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 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהVokanamet  מהי1.
Vokanamet נטילת לפני לדעת עליך מה2.
Vokanamet לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Vokanamet את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהVokanamet  מהי1.

 בדם) סוכר( הגלוקוז רמות להורדת שונות בדרכים יחד הפועלות תרופות שתי הן אלו. ומטפורמין.
 חומרים שני מכילcanagliflozin ,2  מסוג סוכרת עם מבוגרים אצל לב מחלות במניעת לסייע ויכולות
Vokanamet שונים פעילים

 לטיפול להשתמש עשוי אתה בהן אחרות תרופות עם יחד או עצמה בפני זו בתרופה להשתמש ניתן
], לינגליפטין או סקאגליפטין, סיטאגליפטין כגון[DPP 4- מעכב, אינסולין כגון( שלך2  מסוג בסוכרת

 ייתכן. בדם הסוכר רמות את המורידים) פיוגליטזון או], גליפיזיד או גלימפיריד כגון[ סולפונילאוריאה
 ניתן לא כאשר משמשVokanamet . שלך2  מסוג בסוכרת לטיפול מאלה יותר או אחד נוטל כבר שאתה
 כבר אתה אם. לסוכרת אחרות תרופות עם יחד או לבד מטפורמין ידי על בדם הסוכר ברמת כראוי לשלוט

.אחת בטבליה אותם להחליף יכולVokanamet , בודדות כטבליות מטפורמין וגם קנאגליפלוזין גם נוטל

.האחות או הרופא ידי על שניתנו גופנית ופעילות תזונה לגבי עצות אחר לעקוב להמשיך חשוב

2? סוג סוכרת מהי
 עובד לא מייצר שלך שהגוף והאינסולין, אינסולין מספיק מייצר לא שלך הגוף שבו מצב היא2  מסוג סוכרת

 יכול זה. בדם מצטבר) גלוקוז( סוכר, קורה זה כאשר. סוכר מדי יותר לייצר גם יכול שלך הגוף. שצריך כמו
.רגליים וכריתת עיוורון, כליות מחלת, לב מחלות כמו חמורים רפואיים למצבים להוביל

Vokanamet נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Vokanamet ליטול אין
( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או מטפורמין, לקנאגליפלוזין אלרגי אתה אם•

6) בסעיף המפורטים
בכבד בעיות לך יש אם
הכליות בתפקוד חמורה ירידה לך יש אם
), בדם גבוהות גלוקוז רמות( חמורה היפרגליקמיה, למשל, עם, מבוקרת בלתי סוכרת לך יש אם

"ללקטית סיכון" ראה( לקטית חמצת, במשקל מהירה ירידה, שלשולים, הקאות, בחילות

•
•
•
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' קטון גופי' הנקראים חומרים שבו מצב הוא קטואצידוזיס. קטומית חמצת או) להלן" חמצת
 נשימה, בטן כאבי כוללים התסמינים. סוכרתית לקדם-תרדמת להוביל עלולים ואשר בדם מצטברים

.דופן יוצא פירותי ריח מפתחת נשימתך או ישנוניות, ועמוקת מהירה

חמור זיהום לך יש אם
 אם או, חמורים או ממושכים שלשולים בשל למשל), התייבשות( מגופך מים הרבה איבדת אם

ברציפות פעמים מספר הקאת
סוכרתית טרום-תרדמת לך יש אם

 קשיי או" הלם" כגון, הדם בזרימת חמורות בעיות לך שיש או לב התקף לאחרונה חטפת אם
נשימה

 או לך יש אם) לעת מעת או יום בכל( מוגזם אלכוהול שותה אתה אם
.לב ספיקת מאי לאחרונה סבלת

•
•

•
•

•
•

 זהירות ואמצעי אזהרות
לקטית לחמצת סיכון

 הכליות אם במיוחד, לקטית חמצת הנקראת, מאוד חמורה אך, מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה.
, חמורים זיהומים, מבוקרת בלתי סוכרת עם גם גדל לקטית חמצת לפתח הסיכון. כראוי פועלות אינן שלך
 חלק שבו רפואי מצב וכל כבד בעיות), להלן נוסף מידע ראה( התייבשות, אלכוהול צריכת או ממושך צום

Vokanamet) חריפה חמורה לב מחלת  כגון( חמצן של מופחתת   אספקה מכיל מהגוף

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 משמעותי אובדן(להתייבשות קשור להיות שעשוי מצב לך יש אםVokanamet  לקחת זמנית הפסק
. מהרגיל נוזלים פחות שותה אתה אם או לחום חשיפה, חום, שלשולים, קשות הקאות כגון) גוף נוזלי של

.נוספות הנחיות לקבלת שלך הרופא עם שוחח

 חלק חווה אתה אם הקרוב החולים לבית מיד גש או רופא עם ודברVokanamet  ליטול הפסק
 לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת להוביל עלול זה מצב שכן,לקטית חמצת של מהתסמינים

:כוללים
הקֲָאָה•
)בטן כאבי( בטן כאבי•
שרירים התכווצות•

קשה עייפות עם טוב לא של כללית תחושה•
לנשום מתקשה•
ובדופק הגוף בטמפרטורת ירידה•

.חולים בבית בו לטפל ויש רפואי חירום מצב היא לקטית חמצת

:הטיפול ובמהלךVokanamet,  נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח
).התייבשות לסימני4  סעיף ראה( התייבשות למנוע כדי לעשות יכול שאתה מה לגבי•
.זה במצב לטיפולVokanamet - ב להשתמש אין כי1  מסוג סוכרת לך יש אם•
 נשימה, מוגזם צמא, בטן כאבי, בחילה או בחילה תחושת, במשקל מהירה ירידה חווה אתה אם•

 או בפה מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח, חריגה עייפות או ישנוניות, בלבול, ועמוקה מהירה
 יכולים אלה תסמינים. הקרוב החולים לבית מיד גש או רופא עם דבר, שלך זיעה או לשתן שונה ריח

 יכול שאתה, חיים מסכנת לפעמים, חמורה אך נדירה בעיה- " סוכרתית קטואידוזיס"ל סימן להיות
בבדיקות לראות שניתן כפי, שלך בדם או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות בגלל סוכרת עם לקבל

, מופרזת אלכוהול צריכת, ממושך צום עם לעלות עשוי סוכרתית קטואצידוזיס לפתח הסיכון.
 או גדול ניתוח עקב באינסולין יותר גבוה צורך או האינסולין במינון פתאומיות הפחתות, התייבשות

.קשה מחלה

מוחי שבץ עברת אם או חמורה לב ממחלת סבלת פעם אי אם
 דם לחץ לך היה פעם אי אם או) דם לחץ נוגדות( שלך הדם לחץ להורדת תרופות לוקח אתה אם

-Vokanamet".ו אחרות תרופות"ב להלן ניתן נוסף מידע). דם לחץ יתר( נמוך

.תחתונה גפה קטיעת עברת אם

•
•

•



 הרגל בכף לטיפול בנוגע אחרת עצה לכל ולהיצמד קבוע באופן הרגליים כפות את לבדוק חשוב•
 מבחין אתה אם מיד לרופא   להודיע עליך. הרפואי המקצוע איש ידי על הניתנת מספקת והידרציה
 מסוימים מחקרים. הרגליים בכפות כאבים או רגישות חווה אתה אם או, צבע שינוי או בפצעים

 קטיעות בעיקר( תחתונה גפה לכריתת לסיכון לתרום עשויה קנאגליפלוזין שנטילת כך על מצביעים
).הרגל כף ואמצע אצבע
 או אדמומיות, רגישות, כאב של תסמינים של שילוב מפתח אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח

. טובה לא כללית הרגשה או חום עם הטבעת לפי המין איברי שבין באזור או המין באיברי נפיחות
 של נמק דלקת הנקרא, חיים מסכן אפילו או חמור אך נדיר לזיהום סימן להיות יכולים אלו תסמינים

 של בגנגרנה מיד לטפל יש. לעור מתחת הרקמה את הורסת אשר פורנייה של גנגרנה או הפרינאום
.פורנייה

ריח או חריגות הפרשות, גירוד, גירוי כגון המין באברי שמרים זיהום של סימנים לך יש אם

 לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. חום עם השתן בדרכי או בכליות חמור זיהום לך יש אם
Vokanametשתתאושש עד.

•

•

•

כליות תפקוד
 את יבדוק שלך הרופא. בווקנאמט הטיפול ובמהלך ליטול שתתחיל לפני דם בבדיקת ייבדקו שלך הכליות
 החמרה לך יש אם או/ו מבוגר אתה אם יותר גבוהה בתדירות או בשנה פעם לפחות שלך הכליות תפקוד

.הכליות בתפקוד

ּכִירּורגִיהָ
. לאחריו מה זמן ולמשך ההליך במהלךVokanamet  לקחת להפסיק עליך גדול ניתוח לעבור צריך אתה אם

Vokanamet.- ב הטיפול את מחדש להתחיל ומתי להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא

 ליטול שהפסקת בזמן בדם הסוכר ברמת לשלוט כדי אחר לטיפול זקוק אתה אם יחליט שלך הרופא
.Vokanametשלך הרופא הוראות על להקפיד חשוב.

בשתן גלוקוז
.זו תרופה נוטל שאתה בזמן) גלוקוז( לסוכר חיובי יראה שלך השתן, פועל קנאגליפלוזין שבו האופן בגלל

נוער ובני ילדים
Vokanamet אלה בחולים זמינים נתונים שאין מכיוון18,  לגיל מתחת נוער ובני לילדים מומלץ אינו.

ווקאנאמט אחרות תרופות
 או רנטגן צילום של בהקשר למשל, שלך הדם לזרם יוד המכיל ניגוד חומר של הזרקה צריך אתה אם

 להפסיק עליך מתי יחליט שלך הרופא. ההזרקה בזמן או לפניVokanamet  לקחת להפסיק עליך, סריקה
Vokanamet. עם שלך הטיפול את מחדש להתחיל ומתי

 לכך הסיבה. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 יכולות אחרות תרופות כמה, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה אופן על להשפיע יכולה זו שתרופה היא

 ותפקודי בדם גלוקוז של יותר תכופות לבדיקות שתזדקק ייתכן. זו תרופה של הפעולה אופן על להשפיע
 הדברים את להזכיר במיוחד חשובVokanamet.  של המינון את להתאים יצטרך שלך שהרופא או, כליות

:הבאים
 ירצה שלך שהרופא ייתכן-  לסוכרת) גליפיזיד או גלימפיריד כגון( סולפונילאוריאה או אינסולין•

)היפוגליקמיה( מדי לרדת בדם הסוכר מרמת למנוע כדי שלך המינון את להפחית

 תרופה( ון'ג סנט) משתנים( השתן ייצור את המגבירות תרופות
)בדיכאון לטיפול המשמשת צמחית

) בהתקפים לשליטה המשמשות תרופות( פנוברביטל או פניטואין, קרבמזפין
efavirenzאו  ritonavir)בזיהום לטיפול המשמשות תרופות (HIV
)בשחפת לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה( ריפמפיצין

•
•
•
•
•



".זו תרופה נטילת"3,  סעיף ראה). בדם הכולסטרול רמות להפחתת המשמשת תרופה( כולסטירמין•

 את לבדוק צורך שיהיה ייתכן). מסוימות לב לבעיות המשמשות תרופות( דיגוקסין או דיגוקסין
Vokanamet. עם יחד נלקחים אם בדם הדיגוקסין או הדיגוקסין רמת

 תרופות) דם קרישי להיווצרות הסיכון את המוריד דם לדילול תרופה( דביגטרן
 תרופה( סימטידין". אלכוהול עם ווקאנאמט" סעיף ראה. אלכוהול המכילות

)קיבה בבעיות לטיפול המשמשת
) אסטמה או העור של חמורה דלקת כגון, מצבים במגוון לטיפול המשמשים( קורטיקוסטרואידים

בשאיפה או כזריקה, הפה דרך הניתנים
 תרופות. באסתמה לטיפול המשמשים) טרבוטלין או סלבוטמול כגון(-2 בטא אגוניסטים
)וסלקוקסיב איבופרופן כגוןCOX, -2-וNSAID  מעכבי( ודלקת בכאב לטיפול המשמשות

II) לאנגיוטנסין לקולטן ואנטגוניסטיםACE  מעכבי( גבוה דם בלחץ לטיפול מסוימות תרופות

•

•
•
•
•

•
•

•

Vokanamet אלכוהול עם
 לחמצת הסיכון את להגביר עלול שהדבר מכיוון התרופה נטילת בזמן מופרזת אלכוהול מצריכת הימנע
".זהירות ואמצעי אזהרה" סעיף ראה. לקטית

והנקה הריון
 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

.התרופה נטילת המשך או נטילת

 על שלך הרופא עם שוחח. ההריון במהלךVokanamet, - ב המרכיבים אחד-Canagliflozin, ב להשתמש אין
.בהריון שאתה יודע שאתה ברגעVokanamet  ללא בדם הסוכר ברמת לשלוט ביותר הטובה הדרך

 להפסיק או זו תרופה לקחת להפסיק אם שלך הרופא עם שוחח. מניקה את אם זו תרופה ליטול אסור
.להניק

במכונות ושימוש נהיגה
. במכונות או בכלים ולהשתמש אופניים על לרכוב, לנהוג היכולת על זניחה או השפעה אין-Vokanamet ל

 או אופניים על לרכוב, לנהוג יכולתך על להשפיע שעלולים, סחרחורת או סחרחורת על דווח, זאת עם
.במכונות או בכלים להשתמש

 או) גליפיזיד או גלימפיריד כגון( סולפונילאוריאה הנקראות לסוכרת אחרות תרופות עםVokanamet  נטילת
 ראייה כוללים הסימנים). היפוגליקמיה( בדם נמוכה סוכר ברמת ללקות הסיכון את להגביר עלולה אינסולין

 עשוי זה. מבולבלת או חרדה תחושת או הרוח במצב שינוי, חיוור מראה, הזעה, רעד, עקצוץ שפתיים, מטושטשת
 אם האפשרי בהקדם שלך לרופא ספר. מכונות או בכלים ולהשתמש אופניים על לרכוב, לנהוג יכולתך על להשפיע

.בדם נמוך סוכר של כלשהם סימנים מקבל אתה

Vokanamet נתרן מכיל
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

Vokanamet לקחת כיצד3.

.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

לקחת כמה
.ביום פעמיים אחת טבליה הואVokanamet  של המינון•
 והמטפורמין הקנאגליפלוזין ולכמות למצבך בהתאם משתנה שתיקחVokanamet  של החוזק•

.בדם הסוכר ברמת לשליטה הדרושה
.לך המתאים החוזק את ירשום שלך הרופא •



זו תרופה נטילת
.מים עם בשלמותה הטבליה את לבלוע יש•
.קיבה לקלקול שלך הסיכוי את יוריד זה. הארוחה עם הטאבלט את ליטול עדיף•

.זה את לקחת לזכור לך יעזור זה. יום בכל שעות באותן זה את לקחת נסה
 עליך, כולסטרול כגון כולסטרול להורדת כלשהי תרופה עם יחד זו תרופה רשם שלך הרופא אם

כולסטרול להורדת התרופה לאחר שעות6  עד שעות4  או לפני אחת שעה לפחות זו תרופה ליטול
.

•
•

 כל את ליטול זכור. הסוכר רמת להורדת אחרת תרופה עם יחדVokanamet  לרשום עשוי שלך הרופא
.לבריאותך ביותר הטובות התוצאות את להשיג כדי שלך הרופא הנחיות לפי התרופות

גופנית ופעילות דיאטה

מהרופא גופנית ופעילות תזונה לגבי העצות אחר לעקוב צריך עדיין אתה, שלך בסוכרת בשליטה לסייע כדי
 אחריה לעקוב המשך, סוכרתית משקל בקרת דיאטת אחר עוקב אתה אם, בפרט. שלך האחות או הרוקח,

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן

צריך שאתה ממהVokanamet  יותר לוקח אתה אם

. לקטית חמצת לחוות עלול אתה, מהתרופה יותר נוטל אתה אם, מטפורמין מכיל-Vokanamet ש מכיוון
 להוביל עלולה לקטית שחמצת מכיוון, החולים בבית מיידי לטיפול שתזדקק ייתכן, לך קורה זה אם

 של כללית תחושה, שרירים התכווצויות, בטן כאבי, הקאות כוללים לקטית חמצת של תסמינים. לתרדמת
 הפסק. ודופק הגוף בטמפרטורת ירידה הם נוספים תסמינים. נשימה קשיי או חמורה עייפות עם טוב לא
 את איתך קח2).  סעיף ראה( ביותר הקרוב החולים לבית או לרופא מיד ופנה מיד התרופה נטילת את

.התרופות חבילת

Vokanamet לקחת שכחת אם
 על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם•

.שהוחמצה המנה
.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין •

Vokanamet לקחת תפסיק אם
 מבלי זו תרופה ליטול תפסיק אל. זו תרופה ליטול תפסיק אם לעלות עשויות שלך בדם הסוכר רמות
.תחילה שלך הרופא עם לדבר

.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

 אחת לך יש אם הקרוב החולים לבית מיד גש או רופא עם ודברVokanamet  ליטול הפסק
:הבאות החמורות הלוואי מתופעות

 )אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויה, נדיר( חמורה אלרגית תגובה
:לכלול עשויים חמורה אלרגית לתגובה אפשריים סימנים

.בליעה או נשימה לקשיי להוביל שעלולה הגרון או הלשון, הפה, השפתיים, הפנים של נפיחות•

)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי, מאוד נדיר( לקטית חמצת
 ואמצעי אזהרות" סעיף ראה( לקטית חמצת הנקראת מאוד חמורה אך מאוד נדירה לוואי לתופעת לגרום עלולה
 לבית ללכת או רופא עם ולדברVokanamet  לקחת להפסיקVokanamet חייב אתה, קורה זה אם"). זהירות
.לתרדמת להוביל עלולה לקטית חמצת שכן, מייד הקרוב החולים

 )אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויה, נדיר( סוכרתית קטו חמצת
2): סעיף גם ראה( סוכרתית קטואצידוזיס של הסימנים הם אלו



-
-
-
-
-
-
-
-
-

 מהירה ירידה או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות
בדם במשקל
 כאבי או בחילה תחושת

בטן
מוגזם צמא

 מהירה נשימה בלבול
ועמוק

חריגה עייפות או ישנוניות
.זיעה או לשתן שונה ריח או בפה מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח

 או זמנית להפסיק להחליט עשוי הרופא. בדם הגלוקוז לרמת קשר ללא להתרחש עלול זה
.בווקנאמט הטיפול את לצמיתות

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשויה, שכיחה לא( התייבשות
 בני( קשישים אצל יותר קרובות לעתים קורה זה). התייבשות( שלך מהגוף נוזלים מדי יותר של אובדן•

 אפשריים סימנים). משתנים( מים טבליות הנוטלים ואנשים בכליות בעיות עם אנשים), ומעלה75
:הם להתייבשות

סחרחורת או סחרחורת תחושת-
קם אתה כאשר עילפון או סחרחורת תחושת או) התעלפות( התעלפות-
צמא מאוד מרגיש, דביק או מאוד יבש פה-
עייף או חלש מאוד מרגיש-
שתן ללא או מועט שתן מתן-
.מהירות לב פעימות-

: הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם האפשרי בהקדם לרופא ספר
)אנשים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע עשוי, מאוד שכיח( היפוגליקמיה

 או אינסולין עם זו תרופה נטילת בעת- ) היפוגליקמיה( בדם סוכר של נמוכות רמות•
).גליפיזיד או גלימפיריד כגון( סולפונילאוריאה

:הם בדם נמוכה סוכר לרמת אפשריים סימנים
מטושטשת ראייה-
מעקצצות שפתיים-

חיוור נראה, מזיע, רועד-
.מבולבל או חרדה תחושת או הרוח במצב שינוי-

.לעיל מהסימנים אחד לך יש אם לעשות ומה בדם נמוכות סוכר ברמות לטפל איך לך יגיד שלך הרופא

)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עלולות, שכיחות( השתן בדרכי דלקות
:למשל, השתן בדרכי חמור לזיהום סימנים הם אלו•

צמרמורות או/ו חום-
)שתן מתן( מים העברת בעת צריבה תחושת-
.בצד או בגב כאבים-

.מיד לרופא ספר, בשתן דם רואה אתה אם, נדיר שזה למרות

: לבד קנאגליפלוזין נטילת בעת אחרות לוואי תופעות
)אנשים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע עלול( מאוד שכיח

.בנרתיק בשמרים זיהום•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
)שמרים זיהום( העורלה או הפין של אדמומיות או פריחה•
 במתן דחוף צורך, יותר גדולות בכמויות או יותר גבוהה בתדירות שתן מתן כולל( שתן במתן שינויים•

)בלילה שתן במתן צורך, שתן
עצירות
צמא מרגיש
)בחילה( חולה מרגיש

•
•
•



 הדם תאי בכמות ועלייה) כולסטרול( בדם השומן ברמות שינויים להראות עשויות דם בדיקות•
).המטוקריט( בדם האדומים

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
שלפוחיות או נוזל נוזל, מורמות בליטות ולכלול מגרד להיות עשוי זה-  אדום עור או פריחה•

כוורות•

 או) אוריאה או בקריאטינין עלייה( הכליות לתפקוד הקשורים שינויים להראות עשויות דם בדיקות•
באשלגן עלייה

 הפוספט ברמת העצם בשבר עלייה להראות עשויות דם בדיקות
בדם

 גפיים קטיעות) שלך מהגוף נוזלים מדי יותר של מאיבוד כתוצאה בעיקר( כליות ספיקת אי
 למשוך קושי-  פימוזיס לב למחלת גבוה בסיכון אתה אם במיוחד) הבוהן של בעיקר( תחתונות

.הפין קצה סביב העורלה את לאחור
.השמש לאור חשיפה לאחר עור תגובות

•
•
•
•
•
•

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
 או המין איברי של רכות רקמות של חמור זיהוםFournier,  של גנגרנה או הפרינאום של נמק דלקת•

.הטבעת לפי המין איברי שבין באזור

canagliflozin: עבור תוארו שלא בלבד מטפורמין נטילת בעת לוואי תופעות
תיאבון ואובדן בטן כאבי, שלשולים), הקאות( חולה), בחילה( בחילה תחושת: מאוד נפוץ•

)טעם הפרעת( מתכתי טעם: נפוץ
), אדומים דם תאי של נמוכה ספירה-  לאנמיה לגרום עלול( רמותB12 בוויטמין ירידה: מאוד נדיר

.וגרד), שלך בכבד בעיה( הפטיטיס, כבד בתפקודי הפרעות

•
•

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

: בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcard www.mhra.gov.ukשל הצהוב הכרטיס את לחפש או  MHRAב Play-Google

 של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה, לוואי תופעות על דיווח ידי עלStore App .Apple  או
.זו תרופה

Vokanamet את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 התפוגה תאריךEXP.  לאחר והקרטון הבקבוק על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס

.צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן אין

.חבלה סימני מראה או פגומה האריזה אםVokanamet - ב להשתמש אין

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילVokanamet  מה
.הידרוכלוריד ומטפורמין קנאגליפלוזין הם הפעילים החומרים•

 של ג"מ-50 ל ערך שווהcanagliflozin ,hemihydrate  מכילה ג"מ850 /ג"מ50  של טבליה כל-
canagliflozinשל ג"מ-850 ו  hydrochloride.metformin



 של ג"מ-50 ל ערך שווהcanagliflozin ,hemihydrate  מכילה ג"מ1,000 /ג"מ50  של טבליה כל-
canagliflozinהידרוכלוריד מטפורמין של ג"מ-1,000 ו.

:הם המרכיבים שאר
.סטארט ומגנזיום קרוסקרמלוז נתרן, היפרומלוז, מיקרו-גבישית תאית: טבליות ליבת-

:סרט ציפוי
(E171),  טיטניום תחמוצת דו, טלק), אלכוהול ויניל(פולי3350,  מאקרוגול: ג"מ850 /ג"מ50  טבליות-

(E172). שחור ברזל ותחמוצת(E172)  אדום ברזל תחמוצת
 טיטניום תחמוצת דו, טלק), אלכוהול ויניל(פולי3350,  מאקרוגול: ג"מ1,000 /ג"מ50  טבליות
,(E171)צהובה ברזל תחמוצת  ,(E172)אדום ברזל ותחמוצת .(E172)

•

-

-

האריזה ותכולתVokanamet  נראה איך
, קפסולה בצורת, ורודות הן) טבליות( סרט מצופות ג"מ850 /ג"מVokanamet 50  טבליות•

.השני בצד"358" ו אחד בצד"CM"  עם ומוטבעות, מ"מ20  באורך
, כמוסה בצורת', בז בצבע הן) טבליות( סרט מצופות ג"מ1,000 /ג"מVokanamet 50  טבליות
.השני בצד"551" ו אחד בצד"CM"  עם ומוטבעות, מ"מ21  באורך

•

180  של מרובי-אריזה וקרטונים, טבליות-60 ו20  של קרטונים הם האריזה גדלי. לילדים עמידה סגירה עם.
Vokanamet בבקבוקי זמיןHDPE ) אחד כל טבליות60  המכילים בקבוקים(3  טבליות

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

Ltd-Cilag  שיווק אישור בעל
Janssen

Wycombe High Way Farm
Holmers50-100

בקינגהמשייר
4EGHP12

ּברְִיטנִַיהָ

יצַרןָ
SpA-CilagJanssen
יאנסן סי דרך

מישל סן בורגו
לטינה04100

אִיטלִַיהָ

:המפיץ עם קשר צור אנא, זו תרופה על מידע לכל

Road, Park, Milton Science
Limited, Cambridge

PharmaceuticalsNapp
0ABCB4 ', קיימברידג

44+1223424444 ': טל

08007318450  טלפון, ברייל או תקליטור, קלטת, גדולות באותיות למידע

-10/2021.ב עודכן זה עלון


