
للتوزيعالقابلة  VOGLIBOSEأقراص
فوليكوز

تكوين
على: تحتوي للتشتت قابلة مغلفة غير مضغوطة كل

ملغ0.2 فوغليبوز

qsسواغ

TM -0.2اكتشاف يتم لم متتالية ، أيام 7 لمدة اليوم ، في مراتVoglibose 

للبالغين  Vogliboseإعطاء تم عندما وبالمثل ، البول. أو البالزما في

يتم لم مجم ، 2 مقدارها وحيدة كجرعة  )أشخاص10 (الذكور األصحاء

البول.أو البالزما في  Vogliboseاكتشاف

توزيع:
تظل  ، )األخرىالجلوكوزيداز ومثبطات ( Vogliboseتناول بعد

الهضمي الجهاز تجويف في المتغير غير النشط الدواء غالبية

الدوائي.نشاطه لممارسة

فوليكوز
تكوين

على: تحتوي للتشتت قابلة مغلفة غير مضغوطة كل

ملغ0.3 فوغليبوز

qsسواغ

TM -0.3

الغذائي:التمثيل

والنباتات المعوية اإلنزيمات طريق عن  Vogliboseاستقالب يتم

الميكروبية.
الصيدالنيالشكل

لوح

الخصائص  الصيدالنيةالخصائص

الدوائية

إزالة:
والبراز.البول في فوغليبوز يفُرز

 الدوائي:العالج مجموعة

كود جلوكوزيداز ألفا مثبطات

ATC: A10BF03

من كجم   /مجم1 من واحدة جرعة إعطاء فيها تم دراسة في

C14-Voglibose  ، نقل لوحظ للفئرانVoglibose  الجنين إلى

5٪ حوالي والبراز البول في إفرازه معدالت وكانت األم ، حليب وإلى

التوالي.على 98٪ و

العملآلية
للنشا ، األمعاء امتصاص من يقلل الذي جلوكوزيداز ألفا مثبط هو

السريريةقبل السالمة بياناتVogliboseبواسطة والسكريات والدكسترين ،

اآلمن ، األدوية علم عن الحيوانات على دراسات أي إجراء يتم لم

اإلصابة وإمكانية الجينية ، والسمية المتكررة ، للجرعات والسمية

VOLICOSETMباستخدام والتنمية التكاثر على والسمية بالسرطان ،

مجم.0.3   /0.2

األمعاءفرشاة في الجلوكوزيداز -αعمل تثبيط

السكريات إلى السكاريد تحلل اإلنزيم هذا تثبيط يحفز الحدود.

االرتفاع تقليل يتم الكربوهيدرات ؛ وامتصاص هضم ويبطئ األحادية

األشخاص من كل في البالزما في الجلوكوز نسبة في األكل بعد

في السكر ارتفاع تحسين إلى يؤدي مما السكري ومرضى الطبيعيين

في السكر ارتفاع عن الناجمة المختلفة واالضطرابات األكل بعد الدم

αالدم.
تحفزال الجلوكوزيداز مثبطات

هذه اعتبار يمكن الدم. في السكر نقص إلى يؤدي ال وبالتالي األنسولين إفراز

في يعانون الذين المرضى في أو المسنين المرضى في وحيد كعالج العوامل

األكل.بعد الدم في السكر ارتفاع من الغالب

فيالجلوكوزيداز مثبطات تستخدم ما عادة

أو   /والفم طريق عن السكر لمرض مضادة أخرى عوامل مع تركيبة

يتم ألنه الوجبة بداية في  Vogliboseتناول يجب األنسولين.

سيئ.بشكل امتصاصه

السريريةالتفاصيل
العالجيةمؤشرات

يؤدي ال عندما السكري ، داء في األكل بعد الدم في السكر ارتفاع لتحسين

عن الدم لسكر الخافضة األدوية أو الرياضية التمارين أو   /والغذائي النظام

أو   /والغذائي النظام إلى باإلضافة األنسولين تحضير أو الفم طريق

الدم.في السكر نسبة في الكافي التحكم إلى الرياضية التمارين

العاديةالبالغين جرعة اإلدارة وطريقة الجرعات

واحدة بجرعة الفم طريق عن  Vogliboseأقراص تناول يتم عادة ،

غير التأثير كان إذا وجبة. كل قبل اليوم ، في مرات 3 مجم ، 0.2 من

مجم.0.3 حتى الواحدة الجرعة كمية زيادة يمكن كاف ٍ،
السريرية:الفعالية

يابانياً شخصاً 1780 تضم التعمية مزدوجة عشوائية تجربة في

48.1 لمدة عولجوا والذين الجلوكوز ، تحمل في اختالل من يعانون

أفاد  ، )SD =36.3 المعياري ، االنحراف (المتوسط   في أسبوعاً

Kawamori Ryuzo  أن وآخرونVoglibose  الدواء من أفضل كان

تعديل إلى باإلضافة  ، Vogliboseأن لوحظ  . )P =0.0026 (الوهمي

2 النوع من السكري مرض تطور من يقلل أن يمكن الحياة ، نمط

من يعانون والذين عالية لمخاطر المعرضين اليابانيين األفراد لدى

الجلوكوز.تحمل في ضعف

الكلويالفشل في الجرعة
الفموية الجرعات بعد سيئ بشكل  Vogliboseامتصاص يتم

تعديل إلى الحاجة عدم إلى يشير مما يذكر ، يكاد ال الكلوي واإلفراز

المرضى في الدوائية الحرائك دراسات تتوفر ال ذلك ، ومع الجرعة.

الكلوي.القصور من يعانون الذين

األطفالطب

األطفال.في فوغليبوز وفعالية سالمة إثبات يتم لم
  /الغذائيالتعديل آثار بفحص وآخرون  Takami Kazuhisaقام

على  glyburideأو  Vogliboseمع التقييد   /والتعديلالتقييد

يعانون يابانياً مريضاً 36 في األيضية والتشوهات البطن في السمنة

تشخيصهم تم الذين المرضى في 2. النوع من السكري مرض من

األنسجة مساحة لديهم ولكن نسبياً نحيفين كانوا والذين حديثاً

(الغذائي التقييد   /التعديلأدى  ، )(VATالزائدة الحشوية الدهنية
القيمة ضريبة خفض إلى  )glyburideأو  Vogliboseبدون أو مع

المضافة القيمة ضريبة في االنخفاض ارتبط فعال. بشكل المضافة

خالل من الدم في السكر نسبة في التحكم بتحسين وثيقاً ارتباطاً

جرعة أو  Vogliboseلـ اإلضافي لالستخدام يكن لم الغذائي. النظام

له وكان البطن في السمنة على ضارة آثار أي الغليبوريد من منخفضة

لألنسولين.الحادة واالستجابة األنسولين حساسية على مفيدة آثار

الشيخوخةطب

وظيفي قصور من عموماً يعانون المسنين المرضى ألن نظراً

اإلعطاء بدء عند الحذر هذا يؤخذ أن المستحسن فمن فسيولوجي ،

. )الواحدةالمرة في مجم 0.1 المثال ، سبيل على (منخفضة بجرعة

المراقبة تحت بعناية الدواء هذا إعطاء يجب ذلك ، على عالوة

بمستوى الدقيق االهتمام مع المرض ، حالة مسار خالل الدقيقة ،

الهضمي.الجهاز أعراض وظهور الدم في السكر

موانع
السواغات.من أي أو فوغليبوز تجاه الحساسية فرط  •

السكريالغيبوبة قبل ما السكري ، الكيتوني الحماض  •

خطيرة.بصدمة مصحوبة أو وبعدها العملية قبل شديدة عدوى  •

له.االستعداد أو الهضمي الجهاز انسداد  •

مرضى في  Vogliboseباستخدام العالج أظهر أخرى ، تجربة في

األكل ، بعد الدم في الجلوكوز مستويات في تحسناً السكري

كوليسترول وارتفاع الثالثية ، الدهون مستوى في كبير وانخفاض

. 1A-الدهني والبروتين  )(HDLالكثافة عالي الدهني البروتين

آثار له وكان فعالية أكثر  Vogliboseكان أكاربوز ، مع بالمقارنة

أقل.جانبية
لالستخدامخاصة واحتياطات تحذيرات

ابتالعها.يلزم وال الفم في  Vogliboseأقراص تذوب

يالحظ لم  ، Vogliboseو  miglitolيقارن الذي التلوي التحليل في

بين األكل بعد الجلوكوز في إحصائية داللة ذات فروق أي

المجموعتين.
الذين المرضى على  Vogliboseأقراص استخدام يقتصر أن يجب

مثل أخرى مرضية حاالت توجد حيث السكري مرض من يعانون

أعراضاً يمثل الذي اإليجابي البول وسكر الطبيعي غير الجلوكوز تحمل

طبيعي غير وتحمل كلوية ، سكرية بيلة (السكري بمرض شبيهة

.. )إلخالطبيعية ، غير الدرقية الغدة ووظيفة الشيخوخة ، في للجلوكوز

الحرائك خصائص امتصاص

الدوائية:

تكون ما عادة الفموية. الجرعات بعد سيء بشكل  Vogliboseيمتص

مجم 80 جرعة بعد للكشف. قابلة غير الفموية الجرعات بعد البالزما تركيزات

البالزما مستويات ذروة لوحظت  ، )بهاالموصى الجرعة من بكثير أعلى (

ساعة.1.5 إلى 1 في مل   /نانوغرام20 بحوالي
  /والغذائي النظام (الحياة نمط في بتعديالت إدارتهم تتم الذين المرضى في

مستويات تكون عندما فقط الدواء هذا إعطاء يجب  ، )الرياضيةالتمارين أو

ساعتينلمدة الطعام تناول بعد الدم في الجلوكوز

األصحاء للبالغين وتكراراً مراراً  Vogliboseأقراص إعطاء تم عندما

3مجم ، 0.2 من واحدة بجرعة  )أشخاص6 (الذكور

α200ديسيلتر.  /مجم

1

TITLE - VOGLIBOSE / VOGLIB VOLIX MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Biocon

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


مختبر.أو مستشفى أو مسجل طبي ممارس الستخدام فقط

للتوزيعالقابلة  VOGLIBOSEأقراص

TM -0.2/  0.3ÉåxÉ- ÉhsÉÏM É0.2/  0.3فوليكوز

مراقبة مع كثب عن المرض تطور مراقبة يجب الدواء ، هذا تناول أثناء

على التأثير كان إذا منتظمة. فترات على الدم في الجلوكوز مستويات

اإلعطاءبعد حتى مرض ٍغير األكل بعد الجلوكوز مستويات

الكبد تليف من يعانون الذين للمرضى  Vogliboseإعطاء يتم عندما

اضطراب يليه اإلمساك تطور مع األمونيا فرط يتفاقم قد الخطير ،

( GPT ، )أسيتاتأوكسالو جلوتامات ( GOTارتفاع الوعي. في
غلوتامات

α200األكل بعد الجلوكوز (أشهر 3 إلى 2 لمدة الدواء هذا من

تناول بعد مالءمة. أكثر عالج إلى التغيير في ففكر  ، )ديسيلتر  /ملغم

في الجلوكوز نسبة على الكافية السيطرة تحقيق تم إذا الدواء ، هذا

و )ديسيلتر  /مجمα160األكل بعد الجلوكوز (الدم

مع أو الحياة نمط عالج خالل من مرض بشكل عليها الحفاظ يمكن

مستحضرات أو الفم طريق عن الدم سكر ألدوية اإلضافي االستخدام

ويجب  ، Vogliboseأقراص تناول عن التوقف يجب األنسولين ،

للمرض.الالحق التقدم مراقبة

αGPT ، )الالكتاتهيدروجين نازعة ( LDH ، )ترانسامينازبيروفات
α)الفوسفاتيز أو  )بيروفاتغلوتامات يحدث ما نادرا يحدث قد

القلوي.

قد السكر ، لمرض مضادة أخرى أدوية مع  Vogliboseاستخدام عند

.٪)5<إلى 0.1٪ (الدم في السكر نقص يحدث

هذه مثل في والحكة. الجلدي الطفح يحدث ما نادرا الحساسية:فرط

.Vogliboseأقراص تناول عن التوقف يجب الحالة ،

الذين المرضى التاليين: للمرضى بحذر  Vogliboseأقراص إعطاء يجب

أمراض من يعانون الذين المرضى العلوص. أو البطن شق في تاريخ لديهم

الذين المرضى واالمتصاص. الهضم في باضطراب مصحوبة مزمنة معوية

سبيل على (المعوية الغازات إنتاج زيادة بسبب متفاقمة أعراض من يعانون

 ؛ )الغليظةاألمعاء في وقرحة وتضيق شديد ، فتق رومولد ، متالزمة المثال ،

خطيرة.كلوية أو كبدية اضطرابات من يعانون الذين والمرضى

صداع.يحدث ما نادرا العصبي:النفس علم

ونقص الصفيحات قلة تحدث ما نادرا دم؛ فقر الدم:أمراض

البيض.الكريات

والهبات الرؤية ، وضوح وعدم الوجه ، وذمة الخدر ، آحرون:

الدم ، بوتاسيوم وفرط والضعف ، بالضيق ، والشعور الساخنة ،

الحميد ، الكوليسترول نسبة وانخفاض الدم ، في األميليز وزيادة

والعرق.الشعر ، تساقط أو والتعرق
أخرى:احتياطات

بالتوزيع الغذائي التقييد في االستمرار المرضى جميع على يجب  •

المرضى على يجب النهار. خالل الكربوهيدرات لمقدار المنتظم

المقيدّ الغذائي نظامهم مواصلة الوزن زيادة من يعانون الذين

للطاقة.

السكري مرض لمراقبة المعتادة المخبرية الفحوصات إجراء يجب  •

بانتظام.

السكر نقص أعراض على للتعرف وشرحهم المرضى توجيه يجب  •

معها.التعامل وكيفية الدم في

أو الحمى مثل عادي غير لضغط السكري مرضى يتعرض عندما  •

مؤقت فقدان يحدث فقد الجراحة ، أو العدوى أو الصدمات

يكون قد األوقات ، هذه مثل في الدم. جلوكوز على للسيطرة

الوقت.لبعض ضرورياً باألنسولين العالج

مفرطةجرعة

α  يثبط وعكس تنافسي بشكلVoglibose-

والمالتاز ، والسكراز ، أميالز ، الجلوكوز (الجلوكوزيداز إنزيمات

يؤخر مما الدقيقة ، األمعاء في الفرشاة حدود في  )واإليزومالتاز

يسبب أن المحتمل غير من المعقدة. للكربوهيدرات المائي التحلل

يحدث قد ولكن زائدة ، جرعة تناول عند الدم في السكر نقص

وإسهال.البطن في انزعاج

الصيدالنيةالتفاصيل

السواغاتقائمة
 )101درجة (الجريزوفولفين السليلوز

الصوديومنشا جاليكوالت

30K-بوفيدون
نشاء

المنقىالتلك

ستيرات  )102درجة (الجريزوفولفين السليلوز

المغنيسيوم

 (alcoholاألصفر الحديد أكسيد

Isopropyl YellowWS )VOLICOSE 

Quinoline VOLICOSE

األدويةتفاعل
يوريا سلفونيل من  )مشتقات(مشتق مع  Vogliboseاستخدام عند

أعراض تحدث قد األنسولين ، مع أو بيجوانيد ، أو يوريا سلفونيل أو

هذه من أي مع استخدامه عند لذلك ، الدم. في السكر نقص

منخفضة.بجرعة اإلعطاء بدء مثل الحذر ، توخي يجب األدوية ،

TM 0.2مجم(
TM 0.3مجم(

تقلل أو تعزز التي األدوية مع بالتزامن  Vogliboseإعطاء يتم عندما

يجب السكر ، لمرض المضادة لألدوية الدم في السكر نقص تأثير من

على  Vogliboseعمل تأخير إلى أيضاً يؤدي قد هذا ألن الحذر توخي

تعززالتي العقاقير على أمثلة الكربوهيدرات. امتصاص
التوافقعدم

شيء.ال ذكرت

حاصرات ،αالسكر: لمرض المضادة لألدوية الدم سكر تأثير

أوكسيديز مونوامين ومثبطات الساليسيليك حمض مستحضرات

نقص تأثير من تقلل التي األدوية على أمثلة الفايبرات. ومشتقات

وهرمون اإلبينفرين ، السكر: لمرض المضادة لألدوية الدم في السكر

الدرقية.الغدة وهرمون الكظر ، قشر

ثم ومن للوارفارين. الدوائية الحرائك على  Vogliboseيؤثر ال

الوارفارين.مع بأمان تدار أن يمكن

شهرا.24 الصالحية:مدة

في يحفظ  واالحتياطاتالتخزين

ومظلم.وجاف بارد مكان

متطلبات يوجد ال  األخرىوالمعاملة للتخلص خاصة احتياطات

خاصة.

والرضاعةالحمل
التي الدراسات تشير ال صلة. ذات وبائية بيانات تتوفر ال اآلن ، حتى

الجنيني التطور أو بالحمل يتعلق فيما ضارة آثار إلى الحيوانات على أجريت

للنساء الدواء إعطاء يجب لذلك الوالدة ، بعد ما تطور أو الوالدة أو الكلي أو

الفوائد تفوق عندما فقط حوامل كونهن في المشتبه النساء أو الحوامل

المحتملة.المخاطر المحتملة

لالبتالع.حاجة ال الفم. في يذوب

 ×3 من عبوة  الحاويةومحتويات طبيعة
أقراص.10

بواسطة:صنع

المحدودةبيوكون

الصناعية ، موهابواال منطقة 40 ، /1في

248110.- دهرادون  ، SBIطريق
تأثير عن  )الفئران(الحيوانات على أجريت التي الدراسات كشفت

حديثي األطفال عند الجسم وزن زيادة على  Vogliboseلـ قمعي

في الحليب إنتاج تثبيط إلى يرجع ذلك أن ويفترض الوالدة ،

من لذلك ، الكربوهيدرات. امتصاص قمع عن الناتج األم الحيوانات

عندما الرضاعة. أثناء للنساء فوغليبوز أقراص إعطاء عدم المستحسن

الرضاعة.تجنب يجب منه ، مفر ال اإلعطاء يكون

تسويقها:

المحدودةبيوكون

مدينة  ، Hosurطريق كم 20

560100.- بنغالور االلكترونيات

Limited. Biocon  لشركة التجارية العالمة -TM

االتصال: يرجى التفاصيل ، من لمزيد

الطبيالمستشار

المحدودة ،بيوكون

الحصور ، طريق كم ، 20

االلكترونيات ،مدينة

560100.بنغالور

 اآلالتواستخدام القيادة على القدرة على التأثيرات

شيء.ال ذكرت

مرغوبةغير تأثيرات
وآالم الرخو ، والبراز اإلسهال ، مثل معوية معدية ضائرة آثار تحدث قد

المعدة حرقة أو والقيء ، والغثيان ، الشهية ، وفقدان واإلمساك ، البطن ،

ريح وزيادة البطن ، في انتفاخ أيضاً يحدث قد فوغليبوز. استخدام مع

مع األمعاء ، غازات زيادة بسبب األعراض مثل معوي وانسداد البطن ،

فوغليبوز.استخدام

على موقعنا بزيارة قم المنتجات ، شكاوى أو   /والسلبية األحداث عن لإلبالغ

18001029465  المجاني:بالرقم اتصل أو www.biocon.comاإلنترنت

.Drugsafety@biocon.comعلىاإللكتروني البريد عبر مراسلتنا أو
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