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dapagliflozin
(dap'' a gli floe' zin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dapagliflozin, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri düzeylerini düşürmek için diyet ve egzersizle ve bazen başka 
ilaçlarla birlikte kullanılır (vücut normal olarak insülin üretmediği veya kullanmadığı için kan şekerinin çok 
yüksek olduğu durum). Ayrıca kalp ve kan damarı hastalığı ile birlikte tip 2 diyabeti olan veya kalp ve kan damarı 
hastalığı gelişimi için birden fazla risk faktörüne sahip yetişkinlerde kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye 
yatırılma riskini azaltmak için de kullanılır. Dapagliflozin ayrıca kalp yetmezliği olan yetişkinlerde, kalp ve kan 
damarı hastalığından dolayı hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini azaltmak için kullanılır. Ayrıca böbrek 
hastalığının kötüleşme riskini, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatma ihtiyacını ve böbrek hastalığı olan 
erişkinlerde kalp hastalığına bağlı ölüm riskini azaltmak için kullanılır. Dapagliflozin, sodyum-glukoz yardımcı 
taşıyıcı 2 (SGLT2) inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Böbreklerin idrarda daha fazla glikoz atmasına 
neden olarak kan şekerini düşürür. Dapagliflozin, tip 1 diyabet (vücudun insülin üretmediği ve bu nedenle 
kandaki şeker miktarını kontrol edemediği durum) veya diyabetik ketoasidoz (yüksek kan şekeri tedavi 
edilmezse gelişebilecek ciddi bir durum) tedavisinde kullanılmaz. ).

Zamanla, diyabet ve yüksek kan şekeri olan kişilerde kalp hastalığı, felç, böbrek sorunları, sinir hasarı ve göz sorunları 
gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. Dapagliflozin almak, yaşam tarzı değişiklikleri yapmak 
(örneğin, diyet, egzersiz, sigarayı bırakmak) ve kan şekerinizi düzenli olarak kontrol etmek, diyabetinizi yönetmenize 
ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu terapi ayrıca kalp krizi, felç veya böbrek yetmezliği, sinir hasarı 
(uyuşma, soğuk bacaklar veya ayaklar; erkeklerde ve kadınlarda cinsel yeteneğin azalması), değişiklikler dahil göz 
sorunları gibi diyabetle ilgili diğer komplikasyonlara yakalanma şansınızı azaltabilir. veya görme kaybı veya diş eti 
hastalığı. Doktorunuz ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarınız, diyabetinizi yönetmenin en iyi yolu hakkında sizinle 
konuşacaktır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dapagliflozin, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle veya yemeksiz alınır. 
Dapagliflozin'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dapagliflozin'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz size düşük dozda dapagliflozin ile başlayabilir ve gerekirse dozunuzu artırabilir.
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Dapagliflozin, durumunuzu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile dapagliflozin 

almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan dapagliflozin kullanmayı bırakmayınız.

Dapagliflozin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya 
eczacınız size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve 
herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) İlaç Rehberini edinmek için.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Dapagliflozin almadan önce,

dapagliflozin'e, diğer ilaçlara veya dapagliflozin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna 
bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: benazepril (Lotrel'de Lotensin), kaptopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic'te), fosinopril, 
lisinopril (Zestoretic'te), moeksipril (Univasc, in) gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri. 
Uniretic), perindopril (Prestalia'da Aceon), ramipril (Altace) ve trandolapril (Tarka'da Mavik); azilsartan 
(Edarbiclor'da Edarbi), kandesartan (Atacand, Atacand HCT'de), eprosartan (Teveten'de), irbesartan 
(Avapro, Avalide'de), losartan (Cozaar, Hyzaar'da), olmesartan (Benicar'da) gibi anjiyotensin reseptör 
blokerleri (ARB), Azor'da, Benicar'da HCT, Tribenzor'da), telmisartan (Micardis, Micardis HCT'de, 
Twynsta'da); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDS); glimepirid (Duetact'ta Amaryl), glipizid (Glucotrol), gliburid (DiaBeta, 
Glynase), repaglinid (Prandin, Prandimet'te) ve tolbutamid gibi diyabet ilaçları; diüretikler ('su hapları'); 
ve insülin.

diyalize giriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size dapagliflozin almamanızı söyleyebilir.

Düzenli olarak alkol alıyorsanız veya bazen kısa sürede çok miktarda alkol alıyorsanız (aşırı içme) veya düşük sodyum 
diyeti uyguluyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca, kalp yetmezliğiniz, pankreatit (pankreasın şişmesi) dahil pankreas 
hastalığınız varsa veya daha önce yaşadıysanız veya pankreasınızda ameliyat olduysa, idrar yolu enfeksiyonları veya 
idrara çıkma sorunları, düşük tansiyon, genital bölgede mantar enfeksiyonları olup olmadığını da doktorunuza söyleyin. 
böbrek veya karaciğer hastalığı. Erkek iseniz, daha önce hiç sünnet olmadıysanız doktorunuza söyleyiniz. Ayrıca, 
hastalık, ameliyat veya diyetinizdeki bir değişiklik nedeniyle daha az yemek yiyorsanız veya son zamanlarda ishal, 
kusma, yeterince sıvı almadıysanız, çok uzun süre güneşte kaldıysanız veya çok terliyorsanız doktorunuza söyleyin. 
dehidrasyona (çok miktarda vücut sıvısı kaybı) neden olabilir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dapagliflozin 
alırken emzirmeyin. Dapagliflozin kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye dapagliflozin kullandığınızı 
söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size ameliyattan en az 3 gün önce dapagliflozin almayı bırakmanızı 
söyleyecektir.
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alkol kan şekerinde değişikliğe neden olabilir. Dapagliflozin alırken alkollü içeceklerin güvenli 
kullanımı hakkında doktorunuza danışın.

Dapagliflozinin yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Bu sorununuz varsa doktorunuzu arayın. Bu sorun, dapagliflozin almaya ilk 
başladığınızda daha sık görülür. Bu sorunu önlemek için yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce 
ayaklarınızı birkaç dakika yerde dinlendirin.

Hastalanırsanız, enfeksiyon veya ateş gelişirse, olağandışı stres yaşarsanız veya yaralanırsanız ne yapacağınızı 
doktorunuza sorun. Bu koşullar kan şekerinizi ve ihtiyacınız olabilecek dapagliflozin miktarını etkileyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz veya diyetisyeniniz tarafından yapılan tüm egzersiz ve diyet tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun. 

Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.

Bu ilacı kullanırken gün boyunca yeterli sıvı içme konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bu ilaç kan şekerinizde değişikliklere neden olabilir. Düşük ve yüksek kan şekeri 
semptomlarını ve bu semptomlara sahipseniz ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

Dapagliflozin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

geceleri de dahil olmak üzere çok idrara çıkma

artan susuzluk

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

sık, acil, yanma veya ağrılı idrara çıkma

bulutlu, kırmızı, pembe veya kahverengi idrar

güçlü kokulu idrar

idrar miktarında azalma

pelvik veya rektal ağrı

(kadınlarda) vajinal koku, beyaz veya sarımsı vajinal akıntı (topaklı veya süzme peynir gibi görünebilir) 
veya vajinal kaşıntı
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(erkeklerde) peniste kızarıklık, kaşıntı veya şişme; peniste kızarıklık; penisten kötü kokulu akıntı; veya 
penis çevresindeki deride ağrı

yorgun, zayıf veya rahatsız hissetmek; ateş ve ağrı, hassasiyet, kızarıklık ve cinsel organlarda veya 
cinsel organlar ile rektum arasındaki bölgede şişme ile birlikte

bacakların veya ayakların şişmesi

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, dapagliflozin almayı bırakın ve 
hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudaklar, ağız veya gözlerin şişmesi

ses kısıklığı

Aşağıdaki ketoasidoz semptomlarından herhangi birini yaşarsanız, dapagliflozin almayı 
bırakın ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın. Kan şekeriniz 250 mg/
dL'nin altında olsa bile, aşağıdaki belirtilere sahipseniz, mümkünse idrarınızda keton olup 
olmadığını kontrol edin:

mide bulantısı

kusma

mide bölgesi ağrısı

yorgunluk

nefes almada zorluk

Dapagliflozin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli 

olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir 

yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin.
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ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz muhtemelen vücudunuzun dapagliflozin'e 

verdiği yanıtı kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Dapagliflozin'e cevabınızı belirlemek için kan şekeri seviyeleriniz düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz 
dapagliflozin'e cevabınızı kontrol etmek için glikosile edilmiş hemoglobin (HbA1c) dahil olmak üzere başka 
laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca evde kan şekeri seviyenizi ölçerek bu ilaca verdiğiniz yanıtı nasıl 
kontrol edeceğinizi de söyleyecektir. Bu talimatları dikkatlice izleyin.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline dapagliflozin 
kullandığınızı söyleyiniz. Bu ilacın çalışma şekli nedeniyle idrarınız glikoz için pozitif test edebilir.

Acil bir durumda uygun tedaviyi aldığınızdan emin olmak için her zaman bir diyabetik kimlik bileziği 
takmalısınız.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

farxiga®

kombinasyon ürünlerinin rand isimleri
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Qtern®(Dapagliflozin, Saxagliptin 
içerir)

Qternmet®XR (Dapagliflozin, Metformin, 
Saxagliptin içerir)

Xigduo®XR (Dapagliflozin, Metformin 
içerir)
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