
Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente na 

Komboglyze®2.5 mg/1,000 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

saxagliptin/metformin hydrochloride
Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang posibleng side 

effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito:

1. Ano ang Komboglyze at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Komboglyze
3. Paano uminom ng Komboglyze
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Komboglyze
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Komboglyze at para saan ito ginagamit

Ang gamot na ito ay naglalaman ng dalawang magkaibang sangkap na tinatawag na:

saxagliptin, bahagi ng isang klase ng mga gamot na tinatawag na DPP-4 inhibitors (dipeptidyl peptidase-4 inhibitors), at metformin, 

bahagi ng isang klase ng mga gamot na tinatawag na biguanides.

Parehong nabibilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na oral anti-diabetics.

Ano ang gamit ng Komboglyze
Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng diabetes na tinatawag na 'type 2 diabetes'.

Paano gumagana ang Komboglyze

Ang Saxagliptin at metformin ay nagtutulungan upang kontrolin ang iyong asukal sa dugo. Pinapataas nila ang mga antas ng insulin 

pagkatapos kumain. Pinabababa rin nila ang dami ng asukal na ginawa ng iyong katawan. Kasama ng diyeta at ehersisyo, 

nakakatulong ito na mapababa ang iyong asukal sa dugo. Ang gamot na ito ay maaaring gamitin nang mag-isa o kasama ng iba 

pang mga gamot na antidiabetic, kabilang ang insulin.

Upang makontrol ang iyong diyabetis, kailangan mo pa ring mag-diet at mag-ehersisyo, kahit na iniinom mo ang 
gamot na ito. Kaya mahalagang sundin ang payo tungkol sa diyeta at ehersisyo mula sa iyong doktor o nars.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng Komboglyze

Huwag uminom ng Komboglyze

- Kung ikaw ay allergic sa saxagliptin, metformin o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista 
sa seksyon 6);
Kung nagkaroon ka ng malubhang reaksiyong allergic (hypersensitive) sa anumang iba pang katulad na mga gamot na iniinom mo upang 

makontrol ang iyong asukal sa dugo.

Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerhiya ay maaaring kabilang ang:

- Rash
- Nakataas na pulang patak sa iyong balat (mga pantal)

-
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- Pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga o 
paglunok.

Kung mayroon kang mga sintomas na ito, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at tawagan kaagad ang iyong doktor o nars. Kung 

nagkaroon ka na ng diabetic coma;

Kung mayroon kang hindi makontrol na diabetes, na may, halimbawa, malubhang hyperglycaemia (mataas na glucose sa dugo), 

pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, mabilis na pagbaba ng timbang, lactic acidosis (tingnan ang "Peligro ng lactic acidosis" sa 

ibaba) o ketoacidosis. Ang Ketoacidosis ay isang kondisyon kung saan ang mga sangkap na tinatawag na 'ketone bodies' ay 

naipon sa dugo at maaaring humantong sa isang pre-coma ng diabetes. Kasama sa mga sintomas ang pananakit ng tiyan, 

mabilis at malalim na paghinga, antok o ang iyong paghinga ay nagkakaroon ng kakaibang amoy ng prutas;

Kung nabawasan mo nang husto ang paggana ng bato o mga problema sa iyong atay;
Kung kamakailan kang inatake sa puso o kung mayroon kang pagpalya sa puso o malubhang problema sa sirkulasyon 
ng iyong dugo o nahihirapan sa paghinga na maaaring senyales ng mga problema sa puso;
Kung mayroon kang matinding impeksyon o dehydrated (nawalan ng maraming tubig mula sa iyong katawan); 
Kung ikaw ay nagpapasuso (tingnan din ang "Pagbubuntis at pagpapasuso");
Kung umiinom ka ng maraming alkohol (alinman sa araw-araw o paminsan-minsan lamang) (pakitingnan ang 
seksyong "Komboglyze na may alkohol");

-
-

-
-

-
-
-

Huwag inumin ang gamot na ito kung ang alinman sa mga nabanggit ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong doktor o 

parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito.

Mga babala at pag-iingat: 
Panganib ng lactic acidosis
Ang Komboglyze ay maaaring magdulot ng isang napakabihirang, ngunit napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis, lalo na kung 

ang iyong mga bato ay hindi gumagana ng maayos. Ang panganib na magkaroon ng lactic acidosis ay tumataas din sa hindi makontrol na 

diabetes, malubhang impeksyon, matagal na pag-aayuno o pag-inom ng alak, dehydration (tingnan ang karagdagang impormasyon sa ibaba), 

mga problema sa atay at anumang mga medikal na kondisyon kung saan ang isang bahagi ng katawan ay may nabawasang suplay ng oxygen 

( tulad ng talamak na malubhang sakit sa puso).

Kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo, makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.

Itigil ang pag-inom ng Komboglyze sa maikling panahon kung mayroon kang kondisyon na maaaring nauugnay sa dehydration(

makabuluhang pagkawala ng mga likido sa katawan) tulad ng matinding pagsusuka, pagtatae, lagnat, pagkakalantad sa init o kung umiinom ka 

ng mas kaunting likido kaysa sa normal. Makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang mga tagubilin.

Itigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital kung makaranas ka 

ng ilan sa mga sintomas ng lactic acidosis, dahil ang kundisyong ito ay maaaring humantong sa coma. Ang mga sintomas ng lactic 

acidosis ay kinabibilangan ng:

- pagsusuka
- sakit ng tiyan (sakit ng tiyan)
- kalamnan cramps
- isang pangkalahatang pakiramdam ng hindi maayos na may matinding pagod

- kahirapan sa paghinga
- nabawasan ang temperatura ng katawan at tibok ng puso

Ang lactic acidosis ay isang medikal na emerhensiya at dapat gamutin sa isang ospital.

Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Komboglyze

- Kung mayroon kang type 1 diabetes (ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng anumang insulin). Ang gamot na ito ay hindi dapat 

gamitin upang gamutin ang kundisyong ito;

Kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa pancreas;
Kung umiinom ka ng insulin o isang gamot na antidiabetic na kilala bilang 'sulphonylurea', maaaring gusto ng iyong 
doktor na bawasan ang iyong dosis ng insulin o ang sulphonylurea kapag ininom mo ang alinman sa mga ito kasama ng 
gamot na ito, upang maiwasan ang mababang asukal sa dugo;
Kung nagkaroon ka ng mga reaksiyong alerdyi sa anumang iba pang mga gamot na iniinom mo upang makontrol ang dami ng 

asukal sa iyong dugo;

Kung ikaw ay may problema o umiinom ng gamot na maaaring magpababa ng depensa ng iyong katawan laban sa mga impeksyon;

-
-

-

-



Leaflet ng Impormasyon ng Pasyente

- Kung naranasan mo na ang pagpalya ng puso o mayroon kang iba pang mga kadahilanan ng panganib para sa pagpalya ng puso 

tulad ng mga problema sa iyong mga bato. Ang iyong doktor ay magpapayo sa iyo ng mga palatandaan at sintomas ng pagpalya 

ng puso. Dapat mong tawagan kaagad ang iyong doktor, parmasyutiko o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas 

na ito. Maaaring kabilang sa mga sintomas, ngunit hindi limitado sa, pagtaas ng igsi ng paghinga, mabilis na pagtaas ng timbang 

at pamamaga ng mga paa (pedal edema);

Kung kailangan mong magkaroon ng malaking operasyon, dapat mong ihinto ang pag-inom ng Komboglyze sa panahon at ilang oras 

pagkatapos ng pamamaraan. Ang iyong doktor ang magpapasya kung kailan ka dapat huminto at kung kailan sisimulan muli ang iyong 

paggamot sa Komboglyze.

Ang mga sugat sa balat na may diabetes ay isang karaniwang komplikasyon ng diabetes. Ang pantal ay nakita kasama ng saxagliptin at sa ilang 

mga gamot na anti-diabetes sa parehong klase ng saxagliptin. Sundin ang mga rekomendasyon para sa pangangalaga sa balat at paa na ibinigay 

sa iyo ng iyong doktor o nars. Makipag-ugnayan sa iyong doktor kung nakatagpo ka ng blistering ng balat, dahil maaaring ito ay isang senyales 

para sa isang kondisyon na tinatawag na bullous pemphigoid. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang Komboglyze.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo, o kung hindi ka sigurado makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin 

ang gamot na ito.

Mga pagsusuri o pagsusuri sa bato

Sa panahon ng paggagamot sa gamot na ito, susuriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong bato nang hindi bababa sa isang beses sa 

isang taon o mas madalas kung ikaw ay matanda na at/o kung lumalala ka sa paggana ng bato.

Mga bata at kabataan
Ang Komboglyze ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang. Hindi alam 
kung ligtas at mabisa ang gamot na ito kapag ginamit sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang.

Iba pang mga gamot at Komboglyze
Kung kailangan mong magkaroon ng iniksyon ng contrast medium na naglalaman ng iodine sa iyong bloodstream, halimbawa 
sa konteksto ng isang X-ray o scan, dapat mong ihinto ang pag-inom ng Komboglyze bago o sa oras ng iniksyon. Ang iyong 
doktor ang magpapasya kung kailan mo masisimulan muli ang iyong paggamot sa Komboglyze.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang 

mga gamot. Maaaring kailanganin mo ng mas madalas na blood glucose at kidney function tests, o maaaring ayusin ng iyong doktor 

ang dosis ng Komboglyze. Ito ay lalong mahalaga na banggitin ang mga sumusunod:

-
-
-
-
-
-
-

cimetidine, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang mga problema sa tiyan 

ketoconazole na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal bronchodilators 

(beta-2 agonists) na ginagamit upang gamutin ang asthma diltiazem na ginagamit para sa 

mataas na presyon ng dugo

rifampicin, isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon tulad ng tuberculosis

corticosteroids, na ginagamit upang gamutin ang pamamaga sa mga sakit tulad ng hika at arthritis 
carbamazepine, phenobarbital o phenytoin, na ginagamit upang kontrolin ang mga fit (seizure) o 
pangmatagalang pananakit
mga gamot na nagpapataas ng produksyon ng ihi (diuretics)
mga gamot na ginagamit upang gamutin ang pananakit at pamamaga (NSAID at COX-2 inhibitors, gaya ng 
ibuprofen at celecoxib)
ilang mga gamot para sa paggamot ng mataas na presyon ng dugo (ACE inhibitors at angiotensin II 
receptor antagonists).

-
-

-

Kung ang alinman sa itaas ay nalalapat sa iyo, o kung hindi ka sigurado, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang 

gamot na ito.

Komboglyze na may alkohol
Iwasan ang labis na pag-inom ng alak habang umiinom ng Komboglyze dahil maaaring tumaas ang panganib ng lactic 
acidosis (tingnan ang "Mga Babala at pag-iingat").
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Pagbubuntis at pagpapasuso
Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay buntis o maaaring mabuntis. Ito ay dahil ito ay maaaring makaapekto sa 
sanggol.

Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Ito ay dahil ang metformin ay 
pumapasok sa gatas ng tao sa maliit na halaga.

Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Saxagliptin at metformin ay may maliit na impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. Maaaring 

maapektuhan ng hypoglycaemia ang iyong kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina o magtrabaho nang may ligtas na 

paghawak at may panganib ng hypoglycaemia kapag umiinom ng gamot na ito kasama ng mga gamot na kilala na nagdudulot ng 

hypoglycaemia gaya ng insulin at sulphonylureas.

3. Paano uminom ng Komboglyze

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

hindi ka sigurado.

Kung inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito kasama ng sulphonylurea o insulin, tandaan na inumin ang iba pang gamot na ito ayon 

sa direksyon ng iyong doktor upang makamit ang pinakamahusay na mga resulta para sa iyong kalusugan.

Magkano ang dadalhin

- Ang halaga ng gamot na ito na iyong iinumin ay nag-iiba depende sa iyong kondisyon at ang mga dosis na kasalukuyan 
mong iniinom ng metformin at/o mga indibidwal na tablet ng saxagliptin at metformin. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor 
ang eksaktong dosis ng gamot na ito na dapat inumin.

Ang inirerekumendang dosis ay isang tablet dalawang beses sa isang araw.-
Kung nabawasan mo ang paggana ng bato, maaaring magreseta ang iyong doktor ng mas mababang dosis.

Paano inumin ang gamot na ito

-
-

Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig.

Uminom kasabay ng pagkain upang mabawasan ang iyong pagkakataong magkaroon ng sira ang tiyan.

Diyeta at ehersisyo
Upang makontrol ang iyong diyabetis, kailangan mo pa ring mag-diet at mag-ehersisyo, kahit na iniinom mo ang 
gamot na ito. Kaya mahalagang sundin ang payo tungkol sa diyeta at ehersisyo mula sa iyong doktor o nars. Sa 
partikular, kung ikaw ay sumusunod sa isang diabetic weight control diet, ipagpatuloy ito habang iniinom mo ang 
gamot na ito.

Kung umiinom ka ng mas maraming Komboglyze kaysa sa dapat mo

Kung umiinom ka ng mas maraming Komboglyze na tablet kaysa sa nararapat, makipag-usap sa doktor o pumunta 
kaagad sa ospital. Dalhin ang pakete ng gamot.

Kung nakalimutan mong uminom ng Komboglyze

- Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng gamot na ito, inumin ito sa sandaling maalala mo. Gayunpaman, kung oras na para 

sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis at kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang oras.

Huwag uminom ng dobleng dosis ng gamot na ito para makabawi sa nakalimutang dosis.-

Kung huminto ka sa pag-inom ng Komboglyze

Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ito hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto. Ito ay upang makatulong na panatilihing kontrolado ang iyong 

asukal sa dugo.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.
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4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Itigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na 

seryosong epekto:

- Lactic acidosis, Maaaring magdulot ang Komboglyze ng napakabihirang (maaaring makaapekto ng hanggang 1 user sa 10,000), ngunit 

napakaseryosong side effect na tinatawag na lactic acidosis (tingnan ang seksyong “Mga babala at pag-iingat”). Kung mangyari ito kailangan 

moitigil ang pag-inom ng Komboglyze at makipag-ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital, dahil ang lactic acidosis 

ay maaaring humantong sa coma.

Matindi at patuloy na pananakit sa tiyan(tiyan) na maaaring umabot sa iyong likod, pati na rin ang 
pagduduwal at pagsusuka, dahil maaaring ito ay isang senyales ng isang inflamed pancreas (pancreatitis).

-

Dapat mong tawagan ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng sumusunod na side effect:

- matinding pananakit ng kasukasuan.

Ang iba pang mga side effect ng Komboglyze ay kinabibilangan 

ng: Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

-
-
-
-
-
-
-
-

sakit ng ulo

pananakit ng kalamnan (myalgia)

may sakit o hindi pagkatunaw ng pagkain (dyspepsia)

impeksyon sa mga istrukturang nagdadala ng ihi (urinary tract infection) 
impeksyon sa itaas na daanan ng hangin
namamagang ilong o lalamunan tulad ng may sipon o namamagang lalamunan

namamagang tiyan (gastritis) o bituka, kung minsan ay sanhi ng impeksyon (gastroenteritis) na impeksyon sa iyong 
sinus, kung minsan ay may pakiramdam ng pananakit at pagkapuno sa likod ng iyong mga pisngi at mata (sinusitis)

utot
pagkahilo
pagkapagod (fatigue).

-
-
-

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

-
-

pananakit ng kasukasuan (arthralgia)

kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili ng isang paninigas (erectile dysfunction).

Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng saxagliptin nang nag-

iisa: Karaniwan

-
-

pagkahilo
pagkapagod (fatigue).

Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng saxagliptin nang nag-iisa o 
pinagsama: Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data):
-
-

pagtitibi
paltos ng balat (bullous pemphigoid)

Ang ilang mga pasyente ay nagkaroon ng maliit na pagbawas sa bilang ng isang uri ng mga puting selula ng dugo (lymphocytes) na 

ipinakita sa isang pagsusuri sa dugo kapag ang saxagliptin ay ginamit nang mag-isa o pinagsama. Bilang karagdagan, ang ilang mga 

pasyente ay nag-ulat ng mga pantal at reaksyon sa balat (hypersensitivity) habang umiinom ng saxagliptin.

Sa panahon ng paggamit ng saxagliptin pagkatapos ng pag-apruba, ang mga karagdagang epekto ay naiulat na kinabibilangan 
ng mga seryosong reaksiyong alerhiya (anaphylaxis), at pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring magdulot ng 
kahirapan sa paghinga o paglunok. Kung mayroon kang reaksiyong alerdyi, itigil ang pag-inom ng gamot na ito at tawagan 
kaagad ang iyong doktor. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot para gamutin ang iyong allergic reaction at ibang 
gamot para sa iyong diabetes.
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Mga side effect na nakikita kapag kumukuha ng metformin nang nag-

iisa: Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

-
-
-

pagduduwal, pagsusuka

pagtatae o pananakit ng tiyan 
pagkawala ng gana.

Karaniwan
-isang lasa ng metal sa iyong bibig.

Napakabihirang

-
-
-

nabawasan ang antas ng bitamina B12 mga 

problema sa atay (hepatitis) pamumula ng balat 

(pantal) o pangangati.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow 

Card Scheme. Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa 

pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot 

na ito.

5. Paano mag-imbak ng Komboglyze

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa paltos at sa karton pagkatapos ng EXP. Ang petsa 

ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa ibaba 25°C.

Huwag gamitin ang gamot na ito kung ang pakete ay nasira o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Komboglyze

Ang mga aktibong sangkap ay saxagliptin at metformin hydrochloride. Ang bawat film-coated na tablet ay naglalaman 
ng 2.5 mg saxagliptin (bilang hydrochloride) at 1,000 mg metformin hydrochloride.

Ang iba pang mga sangkap (excipients) ay:
-
-

Tablet core: povidone K30, magnesium stearate.
Film-coating: polyvinyl alcohol, macrogol 3350, titanium dioxide (E171), talc (E553b), iron 
oxide yellow (E172).
Printing ink: shellac, indigo carmine aluminum lake (E132).-

Ano ang hitsura ng Komboglyze at mga nilalaman ng pack
- Ang Komboglyze 2.5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet ('mga tablet') ay maputlang dilaw hanggang mapusyaw na 

dilaw at hugis-itlog, na may "2.5/1000" na naka-print sa isang gilid at "4247" na naka-print sa kabilang panig, sa asul na 
tinta. Available ang Komboglyze sa aluminum foil blister. Ang mga laki ng pack ay 14, 28, 56 at 60 na film-coated na 
tablet sa hindi butas na mga paltos, multipack na naglalaman ng 112 (2 pack ng 56) at 196 (7 pack ng 28) na film-coated 
na tablet sa hindi butas na mga paltos at 60 x1 na film-coated na mga tablet sa butas-butas na unit dose blisters.

-
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Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing AstraZeneca UK Limited
600 Kakayahang Berde
Luton
LU1 3LU
United Kingdom

Manufacturer
AstraZeneca UK Limited
Silk Road Business Park 
Macclesfield
Cheshire
SK10 2NA
United Kingdom

Huling binago ang leaflet na ito noong 12/2020

© AstraZeneca 2021

Ang KOMBOGLYZE ay isang rehistradong trademark ng grupo ng mga kumpanya ng AstraZeneca.

CV 20 0099

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio 

mangyaring tumawag, nang walang bayad:

0800 198 5000

Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Produkto

Komboglyze 2.5 mg/1,000 mg na film-coated na tablet
Reference number

17901/0329


