
VOGLIBOSE DISPERGEBARE TABLETTEN
VOLICOSE
SAMENSTELLING
Elke niet-omhulde dispergeerbare tablet 
bevat: Voglibose 0,2 mg
Hulpstoffen qs

TM- 0.2 keer per dag, gedurende 7 opeenvolgende dagen, Voglibose werd niet 
gedetecteerd in plasma of urine. Evenzo, wanneer Voglibose werd toegediend 
aan gezonde mannelijke volwassenen (10 proefpersonen) als een enkele dosis 
van 2 mg, werd Voglibose niet gedetecteerd in plasma of urine.

Verdeling:
Na inname van Voglibose (en andere glucosidaseremmers), blijft het 
grootste deel van het actieve onveranderde geneesmiddel in het 
lumen van het maagdarmkanaal om zijn farmacologische activiteit 
uit te oefenen.

VOLICOSE
SAMENSTELLING
Elke niet-omhulde dispergeerbare tablet bevat: 
Voglibose 0,3 mg
Hulpstoffen qs

TM- 0.3

Metabolisme:
Voglibose wordt gemetaboliseerd door darmenzymen en door de 
microbiële flora.

FARMACEUTISCHE VORM
Tablet

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
Farmacodynamische eigenschappen

Eliminatie:
Voglibose wordt uitgescheiden in de urine en ontlasting.

Farmacotherapeutische categorie: 
Alfa-glucosidaseremmers ATC-code: 
A10BF03

In een onderzoek waarin een enkele dosis van 1 mg/kg C14-
Voglibose aan ratten werd toegediend, werd de overdracht van 
Voglibose naar de foetus en naar de moedermelk waargenomen, en 
de uitscheidingssnelheden in urine en feces waren ongeveer 5% en 
98%, respectievelijk.Werkingsmechanisme

Voglibose is een alfa-glucosidaseremmer die de intestinale 
absorptie van zetmeel, dextrine en disacchariden vermindert door Preklinische veiligheidsgegevens

Er zijn met VOLICOSE geen dierstudies uitgevoerd op het gebied 
van veiligheidsfarmacologie, toxiciteit bij herhaalde dosering, 
genotoxiciteit, carcinogeen potentieel, reproductie- en 
ontwikkelingstoxiciteit.TM0,2/0,3 mg.

het remmen van de werking van- glucosidase in de darmborstel
grens. Remming van dit enzym katalyseert de afbraak van 
disachariden in monosachariden en vertraagt   de vertering 
en opname van koolhydraten; de postprandiale stijging van 
plasmaglucose is afgezwakt bij zowel normale als 
diabetische personen, wat resulteert in verbetering van 
postprandiale hyperglykemie en verschillende 
aandoeningen veroorzaakt door hyperglykemie. Glucosidaseremmers stimuleren niet
insulineafgifte en resulteren daarom niet in hypoglykemie. 
Deze middelen kunnen worden overwogen als 
monotherapie bij oudere patiënten of bij patiënten met 
overwegend postprandiale hyperglykemieGlucosidaseremmers worden meestal gebruikt in:
combinatie met andere orale antidiabetica en/of insuline. Voglibose 
moet aan het begin van een maaltijd worden toegediend omdat het 
slecht wordt geabsorbeerd.

KLINISCHE GEGEVENS
Therapeutische indicaties
Voor verbetering van postprandiale hyperglykemie bij diabetes mellitus, 
wanneer alleen dieet en/of lichaamsbeweging of orale hypoglykemische 
geneesmiddelen of insulinepreparaten naast dieet en/of lichaamsbeweging 
niet resulteren in adequate glykemische controle.

Dosering en wijze van toediening Normale 
dosis voor volwassenen
Gewoonlijk worden Voglibose-tabletten oraal toegediend in een enkele dosis 
van 0,2 mg, driemaal daags, vóór elke maaltijd. Als het effect niet voldoende 
is, kan de hoeveelheid van een enkele dosis worden verhoogd tot 0,3 mg.

Klinische werkzaamheid:

In een gerandomiseerde dubbelblinde studie met 1780 Japanse 
personen met verminderde glucosetolerantie, die gemiddeld 48,1 
weken werden behandeld (standaarddeviatie, SD = 36,3), 
rapporteerden Ryuzo Kawamori et al. dat Voglibose beter was dan 
placebo (p=0,0026) . Er werd opgemerkt dat Voglibose, naast 
aanpassing van de levensstijl, de ontwikkeling van diabetes type 2 
kan verminderen bij Japanse personen met een hoog risico en een 
verminderde glucosetolerantie.

Dosering bij nierfalen
Voglibose wordt slecht geabsorbeerd na orale doses en de uitscheiding via de 
nieren is verwaarloosbaar, wat erop wijst dat er geen dosisaanpassing nodig 
is. Er zijn echter geen farmacokinetische onderzoeken beschikbaar bij 
patiënten met nierinsufficiëntie.

Kindergeneeskunde

De veiligheid en werkzaamheid van Voglibose bij kinderen zijn niet 
vastgesteld.

Kazuhisa Takami et al. onderzochten bij 36 Japanse patiënten met 
type 2-diabetes de effecten van dieetaanpassing/beperking alleen 
en andere aanpassing/beperking met Voglibose of glyburide op 
abdominale adipositas en metabole afwijkingen. Bij nieuw 
gediagnosticeerde patiënten die relatief mager waren maar een te 
groot visceraal vetweefselgebied (btw) hadden, verminderde 
dieetaanpassing/beperking (met of zonder Voglibose of glyburide) 
de btw effectief. Verlaging van de BTW was nauw verbonden met 
verbetering van de glykemische controle door middel van een dieet. 
Bijkomend gebruik van Voglibose of een lage dosis glyburide had 
geen nadelige effecten op de abdominale adipositas en had 
gunstige effecten op de insulinegevoeligheid en de acute 
insulinerespons.

Geriatrie
Aangezien oudere patiënten over het algemeen een fysiologische 
hypofunctie hebben, is het wenselijk voorzichtig te zijn met het 
starten van de toediening met een lage dosis (bijv. 0,1 mg per keer). 
Bovendien moet dit medicijn zorgvuldig worden toegediend onder 
nauwkeurige observatie, gedurende het verloop van de 
ziektetoestand, met zorgvuldige aandacht voor de 
bloedsuikerspiegel en het begin van gastro-intestinale symptomen.

contra-indicaties
• Overgevoeligheid voor Voglibose of voor één van de hulpstoffen.
• Diabetische ketoacidose, diabetisch precoma
• Ernstige infectie, voor en na de operatie of met 

ernstig trauma.
• Gastro-intestinale obstructie of aanleg daarvoor.

In een ander onderzoek toonde de behandeling met Voglibose bij 
diabetes mellitus-patiënten verbeterde postprandiale 
bloedglucosespiegels, een significante afname van de 
triglyceridenspiegel en een verhoging van high-density lipoproteïne 
(HDL)-cholesterol en apolipoproteïne A-1. In vergelijking met 
acarbose was Voglibose effectiever en had het minder bijwerkingen. Speciale waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Voglibose-tabletten lossen op in de mond en hoeven niet te worden 
ingeslikt.In een meta-analyse waarin miglitol en Voglibose werden vergeleken, werden 

geen significante verschillen in postprandiale glucose waargenomen tussen 
de 2 groepen. De toediening van Voglibose-tabletten moet worden beperkt tot 

patiënten die diabetes hebben vastgesteld, aangezien er bepaalde 
andere ziektetoestanden zijn, zoals abnormale glucosetolerantie en 
positieve urinesuiker die diabetesachtige symptomen 
vertegenwoordigen (nierglycosurie, seniele abnormale 
glucosetolerantie, abnormale schildklierfunctie, enz.) ).

Farmacokinetische 
eigenschappen Absorptie:
Voglibose wordt slecht geabsorbeerd na orale doses. 
Plasmaconcentraties na orale doses waren meestal niet 
detecteerbaar. Na een dosis van 80 mg (aanzienlijk hoger dan de 
aanbevolen dosis) werden piekplasmaspiegels van ongeveer 20 ng/
ml waargenomen in 1 tot 1,5 uur.

Bij patiënten die worden behandeld met aanpassingen van hun levensstijl 
(dieet en/of lichaamsbeweging), mag dit geneesmiddel alleen worden 
gegeven wanneer de 2 uur postprandiale bloedglucosewaarden

Wanneer Voglibose-tabletten herhaaldelijk werden toegediend aan gezonde 
mannelijke volwassenen (6 proefpersonen) in een enkele dosis van 0,2 mg, 3

α 200mg/dL.
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Alleen voor gebruik door een Geregistreerde Arts of een Ziekenhuis of een Laboratorium.

VOGLIBOSE DISPERGEBARE TABLETTEN
VOLICOSE TM- 0.2/0.3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0.2/0.3

Tijdens de toediening van dit geneesmiddel moet de progressie van de ziekte 
nauwlettend worden geobserveerd met regelmatige controle van de 
bloedglucosespiegels. Als het effect op de postprandiale glucosespiegels niet 
bevredigend is, zelfs niet na de toediening

Wanneer Voglibose wordt toegediend aan patiënten met ernstige 
levercirrose, kan hyperammoniak verergeren met de ontwikkeling 
van constipatie gevolgd door bewustzijnsstoornissen. Verhoging 
van GOT (glutamaat-oxaalacetaat), GPT (glutamaat

van dit medicijn gedurende 2 tot 3 maanden (postprandiale glucose)200
mg/dL), overweeg dan over te stappen op een meer geschikte 
behandeling. Als na toediening van dit geneesmiddel voldoende 
controle van de bloedglucose is bereikt (postprandiale glucose)160 mg/dL) en
naar tevredenheid kan worden gehandhaafd met leefstijltherapie of 
met aanvullend gebruik van orale bloedglucoseverlagende 
middelen of insulinepreparaten, moet de toediening van Voglibose-
tabletten worden gestaakt en moet het daaropvolgende 
ziekteverloop worden gecontroleerd.

pyruvaattransaminase), LDH (lactaatdehydrogenase),GPT
(α glutamaatpyruvaat) of alkalische fosfatase kunnen 
zelden voorkomen.

Wanneer Voglibose wordt gebruikt in combinatie met andere 
antidiabetica, kan hypoglykemie optreden (0,1% tot <5%).

Overgevoeligheid:Uitslag en pruritus kunnen zelden voorkomen. In een dergelijk geval 

moet de behandeling met Voglibose-tabletten worden stopgezet.

Voglibose-tabletten moeten met voorzichtigheid worden 
toegediend aan de volgende patiënten: patiënten met een 
voorgeschiedenis van laparotomie of ileus; patiënten met 
chronische darmaandoeningen die gepaard gaan met verstoring 
van de spijsvertering en absorptie; patiënten met verergerende 
symptomen als gevolg van verhoogde productie van darmgas (bijv. 
Roemheld-syndroom, ernstige hernia en stenose en zweer van de 
dikke darm); en patiënten met ernstige lever- of nieraandoeningen.

Psychoneurologisch:Hoofdpijn kan zelden voorkomen.

hematologisch:Bloedarmoede; trombocytopenie en leukopenie kunnen 
zelden voorkomen.

anderen:Gevoelloosheid, oedeem van het gezicht, wazig 
zien, opvliegers, malaise, zwakte, hyperkaliëmie, verhoogd 
serumamylase, verlaagd HDL-cholesterol, diaforese of 
alopecia en transpiratie.

Andere voorzorgsmaatregelen:

• Alle patiënten dienen hun dieetbeperking voort te zetten met een 
regelmatige verdeling van de inname van koolhydraten gedurende de 
dag. Patiënten met overgewicht dienen hun energiebeperkte dieet voort 
te zetten.

• De gebruikelijke laboratoriumtests voor diabetescontrole moeten 
regelmatig worden uitgevoerd.

• Patiënten moeten worden geïnstrueerd en uitgelegd om hypoglykemische 
symptomen en de behandeling ervan te herkennen.

• Wanneer patiënten met diabetes worden blootgesteld aan ongebruikelijke 
stress, zoals koorts, trauma, infectie of operatie, kan een tijdelijk verlies 
van controle over de bloedglucose optreden. Op zulke momenten kan 
insulinetherapie enige tijd nodig zijn.

Overdosis
Voglibose remt competitief en omkeerbaar de -
glucosidase-enzymen (glucoamylase, sucrase, maltase en 
isomaltase) in de borstelrand van de dunne darm, wat de hydrolyse 
van complexe koolhydraten vertraagt. Het is onwaarschijnlijk dat 
het bij overdosering hypoglykemie veroorzaakt, maar abdominaal 
ongemak en diarree kunnen optreden.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

Lijst van hulpstoffen
Microkristallijne cellulose (graad 101) 
Natriumzetmeelglycolaat
Povidon K-30
Zetmeel
Gezuiverde talk

Microkristallijne cellulose (klasse 102) 
Magnesiumstearaat
Geel ijzeroxide (VOLICOSE 
Chinoline GeelWS (VOLICOSE 
Isopropylalcohol)

Geneesmiddelinteracties

Wanneer Voglibose wordt gebruikt in combinatie met derivaat(en) van 
sulfonylamide, sulfonylureum of biguanide, of met insuline, kunnen 
hypoglykemische symptomen optreden. Daarom moet voorzichtigheid 
worden betracht bij gebruik in combinatie met een van deze geneesmiddelen, 
zoals het starten van de toediening met een lage dosis.

TM0,2 mg)
TM0,3 mg)

Wanneer Voglibose gelijktijdig wordt toegediend met 
geneesmiddelen die de hypoglykemische werking van antidiabetica 
versterken of verminderen, is voorzichtigheid geboden omdat dit de 
werking van Voglibose op de absorptie van koolhydraten bovendien 
kan vertragen. Voorbeelden van medicijnen die de

onverenigbaarheden
Geen gemeld.

hypoglykemische werking van antidiabetica: blokkers,
salicylzuurpreparaten, monoamineoxidaseremmers en 
fibraatderivaten. Voorbeelden van geneesmiddelen die de 
hypoglycemische werking van antidiabetica verminderen: 
epinefrine, bijnierschorshormoon en schildklierhormoon.
Voglibose heeft geen invloed op de farmacokinetiek van warfarine; daarom 
kan het veilig samen met warfarine worden toegediend.

Houdbaarheid:24 maanden.

Opslag en voorzorgsmaatregelen Bewaar op 

een koele, droge en donkere plaats.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor verwijdering en andere hantering Geen 

speciale benodigdheden.

Zwangerschap en borstvoeding
Tot op heden zijn er geen relevante epidemiologische gegevens beschikbaar. 
Dierstudies wijzen niet op schadelijke effecten met betrekking tot 
zwangerschap, embryonale of foetale ontwikkeling, bevalling of postnatale 
ontwikkeling, daarom mag het geneesmiddel alleen aan zwangere vrouwen 
of vrouwen waarvan wordt vermoed dat ze zwanger zijn, worden gegeven als 
de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke gevaren.

Lost op in de mond. Het is niet nodig om te slikken.

Aard en inhoud van de container Pak 
van 3×10 tabletten.

Gemaakt door:
Biocon Limited
op 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI 
Road, Dehradun – 248110.

Dierstudies (ratten) hebben een onderdrukkende werking van Voglibose op 
de toename van het lichaamsgewicht bij pasgeborenen aangetoond, 
vermoedelijk als gevolg van de onderdrukking van de melkproductie bij 
moederdieren als gevolg van de onderdrukking van de opname van 
koolhydraten. Daarom is het wenselijk geen Voglibose-tabletten aan vrouwen 
te geven tijdens het geven van borstvoeding. Wanneer de toediening 
onvermijdelijk is, moet borstvoeding worden vermeden.

Op de markt gebracht door:

Biocon Limited
20e KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore - 560100.
TM - Handelsmerk van Biocon Limited..

Neem voor meer informatie contact op 
met: Medisch adviseur
Biocon Limited,
20e KM, Hosur Road, 
Elektronica Stad,
Bangalore 560 100.

Effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te 

bedienen Geen gemeld.

Ongewenste effecten
Gastro-intestinale bijwerkingen zoals diarree, dunne ontlasting, 
buikpijn, constipatie, anorexia, misselijkheid, braken of brandend 
maagzuur kunnen optreden bij het gebruik van Voglibose. Ook 
opgezette buik, verhoogde flatus en darmobstructie-achtige 
symptomen als gevolg van een toename van darmgas kunnen 
optreden bij gebruik van Voglibose.

Bezoek onze website om bijwerkingen en/of productklachten te 
meldenwww.biocon.comof bel het gratis nummer: 1800 102 9465
of mail ons opdrugsafety@biocon.com.
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