
VOGLIBOSE DISPERGERBARA TABLETTER
VOLIKOS
SAMMANSÄTTNING
Varje odragerad dispergerbar tablett 
innehåller: Voglibose 0,2 mg
Hjälpämnen qs

TM- 0,2 gånger om dagen, under 7 dagar i följd, upptäcktes inte Voglibose i 
plasma eller urin. På liknande sätt, när Voglibose administrerades 
till friska manliga vuxna (10 försökspersoner) som en engångsdos 
på 2 mg, upptäcktes inte Voglibose i plasma eller urin.

Distribution:
Efter intag av Voglibose (och andra 
glukosidashämmare) förblir majoriteten av det aktiva 
oförändrade läkemedlet i lumen i mag-tarmkanalen 
för att utöva sin farmakologiska aktivitet.

VOLIKOS
SAMMANSÄTTNING
Varje odragerad dispergerbar tablett 
innehåller: Voglibose 0,3 mg
Hjälpämnen qs

TM- 0,3

Ämnesomsättning:

Voglibos metaboliseras av tarmens enzymer och av den 
mikrobiella floran.

LÄKEMEDELSFORM
Läsplatta

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER 
Farmakodynamiska egenskaper

Eliminering:
Voglibose utsöndras i urin och avföring.

Farmakoterapeutisk grupp: 
Alfa-glukosidashämmare ATC-
kod: A10BF03

I en studie där en engångsdos på 1 mg/kg C14-Voglibose 
administrerades till råttor, observerades överföring av 
Voglibose till fostret och till modersmjölken, och 
utsöndringshastigheten i urin och avföring var cirka 5 % och 
98 %, respektive.Handlingsmekanism

Voglibose är en alfaglukosidashämmare som minskar 
tarmabsorptionen av stärkelse, dextrin och disackarider genom att Prekliniska säkerhetsdata

Inga djurstudier av säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid 
upprepad dosering, genotoxicitet, karcinogen potential, 
toxicitet för reproduktion och utveckling har utförts med 
VOLICOSETM0,2/0,3 mg.

hämmar verkan av α - glukosidas i tarmborsten
gräns. Hämning av detta enzym katalyserar nedbrytningen 
av disackarider till monosackarider och saktar ner 
matsmältningen och absorptionen av kolhydrater; den 
postprandiala ökningen av plasmaglukos är trubbig hos 
både normala och diabetiker, vilket resulterar i förbättring 
av postprandial hyperglykemi och olika störningar orsakade 
av hyperglykemi. αGlukosidashämmare stimulerar inte
insulinfrisättning och resulterar därför inte i hypoglykemi. 
Dessa medel kan övervägas som monoterapi hos äldre 
patienter eller hos patienter med övervägande postprandial 
hyperglykemi.α Glukosidashämmare används vanligtvis i
kombination med andra orala antidiabetika och/eller insulin. 
Voglibose ska administreras i början av en måltid eftersom 
det absorberas dåligt.

KLINISKA UPPGIFTER
Terapeutiska indikationer
För förbättring av postprandial hyperglykemi vid diabetes mellitus, 
när endast diet och/eller träning eller orala hypoglykemiska 
läkemedel eller insulinpreparat utöver diet och/eller träning inte 
resulterar i adekvat glykemisk kontroll.

Dosering och administreringssätt 
Normal vuxendos
Vanligtvis administreras Voglibose tabletter oralt i en engångsdos 
på 0,2 mg, 3 gånger om dagen, före varje måltid. Om effekten inte 
är tillräcklig kan mängden av en engångsdos ökas upp till 0,3 mg.Klinisk effekt:

I en randomiserad dubbelblind studie som omfattade 1780 
japanska individer med nedsatt glukostolerans, som 
behandlades i genomsnitt 48,1 veckor (standardavvikelse, 
SD =36,3), rapporterade Ryuzo Kawamori et al att Voglibose 
var bättre än placebo (p=0,0026) . Det noterades att 
Voglibose, förutom livsstilsförändringar, kan minska 
utvecklingen av typ 2-diabetes hos japanska högriskindivider 
med nedsatt glukostolerans.

Dosering vid njursvikt
Voglibose absorberas dåligt efter orala doser och renal 
utsöndring är försumbar, vilket tyder på att ingen 
dosjustering krävs. Farmakokinetiska studier på patienter 
med njurinsufficiens är dock inte tillgängliga.

Pediatrik
Säkerheten och effekten av Voglibose hos barn har 
inte fastställts.Kazuhisa Takami et al undersökte effekterna av 

kostmodifiering/restriktionell och di etär modifiering/
restriktion med Voglibose eller glyburid på bukfett och 
metabola abnormiteter hos 36 japanska patienter med typ 
2-diabetes. Hos nydiagnostiserade patienter som var relativt 
magra men hade överskott av visceral fettvävnadsarea 
(moms), reducerade kostförändringar/restriktioner (med 
eller utan Voglibose eller glyburid) effektivt momsen. 
Sänkning av moms var nära förknippad med förbättring av 
glykemisk kontroll genom kosten. Ytterligare användning av 
Voglibose eller lågdos glyburid hade inga skadliga effekter 
på bukfettet och hade positiva effekter på 
insulinkänsligheten och det akuta insulinsvaret.

Geriatri
Eftersom äldre patienter i allmänhet har en fysiologisk 
underfunktion är det önskvärt att sådan försiktighet iakttas som att 
påbörja administreringen med en låg dos (t.ex. 0,1 mg åt gången). 
Dessutom bör detta läkemedel administreras noggrant under 
noggrann observation, genom sjukdomstillståndets gång, med 
noggrann uppmärksamhet på blodsockernivån och uppkomsten av 
gastrointestinala symtom.

Kontraindikationer
• Överkänslighet mot Voglibose eller mot något hjälpämne.
• Diabetisk ketoacidos, diabetisk prekoma
• Allvarlig infektion, före och efter operation eller med 

allvarligt trauma.
• Gastrointestinal obstruktion eller predisponerad för det.

I en annan studie visade behandling med Voglibose hos patienter 
med diabetes mellitus förbättrade postprandiala blodsockernivåer, 
en signifikant minskning av triglyceridnivåer och en förhöjning av 
högdensitetslipoprotein (HDL) kolesterol och apolipoprotein A-1. 
Jämfört med akarbose var Voglibose effektivare och hade färre 
biverkningar. Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder för användning

Voglibose tabletter löses upp i munnen och behöver 
inte sväljas.I en metaanalys som jämförde miglitol och Voglibose, 

observerades inga signifikanta skillnader i postprandial 
glukos mellan de två grupperna. Administrering av Voglibose tabletter bör begränsas till 

patienter som har etablerat diabetes eftersom det finns 
vissa andra sjukdomstillstånd såsom onormal 
glukostolerans och positivt urinsocker som representerar 
diabetesliknande symtom (renal glykosuri, senil onormal 
glukostolerans, onormal sköldkörtelfunktion, etc. ).

Farmakokinetiska egenskaper 
Absorption:
Voglibose absorberas dåligt efter orala doser. 
Plasmakoncentrationer efter orala doser har vanligtvis inte 
kunnat detekteras. Efter en 80 mg dos (avsevärt högre än 
den rekommenderade dosen) observerades maximala 
plasmanivåer på cirka 20 ng/ml inom 1 till 1,5 timmar.

Hos patienter som behandlas med livsstilsförändringar (diet 
och/eller motion) får detta läkemedel endast ges när 
blodsockernivåerna 2 timmar efter måltid är

När Voglibose-tabletter upprepade gånger administrerades till friska manliga 
vuxna (6 försökspersoner) i en engångsdos på 0,2 mg, 3

α 200 mg/dL.
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Endast för användning av en registrerad läkare eller ett sjukhus eller ett laboratorium.

VOGLIBOSE DISPERGERBARA TABLETTER

VOLIKOS TM- 0,2/0,3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

Under administrering av detta läkemedel bör sjukdomsprogression 
observeras noggrant med övervakning av blodsockernivåer med 
regelbundna intervall. Om effekten på postprandiala glukosnivåer 
inte är tillfredsställande även efter administrering

När Voglibose ges till patienter med allvarlig levercirros kan 
hyperammoniak förvärras med utveckling av förstoppning 
följt av medvetslöshet. Förhöjning av GOT 
(glutamatoxaloacetat), GPT (glutamat

av detta läkemedel i 2 till 3 månader (post prandial glucoseα200
mg/dL), consider a change to more appropriate treatment. 
After administration of this drug, if sufficient control of 
blood glucose is achieved (post prandial glucoseα160 mg/dL) and
can satisfactorily be maintained with lifestyle therapy or with 
additional use of oral hypoglycemic drugs or insulin 
preparations, the administration of Voglibose tablets should 
be discontinued, and subsequent progress of disease should 
be monitored.

pyruvate transaminase), LDH (lactate dehydrogenase),αGPT
(α glutamate pyruvate) or alkaline phosphatase may 
infrequently occur.

When Voglibose is used in combination with other 
antidiabetic drugs, hypoglycemia may occur (0.1% to <5%).

Hypersensitivity: Rash and pruritus may rarely occur. In such a 
case, Voglibose tablets should be discontinued.

Voglibose tabletter ska administreras med försiktighet till 
följande patienter: patienter med anamnes på laparotomi 
eller ileus; patienter med kronisk tarmsjukdom åtföljd av 
störningar i matsmältning och absorption; patienter med 
förvärrande symtom på grund av ökad generering av 
tarmgas (t.ex. Roemhelds syndrom, allvarligt bråck och 
stenos och sår i tjocktarmen); och patienter med allvarliga 
lever- eller njursjukdomar.

Psykoneurologisk:Huvudvärk kan sällan förekomma.

Hematologiska:Anemi; trombocytopeni och leukopeni kan i 
sällsynta fall förekomma.

Övriga:Domningar, ödem i ansiktet, suddig syn, 
värmevallningar, sjukdomskänsla, svaghet, hyperkalemi, 
ökat serumamylas, sänkt HDL-kolesterol, diafores eller 
alopeci och svett.

Andra försiktighetsåtgärder:

• Alla patienter bör fortsätta sin kostrestriktion med en 
regelbunden fördelning av kolhydratintaget under 
dagen. Överviktiga patienter bör fortsätta sin 
energibegränsade diet.

• De vanliga laboratorietester för diabetesövervakning bör 
utföras regelbundet.

• Patienter bör instrueras och förklaras att känna igen 
hypoglykemiska symtom och hur de hanteras.

• När patienter med diabetes utsätts för ovanlig stress såsom feber, 
trauma, infektion eller operation, kan en tillfällig förlust av 
kontrollen över blodsockret inträffa. Vid sådana tillfällen kan 
insulinbehandling vara nödvändig under en tid.

Överdos
Voglibose hämmar kompetitivt och reversibelt α -
glukosidasenzymer (glukosamylas, sukras, maltas och 
isomaltas) i tunntarmens borstkant, vilket fördröjer 
hydrolysen av komplexa kolhydrater. Det är osannolikt 
att det ger hypoglykemi vid överdosering, men 
bukbesvär och diarré kan förekomma.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

Lista över hjälpämnen
Mikrokristallin cellulosa (Grad 101) 
Natriumstärkelseglykolat
Povidone K-30
Stärkelse

Renad talk
Mikrokristallin cellulosa (Grad 102) 
Magnesiumstearat
Gul järnoxid (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Isopropylalkohol

Läkemedelsinteraktioner

När Voglibose används i kombination med derivat(er) av 
sulfonylamid, sulfonylurea eller biguanid, eller med insulin, kan 
hypoglykemiska symtom uppstå. Därför, när det används i 
kombination med något av dessa läkemedel, bör försiktighet 
iakttas, som att börja administrera med en låg dos.

TM0,2 mg)
TM0,3 mg)

När Voglibose administreras samtidigt med läkemedel som 
förstärker eller minskar den hypoglykemiska effekten av 
antidiabetika, bör försiktighet iakttas eftersom detta 
ytterligare kan fördröja Vogliboses verkan på absorptionen 
av kolhydrater. Exempel på droger som förbättrar

Inkompatibiliteter
Inga rapporterade.

hypoglykemisk verkan av antidiabetiska läkemedel: αblockerare,
salicylsyrapreparat, monoaminoxidashämmare och 
fibratderivat. Exempel på läkemedel som minskar den 
hypoglykemiska effekten av antidiabetiska läkemedel: 
epinefrin, binjurebarkhormon och sköldkörtelhormon.
Voglibose påverkar inte farmakokinetiken för warfarin; därför kan 
det säkert administreras tillsammans med warfarin.

Hållbarhetstid:24 månader.

Förvaring och försiktighetsåtgärder Förvara 

på en sval, torr och mörk plats.

Särskilda försiktighetsåtgärder för kassering och annan 
hantering Inga speciella krav.

Graviditet och amning
Hittills finns inga relevanta epidemiologiska data 
tillgängliga. Djurstudier indikerar inte skadliga effekter med 
avseende på graviditet, embryonal eller fotal utveckling, 
förlossning eller postnatal utveckling, därför bör läkemedlet 
ges till gravida kvinnor eller kvinnor som misstänks vara 
gravida endast när de potentiella fördelarna överväger de 
möjliga riskerna.

Löser sig i munnen. Inget behov av att svälja.

Behållarens art och innehåll 
Förpackning med 3×10 tabletter.

Tillverkad av:
Biocon Limited
på 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI 
Road, Dehradun – 248110.

Djurstudier (råttor) har avslöjat en hämmande effekt av 
Voglibose på kroppsviktsökning hos nyfödda, förmodligen 
beroende på hämning av mjölkproduktionen hos moderdjur 
till följd av hämning av kolhydratabsorptionen. Därför är det 
önskvärt att inte ge Voglibose tabletter till kvinnor under 
amning. När administreringen är oundviklig bör omvårdnad 
undvikas.

Marknadsförs av:

Biocon Limited
20:e KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - varumärke tillhörande Biocon Limited..

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Medicinsk rådgivare

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

Effekter på förmågan att köra och använda maskiner 
Inga rapporterade.

Oönskade effekter
Gastrointestinala biverkningar som diarré, lös avföring, 
buksmärtor, förstoppning, anorexi, illamående, kräkningar 
eller halsbränna kan uppstå vid användning av Voglibose. 
Även utspänd buk, ökad flatus och 
tarmobstruktionsliknande symtom på grund av en ökning av 
tarmgas, kan uppstå vid användning av Voglibose.

Besök vår webbplats för att rapportera negativa händelser och/eller 
produktklagomålwww.biocon.comeller ring det avgiftsfria numret: 
1800 102 9465eller mejla oss pådrugsafety@biocon.com.
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