
ökreas®50 mg/850 mg film kaplı tablet 
Eucreas®50 mg/1000 mg film kaplı tabletler

vildagliptin/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. Eucreas nedir ve ne için kullanılır?
2. Eucreas'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Eucreas nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Eucreas nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Eucreas nedir ve ne için kullanılır?

Eucreas'ın aktif maddeleri, vildagliptin ve metformin, "oral antidiyabetikler" adı verilen bir ilaç 
grubuna aittir.

Eucreas, tip 2 diyabetli yetişkin hastaları tedavi etmek için kullanılır. Bu tip diyabet, insüline bağımlı olmayan 
diyabet olarak da bilinir. Eucreas, diyabetin tek başına ve/veya diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla 
(insülin veya sülfonilüreler) diyet ve egzersizle kontrol edilemediği durumlarda kullanılır.

Tip 2 diyabet, vücut yeterince insülin yapmazsa veya vücudun ürettiği insülin gerektiği gibi 
çalışmıyorsa gelişir. Vücudun çok fazla glukagon üretmesi durumunda da gelişebilir.

Hem insülin hem de glukagon pankreasta yapılır. İnsülin, özellikle yemeklerden sonra kandaki şeker seviyesini 
düşürmeye yardımcı olur. Glukagon, karaciğeri şeker üretmesi için tetikler ve kan şekeri seviyesinin yükselmesine 
neden olur.

Eucreas nasıl çalışır?
Hem aktif maddeler, hem de vildagliptin ve metformin, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. 
Vildagliptin maddesi pankreasın daha fazla insülin ve daha az glukagon üretmesini sağlayarak çalışır. Metformin 
maddesi vücudun insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olarak çalışır. Bu ilacın, diyabetinizden kaynaklanan 
komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilecek kan şekerini azalttığı gösterilmiştir.

2. Eucreas'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eucreas'ı kullanmayınız.
- vildagliptin, metformin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (bölüm 6'da 

listelenmiştir). Bunlardan herhangi birine alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, Eucreas'ı almadan önce 
doktorunuzla konuşun.
Şiddetli hiperglisemi (yüksek kan şekeri), bulantı, kusma, ishal, hızlı kilo kaybı, 
laktik asidoz gibi kontrol altına alınamayan diyabetiniz varsa (bkz.

-
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asidoz”) veya ketoasidoz. 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 geliyor.

Yakın zamanda bir kalp krizi geçirdiyseniz veya kalp yetmezliğiniz varsa veya kan dolaşımınızla ilgili ciddi 
sorunlarınız varsa veya kalp sorunlarının bir işareti olabilecek nefes almada güçlük çekiyorsanız.
Böbrek fonksiyonunuz ciddi derecede azalmışsa.
Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa veya ciddi şekilde susuz kaldıysanız (vücudunuzdan çok fazla su 
kaybettiyseniz).
kontrast röntgeni (enjekte edilebilir bir boya içeren belirli bir röntgen türü) olacaksanız. 
Lütfen bununla ilgili "Uyarılar ve önlemler" bölümündeki bilgilere de bakın.
Karaciğer problemleriniz varsa.
Aşırı derecede alkol alıyorsanız (her gün veya sadece ara sıra). 
Emziriyorsanız (ayrıca bkz. “Hamilelik ve emzirme”).

-

-
-

-

-
-
-

Uyarılar ve önlemler 
Laktik asidoz riski
Eucreas, 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 Eucreas kullanmayı 
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, Eucreas'ı 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.

Eucreas, insülinin yerini tutmaz. Bu nedenle, tip 1 diyabet tedavisi için Eucreas 
almamalısınız.

Pankreas hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz, Eucreas'ı almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle 
konuşun.

Sülfonilüre olarak bilinen bir anti-diyabetik ilaç alıyorsanız, Eucreas'ı almadan önce doktorunuzla, 
eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Düşük kan şekerini (hipoglisemi) önlemek için, Eucreas ile 
birlikte aldığınızda doktorunuz sülfonilüre dozunuzu azaltmak isteyebilir.

Daha önce vildagliptin kullandıysanız ancak karaciğer hastalığı nedeniyle almayı bırakmak zorunda kaldıysanız, 
bu ilacı almamalısınız.

Diyabetik deri lezyonları diyabetin sık görülen bir komplikasyonudur. Doktorunuz veya hemşireniz 
tarafından verilen cilt ve ayak bakımı önerilerine uymanız önerilir. Eucreas'ı alırken yeni başlayan 
kabarcıklara veya ülserlere özellikle dikkat etmeniz önerilir. Bunlar meydana gelirse, derhal 
doktorunuza danışmalısınız.
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Büyük bir ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, işlem sırasında ve işlemden sonra bir süre Eucreas almayı bırakmalısınız. 
Eucreas ile tedavinizi ne zaman bırakmanız ve ne zaman yeniden başlatmanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

Eucreas tedavisine başlamadan önce, ilk yıl için üç aylık aralıklarla ve daha sonra periyodik olarak karaciğer 
fonksiyonunuzu belirlemek için bir test yapılacaktır. Bu, artan karaciğer enzimlerinin belirtilerinin mümkün 
olduğunca erken tespit edilebilmesi içindir.

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

Doktorunuz kanınızı ve idrarınızı şeker için düzenli olarak test edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Eucreas'ın 18 yaşına kadar olan çocuklarda ve ergenlerde kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Eucreas
Örneğin bir röntgen veya tarama sırasında kan dolaşımınıza iyot içeren bir kontrast madde enjeksiyonu 
yaptırmanız gerekiyorsa, enjeksiyondan önce veya enjeksiyon sırasında Eucreas almayı bırakmalısınız. Eucreas 
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 söyleyiniz. Daha 
sık kan şekeri ve böbrek fonksiyon testlerine ihtiyacınız olabilir veya doktorunuzun Eucreas dozunu 
ayarlaması gerekebilir. Aşağıdakilerden bahsetmek özellikle önemlidir:
- genellikle iltihabı tedavi etmek için kullanılan glukokortikoidler
- genellikle solunum bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan beta-2 agonistleri

- diyabet tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
- 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)
Tiroidi etkileyen belirli ilaçlar Sinir sistemini etkileyen belirli ilaçlar 
Anjina tedavisinde kullanılan belirli ilaçlar (örn. ranolazin) HIV 
enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan belirli ilaçlar (örn. 
dolutegravir)
Belirli bir tiroid kanseri tipini (medüller tiroid kanseri) tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar (örn. 
vandetanib)
Mide ekşimesi ve peptik ülser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. simetidin)

-

-
-
-
-
-

-

alkol ile eucreas
Eucreas kullanırken aşırı alkol alımından kaçının çünkü bu laktik asidoz riskini artırabilir (lütfen 
"Uyarılar ve önlemler" bölümüne bakın).

Hamilelik ve emzirme
- Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız bu ilacı 

almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz hamilelik sırasında Eucreas kullanmanın 
potansiyel riskini sizinle tartışacaktır.
Eucreas'ı hamileyseniz veya emziriyorsanız kullanmayınız (ayrıca bkz.-

Herhangi bir ilaç almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanma
Eucreas'ı alırken başınız dönüyorsa, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.
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3. Eucreas nasıl alınır

İnsanların alması gereken Eucreas miktarı durumlarına göre değişir. Doktorunuz size tam olarak almanız 
gereken Eucreas dozunu söyleyecektir.

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

Önerilen doz, günde iki kez alınan 50 mg/850 mg veya 50 mg/1000 mg'lık bir film kaplı 
tablettir.

Böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir. Ayrıca sülfonilüre 
olarak bilinen bir anti-diyabetik ilaç alıyorsanız, doktorunuz daha düşük bir doz reçete edebilir.

Doktorunuz bu ilacı tek başına veya kanınızdaki şeker seviyesini düşüren başka ilaçlarla birlikte 
reçete edebilir.

Eucreas ne zaman ve nasıl alınır?
- Tabletleri bir bardak su ile bütün olarak yutunuz,
- Bir tableti sabah, diğerini akşam yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra alınız. Tableti yemekten 

hemen sonra almak mide rahatsızlığı riskini azaltacaktır.

Doktorunuzun size verdiği diyetle ilgili tavsiyelere uymaya devam edin. Özellikle, diyabetik 
bir kilo kontrolü diyeti uyguluyorsanız, Eucreas alırken buna devam edin.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Eucreas kullandıysanız

Çok fazla Eucreas tableti alırsanız veya tabletlerinizi başka biri alırsa,hemen bir doktor veya eczacı ile 
konuşun. Tıbbi müdahale gerekli olabilir. Bir doktora veya hastaneye gitmeniz gerekiyorsa, bu paketi ve 
bu kullanma talimatını yanınıza alınız.

Eucreas'i kullanmayı unutursanız
Bir tablet almayı unutursanız, yine de bir tablet almanız gerekmedikçe, bir sonraki öğününüzde alınız. 
Unutulan bir tableti telafi etmek için çift doz (bir defada iki tablet) almayınız.

Eucreas'ı kullanmayı bırakırsanız

Kan şekerinizi kontrol etmeye devam edebilmesi için doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı almaya devam edin. 
Doktorunuz söylemedikçe Eucreas kullanmayı bırakmayınız. Bu ilacı ne kadar süre kullanacağınız konusunda 
herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuzla konuşun.

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

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

MalısınEucreas'ı kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuza görünün.Aşağıdaki yan etkilerle 
karşılaşırsanız:
• Laktik asit(çok seyrek: 10.000'de 1 kullanıcıyı etkileyebilir):

Eucreas, laktik asidoz adı verilen çok nadir fakat çok ciddi bir yan etkiye neden olabilir ("Uyarılar ve 
önlemler" bölümüne bakın). Bu olursa, yapmalısınEucreas'ı kullanmayı bırakın ve hemen bir doktor 
veya en yakın hastane ile iletişime geçin.laktik asidoz komaya yol açabileceğinden. Anjiyoödem (nadir: 
1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): Semptomlar arasında şişmiş yüz, dil veya boğaz, yutma güçlüğü, nefes 
almada zorluk, ani başlayan döküntü veya kurdeşen yer alır ve bu durum “anjiyoödem” adı verilen bir 
reaksiyona işaret edebilir.
Karaciğer hastalığı (hepatit) (nadir): Belirtiler arasında sarı cilt ve gözler, mide bulantısı, iştahsızlık bulunur.

•

•
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veya karaciğer hastalığını (hepatit) gösterebilen koyu renkli idrar.
Pankreas iltihabı (pankreatit) (sıklığı bilinmiyor): Semptomlar karında (mide 
bölgesinde) şiddetli ve kalıcı ağrının yanı sıra mide bulantısı ve kusmayı içerir.

•

Diğer yan etkiler
Eucreas kullanırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
• Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir): mide bulantısı, kusma, ishal, 

midede ve çevresinde ağrı (karın ağrısı), iştahsızlık.
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir): baş dönmesi, baş ağrısı, kontrol edilemeyen 
titreme, metalik tat, düşük kan şekeri.
Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir): eklem ağrısı, yorgunluk, kabızlık, eller, ayak bileği 
veya ayaklarda şişme (ödem).
Çok seyrek (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir): boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş; uyuşukluk veya baş 
dönmesi, şiddetli mide bulantısı veya kusma, karın ağrısı, düzensiz kalp atışı veya derin, hızlı nefes alma 
gibi kanda yüksek düzeyde laktik asit belirtileri (laktik asidoz olarak bilinir); ciltte kızarıklık, kaşıntı; B12 
vitamini düzeylerinde azalma (solgunluk, yorgunluk, kafa karışıklığı veya hafıza bozuklukları gibi zihinsel 
semptomlar).

•

•

•

Eucreas ve sülfonilüre kullanan bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
• Yaygın: Baş dönmesi, titreme, halsizlik, düşük kan şekeri, aşırı terleme

Eucreas ve insülin alırken bazı hastalarda aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
• Yaygın: Baş ağrısı, titreme, mide bulantısı (hastalık hissi), düşük kan şekeri, mide ekşimesi.
• Yaygın olmayan: ishal, gaz

Bu ürün piyasaya sürüldüğü için aşağıdaki yan etkiler de rapor edilmiştir:
• Sıklığı bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor): kaşıntılı döküntü, pankreas iltihabı, 

deride veya kabarcıklarda lokalize soyulma, kas ağrısı.

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. Eucreas nasıl saklanır

-
-

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Blister ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra “EXP”den sonra bu ilacı 
kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.
30'un üzerinde saklamayın°C.
Nemden korumak için orijinal ambalajında   (blister) saklayınız.
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

Eucreas ne içerir?
- Aktif maddeler vildagliptin ve metformin hidroklorürdür.
- Her bir Eucreas 50 mg/850 mg film kaplı tablet, 50 mg vildagliptin ve 850 mg 

metformin hidroklorür (660 mg metformine karşılık gelir) içerir.
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- Her bir Eucreas 50 mg/1000 mg film kaplı tablet, 50 mg vildagliptin ve 1000 mg 
metformin hidroklorür (780 mg metformine karşılık gelir) içerir.
Diğer bileşenler şunlardır: Hidroksipropilselüloz, magnezyum stearat, hipromelloz, titanyum 
dioksit (E 171), sarı demir oksit (E 172), makrogol 4000 ve talk.

-

Eucreas'ın görünüşü ve paketin içeriği
Eucreas 50 mg/850 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “NVR” ve diğer tarafında “SEH” yazan sarı, 
oval tabletlerdir.
Eucreas 50 mg/1000 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “NVR” ve diğer tarafında “FLO” yazan koyu sarı, 
oval tabletlerdir.

Eucreas 10, 30, 60, 120, 180 veya 360 film kaplı tablet içeren paketlerde ve 120 (2x60), 180 (3x60) 
veya 360 (6x60) film kaplı tablet içeren çoklu paketlerde mevcuttur. Ülkenizde tüm paket boyutları 
ve tablet güçleri bulunmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2. Kat, West Works Binası White City 
Place
195 Ahşap Şerit
Londra, W12 7FQ

Üretici firma
Lek dd, PE PROIZVODNJA LENDAVA 
Trimlini 2D
Lendava, 9220
Slovenya

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Almanya

Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Bu broşür en son 08/2021 tarihinde revize edilmiştir.
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