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مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

النشرةهذه في هو ما
استخدامهيتم ولماذا  Vokanametهو ما 1.

Vokanametتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

Vokanametتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Vokanametتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهيتم ولماذا  Vokanametهو ما 1.

معاً يعمالن دواءان هذان . metforminو  canagliflozinمختلفتين ، فعالتين مادتين على  Vokanametيحتوي

لدى القلب أمراض من الوقاية في المساعدة ويمكنهما الدم في  )السكر(الجلوكوز مستويات لخفض مختلفة بطرق

2.النوع من السكري بداء المصابين البالغين

األنسولين مثل (2 النوع من السكري داء لعالج تستخدمها قد أخرى أدوية مع أو بمفرده الدواء هذا استخدام يمكن

أو  glimepirideمثل [ sulphonylureaأو  ]linagliptinأو  saxagliptinأو  sitagliptinمثل [ 4DPP-مثبط أو

glipizide[ ،  أوpioglitazone(  أكثر أو واحداً تتناول بالفعل تكون قد الدم. في السكر مستويات تخفض التي

السكر نسبة في التحكم يمكن ال عندما  Vokanametيستخدم 2. النوع من السكري مرض لعالج األدوية هذه من

من كل بالفعل تتناول كنت إذا األخرى. السكري أدوية مع أو بمفرده الميتفورمين بواسطة كاف ٍبشكل الدم في

canagliflozin  وmetformin  لـ فيمكن مفردة ، كأقراصVokanamet  واحد.قرص في استبدالها

ممرضتك.أو طبيبك يقدمها التي الرياضية والتمارين الغذائي بالنظام المتعلقة النصائح اتباع في االستمرار المهم من

2؟النوع من السكري مرض هو ما

جسمك ينتجه الذي واألنسولين األنسولين ، من كافية كمية جسمك فيها ينتج ال حالة هو 2 النوع من السكري داء

في  )الجلوكوز(السكر يتراكم هذا ، يحدث عندما السكر. من الكثير ينتج أن أيضاً لجسمك يمكن ينبغي. كما يعمل ال

والبتر.والعمى الكلى وأمراض القلب أمراض مثل خطيرة طبية حاالت إلى ذلك يؤدي أن يمكن الدم.

Vokanametتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج الذي ما 2.

Vokanametتأخذ ال
(الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو الميتفورمين أو  canagliflozinتجاه حساسية من تعاني كنت إذا•

)6القسم في المدرجة
الكبدفي مشاكل لديك كان إذا

الكلىوظائف في شديد قصور من تعاني كنت إذا

 ، )الدمفي السكر نسبة ارتفاع (الشديد الدم سكر فرط المثال ، سبيل على المنضبط ، غير السكري مرض من تعاني كنت إذا

بالالكتيك.اإلصابة مخاطر "انظر (اللبني والحماض السريع ، الوزن وفقدان واإلسهال ، والقيء ، والغثيان ،

•
•
•
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األجسام "تسمى مواد فيها تتراكم حالة هو الكيتوني الحماض الكيتوني. الحماض أو  )أدناه"الحماض

والتنفس المعدة ، آالم األعراض تشمل السكري. بغيبوبة اإلصابة إلى تؤدي أن ويمكن الدم في  "الكيتونية

التنفس.في معتادة غير فاكهية رائحة ظهور أو والنعاس ، والعميق ، السريع

شديدةعدوى من تعاني كنت إذا

أو األمد طويل اإلسهال بسبب المثال سبيل على  ، )الجفاف(جسمك من الماء من الكثير فقدت إذا

متتاليةمرات عدة تقيأت إذا أو الشديد ،

الغيبوبةقبل السكري مرض لديك كان إذا

 "الصدمة"مثل الدموية ، الدورة في شديدة مشاكل من تعاني كنت أو قلبية بنوبة مؤخراً أصبت إذا
التنفسفي صعوبات أو

تعاني كنت إذا  )آلخروقت من أو يوم كل إما (بكثرة الكحول تشرب كنت إذا

مؤخراً.به أصبت أو القلب في قصور من

•
•

•
•

•
•

مخاطر واالحتياطات: التحذيرات

اللبنيبالحماض اإلصابة

كانت إذا خاصة ًاللبني ، الحماض تسمى جداً خطيرة ولكنها جداً ، نادرة جانبية آثاراً  Vokanametيسبب قد

المنضبط ، غير السكري مرض مع أيضاً اللبني بالحماض اإلصابة خطر يزداد صحيح. بشكل تعمالن ال الكليتان

 ، )أدناهالمعلومات من المزيد انظر (والجفاف الكحول ، تناول أو طويلة لفترات والصيام الخطيرة ، وااللتهابات

أمراض  مثل (باألكسجين اإلمداد في نقص لديه الجسم من جزء فيها يكون طبية حاالت وأي الكبد ومشاكل

.)الحادةالقلب
التعليمات.من مزيد على للحصول طبيبك إلى تحدث سبق ، مما أي عليك انطبق إذا

في كبيرة خسارة (الجفافمع تترافق قد حالة من تعاني كنت إذا  Vokanametتناول عن مؤقتاً توقف

من أقل سوائل تشرب كنت إذا أو للحرارة التعرض الحمى ، اإلسهال ، الشديد ، القيء مثل (الجسم سوائل

التعليمات.من لمزيد طبيبك إلى تحدث المعتاد.

إذا الفور على مستشفى أقرب إلى اذهب أو الطبيب إلى وتحدث  Vokanametتناول عن توقف
أعراض تشمل غيبوبة. إلى تؤدي قد الحالة هذه ألن اللبني ،الحماض أعراض بعض من تعاني كنت

يلي:ما اللبني الحماض

التقيؤ•

)البطنفي آالم (المعدة في آالم•
العضالتتشنجات•

الشديدالتعب مع الراحة بعدم عام شعور•

التنفسفي صعوبة•

القلبوضربات الجسم حرارة درجة انخفاض•

المستشفى.في معالجتها ويجب طارئة طبية حالة اللبني الحماض يعد

العالج:وأثناء  Vokanametتناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

.)الجفافعالمات على للتعرف 4 القسم انظر (الجفاف من للوقاية به القيام يمكنك ما حول•
الحالة.هذه لعالج  Vokanametاستخدام ينبغي ال ألنه 1 النوع من السكري مرض من تعاني كنت إذا•

شديد ، عطش أو المعدة ، في آالم أو المرض ، أو بالغثيان الشعور أو للوزن ، سريع فقدان من تعاني كنت إذا•

حلو طعم أو أنفاسك ، في حلوة رائحة أو عادي ، غير تعب أو نعاس أو ارتباك ، أو وعميق ، سريع تنفس أو

مستشفى أقرب إلى اذهب أو الطبيب إلى تحدث عرقك ، أو لبولك مختلفة. رائحة أو فمك في معدني أو

ولكنها نادرة مشكلة وهي -  "السكريالكيتوني الحماض "على عالمة األعراض هذه تكون قد الفور. على

"مستويات زيادة بسبب السكري مرض مع لها تتعرض أن يمكن األحيان بعض في للحياة ومهددة خطيرة
الكيتوني بالحماض اإلصابة خطر يزداد قد االختبارات. في تظهر والتي الدم ، أو البول في  "الكيتونيةاألجسام

في المفاجئ االنخفاض أو الجفاف ، أو الكحول ، استهالك في اإلفراط أو طويلة ، لفترات الصيام مع السكري

خطير.مرض أو كبرى جراحة بسبب األنسولين إلى الحاجة زيادة أو األنسولين ، جرعة

دماغيةبسكتة أصبت إذا أو القلب في خطير مرض من الماضي في عانيت قد كنت إذا

في انخفاض من تعاني كنت أو  )الدمضغط ارتفاع مضادات (الدم ضغط لخفض أدوية تتناول كنت إذا

و األخرى األدوية "في أدناه المعلومات من مزيد إعطاء يتم . )الدمضغط انخفاض (الدم ضغط

"Vokanamet.

السفلية.األطراف أحد بتر لديك كان إذا

•
•

•



الكافي والترطيب بالقدم العناية بخصوص أخرى نصيحة بأي وااللتزام بانتظام قدميك فحص المهم من•

أي الحظت إذا الفور على طبيبك إخطار عليك يجب بك. الخاص الصحية الرعاية أخصائي يقدمه الذي

أن إلى الدراسات بعض تشير قدميك. في ألم أو حنان أي من تعاني كنت إذا أو اللون ، في تغير أو جروح

القدم إصبع بتر رئيسي بشكل (السفلية األطراف بتر خطر في ساهم قد يكون قد  canagliflozinتناول

.)القدمووسط
تورم أو االحمرار ، أو الرقة ، أو األلم ، أعراض من مجموعة عليك ظهرت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

بتوعك الشعور أو الحرارة درجة في ارتفاع مع والشرج التناسلية األعضاء بين المنطقة أو التناسلية األعضاء

الحياة ، تهدد حتى أو خطيرة ولكنها نادرة عدوى وجود على عالمة األعراض هذه تكون أن يمكن عام. بشكل

غرغرينا عالج يجب الجلد. تحت األنسجة تدمر التي فورنييه غرغرينا أو للعجان الناخر اللفافة التهاب تسمى

الفور.على فورنييه

رائحةأو عادية غير إفرازات أو حكة أو تهيج مثل التناسلية األعضاء في فطرية عدوى عالمات لديك كانت إذا

منك يطلب قد الحرارة. درجة في ارتفاع مع البولية المسالك أو الكلى في خطيرة عدوى من تعاني كنت إذا

تتعافى.حتى  Vokanametتناول عن التوقف طبيبك

•

•

•

الكلىوظيفة
طبيبك سيقوم . Vokanametبـ العالج وأثناء تناوله في البدء قبل الدم فحص طريق عن كليتيك فحص سيتم

من تعاني كنت إذا أو   /ومسناً كنت إذا متكرر بشكل أو السنة في األقل على واحدة مرة الكلى وظائف بفحص

الكلى.وظائف تدهور

جراحة
ولبعض اإلجراء أثناء  Vokanametتناول عن التوقف عليك يجب كبرى ، جراحية عملية إجراء إلى بحاجة كنت إذا

.Vokanametمع العالج تستأنف ومتى تتوقف أن يجب متى طبيبك سيقرر بعده. الوقت

تناول عن التوقف أثناء الدم في السكر نسبة على للسيطرة آخر عالج أي إلى بحاجة كنت إذا ما طبيبك سيقرر

Vokanamet . بعناية.طبيبك تعليمات تتبع أن المهم من

البولجلوكوز
الدواء.هذا تناول أثناء  )الجلوكوز(للسكر إيجابياً بولك سيختبر  ، canagliflozinبها يعمل التي الطريقة بسبب

والمراهقوناألطفال
غير البيانات ألن عاماً ، 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال  Vokanametباستخدام ينصح ال

المرضى.هؤالء في متوفرة

Vokanametو األخرى األدوية
األشعة سياق في المثال سبيل على الدم ، مجرى في اليود على يحتوي تباين وسيط حقن إلى بحاجة كنت إذا

متى طبيبك سيقرر الحقن. وقت في أو قبل  Vokanametتناول عن التوقف عليك يجب الفحص ، أو السينية

.Vokanametمع عالقتك تستأنف ومتى التوقف عليك يجب

يمكن الدواء هذا ألن هذا أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

هذا عمل طريقة على األخرى األدوية بعض تؤثر أن يمكن أيضاً ، األخرى. األدوية بعض عمل طريقة على يؤثر أن

إلى طبيبك يحتاج قد أو الكلى ، وظائف وفحوصات الدم في الجلوكوز اختبارات من المزيد إلى تحتاج قد الدواء.

يلي:ما ذكر خاص بشكل المهم من . Vokanametجرعة تعديل

في طبيبك يرغب قد - السكري لمرض  )غليبيزيدأو غليميبيريد مثل (يوريا سلفونيل أو األنسولين•

)الدمسكر نقص (لديك الدم في السكر مستوى انخفاض لتجنب جرعتك تقليل

(جون سانت نبتة  )البولمدرات (البول إنتاج من تزيد التي األدوية
.)االكتئابلعالج يستخدم عشبي دواء

أو إيفافيرينز  )النوباتعلى للسيطرة المستخدمة األدوية (فينوباربيتال أو فينيتوين ، كاربامازيبين ،

)البشريةالمناعة نقص فيروس عدوى لعالج المستخدمة األدوية (ريتونافير
.)السللعالج يستخدم حيوي مضاد (ريفامبيسين

•
•
•
•
•



."الدواءهذا تناول "3 ، القسم انظر . )الدمفي الكوليسترول مستويات لخفض يستخدم دواء (كوليسترامين•

مستوى فحص يلزم قد . )معينةقلبية لمشاكل المستخدمة األدوية (الديجيتوكسين أو الديجوكسين

.Vokanametمع تناوله تم إذا دمك في الديجيتوكسين أو الديجوكسين

على تحتوي التي األدوية  )الدمجلطة تكوين خطر من يقلل للدم مميع دواء (دابيجاتران

لعالج يستخدم دواء (سيميتيدين . "الكحولمع  "Vokanametقسم انظر الكحول.

.)المعدةمشاكل
 )الربوأو الشديد الجلد التهاب مثل الحاالت ، من متنوعة مجموعة لعالج تسُتخدم (الكورتيكوستيرويدات

االستنشاق.أو الحقن أو الفم طريق عن تعُطى التي

األلم لعالج المستخدمة األدوية الربو. لعالج المستخدمة  )تيربوتالينأو سالبوتامول مثل (2 بيتا ناهضات

)والسيليكوكسيباإليبوبروفين مثل  ، 2COX-ومثبطات الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات (وااللتهابات

مستقبالت ومضادات لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم مثبطات (الدم ضغط ارتفاع لعالج األدوية بعض

.)2األنجيوتنسين

•

•
•
•
•

•
•

•

Vokanametالكحول مع
اللبني. بالحماض اإلصابة خطر من يزيد قد ذلك ألن الدواء هذا تناول أثناء الكحول تناول في اإلفراط تجنب

."واالحتياطاتالتحذير "قسم انظر

والرضاعةالحمل
للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

تناوله.في االستمرار أو الدواء هذا تناول قبل المشورة على

أفضل حول طبيبك إلى تحدث الحمل. أثناء  ، Vokanametمكونات أحد  ، Canagliflozinاستخدام ينبغي ال

حامل.أنك تعرف أن بمجرد  Vokanametبدون الدم في السكر نسبة في للتحكم طريقة

أو الدواء هذا تناول عن ستتوقف كنت إذا ما حول طبيبك إلى تحدث مرضعة. كنت إذا الدواء هذا تناول عدم يجب

الطبيعية.الرضاعة عن تتوقف

الماكناتواستعمال السياقة
تم فقد ذلك ، ومع اآلالت. أو األدوات واستخدام والدورة القيادة على القدرة على ضئيل تأثير أو تأثير له .ليس

أو األدوات استخدام أو الدراجة ، ركوب أو القيادة ، على قدرتك على يؤثر قد مما الدوار ، أو الدوار عن اإلبالغ

Vokanametاآلالت

أو  glimepirideمثل ( sulphonylureasتسمى السكري لمرض أخرى أدوية مع  Vokanametتناول يؤدي أن يمكن

glipizide(  الدم في السكر نسبة انخفاض خطر زيادة إلى األنسولين أو) وضوح عدم العالمات تشمل . )الدمسكر نقص

ذلك يؤثر قد االرتباك. أو بالقلق الشعور أو المزاج ، تغير أو الشحوب ، أو التعرق ، أو االرتعاش ، أو الشفاه ، وخز أو الرؤية ،

عالمات أي عليك ظهرت إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر آالت. أو أدوات أي واستخدام القيادة ، على قدرتك على

الدم.في السكر نسبة النخفاض

الصوديومعلى  Vokanametيحتوي

الصوديوممن خال "أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

".

Vokanametتأخذ كيف 3.

تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر الصيدلي. أو طبيبك أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.

تأخذكم

اليوم.في مرتين واحد قرص هي  Vokanametجرعة•

والميتفورمين  canagliflozinوكمية حالتك حسب ستتناولها التي  Vokanametقوة تختلف•

الدم.في السكر نسبة في للتحكم الالزمة

لك.المناسبة القوة طبيبك لك سيصف •



الدواءهذا تناول

بالماء.كامال ًالقرص ابتلع•

في باضطراب إصابتك في فرصتك تقليل إلى ذلك سيؤدي وجبة. مع اللوحي جهازك تناول األفضل من•

المعدة.

تناوله.تذكر على هذا سيساعدك يوم. كل األوقات نفس في تأخذه أن حاول

تناول عليك فيجب الكوليسترامين ، مثل الكوليسترول لخفض دواء أي مع الدواء هذا طبيبك وصف إذا

خفض دواء تناول من ساعات 6 إلى ساعات 4 بعد أو األقل على واحدة ساعة قبل الدواء هذا

الكوليسترول.

•
•

توجيهات حسب األدوية جميع تأخذ أن تذكر الجلوكوز. لخفض آخر دواء مع  Vokanametطبيبك يصف قد

لصحتك.النتائج أفضل لتحقيق طبيبك

الرياضةوممارسة الغذائي النظام

والتمارين الغذائي بالنظام المتعلقة النصائح اتباع إلى بحاجة زلت ما لديك ، السكري مرض على السيطرة في للمساعدة

لمرضى الوزن في للتحكم غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا الخصوص ، وجه على الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك من الرياضية

الدواء.هذا تناول أثناء اتباعه في فاستمر السكري ،

يجبمما أكثر  Vokanametتأخذ كنت إذا
الحماض من تعاني فقد الدواء ، هذا من المزيد تناولت إذا الميتفورمين ، على يحتوي  Vokanametألن نظراً

غيبوبة. إلى يؤدي قد اللبني الحماض ألن المستشفى ، في فوري عالج إلى تحتاج فقد لك ، هذا حدث إذا اللبني.

التعب مع الراحة بعدم العام والشعور العضالت وتشنجات المعدة وآالم القيء اللبني الحماض أعراض تشمل

عن توقف القلب. وضربات الجسم حرارة درجة انخفاض في األخرى األعراض تتمثل التنفس. صعوبة أو الشديد

معك.الدواء علبة خذ . )2القسم انظر (الفور على مستشفى أقرب أو بالطبيب واتصل فوراً الدواء هذا تناول

Vokanametتأخذ أن نسيت إذا
الجرعة فتجاوز التالية ، الجرعة وقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. حالما فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا•

الفائتة.

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال •

Vokanametتناول عن توقفت إذا
دون الدواء هذا تناول عن تتوقف ال الدواء. هذا تناول عن توقفت إذا لديك الدم في السكر مستويات ترتفع قد

أوال.ًطبيبك إلى التحدث

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

إذا الفور على مستشفى أقرب إلى اذهب أو الطبيب إلى وتحدث  Vokanametتناول عن توقف
التالية:الخطيرة الجانبية اآلثار من أي لديك كان

قد  )شخص1000 كل من 1 حتى لدى يظهر قد نادر ، (شديد تحسسي فعل رد

يلي:ما شديد تحسسي فعل لرد المحتملة العالمات تشمل

البلع.أو التنفس في صعوبة إلى يؤدي قد الذي الحلق أو اللسان أو الفم أو الشفتين أو الوجه انتفاخ•

)شخص10000 كل من 1 يصيب قد جداً ، نادر (اللبني الحماض
التحذيرات "قسم انظر (اللبني الحماض يسمى جداً خطير ولكنه جداً نادراً جانبياً عرضاً  Vokanametيسبب قد

إلى اذهب أو الطبيب إلى وتحدث  Vokanametتناول عن توقف عليكيجب هذا ، حدث إذا . )"واالحتياطات

غيبوبة.حدوث إلى يؤدي قد اللبني الحماض أن حيث الفورعلى مستشفى أقرب

 )شخص1000 كل من 1 يصيب قد نادر ، (السكري الكيتوني الحماض
:)2القسم أيضاً انظر (السكري الكيتوني الحماض عالمات هي هذه



-

-

-

-

-

-

-

-

-

الوزن فقدان أو البول في  "الكيتونأجسام "مستويات زيادة

الدمفي السريع

الشعور أو بالغثيان الشعور

المعدةفي بألم

الشديدالعطش

في وعميق سريع ارتباك

التنفس

العاديغير التعب أو النعاس

العرق.أو البول عن مختلفة رائحة أو فمك في معدني أو حلو طعم أنفاسك ، في حلوة رائحة

بفوكاناميت العالج إيقاف الطبيب يقرر قد الدم. في الجلوكوز مستوى عن النظر بغض هذا يحدث قد

دائم.أو مؤقت بشكل

)شخص100 كل من 1 يصيب قد شائع ، غير (الجفاف
 )فأكثرعاماً 75 (السن كبار عند األحيان من كثير في هذا يحدث . )الجفاف(الجسم من السوائل من الكثير فقدان•

. )البولمدرات (الماء أقراص يتناولون الذين واألشخاص الكلى في مشاكل من يعانون الذين واألشخاص

هي:للجفاف المحتملة العالمات

الدوارأو بالدوخة الشعور -

الوقوفعند اإلغماء أو بالدوار الشعور أو  ء)إغما(إغماء -

الشديدبالعطش الشعور الفم ، في لزج أو شديد جفاف -

التعبأو الشديد بالضعف الشعور -

التبولعدم أو قليال التبول -

القلب.ضربات سرعة -

نقص التالية: الجانبية اآلثار من أي لديك كان إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك أخبر
)أشخاص10 كل من 1 من أكثر على يؤثر قد جداً ، شائع (الدم سكر

أو األنسولين مع الدواء هذا تناول عند -  )الدمسكر نقص (الدم في السكر مستويات انخفاض•

.)غليبيزيدأو غليميبيريد مثل (يوريا السلفونيل
هي:الدم في السكر نسبة النخفاض المحتملة العالمات

الرؤيةوضوح عدم -

الشفاهوخز -

اللونشاحب تعرق ، رجفة ، -

االرتباك.أو بالقلق الشعور أو المزاج في تغير -

العالمات من أي لديك كان إذا تفعل وماذا الدم في السكر مستويات انخفاض عالج بكيفية طبيبك سيخبرك

أعاله.المذكورة

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد شائعة ، (البولية المسالك التهابات
المثال:سبيل على البولية ، المسالك في شديدة عدوى على عالمات هذه•

قشعريرةأو   /وحمى -

التبول.عند حرقان -

جانبك.أو ظهرك في ألم -

الفور.على طبيبك أخبر بولك ، في دماً رأيت إذا شائع ، غير أنه من الرغم على

شائعة بمفرده:  canagliflozinتناول عند أخرى جانبية آثار

.)أشخاص10 كل من 1 من أكثر على تؤثر قد (جداً
الفطري.المهبل التهاب•

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
)الخميرةعدوى (القلفة أو القضيب في احمرار أو جلدي طفح•
الحاجة للتبول ، الملحة الحاجة أكبر ، بكميات أو متكرر بشكل التبول ذلك في بما (التبول في تغيرات•

)الليلفي للتبول
إمساك

بالعطشالشعور

بالغثيان.الشعور

•
•
•



الدم خاليا كمية في وزيادة  )الكوليسترول(الدم في الدهون مستويات في تغيرات الدم اختبارات تظهر قد•

.)الهيماتوكريت(الدم في الحمراء

)شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة غير
بثورأو سائل ناز أو بارزة نتوءات ويتضمن للحكة مثيراً هذا يكون قد - الجلد احمرار أو جلدي طفح•

قشعريرة•

زيادة أو  )اليورياأو الكرياتينين زيادة (الكلى بوظائف متعلقة تغييرات الدم اختبارات تظهر قد•

البوتاسيوم

لديك. الدم فوسفات مستوى في زيادات الدم اختبارات تظهر قد

العظامكسر

(السفلية األطراف بتر  )الجسممن السوائل من الكثير فقدان نتيجة رئيسي بشكل (الكلوي الفشل
في صعوبة - القلب بأمراض اإلصابة لخطر معرضاً كنت إذا خاصة  )القدمإصبع من رئيسي بشكل

القضيب.طرف حول القلفة سحب

الشمس.ألشعة التعرض بعد الجلد فعل ردود

•
•
•
•
•
•

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
األعضاء في الرخوة األنسجة في خطيرة عدوى وهي فورنييه ، غرغرينا أو العجان منطقة في الناخر اللفافة التهاب•

والشرج.التناسلية األعضاء بين الواقعة المنطقة أو التناسلية

:canagliflozinلـ وصفها يتم لم والتي بمفرده الميتفورمين تناول عند الجانبية اآلثار

الشهية.وفقدان المعدة ، آالم اإلسهال ،  ، ء)القي(المرض  ، )الغثيان(بالغثيان الشعور جداً: شائعة•

.)الذوقفي اضطراب (معدني طعم شائع:
 ، ء)الحمراالدم خاليا عدد انخفاض - الدم فقر تسبب قد (المستويات 12بفيتامين نقص جدا: نادرة

والحكة. ، )الكبدفي مشكلة (الكبد والتهاب الكبد ، وظائف واضطرابات

•
•

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلى: الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google

حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من . Store App Appleأو

الدواء.هذا سالمة

Vokanametتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

انتهاء تاريخ يشير . EXPبعد والكرتون الزجاجة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية

مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال

العبث.عالمات عليها ظهرت أو تالفة العبوة كانت إذا  Vokanametتستخدم ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Vokanametيحتويه ما
.hydrochloride metforminو  canagliflozinهي الفعالة المواد•

من مجم 50 يعادل ما هيمهيدرات كاناجليفلوزين على يحتوي مجم 850   /مجم50 قرص كل -

هيدروكلوريد.ميتفورمين من مجم 850 و كاناجليفلوزين



من ملغ 50 يعادل ما  ، hemihydrate canagliflozinعلى ملغ 1000   /ملغ50 من قرص كل يحتوي-

canagliflozin  هيدروكلوريد.ميتفورمين من ملغ 1000 و

هي:األخرى المكونات

وستيرات الصوديوم ، كروسكارميلوز بروبيل ، هيدروكسي الجريزوفولفين ، السليلوز القرص: قلب -

المغنيسيوم.

الفيلم:طالء

(E171التيتانيوم أكسيد ثاني التلك ،  ، )فينيلكحول (بولي 3350 ، ماكروغول مجم: 850   /مجم50 أقراص -
.)(E172األسود الحديد وأكسيد  )(E172األحمر الحديد أكسيد  ، )

التيتانيوم أكسيد ثاني التلك ،  ، )فينيلكحول (بولي 3350 ، ماكروغول مجم: 1،000   /مجم50 أقراص

E171)( ،  األصفر الحديد أكسيدE172)( ،  األحمر الحديد وأكسيدE172)(.

•

-

-

العبوةمحتويات هي وما  Vokanametيبدو كيف

كبسولة ، شكل على اللون ، وردية بالفيلم مغلفة  )أقراص(مجم 850   /مجم 50Vokanamet أقراص•

اآلخر.الجانب على  "358"و واحد جانب على  "CM"بـ ومزخرفة مم ، 20 بطول

طولها كبسولة ، شكل على بيج ،  )أقراص(بالفيلم مغلفة مجم 1،000   /مجم 50Vokanamet أقراص

اآلخر.الجانب على  "551"و واحد جانب على  "CM"بـ ومزخرفة مم ، 21

•

و 20 على تحتوي كرتونية عبوات عن عبارة العبوات أحجام لألطفال. مقاوم إغالق مع  HDPEزجاجات في  Vokanametيتوفر

.ً)قرصا60 منها كل تحتوي عبوات 3 (قرصاً 180 على تحتوي متعددة كرتونية وعبوات قرصاً ، 60

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد
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