
Vokanamet 50 mg/850 mg филмирани таблетки 
Vokanamet 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки

канаглифлозин/метформин хидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 

съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

- Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако техните 
признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява Vokanamet и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vokanamet
3. Как да приемате Vokanamet
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате Vokanamet
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява Vokanamet и за какво се използва

Vokanamet съдържа две различни активни вещества, канаглифлозин и метформин. Това са две лекарства, които работят 

заедно по различни начини за понижаване на нивата на кръвната глюкоза (захар) и могат да помогнат за 

предотвратяване на сърдечни заболявания при възрастни с диабет тип 2.

Това лекарство може да се използва самостоятелно или заедно с други лекарства, които може да използвате за 
лечение на диабет тип 2 (като инсулин, инхибитор на DPP-4 [като ситаглиптин, саксаглиптин или линаглиптин], 
сулфанилурея [като глимепирид или glipizide] или пиоглитазон), които понижават нивата на кръвната захар. Може 
вече да приемате един или повече от тях за лечение на диабет тип 2. Vokanamet се използва, когато кръвната Ви захар 
не може да бъде адекватно контролирана от метформин самостоятелно или заедно с други лекарства за диабет. Ако 
вече приемате и канаглифлозин, и метформин като единични таблетки, Vokanamet може да ги замени в една таблетка.

Важно е да следвате съветите относно диетата и упражненията, дадени от Вашия лекар или медицинска сестра.

Какво е диабет тип 2?
Диабет тип 2 е състояние, при което тялото ви не произвежда достатъчно инсулин и инсулинът, който тялото ви произвежда, не 

работи толкова добре, колкото би трябвало. Вашето тяло също може да произвежда твърде много захар. Когато това се случи, 

захарта (глюкозата) се натрупва в кръвта. Това може да доведе до сериозни медицински състояния като сърдечни заболявания, 

бъбречни заболявания, слепота и ампутация.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Vokanamet

Не приемайте Vokanamet
• ако сте алергични към канаглифлозин, метформин или към някоя от останалите съставки на това лекарство 

(изброени в точка 6)

ако имате проблеми с черния дроб

ако имате силно намалена бъбречна функция
ако имате неконтролиран диабет, с например тежка хипергликемия (висока кръвна захар), гадене, 
повръщане, диария, бърза загуба на тегло, лактатна ацидоза (вижте „Риск от лактатна

•
•
•
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ацидоза” по-долу) или кетоацидоза. Кетоацидозата е състояние, при което вещества, наречени "кетонни тела", 
се натрупват в кръвта и което може да доведе до диабетна прекома. Симптомите включват болки в стомаха, 
бързо и дълбоко дишане, сънливост или дъхът ви, развиващ необичайна плодова миризма.

ако имате тежка инфекция
ако сте загубили много вода от тялото си (дехидратация), напр. поради продължителна или тежка 
диария, или ако сте повръщали няколко пъти подред
ако имате диабетна предкома
ако наскоро сте имали сърдечен удар или имате тежки проблеми с кръвообращението, като 
„шок“ или затруднено дишане
ако пиете алкохол в прекомерно количество (или всеки ден, или от време на време), ако 

имате или наскоро сте имали сърдечна недостатъчност.

•
•

•
•

•
•

Предупреждения и предпазни 

мерки Риск от лактатна ацидоза

Vokanamet може да причини много рядък, но много сериозен страничен ефект, наречен лактатна ацидоза, особено ако 

бъбреците Ви не работят правилно. Рискът от развитие на лактатна ацидоза също се увеличава при неконтролиран диабет, 

сериозни инфекции, продължително гладуване или прием на алкохол, дехидратация (вижте допълнителна информация по-

долу), проблеми с черния дроб и всякакви медицински състояния, при които част от тялото има намалено снабдяване с 

кислород ( като остро тежко сърдечно заболяване).

Ако някое от горните се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар за допълнителни инструкции.

Временно спрете приема на Vokanamet, ако имате състояние, което може да е свързано с дехидратация(
значителна загуба на телесни течности) като тежко повръщане, диария, треска, излагане на топлина или ако пиете 
по-малко течности от нормалното. Говорете с Вашия лекар за допълнителни инструкции.

Спрете приема на Vokanamet и говорете с лекар или отидете незабавно в най-близката болница, ако почувствате 

някои от симптомите на лактатна ацидоза,тъй като това състояние може да доведе до кома. Симптомите на лактатна 

ацидоза включват:

• повръщане

• болки в стомаха (коремна болка)
• мускулни крампи

• общо усещане за неразположение със силна умора
• затруднено дишане
• намалена телесна температура и сърдечен ритъм

Лактатната ацидоза е спешна медицинска помощ и трябва да се лекува в болница.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Vokanamet и по време на лечението:

• за това какво можете да направите, за да предотвратите дехидратация (вижте раздел 4 за признаци на дехидратация).

• ако имате диабет тип 1, тъй като Vokanamet не трябва да се използва за лечение на това състояние.

• ако почувствате бърза загуба на тегло, гадене или повръщане, болка в стомаха, прекомерна жажда, бързо и 
дълбоко дишане, объркване, необичайна сънливост или умора, сладка миризма в дъха ви, сладък или метален 
вкус в устата или различна миризма на урината или потта, говорете с лекар или незабавно отидете в най-
близката болница. Тези симптоми може да са признак на „диабетна кетоацидоза“ – рядък, но сериозен, понякога 
животозастрашаващ проблем, който можете да получите при диабет поради повишени нива на „кетонни тела“ в 
урината или кръвта ви, наблюдавани при тестове. Рискът от развитие на диабетна кетоацидоза може да се 
увеличи при продължително гладуване, прекомерна консумация на алкохол, дехидратация, внезапно 
намаляване на дозата на инсулин или по-висока нужда от инсулин поради тежка операция или сериозно 
заболяване.

ако някога сте имали сериозно сърдечно заболяване или ако сте имали инсулт

ако приемате лекарства за понижаване на кръвното налягане (антихипертензивни средства) или някога сте 
имали ниско кръвно налягане (хипотония). Повече информация е дадена по-долу в "Други лекарства и 
Vokanamet".

ако сте имали ампутация на долен крайник.

•
•

•



• Важно е редовно да проверявате краката си и да се придържате към всички други съвети относно грижата за краката и 

адекватната хидратация, дадени от вашия медицински специалист. Трябва незабавно да уведомите Вашия лекар, ако 

забележите някакви рани или обезцветяване, или ако почувствате нежност или болка в краката си. Някои проучвания 

показват, че приемът на канаглифлозин може да е допринесъл за риска от ампутация на долни крайници (главно 

ампутации на пръстите и средната част на стъпалото).

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако развиете комбинация от симптоми на болка, чувствителност, 
зачервяване или подуване на гениталиите или областта между гениталиите и ануса с треска или общо 
неразположение. Тези симптоми могат да бъдат признак на рядка, но сериозна или дори 
животозастрашаваща инфекция, наречена некротизиращ фасциит на перинеума или гангрена на Фурние, 
която разрушава тъканта под кожата. Гангрената на Фурние трябва да се лекува незабавно.
ако имате признаци на генитална гъбична инфекция като дразнене, сърбеж, необичайно течение или 
миризма

ако имате сериозна инфекция на бъбреците или пикочните пътища с треска. Вашият лекар може да Ви помоли 
да спрете приема на Vokanamet, докато не се възстановите.

•

•

•

Бъбречна функция

Бъбреците Ви ще бъдат изследвани чрез кръвен тест преди да започнете да приемате и по време на лечението с 
Vokanamet. Вашият лекар ще проверява бъбречната Ви функция поне веднъж годишно или по-често, ако сте в 
напреднала възраст и/или ако имате влошена бъбречна функция.

Хирургия

Ако имате нужда от тежка операция, трябва да спрете приема на Vokanamet по време на и за известно време 
след процедурата. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да възобновите лечението си с 
Vokanamet.

Вашият лекар ще реши дали имате нужда от друго лечение за контролиране на кръвната Ви захар, докато сте 
спрели приема на Vokanamet. Важно е да следвате внимателно инструкциите на Вашия лекар.

Глюкоза в урината

Поради начина на действие на канаглифлозин, урината ви ще бъде положителна за захар (глюкоза), докато приемате 
това лекарство.

Деца и юноши
Vokanamet не се препоръчва за деца и юноши под 18 години, тъй като няма данни 
за тези пациенти.

Други лекарства и Vokanamet
Ако имате нужда от инжектиране на контрастно вещество, което съдържа йод в кръвния Ви поток, например в 
контекста на рентгенова снимка или сканиране, трябва да спрете приема на Vokanamet преди или по време на 
инжектирането. Вашият лекар ще реши кога трябва да спрете и кога да започнете отново лечението си с Vokanamet.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства. Това е така, защото това лекарство може да повлияе на действието на някои други лекарства. Освен това някои 

други лекарства могат да повлияят на начина на действие на това лекарство. Може да имате нужда от по-чести изследвания на 

кръвната захар и бъбречната функция или може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на Vokanamet. Особено важно 

е да се спомене следното:

• инсулин или сулфанилурея (като глимепирид или глипизид) за диабет – Вашият лекар може да 
поиска да намали дозата Ви, за да избегне твърде ниско ниво на кръвната Ви захар 
(хипогликемия)
лекарства, които увеличават производството на урина (диуретици) жълт 

кантарион (билково лекарство, използвано за лечение на депресия)

карбамазепин, фенитоин или фенобарбитал (лекарства, използвани за контрол на гърчове) 

ефавиренц или ритонавир (лекарства, използвани за лечение на HIV инфекция)

рифампицин (антибиотик, използван за лечение на туберкулоза)

•
•
•
•
•



• холестирамин (лекарство, използвано за намаляване на нивата на холестерола в кръвта). Вижте точка 3, “Прием на това 

лекарство”.

дигоксин или дигитоксин (лекарства, използвани за определени сърдечни проблеми). Може да се наложи да се 

провери нивото на дигоксин или дигитоксин в кръвта Ви, ако се приема с Vokanamet.

дабигатран (лекарство за разреждане на кръвта, което намалява риска от образуване на кръвни 

съсиреци) лекарства, които съдържат алкохол. Вижте раздел “Воканамет с алкохол”. циметидин 

(лекарство, използвано за лечение на стомашни проблеми)

кортикостероиди (използвани за лечение на различни състояния, като тежко възпаление на кожата или при 
астма), които се дават през устата, като инжекция или при вдишване

бета-2 агонисти (като салбутамол или тербуталин), използвани за лечение на астма. лекарства, 
използвани за лечение на болка и възпаление (НСПВС и COX-2-инхибитори, като ибупрофен и 
целекоксиб)

някои лекарства за лечение на високо кръвно налягане (ACE инхибитори и ангиотензин II 
рецепторни антагонисти)

•

•
•
•
•

•
•

•

Vokanamet с алкохол
Избягвайте прекомерния прием на алкохол, докато приемате това лекарство, тъй като това може да увеличи риска от лактатна 

ацидоза. Вижте раздел „Предупреждение и предпазни мерки“.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, попитайте Вашия 
лекар или фармацевт за съвет, преди да приемете или продължите да приемате това лекарство.

Канаглифлозин, една от съставките на Vokanamet, не трябва да се използва по време на бременност. Говорете с Вашия 
лекар за най-добрия начин да контролирате кръвната си захар без Vokanamet веднага щом разберете, че сте бременна.

Не трябва да приемате това лекарство, ако кърмите. Говорете с Вашия лекар дали да спрете приема на 
това лекарство или да спрете кърменето.

Шофиране и работа с машини
Vokanamet не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране, каране на колело и работа с инструменти или машини. 

Съобщава се обаче за световъртеж или замаяност, които могат да повлияят на способността Ви да шофирате, да карате колело или да работите 

с инструменти или машини.

Приемът на Vokanamet с други лекарства за диабет, наречени сулфанилурейни производни (като глимепирид или глипизид) или инсулин, 

може да увеличи риска от ниска кръвна захар (хипогликемия). Признаците включват замъглено зрение, изтръпване на устните, треперене, 

изпотяване, блед вид, промяна в настроението или чувство на тревожност или обърканост. Това може да повлияе на способността ви да 

шофирате, да карате колело и да използвате всякакви инструменти или машини. Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако 

получите някакви признаци на ниска кръвна захар.

Vokanamet съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, което означава по същество „без 
натрий“.

3. Как да приемате Vokanamet

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Консултирайте се с Вашия лекар или 

фармацевт, ако не сте сигурни.

Колко да приемате
• Дозата на Vokanamet е една таблетка два пъти дневно.

• Силата на Vokanamet, която ще приемате, варира в зависимост от Вашето състояние и количеството 
канаглифлозин и метформин, необходими за контролиране на кръвната Ви захар.

Вашият лекар ще Ви предпише силата, която е подходяща за Вас.•



Прием на това лекарство

• Поглъщайте таблетката цяла с вода.
• Най-добре е да приемате таблетката си по време на хранене. Това ще намали шанса ви да имате стомашно 

разстройство.

Опитайте се да го приемате по едно и също време всеки ден. Това ще ви помогне да запомните да го вземете.

Ако Вашият лекар е предписал това лекарство заедно с лекарства за понижаване на холестерола, като 
холестирамин, трябва да приемате това лекарство най-малко 1 час преди или 4 часа до 6 часа след 
лекарството за понижаване на холестерола.

•
•

Вашият лекар може да предпише Vokanamet заедно с друго лекарство за понижаване на глюкозата. Не забравяйте да приемате всички 

лекарства според указанията на Вашия лекар, за да постигнете най-добри резултати за вашето здраве.

Диета и упражнения

За да контролирате диабета си, все пак трябва да следвате съветите за диета и упражнения от Вашия лекар, фармацевт 
или медицинска сестра. По-специално, ако спазвате диета за контрол на теглото при диабет, продължете да я следвате, 
докато приемате това лекарство.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vokanamet

Тъй като Vokanamet съдържа метформин, ако приемете повече от това лекарство, може да получите лактатна ацидоза. Ако 

това се случи с Вас, може да се нуждаете от незабавно болнично лечение, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома. 

Симптомите на лактатна ацидоза включват повръщане, болки в стомаха, мускулни крампи, общо усещане за нездравословност 

със силна умора или затруднено дишане. Допълнителни симптоми са намалена телесна температура и сърдечен ритъм. Спрете 

незабавно приема на това лекарство и незабавно се свържете с лекар или с най-близката болница (вижте точка 2). Вземете 

опаковката с лекарства със себе си.

Ако сте пропуснали да приемете Vokanamet

• Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е време за следващата доза, 

пропуснете пропуснатата доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.•

Ако спрете приема на Vokanamet
Нивата на кръвната Ви захар може да се повишат, ако спрете приема на това лекарство. Не спирайте приема на това 

лекарство, без първо да говорите с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете приема на Vokanamet и говорете с лекар или незабавно отидете в най-близката болница, ако имате 
някоя от следните сериозни нежелани реакции:

Тежка алергична реакция (рядка, може да засегне до 1 на 1000 души) Възможните 

признаци на тежка алергична реакция могат да включват:

• подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да доведе до затруднено дишане или 

преглъщане.

Лактатна ацидоза (много рядко, може да засегне до 1 на 10 000 души)
Vokanamet може да причини много рядка, но много сериозна нежелана реакция, наречена лактатна ацидоза (вижте раздел 

“Предупреждения и предпазни мерки”). Ако това се случи, трябваспрете приема на Vokanamet и говорете с лекар или незабавно 

отидете в най-близката болница, тъй като лактатната ацидоза може да доведе до кома.

Диабетна кетоацидоза (рядка, може да засегне до 1 на 1000 души) 
Това са признаците на диабетна кетоацидоза (вижте също точка 2):



-
-
-
-
-
-
-
-
-

повишени нива на "кетонни тела" в урината или кръвта Ви бърза 
загуба на тегло
гадене или болки в 
стомаха
прекомерна жажда

бързо и дълбоко дишане 
объркване
необичайна сънливост или умора
сладка миризма на дъха ви, сладък или метален вкус в устата ви или различна миризма на 
урината или потта ви.

Това може да се случи независимо от нивото на кръвната захар. Лекарят може да реши временно 
или окончателно да спре лечението с Vokanamet.

Дехидратация (нечести, може да засегне до 1 на 100 души)
• загуба на твърде много течности от тялото ви (дехидратация). Това се случва по-често при хора в напреднала възраст 

(над 75 години), хора с бъбречни проблеми и хора, приемащи отводняващи таблетки (диуретици). Възможните 

признаци на дехидратация са:

- чувство на световъртеж или световъртеж

- припадък (припадък) или замаяност или припадък, когато се изправите
- много суха или лепкава уста, чувство на много жажда
- чувство на много слабост или умора

- отделяне на малко или никакво уриниране

- ускорен пулс.

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако имате някоя от следните нежелани 
реакции: Хипогликемия (много честа, може да засегне повече от 1 на 10 души)

• ниски нива на кръвната захар (хипогликемия) - когато приемате това лекарство с инсулин или 
сулфанилурея (като глимепирид или глипизид).
Възможните признаци на ниска кръвна захар са:

- замъглено зрение
- изтръпване на устните

- треперене, изпотяване, изглежда бледо
- промяна в настроението или чувство на тревожност или обърканост.

Вашият лекар ще Ви каже как да лекувате ниските нива на кръвната захар и какво да правите, ако имате някой от горните 

признаци.

Инфекции на пикочните пътища (чести, могат да засегнат до 1 на 10 души)

• Това са признаци на тежка инфекция на пикочните пътища, напр.
- треска и/или втрисане
- усещане за парене при изтичане на вода (уриниране)
- болка в гърба или отстрани.

Макар и рядко, ако видите кръв в урината си, незабавно уведомете Вашия лекар.

Други нежелани реакции при самостоятелно приемане на канаглифлозин: 

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

• вагинална гъбична инфекция.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)
• обрив или зачервяване на пениса или препуциума (инфекция с дрожди)

• промени в уринирането (включително уриниране по-често или в по-големи количества, спешна нужда от уриниране, 

нужда от уриниране през нощта)

запек
чувство на жажда

гадене (гадене)

•
•
•



• кръвните тестове могат да покажат промени в нивата на мазнини в кръвта (холестерол) и увеличаване на 

количеството червени кръвни клетки в кръвта (хематокрит).

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• обрив или зачервена кожа - това може да бъде сърбящо и да включва повдигнати подутини, изтичаща течност или мехури

• копривна треска

• кръвните изследвания могат да покажат промени, свързани с бъбречната функция (повишен креатинин или 

урея) или повишен калий

кръвните тестове може да покажат повишение на нивото на фосфат в кръвта при 

фрактура на костите

бъбречна недостатъчност (главно в резултат на загуба на твърде много течност от тялото ви) ампутации на долни 

крайници (главно на пръста на крака), особено ако сте изложени на висок риск от фимоза на сърдечни заболявания 

– затруднено изтегляне на препуциума около върха на пениса.

кожни реакции след излагане на слънчева светлина.

•
•
•
•
•
•

Неизвестно (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)
• некротизиращ фасциит на перинеума или гангрена на Фурние, сериозна инфекция на меките тъкани на 

гениталиите или областта между гениталиите и ануса.

Странични ефекти при самостоятелно приемане на метформин, които не са описани за канаглифлозин:

• много чести: гадене (гадене), гадене (повръщане), диария, болки в стомаха и загуба на 
апетит
чести: метален вкус (нарушение на вкуса)
много редки: намален витамин В12нива (може да причини анемия - нисък брой червени кръвни клетки), 

нарушения на чернодробните функционални тестове, хепатит (проблем с черния дроб) и сърбеж.

•
•

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни 

нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да съобщите за нежелани реакции директно чрез схемата за 

жълта карта на адрес: www.mhra.gov.uk/yellowcard или да потърсите MHRA Yellow Card в Google Play

или Apple App Store. Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на 

това лекарство.

5. Как да съхранявате Vokanamet

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху бутилката и картонената опаковка след „Годен до“. Срокът на 

годност се отнася до последния ден на този месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Не използвайте Vokanamet, ако опаковката е повредена или показва признаци на подправяне.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Vokanamet
• Активните вещества са канаглифлозин и метформин хидрохлорид.

- Всяка таблетка от 50 mg/850 mg съдържа канаглифлозин хемихидрат, еквивалентен на 50 mg 
канаглифлозин и 850 mg метформин хидрохлорид.



- Всяка таблетка от 50 mg/1 000 mg съдържа канаглифлозин хемихидрат, еквивалентен на 50 mg 
канаглифлозин и 1 000 mg метформин хидрохлорид.

Другите съставки са:
- Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, хипромелоза, кроскармелоза натрий и 

магнезиев стеарат.
филмово покритие:

- 50 mg/850 mg таблетки: макрогол 3350, поли(винил алкохол), талк, титанов диоксид (E171), 
червен железен оксид (E172) и черен железен оксид (E172).
50 mg/1 000 mg таблетки: макрогол 3350, поли(винил алкохол), талк, титанов диоксид (E171), 
жълт железен оксид (E172) и червен железен оксид (E172).

•

-

-

Как изглежда Vokanamet и какво съдържа опаковката
• Vokanamet 50 mg/850 mg филмирани таблетки (таблетки) са розови, с форма на капсула, с дължина 20 mm 

и с вдлъбнато релефно означение “CM” от едната страна и “358” от другата страна.

Vokanamet 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки (таблетки) са бежови, с форма на капсула, с дължина 21 mm и 
с вдлъбнато релефно означение „CM“ от едната страна и „551“ от другата страна.

•

Vokanamet се предлага в HDPE бутилки със защитено от деца затваряне. Размерите на опаковките са картонени 
опаковки от 20 и 60 таблетки и мултиопаковки от 180 таблетки (3 бутилки, съдържащи по 60 таблетки всяка).

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за 
употреба Янсен-Цилаг ООД
50-100 Holmers Farm Way 
High Wycombe
Бъкингамшир
HP12 4EG
Обединеното кралство

Производител
Janssen-Cilag SpA
Чрез C. Janssen
Борго Сан Микеле
04100 Латина
Италия

За всяка информация относно това лекарство, моля, свържете се с дистрибутора:

Napp Pharmaceuticals Limited, 
Cambridge Science Park, Milton 
Road,
Кеймбридж, CB4 0AB
Тел: +44 1223424444

За информация с едър шрифт, лента, CD или Брайл, телефон 0800 7318450

Тази листовка е преработена на 10/2021.


