
VOGLIBOSE DISPERSIBLE TABLETS
BULOK
KOMPOSISYON
Ang bawat uncoated dispersible tablet ay 
naglalaman ng: Voglibose 0.2 mg
Mga pantulong qs

TM- 0.2 beses sa isang araw, sa loob ng 7 magkakasunod na araw, ang Voglibose ay hindi nakita sa 

plasma o ihi. Katulad nito, kapag ang Voglibose ay pinangangasiwaan sa malusog na mga 

lalaking nasa hustong gulang (10 paksa) bilang isang solong dosis ng 2 mg, ang Voglibose 

ay hindi nakita sa plasma o ihi.

Pamamahagi:
Pagkatapos ng paglunok ng Voglibose (at iba pang glucosidase inhibitors), 
ang karamihan ng aktibong hindi nagbabagong gamot ay nananatili sa lumen 
ng gastrointestinal tract upang maisagawa ang aktibidad na pharmacological 
nito.

BULOK
KOMPOSISYON
Ang bawat uncoated dispersible tablet ay naglalaman 
ng: Voglibose 0.3 mg
Mga pantulong qs

TM- 0.3

Metabolismo:
Ang Voglibose ay na-metabolize ng mga enzyme ng bituka at ng 
microbial flora.

PHARMACEUTICAL FORM
Tableta

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES Mga 
Katangian ng Pharmacodynamic

Pag-aalis:
Ang Voglibose ay excreted sa ihi at feces.

Grupo ng pharmacotherapeutic: 
Alpha-glucosidase inhibitors ATC 
code: A10BF03

Sa isang pag-aaral kung saan ang isang solong dosis ng 1 mg/kg ng 
C14-Voglibose ay ibinibigay sa mga daga, ang paglipat ng Voglibose 
sa fetus at sa gatas ng ina ay sinusunod, at ang mga rate ng 
paglabas sa ihi at dumi ay halos 5% at 98%, ayon sa 
pagkakabanggit.Mekanismo ng Pagkilos

Ang Voglibose ay isang alpha glucosidase inhibitor na binabawasan ang 
pagsipsip ng bituka ng starch, dextrin, at disaccharides sa pamamagitan ng Preclinical Safety Data

Walang mga pag-aaral sa hayop ng pharmacology sa kaligtasan, 
paulit-ulit na dosis ng toxicity, genotoxicity, carcinogenic potensyal, 
toxicity sa reproduction at development na isinagawa kasama ng 
VOLICOSETM0.2/0.3 mg.

pinipigilan ang pagkilos ngα- glucosidase sa bituka brush
hangganan. Ang pagsugpo sa enzyme na ito ay nagpapabagal sa 
pagkabulok ng disaccharides sa monosaccharides at nagpapabagal 
sa panunaw at pagsipsip ng mga carbohydrate; ang post-prandial 
na pagtaas ng plasma glucose ay napurol sa parehong normal at 
diabetic na mga paksa na nagreresulta sa pagpapabuti ng post 
prandial hyperglycemia at iba't ibang mga karamdaman na dulot ng 
hyperglycemia. α Ang mga inhibitor ng glucosidase ay hindi nagpapasigla

paglabas ng insulin at samakatuwid ay hindi nagreresulta sa hypoglycemia. 
Ang mga ahente na ito ay maaaring ituring bilang monotherapy sa mga 
matatandang pasyente o sa mga pasyente na may higit na post prandial 
hyperglycemia.α Ang mga glucosidase inhibitor ay karaniwang ginagamit sa

kumbinasyon sa iba pang mga oral na antidiabetic na ahente at/o 
insulin. Ang Voglibose ay dapat ibigay sa simula ng pagkain dahil ito 
ay hindi gaanong hinihigop.

MGA KLINIKAL NA PARTIKULAR

Therapeutic Indications
Para sa pagpapabuti ng post prandial hyperglycemia sa diabetes mellitus, 
kapag ang diyeta at/o ehersisyo lamang o oral hypoglycemic na gamot o 
paghahanda ng insulin bilang karagdagan sa diyeta at/o ehersisyo ay hindi 
nagreresulta sa sapat na kontrol ng glycemic.

Posology at Paraan ng Pangangasiwa Normal na 
Dosis ng Pang-adulto
Karaniwan, ang mga Voglibose na tablet ay ibinibigay sa isang solong dosis 
na 0.2 mg, 3 beses sa isang araw, bago ang bawat pagkain. Kung ang epekto 
ay hindi sapat, ang dami ng isang solong dosis ay maaaring tumaas ng 
hanggang 0.3 mg.

Klinikal na Kahusayan:

Sa isang randomized na double-blind trial na binubuo ng 1780 
Japanese na indibidwal na may kapansanan sa glucose tolerance, na 
ginagamot sa average na 48.1 na linggo (standard deviation, SD 
=36.3), iniulat ni Ryuzo Kawamori et al na ang Voglibose ay mas 
mahusay kaysa sa placebo (p=0.0026) . Nabanggit na ang Voglibose, 
bilang karagdagan sa pagbabago ng pamumuhay, ay maaaring 
mabawasan ang pagbuo ng type 2 diabetes sa mga high-risk na 
Japanese na indibidwal na may kapansanan sa glucose tolerance.

Dosis sa Renal Failure
Ang Voglibose ay mahinang nasisipsip pagkatapos ng mga oral na dosis at ang paglabas 

ng bato ay bale-wala, na nagmumungkahi na walang kinakailangang pagsasaayos ng 

dosis. Gayunpaman, ang mga pag-aaral ng pharmacokinetic sa mga pasyente na may 

kakulangan sa bato ay hindi magagamit.

Pediatrics
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Voglibose sa mga bata ay 
hindi pa naitatag.

Sinuri ng Kazuhisa Takami et al ang mga epekto ng pagbabago sa 
pandiyeta / paghihigpit at pagbabago ng etary / paghihigpit sa 
Voglibose o glyburide sa adiposity ng tiyan at metabolic 
abnormalities sa 36 na mga pasyenteng Hapones na may type 2 
diabetes. Sa mga bagong diagnosed na pasyente na medyo payat 
ngunit may labis na visceral adipose tissue area (VAT), ang 
pagbabago/paghihigpit sa pagkain (mayroon o walang Voglibose o 
glyburide) ay epektibong nagbawas ng VAT. Ang pagbaba sa VAT ay 
malapit na nauugnay sa pagpapabuti ng glycemic control sa 
pamamagitan ng diyeta. Ang karagdagang paggamit ng Voglibose o 
mababang dosis ng glyburide ay walang masamang epekto sa 
adiposity ng tiyan at nagkaroon ng mga kapaki-pakinabang na 
epekto sa sensitivity ng insulin at ang talamak na tugon ng insulin.

Geriatrics
Dahil ang mga matatandang pasyente sa pangkalahatan ay may physiological 
hypofunction, ito ay kanais-nais na ang gayong pag-iingat ay gawin bilang 
pagsisimula ng pangangasiwa sa isang mababang dosis (hal, 0.1 mg sa isang 
pagkakataon). Higit pa rito, ang gamot na ito ay dapat na maingat na 
pinangangasiwaan sa ilalim ng malapit na pagmamasid, sa pamamagitan ng 
kurso ng kondisyon ng sakit, na may maingat na pansin sa antas ng asukal sa 
dugo at ang simula ng mga sintomas ng gastrointestinal.

Contraindications
• Hypersensitivity sa Voglibose o sa alinman sa mga excipients.
• Diabetic ketoacidosis, diabetic pre-coma
• Malubhang impeksyon, bago at pagkatapos ng operasyon o may 

malubhang trauma.
• Gastrointestinal obstruction o predisposed dito.

Sa isa pang pagsubok, ang paggamot sa Voglibose sa mga pasyente 
ng diabetes mellitus ay nagpakita ng pinabuting post prandial blood 
glucose level, isang makabuluhang pagbaba ng antas ng 
triglyceride, at isang elevation ng high density lipoprotein (HDL) 
cholesterol at apolipoprotein A-1. Kung ihahambing sa acarbose, 
ang Voglibose ay mas epektibo at may mas kaunting epekto. Mga Espesyal na Babala at Pag-iingat para sa Paggamit

Ang mga tabletang Voglibose ay natutunaw sa bibig at hindi 
kailangang lunukin.Sa isang meta analysis na naghahambing ng miglitol at Voglibose, walang 

makabuluhang pagkakaiba sa post prandial glucose ang naobserbahan sa 
pagitan ng 2 grupo. Ang pangangasiwa ng Voglibose tablets ay dapat na limitado sa 

mga pasyente na nagkaroon ng diabetes dahil may ilang iba pang 
kundisyon ng sakit tulad ng abnormal na glucose tolerance at 
positibong asukal sa ihi na kumakatawan sa mga sintomas na tulad 
ng diabetes (renal glycosuria, senile abnormal glucose tolerance, 
abnormal thyroid function, atbp. ).

Mga Katangian ng Pharmacokinetic 
na Pagsipsip:
Ang Voglibose ay mahinang nasisipsip pagkatapos ng oral na dosis. Ang mga 

konsentrasyon ng plasma pagkatapos ng oral na dosis ay karaniwang hindi natutukoy. 

Pagkatapos ng 80 mg na dosis (malaking mas mataas kaysa sa inirekumendang dosis), ang 

pinakamataas na antas ng plasma na humigit-kumulang 20 ng/mL ay naobserbahan sa 

loob ng 1 hanggang 1.5 na oras.

Sa mga pasyente na pinamamahalaan na may mga pagbabago sa 
pamumuhay (diyeta at/o ehersisyo), ang gamot na ito ay dapat ibigay lamang 
kapag ang 2-oras na post prandial blood glucose level ay

Kapag ang Voglibose tablet ay paulit-ulit na pinangangasiwaan sa malusog na mga 

lalaking may sapat na gulang (6 na paksa) sa isang solong dosis ng 0.2 mg, 3

α 200 mg/dL.
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Para lamang sa paggamit ng isang Rehistradong Medikal na Practitioner o isang Ospital o isang Laboratory.

VOGLIBOSE DISPERSIBLE TABLETS
BULOK TM- 0.2/0.3 uÉÉåsÉÏM ÉåxÉ-0.2/0.3

Sa panahon ng pangangasiwa ng gamot na ito, ang pag-unlad ng sakit ay 
dapat na maingat na subaybayan sa pagsubaybay sa mga antas ng glucose sa 
dugo sa mga regular na agwat. Kung ang epekto sa post prandial glucose 
level ay hindi kasiya-siya kahit na pagkatapos ng pangangasiwa

Kapag ang Voglibose ay ibinibigay sa mga pasyente na may malubhang 
cirrhosis sa atay, ang hyperammonia ay maaaring lumala sa pag-unlad ng 
paninigas ng dumi na sinusundan ng pagkagambala ng kamalayan. Pagtaas 
ng GOT (glutamate oxaloacetate), GPT (glutamate

ng gamot na ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan (post prandial glucoseα200
mg/dL), isaalang-alang ang pagbabago sa mas naaangkop na paggamot. 
Pagkatapos ng pangangasiwa ng gamot na ito, kung ang sapat na kontrol ng 
glucose sa dugo ay nakamit (post prandial glucoseα 160 mg/dL) at
maaaring kasiya-siyang mapanatili sa pamamagitan ng lifestyle 
therapy o sa karagdagang paggamit ng mga oral hypoglycemic na 
gamot o paghahanda ng insulin, ang pangangasiwa ng Voglibose 
tablets ay dapat na ihinto, at ang kasunod na pag-unlad ng sakit ay 
dapat na subaybayan.

pyruvate transaminase), LDH (lactate dehydrogenase),αGPT
(α glutamate pyruvate) o alkaline phosphatase ay maaaring 
madalang mangyari.

Kapag ginamit ang Voglibose kasama ng iba pang mga gamot na antidiabetic, 
maaaring mangyari ang hypoglycemia (0.1% hanggang <5%).

Hypersensitivity:Maaaring bihirang mangyari ang pantal at pruritus. Sa 
ganoong kaso, ang Voglibose tablet ay dapat na ihinto.

Ang mga tablet na Voglibose ay dapat ibigay nang may pag-iingat 
sa mga sumusunod na pasyente: mga pasyente na may kasaysayan 
ng laparotomy o ileus; mga pasyente na may malalang sakit sa 
bituka na sinamahan ng gulo sa panunaw at pagsipsip; mga 
pasyente na may mga nagpapalubha na sintomas dahil sa pagtaas 
ng henerasyon ng bituka gas (hal., Roemheld syndrome, 
malubhang luslos, at stenosis at ulser ng malaking bituka); at mga 
pasyenteng may malubhang sakit sa atay o bato.

Psychoneurologic:Maaaring bihirang mangyari ang pananakit ng ulo.

Hematologic:Anemia; thrombocytopenia, at leucopenia ay maaaring bihirang 
mangyari.

Iba pa:Pamamanhid, edema ng mukha, malabong paningin, mainit 
na pamumula, malaise, panghihina, hyperkalemia, tumaas na 
serum amylase, pagbaba ng HDL cholesterol, diaphoresis o 
alopecia, at pawis.

Iba pang Pag-iingat:
• Dapat ipagpatuloy ng lahat ng mga pasyente ang kanilang pagbabawal sa pagkain na 

may regular na pamamahagi ng paggamit ng carbohydrate sa araw. Ang mga 

pasyenteng sobra sa timbang ay dapat ipagpatuloy ang kanilang diyeta na 

pinaghihigpitan ng enerhiya.

• Ang karaniwang mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pagsubaybay sa diabetes ay dapat 

na isagawa nang regular.

• Ang mga pasyente ay dapat turuan at ipaliwanag na kilalanin ang 
mga sintomas ng hypoglycemic at pamamahala nito.

• Kapag ang mga pasyenteng may diabetes ay nalantad sa kakaibang stress tulad ng 

lagnat, trauma, impeksyon, o operasyon, maaaring magkaroon ng pansamantalang 

pagkawala ng kontrol sa glucose sa dugo. Sa mga ganitong pagkakataon, maaaring 

kailanganin ang insulin therapy sa loob ng ilang panahon.

Overdose
Ang Voglibose ay mapagkumpitensya at baligtad na pumipigil sa α-
glucosidase enzymes (glucoamylase, sucrase, maltase, at isomaltase) sa brush 
border ng maliit na bituka, na nagpapaantala sa hydrolysis ng mga 
kumplikadong carbohydrates. Ito ay malamang na hindi makagawa ng 
hypoglycemia sa labis na dosis, ngunit maaaring mangyari ang kakulangan sa 
ginhawa sa tiyan at pagtatae.

MGA PARTIKULAR NG PHARMACEUTICAL

Listahan ng mga Excipients

Microcrystalline cellulose (Grade 101) 
Sodium starch glycolate
Povidone K-30
almirol
Purified talc
Microcrystalline cellulose (Grade 102) 
Magnesium stearate
Yellow Oxide of Iron (VOLICOSE 
Quinoline YellowWS (VOLICOSE 
Isopropyl alcohol

Interaksyon sa droga
Kapag ginamit ang Voglibose kasama ng (mga) derivative ng sulfonylamide, 
sulfonylurea o biguanide, o may insulin, maaaring mangyari ang mga 
sintomas ng hypoglycemic. Samakatuwid, kapag ginamit kasabay ng alinman 
sa mga gamot na ito, ang pangangalaga ay dapat gawin, tulad ng 
pagsisimula ng pangangasiwa sa isang mababang dosis.

TM0.2 mg)
TM0.3 mg)

Kapag ang Voglibose ay pinangangasiwaan kasabay ng mga gamot 
na nagpapahusay o nagpapababa ng hypoglycemic na aksyon ng 
mga antidiabetic na gamot, dapat na mag-ingat dahil maaari rin 
itong maantala ang pagkilos ng Voglibose sa pagsipsip ng 
carbohydrates. Mga halimbawa ng mga gamot na nagpapahusay sa

Mga hindi pagkakatugma

Walang naiulat.

hypoglycemic action ng mga antidiabetic na gamot: αmga blocker,

paghahanda ng salicylic acid, monoamine oxidase inhibitors, at 
fibrate derivatives. Mga halimbawa ng mga gamot na nagpapababa 
ng hypoglycemic na pagkilos ng mga antidiabetic na gamot: 
epinephrine, adrenocortical hormone, at thyroid hormone.
Ang Voglibose ay hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng warfarin; 
kaya maaari itong ligtas na maibigay kasama ng warfarin.

Shelf Life:24 na buwan.

Imbakan at Pag-iingat Iimbak sa isang 
malamig, tuyo at madilim na lugar.

Mga Espesyal na Pag-iingat para sa Pagtapon at Iba Pang Pangangasiwa Walang 

espesyal na pangangailangan.

Pagbubuntis at Paggagatas
Sa ngayon, walang magagamit na nauugnay na data ng epidemiological. Ang 
mga pag-aaral sa hayop ay hindi nagpapahiwatig ng mga nakakapinsalang 
epekto na may kinalaman sa pagbubuntis, pag-unlad ng embryonal o fotal, 
panganganak o post-natal development, samakatuwid ang gamot ay dapat 
ibigay sa mga buntis na kababaihan o mga babaeng pinaghihinalaang buntis 
lamang kapag ang mga potensyal na benepisyo ay mas malaki kaysa sa mga 
posibleng panganib.

Natutunaw sa Bibig. Hindi na kailangang lunukin.

Kalikasan at Nilalaman ng Lalagyan 
Pack ng 3×10 tablets.

Ginawa ni:
Limitado ang Biocon

sa 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI 
Road, Dehradun – 248110.

Ang mga pag-aaral ng hayop (mga daga) ay nagsiwalat ng isang suppressive 
na aksyon ng Voglibose sa pagtaas ng timbang ng katawan sa mga bagong 
silang na posibleng dahil sa pagsugpo sa produksyon ng gatas sa mga ina na 
hayop na nagreresulta mula sa pagsugpo sa pagsipsip ng carbohydrate. 
Samakatuwid, ito ay kanais-nais na hindi magbigay ng Voglibose tablets sa 
mga kababaihan sa panahon ng paggagatas. Kapag hindi maiiwasan ang 
pangangasiwa, dapat na iwasan ang pag-aalaga.

Ipinagbibili ni:
Limitado ang Biocon

20th KM Hosur Road, Electronics City 
Bangalore – 560100.
TM - Trade Mark ng Biocon Limited..

Para sa karagdagang detalye, mangyaring makipag-

ugnayan sa: Medical Advisor

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

Mga Epekto sa Kakayahang Magmaneho at Gumamit ng Mga 

Makina Walang naiulat.

Hindi kanais-nais na mga Epekto

Maaaring mangyari ang masamang epekto sa gastrointestinal gaya ng 
pagtatae, pagdumi, pananakit ng tiyan, paninigas ng dumi, anorexia, 
pagduduwal, pagsusuka, o heartburn sa paggamit ng Voglibose. Gayundin 
ang pag-ubo ng tiyan, pagtaas ng flatus, at pagbara ng bituka tulad ng mga 
sintomas dahil sa pagtaas ng bituka gas, ay maaaring mangyari sa paggamit 
ng Voglibose.

Upang mag-ulat ng mga salungat na kaganapan at/o mga reklamo sa produkto bisitahin 

ang aming websitewww.biocon.como tumawag sa Toll Free Number: 1800 102 9465o 

mag-e-mail sa amin sadrugsafety@biocon.com.
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