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อ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยานี้ เนื่องจากมีข้อมูลสําคัญสําหรับคุณ

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

เหมือนกับคุณก็ตาม
หากคุณได้รับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดหูัวข้อที่ 4

-

มีอะไรอยูใ่นแผ่นพับนี้

1. Eucreas คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานยูเครียส
3. วิธีรับประทานยูเครียส
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีเก็บยูครีส
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. Eucreas คืออะไรและใชส้ําหรับอะไร

สารออกฤทธิข์อง Eucreas, vildagliptin และ metformin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า "ยาต้านเบาหวานในช่อง
ปาก"

Eucreas ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทีเ่ป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรคเบาหวานประเภทนีเ้รียกอีกอย่างว่าเบาหวานชนิดไม่พึ่ง
อินซูลิน Eucreas ถูกใชเ้มื่อโรคเบาหวานไมส่ามารถควบคุมได้ด้วยการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
เพียงอย่างเดียว และ/หรือกับยาอื่นๆ ที่ใชร้ักษาโรคเบาหวาน (อินซูลินหรือซัลโฟนีลูเรีย)

เบาหวานชนิดที่ 2 จะเกิดขึ้นหากร่างกายผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือหากอินซูลินที่ร่างกายผลิตนั้นทํางานได้ไม่ดี
เท่าที่ควร นอกจากนีย้ังสามารถพัฒนาไดห้ากร่างกายผลิตกลคูากอนมากเกินไป

ทั้งอินซูลินและกลคูากอนถูกสร้างขึ้นในตับอ่อน อินซูลินช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือดโดยเฉพาะหลังอาหาร กลคูา
กอนกระตุ้นให้ตับผลิตนํ้าตาล ทําให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น

Eucreas ทํางานอย่างไร
สารออกฤทธิท์ั้ง vildagliptin และ metformin ช่วยควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด สาร vildagliptin ทํางานโดย
ทําให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากขึ้นและกลูคากอนน้อยลง สารเมตฟอร์มินทํางานโดยช่วยใหร้่างกายใชอ้ินซูลินได้ดีขึ้น 
ยานี้ช่วยลดนํ้าตาลในเลือด ซึ่งอาจช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้

2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนรับประทานยเูครียส

อย่ากินยูเครียส
- หากคุณแพว้ิลดากลปิติน เมตฟอร์มิน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6) หากคุณคิดว่าคุณ

อาจแพ้สารเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ Eucreas

หากคุณเป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะนํ้าตาลในเลือดสูงอย่างรุนแรง (นํ้าตาลในเลือดสูง) 
คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง นํ้าหนักลดอย่างรวดเร็ว กรดแลคติก (ดู “ความเสี่ยงของแลคติก

-
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ภาวะความเป็นกรด” ด้านล่าง) หรือ ketoacidosis Ketoacidosis เป็นภาวะที่สารทีเ่รียกว่าคีโตนบอดี้
สะสมในเลือดและอาจนําไปสู่ภาวะโคม่าในเบาหวานได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง หายใจเร็วและลึก ง่วง
นอน หรือลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ผิดปกติ

หากคุณเพิ่งมีอาการหัวใจวายหรือหากคุณมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการไหลเวียน
โลหิตหรือหายใจลําบากซึ่งอาจเป็นสัญญาณของปัญหาหัวใจ
หากคุณมีการทํางานของไตลดลงอย่างรุนแรง
หากคุณมีการติดเชื้อรุนแรงหรือขาดนํ้าอย่างรุนแรง (สูญเสียนํ้าจํานวนมากจากร่างกาย)

หากคุณกําลังจะมีเอ็กซเ์รย์ทีต่ัดกัน (เอ็กซเ์รย์เฉพาะประเภททีเ่กี่ยวข้องกับสยี้อมทีฉ่ีดได้) โปรดดูข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วน "คําเตือนและข้อควรระวัง"
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป (ไม่ว่าจะทุกวันหรือเป็นครั้งคราว) หากคุณกําลังให้นม
บุตร (ดูเพิ่มเติมที่ “การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร”)

-

-
-

-

-
-
-

คําเตือนและข้อควรระวัง ความ
เสี่ยงของกรดแลคติก
Eucreas อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่หายากมาก แต่ร้ายแรงมากทีเ่รียกว่า lactic acidosis โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าไตของคุณทํางานไมถู่กต้อง ความเสี่ยงของการเกิดกรดแลคติกเพิ่มขึ้นด้วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ การติดเชื้อร้ายแรง การอดอาหารหรือดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลานาน ภาวะขาดนํ้า (ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) 
ปัญหาเกี่ยวกับตับ และสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ส่วนใดของร่างกายมีปริมาณออกซิเจนลดลง ( เช่น โรคหัวใจ
เฉียบพลันรุนแรง)
หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ Eucreas เป็นระยะเวลาสั้น ๆ หากคุณมีอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะขาดนํ้า(สูญเสียของเหลวใน
ร่างกายอย่างมีนัยสําคัญ) เช่น อาเจียนรุนแรง ท้องร่วง มีไข้ สัมผัสกับความร้อน หรือหากคุณดื่มนํ้าน้อยกว่า
ปกติ พูดคุยกับแพทยข์องคุณสําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม

หยุดใช้ Eucreas และติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที หากคุณพบอาการบางอย่างของกรด
แลคติกเนื่องจากภาวะนีอ้าจนําไปสู่อาการโคม่าได้ อาการของกรดแลคติก ได้แก่:

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

กรดแลคติกเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล

Eucreas ไม่ใช่สารทดแทนอินซูลิน ดังนั้นคุณจึงไม่ควรรับ Eucreas ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท 1

พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใช้ Eucreas หากคุณมีหรือเคยเป็นโรคตับอ่อน

พูดคุยกับแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลก่อนใช้ Eucreas หากคุณกําลังใช้ยาต้านเบาหวานที่เรียกว่าซัลโฟนลีูเรีย 
แพทย์ของคุณอาจต้องการลดขนาดยาซัลโฟนลีูเรียเมื่อคุณรับประทานร่วมกับยูเครียส เพื่อหลีกเลี่ยงระดับ
นํ้าตาลในเลือดตํ่า (ภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า)

หากคุณเคยกินวิลดากลปิตินมาก่อนแต่ต้องหยุดกินเนื่องจากเป็นโรคตับ คุณไม่ควรรับประทานยานี้

แผลที่ผิวหนังจากเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยของโรคเบาหวาน คุณควรปฏิบัตติามคําแนะนําสําหรับการ
ดูแลผิวและเท้าที่คุณไดร้ับจากแพทย์หรือพยาบาลของคุณ นอกจากนี้ คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเกิด
แผลพุพองหรือแผลพุพองใหม่ขณะรับประทานยูเครียส หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คุณควรรีบปรึกษาแพทย์ของคุณ
ทันที

2



หากคุณต้องการผ่าตัดใหญ่ คุณต้องหยุดใช้ Eucreas ในระหว่างและชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังการทําหัตถการ 
แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและเมื่อใดทีจ่ะเริ่มการรักษาด้วย Eucreas

การทดสอบเพื่อระบุการทํางานของตับจะดําเนินการก่อนเริ่มการรักษา Eucreas ในช่วงเวลาสามเดือนในปแีรก
และเป็นระยะหลังจากนั้น เพื่อให้สามารถตรวจพบสัญญาณของเอนไซม์ตับที่เพิ่มขึ้นได้โดยเร็วที่สุด

ในระหว่างการรักษาด้วย Eucreas แพทย์ของคุณจะตรวจการทํางานของไตอย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่า
นั้นหากคุณเป็นผู้สูงอายุและ/หรือการทํางานของไตแย่ลง

แพทย์จะตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อหานํ้าตาลเป็นประจํา

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําให้ใช้ Eucreas ในเด็กและวัยรุ่นที่อายุไม่เกิน 18 ปี

ยาอื่นๆ และ Eucreas
หากคุณต้องการฉีดคอนทราสต์มีเดียมที่มีไอโอดีนเข้าสูก่ระแสเลือดของคุณ เช่น ในบริบทของการเอ็กซ์เรยห์รือ
การสแกน คุณต้องหยุดใช้ยูเครอัสก่อนหรือในขณะทีฉ่ีด แพทย์ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อคุณต้องหยุดและ
เมื่อใดที่จะเริ่มการรักษาด้วย Eucreas

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใช้ยาอื่นอยู่ 
คุณอาจต้องตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดและการทํางานของไตบ่อยขึ้น หรือแพทย์อาจจําเป็นต้องปรับปริมาณยู
เครียส เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:
- glucocorticoids โดยทั่วไปใช้รักษาอาการอักเสบ
- ตัวเร่งปฏิกิริยา beta-2 โดยทั่วไปใชร้ักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
- ยาอื่นๆ ที่ใชร้ักษาโรคเบาหวาน
- ยาที่ช่วยเพิ่มการผลิตปัสสาวะ (ยาขับปัสสาวะ)
- ยาที่ใช้รักษาอาการปวดและการอักเสบ (NSAID และ COX-2-inhibitors เช่น ibuprofen และ 
celecoxib)

ยาบางชนิดสําหรับรักษาความดันโลหิตสูง (ACE inhibitors และ angiotensin II receptor 
antagonists)
ยาบางชนิดที่มผีลต่อต่อมไทรอยด์ ยาบางชนิดทีส่่งผลต่อระบบประสาท 
ยาบางชนิดที่ใชร้ักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เช่น ranolazine) ยา
บางชนิดที่ใชร้ักษาการติดเชื้อเอชไอวี (เช่น dolutegravir)

ยาบางชนิดที่ใชร้ักษามะเร็งต่อมไทรอยด์บางชนิด (มะเร็งต่อมไทรอยดเ์กี่ยวกับไขกระดูก) (เช่น 
vandetanib)
ยาบางชนิดที่ใช้รักษาอาการเสียดท้องและแผลในกระเพาะอาหาร (เช่น cimetidine)

-

-
-
-
-
-

-

ยูเรียกบัแอลกอฮอล์
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอลม์ากเกินไปในขณะที่รับประทาน Eucreas เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกรดแล
คติก (โปรดดูหัวข้อ “คําเตือนและข้อควรระวัง”)

การตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร
- หากคุณกําลังตั้งครรภ์ คิดว่าคุณกําลังตั้งครรภห์รือกําลังวางแผนทีจ่ะมีลูก ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคําแนะนําก่อน

ใช้ยานี้ แพทย์ของคุณจะปรึกษากับคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Eucreas ในระหว่างตั้ง
ครรภ์
อย่าใช้ Eucreas หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือใหน้มบุตร (ดูเพิ่มเติมที่ "อย่าใช้ Eucreas")-

ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนรับประทานยาใดๆ

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
หากคุณรู้สึกวิงเวียนขณะรับประทาน Eucreas อย่าขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆ
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3. วิธีรับประทานยูเครียส

ปริมาณ Eucreas ที่ผู้คนต้องใชน้ั้นแตกต่างกันไปตามสภาพของพวกเขา แพทย์ของคุณจะบอกคุณอย่างชัดเจน
ถึงปริมาณของ Eucreas ทีต่้องใช้

ใช้ยานี้ตามทีแ่พทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

ปริมาณทีแ่นะนําคือหนึ่งเม็ดเคลือบฟิล์ม 50 มก./850 มก. หรือ 50 มก./1000 มก. วันละสองครั้ง

หากคุณมีอาการไตลดลง แพทย์อาจสั่งจ่ายยาให้น้อยลง นอกจากนี้ หากคุณกําลังทานยาต้านเบาหวานที่เรียกว่า
ซัลโฟนีลูเรีย แพทย์อาจสั่งจ่ายยาในปริมาณทีน่้อยกว่านี้

แพทย์ของคุณอาจสั่งยานี้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่นบางชนิดที่ลดระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณ

เมื่อใดและอย่างไรที่จะใช้ Eucreas
- กลืนเม็ดทั้งหมดด้วยนํ้าหนึ่งแก้ว
- รับประทานครั้งละ 1 เม็ดในตอนเช้า และอีกหนึ่งเม็ดในตอนเย็น พร้อมหรือหลังอาหาร การทานยาเม็ดหลัง

อาหารจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะปวดท้องได้

ทําตามคําแนะนําเกี่ยวกับอาหารทีแ่พทย์ให้ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณกําลังควบคุมอาหารเพื่อ
ควบคุมนํ้าหนักสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้ดําเนินการต่อไปในขณะที่ทานยูเครียส

ถ้าคุณกินยูเครียมากกว่าทีค่วร
ถ้าคุณกินยา Eucreas มากเกินไป หรือถ้าคนอื่นใชย้าเม็ดของคุณปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรทันที. อาจ
จําเป็นต้องไปพบแพทย์ หากคุณต้องไปพบแพทย์หรือโรงพยาบาล ใหน้ําชุดและเอกสารนี้ไปด้วย

หากคุณลืมทานยูเครียส
หากคุณลืมทานยาเม็ด ให้รับประทานพร้อมกับอาหารมื้อต่อไป เว้นแต่คุณจะครบกําหนดแล้ว อย่าใช้ยาสองครั้ง (
สองเม็ดในคราวเดียว) เพื่อชดเชยยาเม็ดทีถู่กลืม

ถ้าคุณหยุดกินยเูครียส
ทานยานี้ต่อไปตราบเท่าที่แพทย์ของคุณสั่งยาเพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณต่อไป อย่าหยุดใช้ Eucreas 
เว้นแต่แพทยจ์ะสั่ง หากคุณมคีําถามใดๆ เกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้ยานี้ ใหป้รึกษาแพทย์ของคุณ

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานี้สามารถทําใหเ้กิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนทีไ่ด้รับก็ตาม

คุณควรหยุดทานยเูรียและไปพบแพทยท์ันทีหากคุณพบผลข้างเคียงดังต่อไปนี้:

• กรดแลคติก(หายากมาก: อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ผูใ้ชใ้น 10,000):
Eucreas อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงทีห่ายากมาก แต่ร้ายแรงมากที่เรียกว่ากรดแลคติก (ดูหัวข้อ "คําเตือน
และข้อควรระวัง") หากสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณต้องงดใชยู้เรียและติดต่อแพทยห์รือโรงพยาบาลที่ใกลท้ี่สุดทันที
เนื่องจากกรดแลคติกอาจทําใหโ้คม่าได้ อาการแองจิโออดีีมา (พบน้อย: อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 
1,000 คน): อาการต่างๆ ได้แก่ ใบหน้า ลิ้นหรือลําคอบวม กลืนลําบาก หายใจลําบาก เริ่มมีผื่นหรือลมพิษ
อย่างกะทันหัน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปฏิกิริยาทีเ่รียกว่า “แองจิโออีดีมา”

โรคตับ (ตับอักเสบ) (พบน้อย): อาการต่างๆ ได้แก่ ผิวและตาเหลือง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร

•

•
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หรือปัสสาวะสีเข้มซึ่งอาจบ่งบอกถึงโรคตับ (ตับอักเสบ)
การอักเสบของตับอ่อน (ตับอ่อนอักเสบ) (ไม่ทราบความถี่): อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้องอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง (บริเวณท้อง) ซึ่งอาจลุกลามไปถึงแผ่นหลัง คลื่นไส้และอาเจียน

•

ผลข้างเคียงอื่นๆ
ผู้ป่วยบางรายประสบผลข้างเคียงในขณะทีร่ับประทานยูเครียส:
• พบบ่อยมาก (อาจส่งผลกระทบมากกว่า 1 ใน 10 คน): คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง ปวดท้อง (ปวดท้อง) เบื่อ

อาหาร
ร่วมกัน (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน): เวียนศีรษะ, ปวดหัว, ตัวสั่นทีไ่ม่สามารถควบคุมได้, 
รสโลหะ, ระดับนํ้าตาลในเลือดตํ่า
ผิดปกติ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คน): ปวดข้อ เหนื่อยล้า ท้องผูก มือบวม ข้อเท้าหรือเท้า 
(บวมนํ้า)
หายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10,000 คน): เจ็บคอ นํ้ามูกไหล มีไข้; สัญญาณของกรดแลคติก
ในเลือดสูง (เรียกว่ากรดแลคติก) เช่นอาการง่วงนอนหรือเวียนศีรษะ, คลื่นไส้หรืออาเจียนอย่างรุนแรง, 
ปวดท้อง, หัวใจเต้นผิดปกตหิรือลึก, หายใจเร็ว; สีแดงของผิวหนัง, คัน; ระดับวติามินบี 12 ลดลง (ซีด 
อ่อนเพลีย อาการทางจิต เช่น สับสน หรือความจําเสื่อม)

•

•

•

ผู้ป่วยบางรายเคยประสบกับผลข้างเคียงในขณะทีร่ับประทานยูเครียสและซัลโฟนีลูเรีย:
• สามัญ: เวียนศีรษะ, ตัวสั่น, อ่อนแอ, นํ้าตาลในเลือดตํ่า, เหงื่อออกมากเกินไป

ผู้ป่วยบางรายมผีลข้างเคียงในขณะทีร่ับประทานยูเรียและอินซูลิน:
• ร่วมกัน: ปวดหัว, หนาวสั่น, คลื่นไส้ (รู้สึกไม่สบาย), นํ้าตาลในเลือดตํ่า, อิจฉาริษยา
• เรื่องแปลก: ท้องร่วง, ท้องอืด.

เนื่องจากผลิตภัณฑน์ี้ออกวางตลาด จึงไดม้ีการรายงานผลข้างเคียงดังต่อไปนี:้
• ไมท่ราบความถี่ (ไม่สามารถประมาณได้จากข้อมูลทีม่ีอยู่): ผื่นคัน, การอักเสบของตับอ่อน, การลอกของ

ผิวหนังหรือแผลพุพองเฉพาะที่, ปวดกล้ามเนื้อ

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

5. วิธีเก็บยูครีส

-
-

เก็บยานีใ้ห้พ้นสายตาและมือเด็ก
อย่าใช้ยานีห้ลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนตุ่มและกล่องหลังจาก “EXP” วันหมดอายหุมายถึงวัน
สุดท้ายของเดือนนั้น
อย่าเก็บเกิน30°ค.
เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิม (ตุ่ม) เพื่อป้องกันความชื้น
อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาทีคุ่ณไม่ได้ใชอ้ีกต่อ
ไป มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

-
-
-

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

สิ่งที่ยูเรียประกอบด้วย
- สารออกฤทธิ์คือ วิลดากลิปตนิ และเมตฟอร์มิน ไฮโดรคลอไรด์
- เม็ดเคลือบฟิล์ม Eucreas 50 มก./850 มก. ประกอบด้วยวิลดากลปิติน 50 มก. และเมตฟอร์มิน ไฮ

โดรคลอไรด์ 850 มก. (เทียบเท่าเมตฟอร์มิน 660 มก.)
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- ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Eucreas 50 มก./1000 มก. ประกอบด้วยวลิดากลปิติน 50 มก. และเมตฟอร์มิ
น ไฮโดรคลอไรด์ 1000 มก. (เทียบเท่าเมตฟอร์มนิ 780 มก.)
ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส แมกนีเซยีมสเตียเรต ไฮโปรเมลโลส ไททาเนียมไดออกไซด์ (E 
171) เหล็กออกไซด์สีเหลือง (E 172) มาโครกอล 4000 และแป้งโรยตัว

-

Eucreas หน้าตาเป็นอย่างไรและสิ่งที่บรรจอุยู่ในซอง
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Eucreas 50 มก./850 มก. มีสเีหลือง เม็ดรูปไขม่ี "NVR" อยู่ด้านหนึ่งและ "SEH" อีก
ด้านหนึ่ง
ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม Eucreas 50 มก./1000 มก. มีสีเหลืองเข้ม เม็ดรูปไขท่ี่มี "NVR" อยู่ด้านหนึ่งและ "FLO" อีก
ด้านหนึ่ง

Eucreas มีให้ในแพ็คที่ประกอบด้วยยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10, 30, 60, 120, 180 หรือ 360 และในแพ็กใหญท่ี่
บรรจยุาเม็ดเคลือบฟิล์ม 120 (2x60), 180 (3x60) หรือ 360 (6x60) ขนาดแพ็คและความแรงของแท็บเล็
ตอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศของคุณ

ผูถ้ืออนุญาตการตลาด Novartis 
Pharmaceuticals UK Limited ชั้น 2 
อาคาร West Works White City Place

195 วูด้ เลน
ลอนดอน W12 7FQ

ผูผ้ลิต
เล็ก dd, PE PROIZVODNJA LENDAVA 
Trimlini 2D
เลนดาวา 9220
สโลวีเนีย

Novartis Pharma GmbH
Roonstraße 25
D-90429 นูเรมเบิร์ก
เยอรมนี

สําหรับข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับยานี้ โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่ของผู้ถือสิทธิ์การตลาด:

ประเทศอังกฤษ
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
โทร: +44 1276 698370

แผ่นพับนี้ไดร้ับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 08/2021
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