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Chỉ dành cho một Bác sĩ đã Đăng ký Hành nghề hoặc một Bệnh viện hoặc Phòng thí nghiệm

1. THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén không bao gồm: 
Saroglitazar 4 mg
Tá dược vừa đủ
Các thành phần không hoạt động trong máy tính bảng là cellulose vi tinh 
thể, lactose, magie oxit, povidone, talc, magnesi stearat, croscarmellose 
natri và silicon dioxide.

2. MÔ TẢ THUỐC
LIPAGLYNTM(Saroglitazar) là một chất điều hòa kép điều chỉnh cả thành 
phần lipid và các chỉ số đường huyết. Nó có sẵn dưới dạng viên uống 
chứa 4 mg Saroglitazar. Tên hóa học của Saroglitazar là axit 
benzenpropanoic, α-etoxy-4- [2- [2-metyl-5- [4- (methylthio) phenyl] -1H- 
pyrrol-1-yl] etoxy] -, muối magiê (2 : 1), (αS) - với công thức cấu tạo sau:

O

OCH3
O

O
N Mg2 +

2
SCH3

Công thức thực nghiệm của Saroglitazar là [CH NO S] Mg và khối lượng phân tử 
là 900 g / mol.
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3. CHỈ ĐỊNH VÀ CÔNG DỤNG
LIPAGLYNTMđược chỉ định để điều trị rối loạn lipid máu do đái tháo đường và 
tăng triglycerid máu kèm theo đái tháo đường týp 2 không kiểm soát được bằng 
liệu pháp statin. Trong các nghiên cứu lâm sàng,LIPAGLYNTMđã chứng minh 
giảm triglycerid (TG), cholesterol Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), cholesterol 
Lipoprotein tỷ trọng rất thấp (VLDL), cholesterol không phải Lipoprotein tỷ trọng 
cao (không-HDL) và tăng cholesterol HDL. Nó cũng cho thấy các chỉ số đường 
huyết thuận lợi bằng cách làm giảm lượng glucose huyết tương lúc đói và 
hemoglobin glycosyl hóa ở bệnh nhân đái tháo đường.



4. LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG
Liều khuyến cáo củaLIPAGLYNTMlà một viên 4 mg một lần một ngày.

5. HÌNH THỨC VÀ SỨC MẠNH LIỀU LƯỢNG
LIPAGLYNTMcó sẵn dưới dạng viên nén không tráng để uống. 
Mỗi viên không trángLIPAGLYNTMchứa 4 mg Saroglitazar.

6. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với Saroglitazar hoặc bất kỳ tá dược nào được sử dụng trong công thức.

7. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
Mặc dù các nghiên cứu lâm sàng vớiLIPAGLYNTMkhông chứng minh được bất kỳ 
khả năng mắc bệnh cơ hoặc rối loạn chức năng gan và / hoặc thận, LIPAGLYNTM

Nên thận trọng khi bắt đầu điều trị ở những bệnh nhân có chức năng gan hoặc 
thận bất thường, hoặc có tiền sử bệnh cơ.
LIPAGLYNTMchưa được nghiên cứu ở những bệnh nhân bị suy tim cấp III hoặc IV 
đã được thành lập của Hiệp hội Tim mạch New York (NYHA).LIPAGLYNTMNên 
thận trọng khi bắt đầu điều trị ở bệnh nhân tiểu đường loại 2 có bệnh tim với suy 
tim sung huyết từng đợt và những bệnh nhân này cần được theo dõi các dấu 
hiệu và triệu chứng của suy tim sung huyết.
Mặc dù trong các nghiên cứu lâm sàng, không có sự tăng cân đáng kể và phù nề 
nào được báo cáo vớiLIPAGLYNTM, những bệnh nhân bị tăng cân nhanh chóng 
nên được đánh giá về sự tích tụ chất lỏng và các hiện tượng liên quan đến thể 
tích như phù nề quá mức và suy tim sung huyết.

8. SỰ KIỆN CÓ LỢI
Trong hai nghiên cứu lâm sàng giai đoạn III có kiểm soát, thời gian điều trị từ 12 đến 24 
tuần vớiLIPAGLYNTM, các tác dụng ngoại ý thường gặp nhất (AEs ≥ 2%) được báo cáo là 
viêm dạ dày, suy nhược và sốt cao. Hầu hết các AE có bản chất nhẹ đến trung bình và 
không dẫn đến việc phải ngừng nghiên cứu.
Bởi vì các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện trong các điều kiện khác nhau, tỷ lệ AE quan sát được 

trong các nghiên cứu lâm sàng của một loại thuốc không thể so sánh trực tiếp với tỷ lệ trong các nghiên 

cứu lâm sàng của một loại thuốc khác và có thể không phản ánh tỷ lệ quan sát được trong thực tế.

9. TƯƠNG TÁC THUỐC
Các nghiên cứu in vitro sử dụng isozyme cytochrome P-450 (CYP) tái tổ hợp của 
người chỉ ra rằng Saroglitazar không ức chế đáng kể CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 và 
3A4 ở nồng độ 10μM. Tương tự, Saroglitazar không hiển thị



bất kỳ khả năng cảm ứng enzym CYP3A4 nào khi được kiểm tra nồng độ lên đến 100 μM 
trong xét nghiệm phóng viên dựa trên men luciferase trong các tế bào HepG2 được truyền 
nhiễm nhất thời. Mặc dù không có nghiên cứu tương tác thuốc-thuốc lâm sàng nào được 
thực hiện vớiLIPAGLYNTMcho đến nay, vì nồng độ được thử nghiệm (10 μM và 100 μM) cao 
hơn vài lần so với C trung bình của Saroglitazar, nên có thể suy ra rằngLIPAGLYNTMsẽ 
không gây ra các tương tác thuốc-thuốc có ý nghĩa lâm sàng liên quan đến các CYP được 
đánh giá ở trên.

tối đa

10. SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ
10.1 Mang thai
Mang thai: Loại C
Sự an toàn củaLIPAGLYNTMở phụ nữ có thai chưa được thành lập vì không có 
nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát được thực hiện trên phụ nữ có thai. Phụ nữ 
có thai trongLIPAGLYNTMđiều trị nên liên hệ với bác sĩ của họ.LIPAGLYNTMchỉ 
nên được sử dụng trong thời kỳ mang thai nếu lợi ích mang lại tương đồng với 
nguy cơ có thể xảy ra đối với thai nhi.
Trong các nghiên cứu trên động vật, tác dụng của Saroglitazar đối với sự phát triển của 
phôi thai đã được đánh giá ở chuột mang thai được cho uống lặp lại các liều 5, 25 và 
125mg / kg / ngày. Không có độc tính đối với mẹ hoặc thai nhi được nhận thấy ở mức 5 
mg / kg, cao hơn khoảng 12 lần trên cơ sở diện tích bề mặt cơ thể so với liều khuyến cáo tối 
đa cho người (MRHD) củaLIPAGLYNTM4 mg. Saroglitazar được phát hiện là không gây quái 
thai cho đến liều cao nhất 125 mg / kg ngày ở chuột cống.
Ở thỏ mang thai được cho uống lặp lại các liều Saroglitazar 10, 50 và 200 mg / kg / ngày, 
không có độc tính đối với mẹ lên đến 10 mg / kg và không có độc tính với thai lên đến 50 
mg / kg. Saroglitazar được phát hiện là không gây quái thai cho đến liều cao nhất 200 mg / 
kg / ngày trên thỏ.

10.2 Bà mẹ cho con bú
Mẹ cho con bú không nên dùngLIPAGLYNTMvì người ta không biết liệu 
Saroglitazar có bài tiết vào sữa mẹ hay không.

10.3 Sử dụng cho trẻ em

An toàn và hiệu quả củaLIPAGLYNTMở bệnh nhi chưa được thành 
lập.
10.4 Sử dụng lão khoa

Xem xét bệnh đi kèm và các thuốc dùng đồng thời ở bệnh nhân cao tuổi, 
LIPAGLYNTMnên thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân lão khoa.



11. QUÁ LIỀU
Trong các nghiên cứu lâm sàng, không có tỷ lệ quá liều vớiLIPAGLYNTMđã được báo cáo. 
Trong trường hợp quá liều vớiLIPAGLYNTM, chăm sóc hỗ trợ chung cho bệnh nhân được 
chỉ định, bao gồm theo dõi các dấu hiệu sinh tồn và theo dõi tình trạng lâm sàng.

12. DƯỢC LÂM SÀNG
12.1 Cơ chế hoạt động
Saroglitazar là một chất chủ vận mạnh và chủ yếu là Peroxisome Proliferator 
Activated Receptor (PPAR) -alpha với hoạt tính chủ vận PPAR-gamma vừa phải. 
PPAR là các yếu tố phiên mã được kích hoạt bằng lipid ở nhân, điều chỉnh sự biểu 
hiện của các gen khác nhau liên quan đến việc kiểm soát chuyển hóa lipid và 
lipoprotein, cân bằng nội môi glucose và các quá trình viêm. Các tác dụng dược 
lý của Saroglitazar đã được đánh giá rộng rãi trong các mô hình tiền lâm sàng 
khác nhau. Saroglitazar cho thấy tác dụng chống rối loạn lipid máu và chống đái 
tháo đường chủ yếu qua trung gian hoạt hóa PPARα và PPARγ tương ứng.

Sự hoạt hóa PPARα bởi Saroglitazar làm tăng quá trình oxy hóa axit béo ở gan (FA) và làm giảm sự tổng hợp và bài tiết TG. Điều này đến lượt nó 

làm tăng sự chuyển hướng của FA từ các mô ngoại vi (ví dụ như cơ xương và mô mỡ) đến gan, và do đó làm giảm cả sự tổng hợp FA và phân phối 

TG đến các mô ngoại vi. Saroglitazar cũng gây tăng phân giải lipid và loại bỏ các phần tử giàu TG khỏi huyết tương bằng cách kích hoạt 

lipoprotein lipase (LPL) và giảm sản xuất apolipoprotein C-III (một chất ức chế hoạt động của LPL). Phù hợp với cơ chế trên, Saroglitazar cũng 

được phát hiện làm giảm cholesterol LDL trong huyết tương. Kích hoạt PPARα bởi Saroglitazar cũng làm tăng tổng hợp apolipoprotein AI, A-II và 

HDL-cholesterol. Mặc dù Saroglitazar chủ yếu là chất chủ vận PPARα, nó cũng gây ra hoạt hóa PPARγ và điều chỉnh phiên mã của các gen đáp 

ứng insulin liên quan đến việc kiểm soát sản xuất, vận chuyển và sử dụng glucose. Saroglitazar làm tăng sự biểu hiện của nhiều gen đáp ứng 

PPARγ liên quan đến chuyển hóa carbohydrate và lipid, bao gồm adiponectin, protein liên kết axit béo của tế bào mỡ (aP2), LPL, protein vận 

chuyển axit béo (FATP) và axit béo chuyển hóa (CD36). Bằng cách tăng sự biểu hiện của các gen này, Saroglitazar làm giảm sự gia tăng sau ăn của 

các axit béo tự do trong huyết tương, cải thiện sự ức chế sản xuất glucose ở gan qua trung gian sau hấp thụ insulin, giảm gánh nặng chuyển hóa 

trên gan và cơ và thúc đẩy glucose Saroglitazar làm tăng sự biểu hiện của nhiều gen đáp ứng PPARγ liên quan đến chuyển hóa carbohydrate và 

lipid, bao gồm adiponectin, protein liên kết axit béo của tế bào mỡ (aP2), LPL, protein vận chuyển axit béo (FATP) và axit béo chuyển hóa (CD36). 

Bằng cách tăng sự biểu hiện của các gen này, Saroglitazar làm giảm sự gia tăng sau ăn của các axit béo tự do trong huyết tương, cải thiện sự ức 

chế sản xuất glucose ở gan qua trung gian sau hấp thụ insulin, giảm gánh nặng chuyển hóa trên gan và cơ và thúc đẩy glucose Saroglitazar làm 

tăng sự biểu hiện của nhiều gen đáp ứng PPARγ liên quan đến chuyển hóa carbohydrate và lipid, bao gồm adiponectin, protein liên kết axit béo 

của tế bào mỡ (aP2), LPL, protein vận chuyển axit béo (FATP) và axit béo chuyển hóa (CD36). Bằng cách tăng sự biểu hiện của các gen này, 

Saroglitazar làm giảm sự gia tăng sau ăn của các axit béo tự do trong huyết tương, cải thiện sự ức chế sản xuất glucose ở gan qua trung gian sau 

hấp thụ insulin, giảm gánh nặng chuyển hóa trên gan và cơ và thúc đẩy glucose



sự sử dụng. Tác dụng chống tiểu đường và nhạy cảm insulin mạnh mẽ của Saroglitazar đã 
được quan sát thấy trong các mô hình tiền lâm sàng, trong đó tăng đường huyết và / hoặc 
rối loạn dung nạp glucose là hậu quả của tình trạng kháng insulin ở các mô đích.

12.2 Dược lực học
12.2.1 Rối loạn lipid máu với bệnh đái tháo đường týp II (ĐTĐ típ 2):
Ảnh hưởng củaLIPAGLYNTMvới liều 4 mg mỗi ngày được đánh giá trong hai nghiên cứu 
ngẫu nhiên, mù đôi, song song Pha-III bao gồm bệnh nhân đái tháo đường có Triglycerid> 
200 mg / dL. Trong một nghiên cứu, các bệnh nhân được điều trị bằngLIPAGLYNTM4 mg 
hoặc Pioglitazone (45 mg) trong 24 tuần. Kết quả được trình bày trong Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1: Phần trăm thay đổi các thông số lipid và đường huyết sau 
LIPAGLYNTMĐiều trị 4 mg

Thời điểm Tuần 12 Tuần 24

TG - 46,1 ± 5,6 * # - 45,7 ± 5,1 * #

Tổng lượng chất béo - 7,3 ± 3,6 * - 6,9 ± 3,8 * #

Cholesterol LDL - 0,4 ± 6,5 - 4,8 ± 6,2 *

Cholesterol VLDL - 46,1 ± 5,6 * # - 46,1 ± 5,2 * #

chất béo 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 *

Tất cả các giá trị được trình bày dưới dạng Least Square Mean (LSM) ± Standard 
Error (SE) của tập hợp mỗi giao thức (PP),
* Thay đổi đáng kể về mặt thống kê so với đường cơ sở
# Thay đổi có ý nghĩa thống kê so với Pioglitazone, ^ Giá trị FPG 
được trình bày dưới dạng Trung bình ± SE của dân số PP



Khi so sánh với Pioglitazone,LIPAGLYNTM4 mg đạt được mục tiêu ATP III ở nhiều đối tượng 
hơn như được mô tả trong Bảng 2.

Bảng 2: Tỷ lệ bệnh nhân đạt được Mục tiêu ATP III sau 
LIPAGLYNTMĐiều trị 4 mg so với Pioglitazone

LIPAGLYNTM

4 mg (%)
Pioglitazone

45 mg (%)
Mục tiêu ATP *

Không đạt được dù chỉ một tiêu chí 29.4 50.0

Đã đạt được một tiêu chí 26,5 22,7

Đạt được hai tiêu chí 35.3 27.3

Đạt được cả ba tiêu chí 8.8 0,0

* ATP - Bảng điều trị dành cho người lớn III của Chương trình Giáo dục Cholesterol Quốc gia Hoa 

Kỳ, 2002-2003,

Nam: Triglycerid <150 mg / dL, LDL <100 mg / dL, HDL> 40 mg / dl, Nữ: 
Triglycerid <150 mg / dL, LDL <100 mg / dL, HDL> 50 mg / dl



Trong một nghiên cứu khác, ảnh hưởng củaLIPAGLYNTM4 mg mỗi ngày được đánh giá ở 
bệnh nhân đái tháo đường có tăng triglycerid máu không được kiểm soát bằng liệu pháp 
Atorvastatin 10 mg. Các bệnh nhân đã được điều trị bằngLIPAGLYNTM4 mg hoặc giả dược 
trong 12 tuần cùng với Atorvastatin 10 mg. Kết quả được trình bày trong Bảng 3 dưới đây:

Bảng 3: Phần trăm thay đổi các thông số lipid và đường huyết sau 
LIPAGLYNTMĐiều trị 4 mg

Thời điểm Tuần 6 Tuần 12

TG - 46,4 ± 3,1 * # - 47,2 ± 3,2 * #

Tổng lượng chất béo - 23,6 ± 1,9 * - 25,8 ± 1,8 * #

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

Cholesterol VLDL - 45,1 ± 3,3 * # - 46,5 ± 3,2 * #

chất béo 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 * #

Tất cả các giá trị được trình bày dưới dạng LSM ± SE của tập hợp PP,

* Thay đổi đáng kể về mặt thống kê so với đường cơ sở,
# Thay đổi đáng kể về mặt thống kê so với giả dược



Kết hợp với Atorvastatin,LIPAGLYNTMđạt được mục tiêu ATP-III ở nhiều 
đối tượng hơn chỉ riêng Atorvastatin; do đó chứng tỏ khả năng giảm 
nguy cơ tim mạch tốt hơn. (Bảng 4)

Bảng 4: Tỷ lệ bệnh nhân đạt được Mục tiêu ATP sau 
LIPAGLYNTMĐiều trị 4 mg so với giả dược kết hợp với 
Atorvastatin

LIPAGLYNTM4 mg + 
Atorvastatin 10 mg (%)

Giả dược +

Atorvastatin 10 mg (%)
Mục tiêu ATP *

Thậm chí không đạt được

một tiêu chí
10,3 # 30.1

Đã đạt được một

tiêu chuẩn
30,8 38,6

Đạt được hai
tiêu chuẩn

43,6 24.1

Đạt được cả ba
tiêu chuẩn

15.4 6.0

* Nam: Triglycerid <150 mg / dL, LDL <100 mg / dL, HDL> 40 mg / dl Nữ: 
Triglycerid <150 mg / dL, LDL <100 mg / dL, HDL> 50 mg / dl
# khác biệt đáng kể so với giả dược + Atorvastatin 10 mg

LIPAGLYNTMcũng cho thấy sự giảm TG, LDL, VLDL, cholesterol không HDL và TC 
cùng với sự gia tăng HDL ở bệnh nhân không đái tháo đường.
Không có tỷ lệ hạ đường huyết được báo cáo trong các thử nghiệm Pha I-III ở cả đối tượng 
đái tháo đường và không đái tháo đường.

12.3 Dược động học ở người
Dược động học liều duy nhất củaLIPAGLYNTMđược đánh giá trên phạm 
vi liều 0,125 đến 128 mg.



12.3.1 Hấp thụ
Sau khi uống ở những người tình nguyện khỏe mạnh, nồng độ đỉnh trong huyết 
tương của Saroglitazar xảy ra vào khoảng 1 giờ sau khi dùng thuốc ở cả hai giới. 
Nồng độ tối đa trong huyết tương (C) và diện tích dưới đường cong (AUC) của 
Saroglitazar tăng tương ứng với các liều đơn được sử dụng 0,125 mg - 128 mg mỗi 
ngày. Sau khi uống một liều duy nhấtLIPAGLYNTM4 mg ở những người tình nguyện 
khỏe mạnh, C là 337,1 ± 91,0 ng / ml (Mean ± SD, n = 6) đã được quan sát thấy.
Phân tích gộp nam và nữ tình nguyện viên khỏe mạnh cho thấy không có ảnh hưởng giới tính hoặc ảnh 

hưởng của thực phẩm lên dược động học của Saroglitazar.

tối đa 0-

tối đa

12.3.2 Phân phối
Thể tích phân bố biểu kiến   trung bình qua đường miệng (Vd / F) của Saroglitazar 
sau khi dùng một liều duy nhấtLIPAGLYNTM4 mg là 20,14 ± 6,92 L.Trong ống 
nghiệm Saroglitazar liên kết với protein rộng rãi (~ 96%) trong huyết tương người. 
Thời gian bán hủy trung bình trong huyết tương của Saroglitazar sau khi dùng một 
liều duy nhất LIPAGLYNTM4 mg là 2,9 ± 0,9 giờ. Các nghiên cứu đa liều ở người đã 
chỉ ra rằng Saroglitazar không bị tích lũy khi dùng liều lặp lại một lần mỗi ngày 
trong 10 ngày.

12.3.3 Trao đổi chất
Ở những người tình nguyện khỏe mạnh,LIPAGLYNTM4 mg có độ thanh thải đường uống rõ ràng, CL / F, 

được tính là 4,8 ± 0,93 L / giờ.

Trong ống nghiệmcác nghiên cứu sử dụng các microsome gan người tổng hợp cho thấy Saroglitazar ổn 

định về mặt chuyển hóa.

Tiếp theoLIPAGLYNTMDùng 4 mg, Saroglitazar được phát hiện chuyển hóa 
thành ba chất chuyển hóa oxy hóa nhỏ. Sự tiếp xúc của chất chuyển hóa 
oxy hóa dồi dào nhất được tìm thấy là ít hơn 10% sự tiếp xúc của 
Saroglitazar.
12.3.4 Bài tiết
Ở những người tình nguyện khỏe mạnh, Saroglitazar không được bài tiết qua nước tiểu cho 
thấy nó có đường thải trừ ngoài thận.
Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy Saroglitazar được thải trừ chủ yếu dưới 
dạng không đổi theo đường gan mật.

13. ĐỘC TÍNH KHÔNG LÂM SÀNG
13.1 Nghiên cứu độc tính cấp tính và mãn tính
Các nghiên cứu độc tính cấp tính và mãn tính khác nhau được thực hiện trên chuột nhắt, 
chuột cống và chó trong thời gian 12 tháng. Trong các nghiên cứu về liều cấp tính, liều dung 
nạp tối đa (MTD) ở chuột bạch tạng Thụy Sĩ là 500 mg / kg, và ở chuột Wistar là 1200 mg /



Kilôgam. Các nghiên cứu dược lý an toàn không cho thấy bất kỳ thay đổi bất lợi nào trong 
CNS, CVS, các thông số hô hấp và tiêu hóa. Trong các nghiên cứu về độc tính ở liều lặp lại, 
Saroglitazar được chứng minh là có tính an toàn chấp nhận được ở liều cao hơn nhiều lần so 
với liều dùng cho người đã được phê duyệt. Ở liều cao, các tác dụng độc được quan sát thấy 
chủ yếu là các tác dụng dược lý phóng đại qua trung gian của cơ chế PPAR.

13.2 Suy giảm khả năng sinh sản

Saroglitazar không cho thấy bất kỳ tác dụng phụ nào đối với việc giao phối hoặc khả năng sinh sản ở chuột 

đực với liều lượng lên tới 125 mg / kg (gấp hơn 250 lần liều dùng cho người được phê duyệt trên cơ sở diện 

tích bề mặt cơ thể). Ở chuột cái, không có tác dụng phụ lên khả năng sinh sản được quan sát thấy lên đến 3 

mg / kg (gấp 7 lần liều dùng cho người được phê duyệt trên cơ sở diện tích bề mặt cơ thể). Saroglitazar đã 

thay đổi chu kỳ động dục và chỉ số lứa đẻ ở mức 15 mg / kg, cao gấp 35 lần liều khuyến cáo của con người.

Trong quá trình nghiên cứu sự phát triển trước và sau khi sinh ở chuột, Saroglitazar không 
cho thấy bất kỳ tác dụng phụ nào đối với năng suất sinh sản và các chỉ số tiết sữa lên đến 1 
mg / kg, cao hơn liều điều trị trên người.

13.3 Khả năng gây ung thư

Nghiên cứu khả năng gây ung thư kéo dài hai năm của Saroglitazar được thực hiện trên chuột Wistar. 

Không có mối lo ngại nào về khả năng gây ung thư cho con người được xác định, điều này đã được xác 

nhận thêm bởi một nghiên cứu cơ học ở các loài linh trưởng không phải người sử dụng các dấu ấn sinh học 

phân tử.

13.4 Tính gây đột biến

Saroglitazar được phát hiện là không gây đột biến và không gây độc gen trong một loạt các 
nghiên cứu về độc chất di truyền, bao gồm xét nghiệm đột biến gen của vi khuẩn Ames, xét 
nghiệm quang sai nhiễm sắc thể bằng cách sử dụng tế bào lympho máu người ngoại vi và xét 
nghiệm vi nhân chuột.

14. CUNG CẤP NHƯ THẾ NÀO

LIPAGLYNTMđược cung cấp dưới dạng viên nén hai mặt lồi tròn không tráng phủ với chữ "4" ở 
một mặt và mặt còn lại là chữ trơn. Có sẵn dưới dạng cường độ 4 mg.
LIPAGLYNTMviên nén được cung cấp dưới dạng 10 viên nén trong một vỉ alu-alu. Mỗi vỉ được đóng gói 

trong một thùng carton đơn.

15. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ
Bảo quản dưới 25 ° C và nơi khô ráo. Tránh ánh sáng. Tránh xa tầm tay trẻ 
em.



16. SẢN XUẤT BỞI
CADILA HEALTHCARE LIMITED, Sarkhej-Bavla National Highway No. 8A, Moraiya, 
Tal .: Sanand, Dist: Ahmedabad - 382 210, Gujarat.

17. ĐƯỢC TIẾP THỊ BỞI

Một bộ phận củaCadila Healthcare Ltd.
'Zydus Tower', Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. Ấn Độ.

Điện thoại: + 91-79-2686 8100 (20 Lines) Fax: + 91-79-2686 2365 www.zyduscadila.com

TMĐã đăng ký nhãn hiệu.
LipaglynTMlà thương hiệu của Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, Ấn Độ. Để biết 
thêm chi tiết, hãy truy cập: www.lipaglyn.com
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