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Alogliptin
pronunțat ca (al'' oh glip' tin)

de ce este prescris acest medicament?

Alogliptina este utilizată împreună cu dietă și exerciții fizice pentru a scădea nivelul zahărului din sânge la pacienții cu diabet 

zaharat de tip 2 (afecțiune în care zahărul din sânge este prea mare deoarece organismul nu produce sau nu folosește insulina în 

mod normal). Alogliptin face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de dipeptidil peptidază-4 (DPP-4). Acționează 

prin creșterea cantității de insulină din organism pentru a controla zahărul din sânge. Alogliptin nu este utilizat pentru a trata 

diabetul de tip 1 (afecțiune în care organismul nu produce insulină și, prin urmare, nu poate controla cantitatea de zahăr din 

sânge) sau cetoacidoza diabetică (o afecțiune gravă care se poate dezvolta dacă nu se tratează glicemia crescută). ).

De-a lungul timpului, persoanele care au diabet și zahăr din sânge ridicat pot dezvolta complicații grave sau care pun viața în pericol, 

inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral, probleme cu rinichii, leziuni ale nervilor și probleme oculare. Luarea de medicamente, 

modificarea stilului de viață (de exemplu, dietă, exerciții fizice, renunțarea la fumat) și verificarea regulată a zahărului din sânge vă pot ajuta 

să vă gestionați diabetul și să vă îmbunătățiți sănătatea. Această terapie vă poate reduce, de asemenea, șansele de a avea un atac de cord, 

un accident vascular cerebral sau alte complicații legate de diabet, cum ar fi insuficiența renală, afectarea nervilor (amorțire, picioare sau 

picioare reci; scăderea capacității sexuale la bărbați și femei), probleme oculare, inclusiv modificări. sau pierderea vederii sau boala 

gingiilor. Medicul dumneavoastră și alți furnizori de asistență medicală vă vor vorbi despre cel mai bun mod de a vă gestiona diabetul.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Alogliptin vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi. Luați alogliptin 

aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați alogliptin exact așa cum este 

recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Alogliptin controlează diabetul, dar nu îl vindecă. Continuați să luați alogliptin chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să 

luați alogliptin fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu alogliptin și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-

vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Administrației 

pentru Alimente și Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de 

medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua alogliptin,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la alogliptin; alți inhibitori ai DPP-4, inclusiv 
linagliptin (Tradjenta, în Glyxambi, în Jentadueto), saxagliptin (Onglyza, în Kombiglyze), sitagliptin (Januvia, în 
Janumet); orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele comprimatelor de alogliptin. Întrebați-vă 
farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente 

nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați insulina și alte medicamente pentru 

diabet. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 

efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool și dacă aveți sau ați avut vreodată 
pancreatită (umflarea pancreasului), calculi biliari, insuficiență cardiacă sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați alogliptin, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau dentistului că luați 
alogliptin.

discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar trebui să faceți dacă vă răniți sau dacă faceți febră sau 
infecție. Aceste afecțiuni vă pot afecta glicemia și cantitatea de alogliptin de care aveți nevoie.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Asigurați-vă că urmați toate recomandările de exerciții și diete făcute de medicul dumneavoastră sau de dieteticianul. Este important să mănânci 

o dietă sănătoasă, să faci sport în mod regulat și să slăbești dacă este necesar. Acest lucru va ajuta la controlul diabetului dumneavoastră și va 

ajuta alogliptina să funcționeze mai eficient.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Acest medicament poate provoca modificări ale zahărului din sânge. Ar trebui să cunoașteți 
simptomele glicemiei crescute și scăzute și ce să faceți dacă dezvoltați aceste simptome.

Alogliptina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:
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durere de cap

nas înfundat sau care curge

Durere de gât

dureri articulare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, încetați să luați 
alogliptin și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

durere de stomac severă care se poate deplasa spre spate

vărsături

oboseala excesiva

pierderea poftei de mâncare

durere în zona superioară dreaptă a stomacului

urină închisă la culoare

îngălbenirea pielii sau a ochilor

febră

vezicule

peeling al pielii

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii sau gâtului

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire

dificultăți de respirație, mai ales când stați întins

umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor

creștere bruscă în greutate

Alogliptina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?
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Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda probabil anumite teste de 

laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la alogliptin. Glicemia și hemoglobina glicozilată (HbA1c) trebuie 

verificate în mod regulat pentru a determina răspunsul dumneavoastră la alogliptin. Medicul dumneavoastră vă poate spune, de 

asemenea, cum să vă verificați răspunsul la alogliptin, măsurându-vă nivelul zahărului din sânge sau din urină acasă. Urmați aceste 

instrucțiuni cu atenție.

Ar trebui să purtați întotdeauna o brățară de identificare pentru diabetici pentru a vă asigura că primiți un tratament adecvat în caz de 

urgență.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Nesina®

rand nume de produse combinate
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Kazano®(conținând Alogliptin, Metformin)

Oseni®(conținând Alogliptin, Pioglitazonă)

Ultima revizuire - 15.06.2016

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613026.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

