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USA:s varumärke

MetaglipBeskrivningar

Kombinationen av Glipizid och Metformin används för att behandla höga blodsockernivåer som orsakas av 
en typ av diabetes mellitus eller sockerdiabetes som kallas typ 2-diabetes. Normalt, efter att du har ätit, 
frigör din bukspottkörtel insulin för att hjälpa din kropp att lagra överflödigt socker för senare användning. 
Denna process inträffar under normal matsmältning. Vid typ 2-diabetes fungerar inte din kropp ordentligt 
för att lagra överflödigt socker och sockret finns kvar i blodomloppet. Kroniskt högt blodsocker kan leda till 
allvarliga hälsoproblem i framtiden. Rätt kost är det första steget för att hantera typ 2-diabetes men ofta 
behövs mediciner för att hjälpa din kropp. Med två åtgärder hjälper kombinationen av glipizid och 
metformin din kropp att klara av högt blodsocker. Glipizid stimulerar frisättningen av insulin från 
bukspottkörteln och styr din kropp att lagra blodsocker. Metformin har tre olika effekter: det bromsar 
upptaget av socker i tunntarmen; det hindrar också din lever från att omvandla lagrat socker till blodsocker; 
och det hjälper din kropp att använda ditt naturliga insulin mer effektivt.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

Läsplatta

Innan användning

Vid beslut om att använda ett läkemedel måste riskerna med att ta läkemedlet vägas mot nyttan det 
kommer att göra. Detta är ett beslut du och din läkare kommer att fatta. För detta läkemedel bör 
följande övervägas:

Allergier

Tala om för din läkare om du någonsin har haft någon ovanlig eller allergisk reaktion mot detta läkemedel 
eller andra läkemedel. Tala även om för din vårdpersonal om du har andra typer av allergier,
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såsom livsmedel, färgämnen, konserveringsmedel eller djur. För receptfria produkter, läs etiketten eller 
förpackningens ingredienser noggrant.

Pediatrisk

Studier på detta läkemedel har endast gjorts på vuxna patienter och det finns ingen specifik information som 
jämför användningen av glipizid och metformin hos barn med användning i andra åldersgrupper.

Geriatrisk

Vissa äldre vuxna kan vara mer känsliga än yngre vuxna för effekterna av dessa läkemedel. De 
första tecknen på lågt eller högt blodsocker är inte lätt att se eller förekommer inte alls hos 
äldre vuxna. Detta kan öka risken för lågt blodsocker under behandlingen. Äldre vuxna är mer 
benägna att ha åldersrelaterade problem och glipizid och metformin bör användas försiktigt 
när åldern ökar. Detta läkemedel ska inte ges till vuxna över 80 år om inte njurfunktionen inte 
är nedsatt.

Amning
Det finns inga adekvata studier på kvinnor för att bestämma spädbarnsrisk vid användning av detta 
läkemedel under amning. Väg de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan du tar detta 
läkemedel medan du ammar.

Läkemedelsinteraktioner

Även om vissa läkemedel inte bör användas tillsammans alls, kan i andra fall två olika 
läkemedel användas tillsammans även om en interaktion kan inträffa. I dessa fall kan din 
läkare vilja ändra dosen, eller andra försiktighetsåtgärder kan behövas. När du tar detta 
läkemedel är det särskilt viktigt att din läkare vet om du tar något av läkemedlen nedan. 
Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras potentiella betydelse och är inte 
nödvändigtvis heltäckande.

Att använda detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas inte. Din läkare kan 
besluta att inte behandla dig med detta läkemedel eller ändra några av de andra läkemedel du tar.

Acetrizoic Acid

Diatrizoat

Etiodiserad olja

Jobensamsyra

Iobitridol

Jokarminsyra

Jocetamsyra

Jodamid

Jodipamid

jodixanol

Jodhippursyra

Jodopyracet
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Jodoxamsyra

Ioglicic syra

Joglykaminsyra

johexol

Iomeprol

Iopamidol

Iopansyra

Iopentol

Iofendylat

Iopromid

Iopronsyra

Ioserinsyra

Iosimid

Iotasul

Iothalamat

Iotrolan

Iotroxic syra

Ioxaglat

Ioxitalaminsyra

Ipodate

Metrizamid

Metrizoic Acid

Tyropanoatnatrium

Att använda detta läkemedel med något av följande läkemedel rekommenderas vanligtvis inte, men 
kan behövas i vissa fall. Om båda läkemedlen ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller 
hur ofta du använder ett eller båda läkemedlen.

Acarbose

Aspirin

Balofloxacin

Besifloxacin

Bupropion

Capmatinib

Ceritinib

Klorokin

Ciprofloxacin

Dasabuvir

Desmopressin
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Disopyramid

Dofetilid

Dolutegravir

Dulaglutid

Enoxacin

Entakapon

Fexinidazol

Fleroxacin

Flumequine

Gatifloxacin

Gemifloxacin

Hydroxiklorokin

Ioversol

Lanreotid

Levofloxacin

Levoketokonazol

Lixisenatid

Lomefloxacin

Metreleptin

Moxifloxacin

Nadifloxacin

Norfloxacin

Oktreotid

Ofloxacin

Ombitasvir

Paritaprevir

Pasireotid

Pazufloxacin

Pefloxacin

Pioglitazon

Porfimer

Prulifloxacin

Rufloxacin

Sitagliptin

Sparfloxacin

Tafenokin

Tioctic syra
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Tosufloxacin

Vandetanib

Att använda detta läkemedel med något av följande läkemedel kan orsaka en ökad risk för vissa 
biverkningar, men att använda båda läkemedlen kan vara den bästa behandlingen för dig. Om båda 
läkemedlen ordineras tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du använder ett eller båda 
läkemedlen.

Acebutolol

Aminovulinsyra

Atenolol

Betaxolol

Bisoprolol

Bitter melon

Karteolol

Karvedilol

Celiprolol

Cimetidin

Klaritromycin

Colesevelam

Cyklosporin

Esmolol

Bockhornsklöver

Furazolidon

Gemfibrozil

Glucomannan

Guargummi

Iproniazid

Isokarboxazid

Labetalol

Levobunolol

Linezolid

Metylenblå

Metipranolol

Metoprolol

Moklobemid

Nadolol

Nebivolol

Nialamid
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Oxprenolol

Patiromer

Penbutolol

Fenelzin

Pindolol

Praktolol

Prokarbazin

Propranolol

Psyllium

Ranitidin

Ranolazin

Rasagilin

Rifampin

Safinamid

Saxagliptin

Selegilin

Sotalol

Timolol

Tranylcypromin

Verapamil

Vorikonazol

Andra interaktioner

Vissa läkemedel ska inte användas vid eller runt tidpunkten för att äta mat eller äta vissa typer av 
mat eftersom interaktioner kan förekomma. Användning av alkohol eller tobak med vissa 
läkemedel kan också orsaka interaktioner. Följande interaktioner har valts ut på grundval av deras 
potentiella betydelse och är inte nödvändigtvis heltäckande.

Att använda detta läkemedel med något av följande rekommenderas vanligtvis inte, men kan vara 
oundvikligt i vissa fall. Om det används tillsammans kan din läkare ändra dosen eller hur ofta du 
använder detta läkemedel, eller ge dig särskilda instruktioner om användning av mat, alkohol eller 
tobak.

Etanol

Andra medicinska problem

Förekomsten av andra medicinska problem kan påverka användningen av detta läkemedel. Se till att du berättar 
för din läkare om du har några andra medicinska problem, särskilt:

Syra i blodet (acidos eller ketoacidos) eller

Kirurgi (större)—Användning av insulin är bäst för att hjälpa till att kontrollera diabetes hos patienter med dessa 

tillstånd.
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Blodförgiftning eller

Uttorkning (allvarlig) eller Hjärt- eller 

blodkärlstörningar eller Njursjukdom 

eller

Leversjukdom – laktacidos kan uppstå under dessa tillstånd och chanserna att det inträffar är ännu 
större med ett läkemedel som innehåller metformin.

Kongestiv hjärtsvikt – Glipizid och metformin ska inte användas till patienter som har detta 
medicinska tillstånd.

Njure, hjärta eller andra problem som kräver medicinska tester eller undersökningar som använder vissa 
läkemedel som kallas kontrastmedel, med röntgenundersökningar – Eftersom detta läkemedel innehåller 
metformin bör din läkare råda dig att sluta ta det innan du har några medicinska undersökningar eller 
diagnostik tester som kan orsaka mindre urinproduktion än vanligt; du kan få rådet att börja ta läkemedlet 
igen 48 timmar efter undersökningarna eller testerna om din njurfunktion testas och visar sig vara normal.

Alkoholrus eller

Ansträngande träning som inte åtföljs av tillräckligt intag av mat eller 

underaktiv binjure, inte korrekt kontrollerad eller

Underaktiv hypofys, inte ordentligt kontrollerad eller 

Undernärt tillstånd eller

Försvagat fysiskt tillstånd eller

Alla andra tillstånd som orsakar lågt blodsocker - Patienter med dessa tillstånd kan vara mer 
benägna att utveckla lågt blodsocker när de tar en medicin som innehåller glipizid och metformin.

Vitamin B12-brist—Detta tillstånd kan förvärras av denna medicin.

Korrekt användning

Följ noggrant den speciella måltidsplan som din läkare gav dig. Detta är den viktigaste delen av att 
kontrollera ditt tillstånd och är nödvändigt om läkemedlet ska fungera korrekt. Träna också regelbundet 
och testa för socker i ditt blod eller urin enligt anvisningarna.

Kombinationen av Glipizid och metformin ska tas med måltider för att minska de 
gastrointestinala biverkningar som kan uppstå under behandlingen.

Dosering

Dosen av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ din läkares order eller 
anvisningarna på etiketten. Följande information inkluderar endast de genomsnittliga doserna av detta 
läkemedel. Om din dos är annorlunda, ändra den inte om inte din läkare säger åt dig att göra det.

Mängden medicin du tar beror på läkemedlets styrka. Antalet doser du tar varje dag, tiden 
mellan doserna och hur lång tid du tar läkemedlet beror på det medicinska problem som 
du använder läkemedlet för.
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För oral doseringsform (tabletter):
För typ 2-diabetes:

För förstagångsbehandling:

Vuxna: Till en början 2,5 milligram (mg) glipizid och 250 milligram (mg) metformin 
en gång om dagen med en måltid. Sedan kan din läkare öka din dos lite i taget 
varannan vecka tills ditt blodsocker är under kontroll.

Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Som andra linjens terapi:
Oralt, 2,5 milligram (mg) glipizid och 500 milligram (mg) metformin eller 5 
milligram (mg) glipizid och 500 milligram (mg) metformin två gånger om dagen, 
med morgon- och kvällsmål. Sedan kan din läkare öka din dos lite i taget tills ditt 
blodsocker är under kontroll. Startdosen bör inte överstiga den dagliga dosen av 
glipizid eller metformin som redan tas.

Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

För patienter som tidigare behandlats med ett sulfonylurea antidiabetiskt medel och/eller 

metformin:

Vuxna: När patienter byter från en sulfonylurea plus metformin till en kombination av 
glipizid och metformin, bör den initiala dosen inte överstiga den dagliga dosen av 
glipizid (eller motsvarande dos av en annan sulfonylurea) och metformin som togs.

Barn: Användning och dos måste bestämmas av din läkare.

Missad dos
Om du missar en dos av detta läkemedel, ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för din 
nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Dubbla inte 
dosen.

Lagring

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur, borta från värme, fukt och 
direkt ljus. Undvik att frysa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrad medicin eller medicin som inte längre behövs.

Fråga din vårdpersonal hur du ska göra dig av med medicin du inte använder.

Försiktighetsåtgärder

Din läkare kommer att vilja kontrollera dina framsteg vid regelbundna besök, särskilt under de första 
veckorna som du tar detta läkemedel.

Under vissa förhållanden kan för mycket glipizid och metformin orsaka laktacidos. Symtom på 
laktacidos är allvarliga och uppträder snabbt och uppstår vanligtvis när andra hälsoproblem som 
inte är relaterade till läkemedlet är närvarande och är mycket allvarliga, såsom hjärtinfarkt eller 
njursvikt. Symtom på laktacidos inkluderar obehag i buken eller magen;
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minskad aptit; diarre; snabb, ytlig andning; allmän känsla av obehag; muskelsmärta eller 
kramper; och ovanlig sömnighet, trötthet eller svaghet.

Om symtom på laktacidos uppstår bör du omedelbart få akut medicinsk hjälp.

Det är mycket viktigt att noggrant följa alla instruktioner från ditt vårdteam om:

Alkohol – Att dricka alkohol kan orsaka kraftigt lågt blodsocker. Diskutera detta med ditt 
vårdteam.

Andra läkemedel – Ta inte andra läkemedel om de inte har diskuterats med din läkare.

Rådgivning – Andra familjemedlemmar behöver lära sig att förebygga biverkningar eller hjälpa till med 
biverkningar om de uppstår. Patienter med diabetes kan också behöva särskild rådgivning om 
förändringar i doseringen av diabetesmedicin som kan uppstå på grund av livsstilsförändringar, såsom 
förändringar i träning och kost. Dessutom kan rådgivning om preventivmedel och graviditet behövas på 
grund av de problem som kan uppstå hos patienter med diabetes under graviditeten.

Resor—Håll ett färskt recept och din medicinska historia med dig. Var beredd på en 
nödsituation som vanligt. Ta hänsyn till att ändra tidszoner och håll dina måltidstider så 
nära dina vanliga måltidstider som möjligt.

I nödfall—Det kan finnas en tid då du behöver akut hjälp för ett problem som orsakas av din 
diabetes. Du måste vara beredd på dessa nödsituationer. Det är en bra idé att alltid bära ett 
armband eller halskedja. Ha också ett ID-kort i plånboken eller handväskan som säger att 
du har diabetes och en lista över alla dina mediciner.

Symtom på hypoglykemi (lågt blodsocker) inkluderar ångest; beteendeförändring liknande att vara 
berusad; suddig syn; kallsvettning; förvirring; kall, blek hud; svårigheter att tänka; dåsighet; överdriven 
hunger; snabb hjärtslag; huvudvärk (fortsätter); illamående; nervositet; mardrömmar; rastlös sömn; 
skakighet; sluddrigt tal; eller ovanlig trötthet eller svaghet.

Kombinationen av Glipizid och metformin kan orsaka lågt blodsocker. Det kan dock också inträffa om du 
skjuter upp eller missar en måltid eller mellanmål, dricker alkohol, tränar mer än vanligt, inte kan äta på 
grund av illamående eller kräkningar, tar vissa mediciner eller tar glipizid och metformin tillsammans med 
en annan typ av diabetesmedicin. Symtom på lågt blodsocker måste behandlas innan de leder till 
medvetslöshet (svimmar). Olika människor känner olika symptom på lågt blodsocker. Det är viktigt att du lär 
dig vilka symtom på lågt blodsocker du vanligtvis har så att du snabbt kan behandla det.

Om symtom på lågt blodsocker uppstår, ät glukostabletter eller -gel, majssirap, honung eller 
sockerbitar; eller drick fruktjuice, nondiet-läsk eller socker löst i vatten. Kontrollera också ditt blod för 
lågt blodsocker. Glukagon används i akuta situationer när allvarliga symtom som kramper (kramper) 
eller medvetslöshet uppstår. Ha ett glukagonkit tillgängligt tillsammans med en spruta eller nål och 
vet hur man använder det. Medlemmar i ditt hushåll bör också veta hur man använder det.

Symtom på hyperglykemi (högt blodsocker) inkluderar dimsyn; dåsighet; torr mun; rodnad, torr 
hud; fruktliknande andedräkt lukt; ökad urinering (frekvens och volym); ketoner i urinen; 
aptitlöshet; sömnighet; magvärk, illamående eller kräkningar; trötthet; besvärlig andning (snabb 
och djup); medvetslöshet; eller ovanlig törst.
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Högt blodsocker kan uppstå om du inte tränar så mycket som vanligt, har feber eller infektion, inte tar 
tillräckligt eller hoppar över en dos av din diabetesmedicin, eller äter för mycket eller inte följer din 
måltidsplan.

Om symtom på högt blodsocker uppstår, kontrollera din blodsockernivå och ring sedan din 
vårdpersonal för instruktioner.

Bieffekter
Tillsammans med dess nödvändiga effekter kan ett läkemedel orsaka vissa oönskade effekter. Även om 
inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkarvård om de inträffar.

Kontakta din läkare omedelbart om någon av följande biverkningar uppstår:

Vanligare

Ångest

suddig syn

frossa

kallsvettningar

koma
förvirring

kall blek hud

hosta

depression

yrsel

snabba hjärtslag

feber

huvudvärk

ökad hunger

illamående

nervositet

mardrömmar

anfall

skakighet

sluddrigt tal

nysning

öm hals

ovanlig trötthet eller svaghet

Mindre vanligt

Blåssmärta

blodig eller grumlig urin
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svår, brännande eller smärtsam urinering 

frekvent urineringsbehov

smärta i nedre delen av ryggen 

eller sidan bultande i öronen 

långsam hjärtrytm

Sällsynt

Abdominalt obehag

minskad aptit

diarre

svimningsanfall

snabb, ytlig andning allmän 

känsla av obehag 

muskelsmärta eller 

krampande andnöd

sömnighet

Symtom på överdosering

Abdominalt obehag

ångest

beteendeförändring, liknande 

berusning dimsyn

kallsvettningar

koma
förvirring

kall, blek hud

minskad aptit

diarre

svårighet att koncentrera 

sig dåsighet

överdriven hunger

snabba hjärtslag

snabb, ytlig andning allmän 

känsla av obehag 

huvudvärk

muskelvärk eller krampande 

illamående

nervositet
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mardrömmar

orolig sömn

anfall

skakighet

sluddrigt tal

ovanlig sömnighet

ovanlig trötthet eller svaghet

Vissa biverkningar kan uppstå som vanligtvis inte kräver läkarvård. Dessa biverkningar kan 
försvinna under behandlingen eftersom din kropp anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din 
vårdpersonal kanske berätta för dig om sätt att förebygga eller minska några av dessa 
biverkningar. Kontrollera med din läkare om någon av följande biverkningar fortsätter eller är 
besvärande eller om du har några frågor om dem:

Vanligare

Muskel- eller skelettsmärta 

magsmärtor

kräkningar

Andra biverkningar som inte är listade kan också förekomma hos vissa patienter. Om du märker några andra 
effekter, kontrollera med din läkare.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 
1-800-FDA-1088.

Delar av detta dokument senast uppdaterad: 1 april 2022
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