
ВОГЛИБОЗА ДИСПЕРСИВНИ ТАБЛЕТКИ
ВОЛИКОЗА
СЪСТАВ
Всяка непокрита диспергираща се таблетка 
съдържа: Voglibose 0,2 mg
Помощни вещества qs

TM- 0,2 пъти на ден, в продължение на 7 последователни дни, Voglibose не се 
открива в плазмата или урината. По същия начин, когато Voglibose се 
прилага на здрави възрастни мъже (10 субекта) като единична доза от 2 
mg, Voglibose не се открива в плазмата или урината.

разпространение:

След поглъщане на Voglibose (и други инхибитори на 
глюкозидаза), по-голямата част от активното непроменено 
лекарство остава в лумена на стомашно-чревния тракт, за да 
прояви своята фармакологична активност.

ВОЛИКОЗА
СЪСТАВ
Всяка непокрита диспергираща се таблетка 
съдържа: Voglibose 0,3 mg
Помощни вещества qs

TM- 0,3

метаболизъм:
Воглибозата се метаболизира от чревните ензими и от 
микробната флора.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
таблетка

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 
Фармакодинамични свойства

Елиминиране:
Voglibose се екскретира с урината и изпражненията.

Фармакотерапевтична група: 
Инхибитори на алфа-
глюкозидаза АТС код: A10BF03

В проучване, при което еднократна доза от 1 mg/kg C14-
Voglibose е била приложена на плъхове, е наблюдавано 
прехвърлянето на Voglibose към плода и в майчиното мляко, 
като скоростта на екскреция в урината и изпражненията е около 
5% и 98%, съответно.Механизъм на действие

Voglibose е инхибитор на алфа глюкозидаза, който намалява 
чревната абсорбция на нишесте, декстрин и дизахариди от Предклинични данни за безопасност

Не са провеждани проучвания при животни за фармакология за 
безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност, 
канцерогенен потенциал, токсичност за репродукцията и развитието с 
VOLICOSETM0,2/0,3 mg.

инхибиране на действието на α- глюкозидаза в чревната четка
граница. Инхибирането на този ензим катализира 
разграждането на дизахаридите до монозахариди и забавя 
смилането и усвояването на въглехидратите; постпрандиалното 
повишаване на плазмената глюкоза се притъпява както при 
нормални, така и при пациенти с диабет, което води до 
подобряване на постпрандиалната хипергликемия и различни 
нарушения, причинени от хипергликемия. αИнхибиторите на глюкозидаза не стимулират
освобождаване на инсулин и следователно не водят до хипогликемия. 
Тези средства могат да се разглеждат като монотерапия при пациенти в 
напреднала възраст или при пациенти с предимно постпрандиална 
хипергликемия.α Инхибиторите на глюкозидаза обикновено се използват при

комбинация с други перорални антидиабетни средства и/или 
инсулин. Voglibose трябва да се прилага в началото на хранене, 
тъй като се абсорбира слабо.

КЛИНИЧНИ ДАННИ
Терапевтични показания
За подобряване на постпрандиалната хипергликемия при захарен 
диабет, когато само диета и/или упражнения или перорални 
хипогликемични лекарства или инсулинов препарат в допълнение към 
диетата и/или упражненията не водят до адекватен гликемичен контрол.

Дозировка и начин на приложение 
Нормална доза за възрастни
Обикновено таблетките Voglibose се прилагат перорално в единична 
доза от 0,2 mg, 3 пъти дневно, преди всяко хранене. Ако ефектът не е 
достатъчен, количеството на единична доза може да се увеличи до 0,3 
mg.

Клинична ефикасност:

В рандомизирано двойно-сляпо проучване, включващо 1780 
японски индивида с нарушен глюкозен толеранс, които са били 
лекувани средно 48,1 седмици (стандартно отклонение, SD 
=36,3), Ryuzo Kawamori et al съобщават, че Voglibose е по-добър 
от плацебо (p=0,0026) . Беше отбелязано, че Voglibose, в 
допълнение към промяната в начина на живот, може да намали 
развитието на диабет тип 2 при високорискови японски 
индивиди с нарушен глюкозен толеранс.

Дозировка при бъбречна недостатъчност

Voglibose се абсорбира слабо след перорални дози и бъбречната 
екскреция е незначителна, което предполага, че не е необходимо 
коригиране на дозата. Въпреки това не са налични фармакокинетични 
проучвания при пациенти с бъбречна недостатъчност.

Педиатрия
Безопасността и ефективността на Voglibose при деца не 
е установена.Kazuhisa Takami и сътр. изследват ефектите от модификация на 

диетата/самоограничение и модификация/ограничаване на 
храненето с Voglibose или glyburide върху абдоминалното 
затлъстяване и метаболитните аномалии при 36 японски 
пациенти с диабет тип 2. При новодиагностицирани пациенти, 
които са относително слаби, но имат излишък от висцерална 
мастна тъкан (ДДС), модификацията/ограничаването на диетата 
(със или без Voglibose или glyburide) ефективно намалява ДДС. 
Намаляването на ДДС е тясно свързано с подобряване на 
гликемичния контрол чрез диета. Допълнителната употреба на 
Voglibose или ниска доза глибурид няма вредни ефекти върху 
абдоминалното затлъстяване и има благоприятни ефекти върху 
инсулиновата чувствителност и острия инсулинов отговор.

гериатрия
Тъй като пациентите в напреднала възраст обикновено имат 
физиологична хипофункция, е желателно да се внимава при 
започване на приложението с ниска доза (напр. 0,1 mg 
наведнъж). Освен това, това лекарство трябва да се прилага 
внимателно под внимателно наблюдение, през хода на 
заболяването, като се обръща внимание на нивото на кръвната 
захар и появата на стомашно-чревни симптоми.

Противопоказания
• Свръхчувствителност към Voglibose или към някое от помощните вещества.

• Диабетна кетоацидоза, диабетна прекома
• Тежка инфекция, преди и след операция или със 

сериозна травма.
• Стомашно-чревна обструкция или предразположение към нея.

В друго проучване лечението с Voglibose при пациенти със 
захарен диабет показва подобрени нива на кръвната захар след 
хранене, значително понижение на нивото на триглицеридите 
и повишаване на холестерола с висока плътност (HDL) и 
аполипопротеин А-1. В сравнение с акарбоза, Voglibose е по-
ефективен и има по-малко странични ефекти. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Таблетките Voglibose се разтварят в устата и не е необходимо да се 
поглъщат.При мета анализ, сравняващ миглитол и воглибоза, не са 

наблюдавани значителни разлики в глюкозата след хранене 
между двете групи. Приложението на таблетките Voglibose трябва да бъде ограничено до 

пациенти, които са установили диабет, тъй като има някои други 
болестни състояния, като анормален глюкозен толеранс и положителна 
захар в урината, които представляват симптоми, подобни на диабет 
(бъбречна глюкозурия, сенилна анормален глюкозен толеранс, 
нарушена функция на щитовидната жлеза и др. ).

Фармакокинетични свойства 
Абсорбция:
Voglibose се абсорбира слабо след перорални дози. Плазмените 
концентрации след перорални дози обикновено са 
неоткриваеми. След доза от 80 mg (значително по-висока от 
препоръчаната доза), пикови плазмени нива от около 20 ng/mL 
се наблюдават за 1 до 1,5 часа.

При пациенти, които се лекуват с промени в начина на живот 
(диета и/или упражнения), това лекарство трябва да се прилага 
само когато 2-часовите нива на кръвната захар след хранене са

Когато таблетките Voglibose са били многократно прилагани на 
здрави възрастни мъже (6 субекта) в единична доза от 0,2 mg, 3

α 200 mg/dL.
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Само за използване от регистриран лекар, болница или лаборатория.

ВОГЛИБОЗА ДИСПЕРСИВНИ ТАБЛЕТКИ

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

По време на приложението на това лекарство прогресията на заболяването трябва 

да се наблюдава внимателно с проследяване на нивата на кръвната захар на 

редовни интервали. Ако ефектът върху постпрандиалните нива на глюкоза не е 

задоволителен дори след приложението

Когато Voglibose се прилага на пациенти със сериозна 
чернодробна цироза, хиперамонякът може да се влоши с 
развитие на запек, последвано от нарушение на съзнанието. 
Повишаване на GOT (глутамат оксалоацетат), GPT (глутамат

от това лекарство за 2 до 3 месеца (постпрандиална глюкозаα200
mg/dL), помислете за промяна на по-подходящо лечение. След 
прилагане на това лекарство, ако се постигне достатъчен 
контрол на кръвната захар (постпрандиална глюкозаα160 mg/dL) и
може да се поддържа задоволително с терапия за начина на живот или с 
допълнителна употреба на перорални хипогликемични лекарства или 
инсулинови препарати, приложението на Voglibose таблетки трябва да се 
преустанови и следва да се проследява развитието на заболяването.

пируват трансаминаза), LDH (лактат дехидрогеназа), αGPT
(α глутамат пируват) или алкална фосфатаза рядко 
може да се появи.

Когато Voglibose се използва в комбинация с други антидиабетни 
лекарства, може да възникне хипогликемия (0,1% до <5%).

Свръхчувствителност:Рядко могат да се появят обриви и сърбеж. В такъв случай 

приемът на Voglibose таблетки трябва да бъде преустановен.

Таблетките Voglibose трябва да се прилагат с повишено 
внимание при следните пациенти: пациенти с анамнеза за 
лапаротомия или илеус; пациенти с хронично чревно 
заболяване, придружено от нарушение на храносмилането и 
абсорбцията; пациенти с влошаващи се симптоми, дължащи се 
на повишено отделяне на чревни газове (напр. синдром на 
Roemheld, тежка херния и стеноза и язва на дебелото черво); и 
пациенти със сериозни чернодробни или бъбречни нарушения.

Психоневрологични:Рядко може да се появи главоболие.

хематологични:анемия; рядко може да се появи тромбоцитопения и 
левкопения.

други:Изтръпване, оток на лицето, замъглено зрение, горещи 
вълни, неразположение, слабост, хиперкалиемия, повишена 
серумна амилаза, намален HDL холестерол, диафореза или 
алопеция и изпотяване.

Други предпазни мерки:

• Всички пациенти трябва да продължат диетичното си ограничение с 
редовно разпределение на приема на въглехидрати през деня. 
Пациентите с наднормено тегло трябва да продължат диетата си с 
ограничена енергия.

• Обичайните лабораторни изследвания за проследяване на диабета 
трябва да се извършват редовно.

• Пациентите трябва да бъдат инструктирани и обяснени да разпознават 
хипогликемичните симптоми и тяхното лечение.

• Когато пациентите с диабет са изложени на необичаен стрес като 
треска, травма, инфекция или операция, може да настъпи временна 
загуба на контрол върху кръвната захар. В такива моменти може да 
се наложи инсулинова терапия за известно време.

Предозиране

Воглибозата конкурентно и обратимо инхибира α -
глюкозидазни ензими (глюкоамилаза, захараза, малтаза и 
изомалтаза) в четковия край на тънките черва, което забавя 
хидролизата на сложните въглехидрати. Малко вероятно е да 
доведе до хипогликемия при предозиране, но може да се появи 
коремен дискомфорт и диария.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

Списък на помощните вещества

Микрокристална целулоза (клас 101) 
Натриев нишестен гликолат
Повидон К-30
Нишесте

Пречистен талк

Микрокристална целулоза (степен 102) 
Магнезиев стеарат
Жълт железен оксид (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Isopropyl alkohol

Лекарствени взаимодействия

Когато Voglibose се използва в комбинация с производно(и) на 
сулфониламид, сулфонилурея или бигуанид, или с инсулин, могат да се 
появят хипогликемични симптоми. Следователно, когато се използва в 
комбинация с някое от тези лекарства, трябва да се внимава, като 
например започване на приложението с ниска доза.

TM0,2 mg)
TM0,3 mg)

Когато Voglibose се прилага едновременно с лекарства, които засилват 
или намаляват хипогликемичното действие на антидиабетните 
лекарства, трябва да се внимава, тъй като това може допълнително да 
забави действието на Voglibose върху усвояването на въглехидратите. 
Примери за лекарства, подобряващи

Несъвместимости
Няма докладвани.

хипогликемично действие на антидиабетните лекарства: αблокери,
препарати на салицилова киселина, инхибитори на моноаминоксидазата 
и фибратни производни. Примери за лекарства, намаляващи 
хипогликемичното действие на антидиабетните лекарства: епинефрин, 
адренокортикален хормон и хормон на щитовидната жлеза.
Voglibose не повлиява фармакокинетиката на варфарин; 
следователно може безопасно да се прилага заедно с варфарин.

Срок на годност:24 месеца.

Съхранение и предпазни мерки Съхранявайте на 

хладно, сухо и тъмно място.

Специални предпазни мерки при изхвърляне и друга работа 
Няма специални изисквания.

Бременност и кърмене
Към днешна дата няма подходящи епидемиологични данни. 
Проучванията при животни не показват вредни ефекти по отношение на 
бременността, ембрионалното или феталното развитие, раждането или 
постнаталното развитие, поради което лекарството трябва да се дава на 
бременни жени или жени, за които се подозира, че са бременни само 
когато потенциалните ползи надвишават възможните опасности.

Разтваря се в устата. Няма нужда да се преглъща.

Същност и съдържание на контейнера 
Опаковка от 3×10 таблетки.

Произведен от:
Biocon Limited
на 40/1, индустриална зона Mohabewala, SBI 
Road, Dehradun – 248110.

Проучвания върху животни (плъхове) разкриват потискащо действие на 
Voglibose върху увеличаването на телесното тегло при новородени, 
вероятно поради потискане на производството на мляко при животни 
майки в резултат на потискане на абсорбцията на въглехидрати. Поради 
това е желателно да не се дават таблетки Voglibose на жени по време на 
кърмене. Когато приложението е неизбежно, кърменето трябва да се 
избягва.

На пазара от:
Biocon Limited
20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - търговска марка на Biocon Limited..

За повече подробности, моля свържете се с: 

Медицински съветник

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

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини 

Няма докладвани.

Нежелани ефекти
Стомашно-чревни нежелани реакции като диария, редки изпражнения, 
коремна болка, запек, анорексия, гадене, повръщане или киселини 
могат да се появят при употребата на Voglibose. Също така при 
употребата на Voglibose може да се появят подуване на корема, 
повишени газове и симптоми, подобни на чревна обструкция, дължащи 
се на увеличаване на чревните газове.

За да съобщите за нежелани събития и/или оплаквания от продукти, 
посетете нашия уебсайтwww.biocon.comили се обадете на безплатния 
номер: 1800 102 9465или ни изпратете имейл наdrugsafety@biocon.com.
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