
Paket broşürü: Hasta için bilgiler

Janumet® 50 mg/850 mg film kaplı tabletler 
Janumet® 50 mg/1.000 mg film kaplı tabletler

sitagliptin/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. JANUMET nedir ve ne için kullanılır?
2. Janumet'i almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Janumet nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Janumet nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. JANUMET nedir ve ne için kullanılır?

Janumet, sitagliptin ve metformin adı verilen iki farklı ilaç içerir.
• sitagliptin, DPP-4 inhibitörleri (dipeptidil peptidaz-4 inhibitörleri) adı verilen 

bir ilaç sınıfına aittir.
metformin, biguanidler adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.•

'Tip 2 diyabetes mellitus' adı verilen diyabetli yetişkin hastalarda kan şekeri düzeylerini kontrol etmek için 
birlikte çalışırlar. Bu ilaç, yemekten sonra üretilen insülin düzeylerini artırmaya yardımcı olur ve 
vücudunuzun ürettiği şeker miktarını azaltır.

Diyet ve egzersizle birlikte bu ilaç kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olur. Bu ilaç tek başına veya diyabet 
için bazı diğer ilaçlarla (insülin, sülfonilüreler veya glitazonlar) birlikte kullanılabilir.

Tip 2 diyabet nedir?
Tip 2 diyabet, vücudunuzun yeterince insülin üretmediği ve vücudunuzun ürettiği insülinin 
gerektiği gibi çalışmadığı bir durumdur. Vücudunuz da çok fazla şeker üretebilir. Bu 
olduğunda, kanda şeker (glikoz) birikir. Bu, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, körlük ve 
ampütasyon gibi ciddi tıbbi sorunlara yol açabilir.

2. Janumet'i almadan önce bilmeniz gerekenler

Janumet'i almayın
- sitagliptin veya metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 

6'da listelenmiştir).
Böbrek fonksiyonunuz ciddi derecede azalmışsa
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 sayılabilir.
Şiddetli bir enfeksiyonunuz varsa veya susuz kaldıysanız

-
-

-
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- Eğer bir boya enjekte edilecek bir röntgeniniz olacaksa. Janumet'i röntgen çekerken ve 
böbreklerinizin nasıl çalıştığına bağlı olarak doktorunuzun önerdiği şekilde 2 gün veya daha 
uzun süre kullanmayı bırakmanız gerekecektir.
Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya 'şok' veya solunum güçlüğü gibi ciddi dolaşım 
sorunlarınız varsa
Karaciğer problemleriniz varsa
Aşırı derecede alkol alıyorsanız (her gün veya sadece ara sıra) 
Emziriyorsanız

-

-
-
-

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Janumet'i almayın ve diyabetinizi yönetmenin diğer yolları hakkında 
doktorunuzla konuşun. Emin değilseniz, JANUMET'i almadan önce doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.

Uyarılar ve önlemler
Janumet alan hastalarda pankreas iltihabı (pankreatit) vakaları bildirilmiştir (bkz. bölüm 4).

Deride kabarma ile karşılaşırsanız, bu büllöz pemfigoid adı verilen bir durumun işareti olabilir. Doktorunuz 
sizden Janumet'i durdurmanızı isteyebilir.

Laktik asidoz riski
Janumet, 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 Janumet 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, Janumet'i kullanmayı 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 olarak iyi olmama hissi
- nefes almakta zorlanma
- düşük vücut ısısı ve kalp atışı

Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hastanede tedavi edilmelidir.

Janumet'i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz:
- Pankreas hastalığınız (pankreatit gibi) varsa veya geçmişte olduysa
- Kanınızda safra taşı, alkol bağımlılığı veya çok yüksek seviyelerde trigliserit (bir tür yağ) 

varsa veya olduysa. Bu tıbbi durumlar pankreatite yakalanma şansınızı artırabilir 
(bkz. Bölüm 4)
Tip 1 diyabetiniz varsa. Buna bazen insüline bağımlı diyabet denir.
Eğer sitagliptin, metformin veya Janumet'e karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa veya olduysa 
(bkz. Bölüm 4) Janumet ile birlikte sülfonilüre veya insülin, diyabet ilaçları alıyorsanız, düşük 
kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi) yaşayabilirsiniz. Doktorunuz sülfonilüre veya insülininizin 
dozunu azaltabilir.

-
-
-

Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Janumet almayı bırakmalısınız. 
Janumet ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.
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Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz, JANUMET'i almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile 

konuşunuz.

Janumet ile tedavi sırasında, doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu yılda en az bir kez veya 
yaşlıysanız ve/veya böbrek fonksiyonunuz kötüleşiyorsa daha sık kontrol edecektir.

Çocuklar ve ergenler
18 yaşın altındaki çocuklar ve adolesanlar bu ilacı kullanmamalıdır. 10-17 yaş arası çocuk ve 
adolesanlarda etkili değildir. Bu ilacın 10 yaşından küçük çocuklarda kullanıldığında güvenli ve 
etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Diğer ilaçlar ve Janumet
Örneğin bir röntgen veya tarama sırasında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast madde enjeksiyonu 
yaptırmanız gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında Janumet'i almayı bırakmalısınız. Janumet 
ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine 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 doktorunuzun Janumet 
dozunu ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:

• Astım ve artrit gibi iltihaplanma içeren hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ağızdan, 
soluma veya enjeksiyon yoluyla alınır) (kortikosteroidler)
idrar üretimini artıran ilaçlar (diüretikler)
ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (ibuprofen ve selekoksib gibi NSAID 
ve COX-2 inhibitörleri)
Yüksek kan basıncının tedavisi için bazı ilaçlar (ACE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör 
antagonistleri)
bronşiyal astım tedavisi için özel ilaçlar (β-sempatomimetikler) iyotlu 
kontrast maddeler veya alkol içeren ilaçlar
Anjina tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin ranolazin gibi mide 
problemlerini tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar
HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan dolutegravir

Vandetanib, belirli bir tiroid kanseri tipini (medüller tiroid kanseri) tedavi etmek için kullanılan bir ilaç digoksin 
(düzensiz kalp atışı ve diğer kalp problemlerini tedavi etmek için). Janumet ile birlikte alıyorsanız, kanınızdaki 
digoksin seviyesinin kontrol edilmesi gerekebilir.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

alkol ile Janumet
Janumet alırken aşırı alkol alımından kaçının çünkü bu laktik asidoz riskini artırabilir (“Uyarılar ve 
Önlemler” bölümüne bakınız).

Hamilelik ve emzirme
Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bu ilacı hamilelik 
sırasında veya emziriyorsanız almamalısınız. 2. bölüme bakın,Janumet'i almayın.

Araç ve makine kullanma
Bu ilacın araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur veya ihmal edilebilir düzeydedir. Bununla 
birlikte, sitagliptin ile araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilecek baş dönmesi ve uyuşukluk 
bildirilmiştir.

Bu ilacı sülfonilüre adı verilen ilaçlarla veya insülinle birlikte almak, araç ve makine kullanma ya da 
güvenli dayanak olmadan çalışma yeteneğinizi etkileyebilecek hipoglisemiye neden olabilir.

Janumet sodyum içerir
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Bu ilaç, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında "sodyum 
içermez".

3. Janumet nasıl alınır

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

• Bir tablet alın:
• ağızdan günde iki kez
• Mide rahatsızlığı olasılığını azaltmak için yemeklerle birlikte.

• Doktorunuzun kan şekerinizi kontrol altına almak için dozunuzu artırması gerekebilir.

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

Bu ilaçla tedaviniz sırasında doktorunuzun önerdiği diyete devam etmeli ve karbonhidrat 
alımınızın gün içine eşit dağılmasına özen göstermelisiniz.

Bu ilacın tek başına anormal derecede düşük kan şekerine (hipoglisemi) neden olması olası değildir. 
Bu ilaç bir sülfonilüre ilacı veya insülin ile birlikte kullanıldığında kan şekeri düşebilir ve doktorunuz 
sülfonilüre veya insülininizin dozunu azaltabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Janumet kullandıysanız

Bu ilacın belirtilen dozundan fazlasını alırsanız, derhal doktorunuza başvurunuz. Üşüme veya 
rahatsızlık hissi, şiddetli mide bulantısı veya kusma, mide ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı, kas 
krampları veya hızlı nefes alma gibi laktik asidoz semptomlarınız varsa hastaneye gidin (“Uyarılar ve 
önlemler” bölümüne bakın).

Janumet'i kullanmayı unutursanız
Bir dozu atlarsanız, hatırladığınız anda onu alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelene kadar 
hatırlamıyorsanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal programınıza geri dönün. Bu ilacın çift 
dozunu almayın.

Janumet'i kullanmayı bırakırsanız

Kan şekerinizi kontrol etmeye devam edebilmeniz için doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı almaya 
devam edin. İlk önce doktorunuzla konuşmadan bu ilacı almayı bırakmamalısınız. Janumet'i kullanmayı 
bırakırsanız, kan şekeriniz tekrar yükselebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

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, JANUMET almayı DURDURUN ve hemen bir doktora 
başvurun:
• Mide bulantısı ve kusma ile birlikte veya bu olmadan sırtınıza kadar ulaşabilen şiddetli 

ve kalıcı karın ağrısı (mide bölgesi), bunlar pankreas iltihabının (pankreatit) belirtileri 
olabilir.

Janumet çok nadir görülen (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir), ancak laktik asidoz adı verilen çok ciddi bir yan etkiye 
neden olabilir ("Uyarılar ve Önlemler" bölümüne bakınız). Bu olursa, yapmanız gerekirJanumet'i kullanmayı bırakın ve 
derhal bir doktor veya en yakın hastane ile iletişime geçin.laktik asidoz komaya yol açabileceğinden.
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Deride döküntü, kurdeşen, kabarcıklar/deri soyulması ve yüz, dudak, dil ve boğazda nefes alma veya 
yutma güçlüğüne neden olabilecek şişme gibi ciddi bir alerjik reaksiyonunuz varsa (sıklığı 
bilinmiyor), bu ilacı almayı bırakın. ve hemen doktorunuzu arayın. Doktorunuz alerjik 
reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için farklı bir ilaç reçete edebilir.

Metformin alan bazı hastalarda sitagliptin başladıktan sonra aşağıdaki yan etkiler görülmüştür: 
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): Düşük kan şekeri, mide bulantısı, gaz, kusma Yaygın 
olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir): mide ağrısı, ishal, kabızlık, uyuşukluk

Bazı hastalarda sitagliptin ve metformin kombinasyonunu birlikte başlatırken ishal, mide 
bulantısı, gaz, kabızlık, mide ağrısı veya kusma görülmüştür (sıklık yaygındır).

Bazı hastalar bu ilacı glimepirid gibi bir sülfonilüre ile kullanırken aşağıdaki yan 
etkileri yaşamıştır:
Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir): Düşük kan şekeri 
Yaygın: Kabızlık

Bu ilacı pioglitazon ile birlikte kullanırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler 
görülmüştür:
Yaygın: Ellerin veya bacakların şişmesi

Bu ilacı insülin ile birlikte kullanırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:

Çok yaygın: Düşük kan şekeri Yaygın 
olmayan: Ağız kuruluğu, baş ağrısı

Bazı hastalar klinik çalışmalar sırasında tek başına sitagliptin (Janumet'teki ilaçlardan biri) alırken veya 
Janumet'in veya sitagliptin'in tek başına veya diğer diyabet ilaçlarıyla birlikte onay sonrası kullanımı 
sırasında aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:
Yaygın: Düşük kan şekeri, baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, burun tıkanıklığı veya akıntısı ve boğaz ağrısı, 
osteoartrit, kol veya bacak ağrısı
Yaygın olmayan: Baş dönmesi, kabızlık, kaşıntı 
Seyrek: Trombosit sayısında azalma
Sıklığı bilinmiyor: Böbrek sorunları (bazen diyaliz gerektirir), kusma, eklem ağrısı, kas ağrısı, sırt 
ağrısı, interstisyel akciğer hastalığı, büllöz pemfigoid (bir tür deri kabarcığı)

Bazı hastalar tek başına metformin alırken aşağıdaki yan etkileri yaşamıştır:
Çok yaygın: mide bulantısı, kusma, ishal, mide ağrısı ve iştahsızlık. Bu belirtiler metformin almaya başladığınızda 
ve genellikle ortadan kaybolduğunuzda ortaya çıkabilir.
Yaygın: metalik bir tat
Çok seyrek: B12 vitamini düzeylerinde azalma, hepatit (karaciğerinizle ilgili bir sorun), kurdeşen, 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. Yan etkileri ayrıca www.mhra.gov.uk/yellowcard adresindeki Sarı Kart 
Şeması aracılığıyla doğrudan bildirebilir veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz. 
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Janumet nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı blisterde ve kartonda belirtilen son kullanma tarihinden sonra 'EXP'den sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, ayın son gününü ifade eder.

30'un üzerinde saklamayın°C.
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Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Janumet'in içeriği
- Aktif maddeler sitagliptin ve metformindir. Ö

Her Janumet 50 mg/850 mg film kaplı tablet (tablet), 50 mg sitagliptine eşdeğer 
sitagliptin fosfat monohidrat ve 850 mg metformin hidroklorür içerir. 50 mg 
sitagliptin ve 1000 mg metformin hidroklorür.Ö

- Diğer maddeler şunlardır: Ö
Tablet çekirdeği: mikrokristalin selüloz (E460), povidon K 29/32 (E1201), sodyum lauril 
sülfat ve sodyum stearil fumarat.
Film kaplama: poli(vinil alkol), makrogol 3350, talk (E553b), titanyum dioksit (E171), demir 
oksit kırmızısı (E172) ve demir oksit siyahı (E172).

Ö

Janumet'in görünüşü ve paketin içeriği
- Janumet 50 mg/850 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “515” baskısı bulunan, kapsül şeklinde, pembe 

film kaplı tabletlerdir.
Janumet 50 mg/1.000 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “577” baskısı bulunan, kapsül şeklinde, 
kırmızı film kaplı tabletlerdir.

-

Opak kabarcıklar (PVC/PE/PVDC ve alüminyum). 14, 28, 56, 60, 112, 168, 180, 196 
film kaplı tablet paketleri, 196 (2 paket 98) ve 168 (2 paket 84) film kaplı tablet içeren 
çoklu paketler. Delikli birim doz blisterlerde 50 x 1 film kaplı tablet paketi.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici
Büyük Britanya'da Pazarlama Yetki Sahibi:Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, 120 Moorgate, 
Londra EC2M 6UR, Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta Pazarlama Yetki Sahibi (Kuzey İrlanda):Merck Sharp & Dohme BV, 
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Hollanda

Üretici firma
Merck Sharp & Dohme BV, Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Hollanda

Bu ilaç hakkında herhangi bir bilgi için lütfen iletişime geçin: 
Büyük Britanya
Merck Sharp & Dohme (Birleşik Krallık) 
Limited Medicalinformationuk@msd.com

Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda)
Merck Sharp & Dohme İrlanda (İnsan Sağlığı) Limited 
Tel: +353 (0)1 299870044
medinfoNI@msd.com

Bu broşür en son Kasım 2021'de revize edilmiştir.

Bu ilaca ilişkin ayrıntılı bilgi Avrupa İlaç Ajansının web sitesinde mevcuttur: http://
www.ema.europa.eu.
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