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Janumet® 50 มก./850 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 
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ซติากลิปติน/เมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์

อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

- เก็บใบนีไ้ว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
- หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้ถามแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ
- ยานีก้ําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อให้คนอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการป่วยของพวกเขาจะ

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้

1. Janumet คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งที่ต้องรู้ก่อนรับประทานยานูเมต
3. วิธีทานจานเุมต
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บจานชาม
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Janumet คืออะไรและใช้ทําอะไร

Janumet มียาสองชนิดทีเ่รียกว่า sitagliptin และ metformin
• sitagliptin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า DPP-4 inhibitors (dipeptidyl peptidase-4 

inhibitors)
เมตฟอร์มินเป็นยาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าบิก๊กัวไนด์•

พวกเขาทํางานร่วมกันเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญท่ี่เป็นโรคเบาหวานทีเ่รียกว่า 'เบาหวานชนิด
ที่ 2' ยานีช้่วยเพิ่มระดับอินซูลินทีผ่ลิตขึ้นหลังอาหาร และลดปริมาณนํ้าตาลทีร่่างกายสร้างขึ้น

ยานี้ช่วยลดนํ้าตาลในเลือดควบคูไ่ปกับอาหารและการออกกําลังกาย ยานี้สามารถใชค้นเดียวหรือร่วมกับยารักษา
โรคเบาหวานบางชนิด (อินซูลิน ซัลโฟนีลูเรีย หรือกลิตาโซน)

เบาหวานชนิดที่ 2 คืออะไร?
โรคเบาหวานประเภท 2 เป็นภาวะที่ร่างกายของคุณผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ และอินซูลินทีร่่างกายผลิตได้ทํางาน
ได้ไม่ดเีท่าทีค่วร ร่างกายของคุณสามารถสร้างนํ้าตาลได้มากเกินไป เมื่อเป็นเช่นนี้ นํ้าตาล (กลูโคส) จะสะสมใน
เลือด สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ปัญหาทางการแพทยท์ี่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคไต ตาบอด และการตัดแขนขา

2. สิ่งที่ต้องรูก้่อนรับประทานยานูเมต

อย่ากินเจนูเมต
- หากคุณแพซ้ิตากลิปตนิ หรือเมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบไุว้ในหัวข้อที่ 6)

หากคุณมีอาการไตลดลงอย่างรุนแรง
หากคุณมีโรคเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (นํ้าตาลในเลือดสูง
) คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นํ้าหนักลดอย่างรวดเร็ว ภาวะกรดแลคติก (ดู "ความเสี่ยงของภาวะกรดแลคติ
ก" ด้านล่าง) หรือภาวะกรดในเลือดสูง Ketoacidosis เป็นภาวะที่สารทีเ่รียกว่า 'คีโตนบอดี้' สะสมในเลือด
และอาจนําไปสู่ภาวะโคม่าในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วงนอน หรือลม
หายใจมีกลิ่นผลไม้ผิดปกติ
หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงหรือขาดนํ้า

-
-

-
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- หากคุณกําลังจะเอ็กซเ์รย์ทีคุ่ณจะถูกฉีดด้วยสีย้อม คุณจะต้องหยุดใช้ยา Janumet ในขณะทีเ่อ็กซเรย์และ
เป็นเวลา 2 วันหลังจากแพทย์สั่ง ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการทํางานของไต

หากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวายหรือมีปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างรุนแรง เช่น 'ช็อก' หรือหายใจลําบาก

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป (ทุกวันหรือเป็นครั้งคราว) หากคุณให้นมลูก

-

-
-
-

อย่าใช้ยา Janumet หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณและพูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการอื่นในการ
จัดการโรคเบาหวานของคุณ หากคุณไมแ่น่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใชย้า Janumet

คําเตือนและข้อควรระวัง
มีรายงานกรณีของการอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ) ในผู้ป่วยทีไ่ด้รับ Janumet (ดูหัวข้อ 4)

หากคุณพบผื่นทีผ่ิวหนัง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะที่เรียกว่าเพมฟิกอยด์ แพทย์ของคุณอาจขอให้
คุณหยุดยานเูมต

ความเสี่ยงของกรดแลคตกิ
Janumet อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงมากซึ่งเรียกว่า lactic acidosis โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไตของคุณ
ทํางานไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ การติดเชื้อ
ร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน ภาวะขาดนํ้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) ปัญหาเกี่ยวกับตับ 
และสภาวะทางการแพทยใ์ดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนลดลง ( เช่น โรคหัวใจเฉียบพลันรุนแรง)

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ยา Janumet เป็นเวลาสั้น ๆ หากคุณมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดนํ้า(สูญเสียของเหลวใน
ร่างกายอย่างมีนัยสําคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มีไข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่มนํ้าน้อยกว่า
ปกติ พูดคุยกับแพทยข์องคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใชย้า Janumet และรีบไปพบแพทยห์รือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที หากคุณพบอาการของกรดแลคติ
กบางชนิดเนื่องจากภาวะนี้อาจนําไปสู่อาการโคม่าได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

- อาเจียน
- ปวดท้อง (ปวดท้อง)
- ตะคริวของกล้ามเนื้อ
- รู้สึกไม่สบายตัวเมื่อยล้าอย่างรุนแรง
- หายใจลําบาก
- อุณหภูมริ่างกายและการเต้นของหัวใจลดลง

กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนรับประทานยานูเมท:
- หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน (เช่น ตับอ่อนอักเสบ)
- หากคุณมีหรือเคยเป็นนิ่วในถุงนํ้าดี การดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีระดับไตรกลีเซอไรด์ (ไขมันรูปแบบหนึ่ง) ใน

เลือดสูงมาก เงื่อนไขทางการแพทย์เหล่านี้สามารถเพิ่มโอกาสทีคุ่ณจะเป็นตับอ่อนอักเสบได้ (ดูหัวข้อที่ 
4)
หากคุณมีโรคเบาหวานประเภท 1 นีบ้างครั้งเรียกว่าโรคเบาหวานขึ้นอยู่กับอินซูลิน
หากคุณมีหรือเคยมีอาการแพ้ต่อซิตากลปิติน เมตฟอร์มิน หรือยานเูมต (ดูหัวข้อที่ 4) หากคุณกําลังใช้ยา
ซัลโฟนลีูเรียหรืออินซูลิน ยารักษาโรคเบาหวาน ร่วมกับยานเูมต เนื่องจากคุณอาจมีระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า 
(ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) แพทยข์องคุณอาจลดปรมิาณของซัลโฟนีลูเรียหรืออินซูลินของคุณ

-
-
-

หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใช้ยา Janumet ในระหว่างและช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังการทําหัตถการ 
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและเมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Janumet

2



หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณหรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้า Janumet

ในระหว่างการรักษาด้วย Janumet แพทย์ของคุณจะตรวจการทํางานของไตอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่า
นั้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุและ/หรือหากคุณมีอาการไตแย่ลง

เด็กและวัยรุ่น
เด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปีไมค่วรใชย้านี้ ไม่มีประสิทธิภาพในเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 17 ปี 
ไม่ทราบว่ายานีป้ลอดภัยและมปีระสิทธิภาพเมื่อใชใ้นเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปหีรือไม่

ยาอื่นๆ และ Janumet
หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์มีเดียมที่มไีอโอดีนเข้าสูก่ระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซ์เรยห์รือ
การสแกน คุณต้องหยุดใช้ยา Janumet ก่อนหรือในขณะทีฉ่ีด แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุด
และเมื่อใดทีจ่ะเริ่มการรักษาด้วย Janumet

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นอยู่ คุณอาจ
ต้องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและการทํางานของไตบ่อยขึ้น หรือแพทย์อาจจําเป็นต้องปรับปริมาณยา Janumet 
เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งทีจ่ะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี:้

• ยา (รับประทานทางปาก สูดดม หรือฉีด) ใช้ในการรักษาโรคทีเ่กี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่น โรค
หอบหืดและโรคข้ออักเสบ (คอร์ติโคสเตียรอยด์)
ยาทีเ่พิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ)
ยาทีใ่ช้รักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2-inhibitors เช่น ibuprofen และ 
celecoxib)
ยาบางชนิดสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor 
antagonists)
ยาเฉพาะสําหรับการรักษาโรคหอบหืด (β-sympathomimetics) สารต้านไอโอดีนหรือ
ยาทีม่ีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ยาบางชนิดทีใ่ช้รักษาปัญหากระเพาะอาหาร เช่น ซเิมทิดีน ราโนลาซีน ยาทีใ่ช้
รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
โดลูเทกราเวียร์ ยาทีใ่ช้รักษาการติดเชื้อเอชไอวี
vandetanib ยาทีใ่ช้รักษามะเร็งต่อมไทรอยดบ์างชนิด (มะเร็งต่อมไทรอยดเ์กี่ยวกับไขกระดูก) ดิจอกซิน (
เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกตแิละปัญหาหัวใจอื่นๆ) อาจจําเป็นต้องตรวจสอบระดับดิจอกซินในเลือดของ
คุณหากรับประทานร่วมกับยานเูมต

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Janumet กับแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไปในขณะที่รับประทาน Janumet เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแล
คติก (ดูหัวข้อ "คําเตือนและข้อควรระวัง")

การตั้งครรภแ์ละใหน้มบุตร
หากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ขอคําแนะนํา
จากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้ คุณไมค่วรรับประทานยานีใ้นระหว่างตั้งครรภห์รือหากคุณกําลังให้นมบุตร ดู
ส่วนที่ 2อย่ากินเจนเูมต.

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
ยานี้ไม่มหีรือมีอิทธิพลเล็กน้อยต่อความสามารถในการขับขี่และการใชเ้ครื่องจักร อย่างไรก็ตาม มีรายงานเกี่ยวกับอาการ
วิงเวียนศีรษะและง่วงนอนกับซิตากลปิติน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถหรือใช้เครื่องจักรของคุณ

การใช้ยานี้ร่วมกับยาทีเ่รียกว่า sulphonylureas หรืออินซูลิน อาจทําใหเ้กิดภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า ซึ่งอาจส่ง
ผลต่อความสามารถในการขับรถและใช้เครื่องจักรหรือทํางานโดยไม่มีหลักประกัน

Janumet มีโซเดียม
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ยานี้มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลิโมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'โซเดียมฟรี'

3. วิธีทานจานุเมต

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

• ใชห้นึ่งเม็ด:
• วันละสองครั้งโดยปาก
• กับอาหารเพื่อลดโอกาสท้องไส้ปั่นป่วน

• แพทย์ของคุณอาจต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด

• หากคุณมอีาการไตลดลง แพทยอ์าจสั่งจ่ายยาใหน้้อยลง

คุณควรรับประทานอาหารทีแ่พทย์แนะนําต่อไปในระหว่างการรักษาด้วยยานี้ และดูแลให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่
รับประทานเข้าไปมีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันตลอดวัน

ยานี้เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะทําใหน้ํ้าตาลในเลือดตํ่าผิดปกติ (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า) เมื่อใชย้านี้ร่วมกับยาซัล
โฟนลีูเรียหรืออินซูลิน นํ้าตาลในเลือดตํ่าอาจเกิดขึ้นได้ และแพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาซัลโฟนีลูเรียหรือ
อินซูลินของคุณ

หากคุณทาน Janumet มากกว่าที่ควร
หากคุณใช้ยานีเ้กินปริมาณที่กําหนด ให้ติดต่อแพทย์ทันที ไปโรงพยาบาลหากคุณมีอาการของโรคกรดแลคติก 
เช่น รู้สึกหนาวหรือไม่สบาย คลื่นไส้หรืออาเจียนรุนแรง ปวดท้อง นํ้าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ กล้ามเนื้อเป็น
ตะคริว หรือหายใจเร็ว (ดูหัวข้อ “คําเตือนและข้อควรระวัง”)

ถ้าลืมทานยานุเมต
หากคุณพลาดการทานยาทันทีทีจ่ําได้ หากคุณจําไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของคุณ ให้ข้ามมื้อที่ลืม
ไปและกลับไปที่ตารางปกติของคุณ อย่าใช้ยานีส้องครั้ง

หากคุณหยุดทานยานเูมต
ใชย้านี้ต่อไปตราบเท่าทีแ่พทย์สั่งจ่าย เพื่อให้คุณสามารถช่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ต่อไป คุณไม่ควรหยุด
รับประทานยานีโ้ดยไมไ่ด้ปรึกษาแพทย์ก่อน หากคุณหยุดทาน Janumet นํ้าตาลในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นอีก
ครั้ง

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

หยุดใช้ยา Janumet และติดต่อแพทย์ทันที หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนี:้

• ปวดท้องอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง (บริเวณท้อง) ซึ่งอาจถึงหลังของคุณ โดยอาจมีหรือไม่มีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากอาจเป็นสัญญาณของตับอ่อนอักเสบ (ตับอ่อนอักเสบ)

Janumet อาจทําให้เกิดอาการหายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน) แต่มีผลข้างเคียงทีร่้าย
แรงมากทีเ่รียกว่ากรดแลคติก (ดูหัวข้อ "คําเตือนและข้อควรระวัง") หากสิ่งนีเ้กิดขึ้น คุณต้องหยุดทานยานุเมต
และติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีเนื่องจากกรดแลคติกอาจทําใหโ้คม่าได้
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หากคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรง (ไมท่ราบความถี่) รวมถึงผื่น ลมพิษ แผลพุพองบนผิวหนัง/ผิวลอก และอาการ
บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลําคอทีอ่าจทําให้หายใจหรือกลืนลําบาก ให้หยุดใช้ยานี้ และโทรหาแพทย์ของคุณ
ทันที แพทยข์องคุณอาจสั่งยาเพื่อรักษาอาการแพ้และยาอื่นสําหรับโรคเบาหวานของคุณ

ผู้ป่วยบางรายทีใ่ช้ยาเมตฟอร์มินเคยประสบกับผลข้างเคียงหลังจากเริ่มใช้ซิตากลปิติน: บ่อยครั้ง (อาจส่งผลกระ
ทบมากถึง 1 ใน 10 คน): นํ้าตาลในเลือดตํ่า คลื่นไส้ ท้องอืด อาเจียน ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
100 คน): ปวดท้อง, ท้องร่วง ท้องผูก ง่วงนอน

ผู้ป่วยบางรายมีอาการท้องร่วง, คลื่นไส้, ท้องอืด, ท้องผูก, ปวดท้องหรืออาเจียนเมื่อเริ่มใช้ยาซิตากลปิตินร่วมกับ
เมตฟอร์มนิร่วมกัน (มักพบบ่อย)

ผูป้่วยบางรายเคยประสบกับผลข้างเคียงในขณะที่ใชย้านี้ร่วมกับซัลโฟนีลยูเรีย เช่น ไกลเมพิไรด์:

พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน): นํ้าตาลในเลือดตํ่า 
สามัญ: ท้องผูก

ผูป้่วยบางรายประสบผลข้างเคียงในขณะทีใ่ช้ยานีร้่วมกับ pioglitazone:

ธรรมดา: บวมทีม่ือหรือขา

ผู้ป่วยบางรายประสบผลข้างเคียงในขณะทีใ่ช้ยานีร้่วมกับอินซูลิน:

พบบ่อยมาก: นํ้าตาลในเลือดตํ่า ผิด
ปกติ: ปากแห้ง, ปวดหัว

ผู้ป่วยบางรายเคยประสบกับผลข้างเคียงดังต่อไปนี้ในระหว่างการศึกษาทางคลินิกในขณะทีใ่ช้ซติากลปิตินเพียง
อย่างเดียว (ยาตัวใดตัวหนึ่งใน Janumet) หรือระหว่างการใช้ Janumet หรือ sitagliptin ภายหลังการอนุมัติเพียง
อย่างเดียวหรือกับยารักษาโรคเบาหวานอื่น ๆ :
ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า, ปวดหัว, การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน, อาการคัดจมูกหรือนํ้ามูกไหลและเจ็บคอ, โรค
ข้อเข่าเสื่อม, ปวดแขนหรือขา
ไม่บ่อย : เวียนศีรษะ, ท้องผูก, คัน หายาก: ลด
จํานวนเกล็ดเลือด
ไม่ทราบความถี่: ปัญหาเกี่ยวกับไต (บางครั้งต้องฟอกไต), อาเจียน, ปวดข้อ, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหลัง, โรคปอด
คั่นระหว่างหน้า, เพมฟิกอยด์ที่เป็นเนื้องอก (ตุ่มผิวหนังชนิดหนึ่ง)

ผู้ป่วยบางรายประสบผลข้างเคียงในขณะทีร่ับประทานเมตฟอร์มินเพียงอย่างเดียว:
พบบ่อยมาก: คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง และเบื่ออาหาร อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มใชย้าเมต
ฟอร์มินและมักจะหายไป
ธรรมดา: รสโลหะ
หายากมาก: ระดับวิตามนิบี 12 ลดลง, โรคตับอักเสบ (ปัญหากับตับของคุณ), ลมพิษ, ผื่นแดงของผิวหนัง (ผื่น
) หรืออาการคัน

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

5. วิธเีก็บจานชาม

เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลังจาก 'EXP' วันหมดอายหุมายถึงวันสุดท้ายของเดือน

อย่าเก็บเกิน30°ค.
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อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านีจ้ะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

Janumet ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- สารออกฤทธิค์ือซิตากลิปตนิและเมตฟอร์มิน o

ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Janumet 50 มก./850 มก. (ยาเม็ด) แต่ละเม็ดประกอบด้วยซติากลิปตนิ 
ฟอสเฟต โมโนไฮเดรต เทียบเท่ากับซิตากลิปตนิ 50 มก. และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์ 850 มก. 
ยาเคลือบฟิล์มแต่ละเม็ด 50 มก./1,000 มก. (เม็ด) ประกอบด้วยซิตากลิปตนิ ฟอสเฟตโมโน
ไฮเดรต เทียบเท่ากับ ซิตากลิปตนิ 50 มก. และเมตฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ 1,000 มก.

o

- ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ o
แกนเม็ดยา: ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส (E460), โพวิโดน K 29/32 (E1201), โซเดียมลอริลซัลเฟต 
และโซเดียม สเตียริล ฟูมาเรต
การเคลือบฟิล์ม: โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์), macrogol 3350, แป้ง (E553b), ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), เหล็ก
ออกไซด์สีแดง (E172) และเหล็กออกไซด์สีดํา (E172)

o

Janumet หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาในแพ็ค
- ยานูเมท 50 มก./850 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์มเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีชมพูรูปแคปซูล ตอกเลข “515” ด้าน
หนึ่ง

ยานเูมท 50 มก./1,000 มก. ยาเม็ดเคลือบฟิล์มเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีแดงรูปแคปซูล มีเลข “577” 
ด้านหนึ่ง

-

ตุ่มทึบ (PVC/PE/PVDC และอะลูมิเนียม) ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 
196 เม็ด หลายซองบรรจุยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 196 (2 ห่อ 98) และ 168 (2 ห่อ 84 เม็ด) แพ็ค 50 x 
1 เม็ดเคลือบฟิล์มในแผลพุพองขนาดหนึ่งหน่วย

ขนาดของบรรจภุัณฑอ์าจไมส่ามารถวางตลาดไดท้ั้งหมด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต
ผู้ถืออนุญาตการตลาดในสหราชอาณาจักร:Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, 120 
Moorgate, London EC2M 6UR, UK

ผู้มีอํานาจทางการตลาดในสหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ):Merck Sharp & Dohme BV, 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands

ผู้ผลิต
Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, The Netherlands

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อ: บริเตนใหญ่

Merck Sharp & Dohme (UK) Limited 
medica linformationuk@msd.com

สหราชอาณาจักร (ไอร์แลนด์เหนือ)
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited 
โทร: +353 (0)1 299870044
medinfoNI@msd.com

แผ่นพับนีไ้ด้รับการแก้ไขล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021.

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับยานี้มีอยู่ในเว็บไซต์ European Medicines Agency: http://
www.ema.europa.eu
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