
"מKomboglyze® 2.5 למטופל מידע: אריזה עלון
סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג

hydrochloride/metforminsaxagliptin
 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

:זה בעלון יש מה

משמשת היא ולמהKomboglyze  מהי1.

Komboglyze נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Komboglyze את לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Komboglyze את לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהKomboglyze  מהי1.

:הנקראים שונים חומרים שני מכילה זו תרופה

( 4-מעכביpeptidase dipeptidyl  ,)4-ביגואנידים הנקראות תרופות של ממחלקה חלק, ומטפורמין.
DPPמעכבי הנקראות תרופות של ממחלקה חלקsaxagliptin, 

.הפה דרך סוכרת נוגדי הנקראות תרופות לקבוצת שייכות שתיהן

Komboglyze משמש למה
2'. סוג סוכרת' הנקרא סוכרת בסוג לטיפול משמשת זו תרופה

Komboglyze פועלת כיצד
. ארוחה לאחר האינסולין רמות את מעלים הם. בדם הסוכר ברמת לשלוט כדי יחד פועלים ומטפורמין.

 להוריד עוזר זה, גופנית ופעילות דיאטה עם יחד. שלך הגוף שמייצר הסוכר כמות את מורידים גם הם
 כולל, סוכרת נגד אחרות תרופות עם יחד או לבד זו בתרופה להשתמש ניתן. בדם הסוכר רמת את

Saxagliptin אינסולין

. זו תרופה נוטל אתה כאשר גם, גופנית ופעילות דיאטה לעשות צריך עדיין אתה, שלך בסוכרת לשלוט כדי
.האחות או מהרופא גופנית ופעילות תזונה לגבי העצות אחר לעקוב להמשיך חשוב לכן

Komboglyze נטילת לפני לדעת עליך מה2.

קומבוגליזה ליטול אין
( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או מטפורמין, לסקסאגליפטין אלרגי אתה אם-

6); בסעיף המפורטים
 לשלוט כדי לוקח שאתה אחרת דומה תרופה לכל) יתר רגישות( רצינית אלרגית תגובה לך הייתה אם

.בדם הסוכר ברמת
:לכלול עשויים חמורה אלרגית תגובה של תסמינים

פריחה-
)כוורות( שלך העור על מוגברים אדומים כתמים-

-
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למטופל מידע עלון

.בבליעה או בנשימה לקושי לגרום שעלולה והגרון הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות-

 פעם אי אם. לאחות או לרופא מיד והתקשר התרופה את ליטול הפסק, אלה תסמינים לך יש אם
;סוכרתית תרדמת לך הייתה

בחילות), בדם גבוהה גלוקוז רמת( חמורה היפרגליקמיה, למשל, עם, מבוקרת בלתי סוכרת לך יש אם
 או) להלן" לקטית לחמצת סיכון" ראה( לקטית חמצת, במשקל מהירה ירידה, שלשולים, הקאות,

 עלולים ואשר בדם מצטברים' קטון גופי' הנקראים חומרים שבו מצב הוא קטואצידוזיס. קטו חמצת
 או ישנוניות, ועמוקת מהירה נשימה, בטן כאבי כוללים התסמינים. סוכרתית לתרדמת להוביל

;דופן יוצא פירותי ריח מפתחת נשימתך

;שלך בכבד בעיות או הכליות בתפקוד חמורה ירידה לך יש אם
 או שלך הדם במחזור חמורות בעיות או לב ספיקת אי לך יש אם או לב התקף לאחרונה חטפת אם

;לב לבעיות סימן להיות שיכולים נשימה קשיי
 הריון" גם ראה( מניקה את אם); מגופך מים הרבה איבדת( מיובש או חמור זיהום לך יש אם

");והנקה
 סעיף ראה נא() לעת מעת רק או יום בכל( אלכוהול של גדולה כמות שותה אתה אם

Komboglyze"אלכוהול עם;("

-
-

-
-

-
-
-

 לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אם זו תרופה ליטול אין
.התרופה נטילת

 :זהירות ואמצעי אזהרות
לקטית לחמצת סיכון

 הכליות אם במיוחד, לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה.
, חמורים זיהומים, מבוקרת בלתי סוכרת עם גם גדל לקטית חמצת לפתח הסיכון. כראוי פועלות אינן שלך
 חלק שבו רפואי מצב וכל כבד בעיות), להלן נוסף מידע ראה( התייבשות, אלכוהול צריכת או ממושך צום

Komboglyze) חריפה חמורה לב מחלת  כגון( חמצן של מופחתת   אספקה מכיל מהגוף

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 אובדן(להתייבשות קשור להיות שעשוי מצב לך יש אם קצר לזמןKomboglyze  ליטול הפסק
 פחות שותה אתה אם או לחום חשיפה, חום, שלשולים, קשות הקאות כגון) גוף נוזלי של משמעותי

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח. מהרגיל נוזלים

 חלק חווה אתה אם הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנהKomboglyze  נטילת את הפסק
 לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת להוביל עלול זה מצב שכן, לקטית חמצת של מהתסמינים

:כוללים
הקֲָאָה-
)בטן כאבי( בטן כאבי-
שרירים התכווצות-

קשה עייפות עם טוב לא של כללית תחושה-
לנשום מתקשה-
מופחתים ודופק גוף טמפרטורת-
.חולים בבית בו לטפל ויש רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת

Komboglyze נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח
;זה במצב לטיפול זו בתרופה להשתמש אין). אינסולין מייצר לא שלך הגוף(1  מסוג סוכרת לך יש אם-

;הלבלב של ממחלה סבלת או לך יש אם
 ירצה שלך שהרופא ייתכן', סולפונילאוריאה' המכונה סוכרת נגד תרופה או אינסולין נוטל אתה אם

 על, זו תרופה עם יחד מהם אחד נוטל אתה כאשר הסולפונילאוריאה או האינסולין מינון את להפחית
;בדם נמוכה סוכר מרמת להימנע מנת
;בדם הסוכר בכמות לשלוט כדי לוקח שאתה אחרת תרופה לכל אלרגיות תגובות לך היו אם

;זיהומים מפני הגוף של ההגנה את להוריד שיכולה תרופה נוטל או בעיה לך יש אם

-
-

-

-



למטופל מידע עלון

 בעיות כגון לב ספיקת אי לפתח אחרים סיכון גורמי לך שיש או לב ספיקת אי לך היה פעם אי אם-
 מיד להתקשר עליך. לב ספיקת אי של והתסמינים הסימנים על לך ימליץ שלך הרופא. שלך בכליות
, היתר בין, לכלול יכולים התסמינים. הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא

);דוושה בצקת( הרגליים בכפות ונפיחות במשקל מהירה עלייה, גובר נשימה קוצר

 לאחר מה זמן ולמשך במהלךKomboglyze  לקחת להפסיק חייב אתה, גדול ניתוח לעבור צריך אתה אם
Komboglyze. עם הטיפול את מחדש להתחיל ומתי להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. ההליך

 נגד מסוימות תרופות ועם סקסגליפטין עם נצפתה פריחה. סוכרת של שכיח סיבוך הם סוכרתיים עור נגעי
 נתנו האחות או שהרופא הרגל ובכף בעור לטיפול ההמלצות אחר עקוב. סקסגליפטין כמו סוג באותו סוכרת

 הנקרא למצב סימן להיות עשוי זה שכן, בעור בשלפוחיות נתקל אתה אם שלך הרופא עם קשר צור. לך
Komboglyze. את להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. שוורי פמפיגואיד

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח בטוח אינך אם או, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

בדיקות או כליות בדיקות
 בתדירות או בשנה פעם לפחות שלך הכליות תפקוד את יבדוק שלך הרופא, זו בתרופה הטיפול במהלך
.הכליות בתפקוד החמרה לך יש אם או/ו מבוגר אתה אם יותר גבוהה

נוער ובני ילדים
 בשימוש ויעילה בטוחה זו תרופה אם ידוע לא18.  לגיל מתחת נוער ובני בילדים לשימוש מומלץ אינו.

18Komboglyze  לגיל מתחת נוער ובני בילדים

-Komboglyzeו אחרות תרופות
, סריקה או רנטגן צילום של בהקשר למשל, שלך הדם לזרם יוד המכיל ניגוד חומר הזרקת צריך אתה אם

 להתחיל תוכל מתי יחליט שלך הרופא. ההזרקה בזמן או לפניKomboglyze  נטילת את להפסיק עליך
Komboglyze. עם שלך הטיפול את מחדש

 ייתכן. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 המינון את להתאים עשוי שלך שהרופא או, כליות ותפקודי בדם גלוקוז של יותר תכופות לבדיקות שתזדקק

:הבאים הדברים את להזכיר במיוחד חשובKomboglyze.  של
-
-
-
-
-
-
-

-2 בטא( סימפונות מרחיבי פטרייתיים בזיהומים לטיפול המשמשת
 ליתר המשמש דילטיאזם באסטמה לטיפול המשמשים) אגוניסטים

קיבה בבעיות לטיפול המשמשת תרופהketoconazole  דם לחץ
cimetidine, 
 ,rifampicinשחפת כגון בזיהומים לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה

 פרקים ודלקת אסטמה כמו במחלות בדלקת לטיפול המשמשים, קורטיקוסטרואידים
 כאבים או) התקפים( בהתקפים לשליטה המשמשים, פניטואין או פנוברביטל, קרבמזפין

.טווח ארוכי
)משתנים( השתן ייצור את המגבירות תרופות
 איבופרופן כגוןCOX, -2-וNSAID  מעכבי( ודלקת בכאב לטיפול המשמשות תרופות

)וסלקוקסיב
II). לאנגיוטנסין לקולטן ואנטגוניסטיםACE  מעכבי( גבוה דם בלחץ לטיפול מסוימות תרופות

-
-

-

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם או, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

Komboglyze אלכוהול עם
 לחמצת הסיכון את להגביר עלול שהדבר מכיווןKomboglyze  נטילת בזמן מופרזת אלכוהול מצריכת הימנע
").זהירות ואמצעי אזהרות" ראה( לקטית



למטופל מידע עלון

והנקה הריון
 על להשפיע עלול שזה היא לכך הסיבה. להריון להיכנס עלולה או בהריון את אם זו תרופה ליטול אין

.התינוק

 אם לחלב עובר שמטפורמין היא לכך הסיבה. להניק מתכננת או מניקה את אם זו תרופה ליטול אין
.קטנות בכמויות

.כלשהי תרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל

במכונות ושימוש נהיגה
 עלולה היפוגליקמיה. במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על זניחה השפעה יש ולמטפורמין לסקסאגליפטין

 להיפוגליקמיה סיכון וקיים בטוחה רגל דריסת עם לעבוד או במכונות ולהשתמש לנהוג יכולתך על להשפיע
.וסולפונילאוריאה אינסולין כגון להיפוגליקמיה כגורמות הידועות תרופות עם בשילוב זו תרופה נטילת בעת

Komboglyze את לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

 לפי אחרת תרופה ליטול זכור, אינסולין או סולפונילאוריאה עם יחד זו תרופה רושם שלך הרופא אם
.לבריאותך ביותר הטובות התוצאות את להשיג כדי שלך הרופא הוראות

לקחת כמה
 או/ו מטפורמין של כעת נוטל שאתה ולמינונים למצבך בהתאם משתנה שתיקח התרופה כמות-

 שיש התרופה של המינון את בדיוק לך יגיד שלך הרופא. ומטפורמין סקסאגליפטין של בודדות טבליות
.ליטול

.ביום פעמיים אחת טבליה הוא המומלץ המינון -
.יותר נמוך מינון לרשום עשוי שלך הרופא, מופחת כליות תפקוד לך יש אם

זו תרופה ליטול כיצד
-
-

.הפה דרך זו תרופה קח
.קיבה קלקול לקבל שלך הסיכוי את להפחית כדי ארוחה עם קח

גופנית ופעילות דיאטה

. זו תרופה נוטל אתה כאשר גם, גופנית ופעילות דיאטה לעשות צריך עדיין אתה, שלך בסוכרת לשלוט כדי
 אתה אם, בפרט. האחות או מהרופא גופנית ופעילות תזונה לגבי העצות אחר לעקוב להמשיך חשוב לכן

.התרופה את נוטל שאתה בזמן בכך המשך, סוכרתית במשקל שליטה דיאטת אחר עוקב

צריך שאתה ממהKomboglyze  יותר לוקח אתה אם

 לבית מיד פנה או רופא עם שוחח, צריך שאתה ממהKomboglyze  טבליות יותר לוקח אתה אם
.התרופות חבילת את איתך קח. חולים

קומבוגליזה ליטול שכחת אם
 למנה הזמן הגיע אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, זו תרופה של מנה ליטול שכחת אם-

.הרגיל בזמן שלך הבאה המנה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג, שלך הבאה
.שנשכחה מנה על לפצות כדי זו תרופה של כפולה מנה ליטול אין -

קומבוגליזה ליטול תפסיק אם
 הסוכר ברמת שליטה על לשמור נועד זה. להפסיק לך יגיד שלך שהרופא עד התרופה את לקחת המשך

.בדם

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
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אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

 החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם לרופא מיד ופנהKomboglyze  ליטול הפסק
:הבאות

 מתוך אחד משתמש עד על להשפיע עלולה( מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולהלקטית חמצת-
 אתה קורה זה אם"). זהירות ואמצעי אזהרות" סעיף ראה( לקטית חמצת המכונה מאוד חמורה אך10,000),

 שכן ,הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ולפנות קומבוגליזה ליטול להפסיקKomboglyze , חייב
.לתרדמת להוביל עלולה לקטית חמצת
, והקאות בחילות גם כמו, שלך לגב עד להגיע שעלול) הבטן אזור(בבטן ומתמשכים עזים כאבים
).הלבלב דלקת( דלקתי ללבלב סימן להיות יכול שזה מכיוון

-

:הבאה הלוואי תופעת את חווה אתה אם שלך לרופא להתקשר עליך
.חזקים מפרקים כאבי-

 :כוללותKomboglyze  של אחרות לוואי תופעות
)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח

-
-
-
-
-
-
-
-

ראֹׁש ּכאְבֵ
)מיאלגיה( שרירים כאבי

)דיספפסיה( עיכול הפרעות או חולה להיות
 דרכי של זיהום) השתן בדרכי זיהום( שתן הנושאים המבנים של זיהום

העליונות הנשימה
גרון כאב או הצטננות עם כגון דלקתיים גרון או אף

 של זיהום) גסטרואנטריטיס( זיהום ידי על נגרמת לפעמים, מעיים או) קיבה דלקת( דלקתית קיבה
)סינוסיטיס( שלך והעיניים הלחיים מאחורי ומלאות כאב תחושת עם לפעמים, שלך הסינוסים

הפֲחָהָ
סחְרַחֹורתֶ

).עייפות( עייפות

-
-
-

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
-
-

)ארתרלגיה( פרקים כאבי
).זיקפה הפרעת( זקפה על בשמירה או בקבלת קשיים

בלבד סקסאגליפטין נטילת בעת הנראות לוואי תופעות
מׁשְּותףָ :

-
-

סחְרַחֹורתֶ

).עייפות( עייפות

 לא :בשילוב או לבד סקסאגליפטין נטילת בעת הנראות לוואי תופעות
):הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע

-
-

עצירות
)שופע פמפיגואיד( בעור שלפוחיות

 המוצגים) לימפוציטים( לבנים דם תאי של אחד סוג של במספר קטנה ירידה הייתה מהמטופלים לחלק
 על דיווחו מהמטופלים חלק, בנוסף. בשילוב או לבד בסקסאגליפטין שימוש נעשה כאשר דם בבדיקת

.סקסאגליפטין נטילת בזמן) יתר רגישות( עור ותגובות פריחה

 חמורות אלרגיות תגובות הכוללות נוספות לוואי תופעות דווחו, בסקסאגליפטין אישור לאחר שימוש במהלך
 יש אם. בליעה או נשימה לקשיי לגרום שעלולות והגרון הלשון, השפתיים, הפנים של ונפיחות), אנפילקסיס(

 תרופה לרשום עשוי שלך הרופא. מיד שלך לרופא והתקשר זו תרופה ליטול הפסק, אלרגית תגובה לך
.שלך לסוכרת אחרת ותרופה שלך האלרגית בתגובה לטיפול
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 שכיח :בלבד מטפורמין נטילת בעת הנראות לוואי תופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד

-
-
-

והקאות בחילות
 אובדן בטן כאבי או שלשול
.תיאבון

מׁשְּותףָ
.בפה מתכתי טעם-

מאוד נדיר

-
-
-

 בכבד בעיותB12  ויטמין ברמות ירידה
) פריחה( בעור אדמומיות) הפטיטיס(

.גירוד או

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 אתר. הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
Store App  אוPlay- Google בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:אינטרנט
.Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

Komboglyze את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 תאריךEXP.  לאחר והקרטון   השלפוחית גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

.צלזיוס מעלות-25 ל מתחת אחסן

.חבלה סימני מראה או פגומה האריזה אם זו בתרופה להשתמש אין

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Komboglyze מכיל מה
 ג"מ2.5  מכילה בסרט מצופה טבליה כל. הידרוכלוריד ומטפורמין סקסאגליפטין הם הפעילים החומרים

.הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-1,000 ו) הידרוכלוריד כמו( סקסאגליפטין

:הם) העזר חומרי( האחרים המרכיבים
-
-

stearate. מגנזיוםK30 ,povidone : טבלית ליבת
 תחמוצת(E553b),  טלק(E171),  חמצני דו טיטניום3350,  מאקרוגול, פוליוויניל אלכוהול: סרט ציפוי
(E172). צהוב ברזל

(E132). קרמין אינדיגו אלומיניום אגם, שלאק: להדפסה דיו -

האריזה ותכולתKomboglyze  נראה איך
. אלומיניום נייר   בשלפוחית זמיןx1  מחוררות יחידה במינון בשלפוחיות בסרט מצופות טבליות.-

 רבות חבילות, מחוררות לא בשלפוחיות בסרט מצופות טבליות-60 ו56 28, 14,  הם האריזה גודלי
 לא בשלפוחיות בסרט מצופות טבליות28)  של אריזות(7 -196 ו56)  של אריזות(2 112  המכילות
 עד חיוור צהוב הן') טבליות(' סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג"מKomboglyze .-60 ו מחוררות

2.5  כחולה בדיו, השני בצד מודפס"4247" ו אחד בצד מודפס"2.5/1000"  עם, וסגלגל בהיר צהוב
Komboglyze

-
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