
למטופל מידע: אריזה עלון

מ®Janumet 50  סרט מצופות טבליות ג"מ1,000 /ג"מ

®50Janumet  סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"
הידרוכלוריד מטפורמין/סיטאגליפטין

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה

משמשת היא ולמהJanumet  מהי1.

Janumet נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Janumet את לקחת איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Janumet את לאחסן איך5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהJanumet  מהי1.

Janumet ומטפורמין סיטאגליפטין הנקראות שונות תרופות שתי מכיל.
4- מעכבי(DPP 4- מעכבי הנקראות תרופות של למחלקה שייך סיטאגליפטין•

peptidase(dipeptidyl
.ביגואנידים הנקראות תרופות לקבוצת שייך מטפורמין •

 סוכרת' הנקראת סוכרת של צורה עם מבוגרים בחולים בדם הסוכר ברמות לשלוט כדי יחד פועלים הם
 הסוכר כמות את ומפחיתה ארוחה לאחר המיוצר האינסולין רמות את להגביר מסייעת זו תרופה2'.  מסוג

.שלך הגוף שמייצר

 לבד לשמש יכולה זו תרופה. בדם הסוכר רמת בהורדת מסייעת זו תרופה, גופנית ופעילות דיאטה עם יחד
).גליטזונים או סולפונילאוריאה, אינסולין( לסוכרת אחרות מסוימות תרופות עם או

2? סוג סוכרת מהי
 עובד לא מייצר שלך שהגוף והאינסולין, אינסולין מספיק מייצר לא שלך הגוף שבו מצב היא2  מסוג סוכרת

 יכול זה. בדם מצטבר) גלוקוז( סוכר, קורה זה כאשר. סוכר מדי יותר לייצר גם יכול שלך הגוף. שצריך כמו
.רגליים וכריתת עיוורון, כליות מחלת, לב מחלות כמו חמורות רפואיות לבעיות להוביל

Janumet נטילת לפני לדעת עליך מה2.

יאנומט את תיקח אל
 המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או מטפורמין או לסיטגליפטין אלרגי אתה אם-

6). בסעיף
הכליות בתפקוד חמורה ירידה לך יש אם
, בחילות), בדם גבוה גלוקוז( חמורה היפרגליקמיה למשל עם, מבוקרת בלתי סוכרת לך יש אם

 חמצת או") לקטית לחמצת סיכון" ראה( לקטית חמצת, במשקל מהירה ירידה, שלשולים, הקאות
 עלולים ואשר בדם מצטברים' קטון גופי' הנקראים חומרים שבו מצב הוא קטואצידוזיס. קטו

 או ישנוניות, ועמוקת מהירה נשימה, בטן כאבי כוללים התסמינים. סוכרתית לקדם-תרדמת להוביל
.דופן יוצא פירותי ריח מפתחת נשימתך

מיובש או חמור זיהום לך יש אם

-
-

-

TITLE - SITAGLIPTIN + METFORMIN / JANUMET MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK
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 בזמן יאנומט את לקחת להפסיק תצטרך. צבע לך יוזרקו שבו רנטגן צילום לעבור עומד אתה אם-
שלך הכליות פעולת לאופן בהתאם, שלך הרופא הוראות לאחר יותר או יומיים ולמשך הרנטגן צילום

 קשיי או" הלם" כגון, הדם במחזור חמורות בעיות לך יש אם או לב התקף לאחרונה חטפת אם
נשימה

בכבד בעיות לך יש אם
מניקה אתה אם) לעת מעת רק או יום בכל( מוגזם אלכוהול שותה אתה אם

-

-
-
-

 אחרות דרכים על שלך הרופא עם ושוחח עליך חל לעיל מהדברים אחד אםJanumet  את תיקח אל
.אנומט'ג נטילת לפני האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. שלך הסוכרת לניהול

זהירות ואמצעי אזהרות
4). סעיף ראה(Janumet  שקיבלו בחולים דווחו) פנקראטיטיס( בלבלב דלקת של מקרים

 שלך הרופא. שוורי פמפיגואיד הנקרא למצב סימן להיות עשוי זה בעור בשלפוחיות נתקל אתה אם
.אנומט'ג את להפסיק ממך לבקש עשוי

לקטית לחמצת סיכון
 הכליות אם במיוחד, לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה.

, חמורים זיהומים, מבוקרת בלתי סוכרת עם גם גדל לקטית חמצת לפתח הסיכון. כראוי פועלות אינן שלך
 חלק שבו רפואי מצב וכל כבד בעיות), להלן נוסף מידע ראה( התייבשות, אלכוהול צריכת או ממושך צום

Janumet) חריפה חמורה לב מחלת  כגון( חמצן של מופחתת   אספקה מכיל מהגוף

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 אובדן(להתייבשות קשור להיות שעשוי מצב לך יש אם קצר לזמןJanumet  את ליטול הפסק
 פחות שותה אתה אם או לחום חשיפה, חום, שלשולים, קשות הקאות כגון) גוף נוזלי של משמעותי

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח. מהרגיל נוזלים

 מהתסמינים חלק חווה אתה אם הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנה אנומט'ג את ליטול הפסק
:כוללים לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת להוביל עלול זה מצב שכן, לקטית חמצת של

הקאות-
)בטן כאבי( בטן כאבי-
שרירים התכווצות-
קשה עייפות עם טוב לא של כללית תחושה-
לנשום מתקשה-
ובדופק הגוף בטמפרטורת ירידה-

.חולים בבית בו לטפל ויש רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת

:יאנומט נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח
)לבלב דלקת כגון( הלבלב של ממחלה סבלת או לך יש אם-
 של סוג( טריגליצרידים של מאוד גבוהות רמות או באלכוהול תלות, מרה מאבני סבלת או לך יש אם-

4) סעיף ראה( הלבלב בדלקת לחלות הסיכוי את להגביר יכולים אלו רפואיים מצבים. בדם) שומן

אינסולין תלוית סוכרת לפעמים נקרא זה1.  מסוג סוכרת לך יש אם
 אתה אם4)  סעיף ראה(Janumet  או מטפורמין, לסיטגליפטין אלרגית תגובה לך הייתה או לך יש אם

 רמות לחוות עלול שאתה מכיווןJanumet,  עם יחד, לסוכרת תרופות, אינסולין או סולפונילאוריאה נוטל
 או הסולפונילאוריאה של המינון את להפחית עשוי שלך הרופא). היפוגליקמיה( בדם סוכר של נמוכות

שלך האינסולין

-
-
-

 מה זמן ולמשך ההליך במהלךJanumet  את לקחת להפסיק עליך גדול ניתוח לעבור צריך אתה אם
Janumet. עם הטיפול את מחדש להתחיל ומתי להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. לאחריו

2



Janumet. נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם

 או בשנה פעם לפחות שלך הכליות תפקוד את יבדוק שלך הרופאJanumet,  עם הטיפול במהלך
.הכליות בתפקוד החמרה לך יש אם או/ו מבוגר אתה אם יותר גבוהה בתדירות

נוער ובני ילדים
 בין נוער ובני בילדים יעיל אינו זה. זו בתרופה להשתמש צריכים אינם18  לגיל מתחת ומתבגרים ילדים

10. לגיל מתחת בילדים בשימוש ויעילה בטוחה זו תרופה אם ידוע לא. שנים17  עד10  הגילאים

אנומט'וג אחרות תרופות
 או רנטגן צילום של בהקשר, למשל, שלך הדם לזרם יוד המכיל ניגוד חומר של הזרקה צריך אתה אם

 להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. ההזרקה בזמן או לפניJanumet  את לקחת להפסיק עליך, סריקה
Janumet. עם הטיפול את מחדש להתחיל ומתי

 ייתכן. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 של המינון את להתאים יצטרך שלך שהרופא או, יותר תכופות כליות ותפקודי גלוקוז לבדיקות שתזדקק

.Janumetהבאים הדברים את להזכיר במיוחד חשוב:

בדלקת הכרוכות במחלות לטיפול המשמשות) בהזרקה או בשאיפה, בפה נלקחות( תרופות•
)קורטיקוסטרואידים( פרקים ודלקת אסטמה כמו,

)משתנים( השתן ייצור את המגבירות תרופות
 איבופרופן כגוןCOX, -2-וNSAID  מעכבי( ודלקת בכאב לטיפול המשמשות תרופות

)וסלקוקסיב
II) לאנגיוטנסין לקולטן ואנטגוניסטיםACE  מעכבי( גבוה דם בלחץ לטיפול מסוימות תרופות

β)  סימפטומימטיות תרופות( הסימפונות של באסתמה לטיפול ספציפיות תרופות
אלכוהול המכילות תרופות או יוד עם ניגוד חומרי

, רנולאזין סימטידין כגון קיבה בבעיות לטיפול המשמשות מסוימות תרופות
חזה בתעוקת לטיפול המשמשת תרופה

HIVבזיהום לטיפול המשמשת תרופהdolutegravir, 
 התריס בלוטת סרטן( התריס בלוטת סרטן של מסוים בסוג לטיפול המשמשת תרופה, ונדטניב

 את לבדוק צורך שיהיה ייתכן). אחרות לב ובבעיות סדיר לא לב בקצב לטיפול( דיגוקסין) המדולרי
Janumet. עם נוטלים אם בדם הדיגוקסין רמת

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

אלכוהול עם יאנומט
( לקטית לחמצת הסיכון את להגביר עלול שהדבר מכיווןJanumet  נטילת בזמן מופרזת אלכוהול מצריכת הימנע

").זהירות ואמצעי אזהרות" סעיף ראה

והנקה הריון
 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

 את תיקח אל2, סעיף ראה. מניקה את אם או ההריון במהלך זו תרופה ליטול אסור. התרופה נטילת
.יאנומט

במכונות ושימוש נהיגה
 דווחו ונמנום סחרחורת, זאת עם. במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על זניחה או השפעה אין זו לתרופה

.במכונות להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע עלולים אשרSitagliptin,  עם

 לגרום עלולה אינסולין עם או סולפונילאוריאה הנקראות תרופות עם בשילוב זו תרופה נטילת
.בטוחה רגל דריסת ללא לעבוד או במכונות ולהשתמש לנהוג יכולתך על להשפיע שעלולה, להיפוגליקמיה

Janumet נתרן מכיל
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'.נתרן נטול' למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

Janumet את לקחת איך3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

:אחת טבליה קח•
הפה דרך ביום פעמיים•

.קיבה לקלקול הסיכוי את להוריד כדי ארוחות עם•

.בדם הסוכר ברמת לשלוט כדי שלך המינון את להעלות יצטרך שלך שהרופא ייתכן•

.יותר נמוך מינון לרשום עשוי שלך הרופא, מופחת כליות תפקוד לך יש אם•

 שצריכת ולדאוג זו בתרופה הטיפול במהלך שלך הרופא ידי על המומלצת בדיאטה להמשיך עליך
.היום פני על שווה באופן תתחלק שלך הפחמימות

 זו תרופה כאשר). היפוגליקמיה( בדם חריג באופן נמוכה סוכר לרמת תגרום לבדה זו שתרופה סיכוי אין
 שלך והרופא להתרחש יכולה בדם נמוכה סוכר רמת, אינסולין עם או סולפונילאוריאה תרופה עם משמשת

.האינסולין או הסולפונילאוריאה של המינון את להפחית עשוי

שצריך ממה אנומט'ג יותר לוקח אתה אם
 לך יש אם החולים לבית פנה. שלך לרופא מיד פנה, זו תרופה של שנקבע מהמינון יותר נוטל אתה אם

 בלתי ירידה, בטן כאבי, קשות הקאות או בחילות, נוחות אי או קור תחושת כגון לקטית חמצת של תסמינים
").זהירות ואמצעי אזהרות" סעיף ראה( מהירה נשימה או שרירים התכווצויות, במשקל מוסברת

יאנומט את לקחת שכחת אם
, שלך הבאה למנה הזמן שהגיע עד זוכר אינך אם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, למנה מתגעגע אתה אם
.זו תרופה של כפולה מנה ליטול אין. שלך הקבוע הזמנים ללוח וחזור שהוחמצה המנה על דלג

יאנומט את לקחת תפסיק אם
בדם הסוכר רמת על בשליטה לעזור להמשיך שתוכל כדי אותה רושם שלך הרופא עוד כל זו תרופה ליטול המשך

 את ליטול תפסיק אם. תחילה שלך הרופא עם לדבר מבלי התרופה את לקחת להפסיק צריך לא אתה.
,Janumetשוב לעלות עלולה שלך בדם הסוכר רמת.

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

:הבאות החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם לרופא מיד ופנה אנומט'ג את ליטול הפסק

, והקאות בחילות בלי או עם לגב עד להגיע שעלולים) הבטן אזור( בבטן ומתמשכים עזים כאבים•
).לבלב( דלקתי לבלב של סימנים להיות יכולים שאלו מכיוון

 מאוד חמורה אך), אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עלולה( מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה
 לקחת להפסיקJanumet חייב אתה, קורה זה אם"). זהירות ואמצעי אזהרות" סעיף ראה( לקטית חמצת המכונה

.לתרדמת להוביל עלולה לקטית חמצת שכן, הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ולפנותJanumet  את
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 התקלפות/העור על שלפוחיות, כוורות, פריחה כולל), ידועה לא שכיחות( חמורה אלרגית תגובה לך יש אם
 ליטול הפסק, בליעה או נשימה לקשיי לגרום שעלולים והגרון הלשון, השפתיים, הפנים של ונפיחות העור

 שלך האלרגית בתגובה לטיפול תרופה לרשום עשוי שלך הרופא. מיד שלך לרופא והתקשר. זו תרופה
.שלך לסוכרת אחרת ותרופה

( שכיח: סיטאגליפטין התחלת לאחר הבאות הלוואי תופעות את חוו מטפורמין הנוטלים מהמטופלים חלק
 עשויות( נדירות הקאות, גזים, בחילות, בדם נמוכה סוכר רמת): אנשים10  מכל1  עד להופיע עלול

נמנום, עצירות, שלשול, בטן כאבי): אנשים100  מכל1  עד על להשפיע

 של השילוב את כשהתחלו הקאות או בטן כאבי, עצירות, גזים, בחילה, שלשול חוו מהחולים חלק
).שכיחה תדירות( יחד ומטפורמין סיטאגליפטין

 כגון סולפונילאוריאה עם זו תרופה נטילת בעת הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק
:גלימפיריד

 נמוכה סוכר רמת): אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע יכול( מאוד שכיח
עצירות: שכיחה בדם

:פיוגליטזון עם בשילוב זו תרופה נטילת בעת הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק

הרגליים או הידיים של נפיחות: שכיח

:אינסולין עם בשילוב זו תרופה נטילת בעת הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק

: נדיר בדם נמוך סוכר: מאוד שכיח
ראש כאב, בפה יובש

 נטילת בעת קליניים מחקרים במהלך הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק
Sitagliptinב התרופות אחת( לבד (Janumet-של אישור לאחר שימוש במהלך או  Janumetאו 
Sitagliptinלסוכרת אחרות תרופות עם או לבד:

ניוונית מפרקים דלקת, גרון וכאב נזלת או סתום אף, העליונות הנשימה בדרכי דלקת, ראש כאב, בדם נמוך סוכר: שכיח

ברגליים או בזרועות כאבים,

 מספר: נדיר גירוד, עצירות, סחרחורת: נדיר
דם טסיות של מופחת

 כאבי, שרירים כאבי, פרקים כאבי, הקאות), דיאליזה דורשות לפעמים( בכליות בעיות: ידועה לא שכיחות
)עור   שלפוחית של סוג( שופע פמפיגואיד, אינטרסטיציאלית ריאה מחלת, גב

:בלבד מטפורמין נטילת בעת הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק
 כאשר להתרחש עשויים אלה תסמינים. תיאבון ואובדן בטן כאבי, שלשולים, הקאות, בחילות: מאוד שכיח
חולפים ולרוב מטפורמין לקחת מתחיל אתה
מתכתי טעם: נפוץ
גירוד או) פריחה( בעור אדמומיות, כוורות), בכבד בעיה( הפטיטיסB12,  ויטמין ברמות ירידה: מאוד נדיר

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

: בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcard www.mhra.gov.ukשל הצהוב הכרטיס את לחפש או  MHRAב Play- Googleאו  Store App

.Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

Janumet את לאחסן איך5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 תאריך"EXP".  לאחר והקרטון   השלפוחית גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.החודש של האחרון ליום מתייחס התפוגה

.ג30° מעל לאחסן אין
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 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילJanumet  מה
o .ומטפורמיןSitagliptin  הם הפעילים החומרים-

 שווה פוספט סיטאגליפטין מונוהידראט מכילה) טבלית( ג"מ850 /ג"מ50  אנומט'ג טבלית כל
/ג"מ50  אנומט'ג טבלית כל. הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-850 ו סיטאגליפטין ג"מ-50 ל ערך

"מ50 . לפוספט ערך שוות סיטאגליפטין מונוהידראט מכילה) טבלית( סרט מצופה ג"מ1,000
.הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ-1,000 ו סיטאגליפטין ג

o

o :הם המרכיבים שאר-
 סולפט לאוריל נתרןE1201(  ,K( 29/32 פובידון(E460),  מיקרו-גבישית תאית: טבלית ליבת
.פומראט סטאריל ונתרן
 תחמוצת(E171),  חמצני דו טיטניום(E553b),  טלק3350,  מאקרוגול), אלכוהול ויניל(פולי: סרט ציפוי
(E172). שחור ברזל ותחמוצת(E172),  אדום ברזל

o

האריזה ותכולתJanumet  נראית איך
 מוטבע"515"  עם כמוסה בצורת ורודות סרט מצופות טבליות הן סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ.

-Janumet 50  אחד בצד
, כמוסה בצורת אדום סרט מצופות טבליות הן ג"מ1,000 /ג"מJanumet 50  של סרט מצופות טבליות

.אחד בצד מוטבע"577"  עם
-

196 180, 168, 112, 60, 56, 28, 14,  של אריזות). ואלומיניוםPVDC)/PE PVC/ אטומות שלפוחיות
 טבליות84)  של אריזות(2 -168 ו98)  של אריזות(2 196  המכילות רבות אריזות, סרט מצופות טבליות
.מחוררות יחידה במינון בשלפוחיות בסרט מצופות טבליותx 1 50  של חבילה. סרט מצופות

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

ויצרן שיווק אישור בעל
& 6UR, UK EC2M Moorgate, London Dohme )UK( Limited, 120 :בבריטניה שיווק אישור בעל

SharpMerck

Haarlem,  BN 2031 39, BV, Waarderweg הולנד):אירלנד צפון( בבריטניה שיווק אישור בעל
Dohme & SharpMerck

יצַרןָ
Haarlem,  BN 2031 39, BV, Waarderweg Dohme & SharpMerck הולנד

 בריטניה :עם קשר צור אנא, זו תרופה על מידע לכל
הגדולה

medicalinformationuk@msd.com
Dohme )UK( Limited & SharpMerck

)אירלנד צפון( בריטניה
Health( Limited Ireland )Human 299870044 (0)1 +353 : טלפון

Dohme & SharpMerck
medinfoNI@msd.com

.2021 בנובמבר לאחרונה עודכן זה עלון

: האירופית התרופות סוכנות של האינטרנט באתר זמין זו תרופה על מפורט מידע
.http://www.ema.europa.eu
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