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แซ็กซากลปิติน/เมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์
อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
- ยานี้กําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี:้

1. Komboglyze คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทานKomboglyze
3. วิธีการใช้ Komboglyze
4. ผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บ Komboglyze
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Komboglyze คืออะไรและใช้สําหรับอะไร

ยานี้มีสารสองชนิดทีเ่รียกว่า:

แซ็กซากลิปตนิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า DPP-4 inhibitors (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors) และ
เมตฟอร์มิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มยาทีเ่รียกว่า biguanides

ทั้งสองอยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่ายาต้านเบาหวานในช่องปาก

Komboglyze ใชส้ําหรับอะไร
ยานี้ใชร้ักษาโรคเบาหวานประเภทหนึ่งที่เรียกว่า 'เบาหวานชนิดที่ 2'

Komboglyze ทํางานอย่างไร
แซ็กซากลิปตนิและเมตฟอร์มินทํางานร่วมกันเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ พวกเขาเพิ่มระดับ
อินซูลินหลังอาหาร พวกเขายังลดปริมาณนํ้าตาลที่ร่างกายของคุณสร้างขึ้น นอกจากการควบคุมอาหารและ
การออกกําลังกายแล้ว ยังช่วยลดนํ้าตาลในเลือดได้อีกด้วย ยานีส้ามารถใช้คนเดียวหรือร่วมกับยารักษาโรคเบา
หวานอื่นๆ รวมทั้งอินซูลิน

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานของคุณ คุณยังต้องควบคุมอาหารและออกกําลังกาย แม้ว่าคุณจะใชย้านี้อยู่ก็ตาม ดังนั้นจึง
เป็นสิ่งสําคัญที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ

2. สิ่งทีคุ่ณต้องรู้ก่อนรับประทานKomboglyze

อย่าใช้Komboglyze
- หากคุณแพ้แซ็กซาลปิติน เมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุว้ในหัวข้อที่ 6)

หากคุณมีอาการแพอ้ย่างรุนแรง (แพ้ง่าย) กับยาอื่นทีค่ล้ายคลึงกันทีคุ่ณใช้เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือดของคุณ
อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจรวมถึง:

- ผื่น
- รอยแดงบนผิวหนังของคุณ (ลมพิษ)

-
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- ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอบวม ซึ่งอาจจะทําให้หายใจหรือกลืนลําบาก

หากคุณมอีาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้ยานีแ้ละโทรหาแพทย์หรือพยาบาลทันที หากคุณเคยมีอาการโคม่าจากเบา
หวาน
หากคุณเป็นเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (นํ้าตาลในเลือดสูง) 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นํ้าหนักลดอย่างรวดเร็ว กรดแลคติก (ดู "ความเสี่ยงของกรดแลคติก" ด้านล่าง) 
หรือภาวะกรดในเลือดสูง Ketoacidosis เป็นภาวะที่สารทีเ่รียกว่า 'ร่างกายของคีโตน' สะสมในเลือดและอาจ
นําไปสู่อาการโคม่าในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วงนอน หรือลมหายใจมี
กลิ่นผลไม้ผิดปกติ

หากคุณมอีาการไตลดลงอย่างรุนแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
หากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวายหรือหากคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการไหลเวียน
โลหิตหรือหายใจลําบากซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาหัวใจ
หากคุณมกีารติดเชื้อรุนแรงหรือขาดนํ้า (สูญเสียนํ้ามากจากร่างกาย); หากคุณกําลังให้นมบุตร (ดู
เพิ่มเติมที่ “การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร”);
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก (ทุกวันหรือบางครั้งเท่านั้น) (โปรดดูหัวข้อ “Komboglyze with 
alcohol”);

-
-

-
-

-
-
-

อย่าใช้ยานี้ถ้าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมีผลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

คําเตือนและข้อควรระวัง: ความ
เสี่ยงของกรดแลคติก
Komboglyze อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีห่ายากมาก แต่ร้ายแรงมากทีเ่รียกว่ากรดแลคติก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าไตของคุณทํางานไมถู่กต้อง ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ การติดเชื้อร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลานาน ภาวะขาดนํ้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) 
ปัญหาเกี่ยวกับตับ และสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนลดลง ( เช่น โรคหัวใจ
เฉียบพลันรุนแรง)
หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ Komboglyze เป็นเวลาสั้น ๆ หากคุณมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดนํ้า(สูญเสียของเหลวใน
ร่างกายอย่างมีนัยสําคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มีไข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่มนํ้าน้อยกว่า
ปกติ พูดคุยกับแพทยข์องคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทยห์รือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที หากคุณพบอาการบาง
อย่างของกรดแลคติกเนื่องจากภาวะนีอ้าจนําไปสูอ่าการโคม่าได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

- อาเจียน
- ปวดท้อง (ปวดท้อง)
- ปวดกล้ามเนื้อ
- รู้สึกไม่สบายตัวเมื่อยล้าอย่างรุนแรง
- หายใจลําบาก
- อุณหภูมิร่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง

กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทยแ์ละต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานKomboglyze
- หากคุณมีโรคเบาหวานประเภท 1 (ร่างกายของคุณไม่ได้ผลิตอินซูลิน) ไม่ควรใช้ยานีเ้พื่อรักษาสภาพนี้

หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน
หากคุณกําลังใชอ้ินซูลินหรือยารักษาโรคเบาหวานทีรู่้จักกันในชื่อ 'sulphonylurea' แพทย์ของคุณอาจ
ต้องการลดปริมาณอินซูลินหรือซัลโฟนีลูเรียเมื่อคุณรับประทานร่วมกับยานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงนํ้าตาลในเลือดตํ่า

หากคุณมีอาการแพย้าอื่น ๆ ที่คุณใช้เพื่อควบคุมปริมาณนํ้าตาลในเลือดของคุณ

หากคุณมีปัญหาหรือทานยาทีส่ามารถลดการป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย

-
-

-

-
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- หากคุณเคยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือมปีัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในการพัฒนาภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น ปัญหาเกี่ยว
กับไต แพทย์ของคุณจะแนะนําคุณถึงอาการและอาการแสดงของภาวะหัวใจล้มเหลว คุณควรโทรหาแพทย์ 
เภสัชกร หรือพยาบาลทันที หากคุณพบอาการเหล่านี้ อาการต่างๆ อาจรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง หายใจถี่เพิ่ม
ขึ้น นํ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเท้าบวม (อาการบวมนํ้าที่เหยียบ)

หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใช้ Komboglyze ในระหว่างและชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังการทําหัตถการ 
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและเมื่อใดทีจ่ะเริ่มการรักษาด้วย Komboglyze

แผลที่ผิวหนังจากเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน พบผื่นแดงร่วมกับแซ็กซากลิปตนิและ
ยารักษาโรคเบาหวานบางชนิดในระดับเดียวกับแซ็กซากลิปตนิ ปฏิบัตติามคําแนะนําสําหรับการดูแลผิวและเท้าที่
แพทย์หรือพยาบาลมอบให้คุณ ติดต่อแพทย์ของคุณหากคุณพบว่ามีตุ่มพองที่ผิวหนัง เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณ
บ่งบอกถึงภาวะทีเ่รียกว่าโรคเพมฟิกอยด์ แพทยข์องคุณอาจขอใหคุ้ณหยุด Komboglyze

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจว่าควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้

ตรวจหรือตรวจไต
ระหว่างการรักษาด้วยยานี้ แพทย์จะตรวจการทํางานของไตอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้น หากคุณเป็นผู้สูง
อายุ และ/หรือหากการทํางานของไตแย่ลง

เด็กและวัยรุ่น
Komboglyze ไม่แนะนําให้ใช้ในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ทราบว่ายานีป้ลอดภัยและมีประสิทธิภาพเมื่อ
ใชใ้นเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปหีรือไม่

ยาอื่นๆ และ Komboglyze
หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์มีเดียมที่มีไอโอดีนเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซ์เรยห์รือ
การสแกน คุณต้องหยุดใช้คอมโบไกลซ์ก่อนหรือในขณะที่ฉีด แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณสามารถเริ่ม
การรักษาด้วย Komboglyze ได้อีกครั้ง

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ คุณอาจ
ต้องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและการทํางานของไตบ่อยๆ หรือแพทย์ของคุณอาจปรับปริมาณของ 
Komboglyze เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งทีจ่ะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี:้
-
-
-
-
-
-
-

cimetidine ยาทีใ่ช้รักษาปัญหากระเพาะ ketoconazole ซึ่งใช้รักษา
โรคติดเชื้อรา bronchodilators (beta-2 agonists) ซึ่งใชร้ักษาโรค
หอบหืด diltiazem ซึ่งใชส้ําหรับความดันโลหิตสูง

ไรแฟมพิซิน ยาปฏิชีวนะทีใ่ช้รักษาโรคติดเชื้อ เช่น วัณโรค
corticosteroids ซึ่งใชร้ักษาอาการอักเสบในโรคต่างๆ เช่น โรคหอบหืดและโรคข้ออักเสบ 
carbamazepine, phenobarbital หรือ phenytoin ซึ่งใช้ในการควบคุมอาการชัก (seizure) หรือความ
เจ็บปวดในระยะยาว
ยาที่เพิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ)
ยาที่ใชร้ักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2 inhibitors เช่น ibuprofen และ 
celecoxib)
ยาบางชนิดสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor 
antagonists)

-
-

-

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ หรือหากคุณไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

คอมโบไลซ์ด้วยแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไปในขณะทีร่ับประทาน Komboglyze เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด
กรดแลคตกิ (ดู "คําเตือนและข้อควรระวัง")
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การตั้งครรภ์และให้นมบุตร
อย่าใช้ยานีห้ากคุณกําลังตั้งครรภห์รืออาจจะตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจส่งผลต่อทารกได้

อย่าใช้ยานีห้ากคุณกําลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมลูก เนื่องจากเมตฟอร์มินผ่านเข้าสู่นํ้านมมนุษยใ์น
ปริมาณเล็กน้อย

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนรับประทานยาใดๆ

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
แซ็กซากลิปตนิและเมตฟอร์มินมอีิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับและการใช้เครื่องจักร ภาวะนํ้าตาลใน
เลือดตํ่าอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถและใชเ้ครื่องจักรหรือทํางานอย่างปลอดภัย และมีความเสี่ยงต่อ
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่าเมื่อทานยานี้ร่วมกับยาทีท่ราบว่าทําให้เกิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า เช่น อินซูลินและซัลโฟนี
ลูเรีย

3. วิธีการใช้ Komboglyze

ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

หากแพทย์ของคุณสั่งยานีร้่วมกับซัลโฟนลีูเรียหรืออินซูลิน อย่าลืมใชย้าอื่นตามทีแ่พทย์กําหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุดสําหรับสุขภาพของคุณ

รับเท่าไหร่คะ
- ปริมาณยาทีคุ่ณจะใชน้ั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพของคุณและปริมาณทีคุ่ณทานในปัจจุบันของเมต

ฟอร์มิน และ/หรือยาเม็ดแซ็กซากลปิตินและเมตฟอร์มินแต่ละเม็ด แพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างชัดเจนถึง
ปริมาณของยาทีต่้องกิน
ปริมาณทีแ่นะนําคือหนึ่งเม็ดวันละสองครั้ง-

หากคุณมีอาการไตลดลง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาให้น้อยลง

วิธีรับประทานยานี้
-
-

กินยานี้ทางปาก
รับประทานอาหารพร้อมอาหารเพื่อลดโอกาสที่คุณจะปวดท้อง

อาหารและการออกกําลังกาย

เพื่อควบคุมโรคเบาหวานของคุณ คุณยังต้องควบคุมอาหารและออกกําลังกาย แม้ว่าคุณจะใช้ยานีอ้ยู่ก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
สําคัญทีจ่ะปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารและการออกกําลังกายจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หากคุณกําลังควบคุมอาหารเพื่อควบคุมนํ้าหนักสําหรับผูป้่วยเบาหวาน ให้รับประทานอาหารต่อไปในขณะที่คุณกําลังใช้ยานี้

หากคุณใช้ Komboglyze มากกว่าที่ควร
ถ้าคุณกินยา Komboglyze มากกว่าที่ควร ให้ปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที นําซองยาไปด้วย

หากคุณลืมรับประทานKomboglyze
- หากคุณลืมกินยานี้ ให้กินทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของคุณ ให้ข้ามมื้อทีล่ืม

ไปและทานมื้อต่อไปตามเวลาปกติ
อย่าใช้ยานีส้องครั้งเพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม-

หากคุณหยุดทานKomboglyze
ใช้ยานี้ต่อไปจนกว่าแพทย์จะสั่งให้คุณหยุด นี้จะช่วยให้นํ้าตาลในเลือดของคุณอยู่ภายใตก้ารควบคุม

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชย้านี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม

หยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทย์ทันทีหากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงดังต่อไปนี้:

- กรดแลคติก, Komboglyze อาจทําให้เกิดอาการหายากมาก (อาจส่งผลกระทบถึง 1 ผู้ใชใ้น 10,000) แต่
ผลข้างเคียงทีร่้ายแรงมากทีเ่รียกว่ากรดแลคติก (ดูหัวข้อ “คําเตือนและข้อควรระวัง”) หากสิ่งนีเ้กิดขึ้นคุณ
ต้องหยุดใช้ Komboglyze และติดต่อแพทยห์รือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที เนื่องจากกรดแลคติกอาจ
ทําให้โคม่าได้
ปวดท้องรุนแรงและต่อเนื่อง(บริเวณท้อง) ทีอ่าจทะลไุปถึงหลังของคุณ รวมทั้งคลื่นไส้และอาเจียน 
เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนอักเสบ)

-

คุณควรโทรหาแพทยห์ากคุณพบผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:
- ปวดข้ออย่างรุนแรง

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ของ Komboglyze ได้แก่ : 
สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
-
-
-
-
-
-
-
-

ปวดหัว
ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดกล้ามเนื้อ)
ป่วยหรือไม่ย่อย (อาการอาหารไมย่่อย)
การติดเชื้อของโครงสร้างที่เป็นพาหะของปัสสาวะ (การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ) การ
ติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบน
จมูกหรือคออักเสบ เช่น เป็นหวัดหรือเจ็บคอ
กระเพาะอาหารอักเสบ (โรคกระเพาะ) หรือลําไส้ ซึ่งบางครั้งเกิดจากการติดเชื้อ (โรคกระเพาะและลําไส้
อักเสบ) การติดเชื้อที่ไซนัส บางครั้งมคีวามรู้สึกเจ็บปวดและอิ่มทีบ่ริเวณแก้มและตา (ไซนัสอักเสบ)

ท้องอืด
อาการวิงเวียนศีรษะ

ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า)

-
-
-

ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน)
-
-

ปวดข้อ (ปวดข้อ)
ความยากลําบากในการรับหรือรักษาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (หย่อนสมรรถภาพทางเพศ)

ผลข้างเคียงที่เห็นไดเ้มื่อรับประทานแซ็กซากลปิตินเพียงอย่าง
เดียว: ทั่วไป
-
-

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความเหนื่อยล้า (ความเหนื่อยล้า)

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อใชแ้ซ็กซากลปิตินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน: 
ไม่ทราบ (ความถี่ไมส่ามารถประมาณไดจ้ากข้อมูลที่มีอยู่):
-
-

ท้องผูก
พุพองของผิวหนัง (bullous pemphigoid)

ผู้ป่วยบางรายมีจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาว (ลมิโฟไซต์) ลดลงเล็กน้อยที่แสดงในการตรวจเลือดเมื่อใชแ้ซ็กซากลิ
ปตินเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้ป่วยบางรายรายงานว่ามีผื่นและปฏิกิริยาทางผิวหนัง (แพ้ง่าย) 
ขณะรับประทานแซ็กซากลปิติน

ระหว่างการใช้แซ็กซากลปิตินภายหลังการอนุมัติ มีรายงานผลข้างเคียงเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงปฏิกิริยาการแพอ้ย่าง
รุนแรง (ภูมิแพ้) และอาการบวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลําคอที่อาจทําใหห้ายใจลําบากหรือกลืนลําบาก หากคุณมี
อาการแพ้ ให้หยุดใช้ยานีแ้ละโทรเรียกแพทย์ของคุณทันที แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อรักษาอาการแพแ้ละยาอื่น
สําหรับโรคเบาหวานของคุณ
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ผลข้างเคียงที่เห็นเมื่อใช้เมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียว: 
พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน)
-
-
-

คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องร่วงหรือปวดท้อง เบื่อ
อาหาร

ทั่วไป
-รสโลหะในปากของคุณ

หายากมาก
-
-
-

ลดระดับวิตามนิบี 12 ปัญหาตับ (ตับ
อักเสบ) รอยแดงของผิวหนัง (ผื่น) หรือ
อาการคัน

การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงได้โดยตรงผ่านโครงการใบเหลือง เว็บไซต์:
www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play หรือ Apple App 
Store โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยใหข้้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธีเก็บ Komboglyze

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลังจาก EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือน
นั้น

เก็บที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 25 องศาเซลเซียส

อย่าใช้ยานีห้ากบรรจุภัณฑ์เสียหายหรือแสดงสัญญาณของการปลอมแปลง

อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ

Komboglyze ประกอบด้วยอะไรบ้าง
สารออกฤทธิ์คือแซ็กซากลปิตินและเมตฟอร์มนิไฮโดรคลอไรด์ ยาเม็ดเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ดประกอบด้วยแซ็กซากลิปติ
น 2.5 มก. (ในรูปของไฮโดรคลอไรด์) และเมตฟอร์มนิ ไฮโดรคลอไรด์ 1,000 มก.

ส่วนผสมอื่นๆ (สารเพิ่มปริมาณ) ได้แก่
-
-

แกนแท็บเล็ต: โพวิโดน K30 แมกนีเซยีมสเตียเรต
การเคลือบฟิล์ม: โพลไีวนิลแอลกอฮอล์, มาโครกอล 3350, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), แป้งโรยตัว (E553b), เหล็ก
ออกไซด์สเีหลือง (E172)
หมึกพิมพ์: ครั่ง, สีครามแดงอลูมิเนียมเลค (E132)-

Komboglyze หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Komboglyze 2.5 มก./1,000 มก. ('เม็ด') มีสเีหลืองซีดถึงสเีหลืองอ่อนและรูปวงรี 

โดยพิมพ์ "2.5/1000" ทีด่้านหนึ่ง และ "4247" พิมพ์อีกด้านหนึ่งด้วยหมึกสีนํ้าเงิน Komboglyze มีอยู่ใน
แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาดแพ็คคือ 14, 28, 56 และ 60 เม็ดเคลือบฟิล์มในแผลพุพองที่ไม่มีรูพรุน หลาย
แพ็คประกอบด้วย 112 เม็ด (2 แพ็ค 56) และ 196 (7 แพ็ค 28) เม็ดเคลือบฟิล์มในแผลไม่มีรูพรุนและ 60 
เม็ดเคลือบฟิล์ม x1 เม็ดในแผลพุพองขนาดหนึ่งหน่วย

-



แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

ขนาดของบรรจุภัณฑ์อาจไมส่ามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถืออนุญาตการตลาด 
AstraZeneca UK Limited
ความสามารถ 600 สีเขียว
Luton
LU1 3LU
ประเทศอังกฤษ

ผู้ผลิต
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park 
Macclesfield
เชสเชียร์
SK10 2NA
ประเทศอังกฤษ

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 12/2020

© แอสตร้าเซเนก้า 2021

KOMBOGLYZE เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท AstraZeneca

CV 20 0099

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

หากต้องการฟังหรือขอสําเนาแผ่นพับนีเ้ป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพใ์หญห่รือไฟล์เสียง 
โปรดโทรติดต่อโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย:

0800 198 5000

โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์
Komboglyze 2.5 มก./1,000 มก. เม็ดเคลือบฟิล์ม

หมายเลขอ้างอิง
17901/0329


