
Eucreas® 50סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ 
Eucreas® 50סרט מצופות טבליות ג"מ1000 /ג"מ

metforminvildagliptin/ הידרוכלוריד

 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

משמש הוא ולמהEucreas  מהו1.

Eucreas נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Eucreas לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Eucreas לאחסן איך5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהEucreas  מהו1.

 נוגדות תרופות" הנקראות תרופות לקבוצת שייכים, ומטפורמיןEucreas, vildagliptin  של הפעילים החומרים
".הפה דרך סוכרת

 אחרות תרופות עם או/ו בלבד גופנית ופעילות תזונה ידי על בסוכרת לשלוט ניתן לא כאשר משמש.
 עם מבוגרים בחולים לטיפול משמשEucreas .) סולפונילאוריאה או אינסולין( בסוכרת לטיפול המשמשות

Eucreas באינסולין תלויה שאינה כסוכרת גם ידוע סוכרת של זה סוג2.  מסוג סוכרת

 כמו עובד לא מייצר שהגוף האינסולין אם או אינסולין מספיק מייצר לא הגוף אם מתפתחת2  מסוג סוכרת
.גלוקגון מדי יותר מייצר הגוף אם גם להתפתח יכול זה. שצריך

ארוחות לאחר במיוחד, בדם הסוכר רמת בהורדת מסייע אינסולין. בלבלב מיוצרים גלוקגון וגם אינסולין גם
.בדם הסוכר ברמת לעלייה שגורם מה, סוכר לייצר לכבד גורם גלוקגון.

עובדEucreas  איך
vildagliptin  החומר. בדם הסוכר ברמת לשלוט עוזרים, ומטפורמיןvildagliptin , הפעילים החומרים שני

 לגוף עוזר שהוא בכך פועל מטפורמין החומר. גלוקגון ופחות אינסולין יותר לייצר ללבלב שגורם בכך פועל
 לסייע שעשוי מה, בדם הסוכר רמת את כמפחיתה הוכחה זו תרופה. באינסולין יותר טוב שימוש לעשות

.שלך מהסוכרת סיבוכים במניעת

Eucreas נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Eucreas תיקח אל
6).  בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או מטפורמין-vildagliptin, ל אלרגי אתה אם-

Eucreas. נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח, מאלה לאחד אלרגי להיות עלול שאתה חושב אתה אם

), בדם גבוהה גלוקוז רמת( חמורה היפרגליקמיה, למשל, עם, מבוקרת בלתי סוכרת לך יש אם
"ללקטית סיכון" ראה( לקטית חמצת, במשקל מהירה ירידה, שלשולים, הקאות, בחילות

-
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 מצטברים קטון גופי הנקראים חומרים שבו מצב הוא קטואצידוזיס. קטומית חמצת או) להלן" חמצת
 מהירה נשימה, בטן כאבי כוללים התסמינים. סוכרתית לקדם-תרדמת להוביל עלולים ואשר בדם

.דופן יוצא פירותי ריח מפתחת נשימתך או ישנוניות, ועמוקת

 או שלך הדם במחזור חמורות בעיות או לב ספיקת אי לך יש אם או לב התקף לאחרונה חטפת אם
.לב לבעיות סימן להיות שיכולים נשימה קשיי

.הכליות בתפקוד חמורה ירידה לך יש אם
).מגופך מים הרבה איבדת( רציני מיובש או חמור זיהום לך יש אם

 אנא). להזרקה צבע הכולל רנטגן צילום של מסוים סוג( ניגודי רנטגן צילום לעבור עומד אתה אם
".זהירות ואמצעי אזהרות" בסעיף גם כך על מידע ראה
.בכבד בעיות לך יש אם
( מניקה את אם). לעת מעת רק או יום כל אם בין( מופרז אלכוהול שותה אתה אם

").והנקה הריון" גם ראה

-

-
-

-

-
-
-

 זהירות ואמצעי אזהרות
לקטית לחמצת סיכון

 הכליות אם במיוחד, לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלול.
, 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

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

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

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

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח

 חלק חווה אתה אם הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנהEucreas  נטילת את הפסק
:כוללים לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת להוביל עלול זה מצב שכן, לקטית חמצת של מהתסמינים

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

Eucreas לקבל אין, לכן. לאינסולין תחליף אינוEucreas 1  מסוג בסוכרת לטיפול.

.הלבלב של ממחלה סבלת או לך יש אםEucreas  נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח

 המכונה סוכרת נגד תרופה נוטל אתה אםEucreas  נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח
 נוטל אתה כאשר הסולפונילאוריאה של המינון את להפחית ירצה שלך שהרופא ייתכן. סולפונילאוריאה

).היפוגליקמיה( בדם נמוכה גלוקוז רמת למנוע מנת עלEucreas  עם יחד אותו

.זו תרופה ליטול לך אסור, כבד מחלת בגלל אותו לקחת להפסיק נאלצת אךvildagliptin  בעבר נטלת אם

 הרגל ובכף בעור לטיפול ההמלצות אחר לעקוב מומלץ. סוכרת של שכיח סיבוך הם סוכרתיים עור נגעי
 כיבים או שלפוחיות של חדשה להופעה במיוחד לב לשים מומלץ, כן כמו. האחות או הרופא ידי על לך שניתן
.שלך הרופא עם מייד להתייעץ עליך, מתרחשים אלה אםEucreas.  נטילת בזמן
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. לאחריו מה זמן ולמשך ההליך במהלךEucreas  לקחת להפסיק עליך גדול ניתוח לעבור צריך אתה אם
Eucreas. עם הטיפול את מחדש להתחיל ומתי להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא

 שלושה של במרווחים, באוקריאס הטיפול תחילת לפני תתבצע שלך הכבד תפקודי לקביעת בדיקה
 כבד אנזימי של סימנים לזהות יהיה שניתן מנת על זאת. מכן לאחר פעם ומדי הראשונה בשנה חודשים
.האפשר ככל מוקדם מוגברים

 או בשנה פעם לפחות שלך הכליות תפקוד את יבדוק שלך הרופאEucreas,  עם הטיפול במהלך
.הכליות בתפקוד מהחמרה סובל או/ו קשיש אתה אם יותר גבוהה בתדירות

.קבוע באופן שלך ובשתן בדם הסוכר את יבדוק שלך הרופא

נוער ובני ילדים
.מומלץ אינו18  גיל עד נוער ובני בילדים-Eucreas ב השימוש

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

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

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

.Eucreasהבאים הדברים את להזכיר במיוחד חשוב:
בדלקת לטיפול כלל בדרך המשמשים גלוקוקורטיקואידים-
נשימה בהפרעות לטיפול כלל בדרך המשמשים-2 בטא אגוניסטים-
בסוכרת לטיפול המשמשות אחרות תרופות-
)משתנים( השתן ייצור את המגבירות תרופות-
)וסלקוקסיב איבופרופן כגוןCOX, -2-וNSAID  מעכבי( ודלקת בכאב לטיפול המשמשות תרופות-

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

 המשפיעות מסוימות תרופות התריס בלוטת על המשפיעות מסוימות תרופות
( חזה בתעוקת לטיפול המשמשות מסוימות תרופות העצבים מערכת על

 למשל(-HIV ב בזיהום לטיפול המשמשות מסוימות תרופות) רנולאזין למשל
(dolutegravir

 למשל() המדולרי התריס בלוטת סרטן( התריס בלוטת סרטן של מסוים בסוג לטיפול המשמשות מסוימות תרופות
)ונדטניב

)סימטידין למשל( פפטי וכיבים בצרבת לטיפול המשמשות מסוימות תרופות

-

-
-
-
-
-

-

Eucreas אלכוהול עם
 לחמצת הסיכון את להגביר עלול שהדבר מכיווןEucreas  נטילת בזמן מופרזת אלכוהול מצריכת הימנע
").זהירות ואמצעי אזהרות" סעיף ראה נא( לקטית

והנקה הריון
התרופה נטילת לפני לייעוץ שלך הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, בהריון את אם-

.ההריון במהלךEucreas  נטילת של הפוטנציאלי בסיכון איתך ידון שלך הרופא.

Eucreas"). ליטול אין" גם ראה( מניקה או בהריון אתה אם-Eucreas ב תשתמש אל -

.כלשהי תרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל

במכונות ושימוש נהיגה
.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג איןEucreas,  נטילת בזמן סחרחורת מרגיש אתה אם
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Eucreas לקחת כיצד3.

 המינון את בדיוק לך יגיד שלך הרופא. למצבם בהתאם משתנה לקחת צריכים שאנשים-Eucreas ה כמות
.לקחתEucreas  של

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

 פעמיים שנלקחת ג"מ1000 /ג"מ50  או ג"מ850 /ג"מ50  של בסרט מצופה אחת טבליה הוא המומלץ המינון
ביום

 תרופה נוטל אתה אם, כן כמו. יותר נמוך מינון לרשום עשוי שלך הרופא, מופחת כליות תפקוד לך יש אם
.יותר נמוך מינון לרשום עשוי שלך הרופא סולפונילאוריאה המכונה סוכרת נגד

 בדם הסוכר רמת את המורידות אחרות מסוימות תרופות עם או לבד זו תרופה לרשום עשוי שלך הרופא
.שלך

Eucreas לקחת ואיך מתי
,מים כוס עם בשלמותן הטבליות את לבלוע-
 תוריד האוכל לאחר מיד הטבליה נטילת. אחריו מיד או האוכל עם בערב והשנייה בבוקר אחת טבליה קח-

.קיבה לקלקול הסיכון את

 דיאטת אחר עוקב אתה אם, בפרט. לך נתן שלך שהרופא תזונה לגבי עצה כל אחר לעקוב המשך
Eucreas. נוטל שאתה בזמן בכך המשך, סוכרתית משקל בקרת

צריך שאתה ממהEucreas  יותר לוקח אתה אם

 מיד פנה,שלך הטבליות את לוקח אחר מישהו אם אוEucreas,  טבליות מדי יותר לוקח אתה אם
 קח, חולים לבית או לרופא ללכת צריך אתה אם. נחוץ להיות עשוי רפואי טיפול. לרוקח או לרופא

.הזה העלון ואת החפיסה את איתך

Eucreas ליטול שכחת אם
 בכל אז טבליה לקחת אמור אתה כן אם אלא, שלך הבאה הארוחה עם אותה קח, טבליה לקחת שכחת אם

.שנשכחה טבליה על לפצות כדי) אחת בבת טבליות שתי( כפולה מנה ליטול אין. מקרה

Eucreas לקחת מפסיק אתה אם
. שלך בדם הסוכר ברמת לשלוט להמשיך תוכל שהיא כך אותה רושם שלך הרופא עוד כל זו תרופה ליטול המשך

 הזמן משך לגבי שאלות לך יש אם. זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלאEucreas  ליטול תפסיק אל
.שלך הרופא עם שוחח, התרופה את לקחת

.האחות או הרוקח, 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 הלוואי תופעות את חווה אתה אםמיד לרופא ולפנותEucreas  לקחת להפסיקצריך אתה

10,000): מתוך אחד משתמש עד על להשפיע עלול: מאוד נדיר(לקטית חמצת•
" סעיף ראה( לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלול

 מיד ולפנותEucreas  לקחת להפסיקEucreas חייב אתה קורה זה אם"). זהירות ואמצעי אזהרות
: נדיר( אנגיואדמה. לתרדמת להוביל עלולה לקטית חמצת שכן, הקרוב החולים לבית או לרופא
 קושי, בגרון או בלשון, בפנים נפיחות כוללים התסמינים): אנשים1,000  מתוך1  עד להופיע עשויה

 תגובה על להצביע שעלול מה, כוורות או פריחה של פתאומית הופעה, נשימה קשיי, בבליעה
".אנגיואדמה" הנקראת

תיאבון אובדן, בחילות, צהובים ועיניים עור כוללים התסמינים): נדיר() הפטיטיס( כבד מחלת

•

•
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).הפטיטיס( כבד מחלת על להעיד שעלול, כהה שתן או
( בבטן ומתמשכים עזים כאבים כוללים התסמינים): ידועה לא תדירות() לבלב( הלבלב של דלקת

.והקאות בחילות גם כמו, לגב עד להגיע שעלולים), הבטן אזור
•

אחרות לוואי תופעות

Eucreas: נטילת בזמן הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק
 בבטן כאבים, שלשולים, הקאות, בחילות): אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע יכול( מאוד שכיח•

.תיאבון אובדן), בטן כאבי( ומסביב
 לשלוט ניתן שלא רעד, ראש כאבי, סחרחורת): אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עלול( שכיח

.בדם נמוכה גלוקוז רמת, מתכתי טעם, בו
 קרסול, ידיים, עצירות, עייפות, פרקים כאבי): אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלול( נדיר

).בצקת( נפוחות רגליים או
 רמה של סימנים; חום, נזלת, גרון כאב): אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עלול( מאוד נדיר

 הקאות או בחילות, סחרחורת או נמנום כגון) לקטית חמצת המכונה( בדם לקטית חומצה של גבוהה
 ברמות ירידה; גירוד, העור של אדמומיות; ומהירה עמוקה נשימה או סדיר לא דופק, בטן כאבי, קשות
).בזיכרון הפרעות או בלבול כגון נפשיים תסמינים, עייפות, חיוורון(B12  ויטמין

•

•

•

:וסולפונילאוריאהEucreas  נטילת בזמן הבאות הלוואי תופעות את חוו מהמטופלים חלק
.יתר הזעת, בדם נמוכה גלוקוז רמת, חולשה, רעד, סחרחורת: שכיח•

:ואינסוליןEucreas  נטילת בזמן הבאות הלוואי תופעות היו מהמטופלים לחלק
.צרבת, בדם נמוכה גלוקוז רמת), חולה תחושת( בחילות, צמרמורות, ראש כאבי: שכיח•
.גזים, שלשולים: נדיר•

:הבאות הלוואי תופעות גם דווחו, זה מוצר שיווק מאז
 מקומי קילוף, בלבלב דלקת, מגרדת פריחה): הזמינים מהנתונים להעריך ניתן לא( ידועה לא שכיחות•

.שרירים כאבי, שלפוחיות או עור של

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.

Eucreas לאחסן איך5.

-
-

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 לאחר והקרטון   השלפוחית גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

."EXP"חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך.
.ג30° מעל לאחסן אין

.לחות מפני להגן מנת על) שלפוחית( המקורית באריזה אחסן
 תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך

-
-
-

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Eucreas מכיל מה
.הידרוכלוריד ומטפורמיןvildagliptin  הם הפעילים החומרים-
 ג"מ-850 וvildagliptin  ג"מ50  מכילה ג"מ850 /ג"מEucreas 50  של בסרט מצופה טבליה כל-

).מטפורמין של ג"מ-660 ל המקביל( הידרוכלוריד מטפורמין
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-1000 וvildagliptin  ג"מ50  מכילה ג"מ1000 /ג"מEucreas 50  של בסרט מצופה טבליה כל-
).מטפורמין של ג"מ-780 ל המקביל( הידרוכלוריד מטפורמין ג"מ

 חמצני דו טיטניוםstearate, hypromellose,  מגנזיום, הידרוקסיפרופילצלולוזה: הם הנוספים המרכיבים
171) ,(E172  צהובה ברזל תחמוצת) ,(Eוטלק4000  מאקרוגול.

-

האריזה ותכולתEucreas  נראה איך
 עם אובליות, צהובות טבליות הן סרט מצופות טבליות ג"מ850 /ג"מ"NVR"  ו אחד בצד"SEH"- השני בצד.

50Eucreas
 עם אובליות, כהות צהובות טבליות הן סרט מצופות טבליות ג"מ1000 /ג"מ"NVR"  ו אחד בצד"FLO" השני בצד.

50Eucreas

  או )6x60(שלך במדינה זמינים יהיו הטאבלטים וחוזק האריזה גדלי כל שלא ייתכן. סרט מצופות טבליות.
)2x60(, 180 )3x60( 360סרט מצופות טבליות360  או180 120, 60, 30, 10,  המכילות באריזות  זמין 

120Eucreas  המכילים רבים ובמארזים

Place City White  שיווק אישור בעל
Building Works, West2  קומה
Limited UK Pharmaceuticals

Novartis
ליין ווד195

7FQW12 , לונדון

יצַרןָ
2D Trimlini LENDAVA PROIZVODNJA

dd, PELek
9220, לנדאווה
סלובניה

GmbH PharmaNovartis
25Roonstraße

90429D- נירנברג
גרֶמנִָיהָ

:השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

המאוחדת הממלכה

Ltd. 698370 UK 1276 +44 : טלפון
PharmaceuticalsNovartis
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