
VOGLIBOSE DAĞITILABİLİR TABLETLER
VOLİKOZ
KOMPOZİSYON
Her kaplanmamış dağılabilir tablet şunları 
içerir: Voglibose 0.2 mg
Yardımcı maddeler qs

ÇB- 0.2 7 ardışık gün boyunca günde bir kez, Voglibose plazma veya idrarda 
tespit edilmedi. Benzer şekilde, Voglibose sağlıklı erkek yetişkinlere 
(10 denek) 2 mg'lık tek doz olarak uygulandığında, plazma veya 
idrarda Voglibose saptanmamıştır.

Dağıtım:
Voglibose'un (ve diğer glukozidaz inhibitörlerinin) 
alınmasından sonra, aktif değişmemiş ilacın çoğu, 
farmakolojik aktivitesini uygulamak için 
gastrointestinal sistem lümeninde kalır.

VOLİKOZ
KOMPOZİSYON
Her kaplanmamış dağılabilir tablet şunları 
içerir: Voglibose 0.3 mg
Yardımcı maddeler qs

ÇB- 0.3

Metabolizma:
Voglibose, bağırsak enzimleri ve mikrobiyal flora tarafından 
metabolize edilir.

FARMASÖTİK FORM
Tablet

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 
Farmakodinamik Özellikler

Eliminasyon:
Voglibose idrar ve dışkıyla atılır.

Farmakoterapötik grup: Alfa-
glukozidaz inhibitörleri ATC 
kodu: A10BF03

Sıçanlara tek doz 1 mg/kg C14-Voglibose verildiği bir 
çalışmada, Voglibose'un fetüse ve anne sütüne geçtiği 
gözlenmiş, idrar ve dışkı ile atılım oranları yaklaşık %5 
ve sırasıyla %98.

Hareket mekanizması
Voglibose, nişasta, dekstrin ve disakkaritlerin bağırsak 
emilimini azaltan bir alfa glukozidaz inhibitörüdür. Klinik Öncesi Güvenlik Verileri

VOLICOSE ile güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz 
toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme ve 
gelişme toksisitesi ile ilgili hiçbir hayvan çalışması 
yapılmamıştır.ÇB0.2/0.3 mg.

α eyleminin engellenmesi- bağırsak fırçasında glukozidaz
sınır. Bu enzimin inhibisyonu, disakkaritlerin 
monosakkaritlere ayrışmasını katalize eder ve 
karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatır; Plazma 
glikozundaki tokluk artış, hem normal hem de diyabetik 
deneklerde körelmekte ve bu da yemek sonrası 
hipergliseminin ve hipergliseminin neden olduğu çeşitli 
bozuklukların iyileşmesine neden olmaktadır. αGlukozidaz inhibitörleri uyarmaz
insülin salınımına neden olur ve bu nedenle hipoglisemi ile 
sonuçlanmaz. Bu ajanlar, yaşlı hastalarda veya ağırlıklı olarak 
tokluk hiperglisemisi olan hastalarda monoterapi olarak 
düşünülebilir.α Glukozidaz inhibitörleri tipik olarak şu durumlarda kullanılır:

diğer oral antidiyabetik ajanlar ve/veya insülin ile 
kombinasyon. Voglibose, zayıf bir şekilde emildiği için yemek 
başlangıcında uygulanmalıdır.

KLİNİK ÖZELLİKLER
Tedavi endikasyonları
Sadece diyet ve/veya egzersiz veya oral hipoglisemik ilaçlar 
veya diyet ve/veya egzersize ek olarak insülin preparatı 
yeterli glisemik kontrol sağlamadığında, diabetes mellitusta 
tokluk hipergliseminin iyileştirilmesi için.

Pozoloji ve Uygulama Yöntemi 
Normal Yetişkin Dozu
Genellikle Voglibose tabletleri, her yemekten önce günde 3 
kez 0.2 mg'lık tek bir dozda oral olarak uygulanır. Etki yeterli 
değilse, tek bir dozun miktarı 0.3 mg'a kadar artırılabilir.Klinik Etkinlik:

Ortalama 48.1 hafta (standart sapma, SD =36.3) tedavi edilen 
bozulmuş glukoz toleransı olan 1780 Japon bireyden oluşan 
randomize çift kör bir çalışmada, Ryuzo Kawamori ve 
arkadaşları Voglibose'un plasebodan daha iyi olduğunu 
bildirdi (p=0.0026) . Voglibose'un, yaşam tarzı değişikliğine 
ek olarak, bozulmuş glikoz toleransı olan yüksek riskli Japon 
bireylerde tip 2 diyabet gelişimini azaltabileceği kaydedildi.

Böbrek Yetmezliğinde Dozaj
Voglibose oral dozlardan sonra zayıf bir şekilde emilir ve renal atılım 
ihmal edilebilir düzeydedir, bu da doz ayarlamasının gerekli 
olmadığını düşündürür. Ancak böbrek yetmezliği olan hastalarda 
farmakokinetik çalışmalar mevcut değildir.

Pediatri
Voglibose'un çocuklarda güvenliği ve etkinliği 
belirlenmemiştir.Kazuhisa Takami ve arkadaşları, tip 2 diyabetli 36 Japon 

hastada Voglibose veya gliburid ile diyet değişikliği/tek 
başına kısıtlama ve diyet değişikliği/kısıtlamanın abdominal 
yağlanma ve metabolik anormallikler üzerindeki etkilerini 
inceledi. Nispeten zayıf olan ancak aşırı viseral yağ dokusu 
alanı (KDV) olan yeni teşhis edilmiş hastalarda, diyet 
değişikliği/kısıtlaması (Voglibose veya gliburid ile birlikte 
veya bunlar olmadan) KDV'yi etkili bir şekilde azalttı. 
KDV'deki düşüş, diyet yoluyla glisemik kontrolün 
iyileştirilmesi ile yakından ilişkiliydi. İlave Voglibose veya 
düşük doz gliburid kullanımının abdominal yağlanma 
üzerinde hiçbir zararlı etkisi olmamıştır ve insülin duyarlılığı 
ve akut insülin yanıtı üzerinde faydalı etkileri olmuştur.

geriatri
Yaşlı hastalarda genellikle fizyolojik bir hipofonksiyon 
olduğundan, uygulamaya düşük bir dozda (örn., bir 
seferde 0.1 mg) başlanırken bu tür dikkatlerin alınması 
arzu edilir. Ayrıca, bu ilaç, hastalığın seyri boyunca, 
yakın gözlem altında, kan şekeri düzeyine ve 
gastrointestinal semptomların başlamasına dikkat 
edilerek dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Kontrendikasyonlar
• Voglibose'a veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.

• Diyabetik ketoasidoz, diyabetik prekoma
• Ağır enfeksiyon, operasyon öncesi ve sonrası veya 

ciddi travma ile.
• Gastrointestinal obstrüksiyon veya buna yatkınlık.

Başka bir denemede, diabetes mellitus hastalarında 
Voglibose ile tedavi, tokluk kan glikoz seviyelerinde iyileşme, 
trigliserit seviyesinde önemli bir düşüş ve yüksek yoğunluklu 
lipoprotein (HDL) kolesterol ve apolipoprotein A-1'de bir 
yükselme göstermiştir. Akarboza kıyasla Voglibose daha 
etkiliydi ve daha az yan etkisi vardı. Kullanıma İlişkin Özel Uyarılar ve Önlemler

Voglibose tabletleri ağızda çözülür ve yutulması 
gerekmez.Miglitol ve Voglibose'u karşılaştıran bir meta analizde, 

2 grup arasında tokluk glukozda önemli bir fark 
gözlenmedi. Anormal glukoz toleransı ve diyabet benzeri 

semptomları (renal glukozüri, senil anormal glukoz 
toleransı, anormal tiroid fonksiyonu, vb.) temsil eden 
pozitif idrar şekeri gibi bazı başka hastalık durumları 
olduğundan, Voglibose tabletlerinin uygulanması 
diyabeti tespit etmiş hastalarla sınırlandırılmalıdır. ).

Farmakokinetik Özellikler 
Emilim:
Voglibose, oral dozlardan sonra zayıf bir şekilde emilir. Oral 
dozlardan sonraki plazma konsantrasyonları genellikle saptanamaz 
olmuştur. 80 mg'lık bir dozdan sonra (önerilen dozdan önemli 
ölçüde daha yüksek), 1 ila 1.5 saat içinde yaklaşık 20 ng/mL'lik doruk 
plazma seviyeleri gözlendi.

Yaşam tarzı değişiklikleri (diyet ve/veya egzersiz) ile tedavi 
edilen hastalarda, bu ilaç sadece yemekten 2 saat sonraki 
kan şekeri seviyeleri düştüğünde verilmelidir.

Voglibose tabletleri sağlıklı erkek yetişkinlere (6 denek) 0.2 
mg'lık tek bir dozda tekrar tekrar uygulandığında, 3

α 200 mg/dL.
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Yalnızca Kayıtlı Tıbbi Uygulayıcı veya Hastane veya Laboratuvar kullanımı içindir.

VOGLIBOSE DAĞITILABİLİR TABLETLER
VOLİKOZ ÇB- 0.2/0.3 uÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2/0,3

Bu ilacın uygulanması sırasında, düzenli aralıklarla kan 
şekeri düzeylerinin izlenmesiyle hastalığın ilerlemesi 
yakından izlenmelidir. Uygulamadan sonra bile tokluk glukoz 
seviyeleri üzerindeki etki tatmin edici değilse

Voglibose ciddi karaciğer sirozu olan hastalara 
uygulandığında, bilinç bozukluğunun takip ettiği 
kabızlık gelişimi ile hiperamonyak kötüleşebilir. GOT 
(glutamat oksaloasetat), GPT (glutamat) yükselmesi

2 ila 3 ay süreyle bu ilacın 200
mg/dL), daha uygun tedaviye geçmeyi düşünün. Bu 
ilacın uygulanmasından sonra, yeterli kan şekeri 
kontrolü sağlanırsa (yemek sonrası glikozα160 mg/dL) ve
yaşam tarzı tedavisi ile veya oral hipoglisemik ilaçlar 
veya insülin preparatlarının ilave kullanımı ile tatmin 
edici bir şekilde sürdürülebiliyorsa, Voglibose 
tabletlerinin uygulanması kesilmeli ve hastalığın 
sonraki ilerlemesi izlenmelidir.

piruvat transaminaz), LDH (laktat dehidrojenaz),α GPT
(α glutamat piruvat) veya alkalin fosfataz nadiren 
ortaya çıkabilir.

Voglibose diğer antidiyabetik ilaçlarla birlikte 
kullanıldığında hipoglisemi oluşabilir (%0,1 ila < %5).

aşırı duyarlılık:Döküntü ve kaşıntı nadiren ortaya çıkabilir. Böyle bir 
durumda Voglibose tabletleri kesilmelidir.

Voglibose tabletleri aşağıdaki hastalara dikkatle 
uygulanmalıdır: laparotomi veya ileus öyküsü olan hastalar; 
sindirim ve emilim bozukluklarının eşlik ettiği kronik 
bağırsak hastalığı olan hastalar; artan bağırsak gazı üretimi 
nedeniyle ağırlaştırıcı semptomları olan hastalar (örneğin, 
Roemheld sendromu, şiddetli fıtık ve kalın bağırsakta stenoz 
ve ülser); ve ciddi karaciğer veya böbrek bozuklukları olan 
hastalar.

Psikonörolojik:Baş ağrısı nadiren ortaya çıkabilir.

hematolojik:Anemi; trombositopeni ve lökopeni nadiren 
ortaya çıkabilir.

Diğerleri:Uyuşma, yüzde ödem, bulanık görme, sıcak 
basması, halsizlik, halsizlik, hiperkalemi, serum amilaz artışı, 
HDL kolesterol azalması, terleme veya saç dökülmesi ve 
terleme.

Diğer Önlemler:
• Tüm hastalar, gün içinde düzenli bir karbonhidrat 

alımı dağılımı ile diyet kısıtlamalarına devam 
etmelidir. Fazla kilolu hastalar enerji kısıtlı 
diyetlerine devam etmelidir.

• Diyabet takibi için olağan laboratuvar testleri düzenli 
olarak yapılmalıdır.

• Hastalara hipoglisemik semptomları ve tedavisini 
tanımaları talimatı verilmeli ve açıklanmalıdır.

• Diyabetli hastalar ateş, travma, enfeksiyon veya ameliyat 
gibi olağandışı strese maruz kaldıklarında, kan şekerinde 
geçici bir kontrol kaybı meydana gelebilir. Böyle 
zamanlarda bir süre insülin tedavisi gerekebilir.

aşırı doz
Voglibose, α'yı rekabetçi ve geri dönüşümlü olarak inhibe eder-
kompleks karbonhidratların hidrolizini geciktiren ince 
bağırsağın fırça sınırında glukozidaz enzimleri 
(glukoamilaz, sukraz, maltaz ve izomaltaz). Doz aşımı 
durumunda hipoglisemi oluşturması olası değildir, 
ancak karında rahatsızlık ve ishal oluşabilir.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

Yardımcı Maddelerin Listesi

Mikrokristalin selüloz (Sınıf 101) 
Sodyum nişasta glikolat
Povidon K-30
Nişasta
saflaştırılmış talk

Mikrokristalin selüloz (Sınıf 102) 
Magnezyum stearat
Sarı Demir Oksidi (VOLICOS 
Kinolin YellowWS (VOLICOS 
İzopropil alkol)

İlaç etkileşimleri
Voglibose, sülfonilamid, sülfonilüre veya biguanid türevleri ile veya 
insülin ile kombinasyon halinde kullanıldığında, hipoglisemik 
semptomlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, bu ilaçlardan herhangi biri 
ile birlikte kullanıldığında, uygulamaya düşük dozda başlanması gibi 
özen gösterilmelidir.

ÇB0,2 mg)
ÇB0,3 mg)Voglibose, antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisini 

artıran veya azaltan ilaçlarla birlikte uygulandığında, 
bu, Voglibose'un karbonhidratların emilimi üzerindeki 
etkisini ek olarak geciktirebileceğinden dikkatli 
olunmalıdır. etkisini artıran ilaç örnekleri

uyumsuzluklar
Hiçbiri rapor edilmedi.

antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi: α engelleyiciler,

salisilik asit müstahzarları, monoamin oksidaz 
inhibitörleri ve fibrat türevleri. Antidiyabetik ilaçların 
hipoglisemik etkisini azaltan ilaç örnekleri: epinefrin, 
adrenokortikal hormon ve tiroid hormonu.
Voglibose, varfarinin farmakokinetiğini etkilemez; bu 
nedenle varfarin ile birlikte güvenle uygulanabilir.

Raf ömrü:24 ay.

Depolama ve Önlemler Serin, kuru ve 
karanlık bir yerde saklayın.

İmha ve Diğer İşlemler için Özel Önlemler Özel 
gereksinim yok.

Gebelik ve emzirme
Bugüne kadar ilgili epidemiyolojik veri mevcut değildir. Hayvanlar 
üzerinde yapılan çalışmalar hamilelik, embriyonal veya fetal gelişim, 
doğum veya doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak zararlı etkiler 
göstermemektedir, bu nedenle ilaç hamile kadınlara veya hamile 
olduğundan şüphelenilen kadınlara ancak potansiyel yararlar olası 
tehlikelerden daha ağır bastığında verilmelidir.

Ağızda Çözülür. Yutmaya gerek yok.

Konteynerin Niteliği ve İçeriği 
3×10 tabletlik paket.

Tarafından üretildi:
Biocon Limited
40/1, Mohabewala Sanayi Bölgesi, 
SBI Yolu, Dehradun – 248110.

Hayvan çalışmaları (sıçan), muhtemelen karbonhidrat emiliminin 
baskılanmasından kaynaklanan anne hayvanlarda süt üretiminin 
baskılanması nedeniyle yeni doğanlarda vücut ağırlığı artışı üzerinde 
Voglibose'un baskılayıcı bir etkisini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, 
emzirme döneminde kadınlara Voglibose tabletlerinin verilmemesi 
arzu edilir. Uygulama kaçınılmaz olduğunda, emzirmeden 
kaçınılmalıdır.

Tarafından pazarlanan:

Biocon Limited
20. KM Hosur Yolu, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - Biocon Limited'in Ticari Markası..

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 
Tıbbi Danışman
biocon Limited,
20.KM, Hosur Yolu, 
Elektronik Şehri,
Bangalore 560 100.

Araç ve Makine Kullanma Yeteneğine Etkileri 
Hiçbiri rapor edilmedi.

İstenmeyen etkiler
Voglibose kullanımı ile ishal, gevşek dışkı, karın ağrısı, 
kabızlık, iştahsızlık, bulantı, kusma veya mide ekşimesi gibi 
gastrointestinal yan etkiler ortaya çıkabilir. Ayrıca, Voglibose 
kullanımı ile karında şişkinlik, gaz artışı ve bağırsak gazındaki 
artışa bağlı bağırsak tıkanıklığı benzeri semptomlar ortaya 
çıkabilir.

Olumsuz olayları ve/veya ürün şikayetlerini bildirmek için web 
sitemizi ziyaret edinwww.biocon.comveya Ücretsiz Numarayı 
arayın: 1800 102 9465veya bize e-postaDrugsafety@biocon.com.
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