
Paket broşürü: Komboglyze hastası için 
bilgiler®2.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler

saksagliptin/metformin hidroklorür
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?:

1. KOMBOGLYZE nedir ve ne için kullanılır?
2. Komboglyze'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Komboglyze nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Komboglyze nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. KOMBOGLYZE nedir ve ne için kullanılır?

Bu ilaç, adı verilen iki farklı madde içerir:

DPP-4 inhibitörleri (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri) adı verilen bir ilaç sınıfının parçası olan saksagliptin ve 
biguanidler adı verilen bir ilaç sınıfının parçası olan metformin.

Her ikisi de oral anti-diyabetik adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Komboglyze ne için kullanılır?
Bu ilaç, 'tip 2 diyabet' adı verilen bir şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.

Komboglyze nasıl çalışır?
Saksagliptin ve metformin, kan şekerinizi kontrol etmek için birlikte çalışır. Yemekten sonra insülin seviyelerini 
arttırırlar. Ayrıca vücudunuz tarafından yapılan şeker miktarını da düşürürler. Diyet ve egzersizle birlikte bu, 
kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olur. Bu ilaç tek başına veya insülin dahil diğer antidiyabetik ilaçlarla 
birlikte kullanılabilir.

Diyabetinizi kontrol altına almak için bu ilacı alıyor olsanız bile diyet ve egzersiz yapmanız gerekir. Bu nedenle, 
doktorunuzun veya hemşirenizin diyet ve egzersizle ilgili tavsiyelerine uymaya devam etmeniz önemlidir.

2. Komboglyze'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Komboglyze'i kullanmayınız.
- Saksagliptin, metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 

6'da listelenmiştir);
Kan şekerinizi kontrol etmek için aldığınız diğer benzer ilaçlara karşı ciddi bir alerjik (aşırı 
duyarlı) reaksiyonunuz olduysa.
Ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri şunları içerebilir:

- Döküntü
- Cildinizde kabarık kırmızı lekeler (kurdeşen)

-
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- Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda nefes alma veya yutma güçlüğüne neden 
olabilecek şişme.

Bu belirtilere sahipseniz, bu ilacı almayı bırakın ve hemen doktorunuzu veya hemşirenizi arayın. Daha 
önce diyabetik koma geçirdiyseniz;
Şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), mide bulantısı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, laktik asidoz 
(aşağıdaki "Laktik asidoz riski" bölümüne bakınız) veya ketoasidoz gibi kontrol altına alınamayan 
diyabetiniz varsa. Ketoasidoz, 'keton cisimcikleri' adı verilen maddelerin kanda biriktiği ve diyabetik 
prekomaya yol açabilen bir durumdur. Semptomlar arasında mide ağrısı, hızlı ve derin nefes alma, 
uyku hali veya nefesinizde olağandışı bir meyve kokusu oluşması;

Böbrek fonksiyonunuz ciddi derecede azalmışsa veya karaciğerinizle ilgili sorunlarınız varsa;

Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kalp yetmezliğiniz veya kan dolaşımınızda ciddi problemleriniz 
varsa veya kalp problemlerinin belirtisi olabilecek nefes almada güçlük çekiyorsanız;
Şiddetli bir enfeksiyonunuz varsa veya susuz kaldıysanız (vücudunuzdan çok fazla su 
kaybettiyseniz); Emziriyorsanız (“Hamilelik ve emzirme” bölümüne de bakınız);
Çok miktarda alkol alıyorsanız (her gün veya sadece ara sıra) (lütfen “Alkolle 
Komboglyze” bölümüne bakınız);

-
-

-
-

-
-
-

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı almayınız. Emin değilseniz, bu ilacı almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler: 
Laktik asidoz riski
Komboglyze, özellikle böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok 
ciddi bir yan etkiye neden olabilir. Kontrolsüz diyabet, ciddi enfeksiyonlar, uzun süreli açlık veya alkol 
alımı, dehidratasyon (aşağıdaki daha fazla bilgiye bakınız), karaciğer sorunları ve vücudun bir 
bölümünün oksijen arzının azaldığı herhangi bir tıbbi durum ile laktik asidoz gelişme riski de artar 
( Akut şiddetli kalp hastalığı gibi).
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Dehidrasyon ile ilişkili olabilecek bir durumunuz varsa, kısa bir süre için KOMBOGLYZE 
almayı bırakın.(Şiddetli kusma, ishal, ateş, sıcağa maruz kalma veya normalden daha az sıvı içme 
gibi önemli vücut sıvıları kaybı). Daha fazla talimat için doktorunuzla konuşun.

Laktik asidoz semptomlarından bazılarını yaşarsanız, KOMBOGLYZE almayı bırakın ve derhal bir 
doktora veya en yakın hastaneye başvurun., çünkü bu durum komaya neden olabilir. Laktik asidoz 
belirtileri şunları içerir:

- kusma
- mide ağrısı (karın ağrısı)
- kas krampları
- şiddetli yorgunlukla birlikte genel bir iyi olmama hissi
- nefes almakta zorlanma
- azaltılmış vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Komboglyze'i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
- Tip 1 diyabetiniz varsa (vücudunuz hiç insülin üretmiyorsa). Bu ilaç bu durumu tedavi 

etmek için kullanılmamalıdır;
Pankreas hastalığınız varsa veya geçirdiyseniz;
İnsülin veya 'sülfonilüre' olarak bilinen bir antidiyabetik ilaç alıyorsanız, kan şekerinizin 
düşmesini önlemek için doktorunuz bu ilaçla birlikte aldığınızda insülin veya 
sülfonilüre dozunuzu azaltmak isteyebilir;
Kanınızdaki şeker miktarını kontrol etmek için aldığınız diğer ilaçlara karşı alerjik 
reaksiyonlarınız olduysa;
Bir sorununuz varsa veya vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savunmasını azaltabilecek bir ilaç kullanıyorsanız;

-
-

-

-
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- Daha önce kalp yetmezliğiniz olduysa veya böbreklerinizle ilgili sorunlar gibi kalp yetmezliği gelişimi 
için başka risk faktörleriniz varsa. Doktorunuz kalp yetmezliğinin belirti ve semptomlarını size 
bildirecektir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu, eczacınızı veya 
hemşirenizi aramalısınız. Belirtiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, artan nefes darlığı, kiloda 
hızlı artış ve ayaklarda şişme (pedal ödemi);

Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Komboglyze almayı 
bırakmalısınız. Komboglyze ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine 
doktorunuz karar verecektir.

Diyabetik deri lezyonları diyabetin sık görülen bir komplikasyonudur. Saksagliptin ve saksagliptin ile aynı 
sınıftaki bazı antidiyabetik ilaçlarla döküntü görülmüştür. Doktorunuz veya hemşirenizin size verdiği cilt ve 
ayak bakımı önerilerine uyunuz. Büllöz pemfigoid adı verilen bir durumun belirtisi olabileceğinden, deride 
kabarma ile karşılaşırsanız doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz Komboglyze'ı durdurmanızı isteyebilir.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz.

Böbrek testleri veya kontrolleri

Bu ilacın tedavisi sırasında doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya yaşlıysanız 
ve/veya böbrek fonksiyonunuz kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Komboglyze'in çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez. Bu ilacın çocuklarda ve 
18 yaşın altındaki ergenlerde kullanıldığında güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Diğer ilaçlar ve Komboglyze
Örneğin bir röntgen veya tarama sırasında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast madde enjeksiyonu 
yapmanız gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında KOMBOGLYZE almayı bırakmalısınız. 
Komboglyze ile tedavinize ne zaman yeniden başlayabileceğinize doktorunuz karar verecektir.

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz. Daha sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir veya doktorunuz Komboglyze 
dozunu ayarlayabilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:
-
-
-
-
-
-
-

Mide sorunlarının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin Mantar 
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ketokonazol Astım tedavisinde 
kullanılan bronkodilatörler (beta-2 agonistleri) Yüksek tansiyon için 
kullanılan diltiazem
tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin

Astım ve artrit gibi hastalıklarda iltihabı tedavi etmek için kullanılan kortikosteroidler, nöbetler 
(nöbetler) veya uzun süreli ağrıları kontrol etmek için kullanılan karbamazepin, fenobarbital veya 
fenitoin
idrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler)
ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID 
ve COX-2 inhibitörleri)
yüksek tansiyon tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri).

-
-

-

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz.

Alkol ile Komboglize
Laktik asidoz riskini artırabileceğinden, Komboglyze kullanırken aşırı alkol alımından 
kaçının (bkz. "Uyarılar ve önlemler").
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Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya hamile kalma ihtimaliniz varsa bu ilacı almayın. Çünkü bebeği 
etkileyebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız bu ilacı almayınız. Bunun nedeni, metforminin insan 
sütüne küçük miktarlarda geçmesidir.

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma
Saksagliptin ve metforminin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi 
vardır. Hipoglisemi, araç ve makine kullanma ya da güvenli bir şekilde çalışma yeteneğinizi 
etkileyebilir ve bu ilacı insülin ve sülfonilüreler gibi hipoglisemiye neden olduğu bilinen ilaçlarla 
birlikte kullanırken hipoglisemi riski vardır.

3. Komboglyze nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Doktorunuz bu ilacı bir sülfonilüre veya insülin ile birlikte reçete ediyorsa, sağlığınız için en iyi sonuçları 
elde etmek için bu diğer ilacı doktorunuzun önerdiği şekilde almayı unutmayın.

ne kadar alınır
- Alacağınız bu ilacın miktarı, durumunuza ve halihazırda aldığınız metformin ve/veya 

saksagliptin ve metformin tabletlerinin dozlarına bağlı olarak değişir. Doktorunuz size 
tam olarak bu ilacın dozunu söyleyecektir.
Önerilen doz günde iki kez bir tablettir.-

Böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir.

Bu ilaç nasıl alınır
-
-

Bu ilacı ağızdan al.
Mide rahatsızlığı yaşama şansınızı azaltmak için yemekle birlikte alın.

Diyet ve egzersiz
Diyabetinizi kontrol altına almak için, bu ilacı alıyor olsanız bile yine de diyet ve egzersiz yapmanız gerekir. 
Bu nedenle, doktorunuzun veya hemşirenizin diyet ve egzersizle ilgili tavsiyelerine uymaya devam 
etmeniz önemlidir. Özellikle, diyabetik bir kilo kontrolü diyeti uyguluyorsanız, bu ilacı alırken buna devam 
edin.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Komboglyze kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Komboglyze tablet kullandıysanız, bir doktorla konuşun veya hemen bir 
hastaneye gidin. İlaç paketini yanınıza alın.

Komboglyze'i kullanmayı unutursanız
- Bu ilacın bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzun 

zamanı geldiyse, unuttuğunuz dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alın.
Unutulan bir dozu telafi etmek için bu ilacın çift dozunu almayınız.-

Komboglyze almayı bırakırsanız
Doktorunuz size bırakmanızı söyleyene kadar bu ilacı almaya devam edin. Bu, kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı 

olmak içindir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
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4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, KOMBOGLYZE almayı bırakın ve hemen bir 
doktora başvurun.:
- Laktik asit, Komboglyze çok nadir (10.000'de 1 kullanıcıyı etkileyebilir), ancak laktik asidoz adı verilen çok 

ciddi bir yan etkiye neden olabilir ("Uyarılar ve önlemler" bölümüne bakın). Bu olursa, yapmalısın
KOMBOGLYZE almayı bırakın ve hemen bir doktor veya en yakın hastane ile iletişime geçin, çünkü 
laktik asidoz komaya neden olabilir.
Karında şiddetli ve kalıcı ağrı(İltihaplı bir pankreasın (pankreatit) belirtisi olabileceğinden 
mide bulantısı ve kusmanın yanı sıra sırtınıza kadar ulaşabilen mide bölgesi).

-

Aşağıdaki yan etkiyi yaşarsanız doktorunuzu aramalısınız:
- şiddetli eklem ağrısı.

Komboglyze'nin diğer yan etkileri şunlardır: 
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-
-
-
-
-
-
-

baş ağrısı
kas ağrısı (miyalji)
hasta olmak veya hazımsızlık (hazımsızlık)
idrar taşıyan yapıların enfeksiyonu (idrar yolu enfeksiyonu) üst 
solunum yollarının enfeksiyonu
soğuk algınlığı veya boğaz ağrısı gibi iltihaplı burun veya boğaz
bazen bir enfeksiyondan (gastroenterit) kaynaklanan sinüs iltihabı, bazen yanaklarınızın ve 
gözlerinizin arkasında ağrı ve dolgunluk hissi (sinüzit) ile birlikte iltihaplı mide (gastrit) veya bağırsak

şişkinlik
baş dönmesi

yorgunluk (yorgunluk).

-
-
-

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-

eklem ağrısı (artralji)
ereksiyon elde etme veya sürdürmede zorluklar (erektil disfonksiyon).

Tek başına saksagliptin alırken görülen yan etkiler: 
Yaygın
-
-

baş dönmesi

yorgunluk (yorgunluk).

Saksagliptin tek başına veya kombinasyon halinde alındığında görülen 
yan etkiler: Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor):
-
-

kabızlık
ciltte kabarma (büllöz pemfigoid)

Saksagliptin tek başına veya kombinasyon halinde kullanıldığında, bazı hastalarda bir kan testinde 
gösterilen bir tür beyaz kan hücresi (lenfosit) sayısında küçük bir azalma olmuştur. Ek olarak, bazı hastalar 
saksagliptin alırken döküntü ve deri reaksiyonları (aşırı duyarlılık) bildirmiştir.

Saksagliptin'in onay sonrası kullanımı sırasında, ciddi alerjik reaksiyonları (anafilaksi) ve nefes 
alma veya yutma güçlüğüne neden olabilen yüz, dudaklar, dil ve boğazın şişmesini içeren ek yan 
etkiler bildirilmiştir. Alerjik reaksiyonunuz varsa, bu ilacı almayı bırakın ve hemen doktorunuzu 
arayın. Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için farklı bir 
ilaç reçete edebilir.
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Tek başına metformin alırken görülen yan etkiler: Çok 
yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
-
-
-

bulantı kusma
ishal veya mide ağrısı 
iştah kaybı.

Yaygın
-ağzınızda metalik bir tat.

Çok nadir
-
-
-

B12 vitamini düzeylerinde azalma 
karaciğer sorunları (hepatit) ciltte kızarıklık 
(döküntü) veya kaşıntı.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca yan etkileri doğrudan Sarı Kart Programı aracılığıyla da 
bildirebilirsiniz. İnternet sitesi:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow 
Card'ı arayın. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Komboglyze nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı, EXP'den sonra blister ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

25°C'nin altında saklayın.

Ambalaj hasarlıysa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa bu ilacı kullanmayın.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler

Komboglyze'in içeriği
Aktif maddeler saksagliptin ve metformin hidroklorürdür. Her film kaplı tablet, 2.5 mg 
saksagliptin (hidroklorür olarak) ve 1.000 mg metformin hidroklorür içerir.

Diğer bileşenler (yardımcı maddeler):
-
-

Tablet çekirdeği: povidon K30, magnezyum stearat.
Film kaplama: polivinil alkol, makrogol 3350, titanyum dioksit (E171), talk (E553b), demir 
oksit sarısı (E172).
Baskı mürekkebi: gomalak, indigo carmine alüminyum lake (E132).-

Komboglyze neye benziyor ve paketin içeriği
- Komboglyze 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler ('tabletler'), mavi mürekkeple bir tarafında 

"2.5/1000" ve diğer tarafında "4247" baskısı bulunan uçuk sarı ila açık sarı ve ovaldir. 
Komboglyze, alüminyum folyo blisterde mevcuttur. Paket boyutları, deliksiz blisterlerde 14, 28, 
56 ve 60 film kaplı tablet, 112 (2 paket 56'lık) ve 196 (7 paket 28'lik) içeren çoklu ambalajlarda 
deliksiz blisterlerde ve 60 film kaplı tablettir. Delikli birim doz blisterlerde x1 film kaplı tabletler.

-



Hasta Bilgi Broşürü

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
AstraZeneca Birleşik Krallık Sınırlı
600 Kapasiteli Yeşil
Luton
LU1 3LU
Birleşik Krallık

Üretici firma
AstraZeneca Birleşik Krallık Sınırlı

İpek Yolu İş Parkı 
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
Birleşik Krallık

Bu broşür en son 12/2020 tarihinde revize edilmiştir.

© AstraZeneca 2021

KOMBOGLYZE, AstraZeneca şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır.

Özgeçmiş 20 0099

Diğer bilgi kaynakları

Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep 
etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:

0800 198 5000

Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

Ürün adı
Komboglyze 2.5 mg/1.000 mg film kaplı tabletler

Referans numarası
17901/0329


