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Dapagliflozin
''zin) fle' gli a(dap  כמו מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 או) בדם הסוכר בכמות לשלוט יכול אינו ולכן אינסולין מייצר אינו הגוף בו מצב(1  מסוג בסוכרת לטיפול משמש אינו.
 את מוריד זהDapagliflozin .. ) בדם גבוהה סוכר ברמת מטפלים לא אם להתפתח שעלול חמור מצב( סוכרתי קטואצידוזיס

 מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא .)SGLT2(בשתן גלוקוז מיותר להיפטר לכליות גורם ידי על בדם הסוכר רמת
 לאשפוז הסיכון את להפחית כדי לב ספיקת אי עם במבוגרים גם משמשDapagliflozin .2  קוטרנספורטר סודיום-גלוקוז

 אי בשל להתאשפז הצורך, כליות מחלת להחמרת הסיכון להפחתת גם משמש הוא. דם וכלי לב ממחלות כתוצאה ולמוות
 ופעילות דיאטה עם יחד משמשDapagliflozin . כליות מחלת עם במבוגרים לב ממחלת כתוצאה למוות והסיכון, לב ספיקת
 בדם הסוכר רמת בו מצב(2  מסוג סוכרת עם במבוגרים בדם הסוכר רמות להורדת, אחרות תרופות עם ולפעמים, גופנית
 ספיקת אי בשל לאשפוז הסיכון להפחתת גם משמש הוא). כרגיל באינסולין משתמש או מייצר אינו שהגוף מכיוון מדי גבוהה

 לב מחלות לפתח מרובים סיכון גורמי להם שיש או דם וכלי לב מחלות עם יחד2  מסוג מסוכרת הסובלים מבוגרים אצל לב
Dapagliflozin דם וכלי

 שבץ, לב מחלות כולל, חיים מסכני או חמורים סיבוכים לפתח עלולים בדם גבוה וסוכר מסוכרת הסובלים אנשים, הזמן עם
 פעילות, דיאטה, למשל( החיים באורח שינויים ביצוע, דפאגליפלוזין נטילת. עיניים ובעיות עצבי נזק, בכליות בעיות, מוחי

 עשוי זה טיפול. בריאותך ושיפור הסוכרת בניהול לסייע עשויה בדם הסוכר רמת של קבועה ובדיקה) עישון הפסקת, גופנית
( עצבי נזק, כליות ספיקת אי כגון, לסוכרת הקשורים אחרים סיבוכים או שבץ, לב בהתקף ללקות הסיכוי את להפחית גם

ראייה אובדן או שינויים כולל, עיניים בעיות), ונשים גברים אצל המינית ביכולת ירידה; קרות רגליים או רגליים, תחושה קהה

.שלך הסוכרת את לנהל ביותר הטובה הדרך על איתך ידברו אחרים בריאות שירותי וספקי שלך הרופא. חניכיים מחלת או,

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
dapagliflozinהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעdapagliflozin  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Dapagliflozin קח. ביום פעם

.הצורך במידת המינון את ולהגדילdapagliflozin  של נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא
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 ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם דפאגליפלוזין ליטול המשך. אותו מרפא אינו אך, במצבך לשלוט עוזר.
Dapagliflozin שלך הרופא עם לדבר מבלי דפאגליפלוזין

 בדאפגליפלוזין טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל
ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה

/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת.

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

dapagliflozin, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-dapagliflozin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.dapagliflozinהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
), בלוטרל, לוטנסין( בנזפריל כגון(ACE)  אנגיוטנסין הממיר אנזים מעכבי: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

). ב(Zstoretic- moexipril ,Univasc), ב( ליסינופריל, פוסינופריל-Vaseretic), ב(Vasotec,  אנלפריל, קפטופריל
Uniretic(, perindopril ,Aceon)ב ,ramipril )Altace( ,(Prestalia-ו trandolapril- ,Mavik)ב ;(Tarka-קולטן חוסמי 

), טבטן( אפרוסארטןHCT),  באטאקנד, אטקנד( קנדסארטן), באדרביקלור, אדרבי( אזילסרטן כגון(ARB)  אנגיוטנסין
בHCT- ,Benicar ב, באזור). בניק(, אולמסארטן-Hyzaar), ב, קוזאר( לוסארטן-Avalide), ב, אוואפרו( אירבסארטן

Tribenzor(, telmisartan- ,Micardis)ב HCT- ,Micardisב ;(Twynsta-סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין 
( גלימפיריד כגון לסוכרת תרופות(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDS)  אחרות
-Prandimet) ב(Prandin,  רפגליניד(DiaBeta, Glynase),  גליבוריד(Glucotrol),  גליפיזיד-Duetact), ב, אמריל

.ואינסולין'); מים כדורי(' משתנים; וטולבוטמיד

.דפאגליפלוזין לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא. בדיאליזה אתה אם שלך לרופא ספר

 שתייה( קצר בזמן אלכוהול של גדולות כמויות שותה לפעמים או קבוע באופן אלכוהול שותה אתה אם שלך לרופא ספר
 לבלב מחלת, לב ספיקת באי פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. נתרן דלת בדיאטה אתה אם או) מוגזמת

נמוך דם לחץ, שתן במתן בעיות או השתן בדרכי דלקות, בלבלב ניתוח עברת או) הלבלב של נפיחות( הלבלב דלקת כולל

 ברית עברת לא מעולם אם שלך לרופא ספר, זכר אתה אם. כבד או כליות מחלת, המין איברי באזור בשמרים זיהומים,
 לאחרונה סבלת או, שלך בתזונה שינוי או ניתוח, מחלה עקב פחות אוכל אתה אם, שלך לרופא ספר, כן כמו. מילה

( להתייבשות לגרום שעלול. , הרבה הזעת או זמן מדי יותר בשמש היית, נוזלים מספיק שתית לא, הקאות, משלשולים
).גוף נוזלי של גדולה כמות אובדן

 אם. דפאגליפלוזין נוטל שאתה בזמן להניק אין. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, דפאגליפלוזין נטילת בזמן להריון נכנסת

 שלך הרופא. דפאגליפלוזין נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
.הניתוח לפני ימים3  לפחות דפאגליפלוזין לקחת להפסיק לך יגיד כנראה
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 במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל. בדם הסוכר ברמת לשינוי לגרום עלול אלכוהול
.דפאגליפלוזין נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים

 יש אם. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול שדאפגליפלוזין לדעת עליך
, זו מבעיה להימנע כדי. דפאגליפלוזין לקחת מתחיל אתה כאשר יותר שכיחה זו בעיה. שלך לרופא התקשר, זו בעיה לך

.קימה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה קום

 יכולים אלו מצבים. נפצע או חריג לחץ חווה, חום או זיהום מפתח, חולה אתה אם לעשות מה שלך הרופא את שאל
.לה תזדקק שאולי הדפאגליפלוזין כמות ועל בדם הסוכר רמת על להשפיע

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 תזונה לאכול חשוב. שלך הדיאטנית או הרופא של והתזונה הגופנית הפעילות המלצות כל אחר לעקוב הקפד
.קבוע באופן ולהתאמן בריאה

.זו תרופה נוטל שאתה בזמן היום במהלך נוזלים מספיק שתיית לגבי שלך הרופא הוראות אחר עקוב

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 סוכר של הסימפטומים את לדעת צריך אתה. בדם הסוכר ברמת לשינויים לגרום עלולה זו תרופה
.אלה תסמינים לך יש אם לעשות ומה בדם וגבוה נמוך

Dapagliflozin חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:

בלילה כולל, הרבה משתין

מוגבר צמא

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

כואבת או בוערת, דחופה, תכופה שתן הטלת

חום או ורוד, אדום, מעונן שתן

חזק ריח בעל שתן

השתן בכמות ירידה

הטבעת פי או אגן כאבי

 גבינת כמו להיראות או גבשושיות להיות עשויות( צהבהבות או לבנות נרתיקיות הפרשות, נרתיקי ריח) נשים אצל(
בנרתיק גירוד או'), קוטג
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הפין סביב בעור כאב או; מהפין מסריחות הפרשות; הפין על פריחה; הפין של נפיחות או גירוד, אדמומיות) גברים אצל(

 שבין באזור או המין איברי של ונפיחות אדמומיות, רגישות, וכאב חום עם יחד; נוחות אי או חלשה, עייפות תחושת
הטבעת לפי המין איברי

ברגליים או ברגליים נפיחות

 או מיד לרופא והתקשר דפאגליפלוזין ליטול הפסק, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
:חירום רפואי טיפול לקבל

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

העיניים או הפה, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

 והתקשר דפאגליפלוזין ליטול הפסק, קטואצידוזיס של הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם
 לך יש אם בשתן קטונים לך יש אם בדוק, האפשר במידת. חירום רפואי טיפול לקבל או מיד לרופא

:ל"ד/ג"מ-250 מ נמוכה בדם הסוכר רמת אם גם, אלה תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

הבטן באזור כאב

עייפות

נשימה קשיי

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Dapagliflozin

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

 ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין כנראה שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לדאפגליפלוזין שלך הגוף תגובת את לבדוק כדי הטיפול

 מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. לדאפגליפלוזין תגובתך את לקבוע כדי קבוע באופן בדם הסוכר רמות את לבדוק יש
 לבדוק כיצד לך יגיד גם שלך הרופא-dapagliflozin. ל תגובתך את לבדוק כדי(HbA1c),  מסוכרר המוגלובין כולל, אחרות

.בקפידה הללו ההוראות את בצע. בבית שלך הסוכר רמות מדידת ידי על זו לתרופה תגובתך את

 שבו האופן בגלל. דפאגליפלוזין נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני
.גלוקוז עבור חיובי להיראות עשוי שלך השתן, פועלת זו תרופה

.חירום במקרה מתאים טיפול מקבל שאתה בטוח להיות כדי סוכרת זיהוי צמיד לענוד צריך תמיד אתה

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®פארקסיגה

משולבים מוצרים של רנד שמות
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http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


,14/4/2215:11MedlinePlusתרופות על מידעDapagliflozin: 

Qtern®)מכיל 
(Dapagliflozin, Saxagliptin

Qternmet®
Dapagliflozin, Metformin, Saxagliptin(המכילXR )

Xigduo® Dapagliflozin, Metformin(מכיל

XR )

15/07/2021-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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