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Para sa paggamit ng isang Rehistradong Medikal na Practitioner o isang Ospital o isang Laboratory lamang

1. KOMPOSISYON
Ang bawat uncoated na tablet ay naglalaman 

ng: Saroglitazar 4 mg

Mga pantulong qs

Ang mga hindi aktibong sangkap sa tablet ay microcrystalline cellulose, lactose, 
magnesium oxide, povidone, talc, magnesium stearate, croscarmellose sodium 
at colloidal silicon dioxide.

2. DESCRIPTION NG DRUG
LIPAGLYNTM(Saroglitazar) ay isang dual regulator na itinatama ang parehong lipid profile 
at ang glycemic index. Ito ay makukuha bilang oral tablet na naglalaman ng 4 mg ng 
Saroglitazar. Ang kemikal na pangalan para sa Saroglitazar ay Benzenepropanoic acid, α-
ethoxy-4-[2-[2-methyl-5-[4-(methylthio)phenyl]-1H- pyrrol-1-yl]ethoxy]-, magnesium salt (2 
:1), (αS) - na may sumusunod na pormula sa istruktura:
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Ang empirical formula ng Saroglitazar ay [CH NO S] Mg at ang molecular mass 
ay 900 g/mole.
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3. MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

LIPAGLYNTMay ipinahiwatig para sa paggamot ng diabetic dyslipidemia at 
hypertriglyceridemia na may Type 2 diabetes mellitus na hindi kinokontrol ng statin 
therapy. Sa mga klinikal na pag-aaral,LIPAGLYNTMay nagpakita ng pagbabawas ng 
triglycerides (TG), Low Density Lipoprotein (LDL) cholesterol, Very Low Density Lipoprotein 
(VLDL) cholesterol, non - High Density Lipoprotein (non- HDL) cholesterol at pagtaas ng 
HDL cholesterol. Nagpakita rin ito ng mga paborableng glycemic index sa pamamagitan 
ng pagbabawas ng fasting plasma glucose at glycosylated hemoglobin sa mga pasyenteng 
may diabetes.



4. DOSAGE AT ADMINISTRASYON
Ang inirerekomendang dosis ngLIPAGLYNTMay isang tablet na 4 mg isang beses sa isang araw.

5. MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE
LIPAGLYNTMay magagamit bilang uncoated tablets para sa oral administration. Ang bawat 

uncoated na tablet ngLIPAGLYNTMnaglalaman ng 4 mg ng Saroglitazar.

6. MGA KONTRAINDIKASYON
Ang pagiging hypersensitive sa Saroglitazar o alinman sa mga excipient na ginamit sa formulation.

7. MGA BABALA AT PAG-Iingat
Bagaman ang mga klinikal na pag-aaral na mayLIPAGLYNTMay hindi nagpakita ng 
anumang potensyal para sa myopathies o derangement ng atay at/o renal function, 
LIPAGLYNTMAng paggamot ay dapat na simulan nang may pag-iingat sa mga pasyente na 
may abnormal na atay o bato function, o kasaysayan ng myopathies.
LIPAGLYNTMay hindi pinag-aralan sa mga pasyenteng may itinatag na New York Heart 
Association (NYHA) Class III o IV na pagpalya ng puso.LIPAGLYNTMdapat simulan nang 
may pag-iingat sa mga pasyente na may type 2 diabetes na may sakit sa puso na may 
episodic congestive heart failure at ang mga naturang pasyente ay dapat na subaybayan 
para sa mga palatandaan at sintomas ng congestive heart failure.
Bagaman sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral, walang makabuluhang pagtaas ng timbang at 

edema ang naiulat na mayLIPAGLYNTM, ang mga pasyente na nakakaranas ng mabilis na pagtaas ng 

timbang ay dapat masuri para sa akumulasyon ng likido at mga kaganapang nauugnay sa dami tulad 

ng labis na edema at congestive heart failure.

8. MASAMANG PANGYAYARI

Sa dalawang kinokontrol na yugto III klinikal na pag-aaral ng 12 hanggang 24 na linggo na tagal ng 

paggamot na mayLIPAGLYNTM, ang pinakakaraniwang masamang pangyayari (AEs ≥ 2%) na iniulat ay 

gastritis, asthenia at pyrexia. Karamihan sa mga AE ay banayad hanggang katamtaman ang kalikasan at 

hindi nagresulta sa paghinto ng pag-aaral.

Dahil ang mga klinikal na pag-aaral ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga rate ng 

AE na naobserbahan sa mga klinikal na pag-aaral ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ikumpara sa mga rate sa 

mga klinikal na pag-aaral ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na sinusunod sa pagsasanay.

9. MGA INTERAKSYON SA DROGA

Ang mga pag-aaral sa vitro gamit ang recombinant human cytochrome P-450 (CYP) isozymes ay 

nagpapahiwatig na ang Saroglitazar ay hindi makabuluhang pumipigil sa CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6 at 

3A4 sa konsentrasyon na 10μM. Katulad nito, hindi nagpakita si Saroglitazar



anumang potensyal para sa CYP3A4 enzyme induction kapag sinubukan hanggang sa 100 
μM na konsentrasyon sa luciferase based reporter assay sa transiently transfected HepG2 
cells. Bagama't walang klinikal na pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng gamot-gamot na 
isinagawa saLIPAGLYNTMsa ngayon, dahil ang mga nasubok na konsentrasyon (10 μM at 
100 μM) ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mean C ng Saroglitazar, maaari itong 
mahinuha naLIPAGLYNTMay hindi magiging sanhi ng makabuluhang klinikal na pakikipag-
ugnayan sa droga-droga na nauugnay sa nasuri sa itaas na mga CYP.

max

10. GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

10.1 Pagbubuntis
Pagbubuntis: Kategorya C
Ang kaligtasan ngLIPAGLYNTMsa mga buntis na kababaihan ay hindi naitatag dahil walang sapat at 

mahusay na kontroladong pag-aaral na isinasagawa sa mga buntis na kababaihan. Mga babaeng 

nagdadalang-tao sa panahon ngLIPAGLYNTMang paggamot ay dapat makipag-ugnayan sa kanilang 

mga manggagamot.LIPAGLYNTMay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang 

potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus.

Sa mga pag-aaral ng hayop, ang mga epekto ng Saroglitazar sa pag-unlad ng embryo-fetal ay tinasa sa 

mga buntis na daga na binigyan ng paulit-ulit na oral na dosis na 5, 25 at 125mg/kg/araw. Walang 

toxicity sa ina o pangsanggol na napansin sa 5 mg/kg, na humigit-kumulang 12 beses na mas mataas 

sa ibabaw ng katawan kaysa sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao (MRHD) ngLIPAGLYNTM4 

mg. Ang Saroglitazar ay natagpuan na nonteratogenic hanggang sa pinakamataas na dosis na 125 mg/

kg araw sa mga daga.

Sa mga buntis na kuneho na binigyan ng paulit-ulit na oral na dosis na 10, 50 at 200 mg/kg/araw ng 

Saroglitazar, walang maternal toxicity ang napansin hanggang 10 mg/kg at walang fetal toxicity 

hanggang 50 mg/kg. Ang Saroglitazar ay natagpuan na hindi teratogenic hanggang sa pinakamataas 

na dosis na 200 mg/kg/araw sa mga kuneho.

10.2 Mga nanay na nagpapasuso

Ang mga nanay na nagpapasuso ay hindi dapat gumamitLIPAGLYNTMdahil hindi alam 
kung ang Saroglitazar ay nailabas sa gatas ng ina.

10.3 Paggamit ng pediatric

Kaligtasan at bisa ngLIPAGLYNTMsa mga pasyenteng pediatric ay hindi 
pa naitatag.
10.4 Paggamit ng geriatric

Isinasaalang-alang ang comorbidity at magkakatulad na mga gamot sa mga matatandang pasyente, 

LIPAGLYNTMdapat gamitin nang may pag-iingat sa mga pasyenteng geriatric.



11. OVERDOSE
Sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral, walang insidente ng labis na dosis saLIPAGLYNTMay iniulat. Sa 

kaso ng labis na dosis saLIPAGLYNTM, ang pangkalahatang suporta sa pangangalaga ng pasyente ay 

ipinahiwatig, kabilang ang pagsubaybay sa mga mahahalagang palatandaan at pagmamasid sa klinikal 

na kalagayan.

12. CLINICAL PHARMACOLOGY
12.1 Mekanismo ng pagkilos
Ang Saroglitazar ay isang makapangyarihan at nakararami sa Peroxisome Proliferator 
Activated Receptor (PPAR)-alpha agonist na may katamtamang aktibidad ng PPAR-gamma 
agonistic. Ang mga PPAR ay mga nuclear lipid-activated transcription factor na 
kumokontrol sa pagpapahayag ng iba't ibang mga gene na kasangkot sa kontrol ng lipid 
at lipoprotein metabolism, glucose homeostasis at mga proseso ng pamamaga. Ang mga 
pharmacological effect ng Saroglitazar ay malawakang nasuri sa iba't ibang preclinical na 
modelo. Ang Saroglitazar ay nagpakita ng parehong anti-dyslipidemic at anti-diabetic na 
epekto na pangunahing pinagsama sa pamamagitan ng pag-activate ng PPARα at PPARγ 
ayon sa pagkakabanggit.
Ang PPARα activation ni Saroglitazar ay nagpapataas ng hepatic oxidation ng fatty acids (FA) at binabawasan ang synthesis at pagtatago ng TG. 

Ito naman ay nagpapataas ng diversion ng FA mula sa peripheral tissues (eg skeletal muscle at fat tissue) papunta sa atay, at sa gayon ay 

binabawasan ang parehong FA synthesis at paghahatid ng TG sa peripheral tissues. Nagdudulot din ang Saroglitazar ng pagtaas ng lipolysis at 

pag-aalis ng mga particle na mayaman sa TG mula sa plasma sa pamamagitan ng pag-activate ng lipoprotein lipase (LPL) at pagbabawas ng 

produksyon ng apolipoprotein C-III (isang inhibitor ng aktibidad ng LPL). Alinsunod sa mekanismo sa itaas, ang Saroglitazar ay natagpuan din 

upang mabawasan ang plasma LDL cholesterol. Ang PPARα activation ni Saroglitazar ay nag-uudyok din ng pagtaas sa synthesis ng 

apolipoproteins AI, A-II at HDL-cholesterol. Bagama't si Saroglitazar ay higit na isang PPARα agonist, nagdudulot din ito ng pag-activate ng PPARγ 

at kinokontrol ang transkripsyon ng mga gene na tumutugon sa insulin na kasangkot sa kontrol ng paggawa, transportasyon at paggamit ng 

glucose. Pinapataas ng Saroglitazar ang pagpapahayag ng maraming PPARγ-responsive genes na kasangkot sa carbohydrate at lipid 

metabolism, kabilang ang adiponectin, adipocyte fatty-acid-binding protein (aP2), LPL, fatty acid transport protein (FATP) at fatty acid translocase 

(CD36). Sa pamamagitan ng pagtaas ng pagpapahayag ng mga gene na ito, binabawasan ng Saroglitazar ang post prandial na pagtaas ng mga 

plasma free fatty acid, pinapabuti ang post-absorptive na insulin-mediated na pagsugpo ng hepatic glucose output, binabawasan ang metabolic 

burden sa atay at kalamnan at nagtataguyod ng glucose Pinapataas ng Saroglitazar ang pagpapahayag ng maraming PPARγ-responsive genes 

na kasangkot sa carbohydrate at lipid metabolism, kabilang ang adiponectin, adipocyte fatty-acid-binding protein (aP2), LPL, fatty acid transport 

protein (FATP) at fatty acid translocase (CD36). Sa pamamagitan ng pagtaas ng pagpapahayag ng mga gene na ito, binabawasan ng Saroglitazar 

ang post prandial na pagtaas ng mga plasma free fatty acid, pinapabuti ang post-absorptive na insulin-mediated na pagsugpo ng hepatic 

glucose output, binabawasan ang metabolic burden sa atay at kalamnan at nagtataguyod ng glucose Pinapataas ng Saroglitazar ang 

pagpapahayag ng maraming PPARγ-responsive genes na kasangkot sa carbohydrate at lipid metabolism, kabilang ang adiponectin, adipocyte 

fatty-acid-binding protein (aP2), LPL, fatty acid transport protein (FATP) at fatty acid translocase (CD36). Sa pamamagitan ng pagtaas ng 

pagpapahayag ng mga gene na ito, binabawasan ng Saroglitazar ang post prandial na pagtaas ng mga plasma free fatty acid, pinapabuti ang post-absorptive na insulin-mediated na pagsugpo ng hepatic glucose output, binabawasan ang metabolic burden sa atay at kalamnan at nagtataguyod ng glucose



paggamit. Ang matatag na anti-diabetic at insulin sensitizing effect ng Saroglitazar ay 
naobserbahan sa mga preclinical na modelo, kung saan ang hyperglycemia at/o may 
kapansanan sa glucose tolerance ay bunga ng insulin resistance sa mga target na tissue.

12.2 Pharmacodynamics
12.2.1 Dyslipidemia na may Type-II Diabetes Mellitus (T2DM):
Ang mga epekto ngLIPAGLYNTMsa isang dosis na 4 mg bawat araw ay nasuri sa dalawang Phase-III na 

randomized, double-blind, parallel-group na pag-aaral kabilang ang mga pasyenteng may diabetes na 

may Triglycerides> 200 mg/dL. Sa isang pag-aaral, ang mga pasyente ay ginagamotLIPAGLYNTM4 mg o 

Pioglitazone (45 mg) sa loob ng 24 na linggo. Ang mga resulta ay ipinakita sa Talahanayan 1 sa ibaba:

Talahanayan 1: Porsiyento ng pagbabago sa mga parameter ng lipid at glycemic kasunod 

ng LIPAGLYNTM4 mg na paggamot

Punto ng oras Linggo 12 Linggo 24

TG - 46.1 ±5.6*# - 45.7 ±5.1*#

Kabuuang kolesterol - 7.3 ±3.6* - 6.9 ±3.8*#

kolesterol - 0.4 ±6.5 - 4.8 ±6.2*

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

HDL kolesterol 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*

Ang lahat ng mga halaga ay ipinakita bilang Least Square Mean (LSM) ± Standard 
Error (SE) ng Per Protocol (PP) na populasyon,
* Makabuluhang pagbabago sa istatistika kumpara sa baseline
# Makabuluhang pagbabago sa istatistika kumpara sa Pioglitazone, ^ Mga 

halaga ng FPG na ipinakita bilang Mean ± SE ng populasyon ng PP



Kung ihahambing sa Pioglitazone,LIPAGLYNTM4 mg ay nakamit ang layunin ng ATP III sa higit pang 

mga paksa tulad ng inilalarawan sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2: Porsiyento ng mga pasyenteng nakakamit ng ATP III na Layunin 

kasunod ng LIPAGLYNTM4 mg na paggamot kumpara sa Pioglitazone

LIPAGLYNTM

4 mg (%)
Pioglitazone

45 mg (%)
Layunin ng ATP*

Hindi nakamit kahit isang pamantayan 29.4 50.0

Nakamit ang isang pamantayan 26.5 22.7

Nakamit ang dalawang pamantayan 35.3 27.3

Nakamit ang lahat ng tatlong pamantayan 8.8 0.0

* ATP – Adult Treatment Panel III ng US National Cholesterol Educational 
Program, 2002-2003,
Lalaki : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl, 
Babae : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl



Sa ibang pag-aaral, ang epekto ngLIPAGLYNTMsa 4 mg bawat araw ay nasuri sa mga 
pasyente ng diabetes na may hypertriglyceridemia na hindi kinokontrol ng Atorvastatin 10 
mg therapy. Ang mga pasyente ay ginagamot saLIPAGLYNTM4 mg o placebo sa loob ng 12 
linggo kasama ang Atorvastatin 10 mg. Ang mga resulta ay ipinakita sa Talahanayan 3 sa 
ibaba:

Talahanayan 3: Porsiyento ng pagbabago sa mga parameter ng lipid at glycemic kasunod 

ng LIPAGLYNTM4 mg na paggamot

Punto ng oras Ika-6 na Linggo Linggo 12

TG - 46.4 ±3.1*# - 47.2 ±3.2*#

Kabuuang kolesterol - 23.6 ±1.9* - 25.8 ±1.8*#

kolesterol - 28.1 ±2.5* - 30.7 ±2.4*#

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

HDL kolesterol 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*#

Ang lahat ng mga halaga ay ipinakita bilang LSM ± SE ng populasyon ng PP,

* Makabuluhang pagbabago sa istatistika kumpara sa baseline,

# Makabuluhang pagbabago sa istatistika kumpara sa placebo



Sa kumbinasyon ng Atorvastatin,LIPAGLYNTMnakamit ang layunin ng ATP-III sa mas maraming paksa 

kaysa sa Atorvastatin lamang; samakatuwid ay nagpapakita ng mas mahusay na pagbabawas ng 

panganib sa cardiovascular. (Talahanayan 4)

Talahanayan 4: Porsiyento ng mga pasyenteng nakakamit ng ATP Goal kasunod 

ng LIPAGLYNTM4 mg na paggamot kumpara sa placebo kasama ng Atorvastatin

LIPAGLYNTM4 mg + 
Atorvastatin 10 mg (%)

Placebo +
Atorvastatin 10 mg (%)

Layunin ng ATP *

Hindi nakamit kahit

isang pamantayan
10.3# 30.1

Nakamit ang isa

pamantayan
30.8 38.6

Nakamit ang dalawa

pamantayan
43.6 24.1

Nakamit ang lahat ng tatlo

pamantayan
15.4 6.0

* Lalaki : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 40 mg/dl 
Babae : Triglyceride < 150 mg/dL, LDL < 100 mg/dL, HDL > 50 mg/dl
# makabuluhang naiiba sa placebo + Atorvastatin 10 mg

LIPAGLYNTMay nagpakita rin ng pagbaba sa TG, LDL, VLDL, non-HDL cholesterol 
at TC na may pagtaas ng HDL sa mga non-diabetic na pasyente.
Walang naiulat na insidente ng hypoglycemia sa panahon ng mga pagsubok sa Phase I-III sa parehong 

mga paksang may diabetes at hindi may diabetes.

12.3 Mga Pharmacokinetics ng Tao
Ang solong dosis na pharmacokinetics ngLIPAGLYNTMay nasuri sa saklaw ng 
dosis na 0.125 hanggang 128 mg.



12.3.1 Pagsipsip
Kasunod ng oral administration sa mga malulusog na boluntaryo, ang pinakamataas na antas ng plasma 

ng Saroglitazar ay naganap sa humigit-kumulang 1 oras pagkatapos ng dosis sa parehong mga kasarian. 

Ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma (C ) at lugar sa ilalim ng curve (AUC ) ng Saroglitazar ay 

tumaas nang proporsyonal sa mga ibinibigay na solong dosis na 0.125 mg - 128 mg bawat araw. 

Pagkatapos ng solong oral na dosis ngLIPAGLYNTM4 mg sa malulusog na boluntaryo, C ng 337.1 ± 91.0 ng/

ml (Mean ± SD, n=6) ay naobserbahan.

Ang pinagsama-samang pagsusuri ng mga lalaki at babaeng malusog na boluntaryo ay nagpakita ng walang epekto sa 

kasarian o epekto ng pagkain sa mga pharmacokinetics ng Saroglitazar.

max 0-

max

12.3.2 Pamamahagi
Ang ibig sabihin ng maliwanag na oral volume ng pamamahagi (Vd/F) ng Saroglitazar kasunod ng single-

dose administration ngLIPAGLYNTMAng 4 mg ay 20.14 ± 6.92 L.Sa vitro Ang Saroglitazar ay malawak na 

nakagapos sa protina (~ 96%) sa plasma ng tao. Ang ibig sabihin ng kalahating buhay ng plasma ng 

Saroglitazar kasunod ng solong dosis na pangangasiwa ng LIPAGLYNTMAng 4 mg ay 2.9 ± 0.9 na oras. Ang 

mga pag-aaral ng maramihang dosis sa mga tao ay nagpakita na ang Saroglitazar ay hindi sumasailalim sa 

akumulasyon sa paulit-ulit na dosis isang beses araw-araw sa loob ng 10 araw.

12.3.3 Metabolismo
Sa malusog na mga boluntaryo,LIPAGLYNTMAng 4 mg ay may maliwanag na oral clearance, 
CL/F, na kinakalkula na 4.8 ± 0.93 L/hr.
Sa vitroAng mga pag-aaral na gumagamit ng pooled human liver microsomes ay nagpakita na ang 

Saroglitazar ay metabolically stable.

SumusunodLIPAGLYNTM4 mg na pangangasiwa, ang Saroglitazar ay natagpuang na-
metabolize sa tatlong menor de edad na oxidative metabolites. Ang pagkakalantad ng pinaka-
masaganang oxidative metabolite ay natagpuang mas mababa sa 10% ng pagkakalantad ng 
Saroglitazar.

12.3.4 Paglabas
Sa malusog na mga boluntaryo, ang Saroglitazar ay hindi nailabas sa ihi na nagpapahiwatig na ito ay may 

non-renal route of elimination.

Ipinakita ng mga preclinical na pag-aaral na ang Saroglitazar ay nakararami na naalis nang 
hindi nagbabago ng ruta ng hepatobiliary.

13. NON CLINICAL TOXICOLOGY
13.1 Talamak at Talamak na Pag-aaral sa Toxicity

Ang iba't ibang talamak at talamak na pag-aaral sa toxicity ay isinagawa sa mga daga, daga at 
aso hanggang sa tagal ng 12 buwan. Sa talamak na pag-aaral ng dosis, ang maximum na 
disimulado na dosis (MTD) sa Swiss albino mice ay 500 mg/kg, at sa Wistar rat ito ay 1200 mg/



kg. Ang mga pag-aaral sa pharmacology sa kaligtasan ay hindi nagpahayag ng anumang masamang 

pagbabago sa mga parameter ng CNS, CVS, respiratory at gastrointestinal. Sa paulit-ulit na pag-aaral ng 

toxicity ng dosis, ipinakita ang Saroglitazar na may katanggap-tanggap na profile sa kaligtasan sa mga 

dosis na ilang beses na mas mataas kaysa sa mga naaprubahang dosis ng tao. Sa mataas na dosis, ang 

mga nakakalason na epekto na naobserbahan ay higit sa lahat ang pinalaking epekto ng pharmacological 

na pinagsama ng mga mekanismo ng PPAR.

13.2 Pagkasira ng Fertility
Ang Saroglitazar ay hindi nagpakita ng anumang masamang epekto sa pag-aasawa o 
pagkamayabong sa mga lalaking daga hanggang sa 125 mg/kg (higit sa 250 beses ang 
aprubadong dosis ng tao sa ibabaw ng katawan na batayan). Sa mga babaeng daga, walang 
masamang epekto sa fertility ang naobserbahan hanggang 3 mg/kg (7 beses ang 
aprubadong dosis ng tao sa ibabaw ng katawan). Binago ni Saroglitazar ang estrus cyclicity at 
litter index sa 15 mg/kg na 35 beses sa inirerekomendang dosis ng tao.
Sa panahon ng pre- at post-natal developmental study sa mga daga, si Saroglitazar ay hindi 
nagpakita ng anumang masamang epekto sa reproductive performance at lactating index 
hanggang 1 mg/kg na higit pa sa panterapeutika na dosis ng tao.

13.3 Carcinogenicity
Ang dalawang taong pag-aaral ng carcinogenicity ng Saroglitazar ay isinagawa sa mga daga ng Wistar. 

Walang natukoy na potensyal na carcinogenic na pag-aalala para sa mga tao, na higit na nakumpirma ng 

isang mekanikal na pag-aaral sa mga di-tao na primate na gumagamit ng mga molekular na biomarker.

13.4 Mutagenicity
Napag-alamang hindi mutagenic at non-genotoxic ang Saroglitazar sa isang 
baterya ng genetic toxicology studies, kabilang ang Ames bacterial mutagenicity 
test, chromosomal aberration assay gamit ang peripheral human blood 
lymphocytes at mouse micronucleus assay.

14. PAANO ISUPPLIED
LIPAGLYNTMay ibinibigay bilang uncoated round biconvex tablets na may nakasulat na "4" sa 
isang gilid at plain sa kabilang panig. Magagamit bilang 4 mg lakas.
LIPAGLYNTMAng mga tablet ay ibinibigay bilang 10 mga tablet sa isang alu-alu paltos. Ang bawat paltos ay 

nakaimpake sa isang mono-carton.

15. MGA INSTRUKSYON SA PAG-IMBOR AT PAGHAWAS
Mag-imbak sa ibaba 25°C at sa tuyo na lugar. Protektahan mula sa liwanag. Ilayo sa mga 
bata.



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

17. IPINAMILI NI

Isang dibisyon ngCadila Healthcare Ltd.
'Zydus Tower', Satellite Cross Roads, Ahmedabad 380 015. India.

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

TMTrademark na inilapat para sa.

LipaglynTMay isang trademark ng Cadila Healthcare Limited, Ahmedabad, India. Para sa 

karagdagang detalye bisitahin ang: www.lipaglyn.com

LPN/IND/D/PILBL/010/Ago '13 Hindi na gagamitin pagkatapos ng Hulyo '15


