
Prospect: Informații pentru pacient Komboglyze
®Comprimate filmate 2,5 mg/1000 mg

saxagliptin/clorhidrat de metformină
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect:

1. Ce este Komboglyze și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Komboglyze
3. Cum să luați Komboglyze
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Komboglyze
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Komboglyze și pentru ce se utilizează

Acest medicament conține două substanțe diferite numite:

saxagliptin, parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori DPP-4 (inhibitori dipeptidil peptidază-4) și 
metformin, parte dintr-o clasă de medicamente numite biguanide.

Ambele aparțin unui grup de medicamente numite antidiabetice orale.

Pentru ce se utilizează Komboglyze
Acest medicament este utilizat pentru a trata un tip de diabet numit „diabet zaharat de tip 2”.

Cum funcționează Komboglyze

Saxagliptin și metformin lucrează împreună pentru a vă controla glicemia. Acestea cresc nivelul de insulină după 
masă. De asemenea, scad cantitatea de zahăr produsă de corpul tău. Alături de dietă și exerciții fizice, acest lucru 
ajută la scăderea zahărului din sânge. Acest medicament poate fi utilizat singur sau împreună cu alte medicamente 
antidiabetice, inclusiv insulina.

Pentru a vă controla diabetul, trebuie să faceți dietă și să faceți exerciții fizice, chiar și atunci când luați acest medicament. Prin 
urmare, este important să urmați în continuare sfaturile despre dietă și exerciții fizice de la medicul sau asistenta.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Komboglyze

Nu luați Komboglyze
- Dacă sunteţi alergic la saxagliptină, metformină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6);
Dacă ați avut o reacție alergică gravă (hipersensibilă) la orice alte medicamente similare pe care le 
luați pentru a vă controla glicemia.
Simptomele unei reacții alergice grave pot include:

- Eczemă
- Pete roșii în relief pe piele (urticarie)

-
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- Umflarea feței, buzelor, limbii și gâtului care poate provoca dificultăți la respirație sau la 
înghițire.

Dacă aveți aceste simptome, încetați să luați acest medicament și sunați imediat medicului dumneavoastră sau 
asistentei. Dacă ați avut vreodată o comă diabetică;
Dacă aveți diabet necontrolat, cu, de exemplu, hiperglicemie severă (glicemie crescută), greață, vărsături, 
diaree, pierdere rapidă în greutate, acidoză lactică (vezi „Riscul de acidoză lactică” de mai jos) sau 
cetoacidoză. Cetoacidoza este o afecțiune în care substanțe numite „corpi cetonici” se acumulează în 
sânge și care poate duce la un precomă diabetic. Simptomele includ dureri de stomac, respirație rapidă și 
profundă, somnolență sau respirația dumneavoastră care dezvoltă un miros fructat neobișnuit;

Dacă aveți o funcție renală redusă sever sau probleme cu ficatul;
Dacă ați avut recent un atac de cord sau dacă aveți insuficiență cardiacă sau probleme grave cu circulația 
sângelui sau dificultăți de respirație care ar putea fi un semn al unor probleme cardiace;
Dacă aveți o infecție severă sau sunteți deshidratat (ați pierdut multă apă din 
organism); Dacă alăptați (vezi și „Sarcina și alăptarea”);
Dacă beți o cantitate mare de alcool (fie în fiecare zi, fie numai din când în când) (vă rugăm să consultați 
secțiunea „Komboglyze cu alcool”);

-
-

-
-

-
-
-

Nu luați acest medicament dacă oricare dintre situațiile de mai sus vi se aplică. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul înainte de a lua acest medicament.

Avertismente și precauții: 
Risc de acidoză lactică
Komboglyze poate provoca o reacție adversă foarte rară, dar foarte gravă, numită acidoză lactică, în special dacă 
rinichii dumneavoastră nu funcționează corespunzător. Riscul de a dezvolta acidoză lactică este, de asemenea, crescut 
cu diabet necontrolat, infecții grave, post prelungit sau consum de alcool, deshidratare (vezi informații suplimentare 
mai jos), probleme hepatice și orice afecțiuni medicale în care o parte a corpului are un aport redus de oxigen ( cum ar 
fi boala cardiacă acută severă).
Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră pentru instrucțiuni suplimentare.

Opriți administrarea Komboglyze pentru o perioadă scurtă de timp dacă aveți o afecțiune care poate fi asociată cu 

deshidratarea(pierderi semnificative de fluide corporale), cum ar fi vărsături severe, diaree, febră, expunere la căldură sau dacă beți 

mai puține lichide decât în   mod normal. Discutați cu medicul dumneavoastră pentru instrucțiuni suplimentare.

Opriți administrarea Komboglyze și contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital dacă 
prezentați unele dintre simptomele acidozei lactice., deoarece această afecțiune poate duce la comă. 
Simptomele acidozei lactice includ:

- vărsături
- dureri de stomac (dureri abdominale)
- crampe musculare

- o senzație generală de a nu fi bine cu oboseală severă
- dificultate in respiratie
- scăderea temperaturii corpului și a bătăilor inimii

Acidoza lactică este o urgență medicală și trebuie tratată într-un spital.

Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua Komboglyze

- Dacă aveți diabet de tip 1 (corpul dumneavoastră nu produce insulină). Acest medicament nu trebuie utilizat 
pentru a trata această afecțiune;
Dacă aveți sau ați avut o boală a pancreasului;
Dacă luați insulină sau un medicament antidiabetic cunoscut sub numele de „sulfoniluree”, medicul dumneavoastră 
poate dori să vă reducă doza de insulină sau de sulfoniluree atunci când luați oricare dintre acestea împreună cu acest 
medicament, pentru a evita scăderea zahărului din sânge;
Dacă ați avut reacții alergice la orice alte medicamente pe care le luați pentru a controla cantitatea de 
zahăr din sânge;
Dacă aveți o problemă sau luați un medicament care poate reduce apărarea organismului împotriva infecțiilor;

-
-

-

-
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- Dacă ați avut vreodată insuficiență cardiacă sau aveți alți factori de risc pentru dezvoltarea insuficienței cardiace, 
cum ar fi probleme cu rinichii. Medicul dumneavoastră vă va sfătui cu privire la semnele și simptomele 
insuficienței cardiace. Trebuie să vă sunați imediat medicul, farmacistul sau asistenta dacă prezentați oricare 
dintre aceste simptome. Simptomele pot include, dar nu se limitează la, creșterea dificultății respiratorii, 
creșterea rapidă a greutății și umflarea picioarelor (edem de pedală);

Dacă trebuie să suferiți o intervenție chirurgicală majoră, trebuie să încetați să luați Komboglyze în timpul și pentru o perioadă 
de timp după procedură. Medicul dumneavoastră va decide când trebuie să opriți și când să reluați tratamentul cu 
Komboglyze.

Leziunile cutanate diabetice sunt o complicație frecventă a diabetului. Au fost observate erupții cutanate cu saxagliptin și cu 
anumite medicamente antidiabetice din aceeași clasă cu saxagliptin. Urmați recomandările pentru îngrijirea pielii și a picioarelor 
pe care vi le-au dat medicul sau asistenta. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă întâmpinați vezicule ale pielii, deoarece 
poate fi un semn pentru o afecțiune numită pemfigoid bulos. Medicul dumneavoastră vă poate cere să opriți Komboglyze.

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră sau dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

acest medicament.

Teste sau controale ale rinichilor

În timpul tratamentului cu acest medicament, medicul dumneavoastră vă va verifica funcția rinichilor cel puțin o dată 
pe an sau mai frecvent dacă sunteți în vârstă și/sau dacă aveți o înrăutățire a funcției renale.

Copii si adolescenti
Komboglyze nu este recomandat pentru utilizare la copii și adolescenți sub 18 ani. Nu se știe dacă acest 
medicament este sigur și eficient atunci când este utilizat la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Alte medicamente și Komboglyze
Dacă trebuie să vi se injecteze în sânge un mediu de contrast care conține iod, de exemplu în contextul 
unei radiografii sau al unei scanări, trebuie să încetați să luați Komboglyze înainte sau în momentul 
injectării. Medicul dumneavoastră va decide când vă puteți relua tratamentul cu Komboglyze.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. 
Este posibil să aveți nevoie de teste mai frecvente ale glicemiei și ale funcției renale, sau medicul dumneavoastră poate ajusta 
doza de Komboglyze. Este deosebit de important de menționat următoarele:
-
-
-
-
-
-
-

cimetidină, un medicament utilizat pentru a trata problemele stomacale 

ketoconazolul care este utilizat pentru a trata infecțiile fungice bronhodilatatoare 

(agonişti beta-2) care sunt utilizaţi pentru a trata astmul bronşic diltiazem care este 

utilizat pentru tensiunea arterială crescută

rifampicina, un antibiotic utilizat pentru a trata infecții precum tuberculoza
corticosteroizi, care sunt utilizați pentru a trata inflamația în boli precum astmul și artrita 
carbamazepina, fenobarbitalul sau fenitoina, care sunt utilizați pentru a controla crizele (crisele) sau 
durerea pe termen lung
medicamente care cresc producția de urină (diuretice)
medicamente utilizate pentru tratarea durerii și a inflamației (AINS și inhibitori ai COX-2, cum ar fi 
ibuprofenul și celecoxibul)
anumite medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale (inhibitori ECA și antagoniști ai receptorilor 
de angiotensină II).

-
-

-

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră sau dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

acest medicament.

Komboglyze cu alcool
Evitați consumul excesiv de alcool în timp ce luați Komboglyze, deoarece acest lucru poate crește riscul de 
acidoză lactică (vezi „Atenționări și precauții”).
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Sarcina și alăptarea
Nu luați acest medicament dacă sunteți gravidă sau ați putea rămâne gravidă. Acest lucru se datorează faptului că poate afecta 
copilul.

Nu luați acest medicament dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Acest lucru se datorează faptului că metformina 
trece în laptele uman în cantități mici.

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru sfat înainte de a lua orice medicament.

Conducerea și folosirea utilajelor
Saxagliptin și metformin au o influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Hipoglicemia vă 
poate afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje sau de a lucra în condiții de siguranță și există riscul de 
hipoglicemie atunci când luați acest medicament în asociere cu medicamente despre care se știe că provoacă hipoglicemie, cum 
ar fi insulina și sulfonilureele.

3. Cum să luați Komboglyze

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Dacă medicul dumneavoastră vă prescrie acest medicament împreună cu o sulfoniluree sau insulină, amintiți-vă să luați acest alt medicament 

conform indicațiilor medicului dumneavoastră pentru a obține cele mai bune rezultate pentru sănătatea dumneavoastră.

Cât de mult să ia
- Cantitatea de medicament pe care o veți lua variază în funcție de starea dumneavoastră și de dozele pe care le luați în 

prezent de metformină și/sau comprimate individuale de saxagliptin și metformină. Medicul dumneavoastră vă va spune 
exact doza de acest medicament pe care să o luați.

Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi.-
Dacă aveți o funcție renală redusă, medicul dumneavoastră vă poate prescrie o doză mai mică.

Cum să luați acest medicament

-
-

Luați acest medicament pe cale orală.

Luați cu o masă pentru a reduce șansele de a avea stomac deranjat.

Dietă și exerciții fizice

Pentru a vă controla diabetul, trebuie să faceți dietă și să faceți exerciții fizice, chiar și atunci când luați acest medicament. Prin 
urmare, este important să urmați în continuare sfaturile despre dietă și exerciții fizice de la medicul sau asistenta. În special, 
dacă urmați o dietă pentru controlul greutății pentru diabetici, continuați cu aceasta în timp ce luați acest medicament.

Dacă luați mai mult Komboglyze decât trebuie
Dacă luați mai multe comprimate de Komboglyze decât trebuie, discutați cu un medic sau mergeți imediat la spital. Luați 
cu dumneavoastră pachetul de medicamente.

Dacă uitați să luați Komboglyze
- Dacă uitați să luați o doză din acest medicament, luați-o imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este 

timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza uitată și luați următoarea doză la ora obișnuită.
Nu luați o doză dublă din acest medicament pentru a compensa doza uitată.-

Dacă încetați să luați Komboglyze
Continuați să luați acest medicament până când medicul dumneavoastră vă spune să opriți. Acest lucru este pentru a vă ajuta să vă mențineți glicemia sub 

control.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
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4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Opriți administrarea Komboglyze și contactați imediat un medic dacă observați oricare dintre următoarele reacții 
adverse grave:

- Acidoza lactica, Komboglyze poate provoca o reacție adversă foarte rară (poate afecta până la 1 utilizator din 
10.000), dar foarte gravă, numită acidoză lactică (vezi pct. „Atenționări și precauții”). Dacă se întâmplă acest lucru, 
trebuieîncetați să luați Komboglyze și contactați imediat un medic sau cel mai apropiat spital, deoarece 
acidoza lactică poate duce la comă.
Durere severă și persistentă în abdomen(zona stomacului) care ar putea ajunge până la spate, 
precum și greață și vărsături, deoarece ar putea fi un semn al unui pancreas inflamat (pancreatită).

-

Ar trebui să vă adresați medicului dumneavoastră dacă aveți următorul efect secundar:
- dureri articulare severe.

Alte efecte secundare ale Komboglyze includ: 
Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
-
-
-
-
-
-
-
-

durere de cap

dureri musculare (mialgie)
a fi bolnav sau indigestie (dispepsie)
infecție a structurilor care transportă urina (infecție a tractului urinar) infecție 
a căilor aeriene superioare
nas sau gât inflamat, cum ar fi răceala sau durerea în gât
stomac inflamat (gastrită) sau intestin, uneori cauzată de o infecție (gastroenterită) infecție a 
sinusurilor, uneori cu o senzație de durere și de plenitudine în spatele obrajilor și ochilor (sinuzită)

flatulență
ameţeală
oboseala (oboseala).

-
-
-

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

-
-

dureri articulare (artralgie)

dificultăți în obținerea sau menținerea erecției (disfuncție erectilă).

Reacții adverse observate atunci când luați saxagliptin în 

monoterapie: Uzual

-
-

ameţeală
oboseala (oboseala).

Reacții adverse observate la administrarea saxagliptinului singur sau în combinație: Cu 

frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile):

-
-

constipație
vezicule ale pielii (pemfigoid bulos)

Unii pacienți au avut o scădere mică a numărului unui tip de globule albe (limfocite) prezentate într-un test de 
sânge când saxagliptin a fost utilizat singur sau în asociere. În plus, unii pacienți au raportat erupții cutanate și 
reacții cutanate (hipersensibilitate) în timpul tratamentului cu saxagliptin.

În timpul utilizării după aprobare a saxagliptinului, au fost raportate reacții adverse suplimentare care includ reacții alergice 
grave (anafilaxie) și umflarea feței, buzelor, limbii și gâtului, care pot cauza dificultăți la respirație sau la înghițire. Dacă aveți o 
reacție alergică, încetați să luați acest medicament și sunați imediat medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate 
prescrie un medicament pentru a trata reacția dumneavoastră alergică și un alt medicament pentru diabetul dumneavoastră.
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Reacții adverse observate atunci când luați metformină în 

monoterapie: Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)

-
-
-

greață, vărsături
diaree sau dureri de stomac 

pierderea poftei de mâncare.

Uzual
-un gust metalic în gură.

Foarte rar
-
-
-

scăderea nivelului de vitamina B12 probleme 

hepatice (hepatită) înroșire a pielii (erupții 

cutanate) sau mâncărime.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include orice reacții 

adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul 

sistemului Yellow Card. Site:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store. Raportând 

reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Komboglyze

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister și pe cutie, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Nu utilizați acest medicament dacă ambalajul este deteriorat sau prezintă semne de manipulare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Komboglyze
Substanțele active sunt saxagliptin și clorhidrat de metformină. Fiecare comprimat filmat conține 
saxagliptin 2,5 mg (sub formă de clorhidrat) și 1000 mg clorhidrat de metformină.

Celelalte componente (excipienți) sunt:
-
-

Miezul tabletei: povidona K30, stearat de magneziu.
Film de acoperire: alcool polivinilic, macrogol 3350, dioxid de titan (E171), talc (E553b), oxid de 
fier galben (E172).
Cerneală de imprimare: șelac, lac de aluminiu indigo carmin (E132).-

Cum arată Komboglyze și conținutul ambalajului
- Comprimatele filmate Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg („comprimatele”) sunt de culoare galben pal până la galben 

deschis și ovale, cu „2,5/1000” imprimat pe o față și „4247” imprimat pe cealaltă față, cu cerneală albastră. 
Komboglyze este disponibil în blister de folie de aluminiu. Mărimile ambalajelor sunt de 14, 28, 56 și 60 de 
comprimate filmate în blistere neperforate, cutii multiple care conțin 112 (2 cutii a câte 56) și 196 (7 cutii a câte 
28) comprimate filmate în blistere neperforate și 60 x1 comprimate filmate în blistere perforate cu doză unitară.

-
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Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe 
piață AstraZeneca UK Limited
Capacitate 600 Verde
Luton
LU1 3LU
Regatul Unit

Producător
AstraZeneca UK Limited
Parcul de afaceri Silk Road 
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
Regatul Unit

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în 12/2020

© AstraZeneca 2021

KOMBOGLYZE este o marcă înregistrată a grupului de companii AstraZeneca.

CV 20 0099

Alte surse de informare

Pentru a asculta sau a solicita o copie a acestui pliant în Braille, litere mari sau 
audio, vă rugăm să sunați gratuit:

0800 198 5000

Vă rugăm să fiți gata să oferiți următoarele informații:

Numele produsului

Komboglyze 2,5 mg/1.000 mg comprimate filmate
Numar de referinta

17901/0329


