
ווליום
הרכב

0.2 : מכילה מצופה לא פיזור טבלית כל
Vogliboseג"מ

ש עזר חומרי

, ג"מ2  של בודדת כמנה) נבדקים(10  בריאים למבוגרים
Vogliboseבשתן או בפלזמה זוהה לא.

:הפצה
 רוב), אחרים גלוקוזידאז ומעכבי(Voglibose  של בליעה לאחר

 העיכול מערכת של בלומן נשארת שינוי ללא הפעילה התרופה
.שלה הפרמקולוגית הפעילות את להפעיל כדי

ווליום
הרכב

0.3 : מכילה מצופה לא פיזור טבלית כל
Vogliboseג"מ

ש עזר חומרי

TM -0.3

:חומרים חילוף
 הפלורה ידי ועל מעיים אנזימי ידי על חומרים חילוף עובר.

Voglibose המיקרוביאלית
תרופות טופס

לּוחַ

 מאפיינים פרמקולוגיים מאפיינים
פרמקודינמיים

:חיסול
Voglibose ובצואה בשתן מופרש.

 אלפא מעכבי :תרופתית קבוצה
ATC: A10BF03 קוד גלוקוזידאז

 של ג"ק/ג"מ1  של בודדת מנה ניתנה בו במחקר
C14-Vogliboseשל מעבר נצפתה, לחולדות  Vogliboseלעובר 

98%,  ו-5% כ היו ולצואה לשתן ההפרשה ושיעורי, האם ולחלב
.בהתאמה

פעולה מנגנון
 המעיים ספיגת את מפחית אשר גלוקוזידאז אלפא מעכב הוא
פרה-קליניים בטיחות נתוניVoglibose ידי על ודיסכרידים דקסטרין, עמילן של

, בטיחותית פרמקולוגיה על חיים בבעלי מחקרים נערכו לא
, מסרטן פוטנציאל, גנוטוקסיות, חוזרים במינונים רעילות
.ג"מVOLICOSETM 0.2/0.3 עם והתפתחות לרבייה רעילות

המעי במברשת גלוקוזידאז-α פעולת את מעכב
 דו-סוכרים פירוק את מזרז זה אנזים של עיכוב. גבול

 העלייה; פחמימות של והספיגה העיכול את ומאט לחד-סוכרים
 נבדקים אצל הן קהה בפלסמה בגלוקוז הארוחה שלאחר

 שיפור מכך וכתוצאה סוכרת חולי אצל והן נורמליים
 על הנגרמות שונות והפרעות הארוחה שלאחר בהיפרגליקמיה

α. היפרגליקמיה ידי
מעוררים אינם גלוקוזידאז מעכבי

 עשויות אלו תרופות. להיפוגליקמיה גורם אינו ולכן אינסולין שחרור
 היפרגליקמיה עם בחולים או מבוגרים בחולים כמונותרפיה להיחשב

.αהפרנדיה לאחר
ב כלל בדרך משמשים גלוקוזידאז מעכבי

. אינסולין או/ו אחרות פומיות סוכרת נוגדות תרופות עם שילוב
 בצורה נספג שהוא מכיוון הארוחה בתחילתVoglibose  לתת יש

.גרועה

קליניים פרטים
טיפוליות אינדיקציות

ו דיאטה רק כאשר, בסוכרת ארוחה לאחר היפרגליקמיה לשיפור
 הכנת או הפה דרך היפוגליקמיות תרופות או גופנית פעילות או/

 מביאים אינם גופנית פעילות או/ו לדיאטה בנוסף אינסולין
.נאותה גליקמית לשליטה

למבוגרים רגיל מינון מתן ושיטת מינון

 בודד במינון הפה דרך ניתנותVoglibose  טבליות, כלל בדרך
 אינה ההשפעה אם. ארוחה כל לפני, ביום פעמים3 , ג"מ0.2  של

.ג"מ-0.3 ל עד בודדת מנה של הכמות את להגדיל ניתן, מספקת
:קלינית יעילות
 עם יפנים אנשים1780  שכלל סמיות כפול אקראי בניסוי

( בממוצע שבועות48.1  במשך שטופלו, לגלוקוז לקויה סבילות
 על דיווחו' וחבSD Kawamori Ryuzo), 36.3= , תקן סטיית

Vogliboseפלצבו מאשר יותר טוב  . (p=0.0026)כי צוין 
,Vogliboseלהפחית יכול, החיים באורח לשינוי בנוסף 

 גבוה בסיכון יפנים אנשים אצל2  מסוג סוכרת של התפתחות
.לגלוקוז לקויה סבילות עם

כליות ספיקת באי מינון
 הכלייתית והפרשה פומיות מנות לאחר גרועה בצורה נספג.

, זאת עם. מינון בהתאמת צורך שאין כך על שמצביע מה, זניחה
 אינם כליות ספיקת אי עם בחולים פרמקוקינטיים מחקרים

Voglibose זמינים

ילדים רפואת

.הוכחו לא בילדיםVoglibose  של והיעילות הבטיחות  השפעות לו והיה הבטן שומן על מזיקות השפעות היו לא.
 חריפה אינסולין ותגובת לאינסולין רגישות על מועילות

glyburideשל נמוך במינון או  Voglibose-את למעשה הפחיתו 
 לשיפור הדוק קשר קשורה הייתה מ"במע ירידה. מ"המע

ב נוסף לשימוש. תזונה באמצעות הגליקמית השליטה
glyburide( או  Vogliboseבלי או עם)תזונתית הגבלה/ שינוי

)VAT(, יפנים חולים-36 ב מטבוליות והפרעות בטני שומן  על 
 יחסית רזים שהיו לאחרונה שאובחנו בחולים2.  מסוג סוכרת עם
 אוglyburide  קרביים שומן רקמת שטח עודף עם אך

Vogliboseתזונתית הגבלה/שינוי של ההשפעות את בחנו' וחב/
TakamiKazuhisa  עם ויחידה אחת הגבלה

גרִֵיַאטרִיהָ
, פיזיולוגי תת-תפקוד כלל בדרך יש מבוגרים שלמטופלים מכיוון

0.1 , למשל( נמוך במינון במתן להתחיל כמו זהירות לנקוט רצוי
 תוך בקפידה להינתן צריכה זו תרופה, כן על יתר). פעם בכל ג"מ

 קפדנית לב תשומת תוך, המחלה מצב במהלך, צמודה השגחה
.העיכול מערכת תסמיני ולהופעת בדם הסוכר לרמת

נגד התוויות
.העזר ממרכיבי לאחד אוVoglibose - ל יתר רגישות•
סוכרתית טרום-תרדמת, סוכרתית קטומית חמצת•

.חמורה טראומה עם או ניתוח ואחרי לפני, חמור זיהום•

.לכך נטייה או העיכול מערכת חסימת•

 שיפור הראה סוכרת בחוליVoglibose - ב טיפול, אחר בניסוי
 ברמת משמעותית ירידה, הארוחה לאחר בדם הגלוקוז ברמות

 של גבוהה בצפיפות בכולסטרול ועלייה הטריגליצרידים
, לאקרבוז בהשוואהA. 1- ואפוליפופרוטאין(HDL)  ליפופרוטאין
Vogliboseלוואי תופעות פחות לו והיו יותר יעיל היה.

לשימוש מיוחדים זהירות ואמצעי אזהרות
.אותן לבלוע צורך ואין בפה מתמוססותVoglibose  טבליות

 הבדלים נצפו לא הקבוצות2  בין שהשווה מטא בניתוח
.הארוחה לאחר בגלוקוז משמעותיים

, סוכרת שגילו לחוליםVoglibose  טבליות מתן את להגביל יש
 תקינה לא סבילות כגון אחרים מסוימים מחלה מצבי ישנם שכן

( סוכרת דמויי תסמינים המייצגים בשתן חיובי וסוכר לגלוקוז
 תפקוד, סנילי לגלוקוז תקינה לא סבילות, כלייתית גליקוזוריה

' ).וכו התריס בלוטת של תקין לא

:קליטה פרמקוקינטיים מאפיינים

 לזהות היה ניתן לא לרוב. פומיות מנות לאחר גרועה בצורה נספג.
 גבוהה( ג"מ80  של מינון לאחר. פומיות מנות לאחר פלזמה ריכוזי

"מ/ננוגרם-20 כ של בפלזמה שיא רמות), המומלץ מהמינון משמעותית
 או/ו תזונה( החיים באורח שינויים עם המטופלים בחוליםVoglibose שעות1.5  עד1  תוך נצפו ל

 בדם הגלוקוז רמות כאשר רק זו תרופה לתת יש), גופנית פעילות
הן הארוחה לאחר שעתיים

(6  בריאים למבוגרים ושוב שוב ניתנוVoglibose  טבליות כאשר
3, ג"מ0.2  של בודד במינון) נבדקים

α200ל"ד/ג"מ.

1

פעמים ביום, במשך 7 ימים רצופים, Voglibose לא זוהה  0.2 -TM

בפלזמה או בשתן. באופן דומה, כאשר Voglibose ניתנה 

VOGLIBOSE 
טבליות פיזור

TITLE - VOGLIBOSE / VOGLIB VOLIX MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Biocon

www.911globalmeds.com/buy-voglibose-voglib-volix-online
http://www.biocon.com/docs/prescribing_information/diabetology/volicose_pi.pdf


.מעבדה או חולים בית או רשום רופא של לשימוש רק

VOGLIBOSE פיזור טבליות
TM -0.2/0.3ÉåxÉ-uÉÉåsÉÏM0.2/0.3ווליום

 תוך המחלה התקדמות אחר מקרוב לעקוב יש, זו תרופה מתן במהלך
 על ההשפעה אם. קבועים זמן במרווחי בדם הגלוקוז רמות אחר מעקב
המתן לאחר גם רצון משביעת אינה הארוחה לאחר הגלוקוז רמות

, חמורה כבד שחמת עם לחולים ניתנתVoglibose  כאשר
 ואחריה עצירות התפתחות עם להחמיר עלולה היפראמוניה

(GPT ), אוקסלואצטט גלוטמט(GOT  של עלייה. בהכרה הפרעה
גלוטמט

α200גלוקוז ארוחה לאחר( חודשים3  עד2  למשך זו תרופה של
זו תרופה מתן לאחר. יותר מתאים לטיפול שינוי שקול), ל"ד/ג"מ
 לאחר גלוקוז( בדם הגלוקוז ברמת מספקת שליטה מושגת אם,

ו) ל"ד/ג"מ160).ארוחה
 עם או חיים באורח טיפול עם רצון משביע באופן לשמור ניתן

 תכשירי או הפה דרך היפוגליקמיות בתרופות נוסף שימוש
 אחר ולעקובVoglibose  טבליות מתן את להפסיק יש, אינסולין

.המחלה התקדמות

α,(GPTדהידרוגנאז לקטט(LDH ), טרנסמינאז פירובאט
)αלהתרחש עלולים אלקליין פוספטאז או) פירובט גלוטמט 

.רחוקות לעיתים

 נגד אחרות תרופות עם בשילוב משמשVoglibose  כאשר
<5%). עד(0.1%  להתרחש עלולה היפוגליקמיה, סוכרת

 במקרה. רחוקות לעתים להתרחש עשויים וגרד פריחה:יתר רגישות
Voglibose. בטבליות השימוש את להפסיק יש, כזה

 עם חולים: הבאים לחולים בזהירות ניתנותVoglibose  טבליות
 כרונית מעיים במחלת חוליםileus;  אוlaparotomy  של היסטוריה

 עקב מחמירים תסמינים עם חולים; ובספיגה בעיכול בהפרעה המלווה
חמור בקעRoemheld,  תסמונת, למשל( במעי גזים של מוגברת יצירה

בכליות או בכבד חמורות הפרעות עם וחולים); הגס במעי וכיב היצרות,
.

.רחוקות לעתים להתרחש עשוי ראש כאב:פסיכונורולוגי

 להתרחש עשויות ולוקופניה, תרומבוציטופניה; אנֲמִֶיהָ:המטולוגית
.רחוקות לעיתים

חום גלי, מטושטשת ראייה, בפנים בצקת, תחושה חוסר:אחרים
 ירידה, בסרום בעמילאז עלייה, היפרקלמיה, חולשה, חולשה,

.והזעה התקרחות או סחרחורתHDL,  בכולסטרול

:אחרים זהירות אמצעי
 חלוקה עם התזונתית בהגבלה להמשיך המטופלים כל על•

 הסובלים חולים. היום במהלך הפחמימות צריכת של קבועה
.אנרגיה מוגבלת בתזונה להמשיך צריכים משקל מעודף

 באופן סוכרת לניטור המקובלות המעבדה בדיקות את לבצע יש•
.קבוע

 היפוגליקמיה תסמיני לזהות למטופלים ולהסביר להדריך יש•
.וניהולם

, טראומה, חום כמו חריג ללחץ נחשפים סוכרת חולי כאשר•
 ברמת שליטה של זמני איבוד להתרחש עלול, ניתוח או זיהום

 להיות עשוי באינסולין טיפול כאלה בזמנים. בדם הגלוקוז
.מה זמן למשך נחוץ

יתר מנת
-αה את והפיך תחרותי באופן מעכב Voglibose-

(isomaltase  גלוקוזידאז אנזימי
(glucoamylase, sucrase, maltase, andשל המברשת בגבול 

. מורכבות פחמימות של ההידרוליזה את מעכב אשר, הדק המעי
 להופיע עלולים אך, יתר במינון היפוגליקמיה לייצר סביר זה אין
.ושלשולים בבטן נוחות אי

פרמצבטיים פרטים

העזר חומרי רשימת
101)  דרגה( מיקרו-גבישית תאית

נתרן עמילן גליקולאט
-30 KPovidone

עמֲִילןָ
מטוהר טלק

 מגנזיום102)  דרגה( מיקרו-גבישית תאית
סטארט

(alcohol  צהובה ברזל תחמוצת
Isopropyl YellowWS )VOLICOSE
QuinolineVOLICOSE

תרופתיות אינטראקציות

סולפונילאמיד של נגזרות עם בשילוב משמשVoglibose  כאשר
 להופיע עלולים, אינסולין עם או, ביגואניד או סולפונילאוריאה,

 עם בשילוב משתמשים כאשר, לכן. היפוגליקמיה של תסמינים
 במתן להתחיל כמו, זהירות לנקוט יש, הללו מהתרופות אחת כל

.נמוך במינון
TM 0.2ג"מ(

TM 0.3ג"מ(
 או המגבירות לתרופות במקביל ניתנתVoglibose  כאשר

 תרופות של ההיפוגליקמית הפעולה את מפחיתות
 לעכב עלול הדבר שכן זהירות משנה לנקוט יש, אנטי-סוכרתיות

 דוגמאות. הפחמימות ספיגת עלVoglibose  פעולת את בנוסף
את המשפרות לתרופות

התאמה אי
.דווח לא אחד אף

,חוסמיםα: סוכרת נגד תרופות של היפוגליקמית פעולה
 ונגזרות אוקסידאז מונואמין מעכבי, סליצילית חומצה תכשירי

 הפעולה את המפחיתות לתרופות דוגמאות. פיברטים
 הורמון, אפינפרין: סוכרת נגד תרופות של ההיפוגליקמית

.התריס בלוטת והורמון האדרנוקורטיקלי
 אינו ;warfarin וורפרין עם יחד בבטחה אותו לתת ניתן לפיכך.

Voglibose של הפרמקוקינטיקה על משפיע

.חודשים24 :מדף חיי

 אחסן זהירות ואמצעי אחסון
.וחשוך יבש, קריר במקום

 בקשות אין אחר וטיפול לסילוק מיוחדים זהירות אמצעי
.מיוחדות

והנקה הריון
 חיים בבעלי מחקרים. רלוונטיים אפידמיולוגיים נתונים אין, כה עד

 עוברית התפתחות, להריון ביחס מזיקות השפעות על מצביעים אינם
 התרופה את לתת יש לכן, לידה לאחר התפתחות או לידה, פטאלית או

 היתרונות כאשר רק בהריון החשודות לנשים או בהריון לנשים
.האפשריים הסיכונים על עולים הפוטנציאליים

.לבלוע צורך אין. בפה מתמוסס

3×10  של מארז המיכל ותכולת אופי
.טבליות

:ידי על מיוצר
LimitedBiocon

– 248110  התעשייה אזור-40/1, ב
Road, Dehradun.Mohabewala, SBI

 של דיכוי פעולת חשפו) חולדות( חיים בבעלי מחקרים
Vogliboseעקב הנראה ככל, בילודים הגוף במשקל עלייה על 

 ספיגת מדיכוי כתוצאה האם בחיות החלב ייצור דיכוי
 לנשיםVoglibose  טבליות לתת לא רצוי, לכן. הפחמימות

 להימנע יש, נמנע בלתי הוא המתן כאשר. ההנקה במהלך
.מהנקה

:ידי על משווק
LimitedBiocon

560100. – Bangalore City
Road, Electronics Hosur KM20th

Limited.. Bioconשל מסחרי סימן  -TM

 יועץ: ל לפנות ניתן נוספים לפרטים
רפואי

Limited,Biocon
, חוסור כביש20,  מ"ק

,סיטי אלקטרוניקה
560.100  בנגלור

 אף במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על השפעות
.דווח לא אחד

רצויות לא השפעות
בטן כאבי, רופפת צואה, שלשולים כגון העיכול במערכת לוואי תופעות

 עם להתרחש עלולות צרבת או הקאות, בחילות, אנורקסיה, עצירות,
 וחסימת מוגברים גזים, בטן התנפחות, כן כמוVoglibose. - ב השימוש

 עם להתרחש עלולים, המעי בגז עלייה עקב סימפטומים כמו מעיים
Voglibose.- ב השימוש

 האינטרנט באתר בקר מוצרים על תלונות או/ו חריגים אירועים על לדווח כדי
 או1029465 1800  :חינם החיוג למספר התקשר אוwww.biocon.comשלנו
.drugsafety@biocon.comבכתובת אלקטרוני דואר לנו שלח
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