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metaglipAçıklamalar

Glipizid ve Metformin kombinasyonu, bir tür şeker hastalığı veya tip 2 diyabet adı verilen şeker diyabetinin 
neden olduğu yüksek kan şekeri düzeylerini tedavi etmek için kullanılır. Normalde, yemek yedikten sonra 
pankreasınız, vücudunuzun fazla şekeri daha sonra kullanmak üzere depolamasına yardımcı olmak için 
insülin salgılar. Bu süreç, yiyeceklerin normal sindirimi sırasında meydana gelir. Tip 2 diyabette vücudunuz 
fazla şekeri depolamak için düzgün çalışmaz ve şeker kan dolaşımınızda kalır. Kronik yüksek kan şekeri 
gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Doğru beslenme, tip 2 diyabeti yönetmenin ilk adımıdır, ancak 
vücudunuza yardımcı olması için genellikle ilaçlara ihtiyaç vardır. İki etki ile glipizid ve metformin 
kombinasyonu, vücudunuzun yüksek kan şekeri ile başa çıkmasına yardımcı olur. Glipizid, pankreastan 
insülin salınımını uyararak vücudunuzu kan şekerini depolamaya yönlendirir. Metforminin üç farklı etkisi 
vardır: ince bağırsağınızda şeker emilimini yavaşlatır; ayrıca karaciğerinizin depolanmış şekeri kan şekerine 
dönüştürmesini de durdurur; ve vücudunuzun doğal insülininizi daha verimli kullanmasına yardımcı olur.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesi ile mevcuttur.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur:

Tablet

Kullanmadan önce

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacı almanın riskleri, yapacağı yararlara karşı tartılmalıdır. 
Bu sizin ve doktorunuzun vereceği bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir:

alerjiler

Bu ilaca veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz 
doktorunuza bildirin. Ayrıca başka türde alerjiniz varsa sağlık uzmanınıza söyleyin,
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gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi. Reçetesiz ürünler için etiketi veya ambalaj 
içeriğini dikkatlice okuyun.

Pediatrik

Bu ilaçla ilgili çalışmalar sadece yetişkin hastalarda yapılmıştır ve diğer yaş gruplarında kullanılan 
çocuklarda glipizid ve metformin kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

geriatrik

Bazı yaşlı yetişkinler, bu ilaçların etkilerine karşı genç yetişkinlerden daha duyarlı olabilir. 
Düşük veya yüksek kan şekerinin ilk belirtileri yaşlı erişkinlerde kolayca görülmez veya hiç 
görülmez. Bu, tedavi sırasında düşük kan şekeri gelişme şansını artırabilir. Yaşlı yetişkinlerin 
yaşa bağlı sorunları olma olasılığı daha yüksektir ve yaş arttıkça glipizid ve metformin dikkatli 
kullanılmalıdır. Bu ilaca, böbrek fonksiyonu azalmadıkça, 80 yaşın üzerindeki yetişkinlerde 
başlanmamalıdır.

Emzirme
Emzirme döneminde bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli 
çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce potansiyel faydaları potansiyel risklere karşı 
tartın.

İlaç etkileşimleri

Bazı ilaçların birlikte kullanılmaması gerekirken, bazı durumlarda etkileşim meydana gelse bile 
iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya 
başka önlemler gerekli olabilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi 
birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki 
etkileşimler, potansiyel önemlerine göre seçilmiştir ve her şeyi içermeleri gerekmez.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz sizi bu ilaçla 
tedavi etmemeye veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

asetrizoik asit

diatrizoat

Etiyotlu Yağ

iyobenzamik asit

iyobitridol

iyokarmik Asit

Iosetamik Asit

iyodamit

iyodipamit

iyodiksanol

iyodohippurik asit

iyodopiraset
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iyodoksamik Asit

Ioglikik Asit

Ioglycamic Asit

iyoheksol

iyomeprol

iopamidol

iyopanoik asit

iopentol

iyofendilat

iyopromid

iyopronik Asit

iyoserik asit

iyosimit

Iotasul

iyotalamat

iyotrolan

iyotroksik Asit

oksaglat

İoksitalamik Asit

ipodat

Metrizamid

metrizoik asit

Tiropanoat Sodyum

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı 
durumlarda gerekli olabilir. Her iki ilaç birlikte reçete edilirse, doktorunuz dozu veya ilaçlardan 
birini veya her ikisini ne sıklıkla kullandığınızı değiştirebilir.

akarboz

Aspirin

Balofloksasin

besifloksasin

bupropion

kapmatinib

seritinib

klorokin

siprofloksasin

Dasabuvir

desmopressin
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disopiramid

dofetilid

Dolutegravir

dulaglutid

enoksasin

entakapon

feksinidazol

floroksasin

flumekin

gatifloksasin

gemifloksasin

hidroksiklorokin

Ioversol

lanreotid

levofloksasin

Levoketokonazol

liksisenatid

lomefloksasin

Metreleptin

moksifloksasin

nadifloksasin

Norfloksasin

oktreotid

Ofloksasin

ombitasvir

paritaprevir

pasireotid

pazufloksasin

pefloksasin

Pioglitazon

Porfimer

prulifloksasin

rufloksasin

sitagliptin

sparfloksasin

tafenokin

tiyoktik asit
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tosufloksasin

Vandetanib

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak belirli yan etkilerde artma riskine neden 
olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte reçete 
edilirse, doktorunuz dozu veya ilaçlardan birini veya her ikisini ne sıklıkla kullandığınızı değiştirebilir.

asebutolol

aminolevulinik asit

atenolol

Betaksolol

bisoprolol

Acı kavun

karteolol

karvedilol

seliprolol

simetidin

klaritromisin

Kolesevelam

siklosporin

esmolol

çemen otu

Furazolidon

gemfibrozil

glukomannan

Guar sakızı

Iproniazid

izokarboksazid

labetalol

Levobunolol

Linezolid

Metilen mavisi

metipranolol

metoprolol

moklobemid

nadolol

nebivolol

Nialamid
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oksprenolol

patiromer

Penbutolol

Fenelzin

pindolol

praktolol

prokarbazin

propranolol

Psyllium

ranitidin

Ranolazin

rasajilin

rifampin

safinamid

saksagliptin

Selegilin

sotalol

Timolol

tranilsipromin

verapamil

vorikonazol

Diğer Etkileşimler

Etkileşimler oluşabileceğinden, belirli ilaçlar yemek yerken veya belirli yiyecek türlerini 
yerken veya bunlara yakın bir zamanda kullanılmamalıdır. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün 
kullanmak da etkileşimlerin oluşmasına neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel 
önemlerine göre seçilmiştir ve her şeyi içermeleri gerekmez.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda 
kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu ilacın dozunu veya ne sıklıkla kullandığınızı 
değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımıyla ilgili özel talimatlar verebilir.

etanol

Diğer Tıbbi Sorunlar

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle aşağıdakiler gibi başka tıbbi 
sorunlarınız varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun:

Kanda asit (asidoz veya ketoasidoz) veya

Cerrahi (majör)—Bu koşullara sahip hastalarda diyabetin kontrolüne yardımcı olmak için insülin kullanımı 

en iyisidir.
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Kan zehirlenmesi veya

Dehidrasyon (şiddetli) veya Kalp veya kan 

damarı bozuklukları veya Böbrek hastalığı 

veya

Karaciğer hastalığı—Bu koşullarda laktik asidoz oluşabilir ve metformin içeren bir ilaçla 
ortaya çıkma olasılığı daha da fazladır.

Konjestif Kalp Yetmezliği—Glipizid ve metformin, bu tıbbi duruma sahip hastalarda 
kullanılmamalıdır.

Röntgen muayeneleri ile birlikte kontrast madde adı verilen belirli ilaçları kullanan tıbbi testler 
veya muayeneler gerektiren böbrek, kalp veya diğer problemler - Bu ilaç metformin içerdiğinden, 
herhangi bir tıbbi muayene veya teşhis yaptırmadan önce doktorunuz ilacı almayı bırakmanızı 
tavsiye etmelidir. normalden daha az idrar çıkışına neden olabilecek testler; Böbrek fonksiyonunuz 
test edilir ve normal bulunursa, muayene veya testlerden 48 saat sonra ilacı tekrar almaya 
başlamanız önerilebilir.

Alkol zehirlenmesi veya

Yeterli miktarda gıda alımının eşlik etmediği yorucu egzersiz veya yetersiz 

aktif adrenal bez, uygun şekilde kontrol edilmemiş veya

Yetersiz çalışan hipofiz bezi, uygun şekilde kontrol edilmemiş veya 

Yetersiz beslenme durumu veya

Zayıflamış fiziksel durum veya

Düşük kan şekerine neden olan diğer durumlar—Bu koşullara sahip hastalarda glipizid ve 
metformin içeren bir ilaç alırken kan şekeri düşüklüğü gelişme olasılığı daha yüksek olabilir.

B12 Vitamini eksikliği—Bu durum bu ilaçla daha da kötüleşebilir.

Doğru Kullanım

Doktorunuzun size verdiği özel yemek planına dikkatle uyunuz. Bu, durumunuzu kontrol etmenin en 
önemli kısmıdır ve ilacın düzgün çalışması için gereklidir. Ayrıca, düzenli olarak egzersiz yapın ve belirtilen 
şekilde kanınızda veya idrarınızda şeker olup olmadığını test edin.

Tedavi sırasında oluşabilecek gastrointestinal yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olmak için glipizid 
ve metformin kombinasyonu yemeklerle birlikte alınmalıdır.

dozlama

Bu ilacın dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun talimatlarını veya etiket 
üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler bu ilacın yalnızca ortalama dozlarını içerir. 
Dozunuz farklıysa, doktorunuz söylemedikçe değiştirmeyiniz.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız doz sayısı, dozlar 
arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız sürenin uzunluğu, ilacı kullandığınız tıbbi soruna 
bağlıdır.
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Oral dozaj formu (tabletler) için:
Tip 2 diyabet için:

İlk tedavi için:
Yetişkinler: İlk başta, yemekle birlikte günde bir kez 2,5 miligram (mg) glipizid ve 
250 miligram (mg) metformin. Daha sonra doktorunuz, kan şekeriniz kontrol 
altına alınana kadar iki haftada bir dozunuzu biraz artırabilir.

Çocuklar: Kullanım ve doz doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

İkinci basamak tedavi olarak:

Sabah ve akşam yemekleriyle birlikte günde iki kez 2,5 miligram (mg) glipizid ve 
500 miligram (mg) metformin veya 5 miligram (mg) glipizid ve 500 miligram (mg) 
metformin. Ardından, doktorunuz kan şekeriniz kontrol altına alınana kadar 
dozunuzu birer birer biraz artırabilir. Başlangıç   dozu, halihazırda alınan glipizid 
veya metforminin günlük dozunu aşmamalıdır.

Çocuklar: Kullanım ve doz doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

Daha önce bir sülfonilüre antidiyabetik ajan ve/veya metformin ile tedavi edilen 
hastalar için:

Yetişkinler: Hastaları sülfonilüre artı metforminden glipizid ve metformin 
kombinasyonuna değiştirirken, başlangıç   dozu, alınan glipizid (veya başka bir 
sülfonilürenin eşdeğer dozu) ve metforminin günlük dozunu aşmamalıdır.

Çocuklar: Kullanım ve doz doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

Kaçırılan Doz

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzun 
zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza geri dönün. Çift doz 
yapmayın.

Depolamak

İlacı kapalı bir kapta oda sıcaklığında, ısıdan, nemden ve doğrudan ışıktan uzakta saklayın. 
Donmaktan koruyun.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları saklamayın.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl atmanız gerektiğini sorun.

Önlemler
Doktorunuz, özellikle bu ilacı aldığınız ilk birkaç hafta boyunca, düzenli ziyaretlerinizde 
ilerlemenizi kontrol etmek isteyecektir.

Belirli koşullar altında, çok fazla glipizid ve metformin laktik asidoza neden olabilir. Laktik asidoz 
semptomları şiddetlidir ve hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve genellikle ilaçla ilgili olmayan diğer sağlık 
sorunları mevcut olduğunda ve kalp krizi veya böbrek yetmezliği gibi çok şiddetli olduğunda ortaya 
çıkar. Laktik asidozun semptomları karın veya mide rahatsızlığını içerir;
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iştah azalması; ishal; hızlı, sığ nefes alma; genel rahatsızlık hissi; kas ağrısı veya kramp; ve 
olağandışı uyku hali, yorgunluk veya halsizlik.

Laktik asidoz belirtileri ortaya çıkarsa, derhal acil tıbbi yardım almalısınız.

Sağlık bakım ekibinizden aşağıdakilerle ilgili tüm talimatları dikkatli bir şekilde takip etmeniz çok önemlidir:

Alkol—Alkol içmek ciddi düşük kan şekerine neden olabilir. Bunu sağlık ekibinizle 
görüşün.

Diğer ilaçlar—Doktorunuzla görüşmeden başka ilaçlar almayınız.

Danışmanlık—Diğer aile üyelerinin yan etkilerin nasıl önleneceğini veya ortaya çıkarsa yan etkilere 
nasıl yardımcı olacağını öğrenmesi gerekir. Ayrıca, diyabet hastaları, egzersiz ve diyet değişiklikleri 
gibi yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle meydana gelebilecek diyabet ilacı doz değişiklikleri 
konusunda özel danışmanlığa ihtiyaç duyabilir. Ayrıca diyabetli hastalarda gebelik sırasında 
oluşabilecek sorunlar nedeniyle doğum kontrolü ve gebelik konusunda danışmanlık gerekebilir.

Seyahat—Yeni bir reçetenizi ve tıbbi geçmişinizi yanınızda bulundurun. Normalde yaptığınız gibi bir 
acil duruma hazırlıklı olun. Saat dilimlerini değiştirmeye izin verin ve yemek saatlerinizi mümkün 
olduğunca normal yemek saatlerinize yakın tutun.

Acil durumda—Diyabetinizin neden olduğu bir sorun için acil yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz bir 
zaman olabilir. Bu acil durumlara hazırlıklı olmalısınız. Her zaman bir tıbbi kimlik (ID) bileziği 
veya boyun zinciri takmak iyi bir fikirdir. Ayrıca, cüzdanınızda veya çantanızda şeker hastalığınız 
olduğunu belirten bir kimlik kartı ve tüm ilaçlarınızın bir listesini taşıyın.

Hipoglisemi (düşük kan şekeri) belirtileri arasında kaygı; sarhoş olmaya benzer davranış değişikliği; 
bulanık görme; soğuk terler; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; serin, soluk cilt; düşünmede zorluk; 
uyuşukluk; aşırı açlık; hızlı nabız; baş ağrısı (devam ediyor); mide bulantısı; sinirlilik; kabuslar; huzursuz 
uyku; titreme; konuşma bozukluğu; veya olağandışı yorgunluk veya zayıflık.

Glipizid ve metformin kombinasyonu düşük kan şekerine neden olabilir. Bununla birlikte, bir öğünü veya atıştırmalığı 

geciktirirseniz veya kaçırırsanız, alkol alırsanız, normalden daha fazla egzersiz yaparsanız, mide bulantısı veya kusma 

nedeniyle yemek yiyemezseniz, bazı ilaçlar alırsanız veya başka bir diyabet ilacı türüyle birlikte glipizid ve metformin 

alırsanız da ortaya çıkabilir. Düşük kan şekeri belirtileri, bilinç kaybına (bayılma) yol açmadan tedavi edilmelidir. Farklı 

insanlar düşük kan şekerinin farklı semptomlarını hissederler. Genellikle düşük kan şekerinizin hangi semptomlarına 

sahip olduğunuzu öğrenmeniz, onu hızlı bir şekilde tedavi edebilmeniz için önemlidir.

Düşük kan şekeri semptomları ortaya çıkarsa, glikoz tabletleri veya jel, mısır şurubu, bal veya küp şeker 
yiyin; veya meyve suyu, diyet dışı meşrubat veya suda eritilmiş şeker için. Ayrıca, düşük kan şekeri için 
kanınızı kontrol edin. Glukagon, nöbetler (konvülsiyonlar) veya bilinç kaybı gibi şiddetli semptomların 
ortaya çıktığı acil durumlarda kullanılır. Bir şırınga veya iğne ile birlikte bir glukagon kiti bulundurun ve 
nasıl kullanılacağını öğrenin. Evinizin üyeleri de onu nasıl kullanacaklarını bilmelidir.

Hiperglisemi (yüksek kan şekeri) belirtileri arasında bulanık görme; uyuşukluk; kuru ağız; 
kızarmış, kuru cilt; meyve benzeri nefes kokusu; artan idrara çıkma (sıklık ve hacim); idrarda 
ketonlar; iştah kaybı; uyku hali; mide ağrısı, mide bulantısı veya kusma; yorgunluk; sıkıntılı 
solunum (hızlı ve derin); bilinç kaybı; veya olağandışı susuzluk.
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Her zamanki kadar egzersiz yapmazsanız, ateşiniz veya enfeksiyonunuz varsa, diyabet ilacınızı yeterince almazsanız 

veya bir doz atlarsanız veya aşırı yemek yerseniz veya yemek planınızı takip etmezseniz yüksek kan şekeri oluşabilir.

Yüksek kan şekeri belirtileri ortaya çıkarsa, kan şekeri seviyenizi kontrol edin ve talimatlar 
için sağlık uzmanınızı arayın.

Yan etkiler
Bir ilaç, gerekli etkilerinin yanı sıra bazı istenmeyen etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerin 
tümü ortaya çıkmasa da, ortaya çıkarsa tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın:

Daha yaygın

Endişe

bulanık görme

titreme

soğuk terler

koma
bilinç bulanıklığı, konfüzyon

serin soluk cilt

öksürük

depresyon

baş dönmesi

hızlı nabız

ateş
baş ağrısı

artan açlık

mide bulantısı

sinirlilik

kabuslar

nöbetler

titreme

konuşma bozukluğu

hapşırma

boğaz ağrısı

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

Daha az yaygın

mesane ağrısı

kanlı veya bulanık idrar
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zor, yanma veya ağrılı idrara çıkma, sık 

idrara çıkma dürtüsü

alt sırt veya yan ağrı 

kulaklarda zonklama 

yavaş kalp atışı

Nadir

Karın rahatsızlığı

iştah azalması

ishal

bayılma nöbetleri

hızlı, sığ nefes alma genel 

rahatsızlık hissi kas ağrısı 

veya kramp nefes darlığı

uyku hali

Doz aşımı belirtileri

Karın rahatsızlığı

endişe

sarhoşluğa benzer davranış değişikliği, 

bulanık görme

soğuk terler

koma
bilinç bulanıklığı, konfüzyon

serin, soluk cilt

iştah azalması

ishal

uyuşukluk 

konsantrasyonunda zorluk

aşırı açlık

hızlı nabız

hızlı, sığ nefes alma genel 

rahatsızlık hissi baş ağrısı

kas ağrısı veya kramp mide 

bulantısı

sinirlilik
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kabuslar

huzursuz uyku

nöbetler

titreme

konuşma bozukluğu

olağandışı uyku hali

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

Genellikle tıbbi müdahale gerektirmeyen bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Vücudunuz ilaca uyum 
sağladığı için bu yan etkiler tedavi sırasında kaybolabilir. Ayrıca sağlık uzmanınız, bu yan etkilerin 
bazılarını önlemenin veya azaltmanın yolları hakkında size bilgi verebilir. Aşağıdaki yan etkilerden 
herhangi biri devam ederse veya rahatsız ediciyse veya bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa 
sağlık uzmanınıza danışın:

Daha yaygın

Kas veya kemik ağrısı 

mide ağrısı

kusma

Listelenmeyen diğer yan etkiler de bazı hastalarda ortaya çıkabilir. Başka bir etki fark 
ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya 
bildirebilirsiniz.

Bu belgenin bazı bölümlerinin son güncellenme tarihi: 01 Nisan 2022

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