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هيدروكلوريدميتفورمين   /ساكساجليبتين

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

:النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما  Komboglyzeهو ما 1.

كومبوجاليزتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

كومبوجاليزتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Komboglyzeتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Komboglyzeهو ما 1.

تسمى:مختلفتين مادتين على الدواء هذا يحتوي

biguanides.  ، تسمىاألدوية من فئة من جزء وهو والميتفورمين( ، -4peptidase dipeptidyl مثبطات)-4 

DPP  مثبطات ، تسمى األدوية من فئة من جزء وهوsaxagliptin

الفم.طريق عن السكر مضادات تسمى األدوية من مجموعة إلى ينتمي كالهما

Komboglyzeيستخدم ما
2.النوع من السكري مرض يسمى السكري مرض من نوع لعالج الدواء هذا يستخدم

Komboglyzeيعمل كيف
بعد األنسولين مستويات من تزيد الدم. في السكر نسبة في للتحكم معاً  metforminو  Saxagliptinيعمل

الرياضية ، والتمارين الغذائي النظام جانب إلى جسمك. يصنعها التي السكر كمية من تقلل أنها كما األكل.

لمرض مضادة أخرى أدوية مع أو بمفرده الدواء هذا استخدام يمكن الدم. في السكر نسبة خفض في هذا يساعد

األنسولين.ذلك في بما السكر ،

لذلك الدواء. هذا تتناول عندما حتى الرياضة ، وممارسة غذائي نظام اتباع إلى بحاجة تزال ال لديك ، السكري مرض على للسيطرة

ممرضتك.أو طبيبك من الرياضية والتمارين الغذائي بالنظام المتعلقة النصائح اتباع في تستمر أن المهم من

كومبوجاليزتناول قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

كومبوجاليزتتناول ال
(الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو الميتفورمين أو الساكساجليبتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

 ؛)6القسم في المدرجة

على للسيطرة تتناولها مماثلة أخرى أدوية أي تجاه  )الحساسيةشديد (خطير تحسسي فعل رد لديك كان إذا

الدم.في السكر نسبة

يلي:ما الخطير التحسسي الفعل رد أعراض تشمل قد

متسرع-

.)النحلخاليا (الجلد على حمراء بقع ظهور -

-

TITLE - SAXAGLIPTIN + METFORMIN / 
KOMBIGLYZE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-saxagliptin-metformin-kombiglyze-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.7608.pdf
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البلع.أو التنفس في صعوبة يسبب قد الذي والحلق واللسان والشفتين الوجه انتفاخ -

كان إذا الفور. على ممرضتك أو بطبيبك واتصل الدواء هذا تناول عن فتوقف األعراض ، هذه لديك كانت إذا

السكري.غيبوبة مضى وقت أي في لديك

السكر ارتفاع (الشديد الدم سكر فرط المثال ، سبيل على المنضبط ، غير السكري مرض من تعاني كنت إذا

 "اللبنيبالحماض اإلصابة خطر "انظر (لبني حماض للوزن ، سريع فقدان إسهال ، قيء ، غثيان ،  ، )الدمفي
في  "الكيتونيةاألجسام "تسمى مواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه

السريع والتنفس المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. بغيبوبة اإلصابة إلى تؤدي أن ويمكن الدم

التنفس ؛في عادية غير فاكهية رائحة ظهور أو والنعاس ، والعميق ،

الكبد.في مشاكل أو الكلى وظائف في حاد قصور من تعاني كنت إذا

أو الدموية الدورة في خطيرة مشاكل أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا أو قلبية بنوبة مؤخراً أصبت إذا

القلب ؛في مشاكل على عالمة تكون أن يمكن والتي التنفس في صعوبات

إذا  ؛ )جسمكمن الماء من الكثير فقد (الجفاف من تعاني كنت أو شديدة عدوى من تعاني كنت إذا

 ؛)"والرضاعةالحمل "أيضاً أنظري (مرضعة كنت ِ

"قسم على االطالع يرجى ( )فقطآلخر وقت من أو يوم كل إما (الكحول من كبيرة كمية تشرب كنت إذا
 ؛)"الكحولمع كومبوغاليز

-

-

-

-

-

-

-

قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا الدواء هذا تتناول ال

الدواء.هذا تناول

خطر  واإلحتياطات:المحاذير

اللبنيبالحماض اإلصابة

كانت إذا خاصة ًاللبني ، الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً كومبوغليز عقار يسبب قد

المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن ال الكليتان

 ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ، وااللتهابات

أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي الكبد ومشاكل

.)الحادةالقلب
التعليمات.من مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

خسارة (بالجفافمرتبطة تكون قد حالة من تعاني كنت إذا قصيرة لفترة كومبوجاليز تناول عن توقف

سوائل تشرب كنت إذا أو للحرارة التعرض الحمى ، اإلسهال ، الشديد ، القيء مثل (الجسم سوائل في كبيرة

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد. من أقل

بعض واجهت إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل كومبوجاليز تناول عن توقف
يلي:ما اللبني الحماض أعراض تشمل غيبوبة. إلى تؤدي قد الحالة هذه ألن ، اللبنيالحماض أعراض

التقيؤ-

)البطنفي آالم (المعدة في آالم-
العضالتتشنجات-

الشديدالتعب مع الراحة بعدم عام شعور-

التنفسفي صعوبة-

القلبوضربات الجسم حرارة درجة انخفاض-

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد

كومبوجاليزتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الدواء هذا استخدام ينبغي ال . )أنسولينأي جسمك ينتج ال (األول النوع من السكري بداء مصاباً كنت إذا-

الحالة ؛هذه لعالج

البنكرياس.في مرض لديك كان أو مصاباً كنت إذا

طبيبك يرغب فقد  ، 'sulphonylurea'باسم يعُرف السكر لمرض مضاداً دواء ًأو األنسولين تتناول كنت إذا

لتجنب وذلك الدواء ، هذا مع منهما أي تناول عند يوريا السلفونيل أو األنسولين من جرعتك تقليل في

الدم ؛في السكر نسبة انخفاض

الدم.في السكر كمية في للتحكم تتناولها أخرى أدوية أي تجاه حساسية من تعاني كنت إذا

االلتهابات ؛ضد جسمك دفاع من يقلل أن يمكن دواء ًتتناول أو مشكلة لديك كانت إذا

-

-

-

-
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مثل القلب بفشل لإلصابة أخرى خطر عوامل لديك أو القلب في قصور من قبل من عانيت قد كنت إذا-

الصيدلي أو بطبيبك االتصال عليك يجب القلب. قصور وأعراض بعالمات طبيبك سينصحك الكلى. مشاكل

ال المثال سبيل على األعراض ، تشمل أن يمكن األعراض. هذه من أياً واجهت إذا الفور على الممرضة أو

 ؛)الدواسةوذمة (القدمين وتورم الوزن ، في السريعة والزيادة التنفس ، ضيق زيادة الحصر ،

ولبعض اإلجراء أثناء كومبوجاليز تناول عن التوقف عليك فيجب كبرى ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

كومبوجاليز.مع عالجك تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعده. الوقت

مع الجلدي الطفح شوهد السكري. لمرض الشائعة المضاعفات من السكري لمرضى الجلدية اآلفات تعد

saxagliptin  فئة نفس في للسكري المضادة األدوية بعض ومعsaxagliptin . بالعناية الخاصة التوصيات اتبع

تكون فقد الجلد ، في تقرحات واجهت إذا بطبيبك اتصل ممرضتك. أو طبيبك لك قدمها التي والقدم بالبشرة

كومبوجاليز.إيقاف طبيبك منك يطلب قد الفقاعي. الفقاع تسمى حالة على عالمة

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا أو سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

الكلىفحوصات أو فحوصات

متكرر بشكل أو السنة في األقل على واحدة مرة الكلى وظائف بفحص طبيبك سيقوم الدواء ، بهذا العالج أثناء

الكلى.وظائف تدهور من تعاني كنت إذا أو   /ومسناً كنت إذا

والمراهقوناألطفال
كان إذا ما المعروف غير من عاماً. 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في  Komboglyzeباستخدام ينصح ال

عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في استخدامه عند وفعاالً آمناً الدواء هذا

Komboglyzeو األخرى األدوية
األشعة سياق في المثال سبيل على الدم ، مجرى في اليود على يحتوي تباين وسيط من حقنة إلى بحاجة كنت إذا

متى طبيبك سيقرر الحقن. وقت في أو قبل كومبوجاليز تناول عن التوقف عليك يجب الفحص ، أو السينية

كومبوجاليز.مع العالج استئناف يمكنك

من المزيد إلى تحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

المهم من كومبوجاليز. جرعة بتعديل طبيبك يقوم قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز اختبارات

يلي:ما ذكر خاص بشكل

-

-

-

-

-

-

-

الذي كيتوكونازول المعدة مشاكل لعالج يستخدم دواء سيميتيدين ،

(الهوائية الشعب موسعات الفطرية االلتهابات لعالج يستخدم
يستخدم الذي ديلتيازيم الربو لعالج تستخدم التي  )2بيتا ناهضات

الدم.ضغط الرتفاع

السلمثل االلتهابات لعالج يستخدم حيوي مضاد وهو ريفامبيسين ،

المفاصل والتهاب الربو مثل أمراض في االلتهابات لعالج تستخدم والتي القشرية ، الستيرويدات

األلم أو  )النوبات(النوبات على للسيطرة تستخدم والتي الفينيتوين ، أو الفينوباربيتال كاربامازيبين ،

األمدطويل

.)البولمدرات (البول إنتاج من تزيد التي األدوية
مثل  ، 2COX-ومثبطات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (وااللتهابات األلم لعالج المستخدمة األدوية

)والسيليكوكسيباإليبوبروفين
مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج معينة أدوية

.)2األنجيوتنسين

-

-

-

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث متأكداً ، تكن لم إذا أو سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

الكحولمع كومبوجاليز
(اللبني بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد هذا ألن كومبوجاليز تناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "انظر
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والرضاعةالحمل
الطفل.على يؤثر قد ألنه هذا حامال.ً تصبحي أن المحتمل من أو حامال ًكنت إذا الدواء هذا تتناولي ال

اإلنسان حليب في يمر الميتفورمين ألن وذلك لإلرضاع. تخططين أو مرضعة كنت إذا الدواء هذا تأخذي ال

صغيرة.بكميات

دواء.أي تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل

الماكناتواستعمال السياقة
نقص يؤثر قد اآلالت. واستخدام القيادة على القدرة على ضئيل بشكل  metforminو  Saxagliptinعقار يؤثر

نقص حدوث خطر وهناك آمن قدم موطئ مع العمل أو اآلالت واستخدام القيادة على قدرتك على الدم في السكر

والسلفونيل األنسولين مثل الدم في السكر نقص تسبب بأنها معروفة أدوية مع الدواء هذا تناول عند الدم سكر

يوريا.

كومبوجاليزتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

توجيهات حسب اآلخر الدواء هذا تناول فتذكر األنسولين ، أو يوريا سلفونيل مع الدواء هذا طبيبك وصف إذا

لصحتك.النتائج أفضل لتحقيق الطبيب

تأخذكم

  /والميتفورمين من حالياً تتناولها التي والجرعات حالتك على اعتماداً ستتناولها التي الدواء هذا كمية تختلف-

من تناولها يجب التي بالجرعة بالضبط طبيبك سيخبرك . metforminو  saxagliptinمن فردية أقراص أو

الدواء.هذا

اليوم.في مرتين واحد قرص هي بها الموصى الجرعات -

أقل.جرعة طبيبك لك يصف فقد الكلى ، وظائف في قصور من تعاني كنت إذا

الدواءهذا تأخذ كيف

-

-

الفم.طريق عن الدواء هذا تناول

المعدة.في باضطراب اإلصابة في فرصتك لتقليل وجبة مع تناوله

الرياضةوممارسة الغذائي النظام

الدواء. هذا تتناول عندما حتى الرياضة ، وممارسة غذائي نظام اتباع إلى بحاجة تزال ال لديك ، السكري مرض على للسيطرة

وجه على ممرضتك. أو طبيبك من الرياضة وممارسة الغذائي النظام حول النصائح اتباع في تستمر أن المهم من لذلك

الدواء.هذا تناول أثناء ذلك في فاستمر السكري ، لمرضى الوزن في للتحكم غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا الخصوص ،

ينبغيمما أكثر كومبوجاليز تناولت إذا
خذ الفور. على المستشفى إلى اذهب أو الطبيب إلى فتحدث ينبغي ، مما أكثر كومبوجاليز أقراص تناولت إذا

معك.الدواء علبة

كومبوجاليزتناول نسيت إذا

التالية ، الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما فتناولها الدواء ، هذا من جرعة تناول نسيت إذا-

المعتاد.الوقت في التالية الجرعة وتناول الفائتة الجرعة فتجاوز

المنسية.الجرعة لتعويض الدواء هذا من مضاعفة جرعة تأخذ ال -

كومبوجاليزتناول عن توقفت إذا

تحت لديك الدم في السكر نسبة على الحفاظ في للمساعدة هذا بالتوقف. طبيبك يخبرك حتى الدواء هذا تناول في استمر

السيطرة.

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا
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المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الخطيرة الجانبية األعراض من أياً الحظت إذا فوراً بالطبيب واتصل كومبوجاليز تناول عن توقف
:التالية

بين من واحد مستخدم إلى يصل ما على تؤثر قد (جداً نادرة أعراض حدوث في كومبوجاليز يتسبب قد ، اللبنيالحماض-

إذا . )"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم انظر (اللبني الحماض تسمى جداً الخطيرة الجانبية اآلثار ولكن  ، )مستخدم10000

الحماض ألن  الفور ،على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل كومبوجاليز تناول عن توقف عليكيجب هذا حدث

غيبوبة.إلى يؤدي قد اللبني

والقيء ، الغثيان إلى باإلضافة ظهرك ، إلى تصل قد التي  )المعدةمنطقة (البطنفي ومستمر شديد ألم

.)البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب على عالمة تكون أن يمكن حيث
-

التالية:الجانبية األعراض واجهت إذا بطبيبك االتصال عليك يجب

الشديدة.المفاصل آالم-

 :Komboglyzeلـ األخرى الجانبية اآلثار تشمل

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
-

-

-

-

-

-

-

-

الراسصداع

)عضليألم (عضلي ألم
.)الهضمعسر (الهضم عسر أو المرض

المجاري عدوى  )البوليةالمسالك عدوى (البول تحمل التي الهياكل عدوى

العلويةالهوائية

الحلقالتهاب أو الزكام مثل الحلق أو األنف التهاب

في  ء)واألمعاالمعدة التهاب (عدوى بسبب أحياناً يحدث والذي األمعاء ، أو  )المعدةالتهاب (المعدة التهاب

)األنفيةالجيوب التهاب (والعينين الخدين خلف واالمتالء باأللم الشعور مع وأحياناً األنفية ، الجيوب

انتفاخ

دوخة

.)التعب(التعب

-

-

-

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
-

-

)(arthralgiaالمفاصل آالم
.)االنتصابضعف (عليه الحفاظ أو االنتصاب في صعوبات

 بمفرده: saxagliptinتناول عند تظهر التي الجانبية اآلثار

مشترك

-

-

دوخة

.)التعب(التعب

 مجتمعة:أو بمفرده  saxagliptinتناول عند تظهر التي الجانبية اآلثار

:)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
-

-

إمساك

.)الفقاعيالفقاع شبيه (الجلد في تقرحات ظهور

تظهر التي  )الليمفاويةالخاليا (البيضاء الدم خاليا من واحد نوع عدد في طفيف انخفاض المرضى بعض لدى كان

حدوث عن المرضى بعض أبلغ ذلك ، إلى باإلضافة معاً. أو بمفرده  saxagliptinاستخدام عند الدم اختبار في

ساكساجليبتين.تناول أثناء  )الحساسيةفرط (جلدية وتفاعالت جلدي طفح

(خطيرة حساسية تفاعالت تشمل إضافية جانبية آثار عن اإلبالغ تم الموافقة ، بعد  saxagliptinاستخدام أثناء
إذا البلع. أو التنفس في صعوبة يسبب قد الذي والحلق واللسان والشفتين الوجه في وتورم  ، )المفرطةالحساسية

دواء ًطبيبك لك يصف قد الفور. على بطبيبك واتصل الدواء هذا تناول عن فتوقف تحسسي ، فعل رد لديك كان

لديك.السكري لمرض مختلف ودواء لديك التحسسي الفعل رد لعالج
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 وحده:الميتفورمين تناول عند تظهر التي الجانبية اآلثار

)أشخاص10 كل من 1 من أكثر يصيب قد (جداً شائع
-

-

-

والقيءالغثيان

المعدة آالم أو اإلسهال

الشهية.وفقدان

مشترك

فمك.في معدني طعم -

جدانادر

-

-

-

12 ب فيتامين مستويات انخفاض

(الجلد احمرار  )الكبدالتهاب (الكبد مشاكل
حكة.أو  )جلديطفح

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

الكتروني:موقع الصفراء. البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة

yellowcard/www.mhra.gov.uk  عن ابحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple .

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

Komboglyzeتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد والكرتون اللويحة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

مئوية.درجة 25 من أقل حرارة درجة في يحفظ

العبث.عالمات عليها ظهرت أو تالفة العبوة كانت إذا الدواء هذا تستخدم ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.

كومبوجاليزيحتويه ما
مجم 2.5 على مغلف قرص كل يحتوي . hydrochloride metforminو  saxagliptinهي الفعالة المواد

هيدروكلوريد.ميتفورمين مجم 1000 و  )كهيدروكلوريد(ساكساجليبتين

هي: )السواغات(األخرى المكونات

-

-

المغنيسيوم.ستيرات  ، K30بوفيدون القرص: قلب

أكسيد  ، )(E553bالتلك  ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني 3350 ، ماكروغول فينيل ، بولي كحول الفيلم: طالء

.)(E172األصفر الحديد
.)(E132النيلي القرمزي األلمنيوم بحيرة اللك ، الطباعة: حبر -

العبوةمحتويات هي وما كومبوجاليز يبدو كيف
فاتح أصفر إلى باهت أصفر  )"أقراص("بالفيلم مغلفة مجم 1،000   /مجم 2.5Komboglyze أقراص-

بالحبر اآلخر الجانب على مطبوعة  "4247"و واحد جانب على  1000"  /2.5"عليها مطبوع وبيضاوي ،

قرصاً 60 و 56 و 28 و 14 هي العبوات أحجام األلومنيوم. رقائق نفطة في متاح  Komboglyzeاألزرق.

من عبوات 7 (196 و  )56من عبوتين (112 على تحتوي متعددة عبوات مثقوبة ، غير بثور في بالفيلم مغلفاً

واحدة.بجرعة مثقوبة بثور في  x1بالفيلم مغلفة أقراص 60 و مثقبة غير بثور في بالفيلم مغلفاً قرصاً  )28

-
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العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

 Limited التسويقترخيص صاحب

UK AstraZeneca
الخضراءالقدرة 600

لوتون

LU 3LU1
المتحدةالمملكة

الصانع
Limited UK AstraZeneca

بارك بيزنس رود سيلك

ماكليسفيلد

شيشاير

NA 2SK10
المتحدةالمملكة
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2021AstraZeneca ©

AstraZeneca.  شركات لمجموعة مسجلة تجارية عالمة هيKOMBOGLYZE

200099 الذاتية السيرة

للمعلوماتأخرى مصادر

أو كبيرة بأحرف برايل ، بطريقة منها نسخة طلب أو النشرة هذه إلى لالستماع

مجاناً:االتصال يرجى بالصوت ،

0800 1985000

التالية:المعلومات لتقديم االستعداد يرجى

المنتجاسم
مغلفةأقراص مجم 1000   /مجم2.5 كومبوجاليز

المرجعرقم
0329/17901


