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Yalnızca Kayıtlı Tıbbi Uygulayıcı veya Hastane veya Laboratuvar kullanımı için

1. BİLEŞİM
Her bir kaplanmamış tablet şunları içerir: 

Saroglitazar 4 mg

Yardımcı maddeler qs

Tabletteki aktif olmayan bileşenler, mikrokristalin selüloz, laktoz, 
magnezyum oksit, povidon, talk, magnezyum stearat, kroskarmeloz 
sodyum ve kolloidal silikon dioksittir.

2. İLAÇ TANIMI
lipaglinÇB(Saroglitazar), hem lipid profilini hem de glisemik indeksleri 
düzelten ikili bir düzenleyicidir. 4 mg Saroglitazar içeren oral tablet 
olarak mevcuttur. Saroglitazar'ın kimyasal adı Benzenpropanoik asit, a-
etoksi-4-[2-[2-metil-5-[4-(metiltio)fenil]-1H-pirrol-1-il]etoksi]-, magnezyum 
tuzudur (2 :1), (αS) - aşağıdaki yapısal formülle:

Ö

ÖCH3
Ö

Ö
N Mg2+

2
SCH3

Saroglitazar'ın ampirik formülü [CH NO S] Mg'dir ve moleküler kütle 900 
g/mol'dür.

25 28 4 2

3. ENDİKASYONLARI VE KULLANIMI

lipaglinÇBstatin tedavisi ile kontrol edilmeyen Tip 2 diyabetli diyabetik 
dislipidemi ve hipertrigliseridemi tedavisinde endikedir. Klinik 
çalışmalarda,lipaglinÇBtrigliseridler (TG), Düşük Yoğunluklu Lipoprotein 
(LDL) kolesterol, Çok Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (VLDL) kolesterol, 
Yüksek Yoğunluklu Lipoprotein olmayan (HDL olmayan) kolesterolde 
azalma ve HDL kolesterolde artış göstermiştir. Ayrıca diyabetik 
hastalarda açlık plazma glukozunu ve glikosile edilmiş hemoglobini 
azaltarak olumlu glisemik indeksler göstermiştir.



4. DOZAJ VE UYGULAMA
Önerilen dozlipaglinÇBgünde bir kez 4 mg'lık bir tablettir.

5. DOZAJ ŞEKİLLERİ VE GÜÇLERİ
lipaglinÇBoral uygulama için kaplanmamış tabletler halinde mevcuttur. 
Her bir kaplanmamış tabletlipaglinÇB4 mg Saroglitazar içerir.

6. KONTRENDİKASYONLAR
Saroglitazar'a veya formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

7. UYARILAR VE ÖNLEMLER
Her ne kadar klinik çalışmalar ilelipaglinÇBmiyopatiler veya karaciğer ve/veya 
böbrek fonksiyonlarında düzensizlik için herhangi bir potansiyel göstermemişse, 
lipaglinÇBTedavi, anormal karaciğer veya böbrek fonksiyonu olan veya miyopati 
öyküsü olan hastalarda dikkatle başlatılmalıdır.
lipaglinÇBYerleşik New York Kalp Derneği (NYHA) Sınıf III veya IV kalp 
yetmezliği olan hastalarda çalışılmamıştır.lipaglinÇBepizodik konjestif 
kalp yetmezliği olan kalp hastalığı olan tip 2 diyabetli hastalarda dikkatle 
başlatılmalı ve bu tür hastalar konjestif kalp yetmezliğinin belirti ve 
semptomları açısından izlenmelidir.
Klinik çalışmalar sırasında, önemli bir kilo alımı ve ödem 
bildirilmemiştir.lipaglinÇBHızlı kilo artışı yaşayan hastalar sıvı 
birikimi ve aşırı ödem ve konjestif kalp yetmezliği gibi hacimle ilgili 
olaylar açısından değerlendirilmelidir.

8. ADVERS OLAYLAR
ile 12 ila 24 haftalık tedavi süresine sahip iki kontrollü faz III klinik 
çalışmadalipaglinÇB, bildirilen en yaygın advers olaylar (AE'ler ≥ %2) 
gastrit, asteni ve ateştir. AE'lerin çoğu, doğası gereği hafif ila orta 
düzeydeydi ve çalışmanın kesilmesiyle sonuçlanmadı.
Klinik çalışmalar çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik 
çalışmalarında gözlenen AE oranları, başka bir ilacın klinik araştırmalarındaki 
oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve pratikte gözlemlenen oranları 
yansıtmayabilir.

9. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Rekombinant insan sitokrom P-450 (CYP) izozimlerini kullanan in vitro çalışmalar, 
Saroglitazar'ın 10μM konsantrasyonda CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 ve 3A4'ü önemli ölçüde 
inhibe etmediğini göstermektedir. Benzer şekilde, Saroglitazar göstermedi



Geçici olarak transfekte edilmiş HepG2 hücrelerinde lusiferaz bazlı raportör testinde 100 
μM'ye kadar konsantrasyon test edildiğinde CYP3A4 enzim indüksiyonu için herhangi bir 
potansiyel. ile herhangi bir klinik ilaç-ilaç etkileşim çalışması yürütülmemiş olmakla birlikte,
lipaglinÇBŞimdiye kadar, test edilen konsantrasyonlar (10 μM ve 100 μM) Saroglitazar'ın 
ortalama C'sinden birkaç kat daha yüksek olduğundan, şu sonucu çıkarılabilir:lipaglinÇB

yukarıda değerlendirilen CYP'lerle ilgili klinik olarak anlamlı ilaç-ilaç etkileşimlerine neden 
olmaz.

maksimum

10. BELİRLİ POPÜLASYONLARDA KULLANIM
10.1 Hamilelik
Hamilelik: Kategori C
güvenliğilipaglinÇBGebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü 
çalışma olmadığı için gebe kadınlarda saptanmamıştır. sırasında hamile 
kalan kadınlarlipaglinÇBtedavisi için hekimleriyle iletişime geçmelidir.
lipaglinÇBHamilelik sırasında, ancak potansiyel yararın fetüs üzerindeki 
potansiyel riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır.
Hayvan çalışmalarında, 5, 25 ve 125 mg/kg/gün'lük tekrarlayan oral dozlar 
verilen hamile sıçanlarda Saroglitazar'ın embriyo-fetal gelişim üzerindeki etkileri 
değerlendirilmiştir. 5 mg/kg'da hiçbir maternal veya fetal toksisite fark edilmedi; 
bu, vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozundan (MRHD) 
yaklaşık 12 kat daha yüksektir.lipaglinÇB4 mg. Sıçanlarda günde 125 mg/kg'lık en 
yüksek doza kadar Saroglitazar'ın nonteratojenik olduğu bulundu.
Saroglitazar'ın 10, 50 ve 200 mg/kg/gün'lük tekrarlanan oral dozları verilen hamile 
tavşanlarda, 10 mg/kg'a kadar hiçbir maternal toksisite ve 50 mg/kg'a kadar hiçbir fetal 
toksisite fark edilmemiştir. Saroglitazar'ın tavşanlarda en yüksek doz olan 200 mg/kg/gün'e 
kadar teratojenik olmadığı bulundu.

10.2 Emziren anneler
Emziren anneler kullanmamalıdırlipaglinÇBçünkü Saroglitazar'ın anne 
sütüne geçip geçmediği bilinmiyor.
10.3 Pediatrik kullanım

güvenlik ve etkinliğilipaglinÇBPediyatrik hastalarda 
belirlenmemiştir.
10.4 Geriatrik kullanım

Yaşlı hastalarda komorbidite ve eşlik eden ilaçlar göz önüne alındığında, 
lipaglinÇBgeriatrik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.



11. AŞIRI DOZ
Klinik çalışmalar sırasında, doz aşımı insidansı yoktur.lipaglinÇBbildirilmiştir. ile 
doz aşımı durumundalipaglinÇB, yaşamsal belirtilerin izlenmesi ve klinik 
durumun gözlemlenmesi dahil olmak üzere hastanın genel destekleyici bakımı 
endikedir.

12. KLİNİK FARMAKOLOJİ
12.1 Etki mekanizması
Saroglitazar, orta düzeyde PPAR-gama agonistik aktivitesi olan güçlü ve ağırlıklı 
olarak Peroksizom Proliferatörle Aktive Edilmiş Reseptör (PPAR)-alfa agonistidir. 
PPAR'lar, lipid ve lipoprotein metabolizması, glukoz homeostazı ve inflamatuar 
süreçlerin kontrolünde yer alan çeşitli genlerin ekspresyonunu düzenleyen 
nükleer lipid ile aktive olan transkripsiyon faktörleridir. Saroglitazar'ın 
farmakolojik etkileri, çeşitli klinik öncesi modellerde kapsamlı bir şekilde 
değerlendirildi. Saroglitazar, esas olarak sırasıyla PPARa ve PPARy'nin 
aktivasyonu yoluyla aracılık edilen hem anti-dislipidemik hem de anti-diyabetik 
etkiler göstermiştir.
Saroglitazar tarafından PPARa aktivasyonu, yağ asitlerinin (FA) hepatik oksidasyonunu arttırır ve TG'nin sentezini ve salgılanmasını azaltır. Bu da 

FA'nın periferik dokulardan (örneğin iskelet kası ve yağ dokusu) karaciğere sapmasını arttırır ve böylece hem FA sentezini hem de TG'nin periferik 

dokulara verilmesini azaltır. Saroglitazar ayrıca lipoprotein lipazı (LPL) aktive ederek ve apolipoprotein C-III (LPL aktivitesinin bir inhibitörü) 

üretimini azaltarak lipolizde artışa ve TG açısından zengin partiküllerin plazmadan eliminasyonuna neden olur. Yukarıdaki mekanizma ile uyumlu 

olarak, Saroglitazar'ın ayrıca plazma LDL kolesterolünü düşürdüğü bulundu. Saroglitazar tarafından PPARa aktivasyonu ayrıca apolipoproteinler 

AI, A-II ve HDL-kolesterol sentezinde bir artışa neden olur. Saroglitazar ağırlıklı olarak bir PPARα agonisti olmasına rağmen, aynı zamanda 

PPARy'nin aktivasyonuna neden olur ve glukoz üretimi, taşınması ve kullanımının kontrolünde yer alan insüline yanıt veren genlerin 

transkripsiyonunu düzenler. Saroglitazar, adiponektin, adiposit yağ asidi bağlayıcı protein (aP2), LPL, yağ asidi taşıma proteini (FATP) ve yağ asidi 

translokaz (CD36) dahil olmak üzere karbonhidrat ve lipid metabolizmasında yer alan çok sayıda PPARy'ye yanıt veren genin ifadesini artırır. 

Saroglitazar, bu genlerin ekspresyonunu artırarak plazma serbest yağ asitlerinin tokluk artışını azaltır, emilim sonrası insülin aracılı hepatik glikoz 

çıkışının baskılanmasını iyileştirir, karaciğer ve kas üzerindeki metabolik yükü azaltır ve glikozu destekler Saroglitazar, adiponektin, adiposit yağ 

asidi bağlayıcı protein (aP2), LPL, yağ asidi taşıma proteini (FATP) ve yağ asidi translokaz (CD36) dahil olmak üzere karbonhidrat ve lipid 

metabolizmasında yer alan çok sayıda PPARy'ye yanıt veren genin ifadesini artırır. Saroglitazar, bu genlerin ekspresyonunu artırarak plazma 

serbest yağ asitlerinin tokluk artışını azaltır, emilim sonrası insülin aracılı hepatik glikoz çıkışının baskılanmasını iyileştirir, karaciğer ve kas 

üzerindeki metabolik yükü azaltır ve glikozu destekler Saroglitazar, adiponektin, adiposit yağ asidi bağlayıcı protein (aP2), LPL, yağ asidi taşıma 

proteini (FATP) ve yağ asidi translokaz (CD36) dahil olmak üzere karbonhidrat ve lipid metabolizmasında yer alan çok sayıda PPARy'ye yanıt veren 

genin ifadesini artırır. Saroglitazar, bu genlerin ekspresyonunu artırarak plazma serbest yağ asitlerinin tokluk artışını azaltır, emilim sonrası 

insülin aracılı hepatik glikoz çıkışının baskılanmasını iyileştirir, karaciğer ve kas üzerindeki metabolik yükü azaltır ve glikozu destekler



kullanım. Saroglitazar'ın güçlü anti-diyabetik ve insülin duyarlılaştırıcı etkileri, 
hipergliseminin ve/veya bozulmuş glukoz toleransının hedef dokulardaki insülin 
direncinin bir sonucu olduğu klinik öncesi modellerde gözlenmiştir.

12.2 Farmakodinamik
12.2.1 Tip II Diabetes Mellitus (T2DM) ile birlikte dislipidemi:
EtkilerilipaglinÇBgünde 4 mg'lık bir dozda, Trigliseritleri >200 mg/dL olan 
diyabetik hastaları içeren iki Faz-III randomize, çift kör, paralel grup 
çalışmasında değerlendirilmiştir. Bir çalışmada, hastalar ile tedavi edildi
lipaglinÇB24 hafta boyunca 4 mg veya Pioglitazon (45 mg). Sonuçlar 
aşağıdaki Tablo 1'de sunulmuştur:

Tablo 1: LIPAGLYN'i takiben lipid ve glisemik parametrelerdeki yüzde 
değişimÇB4 mg tedavi

zaman noktası 12. Hafta 24. Hafta

TG - 46.1 ±5.6*# - 45.7 ±5.1*#

Toplam kolesterol - 7,3 ±3,6* - 6.9 ±3.8*#

LDL kolesterol - 0.4 ±6.5 - 4,8 ±6,2*

VLDL kolesterol - 46.1 ±5.6*# - 46.1 ±5.2*#

iyi huylu kolestrol 10.0 ±3.7* 4,6 ±3,9

Apo A1 0,7 ±4,8 2.2 ±8.2

Apo B - 11,9 ± 5,4* - 9,8 ± 5,4*

FPG^ - 15,2 ±3,5* - 11,5 ± 5,8*

HbA1c - 0,3 ±0,1* - 0,3 ±0,1*

Tüm değerler, Protokol Başına (PP) popülasyonunun En Küçük Kare Ortalaması 
(LSM) ± Standart Hata (SE) olarak sunulur,
* Temel değere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı değişiklik
# Pioglitazon ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı değişiklik, ^ PP 

popülasyonunun Ortalama ± SE olarak sunulan FPG değerleri



Pioglitazon ile karşılaştırıldığında,lipaglinÇB4 mg, Tablo 2'de gösterildiği gibi 
daha fazla denekte ATP III hedefine ulaştı.

Tablo 2: LIPAGLYN'i takiben ATP III Hedefine ulaşan hastaların 
yüzdesiÇBPioglitazon ile karşılaştırıldığında 4 mg tedavi

lipaglinÇB

4 mg (%)
Pioglitazon

45 mg (%)
ATP Hedefi*

Bir kritere bile ulaşılamadı 29.4 50.0

Bir kritere ulaşıldı 26.5 22.7

İki kritere ulaştı 35.3 27.3

Her üç kritere de ulaşıldı 8.8 0.0

* ATP – ABD Ulusal Kolesterol Eğitim Programının Yetişkin Tedavi 
Paneli III, 2002-2003,
Erkek : Trigliserit < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, Kadın : 
Trigliserit < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



Başka bir çalışmada, etkisilipaglinÇBAtorvastatin 10 mg tedavisi ile kontrol 
edilmeyen hipertrigliseridemisi olan diyabetik hastalarda günde 4 mg olarak 
değerlendirilmiştir. Hastalar ile tedavi edildilipaglinÇBAtorvastatin 10 mg ile 
birlikte 12 hafta boyunca 4 mg veya plasebo. Sonuçlar aşağıdaki Tablo 3'te 
sunulmuştur:

Tablo 3: LIPAGLYN'i takiben lipid ve glisemik parametrelerdeki yüzde 
değişimÇB4 mg tedavi

zaman noktası 6. Hafta 12. Hafta

TG - 46.4 ±3.1*# - 47,2 ±3,2*#

Toplam kolesterol - 23,6 ±1,9* - 25,8 ±1,8*#

LDL kolesterol - 28,1 ±2,5* - 30,7 ±2,4*#

VLDL kolesterol - 45.1 ±3.3*# - 46.5 ±3.2*#

iyi huylu kolestrol 8.3 ±2.8 8.1 ±2.5#

ApoA1 8.1 ±3.2 9,2 ±4,5

Apo B - 29,1 ±2,4* - 32.1 ±2.3*#

FPG - 14.9 ±3.7*# - 10.5 ±4.2*#

Tüm değerler PP popülasyonunun LSM ± SE olarak sunulmuştur,

* Başlangıç   durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı değişiklik,

# Plaseboya kıyasla istatistiksel olarak anlamlı değişiklik



Atorvastatin ile kombinasyon halinde,lipaglinÇBtek başına Atorvastatin'den daha 
fazla denekte ATP-III hedefine ulaştı; dolayısıyla daha iyi kardiyovasküler risk 
azalması gösterir. (Tablo 4)

Tablo 4: LIPAGLYN'i takiben ATP Hedefine ulaşan hastaların 
yüzdesiÇBAtorvastatin ile kombinasyon halinde plaseboya 
kıyasla 4 mg tedavi

lipaglinÇB4 mg + 
Atorvastatin 10 mg (%)

Plasebo +
Atorvastatin 10 mg (%)

ATP Hedefi *

bile elde edilmedi
bir kriter 10.3# 30.1

elde edilen bir

kriterler
30.8 38.6

Elde edilen iki
kriterler

43.6 24.1

Üçüne de ulaştı
kriterler

15.4 6.0

* Erkek : Trigliserit < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Kadın : Trigliserit < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
# plasebodan önemli ölçüde farklı + Atorvastatin 10 mg

lipaglinÇBayrıca diyabetik olmayan hastalarda HDL'de artış ile TG, LDL, 
VLDL, HDL olmayan kolesterol ve TC'de bir düşüş göstermiştir.
Hem diyabetik hem de diyabetik olmayan hastalarda Faz I-III denemelerinde 
hipoglisemi insidansı bildirilmemiştir.

12.3 İnsan Farmakokinetiği
Tek doz farmakokinetiğilipaglinÇB0.125 ila 128 mg doz aralığında 
değerlendirildi.



12.3.1 Emilim
Sağlıklı gönüllülerde oral uygulamayı takiben, Saroglitazar'ın doruk plazma 
seviyeleri, her iki cinsiyette de dozlamadan yaklaşık 1 saat sonra meydana 
geldi. Saroglitazar'ın maksimum plazma konsantrasyonu (C ) ve eğri 
altındaki alan (EAA) günde 0.125 mg - 128 mg'lık tek dozlarla orantılı olarak 
artmıştır. Tek oral dozdan sonralipaglinÇBSağlıklı gönüllülerde 4 mg, C 
337.1 ± 91.0 ng/ml (Ortalama ± SD, n=6) gözlendi.
Erkek ve kadın sağlıklı gönüllülerin toplu analizi, Saroglitazar'ın farmakokinetiği 
üzerinde cinsiyet etkisi veya gıda etkisi göstermedi.

maksimum 0-

maksimum

12.3.2 Dağıtım
Saroglitazar'ın tek doz uygulamasını takiben ortalama görünür oral dağılım hacmi 
(Vd/F)lipaglinÇB4 mg, 20.14 ± 6.92 L idi.Laboratuvar ortamında Saroglitazar, insan 
plazmasında büyük ölçüde proteine     bağlanır (~ %96). Saroglitazar'ın tek doz 
uygulamasını takiben ortalama plazma yarı ömrü lipaglinÇB4 mg 2.9 ± 0.9 saattir. 
İnsanlarda yapılan çoklu doz çalışmaları, 10 gün boyunca günde bir kez tekrarlanan 
dozlarda Saroglitazar'ın birikme göstermediğini göstermiştir.

12.3.3 Metabolizma
Sağlıklı gönüllülerde,lipaglinÇB4 mg, 4,8 ± 0,93 L/saat olarak hesaplanan, görünür bir oral 
klerensi olan CL/F'ye sahiptir.
Laboratuvar ortamındahavuzlanmış insan karaciğer mikrozomlarını kullanan çalışmalar, Saroglitazar'ın metabolik olarak 

stabil olduğunu göstermiştir.

Takip etmeklipaglinÇB4 mg uygulamasında Saroglitazar'ın üç minör 
oksidatif metabolite metabolize olduğu bulundu. En bol bulunan oksidatif 
metabolitin maruziyetinin Saroglitazar maruziyetinin %10'undan az olduğu 
bulundu.
12.3.4 Atılım
Sağlıklı gönüllülerde, Saroglitazar böbrek dışı bir eliminasyon yolu olduğunu 
gösterecek şekilde idrarla atılmamıştır.
Klinik öncesi çalışmalar, Saroglitazar'ın ağırlıklı olarak değişmeden 
hepatobiliyer yolla atıldığını göstermiştir.

13. KLİNİK OLMAYAN TOKSİKOLOJİ
13.1 Akut ve Kronik Toksisite Çalışmaları
Farelerde, sıçanlarda ve köpeklerde 12 aya kadar çeşitli akut ve kronik toksisite 
çalışmaları yapılmıştır. Akut doz çalışmalarında, İsviçre albino farelerinde 
maksimum tolere edilen doz (MTD) 500 mg/kg ve Wistar sıçanında 1200 mg/kg idi.



kilogram. Güvenlilik farmakolojisi çalışmaları, CNS, CVS, solunum ve gastrointestinal 
parametrelerde herhangi bir olumsuz değişiklik göstermedi. Tekrarlanan doz toksisite 
çalışmalarında, Saroglitazar'ın onaylanmış insan dozlarından birkaç kat daha yüksek dozlarda 
kabul edilebilir bir güvenlik profiline sahip olduğu gösterilmiştir. Yüksek dozlarda gözlenen 
toksik etkiler, esas olarak PPAR mekanizmalarının aracılık ettiği abartılı farmakolojik etkilerdi.

13.2 Doğurganlığın Bozulması
Saroglitazar, erkek sıçanlarda 125 mg/kg'a kadar (vücut yüzey alanı bazında onaylanmış insan 
dozunun 250 katından fazla) çiftleşme veya doğurganlık üzerinde herhangi bir olumsuz etki 
göstermedi. Dişi sıçanlarda 3 mg/kg'a kadar (vücut yüzey alanı bazında onaylanmış insan 
dozunun 7 katı) fertilite üzerinde herhangi bir olumsuz etki gözlenmemiştir. Saroglitazar, 
insan tarafından önerilen dozun 35 katı olan 15 mg/kg'da kızgınlık döngüsü ve altlık 
indekslerini değiştirmiştir.
Sıçanlarda doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim çalışması sırasında, Saroglitazar üreme 
performansı ve emzirme indeksleri üzerinde insan terapötik dozundan daha fazla olan 1 mg/
kg'a kadar herhangi bir olumsuz etki göstermedi.

13.3 Kanserojenite
Saroglitazar'ın iki yıllık kanserojenlik çalışması Wistar sıçanlarında yapıldı. Moleküler 
biyobelirteçler kullanan insan olmayan primatlarda yapılan mekanik bir çalışma ile 
daha da doğrulanan, insanlar için potansiyel kanserojen bir endişe tanımlanmadı.

13.4 Mutajenite
Ames bakteriyel mutajenite testi, periferik insan kan lenfositleri kullanılarak 
kromozomal sapma testi ve fare mikronükleus testi dahil olmak üzere bir 
dizi genetik toksikoloji çalışmasında Saroglitazar'ın mutajenik ve 
genotoksik olmadığı bulundu.

14. NASIL TEDARİK EDİLİR

lipaglinÇBbir tarafında “4” yazılı, diğer tarafında düz, kaplanmamış yuvarlak 
bikonveks tabletler olarak tedarik edilir. 4 mg gücünde mevcuttur.
lipaglinÇBtabletler, bir alu-alu blister içinde 10 tablet olarak sağlanır. Her blister bir mono 
kartonda paketlenmiştir.

15. SAKLAMA VE KULLANMA TALİMATLARI
25°C'nin altında ve kuru yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın.



16. ÜRETİCİ TARAFINDAN
CADILA SAĞLIK LİMİTED, Sarkhej-Bavla Ulusal Otoyolu No. 8A, Moraiya, 
Tal.: Sanand, Mesafe: Ahmedabad - 382 210, Gujarat.

17. PAZARLANAN

bir bölümüCadila Sağlık Ltd.
'Zydus Kulesi', Uydu Çapraz Yolları, Ahmedabad 380 015. Hindistan.

Telefon : +91-79-2686 8100 (20 Hat) Faks : +91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

ÇBMarka başvurusu yapıldı.
lipaglinÇBCadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Hindistan'ın ticari markasıdır. Daha 
fazla ayrıntı için ziyaret edin: www.lipaglyn.com
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