport adecvat de alimente sau glande 

suprarenale insuficiente, nu sunt controlate corespunzător sau

Glanda pituitară subactivă, necontrolată 

corespunzător sau stare subnutrită sau

Condiție fizică slăbită sau

Orice altă afecțiune care cauzează scăderea zahărului din sânge — Pacienții cu aceste afecțiuni pot avea mai multe 

șanse să dezvolte scăderea zahărului din sânge în timp ce iau un medicament care conține glipizidă și metformină.

Deficit de vitamina B12 - Această afecțiune poate fi agravată de acest medicament.

Folosire adecvata

Urmați cu atenție planul special de masă pe care vi l-a dat medicul dumneavoastră. Aceasta este cea mai importantă parte a 

controlului stării dumneavoastră și este necesară pentru ca medicamentul să funcționeze corect. De asemenea, faceți exerciții fizice 

în mod regulat și testați zahărul în sânge sau urină conform instrucțiunilor.

Combinația de glipizidă și metformină trebuie luată în timpul meselor pentru a ajuta la reducerea 

reacțiilor adverse gastrointestinale care pot apărea în timpul tratamentului.

Dozare

Doza acestui medicament va fi diferită pentru diferiți pacienți. Urmați indicațiile medicului dumneavoastră sau instrucțiunile 

de pe etichetă. Următoarele informații includ doar dozele medii ale acestui medicament. Dacă doza dumneavoastră este 

diferită, nu o modificați decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să faceți acest lucru.

Cantitatea de medicament pe care o luați depinde de puterea medicamentului. De asemenea, 
numărul de doze pe care le luați în fiecare zi, timpul permis între doze și durata de timp în care luați 
medicamentul depind de problema medicală pentru care utilizați medicamentul.
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Pentru forma de dozare orală (tablete):

Pentru diabetul de tip 2:

Pentru primul tratament:
Adulți: La început, 2,5 miligrame (mg) de glipizidă și 250 miligrame (mg) de metformină o 
dată pe zi, cu o masă. Apoi, medicul dumneavoastră vă poate crește doza câte puțin la 
fiecare două săptămâni, până când glicemia este controlată.

Copii: Utilizarea și doza trebuie stabilite de medicul dumneavoastră.

Ca terapie de linia a doua:
Oral, 2,5 miligrame (mg) de glipizidă și 500 miligrame (mg) de metformină sau 5 
miligrame (mg) de glipizidă și 500 miligrame (mg) de metformină de două ori pe zi, 
cu mesele de dimineață și seara. Apoi, medicul dumneavoastră vă poate crește doza 
câte puțin până când glicemia este controlată. Doza inițială nu trebuie să 
depășească doza zilnică de glipizidă sau metformină deja luată.

Copii: Utilizarea și doza trebuie stabilite de medicul dumneavoastră.

Pentru pacienții tratați anterior cu un agent antidiabetic sulfonilureic și/sau 
metformină:

Adulți: La trecerea pacienților de la o sulfoniluree plus metformină la combinația 
de glipizidă și metformină, doza inițială nu trebuie să depășească doza zilnică de 
glipizidă (sau doza echivalentă dintr-o altă sulfoniluree) și metformină care a fost 
luată.

Copii: Utilizarea și doza trebuie stabilite de medicul dumneavoastră.

Doză ratată
Dacă omiteți o doză din acest medicament, luați-o cât mai curând posibil. Cu toate acestea, dacă este aproape 
timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și reveniți la programul de dozare obișnuit. Nu dublați 
dozele.

Depozitare

Păstrați medicamentul într-un recipient închis la temperatura camerei, ferit de căldură, umiditate și 
lumină directă. A nu se îngheța.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Nu păstrați medicamente învechite sau medicamente care nu mai sunt necesare.

Întrebați medicul dumneavoastră cum trebuie să eliminați orice medicament pe care nu îl utilizați.

Precauții
Medicul dumneavoastră va dori să vă verifice progresul la vizite regulate, în special în primele 
săptămâni în care luați acest medicament.

În anumite condiții, prea multă glipizidă și metformină pot provoca acidoză lactică. Simptomele acidozei 
lactice sunt severe și apar rapid și apar de obicei atunci când sunt prezente și alte probleme de sănătate 
care nu au legătură cu medicamentul și sunt foarte severe, cum ar fi un atac de cord sau insuficiență 
renală. Simptomele acidozei lactice includ disconfort abdominal sau stomacal;
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scăderea apetitului; diaree; respirație rapidă și superficială; senzație generală de disconfort; dureri musculare sau 
crampe; și somnolență, oboseală sau slăbiciune neobișnuită.

Dacă apar simptome de acidoză lactică, trebuie să obțineți imediat asistență medicală de urgență.

Este foarte important să urmați cu atenție orice instrucțiuni din partea echipei dumneavoastră de îngrijire a sănătății despre:

Alcool — Consumul de alcool poate cauza scăderea severă a zahărului din sânge. Discutați acest lucru cu echipa dumneavoastră de îngrijire a 

sănătății.

Alte medicamente — Nu luați alte medicamente decât dacă acestea au fost discutate cu medicul 
dumneavoastră.

Consiliere—Alți membri ai familiei trebuie să învețe cum să prevină efectele secundare sau să ajute cu efectele 

secundare dacă acestea apar. De asemenea, pacienții cu diabet pot avea nevoie de consiliere specială cu privire la 

modificările de dozare a medicamentelor pentru diabet care ar putea apărea din cauza modificărilor stilului de viață, 

cum ar fi modificările exercițiilor fizice și ale dietei. În plus, consilierea privind contracepția și sarcina poate fi 

necesară din cauza problemelor care pot apărea la pacientele cu diabet zaharat în timpul sarcinii.

Călătorie—Păstrați cu dvs. o rețetă recentă și istoricul medical. Fiți pregătiți pentru o urgență, așa cum 
ați proceda în mod normal. Faceți alocații pentru schimbarea fusurilor orare și păstrați-vă orele de masă 
cât mai aproape posibil de orele obișnuite de masă.

În caz de urgență — Poate exista un moment în care aveți nevoie de ajutor de urgență pentru o problemă cauzată de 

diabetul dumneavoastră. Trebuie să fii pregătit pentru aceste urgențe. Este o idee bună să purtați o brățară de 

identificare medicală (ID) sau un lanț pentru gât în   orice moment. De asemenea, purtați o carte de identitate în 

portofel sau în geantă pe care scrie că aveți diabet și o listă cu toate medicamentele dumneavoastră.

Simptomele hipoglicemiei (scăderea zahărului din sânge) includ anxietatea; schimbarea comportamentului 
similar cu a fi beat; vedere încețoșată; transpirații reci; confuzie; piele rece, palidă; dificultate în gândire; 
somnolenţă; foame excesivă; bătăi rapide ale inimii; cefalee (continuă); greaţă; nervozitate; coșmaruri; somn 
neliniştit; tremurare; vorbire neclară; sau oboseală sau slăbiciune neobișnuită.

Combinația de glipizidă și metformină poate determina scăderea zahărului din sânge. Cu toate acestea, poate apărea și 

dacă amânați sau pierdeți o masă sau o gustare, beți alcool, faceți exerciții fizice mai mult decât de obicei, nu puteți 

mânca din cauza greaței sau vărsăturilor, luați anumite medicamente sau luați glipizidă și metformină împreună cu un 

alt tip de medicament pentru diabet. Simptomele scăderii zahărului din sânge trebuie tratate înainte de a duce la 

pierderea cunoștinței (leșin). Diferiți oameni simt simptome diferite de scădere a zahărului din sânge. Este important să 

aflați ce simptome de scădere a zahărului din sânge aveți de obicei, pentru a o putea trata rapid.

Dacă apar simptome de scădere a zahărului din sânge, consumați tablete sau gel de glucoză, sirop de porumb, miere 

sau cuburi de zahăr; sau bea suc de fructe, băutură răcoritoare fără dietă sau zahăr dizolvat în apă. De asemenea, 

verificați-vă sângele pentru scăderea zahărului din sânge. Glucagonul este utilizat în situații de urgență când apar 

simptome severe, cum ar fi convulsii (convulsii) sau inconștiență. Aveți la dispoziție un kit de glucagon, împreună cu o 

seringă sau un ac și știți cum să îl utilizați. Membrii gospodăriei dumneavoastră ar trebui să știe și cum să-l folosească.

Simptomele hiperglicemiei (nivel ridicat de zahăr din sânge) includ vedere încețoșată; somnolenţă; gură uscată; piele 

înroșită, uscată; miros de respirație asemănător fructelor; urinare crescută (frecvență și volum); cetone în urină; 

pierderea poftei de mâncare; somnolenţă; dureri de stomac, greață sau vărsături; oboseală; respirație tulbure (rapidă 

și profundă); inconştienţă; sau sete neobișnuită.
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Nivelul ridicat de zahăr din sânge poate apărea dacă nu faceți exerciții fizice la fel de mult ca de obicei, dacă aveți febră sau 

infecție, nu luați suficient sau săriți peste o doză de medicament pentru diabet, mâncați în exces sau nu vă urmați planul de 

masă.

Dacă apar simptome de creștere a zahărului din sânge, verificați nivelul zahărului din sânge și apoi sunați la medicul 

dumneavoastră pentru instrucțiuni.

Efecte secundare

Împreună cu efectele sale necesare, un medicament poate provoca unele efecte nedorite. Deși nu toate 
aceste reacții adverse pot apărea, dacă apar, pot avea nevoie de îngrijiri medicale.

Consultați imediat medicul dumneavoastră dacă apare oricare dintre următoarele reacții adverse:

Mai frecvente

Anxietate

vedere încețoșată

frisoane

transpirații reci

comă
confuzie

piele palidă rece

tuse
depresie

ameţeală

bătăi rapide ale inimii

febră

durere de cap

foame crescută

greaţă

nervozitate

coşmaruri

convulsii

tremurare

vorbire neclară

strănut

Durere de gât

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

Mai putin comun

Dureri ale vezicii urinare

urină sângeroasă sau tulbure
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urinare dificilă, arsătoare sau dureroasă 

nevoia frecventă de a urina

durere în partea inferioară a spatelui 

sau în lateral care zboară în urechi 

bătăi lente ale inimii

Rar

Disconfort abdominal

scăderea apetitului

diaree

vrăji de leșin

respirație rapidă și superficială 

senzație generală de disconfort 

durere musculară sau crampe 

dificultăți de respirație

somnolenţă

Simptome de supradozaj

Disconfort abdominal

anxietate

schimbarea comportamentului, asemănătoare cu beția 

vedere încețoșată

transpirații reci

comă
confuzie

piele rece, palidă

scăderea apetitului

diaree

dificultăți de concentrare a 

somnolenței

foame excesivă

bătăi rapide ale inimii

respirație rapidă și superficială 

senzație generală de disconfort 

durere de cap

dureri musculare sau crampe 

greață

nervozitate
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coşmaruri

somn neliniştit

convulsii

tremurare

vorbire neclară

somnolență neobișnuită

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

Pot apărea unele reacții adverse care, de obicei, nu necesită asistență medicală. Aceste reacții adverse pot dispărea în 

timpul tratamentului pe măsură ce corpul dumneavoastră se adaptează la medicament. De asemenea, medicul 

dumneavoastră vă poate spune despre modalități de a preveni sau de a reduce unele dintre aceste reacții adverse. 

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele reacții adverse continuă sau sunt deranjante 

sau dacă aveți întrebări despre ele:

Mai frecvente

Dureri musculare sau osoase 

dureri de stomac

vărsături

La unii pacienți pot apărea și alte reacții adverse care nu sunt enumerate. Dacă observați orice alte efecte, 
consultați-vă cu medicul dumneavoastră.

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 

1-800-FDA-1088.

Porțiuni din acest document ultima actualizare: 01 aprilie 2022

Articol original:https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/
drg-20061984

Copyright © 2022 IBM Watson Health. Toate drepturile rezervate. Informațiile sunt numai pentru utilizarea utilizatorului final și nu pot fi 
vândute, redistribuite sau utilizate în alt mod în scopuri comerciale.

Orice utilizare a acestui site constituie acordul dumneavoastră cu Termenii și Condițiile și Politica de confidențialitate de mai jos.

Termeni și condiții
Politica de confidențialitate

Notificare privind practicile de 

confidențialitate Notificare de nediscriminare

Clinica Mayo este o organizație nonprofit și veniturile din publicitatea pe web ne ajută să ne susținem misiunea. Clinica 

Mayo nu susține niciunul dintre produsele și serviciile terților promovate.

Politica de publicitate și sponsorizare 

Oportunități de publicitate și sponsorizare

O singură copie a acestor materiale poate fi retipărită numai pentru uz personal necomercial. „Mayo”, „Mayo Clinic”, 

„MayoClinic.org”, „Mayo Clinic Healthy Living” și sigla Mayo Clinic cu trei scuturi sunt mărci comerciale ale Mayo 

Foundation for Medical Education and Research.
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