
أقراص مجم 850   /مجم50 يوكرياس ®يوكرياس

مغلفةأقراص مجم 1000   /مجم50 ®مغلفة

vildagliptin  /هيدروكلوريدميتفورمين
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4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

النشرةهذه في هو ما

استعمالهدواعي هي وما  Eucreasهو ما 1.

بلسإيكاندرا تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

يوكرياستأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

يوكرياستخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استعمالهدواعي هي وما  Eucreasهو ما 1.

السكر مضادات "تسمى األدوية من مجموعة إلى وميتفورمين وفيلداجليبتين يوكرياس في الفعالة المواد تنتمي

."الفموية

السكري بمرض أيضاً السكري مرض من النوع هذا يعُرف الثاني. النوع من السكري بداء المصابين البالغين المرضى لعالج يوكرياس يستخدم

الرياضة وممارسة الغذائي النظام طريق عن السكري مرض على السيطرة يمكن ال عندما يوكرياس يستخدم األنسولين. على المعتمد غير

.)يورياالسلفونيل أو األنسولين (السكري مرض لعالج المستخدمة األخرى األدوية مع أو   /ووحدها

الذي األنسولين كان إذا أو األنسولين من كافية كمية ينتج ال الجسم كان إذا 2 النوع من السكري مرض يتطور

الجلوكاجون.من الكثير ينتج الجسم كان إذا أيضاً يتطور أن يمكن ينبغي. كما يعمل ال الجسم يصنعه

خاصة الدم في السكر مستوى خفض على األنسولين يساعد البنكرياس. في والجلوكاجون األنسولين من كل يصنع

الدم.في السكر مستوى ارتفاع إلى يؤدي مما السكر ، إنتاج على الكبد الجلوكاجون يحفز الوجبات. بعد

يوكرياسيعمل كيف
مادة تعمل الدم. في السكر مستوى في التحكم على  ، metforminو  vildagliptinالفعالة ، المواد من كل تساعد

vildagliptin  من الميتفورمين مادة تعمل أقل. وجلوكاجون األنسولين من المزيد ينتج البنكرياس جعل طريق عن

السكر نسبة من يقلل الدواء هذا أن ثبت لقد األنسولين. من أفضل بشكل االستفادة على الجسم مساعدة خالل

السكري.مرض من مضاعفات حدوث منع في يساعد قد مما الدم ، في

بلسإيكاندرا تناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما 2.

يوكرياستأخذ ال
في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو ميتفورمين أو يلداغليبتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

تناول قبل طبيبك إلى تحدث هذه ، من أي تجاه بالحساسية مصاباً تكون قد أنك تعتقد كنت إذا . )6القسم

Eucreas.

 ، )الدمفي السكر نسبة ارتفاع (الشديد الدم سكر فرط المثال ، سبيل على المنضبط ، غير السكري مرض من تعاني كنت إذا

بالالكتيك.اإلصابة مخاطر "انظر (اللبني والحماض السريع ، الوزن وفقدان واإلسهال ، والقيء ، والغثيان ،

-

TITLE - VILDAGLIPTIN + METFORMIN / GALVUS MET MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-vildagliptin-metformin-eucreas-galvumet-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6226.pdf


الكيتون أجسام تسمى مواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه"الحماض

السريع والتنفس المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. غيبوبة قبل ما مرحلة إلى تؤدي أن ويمكن الدم في

التنفس.في معتادة غير فاكهية رائحة ظهور أو والنعاس ، والعميق ،

أو الدموية الدورة في خطيرة مشاكل أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا أو قلبية بنوبة مؤخراً أصبت إذا

القلب.في مشاكل على عالمة تكون أن يمكن والتي التنفس في صعوبات

الكلى.وظائف في شديد قصور من تعاني كنت إذا

.)جسمكمن الماء من الكثير فقد (الشديد الجفاف من تعاني أو شديدة عدوى من تعاني كنت إذا

يرجى . )للحقنقابلة صبغة يتضمن السينية األشعة من معين نوع (متباينة سينية أشعة على ستحصل كنت إذا

."واالحتياطاتالتحذيرات "قسم في الموضوع هذا حول معلومات على االطالع أيضاً
الكبد.في مشاكل لديك كان إذا

كنت إذا . )فقطآلخر وقت من أو يوم كل سواء (مفرط بشكل الكحول تشرب كنت إذا

.)"والرضاعةالحمل "أيضا ًأنظري (مرضعة

-

-

-

-

-

-

-

خطر  واإلحتياطاتالمحاذير

اللبنيبالحماض اإلصابة

الكليتان كانت إذا خاصة ًاللبني ، الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً يوكرياس عقار يسبب قد

وااللتهابات المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن ال

الكبد ومشاكل  ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ،

.)الحادةالقلب أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي

التعليمات.من مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

خسارة (بالجفافمرتبطة تكون قد حالة من تعاني كنت إذا قصيرة لفترة  Eucreasتناول عن توقف

سوائل تشرب كنت إذا أو للحرارة التعرض الحمى ، اإلسهال ، الشديد ، القيء مثل (الجسم سوائل في كبيرة

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد. من أقل

بعض من تعاني كنت إذا الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل يوكرياس تناول عن توقف
يلي:ما اللبني الحماض أعراض تشمل غيبوبة. إلى تؤدي قد الحالة هذه ألن ، اللبنيالحماض أعراض

قيء-

)البطنفي آالم (المعدة في آالم -
العضالتتشنجات -

الشديدالتعب مع الراحة بعدم عام شعور -

التنفسفي صعوبة -

القلبوضربات الجسم حرارة درجة انخفاض -

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد

األول.النوع من السكري مرض لعالج يوكرياس تناول يجوز ال لذلك ، األنسولين. عن بديال ًليس يوكرياس

في بمرض مصاباً كنت أو تعاني كنت إذا يوكرياس تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

البنكرياس.

السكري لمرض مضاداً دواء ًتتناول كنت إذا يوكرياس تناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

من يوكرياس مع تناوله عند يوريا سلفونيل من جرعتك تقليل في طبيبك يرغب قد يوريا. سلفونيل باسم يعرف

.)الدمسكر نقص (الدم جلوكوز انخفاض تجنب أجل

يجب فال الكبد ، مرض بسبب تناوله عن التوقف إلى مضطر ولكنك سابقاً  vildagliptinتناولت قد كنت إذا

الدواء.هذا تناول عليك

الخاصة التوصيات باتباع ينُصح السكري. لمرض الشائعة المضاعفات من السكري لمرضى الجلدية اآلفات تعد

أو تقرحات لظهور خاص اهتمام بإيالء أيضاً ينُصح ممرضتك. أو طبيبك لك يقدمها التي والقدم بالبشرة بالعناية

الفور.على طبيبك استشارة عليك يجب ذلك ، حدوث حالة في . Eucreasتناول أثناء جديدة تقرحات

2



ولبعض العملية أثناء  Eucreasتناول عن التوقف عليك يجب كبيرة ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

.Eucreasبـ العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعدها. الوقت

وبشكل األولى للسنة أشهر ثالثة كل  ، Eucreasب العالج بدء قبل الكبد وظائف لتحديد اختبار إجراء سيتم

ممكن.وقت أقرب في الكبد إنزيمات زيادة عالمات عن الكشف يمكن حتى هذا ذلك. بعد دوري

بشكل أو السنة في األقل على واحدة مرة الكلى وظائف بفحص طبيبك سيقوم  ، Eucreasبـ العالج أثناء

الكلى.وظائف تدهور من تعاني أو   /ومسناً كنت إذا متكرر

منتظم.بشكل والبول الدم بفحص طبيبك سيقوم

والمراهقوناألطفال
عاماً.18 سن حتى والمراهقين األطفال لدى يوكرياس باستخدام ينصح ال

ويوكرياساألخرى األدوية
األشعة سياق في المثال سبيل على الدم ، مجرى في اليود على يحتوي تباين وسيط حقن إلى بحاجة كنت إذا

يجب متى طبيبك سيقرر الحقن. وقت في أو قبل  Eucreasتناول عن التوقف عليك يجب الفحص ، أو السينية

.Eucreasبـ العالج تستأنف ومتى تتوقف أن

اختبارات من المزيد إلى تحتاج قد أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

المهم من . Eucreasجرعة تعديل إلى طبيبك يحتاج قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز

يلي:ما ذكر خاص بشكل

االلتهابلعالج عام بشكل الجلوكوكورتيكويدات تستخدم -

التنفسيالجهاز اضطرابات لعالج عام بشكل 2 بيتا ناهضات تستخدم -

السكريمرض عالج في المستخدمة األخرى األدوية -

)البولمدرات (البول إنتاج من تزيد التي األدوية -
مثل  ، 2COX-ومثبطات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (وااللتهابات األلم لعالج المستخدمة األدوية -

)والسيليكوكسيباإليبوبروفين
مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج األدوية بعض

.)2األنجيوتنسين
الجهاز على تؤثر التي األدوية بعض الدرقية ، الغدة على تؤثر التي األدوية بعض

 )رانوالزينمثل (الصدرية الذبحة لعالج المستخدمة األدوية بعض العصبي ،
مثل (البشرية المناعة نقص فيروس عدوى لعالج المستخدمة األدوية بعض

)دولوتغرافير
مثل ( )النخاعيالدرقية الغدة سرطان (الدرقية الغدة سرطان من معين نوع لعالج المستخدمة األدوية بعض

)فانديتانيب
)سيميتيدينمثل (الهضمية والقرحة المعدة حرقة لعالج المستخدمة األدوية بعض

-

-

-

-

-

-

-

الكحولمع يوكرياس
يرجى (اللبني بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد هذا ألن يوكرياس تناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

.)"واالحتياطاتالتحذيرات "قسم على االطالع

والرضاعةالحمل
قبل المشورة على للحصول طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين حامال ً، كنت إذا -

الحمل.أثناء  Eucreasألخذ المحتملة المخاطر معك طبيبك سيناقش الدواء. هذا تناول

.)Eucreas"تأخذ ال "أيضا أنظر (مرضعة أو حامال كنت إذا  Eucreasإستعمال يجوز ال -

دواء.أي تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسأل

الماكناتواستعمال السياقة
آالت.أو أدوات أي تستخدم أو تقود فال  ، Eucreasتناول أثناء بالدوار شعرت إذا
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يوكرياستأخذ كيف 3.

التي بالجرعة بالضبط طبيبك سيخبرك حالتهم. حسب تناولها األشخاص على يجب التي  Eucreasكمية تختلف

يوكرياس.من تناولها يجب

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

مرتين مجم 1000   /مجم50 أو مجم 850   /مجم50 من رقيقة بطبقة مغلف واحد قرص هي بها الموصى الجرعة

اليومفي

دواء ًتتناول كنت إذا أيضاً أقل. جرعة طبيبك لك يصف فقد الكلى ، وظائف في قصور من تعاني كنت إذا

أقل.جرعة طبيبك لك يصف فقد يوريا ، سلفونيل باسم يعُرف السكري لمرض مضاداً

الدم.في السكر مستوى تخفض التي األخرى األدوية بعض مع أو بمفرده الدواء هذا طبيبك يصف قد

يوكرياستناول يتم وكيف متى
الماء.من كوب مع كاملة األقراص ابتلع -

الطعام بعد اللوحي الجهاز تناول إن مباشرة. بعده أو الطعام مع المساء في واآلخر الصباح في واحد قرص تناول -

المعدة.في باضطراب اإلصابة خطر من سيقلل مباشرة

تتبع كنت إذا الخصوص ، وجه على طبيبك. لك قدمها الغذائي النظام حول نصيحة أي اتباع في استمر

.Eucreasتناول أثناء ذلك في فاستمر السكري ، لمرضى الوزن في للتحكم غذائياً نظاماً

يجبمما أكثر يوكرياس تناولت إذا
أو الطبيب إلى تحدث أقراصك ،آخر شخص تناول إذا أو  ، Eucreasأقراص من الكثير تناولت إذا

المستشفى ، أو الطبيب إلى الذهاب عليك كان إذا ضرورية. الطبية العناية تكون قد . الفورعلى الصيدلي

معك.النشرة وهذه العلبة خذ

يوكرياستناول نسيت إذا
مضاعفة جرعة تأخذ ال حال. أي على واحداً ستأخذ كنت إذا إال التالية وجبتك مع فاخذه قرصاً ، تأخذ أن نسيت إذا

منسي.قرص لتعويض  )واحدوقت في حبتين (

يوكرياستناول عن توقفت إذا

الدم. في السكر نسبة على السيطرة في االستمرار من يتمكن حتى طبيبك وصفه طالما الدواء هذا تناول في استمر

أن يجب التي المدة حول أسئلة أي لديك كانت إذا بذلك. طبيبك يخبرك لم ما يوكرياس تناول عن تتوقف ال

طبيبك.إلى فتحدث الدواء ، هذا فيها تتناول

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

التالية:الجانبية األعراض واجهت إذا الفورعلى طبيبك وراجع يوكرياس تناول عن توقف يجب

:)10000بين من واحد مستخدم حتى على يؤثر قد جداً: نادر (اللبنيالحماض•
التحذيرات "قسم انظر (اللبني الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً يسبب قد يوكرياس

أقرب أو بالطبيب واتصل يوكرياس تناول عن توقف عليكيجب هذا حدث إذا . )"واالحتياطات
قد نادرة: (الوعائية الوذمة غيبوبة. حدوث إلى يؤدي قد اللبني الحماض أن حيث الفورعلى مستشفى

البلع وصعوبة الحلق أو واللسان الوجه تورم األعراض تشمل : )شخص1000 كل من 1 حتى تصيب

وذمة "يسمى فعل رد إلى يشير قد مما الشرى ، أو الجلدي للطفح المفاجئ والظهور التنفس وصعوبة

."وعائية
الشهية.وفقدان والغثيان والعينين الجلد اصفرار األعراض تشمل : )نادر( )الكبدالتهاب (الكبد مرض

•

•
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.)الكبدالتهاب (الكبد مرض إلى يشير قد مما اللون ، داكن البول أو
في ومستمراً شديداً ألماً األعراض تشمل : )معروفغير شيوعه ( )البنكرياسالتهاب (البنكرياس التهاب

والقيء.الغثيان إلى باإلضافة ظهرك ، إلى يصل قد والذي  ، )المعدةمنطقة (البطن

•

أخرىجانبية أعراض

:Eucreasتناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

(المعدة وحول في ألم إسهال ، قيء ، غثيان ، : )أشخاص10 كل من 1 من أكثر على يؤثر قد (جداً شائع•
الشهية.فقدان  ، )البطنفي ألم

عليها ، السيطرة يمكن ال رجفة صداع ، دوار ، : )أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة

الدم.في الجلوكوز نسبة انخفاض معدني ، طعم

اليدين ، تورم اإلمساك ، التعب ، المفاصل ، آالم : )شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير

.)وذمة(القدمين أو الكاحل
ارتفاع عالمات سخونة. األنف ، سيالن الحلق ، التهاب : )شخص10000 بين من 1 حتى على تؤثر (جدا نادرة

الشديد والغثيان الدوخة أو النعاس مثل  )اللبنيالحماض باسم المعروف (الدم في الالكتيك حمض مستوى

انخفاض والحكة. الجلد احمرار العميق ؛ العميق التنفس أو القلب ضربات انتظام وعدم البطن وآالم القيء أو

.)الذاكرةاضطرابات أو االرتباك مثل عقلية أعراض إرهاق ، شحوب ، (12 ب فيتامين مستويات

•

•

•

يوريا:وسلفونيل يوكرياس تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

زائد.تعرق الدم ، جلوكوز انخفاض ضعف ، رعشة ، دوار ، شائعة:•

واألنسولين:يوكرياس تناول أثناء التالية الجانبية اآلثار من المرضى بعض عانى

المعدة.في حرقة الدم ، جلوكوز انخفاض  ، )بالغثيانالشعور (غثيان قشعريرة ، صداع ، شائعة:•

البطن.وانتفاخ اإلسهال شائعة: غير•

التالية:الجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً تم المنتج ، هذا تسويق تم أن منذ

البنكرياس ، في التهاب وحكة ، جلدي طفح : )المتاحةالبيانات من تقديره يمكن ال (معروف غير التكرار•

عضلي.ألم بثور ، أو للجلد موضعي تقشير

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلى: الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ

يوكرياستخزين كيفية 5.

-

-

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . "EXP"بعد والكرتون العبوة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

ج.°30فوق تخزن ال

الرطوبة.من لحمايته  )نفطة(األصلية العلبة في التخزين يجب

التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية من

-

-

-

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

يوكرياسيحتوي ماذا
.hydrochloride metforminو  vildagliptinهي الفعالة المواد -

مجم 850 و فيلداجليبتين مجم 50 على يحتوي مغلف مجم 850   /مجم50 يوكرياس قرص كل -

.)ميتفورمينمجم 660 يعادل (هيدروكلوريد ميتفورمين
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ميتفورمين ملغ ١٠٠٠ و فيلداغليبتين ملغ ٥٠ على يحتوي مغلف ملغ ١٠٠٠   /ملغ٥٠ يوكرياس قرص كل-

.)ميتفورمينملغ ٧٨٠ يعادل (هيدروكلوريد
أكسيد ثاني بروبيل ، هيدروكسي المغنيسيوم ، ستيرات سلولوز ، بروبيل هيدروكسي هي: األخرى المكونات

وتلك.4000 ماكروغول  ، )172E (األصفر الحديد أكسيد  ، )171E (التيتانيوم

-

العبوةمحتويات هي وما  Eucreasيبدو كيف
 "SEH"و جانب من  "NVR"مع بيضاوية صفراء أقراص هي بالفيلم مغلفة أقراص ملغ ٨٥٠   /ملغ٥٠ يوكرياس

اآلخر.الجانب من

 FLOو جهة من  NVRمع بيضاوية أقراص داكن ، أصفر لون ذات بالفيلم مغلفة أقراص ملغ ١٠٠٠   /ملغ٥٠ يوكرياس

أخرى.جهة من

عبوات وفي بغشاء مغلفاً قرصاً 360 أو 180 120 ، 60 ، 30 ، 10 ، على تحتوي عبوات في  Eucreasيتوفر

أحجام جميع تتوفر ال قد مغلفاً. قرصاً  )60 ×6 (360 أو  )60 ×3 (180  ، )60 ×2 (120 على تحتوي متعددة

بلدك.في اللوحي الجهاز قوة ونقاط العبوات

الثاني ، الطابق  التسويقترخيص صاحب

بليس سيتي وايت ووركس ، ويست مبنى

Limited UK Pharmaceuticals 

Novartis
لينوود 195

FQ 7W12لندن ،

الصانع
D 2Trimlini LENDAVA PROIZVODNJA 

PE، dd Lek
9220ليندافا ،

سلوفينيا

GmbH Pharma Novartis
25رونشتراسه

90429D-نورمبرغ
ألمانيا

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

المتحدةالمملكة
 1276Ltd. 698370 UK 44 +هاتف:

Pharmaceuticals Novartis

2021/08في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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