
COMPRIME DISPERSABILE VOGLIBOZĂ
VOLICOSE
COMPOZIŢIE
Fiecare comprimat dispersabil neacoperit conține: 
Vogliboză 0,2 mg
Excipienți qs

TM- 0,2 ori pe zi, timp de 7 zile consecutiv, Vogliboza nu a fost detectată în 
plasmă sau urină. În mod similar, atunci când Voglibose a fost 
administrat la adulți de sex masculin sănătoși (10 subiecți) ca doză 
unică de 2 mg, Vogliboza nu a fost detectată în plasmă sau urină.

Distributie:
După ingerarea voglibozei (și a altor inhibitori de 
glucozidază), majoritatea medicamentului activ nemodificat 
rămâne în lumenul tractului gastrointestinal pentru a-și 
exercita activitatea farmacologică.

VOLICOSE
COMPOZIŢIE
Fiecare comprimat dispersabil neacoperit conține: 
Vogliboză 0,3 mg
Excipienți qs

TM- 0,3

Metabolism:
Vogliboza este metabolizată de enzimele intestinale și de 
flora microbiană.

FORMA FARMACEUTICĂ
Comprimat

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE 
Proprietăți farmacodinamice

Eliminare:
Vogliboza este excretată prin urină și fecale.

Grupa farmacoterapeutică: 
Inhibitori de alfa-glucozidază 
Cod ATC: A10BF03

Într-un studiu în care s-a administrat șobolan o singură doză 
de 1 mg/kg de Vogliboză C14, s-a observat transferul 
Voglibozei la făt și în laptele matern, iar ratele de excreție în 
urină și fecale au fost de aproximativ 5% și 98%, respectiv.

Mecanism de acțiune
Vogliboza este un inhibitor al alfa glucozidazei care reduce 
absorbția intestinală a amidonului, dextrinei și dizaharidelor prin Date preclinice de siguranță

Nu au fost efectuate studii la animale privind farmacologia 
siguranței, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, 
potențialul carcinogen, toxicitatea asupra reproducerii și dezvoltării 
cu VOLICOSE.TM0,2/0,3 mg.

inhibarea actiunii luiα - glucozidaza in peria intestinala
frontieră. Inhibarea acestei enzime catalizează 
descompunerea dizaharidelor în monozaharide și 
încetinește digestia și absorbția carbohidraților; 
creșterea postprandială a glicemiei este tocită atât la 
subiecții normali, cât și la cei diabetici, rezultând 
ameliorarea hiperglicemiei postprandiale și a 
diferitelor tulburări cauzate de hiperglicemie. αInhibitorii de glucozidază nu stimulează
eliberarea de insulină și, prin urmare, nu duc la 
hipoglicemie. Acești agenți pot fi considerați ca monoterapie 
la pacienții vârstnici sau la pacienții cu hiperglicemie 
predominant postprandială.Inhibitorii de glucozidază sunt de obicei utilizați în
combinație cu alți agenți antidiabetici orali și/sau insulină. 
Vogliboza trebuie administrată la începutul mesei, deoarece 
este slab absorbită.

DATE CLINICE
Indicatii terapeutice
Pentru ameliorarea hiperglicemiei postprandiale în diabetul zaharat, atunci 
când numai dieta și/sau exercițiile fizice sau medicamentele hipoglicemiante 
orale sau preparatele cu insulină în plus față de dietă și/sau exerciții fizice nu 
au ca rezultat un control glicemic adecvat.

Doze și mod de administrare Doză 
normală pentru adulți
De obicei, comprimatele Voglibose se administrează oral într-o 
singură doză de 0,2 mg, de 3 ori pe zi, înainte de fiecare masă. Dacă 
efectul nu este suficient, cantitatea unei singure doze poate fi 
crescută până la 0,3 mg.Eficacitate clinică:

Într-un studiu randomizat, dublu-orb, cuprinzând 1780 de 
indivizi japonezi cu toleranță redusă la glucoză, care au fost 
tratați timp de o medie de 48,1 săptămâni (abatere 
standard, SD = 36,3), Ryuzo Kawamori și colab. au raportat 
că Voglibose este mai bun decât placebo (p=0,0026) . S-a 
remarcat că Voglibose, pe lângă modificarea stilului de viață, 
poate reduce dezvoltarea diabetului de tip 2 la indivizii 
japonezi cu risc ridicat, cu toleranță redusă la glucoză.

Dozaj în insuficiență renală
Vogliboza este slab absorbită după dozele orale, iar excreția renală 
este neglijabilă, ceea ce sugerează că nu este necesară ajustarea 
dozei. Cu toate acestea, studiile farmacocinetice la pacienții cu 
insuficiență renală nu sunt disponibile.

Pediatrie
Siguranța și eficacitatea Voglibose la copii nu au fost 
stabilite.Kazuhisa Takami și colab. au examinat efectele modificării/

restricționării dietei și ale modificării/restricționării cu 
vogliboză sau gliburidă asupra adipozității abdominale și a 
anomaliilor metabolice la 36 de pacienți japonezi cu diabet 
zaharat de tip 2. La pacienții nou diagnosticați, care erau 
relativ slabi, dar aveau suprafață în exces de țesut adipos 
visceral (TVA), modificarea/restricția dietei (cu sau fără 
Vogliboză sau gliburidă) a redus efectiv TVA. Scăderea TVA a 
fost strâns asociată cu îmbunătățirea controlului glicemic 
prin dietă. Utilizarea suplimentară a Voglibozei sau a 
gliburidei în doză mică nu a avut efecte dăunătoare asupra 
adipozității abdominale și a avut efecte benefice asupra 
sensibilității la insulină și a răspunsului acut la insulină.

Geriatrie
Deoarece pacienții vârstnici au, în general, o hipofuncție 
fiziologică, este de dorit ca o astfel de precauție să fie luată 
ca începerea administrării la o doză mică (de exemplu, 0,1 
mg la un moment dat). În plus, acest medicament trebuie 
administrat cu atenție, sub observație atentă, pe parcursul 
evoluției bolii, cu o atenție deosebită la nivelul zahărului din 
sânge și la apariția simptomelor gastrointestinale.

Contraindicatii
• Hipersensibilitate la Voglibose sau la oricare dintre excipienţi.
• Cetoacidoză diabetică, precomă diabetică
• Infecție severă, înainte și după operație sau cu 

traumatisme grave.
• Obstructie gastrointestinala sau predispusa la aceasta.

Într-un alt studiu, tratamentul cu Voglibose la pacienții cu diabet 
zaharat a demonstrat o îmbunătățire a nivelului de glucoză din 
sânge post prandial, o scădere semnificativă a nivelului de 
trigliceride și o creștere a colesterolului lipoproteinelor de înaltă 
densitate (HDL) și a apolipoproteinei A-1. În comparație cu acarboza, 
Voglibose a fost mai eficient și a avut mai puține efecte secundare. Avertismente și precauții speciale pentru utilizare

Comprimatele de vogliboză se dizolvă în gură și nu trebuie 
înghițite.Într-o meta-analiză care compară miglitol și vogliboză, nu s-

au observat diferențe semnificative în glucoza postprandială 
între cele 2 grupuri. Administrarea comprimatelor Voglibose trebuie limitată la 

pacienții cu diabet zaharat, deoarece există anumite alte 
boli, cum ar fi toleranța anormală la glucoză și zahărul urinar 
pozitiv, care reprezintă simptome asemănătoare diabetului 
(glicozurie renală, toleranță anormală la glucoză senilă, 
funcție anormală a tiroidei etc. ).

Proprietăți farmacocinetice 
Absorbție:
Vogliboza este slab absorbită după doze orale. Concentrațiile 
plasmatice după doze orale au fost de obicei nedetectabile. După o 
doză de 80 mg (substanțial mai mare decât doza recomandată), s-au 
observat niveluri plasmatice maxime de aproximativ 20 ng/ml în 1 
până la 1,5 ore.

La pacienții care sunt gestionați cu modificări ale stilului de viață (dietă și/sau 
exerciții fizice), acest medicament trebuie administrat numai atunci când 
nivelurile de glucoză din sânge la 2 ore post prandial sunt

Când comprimatele de Vogliboză au fost administrate în mod repetat la adulți 
de sex masculin sănătoși (6 subiecți) într-o singură doză de 0,2 mg, 3

α 200 mg/dL.

1

TITLE - VOGLIBOSE / VOGLIB VOLIX MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Biocon

www.911globalmeds.com/buy-voglibose-voglib-volix-online
http://www.biocon.com/docs/prescribing_information/diabetology/volicose_pi.pdf
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COMPRIME DISPERSABILE VOGLIBOZĂ
VOLICOSE TM- 0,2/0,3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

În timpul administrării acestui medicament, progresia bolii trebuie 
observată îndeaproape, cu monitorizarea nivelului de glucoză din 
sânge la intervale regulate. Dacă efectul asupra nivelurilor 
postprandiale de glucoză nu este satisfăcător nici după administrare

Când Voglibose este administrat la pacienții cu ciroză 
hepatică gravă, hiperamoniacul se poate agrava odată cu 
dezvoltarea constipației, urmată de tulburări de conștiență. 
Creșterea GOT (glutamat oxalacetat), GPT (glutamat

a acestui medicament timp de 2 până la 3 luni (glucoză α post prandială200
mg/dL), luați în considerare schimbarea unui tratament mai 
adecvat. După administrarea acestui medicament, dacă se obține un 
control suficient al glicemiei (glucoza postprandialăα160 mg/dL) și
poate fi menținută în mod satisfăcător cu terapia stilului de viață 
sau cu utilizarea suplimentară de medicamente hipoglicemiante 
orale sau preparate de insulină, administrarea comprimatelor 
Voglibose trebuie întreruptă și trebuie monitorizată evoluția 
ulterioară a bolii.

piruvat transaminaza), LDH (lactat dehidrogenază), αGPT
(α glutamat piruvat) sau fosfatază alcalină pot apărea 

rar.

Când Voglibose este utilizat în asociere cu alte medicamente 
antidiabetice, poate apărea hipoglicemie (0,1% până la <5%).

Hipersensibilitate:Rareori pot apărea erupții cutanate și prurit. Într-un astfel de caz, 

administrarea comprimatelor Voglibose trebuie întreruptă.

Comprimatele de vogliboză trebuie administrate cu 
prudență la următorii pacienți: pacienți cu antecedente de 
laparotomie sau ileus; pacienți cu boală intestinală cronică 
însoțită de tulburări în digestie și absorbție; pacienți cu 
simptome agravante din cauza generării crescute de gaze 
intestinale (de exemplu, sindromul Roemheld, hernie severă 
și stenoză și ulcer al intestinului gros); și pacienții cu 
tulburări hepatice sau renale grave.

Psihoneurologic:Cefaleea poate apărea rar.

hematologic:Anemie; trombocitopenia și leucopenia 
pot apărea rar.

Alții:Amorțeală, edem al feței, vedere încețoșată, bufeuri, 
stare generală de rău, slăbiciune, hiperkaliemie, creșterea 
amilazei serice, scăderea colesterolului HDL, diaforeză sau 
alopecie și transpirație.

Alte precautii:
• Toți pacienții trebuie să își continue restricția alimentară cu o 

distribuție regulată a aportului de carbohidrați în timpul zilei. 
Pacienții supraponderali ar trebui să-și continue dieta cu restricții 
energetice.

• Testele obișnuite de laborator pentru monitorizarea diabetului trebuie 
efectuate în mod regulat.

• Pacienții trebuie instruiți și explicați să recunoască 
simptomele hipoglicemice și gestionarea acestora.

• Când pacienţii cu diabet zaharat sunt expuşi la stres neobişnuit, cum ar fi 
febră, traume, infecţii sau intervenţii chirurgicale, poate apărea o pierdere 
temporară a controlului glicemiei. În astfel de momente, terapia cu 
insulină poate fi necesară o perioadă de timp.

Supradozaj
Vogliboza inhibă competitiv și reversibil α -
enzimele glucozidaze (glucoamilaza, zaharaza, maltaza si 
izomaltaza) la marginea intestinului subtire, care intarzie 
hidroliza carbohidratilor complecsi. Este puțin probabil să 
producă hipoglicemie în caz de supradozaj, dar pot apărea 
disconfort abdominal și diaree.

DATE FARMACEUTICE

Lista excipienților
Celuloză microcristalină (Grad 101) 
Amidon glicolat de sodiu
Povidonă K-30
Amidon
Talc purificat
Celuloză microcristalină (Grad 102) 
Stearat de magneziu
Oxid galben de fier (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Alcool izopropilic)

Interacțiuni medicamentoase

Când Voglibose este utilizat în asociere cu derivat(i) de 
sulfonilamidă, sulfoniluree sau biguanidă sau cu insulină, pot 
apărea simptome de hipoglicemie. Prin urmare, atunci când este 
utilizat în asociere cu oricare dintre aceste medicamente, trebuie 
avută grijă, cum ar fi începerea administrării cu o doză mică.

TM0,2 mg)
TM0,3 mg)

Atunci când Voglibose este administrat concomitent cu medicamente care 
intensifică sau diminuează acțiunea hipoglicemiantă a medicamentelor 
antidiabetice, trebuie luată precauție deoarece acest lucru ar putea întârzia 
suplimentar acțiunea Voglibozei asupra absorbției carbohidraților. Exemple 
de medicamente care îmbunătățesc

Incompatibilități
Niciunul raportat.

acţiunea hipoglicemiantă a medicamentelor antidiabetice: αblocante,
preparate de acid salicilic, inhibitori de monoaminoxidază și derivați 
de fibrați. Exemple de medicamente care diminuează acțiunea 
hipoglicemiantă a medicamentelor antidiabetice: epinefrina, 
hormonul corticosuprarenal și hormonul tiroidian.
Vogliboza nu afectează farmacocinetica warfarinei; prin urmare, 
poate fi administrat în siguranță împreună cu warfarina.

Termen de valabilitate:24 de luni.

Depozitare și precauții A se păstra într-
un loc răcoros, uscat și întunecat.

Precauții speciale pentru eliminare și alte manipulări 
Fără cerințe speciale.

Sarcina și alăptarea
Până în prezent, nu sunt disponibile date epidemiologice relevante. 
Studiile la animale nu indică efecte nocive în ceea ce privește 
sarcina, dezvoltarea embrionară sau fetală, nașterea sau 
dezvoltarea postnatală, prin urmare medicamentul trebuie 
administrat femeilor însărcinate sau femeilor suspectate de a fi 
însărcinate numai atunci când beneficiile potențiale depășesc 
pericolele posibile.

Se dizolvă în gură. Nu este nevoie să înghiți.

Natura și conținutul containerului 
Pachet de 3×10 tablete.

Produs de:
Biocon Limited
la 40/1, Zona Industrială Mohabewala, 
SBI Road, Dehradun – 248110.

Studiile la animale (șobolani) au evidențiat o acțiune supresoare a 
Voglibozei asupra creșterii greutății corporale la nou-născuți, 
probabil din cauza suprimării producției de lapte la animalele 
mame, rezultată din suprimarea absorbției carbohidraților. Prin 
urmare, este de dorit să nu se administreze comprimate Voglibose 
femeilor în timpul alăptării. Când administrarea este inevitabilă, 
alăptarea trebuie evitată.

Comercializat de:
Biocon Limited
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - Marca comercială a Biocon Limited..

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați: 

Consilier medical

Biocon Limited,
20th KM, Hosur Road, 
Electronics City,
Bangalore 560 100.

Efecte asupra capacității de a conduce și de a folosi utilaje 
Niciunul raportat.

Efecte nedorite
La utilizarea Voglibose pot apărea reacții adverse gastrointestinale, 
cum ar fi diaree, scaune moale, dureri abdominale, constipație, 
anorexie, greață, vărsături sau arsuri la stomac. De asemenea, la 
utilizarea Voglibose pot apărea distensie abdominală, flatus crescut 
și simptome asemănătoare obstrucției intestinale datorate creșterii 
gazelor intestinale.

Pentru a raporta evenimente adverse și/sau reclamații despre produse, 
vizitați site-ul nostru webwww.biocon.comsau sunați la numărul gratuit: 
1800 102 9465sau trimite-ne un e-mail ladrugsafety@biocon.com.
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