
BẢNG PHÂN PHỐI VOGLIBOSE
VOLICOSE
THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén phân tán không tráng chứa: 
Voglibose 0,2 mg
Tá dược vừa đủ

TM- 0,2 mỗi ngày một lần, trong 7 ngày liên tục, không phát hiện thấy Voglibose 
trong huyết tương hoặc nước tiểu. Tương tự, khi dùng Voglibose cho người 
lớn nam khỏe mạnh (10 đối tượng) với liều duy nhất 2 mg, Voglibose không 
được phát hiện trong huyết tương hoặc nước tiểu.

Phân bổ:
Sau khi uống Voglibose (và các chất ức chế 
glucosidase khác), phần lớn hoạt chất không thay đổi 
của thuốc vẫn ở trong lòng ống tiêu hóa để phát huy 
hoạt tính dược lý của nó.

VOLICOSE
THÀNH PHẦN
Mỗi viên nén phân tán không tráng chứa: 
Voglibose 0,3 mg
Tá dược vừa đủ

TM- 0,3

Sự trao đổi chất:
Voglibose được chuyển hóa bởi các enzym đường ruột và bởi 
hệ vi sinh vật.

DẠNG DƯỢC PHẨM
Máy tính bảng

TÍNH CHẤT DƯỢC LỰC HỌC Đặc 
tính dược lực học

Loại bỏ:
Voglibose được bài tiết qua nước tiểu và phân.

Nhóm dược lý: Thuốc ức 
chế alpha-glucosidase Mã 
ATC: A10BF03

Trong một nghiên cứu trong đó một liều duy nhất 1 mg / kg 
C14-Voglibose được sử dụng cho chuột, sự chuyển Voglibose 
sang thai nhi và sữa mẹ đã được quan sát, và tỷ lệ bài tiết 
vào nước tiểu và phân là khoảng 5% và 98%, tương ứng.

Cơ chế hoạt động
Voglibose là một chất ức chế men alpha glucosidase làm giảm sự 
hấp thụ tinh bột, dextrin và disaccharid ở ruột bằng cách Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Không có nghiên cứu nào trên động vật về dược lý an toàn, độc tính 
liều lặp lại, độc tính di truyền, khả năng gây ung thư, độc tính đối 
với sự sinh sản và phát triển đã được thực hiện với VOLICOSETM0,2 / 
0,3 mg.

ức chế hoạt động củaα- glucosidase trong bàn chải ruột
biên giới. Sự ức chế enzym này xúc tác sự phân hủy các 
disaccharid thành monosaccharid và làm chậm quá trình 
tiêu hóa và hấp thụ cacbohydrat; Sự gia tăng glucose huyết 
tương sau ăn được giảm thiểu ở cả người bình thường và 
bệnh nhân tiểu đường, dẫn đến cải thiện tình trạng tăng 
đường huyết sau ăn và các rối loạn khác nhau do tăng 
đường huyết. α Thuốc ức chế glucosidase không kích thích
giải phóng insulin và do đó không gây hạ đường huyết. 
Những thuốc này có thể được coi là đơn trị liệu ở bệnh nhân 
cao tuổi hoặc bệnh nhân chủ yếu bị tăng đường huyết sau 
ăn.α Các chất ức chế glucosidase thường được sử dụng trong

kết hợp với các thuốc chống đái tháo đường uống khác và / 
hoặc insulin. Voglibose nên được dùng vào đầu bữa ăn vì nó 
được hấp thu kém.

CÁC BỆNH LÝ LÂM SÀNG
Chỉ dẫn điều trị
Để cải thiện tình trạng tăng đường huyết sau ăn ở bệnh nhân đái tháo đường, 
khi chỉ ăn kiêng và / hoặc tập thể dục hoặc thuốc uống hạ đường huyết hoặc 
chế phẩm insulin ngoài chế độ ăn uống và / hoặc tập thể dục không có kết 
quả kiểm soát đường huyết đầy đủ.

Định vị và phương pháp quản lý Liều lượng bình 
thường dành cho người lớn
Thông thường, viên nén Voglibose được dùng bằng đường uống với 
liều duy nhất 0,2 mg, 3 lần một ngày, trước mỗi bữa ăn. Nếu tác 
dụng không đủ, có thể tăng số lượng một liều duy nhất lên đến 0,3 
mg.Hiệu quả lâm sàng:

Trong một thử nghiệm mù đôi ngẫu nhiên bao gồm 1780 
người Nhật bị rối loạn dung nạp glucose, được điều trị trung 
bình 48,1 tuần (độ lệch chuẩn, SD = 36,3), Ryuzo Kawamori 
và cộng sự đã báo cáo Voglibose tốt hơn giả dược (p = 
0,0026) . Người ta lưu ý rằng Voglibose, ngoài việc điều 
chỉnh lối sống, có thể làm giảm sự phát triển của bệnh tiểu 
đường loại 2 ở những người Nhật Bản có nguy cơ cao bị rối 
loạn dung nạp glucose.

Liều dùng trong suy thận
Voglibose được hấp thu kém sau khi uống và thải trừ 
qua thận không đáng kể, nên không cần điều chỉnh 
liều. Tuy nhiên, các nghiên cứu dược động học ở bệnh 
nhân suy thận không có sẵn.

Khoa nhi
Tính an toàn và hiệu quả của Voglibose ở trẻ em chưa 
được thiết lập.Kazuhisa Takami và cộng sự đã kiểm tra tác động của việc sửa đổi / 

hạn chế chế độ ăn uống với Voglibose hoặc glyburide đối với tình 
trạng mỡ bụng và bất thường về chuyển hóa ở 36 bệnh nhân người 
Nhật mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ở những bệnh nhân mới được 
chẩn đoán có cơ thể tương đối gầy nhưng có diện tích mô mỡ nội 
tạng dư thừa (VAT), việc thay đổi / hạn chế chế độ ăn uống (có hoặc 
không có Voglibose hoặc glyburide) đã giảm VAT một cách hiệu quả. 
Giảm thuế VAT có liên quan chặt chẽ với việc cải thiện việc kiểm soát 
đường huyết thông qua chế độ ăn uống. Việc sử dụng thêm 
Voglibose hoặc glyburide liều thấp không có tác dụng bất lợi đối với 
chứng tích mỡ bụng và có tác dụng có lợi đối với độ nhạy insulin và 
đáp ứng insulin cấp tính.

Lão khoa
Vì bệnh nhân cao tuổi thường bị suy giảm chức năng 
sinh lý, nên thận trọng khi bắt đầu dùng thuốc với liều 
thấp (ví dụ: 0,1 mg mỗi lần). Hơn nữa, thuốc này nên 
được sử dụng cẩn thận dưới sự theo dõi chặt chẽ, 
trong suốt quá trình của tình trạng bệnh, với sự chú ý 
cẩn thận đến lượng đường trong máu và sự khởi đầu 
của các triệu chứng tiêu hóa.

Chống chỉ định
• Quá mẫn với Voglibose hoặc với bất kỳ tá dược nào.
• Nhiễm toan ceton do tiểu đường, tiền hôn mê do tiểu đường

• Nhiễm trùng nặng, trước và sau khi phẫu thuật hoặc bị 
chấn thương nặng.

• Tắc nghẽn đường tiêu hóa hoặc có khuynh hướng mắc bệnh này.

Trong một thử nghiệm khác, điều trị bằng Voglibose ở 
bệnh nhân đái tháo đường cho thấy mức đường huyết 
sau ăn được cải thiện, mức triglycerid giảm đáng kể và 
tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL) và 
apolipoprotein A-1. So với acarbose, Voglibose hiệu 
quả hơn và ít tác dụng phụ hơn. Cảnh báo đặc biệt và Thận trọng khi Sử dụng

Viên nén Voglibose tan trong miệng và không cần 
nuốt.Trong một phân tích tổng hợp so sánh giữa miglitol và 

Voglibose, không có sự khác biệt đáng kể về đường huyết 
sau ăn giữa 2 nhóm. Việc sử dụng viên nén Voglibose nên được giới hạn cho những bệnh 

nhân đã hình thành bệnh tiểu đường vì có một số tình trạng bệnh 
khác như dung nạp glucose bất thường và đường niệu dương tính 
biểu hiện các triệu chứng giống như bệnh tiểu đường (đường niệu ở 
thận, dung nạp glucose bất thường về già, chức năng tuyến giáp 
bất thường, v.v. ).

Tính chất dược động học 
Hấp thu:
Voglibose được hấp thu kém sau khi uống. Nồng độ thuốc trong 
huyết tương sau khi uống thường không thể phát hiện được. Sau 
khi dùng liều 80 mg (cao hơn đáng kể so với liều khuyến cáo), nồng 
độ đỉnh trong huyết tương khoảng 20 ng / mL được quan sát thấy 
trong 1 đến 1,5 giờ.

Ở những bệnh nhân đang được quản lý bằng các thay đổi lối 
sống (chế độ ăn uống và / hoặc tập thể dục), thuốc này chỉ 
được dùng khi mức đường huyết sau ăn 2 giờ là

Khi viên nén Voglibose được dùng lặp đi lặp lại cho người 
lớn nam khỏe mạnh (6 đối tượng) với liều duy nhất 0,2 mg, 3

α 200 mg / dL.
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Chỉ dành cho việc sử dụng của một Bác sĩ hành nghề đã đăng ký hoặc một bệnh viện hoặc một phòng thí nghiệm.

BẢNG PHÂN PHỐI VOGLIBOSE
VOLICOSE TM- 0,2 / 0,3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0,2 / 0,3

Trong thời gian dùng thuốc này, nên theo dõi chặt chẽ sự 
tiến triển của bệnh với việc theo dõi mức đường huyết đều 
đặn. Nếu tác động lên mức đường huyết sau ăn không đạt 
yêu cầu ngay cả sau khi dùng thuốc

Khi dùng Voglibose cho bệnh nhân bị xơ gan nặng, tình 
trạng hyperammoniac có thể trở nên trầm trọng hơn với sự 
phát triển của táo bón, sau đó là rối loạn ý thức. Tăng GOT 
(glutamate oxaloacetate), GPT (glutamate

của thuốc này trong 2 đến 3 tháng (sau khi ăn glucoseα200
mg / dL), xem xét thay đổi phương pháp điều trị phù hợp 
hơn. Sau khi dùng thuốc này, nếu đạt được sự kiểm soát đủ 
lượng đường trong máu (glucose sau ăn 160 mg / dL) và
Có thể duy trì thỏa đáng bằng liệu pháp lối sống hoặc 
sử dụng thêm thuốc hạ đường huyết uống hoặc các 
chế phẩm insulin, nên ngừng sử dụng viên nén 
Voglibose và theo dõi tiến triển tiếp theo của bệnh.

pyruvate transaminase), LDH (lactate dehydrogenase), αGPT
(α glutamate pyruvate) hoặc phosphatase kiềm có thể không 
thường xuyên xảy ra.

Khi sử dụng Voglibose kết hợp với các thuốc trị đái tháo 
đường khác, có thể xảy ra hạ đường huyết (0,1% đến <5%).

Quá mẫn cảm:Phát ban và ngứa có thể hiếm khi xảy ra. Trong trường hợp 
như vậy, nên ngừng sử dụng thuốc viên Voglibose.

Thuốc viên voglibose nên được dùng thận trọng cho những 
bệnh nhân sau: bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật mở ổ bụng 
hoặc cắt hồi tràng; bệnh nhân mắc bệnh đường ruột mãn 
tính kèm theo rối loạn tiêu hóa và hấp thu; bệnh nhân có các 
triệu chứng trầm trọng hơn do tăng sinh khí trong ruột (ví 
dụ, hội chứng Roemheld, thoát vị nặng, hẹp và loét ruột già); 
và bệnh nhân bị rối loạn gan hoặc thận nghiêm trọng.

Psychoneurologic:Nhức đầu có thể hiếm khi xảy ra.

Huyết học:Thiếu máu; giảm tiểu cầu và giảm bạch cầu có thể hiếm 
khi xảy ra.

Khác:Tê, phù mặt, mờ mắt, bốc hỏa, khó chịu, suy 
nhược, tăng kali máu, tăng amylase huyết thanh, giảm 
HDL cholesterol, diaphoresis hoặc rụng tóc và đổ mồ 
hôi.

Các biện pháp phòng ngừa khác:

• Tất cả bệnh nhân nên tiếp tục chế độ ăn kiêng với 
việc phân bổ đều đặn lượng carbohydrate trong 
ngày. Bệnh nhân thừa cân nên tiếp tục chế độ ăn 
hạn chế năng lượng.

• Các xét nghiệm thông thường trong phòng thí nghiệm để theo dõi bệnh tiểu đường nên 

được thực hiện thường xuyên.

• Bệnh nhân cần được hướng dẫn và giải thích để nhận biết 
các triệu chứng hạ đường huyết và cách xử trí.

• Khi bệnh nhân tiểu đường tiếp xúc với căng thẳng bất thường như sốt, chấn 
thương, nhiễm trùng hoặc phẫu thuật, có thể xảy ra tình trạng mất kiểm 
soát tạm thời lượng đường trong máu. Tại những thời điểm này, liệu pháp 
insulin có thể cần thiết trong một thời gian.

Quá liều
Voglibose ức chế cạnh tranh và thuận nghịch các α -
các enzym glucosidase (glucoamylase, sucrase, maltase và 
isomaltase) trong đường viền bàn chải của ruột non, làm chậm quá 
trình thủy phân carbohydrate phức tạp. Nó không có khả năng tạo 
ra hạ đường huyết khi dùng quá liều, nhưng có thể xảy ra tình trạng 
khó chịu ở bụng và tiêu chảy.

CÁC THÀNH PHẦN DƯỢC LIỆU

Danh sách tá dược vừa đủ

Xenluloza vi tinh thể (Lớp 101) 
Natri tinh bột glycolat
Povidone K-30
Tinh bột

Bột talc tinh khiết

Xenluloza vi tinh thể (Lớp 102) Magie 
stearat
Oxit vàng của sắt (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Isopropyl alcohol

Tương tác thuốc
Khi sử dụng Voglibose kết hợp với (các) dẫn xuất của 
sulfonylamide, sulfonylurea hoặc biguanide, hoặc với insulin, 
các triệu chứng hạ đường huyết có thể xảy ra. Do đó, khi sử 
dụng kết hợp với bất kỳ loại thuốc nào trong số này, cần 
thận trọng, chẳng hạn như bắt đầu dùng với liều thấp.

TM0,2 mg)
TM0,3 mg)Khi sử dụng Voglibose đồng thời với các thuốc làm 

tăng hoặc giảm tác dụng hạ đường huyết của thuốc trị 
đái tháo đường, nên thận trọng vì điều này có thể làm 
chậm tác dụng của Voglibose đối với sự hấp thu 
carbohydrate. Ví dụ về các loại thuốc tăng cường

Không tương thích
Không có báo cáo nào.

tác dụng hạ đường huyết của thuốc trị đái tháo đường: αthuốc chặn,
các chế phẩm axit salicylic, chất ức chế monoamine oxidase, và các 
dẫn xuất fibrate. Ví dụ về các loại thuốc làm giảm tác dụng hạ 
đường huyết của thuốc trị đái tháo đường: epinephrine, hormone 
vỏ thượng thận và hormone tuyến giáp.
Voglibose không ảnh hưởng đến dược động học của warfarin; do đó 
nó có thể được sử dụng một cách an toàn cùng với warfarin.

Hạn sử dụng:24 tháng.

Bảo quản và Biện pháp phòng ngừa 
Bảo quản ở nơi mát, khô và tối.

Các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đối với việc thải bỏ và xử lý khác Không có 

những đòi hỏi đặc biệt.

Mang thai và cho con bú
Cho đến nay, không có sẵn dữ liệu dịch tễ học liên quan. Các 
nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác dụng có hại đối 
với việc mang thai, phát triển phôi hoặc thai nhi, sinh con 
hoặc phát triển sau khi sinh, do đó chỉ nên dùng thuốc cho 
phụ nữ có thai hoặc phụ nữ nghi ngờ có thai khi lợi ích vượt 
trội hơn nguy cơ có thể xảy ra.

Tan trong miệng. Không cần phải nuốt.

Bản chất và Nội dung của 
Container Gói 3 × 10 viên.

Sản xuất bởi:
Biocon Limited
tại 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI 
Road, Dehradun - 248110.Các nghiên cứu trên động vật (chuột) đã cho thấy tác 

dụng ức chế của Voglibose đối với sự gia tăng trọng 
lượng cơ thể ở trẻ sơ sinh có lẽ là do ức chế sản xuất 
sữa ở động vật mẹ do ức chế sự hấp thụ carbohydrate. 
Vì vậy, không nên dùng viên Voglibose cho phụ nữ 
trong thời kỳ cho con bú. Khi không thể tránh khỏi việc 
điều trị, nên tránh cho con bú.

Được quảng cáo bởi:

Biocon Limited
KM thứ 20 Đường Hosur, Thành phố Điện 
tử Bangalore - 560100.
TM - Thương hiệu của Biocon Limited ..

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên 
hệ: Cố vấn Y tế
Biocon Limited,
KM thứ 20, Đường Hosur, 
Thành phố Điện tử,
560 100.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc 
Không có báo cáo nào.

Tác dụng không mong muốn

Các tác dụng phụ trên đường tiêu hóa như tiêu chảy, phân 
lỏng, đau bụng, táo bón, chán ăn, buồn nôn, nôn hoặc ợ 
chua có thể xảy ra khi sử dụng Voglibose. Ngoài ra chướng 
bụng, đầy hơi và tắc ruột giống như các triệu chứng do tăng 
khí trong ruột, có thể xảy ra khi sử dụng Voglibose.

Để báo cáo các sự kiện bất lợi và / hoặc khiếu nại về sản phẩm, hãy truy cập trang web của 

chúng tôiwww.biocon.comhoặc gọi đến Số điện thoại miễn phí: 1800 102 9465hoặc gửi e-

mail cho chúng tôi theo địa chỉDrugsafety@biocon.com.
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