
- Antecedente de hipersensibilitate gravă la dapagliflozin sau hipersensibilitate la 
clorhidrat de metformină. (4,6.1)
Acidoză metabolică, inclusiv cetoacidoză diabetică. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII -----------------------PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu includ toate 
informațiile necesare pentru a utiliza XIGDUO XR în siguranță și în mod eficient. 
Consultați informațiile complete de prescriere pentru

-
-

Acidoza lactica: Vezi avertismentul din casetă (2.2,4,5.1)
Hipotensiune: Înainte de a începe XIGDUO XR, evaluați starea volumului și 
corectați hipovolemia la vârstnici, la pacienții cu insuficiență renală sau tensiune 
arterială sistolica scăzută și la pacienții cu diuretice. Monitorizați semnele și 
simptomele în timpul terapiei. (5.2,6.1)
Cetoacidoza:Evaluați pacienții care prezintă semne și simptome de acidoză 
metabolică pentru cetoacidoză, indiferent de nivelul glicemiei. Dacă este 
suspectat, întrerupeți administrarea XIGDUO XR, evaluați și tratați prompt. 
Înainte de a începe XIGDUO XR, luați în considerare factorii de risc pentru 
cetoacidoză. Pacienții tratați cu XIGDUO XR pot necesita monitorizare și 
întreruperea temporară a terapiei în situații clinice despre care se știe că 
predispun la cetoacidoză. (5.3)
Insuficiență renală acută și afectare a funcției renale: Luați în considerare 
întreruperea temporară a tratamentului în situații de aport oral redus sau pierderi de 
lichide. Dacă apare o leziune renală acută, întrerupeți și tratați prompt. Monitorizați 
funcția renală în timpul terapiei. (5.4)

Urosepsis și Pielonefrită: Evaluați pacienții pentru semne și simptome de infecții 
ale tractului urinar și tratați prompt, dacă este indicat. (5.5) Hipoglicemie: La 
pacienții care iau insulină sau un secretagog de insulină cu XIGDUO XR, luați în 
considerare o doză mai mică de insulină sau secretagog de insulină pentru a 
reduce riscul de hipoglicemie.(5,6) Vitamina B12deficienta: Metformina poate 
reduce vitamina B12niveluri. Măsurați parametrii hematologici anual. (5.7,6.1) 
Infecții micotice genitale: Monitorizați și tratați dacă este indicat.(5,8) LDL-C crescut
: Monitorizați și tratați conform standardului de îngrijire.(5,9) Cancerul vezicii 
urinare: Un dezechilibru în cancerele vezicii urinare a fost observat în studiile 
clinice. Dapagliflozin nu trebuie utilizat la pacienții cu cancer de vezică urinară activ 
și trebuie utilizat cu precauție la pacienții cu antecedente de cancer de vezică 
urinară.(5,10)

Rezultate macrovasculare: Nu au existat studii clinice care să stabilească 
dovezi concludente ale reducerii riscului macrovascular cu XIGDUO XR.
(5,11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin și metformină HCI cu eliberare prelungită)
tablete, pentru uz oral Aprobare 
inițială din SUA: 2014 -

AVERTISMENT: ACIDOZA LACTICA
Consultați informațiile complete de prescriere pentru avertismentul complet din casetă.

- Cazurile post-marketing de acidoză lactică asociată cu metformină au dus 
la deces, hipotermie, hipotensiune arterială și bradiaritmii rezistente. 
Simptomele au inclus stare de rău, mialgii, detresă respiratorie, 
somnolență și dureri abdominale. Anomaliile de laborator au inclus niveluri 
crescute de lactat din sânge, acidoză cu gap anionic, raport crescut lactat/
piruvat; iar nivelurile plasmatice de metformină în general >5 mcg/ml. (5.1)

Factorii de risc includ insuficiența renală, utilizarea concomitentă a 
anumitor medicamente, vârsta > 65 de ani, studii radiologice cu contrast, 
intervenții chirurgicale și alte proceduri, stări de hipoxie, consum excesiv 
de alcool și insuficiență hepatică. Pașii pentru reducerea riscului și 
gestionarea acidozei lactice asociate cu metformină în aceste grupuri cu 
risc ridicat sunt furnizați în Informațiile complete de prescriere. (5.1) Dacă 
se suspectează acidoză lactică, întrerupeți administrarea XIGDUO XR și 
instituiți măsuri generale de sprijin în spital. Se recomandă hemodializa 
promptă.(5,1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MODIFICĂRI MAJORE RECENTE--------------------- ------- 

Avertisment în cutie
Dozare și administrare (2.1) 
Avertismente și precauții (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE --------------------- ------ XIGDUO XR 
este o combinație de dapagliflozin, un inhibitor al cotransportatorului sodiu-glucoză 2 
(SGLT2) și metformină, o biguanidă, indicată ca adjuvant la dietă și exerciții fizice pentru a 
îmbunătăți controlul glicemic la adulții cu diabet zaharat de tip 2, atunci când se 
administrează atât dapagliflozin, cât și metformina este adecvată.(1)

Limitare de utilizare:
o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE ------------------ -----------
- Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu XIGDUO XR (5% sau mai mare 

incidență) au fost infecția micotică genitală feminină, rinofaringita, infecția 
tractului urinar, diareea și cefaleea.(6,1) Reacțiile adverse raportate la >5% 
dintre pacienții tratați cu metformină cu eliberare prelungită și mai frecvent 
decât la pacienții tratați cu placebo sunt:   diaree și greață/vărsături.(6,1)

Nu pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 1 sau al cetoacidozei diabetice.
(1,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE ----------------------
-

-

Individualizați doza inițială în funcție de tratamentul curent al pacientului.
(2.1)
Se administrează o dată pe zi dimineața cu alimente.(2.1) Inghiti 

intreaga. Nu zdrobiți, tăiați sau mestecați niciodată.(2.1)
Pentru pacienții care nu iau deja dapagliflozin, doza inițială recomandată pentru 
dapagliflozin este de 5 mg o dată pe zi.(2.1)
Pentru pacienții care necesită o doză de 5 mg dapagliflozin și 2000 mg 
metformin HCI cu eliberare prelungită, utilizați două dintre comprimatele de 2,5 
mg/1000 mg metformin HCI cu eliberare prelungită.(2.1)

Nu depășiți doza zilnică de 10 mg dapagliflozin/2000 mg metformin HCI cu 
eliberare prelungită.(2.1)
Evaluați funcția renală înainte de a începe. Nu initia sau continua daca

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați AstraZeneca la 
1-800-236-9933 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sauwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE ------------------- -----------

- Inhibitorii anhidrazei carbonice pot crește riscul de acidoză lactică. Luați în 
considerare o monitorizare mai frecventă. (7.3)
Medicamentele care reduc clearance-ul metforminei (cum ar fi ranolazina, 
vandetanib, dolutegravir și cimetidina) pot crește acumularea de metformină. 
Luați în considerare beneficiile și riscurile utilizării concomitente. (7.4) Alcoolul 
poate potența efectul metforminei asupra metabolismului lactatului. Avertizați 
pacienții împotriva consumului excesiv de alcool. (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR este sub 60 ml/min/1,73 m2. (2.2,4)
Nu este indicată ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență 
renală ușoară.(2,2)
Poate fi necesar să se întrerupă administrarea XIGDUO XR în momentul sau 

înaintea procedurilor imagistice cu contrast iodat. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE -----------------------
- Sarcina: Nu există studii adecvate și bine controlate la femeile 

însărcinate. Utilizați în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial 
justifică riscul potențial pentru făt.(8,1)
Mamele care alăptează:Întrerupeți utilizarea XIGDUO XR sau întrerupeți alăptarea.
(8,3)
Geriatrie:Incidență mai mare a reacțiilor adverse legate de volumul 
intravascular redus. Evaluați mai frecvent funcția renală. (5.1,8.6) 
Insuficiență renală: Incidență mai mare a reacțiilor adverse legate de 
reducerea volumului intravascular și a funcției renale. (5.1, 6.1,8.6) 
Insuficiență hepatică:Evitați utilizarea la pacienții cu insuficiență hepatică. (
8.7)

Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR și Ghidul de 
medicamente

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TORI ---------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCI cu eliberare prelungita (3) 5 
mg dapagliflozin/500 mg metformin HCI cu eliberare prelungită(3) 5 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCI cu eliberare prelungită(3) 10 mg 
dapagliflozin/500 mg metformin HCI cu eliberare prelungită(3) 10 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCI cu eliberare prelungită(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII -------------------- ----------
- Insuficiență renală moderată până la severă: (RFGe sub 60 ml/min/1,73
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m2), boală renală în stadiu terminal sau dializă. (4,5.1)
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

AVERTISMENT: ACIDOZA LACTICA
• Cazurile de după punerea pe piață de acidoză lactică asociată cu metformină au dus la deces, hipotermie, 
hipotensiune arterială și bradiaritmii rezistente. Debutul acidozei lactice asociate cu metformină este adesea 
subtil, însoțit doar de simptome nespecifice, cum ar fi stare de rău, mialgii, detresă respiratorie, somnolență și 
dureri abdominale. Acidoza lactică asociată cu metformină s-a caracterizat prin niveluri crescute de lactat din 
sânge (>5 mmol/litru), acidoză cu gap anionic (fără dovezi de cetonurie sau cetonemie), un raport lactat/piruvat 
crescut; și nivelurile plasmatice de metformină în general >5 mcg/ml [vedeaAvertismente și precauții (5.1)].

• Factorii de risc pentru acidoza lactică asociată cu metformină includ insuficiența renală, utilizarea concomitentă a anumitor 
medicamente (de exemplu, inhibitori ai anhidrazei carbonice, cum ar fi topiramatul), vârsta de 65 de ani sau mai mare, 
efectuarea unui studiu radiologic cu contrast, intervenții chirurgicale și alte proceduri, stări de hipoxie (de exemplu, 
insuficiență cardiacă congestivă acută), consumul excesiv de alcool și insuficiență hepatică.
• Pașii pentru reducerea riscului și gestionarea acidozei lactice asociate cu metformină în aceste grupuri cu risc 
ridicat sunt furnizați în informațiile complete de prescriere [vedeaDozare și administrare (2.2),Contraindicații (4),
Avertismente și precauții (5.1),Interacțiuni medicamentoase (7), șiUtilizare în populații specifice (8.6,8,7)].
• Dacă se suspectează acidoză lactică asociată cu metformină, întrerupeți imediat administrarea XIGDUO XR și 
instituiți măsuri generale de susținere într-un cadru spitalicesc. Se recomandă hemodializa promptă [vedea 
Avertismente și precauții (5.1)].

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

XIGDUO XR (dapagliflozin și metformin HCl cu eliberare prelungită) este indicat ca adjuvant la dietă și exerciții fizice 
pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulții cu diabet zaharat de tip 2 atunci când tratamentul atât cu 
dapagliflozin, cât și cu metformină este adecvat.vedeaStudii clinice (14)].

1.1 Limitări de utilizare

XIGDUO XR nu este recomandat pacienților cu diabet zaharat de tip 1 sau cetoacidoză diabetică.

2. DOZE ŞI ADMINISTRARE

2.1 Dozarea recomandată

- Furnizorii de asistență medicală ar trebui să individualizeze doza inițială de XIGDUO XR pe baza tratamentului curent al 

pacientului [vedeaForme de dozare și puncte forte (3)].

XIGDUO XR should be taken once daily in the morning with food with gradual dose escalation to reduce the 
gastrointestinal (GI) side effects due to metformin.
XIGDUO XR tablets must be swallowed whole and never crushed, cut, or chewed. Occasionally, the 
inactive ingredients of XIGDUO XR will be eliminated in the feces as a soft, hydrated mass that may 
resemble the original tablet.
For patients not already taking dapagliflozin, the recommended starting dose for dapagliflozin is 5 mg once daily.

For patients requiring a dose of 5 mg dapagliflozin and 2000 mg metformin HCl extended-release, use two of the 
2.5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCl extended-release tablets.

-

-

-

-
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- Doza poate fi ajustată în funcție de eficacitate și tolerabilitate, fără a se depăși doza zilnică 
maximă recomandată de 10 mg dapagliflozin și 2000 mg metformin HCI.
Pacienții care iau o doză de metformină XR de seară trebuie să sară peste ultima doză înainte de a începe XIGDUO XR. La 

pacienții cu depleție de volum, se recomandă corectarea acestei stări înainte de inițierea tratamentului cu XIGDUO XR [

vedeaAvertismente și precauții (5.2),Utilizare în anumite populații (8,5),șiInformații de consiliere pentru pacienți (17)].

-
-

2.2 Pacienți cu insuficiență renală

Evaluați funcția renală înainte de a începe terapia cu XIGDUO XR și periodic după aceea.

XIGDUO XR este contraindicat la pacienții cu o rată estimată de filtrare glomerulară (eGFR) sub
60 ml/min/1,73 m2[vedeaContraindicații (4),Avertismente și precauții (5.1,5.4),Reacții adverse (6.1), și
Utilizare în anumite populații (8,6)].

Nu este necesară ajustarea dozei pentru XIGDUO XR la pacienții cu insuficiență renală ușoară (eGFR de 60 ml/min/
1,73 m2sau mai mare).

2.3 Întreruperea procedurilor de imagistică cu contrast iodat

Întrerupeți administrarea XIGDUO XR în momentul sau înaintea procedurii imagistice cu contrast iodat la pacienții cu 
antecedente de boală hepatică, alcoolism sau insuficiență cardiacă; sau la pacienţii cărora li se va administra contrast iodat 
intraarterial. Reevaluați eGFR la 48 de ore după procedura imagistică; reporniți XIGDUO XR dacă funcția renală este stabilă [
vedeaAvertismente și precauții (5.1)].

3. FORME DE DOZARE ȘI PURTURI

XIGDUO XR este o combinație de dapagliflozin și metformină HCI cu eliberare prelungită. Tabletele XIGDUO XR sunt 
disponibile în următoarele forme de dozare și concentrații:

o

o

o

o

o

Comprimatele de 2,5 mg/1000 mg sunt de culoare maro deschis până la maro, biconvexe, de formă ovală și 
filmate, cu „1074” și „2,5/1000” inscripționate pe o față și netede pe verso.
Comprimatele de 5 mg/500 mg sunt de culoare portocalie, biconvexe, sub formă de capsulă și filmate, cu „1070” și 
„5/500” inscripționate pe o față și simple pe verso.
Comprimatele de 5 mg/1000 mg sunt de culoare roz până la roz închis, biconvexe, de formă ovală și filmate, cu 
„1071” și „5/1000” inscripționate pe o față și netede pe verso.
Comprimatele de 10 mg/500 mg sunt de culoare roz, biconvexe, sub formă de capsulă și filmate, cu „1072” și 
„10/500” inscripționate pe o față și netede pe verso.
Comprimatele de 10 mg/1000 mg sunt de culoare galbenă până la galben închis, biconvexe, de formă ovală și 
filmate, cu „1073” și „10/1000” inscripționate pe o față și netede pe verso.

4. CONTRAINDICAȚII

XIGDUO XR este contraindicat la pacienții cu:

- Insuficiență renală moderată până la severă (RFGe sub 60 ml/min/1,73 m2), boală renală în stadiu terminal sau pacienți 
sub dializă [vedeaAvertismente și precauții (5.1)].
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- Antecedente de reacție de hipersensibilitate gravă la dapagliflozin sau hipersensibilitate la clorhidrat 
de metformină [vedeaReacții adverse (6.1)].
Acidoză metabolică acută sau cronică, inclusiv cetoacidoză diabetică, cu sau fără comă. 
Cetoacidoza diabetică trebuie tratată cu insulină.

-

5. AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Acidoză lactică

Au existat cazuri după punerea pe piață de acidoză lactică asociată cu metformină, inclusiv cazuri fatale. Aceste cazuri au 
avut un debut subtil și au fost însoțite de simptome nespecifice precum starea de rău, mialgii, dureri abdominale, 
detresă respiratorie sau somnolență crescută; cu toate acestea, hipotermie, hipotensiune arterială și bradiaritmii 
rezistente au apărut cu acidoză severă.

Acidoza lactică asociată cu metformină a fost caracterizată prin concentrații crescute de lactat din sânge
(>5 mmol/litru), acidoză cu gap anionic (fără dovezi de cetonurie sau cetonemie) și o creștere a raportului lactat: piruvat; 
concentrațiile plasmatice de metformină în general >5 mcg/ml. Metforminul scade absorbția hepatică de lactat, crescând 
nivelul de lactat din sânge, ceea ce poate crește riscul de acidoză lactică, în special la pacienții cu risc.

Dacă se suspectează acidoză lactică asociată cu metformină, trebuie instituite prompt măsuri generale de 
sprijin în spital, împreună cu întreruperea imediată a XIGDUO XR.

La pacienții tratați cu XIGDUO XR cu diagnostic sau suspiciune puternică de acidoză lactică, se recomandă hemodializa 
promptă pentru a corecta acidoza și a elimina metformina acumulată (clorhidratul de metformină este dializabil, cu un 
clearance de până la 170 ml/minut în condiții hemodinamice bune). Hemodializa a dus adesea la inversarea 
simptomelor și la recuperare.

Educați pacienții și familiile lor despre simptomele acidozei lactice și, dacă apar aceste simptome, instruiți-i să întrerupă 
administrarea XIGDUO XR și să raporteze aceste simptome furnizorului lor de asistență medicală.

Pentru fiecare dintre factorii de risc cunoscuți și posibili pentru acidoza lactică asociată cu metformină, recomandări pentru a 
reduce riscul și a gestiona acidoza lactică asociată cu metformină sunt prezentate mai jos:

Insuficiență renală:Cazurile de acidoză lactică asociate cu metformină după punerea pe piață au apărut în principal la 
pacienții cu insuficiență renală semnificativă. Riscul acumulării de metformină și a acidozei lactice asociate cu 
metformină crește odată cu severitatea insuficienței renale, deoarece metformina este excretată substanțial pe cale 
renală. Recomandările clinice bazate pe funcția renală a pacientului includ [vedeaDozare și administrare (2.2), și
Farmacologie clinică (12,3)]:

-
-

Înainte de a iniția XIGDUO XR, obțineți o rată estimată de filtrare glomerulară (eGFR). XIGDUO XR 
este contraindicat la pacienții cu un eGFR mai mic de 60 ml/minut/1,73 m2[vedea Contraindicații 
(4)].
Obțineți un eGFR cel puțin o dată pe an la toți pacienții care iau XIGDUO XR. La pacienţii cu risc crescut de 
dezvoltare a insuficienţei renale (de exemplu, vârstnici), funcţia renală trebuie evaluată mai frecvent.

-

Interacțiuni medicamentoase:Utilizarea concomitentă a XIGDUO XR cu anumite medicamente poate crește riscul de acidoză lactică 
asociată cu metformină: cele care afectează funcția renală, duc la modificări hemodinamice semnificative, interferează cu echilibrul acido-
bazic sau cresc acumularea de metformină (de exemplu medicamente cationice) [vedeaInteracțiuni medicamentoase (7)]. Prin urmare, 
luați în considerare monitorizarea mai frecventă a pacienților.
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65 de ani sau mai mult:Riscul de acidoză lactică asociată cu metformină crește odată cu vârsta pacientului, deoarece pacienții 
vârstnici au o probabilitate mai mare de a avea insuficiență hepatică, renală sau cardiacă decât pacienții mai tineri. Evaluați 
mai frecvent funcția renală la pacienții vârstnici [vedeaUtilizare în anumite populații (8,5)].

Studii radiologice cu contrast:Administrarea de substanțe de contrast iodate intravasculare la pacienții tratați cu 
metform a dus la o scădere acută a funcției renale și la apariția acidozei lactice. Opriți XIGDUO XR în momentul 
sau înaintea procedurii imagistice cu contrast iodat la pacienții cu antecedente de insuficiență hepatică, alcoolism 
sau insuficiență cardiacă; sau la pacienţii cărora li se va administra contrast iodat intraarterial. Reevaluați eGFR la 
48 de ore după procedura imagistică și reporniți XIGDUO XR dacă funcția renală este stabilă.

Chirurgie și alte proceduri:Reținerea alimentelor și a lichidelor în timpul procedurilor chirurgicale sau a altor proceduri poate crește 
riscul de depleție de volum, hipotensiune arterială și insuficiență renală. Administrarea XIGDUO XR trebuie întreruptă temporar în 
timp ce pacienții au consum limitat de alimente și lichide.

Stări hipoxice:Câteva dintre cazurile de acidoză lactică asociată cu metformină după punerea pe piață au apărut în 
cadrul insuficienței cardiace congestive acute (în special atunci când a fost însoțită de hipoperfuzie și hipoxemie). 
Colapsul cardiovascular (șoc), infarctul miocardic acut, sepsisul și alte afecțiuni asociate cu hipoxemie au fost asociate 
cu acidoza lactică și pot provoca, de asemenea, azotemie prerenală. Când apar astfel de evenimente, întrerupeți 
administrarea XIGDUO XR.

Consumul excesiv de alcool:Alcoolul potențează efectul metforminei asupra metabolismului lactatului și acest lucru poate crește 
riscul de acidoză lactică asociată metforminei. Avertizați pacienții împotriva consumului excesiv de alcool în timpul tratamentului cu 
XIGDUO XR.

Insuficiență hepatică:Pacienții cu insuficiență hepatică s-au dezvoltat cu cazuri de acidoză lactică asociată cu metformină. Acest 
lucru se poate datora clearance-ului lactatului, care are ca rezultat niveluri mai mari de lactat din sânge. Prin urmare, evitați 
utilizarea XIGDUO XR la pacienții cu dovezi clinice sau de laborator de boală hepatică.

5.2 Hipotensiune arterială

Dapagliflozin determină contracția volumului intravascular. Hipotensiunea arterială simptomatică poate să apară după 
inițierea dapagliflozinului.vedeaReacții adverse (6.1)], în special la pacienții cu insuficiență renală (eGFR mai mică de 60 ml/
min/1,73 m2), pacienți vârstnici sau pacienți cu diuretice de ansă.

Înainte de a iniția XIGDUO XR la pacienții cu una sau mai multe dintre aceste caracteristici, starea volumului trebuie 
evaluată și corectată. Monitorizați semnele și simptomele hipotensiunii după inițierea terapiei.

5.3 Cetoacidoză
Rapoarte de cetoacidoză, o afecțiune gravă care pune viața în pericol, care necesită spitalizare de urgență, au fost 
identificate în cadrul supravegherii post-marketing la pacienții cu diabet zaharat de tip 1 și tip 2 care iau inhibitori ai co-
transportatorului de sodiu-glucoză 2 (SGLT2), inclusiv dapagliflozin. Au fost raportate cazuri fatale de cetoacidoză la 
pacienții care iau dapagliflozin. XIGDUO XR nu este indicat pentru tratamentul pacienților cu diabet zaharat de tip 1 [
vedeaIndicații și utilizare (1.1)].

Pacienții tratați cu XIGDUO XR care prezintă semne și simptome compatibile cu acidoză metabolică severă trebuie evaluați 
pentru cetoacidoză, indiferent de nivelurile de glucoză din sânge, deoarece cetoacidoza asociată cu XIGDUO XR poate fi 
prezentă chiar dacă nivelurile de glucoză din sânge sunt mai mici de 250 mg/dL. Dacă se suspectează cetoacidoză, tratamentul 
cu XIGDUO XR trebuie întrerupt, pacientul trebuie evaluat și trebuie instituit un tratament prompt. Tratamentul cetoacidozei 
poate necesita înlocuirea cu insulină, lichide și carbohidrați.
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În multe dintre rapoartele de după punerea pe piață, și în special la pacienții cu diabet zaharat de tip 1, prezența cetoacidozei nu a fost 
imediat recunoscută, iar instituirea tratamentului a fost întârziată deoarece prezenta glicemiei au fost sub cele așteptate în mod 
obișnuit pentru cetoacidoza diabetică (adesea mai puțin de 250 mg/ dL). Semnele și simptomele la prezentare au fost în concordanță 
cu deshidratarea și acidoză metabolică severă și au inclus greață, vărsături, dureri abdominale, stare generală de rău și dificultăți de 
respirație. În unele cazuri, dar nu toate, factorii care predispun la cetoacidoză, cum ar fi reducerea dozei de insulină, boli febrile acute, 
aport caloric redus din cauza unei boli sau intervenții chirurgicale, tulburări pancreatice care sugerează deficit de insulină (de exemplu, 
diabet zaharat tip 1, antecedente de pancreatită sau intervenții chirurgicale pancreatice), și abuzul de alcool a fost identificat.

Înainte de a începe XIGDUO XR, luați în considerare factorii din istoricul pacientului care pot predispune la cetoacidoză, inclusiv deficiența de 
insulină pancreatică din orice cauză, restricția calorică și abuzul de alcool..La pacienții tratați cu XIGDUO XR, luați în considerare monitorizarea 
pentru cetoacidoză și întreruperea temporară a tratamentului cu XIGDUO XR în situații clinice despre care se știe că predispun la cetoacidoză 
(de exemplu, post prelungit din cauza unei boli acute sau a unei intervenții chirurgicale).

5.4 Insuficiență renală acută și afectare a funcției renale

Dapagliflozin determină contracția volumului intravascular [vedeaAvertismente și precauții (5.1)] și poate provoca insuficiență 
renală [vedeaReacții adverse (6.1)]. Au existat raportări după punerea pe piață de leziuni renale acute, unele necesitând 
spitalizare și dializă, la pacienți cărora li s-a administrat dapagliflozină: unele rapoarte au implicat pacienți cu vârsta sub 65 de 
ani.

Înainte de a începe XIGDUO XR, luați în considerare factorii care pot predispune pacienții la leziuni renale acute, inclusiv hipovolemie, 
insuficiență renală cronică, insuficiență cardiacă congestivă și medicamente concomitente (diuretice, inhibitori ECA, ARA, AINS). Luați 
în considerare întreruperea temporară a tratamentului cu XIGDUO XR în orice situație de aport oral redus (cum ar fi o boală acută sau 
post) sau pierderi de lichide (boală gastro-intestinală sau expunere excesivă la căldură); monitorizați pacienții pentru semne și 
simptome de leziune renală acută. Dacă apare o leziune renală acută, întrerupeți imediat tratamentul cu XIGDUO XR și instituiți 
tratamentul.

Dapagliflozin crește creatinina serică și scade eGFR. Pacienții vârstnici și pacienții cu insuficiență renală pot fi 
mai susceptibili la aceste modificări. Reacțiile adverse legate de funcția renală pot apărea după inițierea 
XIGDUO XR [vedeaReacții adverse (6.1)]. Funcția renală trebuie evaluată înainte de inițierea tratamentului cu 
XIGDUO XR și monitorizată periodic ulterior. XIGDUO XR este contraindicat la pacienții cu eGFR sub 60 ml/
min/1,73 m2[vedeaDozare și administrare (2.2),Contraindicații (4),Avertismente și precauții (5.1)șiUtilizare în 
anumite populații (8,6)].

5.5 Urosepsis și Pielonefrită
Au existat raportări după punerea pe piață cu infecții grave ale tractului urinar, inclusiv urosepsis și pielonefrită, care au 
necesitat spitalizare la pacienții cărora li s-a administrat inhibitori ai SGLT2, inclusiv dapagliflozin. Tratamentul cu inhibitori ai 
SGLT2 crește riscul de infecții ale tractului urinar. Evaluați pacienții pentru semne și simptome de infecții ale tractului urinar și 
tratați prompt, dacă este indicat [vedeaReacții adverse (6.2)].

5.6 Utilizare cu medicamente despre care se știe că cauzează hipoglicemie 

Dapagliflozin

Se știe că insulina și secretagogii de insulină cauzează hipoglicemie. Dapagliflozin poate crește riscul de hipoglicemie atunci 
când este combinat cu insulină sau cu un secretagog de insulină.vedeaReacții adverse (6.1)]. Prin urmare, poate fi necesară o 
doză mai mică de insulină sau secretagog de insulină pentru a minimiza riscul de hipoglicemie atunci când acești agenți sunt 
utilizați în asociere cu XIGDUO XR.

Clorhidrat de metformină
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Hipoglicemia nu apare la pacienții care primesc metformină în monoterapie în circumstanțe obișnuite de utilizare, dar poate 
apărea atunci când aportul caloric este deficitar, atunci când exercițiile fizice intense nu sunt compensate de suplimente calorice 
sau în timpul utilizării concomitente cu alți agenți de scădere a glicemiei (cum ar fi sulfonilureele și insulina). ) sau etanol. 
Pacienții vârstnici, debili sau subnutriți și cei cu insuficiență suprarenală sau hipofizară sau intoxicație cu alcool sunt în mod 
special susceptibili la efecte hipoglicemiante. Hipoglicemia poate fi dificil de recunoscut la vârstnici și la persoanele care iau 
medicamente blocante beta-adrenergice.

5.7 Vitamina B12Concentratii
În studiile clinice controlate cu metformină cu o durată de 29 de săptămâni, o scădere la niveluri subnormale ale 
vitaminei B serice anterior normale.12niveluri, fără manifestări clinice, a fost observată la aproximativ 7% dintre pacienți. 
Această scădere, probabil din cauza interferenței cu B12absorbția din B12- complexul de factori intrinseci este, totuși, 
foarte rar asociat cu anemie și pare a fi rapid reversibil odată cu întreruperea tratamentului cu metformină sau vitamina 
B12suplimentarea. Măsurarea parametrilor hematologici anual este recomandată la pacienții tratați cu XIGDUO XR și 
orice anomalie aparentă trebuie investigată și gestionată în mod corespunzător.vedeaReacții adverse (6.1)].

Anumite persoane (cei cu vitamina B inadecvată12sau aportul sau absorbția de calciu) par a fi predispuse la dezvoltarea 
subnormală a vitaminei B12niveluri. La acești pacienți, vitamina B seric de rutină12măsurătorile la intervale de 2 până la 3 
ani pot fi utile.

5.8 Infecții micotice genitale

Dapagliflozin crește riscul de infecții micotice genitale. Pacienții cu antecedente de infecții micotice genitale au avut 
mai multe șanse de a dezvolta infecții micotice genitale [vedeaReacții adverse (6.1)]. Monitorizați și tratați 
corespunzător.

5.9 Creșteri ale colesterolului cu lipoproteine   cu densitate joasă (LDL-C)

Creșterile LDL-C apar cu dapagliflozin [vedeaReacții adverse (6.1)]. Monitorizați LDL-C și tratați conform 
standardului de îngrijire după inițierea XIGDUO XR.

5.10 Cancerul vezicii urinare

În 22 de studii clinice, au fost raportate cazuri nou diagnosticate de cancer de vezică urinară la 10/6045 pacienţi (0,17%) trataţi 
cu dapagliflozin şi 1/3512 pacienţi (0,03%) trataţi cu placebo/comparator. După excluderea pacienților la care expunerea la 
medicamentul studiat a fost mai mică de un an la momentul diagnosticului de cancer de vezică urinară, au existat 4 cazuri cu 
dapagliflozin și niciun caz cu placebo/comparator. Factorii de risc pentru cancerul vezicii urinare și hematuria (un indicator 
potențial al tumorilor preexistente) au fost echilibrați între brațele de tratament la momentul inițial. Au fost prea puține cazuri 
pentru a stabili dacă apariția acestor evenimente este legată de dapagliflozin.

Nu există date suficiente pentru a determina dacă dapagliflozinul are efect asupra tumorilor preexistente ale vezicii urinare. În 
consecință, XIGDUO XR nu trebuie utilizat la pacienții cu cancer de vezică urinară activ. La pacienții cu antecedente de cancer de 
vezică urinară, ar trebui luate în considerare beneficiile controlului glicemic față de riscurile necunoscute de recidivă a cancerului 
cu XIGDUO XR.

5.11 Rezultate macrovasculare

Nu au existat studii clinice care să stabilească dovezi concludente ale reducerii riscului macrovascular cu 
XIGDUO XR.
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6. REACȚII ADVERSE

Următoarele reacții adverse importante sunt descrise mai jos și în altă parte a etichetei:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Acidoza lactica [vedeaAvertisment în cutieșiAvertismente și precauții (5.1)] 
Hipotensiune arterială [vedeaAvertismente și precauții (5.2)] Cetoacidoza [vedea
Avertismente și precauții (5.3)]
Insuficiență renală acută și afectare a funcției renale [vedeaAvertismente și precauții (5.4)] 
Urosepsis și Pielonefrită [vedeaAvertismente și precauții (5.5)]
Utilizare cu medicamente despre care se știe că cauzează hipoglicemie [vedeaAvertismente și 
precauții (5.6)] Vitamina B12Concentratii [vedeaAvertismente și precauții (5.7)] Infecții micotice 
genitale [vedeaAvertismente și precauții (5.8)]
Creșteri ale colesterolului cu lipoproteine   cu densitate scăzută (LDL-C) [vedeaAvertismente și precauții (5.9)] Cancerul 

vezicii urinare [vedeaAvertismente și precauții (5.10)]

6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele de reacții adverse observate în studiile clinice 
ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui medicament și pot să nu reflecte 
ratele observate în practica clinică.

Dapagliflozin și clorhidrat de metformină

Pentru a evalua siguranța, au fost utilizate date dintr-un grup prespecificat de pacienți din 8 studii pe termen scurt, controlate cu placebo, ale dapagliflozinului administrat 

concomitent cu metformină cu eliberare imediată sau prelungită. Acest grup a inclus mai multe studii suplimentare (metformină în monoterapie și în combinație cu un inhibitor 

de dipeptidil peptidază-4 [DPP4] și metformină, sau insulină și metformină, 2 studii de asociere inițială cu metformină și 2 studii pe pacienți cu boli cardiovasculare [BCV] și 

diabet de tip 2 care au primit tratamentul obișnuit [cu metformină ca terapie de fond]). Pentru studiile care au inclus terapie de bază cu și fără metformină, numai pacienții 

cărora li s-a administrat metformină au fost incluși în grupul de 8 studii controlat cu placebo. În aceste 8 studii, 983 de pacienţi au fost trataţi o dată pe zi cu dapagliflozin 10 mg 

şi metformină şi 1185 au fost trataţi cu placebo şi metformină. Aceste 8 studii oferă o durată medie de expunere de 23 de săptămâni. Vârsta medie a populației era de 57 de ani 

și 2% aveau peste 75 de ani. Cincizeci și patru la sută (54%) din populație era de sex masculin; 88% alb, 6% asiatic și 3% negru sau afro-american. La momentul inițial, populația 

avea diabet zaharat pentru o medie de 8 ani, hemoglobina medie A1c (HbA1c) a fost de 8,4%, iar funcția renală a fost normală sau ușor afectată la 90% dintre pacienți și 

moderată afectată la 10% dintre pacienți. și 3% negru sau afro-american. La momentul inițial, populația avea diabet zaharat pentru o medie de 8 ani, hemoglobina medie A1c 

(HbA1c) a fost de 8,4%, iar funcția renală a fost normală sau ușor afectată la 90% dintre pacienți și moderată afectată la 10% dintre pacienți. și 3% negru sau afro-american. La 

momentul inițial, populația avea diabet zaharat pentru o medie de 8 ani, hemoglobina medie A1c (HbA1c) a fost de 8,4%, iar funcția renală a fost normală sau ușor afectată la 

90% dintre pacienți și moderată afectată la 10% dintre pacienți.

Incidența globală a evenimentelor adverse pentru grupul de 8 studii, pe termen scurt, controlat cu placebo la pacienții tratați 
cu dapagliflozin 10 mg și metformină a fost de 60,3%, comparativ cu 58,2% pentru grupul placebo și metformină. Întreruperea 
tratamentului din cauza evenimentelor adverse la pacienții cărora li sa administrat dapagliflozin 10 mg și metformină a fost de 
4%, comparativ cu 3,3% pentru grupul placebo și metformină. Cele mai frecvent raportate evenimente care au condus la 
întreruperea tratamentului și raportate la cel puțin 3 pacienți tratați cu dapagliflozin 10 mg și metformină au fost insuficiență 
renală (0,7%), creșterea creatininei sanguine (0,2%), scăderea clearance-ului creatininei renale (0,2%) și tractul urinar. infecție 
(0,2%).

Tabelul 1 prezintă reacțiile adverse frecvente asociate cu utilizarea dapagliflozinului și a metforminei. Aceste reacții 
adverse nu au fost prezente la momentul inițial, au apărut mai frecvent la dapagliflozin și metformin decât la placebo 
și au apărut la cel puțin 2% dintre pacienții tratați fie cu dapagliflozin 5 mg, fie cu dapagliflozin 10 mg.
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Tabel 1: Reacții adverse în studiile controlate cu placebo raportate la ≥2% dintre pacienții tratați cu 
dapagliflozin și metformin

Reacție adversă % dintre Pacienți

Grup de 8 studii controlate cu placebo
Placebo și
Metformină

Dapagliflozin
5 mg și

Metformină
N=410

Dapagliflozin
10 mg și
Metformină

N=983N=1185
Infecții micotice genitale feminine* 1.5 9.4 9.3
Nazofaringita 5.9 6.3 5.2
Infectii ale tractului urinar† 3.6 6.1 5.5
Diaree 5.6 5.9 4.2
Durere de cap 2.8 5.4 3.3
Infecții micotice genitale masculine‡ 0 4.3 3.6
Gripa 2.4 4.1 2.6
Greaţă 2.0 3.9 2.6
Dureri de spate 3.2 3.4 2.5
Ameţeală 2.2 3.2 1.8
Tuse 1.9 3.2 1.4
Constipație 1.6 2.9 1.9
Dislipidemie 1.4 2.7 1.5
Faringită 1.1 2.7 1.5
Urinare crescută§ 1.4 2.4 2.6
Disconfort la urinare 1.1 2.2 1.6

* Infecțiile micotice genitale includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate pentru femei: infecție 
micotică vulvovaginală, infecție vaginală, infecție genitală, vulvovaginită, infecție fungică genitală, candidoză vulvovaginală, abces 
vulval, candidoză genitală și vaginită bacteriană. (N pentru femei: placebo și metformin=534, dapagliflozin 5 mg și metformin=223, 
dapagliflozin 10 mg și metformin=430).

Infecțiile tractului urinar includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate: infecții ale tractului urinar, 
cistita, pielonefrită, uretrita și prostatita.

Infecțiile micotice genitale includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate la bărbați: balanită,
infecție fungică genitală, balanită candida, candidoză genitală, infecție genitală, posthită, balanopostită. (N pentru bărbați: 
placebo și metformin=651, dapagliflozin 5 mg și metformin=187, dapagliflozin 10 mg și metformin=553).

Urinarea crescută include următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate: polakiurie, poliurie și creșterea debitului 
de urină.

†

‡

§

Clorhidrat de metformină

În studiile controlate cu placebo în monoterapie cu metformină cu eliberare prelungită, au fost raportate diaree și greață/
vărsături la >5% dintre pacienții tratați cu metformină și mai frecvent decât la pacienții tratați cu placebo (9,6% față de 2,6% 
pentru diaree și 6,5% față de 1,5). % pentru greață/vărsături). Diareea a dus la întreruperea medicației de studiu la 0,6% 
dintre pacienții tratați cu metformină cu eliberare prelungită.
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Grup de 12 studii controlate cu placebo pentru Dapagliflozin 5 și 10 mg 

Dapagliflozin

Datele din Tabelul 2 sunt derivate din 12 studii controlate cu placebo, cu o durată cuprinsă între 12 și 24 de săptămâni. În 4 
studii, dapagliflozin a fost utilizat ca monoterapie, iar în 8 studii dapagliflozin a fost utilizat ca adjuvant la terapia 
antidiabetică de bază sau ca terapie combinată cu metformină.vedeaStudii clinice (14)].

Aceste date reflectă expunerea a 2338 de pacienți la dapagliflozin, cu o durată medie de expunere de 21 de 
săptămâni. Pacienții au primit placebo (N=1393), dapagliflozin 5 mg (N=1145) sau dapagliflozin 10 mg (N=1193) o 
dată pe zi. Vârsta medie a populației era de 55 de ani și 2% aveau peste 75 de ani. Cincizeci la sută (50%) din 
populație erau bărbați; 81% erau albi, 14% erau asiatici și 3% erau negri sau afro-americani. La momentul inițial, 
populația avea diabet zaharat în medie de 6 ani, avea o HbA1c medie de 8,3% și 21% aveau complicații 
microvasculare stabilite ale diabetului. Funcția renală inițială a fost normală sau ușor afectată la 92% dintre 
pacienți și moderată la 8% dintre pacienți (eGFR medie 86 ml/min/1,73 m2).

Tabelul 2 prezintă reacțiile adverse frecvente asociate cu utilizarea dapagliflozinului. Aceste reacții adverse nu au fost 
prezente la momentul inițial, au apărut mai frecvent la dapagliflozin decât la placebo și au apărut la cel puțin 2% dintre 
pacienții tratați fie cu dapagliflozin 5 mg, fie cu dapagliflozin 10 mg.

Tabel 2: Reacții adverse în studiile controlate cu placebo raportate la ≥2% dintre pacienții tratați cu 
dapagliflozin

Reacție adversă % dintre Pacienți

Grup de 12 studii controlate cu placebo
Placebo Dapagliflozin

5 mg
N=1145

Dapagliflozin
10 mg

N=1193N=1393
Infecții micotice genitale feminine* 1.5 8.4 6.9
Nazofaringita 6.2 6.6 6.3
Infectii ale tractului urinar† 3.7 5.7 4.3
Dureri de spate 3.2 3.1 4.2
Urinare crescută‡ 1.7 2.9 3.8
Infecții micotice genitale masculine§ 0,3 2.8 2.7
Greaţă 2.4 2.8 2.5
Gripa 2.3 2.7 2.3
Dislipidemie 1.5 2.1 2.5
Constipație 1.5 2.2 1.9
Disconfort la urinare 0,7 1.6 2.1
Durere în extremități 1.4 2.0 1.7

* Infecțiile micotice genitale includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate la femei: infecție micotică 
vulvovaginală, infecție vaginală, candidoză vulvovaginală, vulvovaginită, infecție genitală, candidoză genitală, infecție fungică genitală, 
vulvita, infecții ale tractului genito-urinar, abscese vulvaginale și vaginită bacteriană. (N pentru femei: placebo=677,
dapagliflozin 5 mg=581, dapagliflozin 10 mg=598).

† Infecțiile tractului urinar includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate: infecții ale tractului urinar,
cistita,Escherichiainfectii ale tractului urinar, infectii ale tractului genito-urinar, pielonefrita, trigonita, uretrita, infectie renala si 
prostatita.
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‡ Urinarea crescută include următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate: polakiurie, poliurie și creșterea debitului 
de urină.

Infecțiile micotice genitale includ următoarele reacții adverse, enumerate în ordinea frecvenței raportate la bărbați: balanită,
infecție fungică genitală, balanită candida, candidoză genitală, infecție genitală masculină, infecție a penisului, balanopostită, 
balanopostită infecțioasă, infecție genitală, posthită. (N pentru bărbați: placebo=716, dapagliflozin 5 mg=564, dapagliflozin 10 
mg=595).

§

Grup de 13 studii controlate cu placebo pentru Dapagliflozin 10 mg

Siguranța și tolerabilitatea dapagliflozinei 10 mg au fost, de asemenea, evaluate într-un grup mai mare 
de studii controlate cu placebo. Acest grup a combinat 13 studii controlate cu placebo, inclusiv 3 studii 
cu monoterapie, 9 studii suplimentare la studiile de bază ale terapiei antidiabetice și o combinație 
inițială cu un studiu cu metformină. În aceste 13 studii, 2360 de pacienți au fost tratați o dată pe zi cu 
dapagliflozin 10 mg pentru o durată medie de expunere de 22 de săptămâni. Vârsta medie a populației 
era de 59 de ani și 4% aveau peste 75 de ani. Cincizeci și opt la sută (58%) din populație erau bărbați; 
84% erau albi, 9% asiatici și 3% erau negri sau afro-americani. La momentul inițial, populația avea diabet 
zaharat pentru o medie de 9 ani, avea o HbA1c medie de 8,2% și 30% aveau boală microvasculară 
stabilită.2).

Scăderea volumului

Dapagliflozin determină o diureză osmotică, care poate duce la scăderea volumului intravascular. Reacțiile adverse legate de 
depleția de volum (inclusiv rapoartele de deshidratare, hipovolemie, hipotensiune ortostatică sau hipotensiune arterială) sunt 
prezentate în Tabelul 3 pentru grupurile de 12 și 13 studii, pe termen scurt, controlate cu placebo.vedea Avertismente și 
precauții (5.2)].

Tabelul 3: Reacții adverse ale scăderii volumului*în studii clinice cu Dapagliflozin

Grup de 12 controlate cu placebo
Studii

Grup de 13 studii 
controlate cu placebo

Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Populația totală N (%) N=1393
5 (0,4%)

N=1145
7 (0,6%)

N=1193
9 (0,8%)

N=2295
17 (0,7%)

N=2360
27 (1,1%)

Subgrupul de pacienți n (%)

Pacienți cu diuretice de ansă n=55
1 (1,8%)

n=40
0

n=31
3 (9,7%)

n=267
4 (1,5%)

n=236
6 (2,5%)

Pacienți cu insuficiență 
renală moderată cu eGFR 
-30 și <60 ml/min/1,73 m2

n=107
2 (1,9%)

n=107
1 (0,9%)

n=89
1 (1,1%)

n=268
4 (1,5%)

n=265
5 (1,9%)

Pacienți - 65 de ani n=276
1 (0,4%)

n=216
1 (0,5%)

n=204
3 (1,5%)

n=711
6 (0,8%)

n=665
11 (1,7%)

* Scăderea volumului include rapoarte de deshidratare, hipovolemie, hipotensiune ortostatică sau hipotensiune arterială.

Insuficiența funcției renale

Utilizarea dapagliflozinului a fost asociată cu creșteri ale creatininei serice și scăderi ale eGFR (vezi Tabelul 4). La pacienții cu 
funcție renală normală sau ușoară afectată la momentul inițial, creatinina serică și eGFR au revenit la valorile inițiale în 
săptămâna 24. Reacții adverse legate de rinichi, inclusiv insuficiență renală și creatinina sanguină
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creştere, au fost mai frecvente la pacienţii trataţi cu dapagliflozin (vezi Tabelul 5). Pacienții vârstnici și pacienții cu 
insuficiență renală au fost mai susceptibili la aceste reacții adverse (vezi Tabelul 5). Scăderi susținute ale eGFR au fost 
observate la pacienții cu insuficiență renală moderată (eGFR 30 până la mai puțin de
60 ml/min/1,73 m2).

Tabelul 4: Modificări ale creatininei serice și ale eGFR asociate cu dapagliflozin în grupul de 12 studii 
controlate cu placebo și studiul privind insuficiența renală moderată

Grup de 12 studii controlate cu placebo
Placebo
N=1393

Dapagliflozin 5 mg
N=1145

Dapagliflozin 10 mg
N=1193

Media inițială Creatinină serică (mg/dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (ml/min/1,73 m2) 86,0 85.3 86,7

Săptămâna 1 Schimbare Creatinină serică (mg/dL) − 0,003 0,029 0,041
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,4 − 2.9 − 4.1

Săptămâna 24 Schimbare Creatinină serică (mg/dL) − 0,005 − 0,001 0,001
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,8 0,8 0,3

Studiu cu insuficiență renală moderată

Placebo
N=84

Dapagliflozin 5 mg
N=83

Dapagliflozin 10 mg
N=85

Media inițială Creatinină serică (mg/dL) 1.46 1,53 1,52
eGFR (ml/min/1,73 m2) 45.6 44.2 43.9

Săptămâna 1 Schimbare Creatinină serică (mg/dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,5 − 3.8 − 5.5

Săptămâna 24 Schimbare Creatinină serică (mg/dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (ml/min/1,73 m2) 0,03 − 4,0 − 7.4

Săptămâna 52 Schimbare Creatinină serică (mg/dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (ml/min/1,73 m2) − 2.6 − 4.2 − 7.3

Tabelul 5: Proporția de pacienți cu cel puțin o reacție adversă legată de insuficiență renală

Grup de 6 controlate cu placebo
Studii (până la 104 săptămâni)*

Grup de 9 studii 
controlate cu placebo (până la

104 săptămâni)†

Caracteristica inițială Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Populația totală
Pacienți (%) cu cel puțin un 
eveniment

n=785
13

(1,7%)

n=767
14 (1,8%)

n=859
16 (1,9%)

n=1956
82 (4,2%)

n=2026
136 (6,7%)

65 de ani și peste Pacienți 
(%) cu cel puțin un 
eveniment

n=190
4 (2,1%)

n=162
5 (3,1%)

n=159
6 (3,8%)

n=655
52 (7,9%)

n=620
87 (14,0%)

eGFR -30 și
<60 ml/min/1,73 m2

Pacienți (%) cu cel puțin unul

n=77 n=88 n=75 n=249 n=251

5 (6,5%) 7 (8,0%) 9 (12,0%) 40 (16,1%) 71 (28,3%)

13

ID de referință: 4131552



Grup de 6 controlate cu placebo
Studii (până la 104 săptămâni)*

Grup de 9 studii 
controlate cu placebo (până la

104 săptămâni)†

eveniment

65 de ani și peste și eGFR 
-30 și
<60 ml/min/1,73 m2

Pacienți (%) cu cel puțin un 
eveniment

n=41 n=43 n=35 n=141 n=134

2 (4,9%) 3 (7,0%) 4 (11,4%) 27 (19,1%) 47 (35,1%)

* Subgrup de pacienți din grupul de 12 studii controlate placebo cu extensii pe termen lung. 
Subgrup de pacienți din grupul de 13 studii controlate placebo cu extensii pe termen lung.†

Siguranța dapagliflozinului a fost evaluată într-un studiu pe pacienți cu insuficiență renală moderată (RFGe 30 până la mai puțin 
de 60 ml/min/1,73 m2). În acest studiu, 13 pacienți au prezentat fracturi osoase pentru durate de tratament de până la 104 
săptămâni. Nu au apărut fracturi în grupul placebo, 5 au apărut în grupul dapagliflozin 5 mg și 8 au apărut în grupul 
dapagliflozin 10 mg. Opt dintre aceste 13 fracturi au fost la pacienți care aveau un eGFR inițial de 30 până la 45 ml/min/1,73 m2. 
Unsprezece dintre cele 13 fracturi au fost raportate în primele 52 de săptămâni. Nu a existat un model aparent în ceea ce 
privește locul anatomic al fracturii.

Hipoglicemie

Frecvența hipoglicemiei după studiu [vedeaStudii clinice (14)] este prezentată în Tabelul 6. Hipoglicemia a fost mai 
frecventă când dapagliflozin a fost adăugat la sulfoniluree sau insulină [vedeaAvertismente și precauții (5.6)].

Tabelul 6: Incidența majorelor*și Minor†Hipoglicemia în studiile controlate cu placebo

Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Supliment la Metformin*(24 de săptămâni) N=137 N=137 N=135

Major [n (%)] 0 0 0
Minor [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Supliment de control activ la metformină versus 
glipizidă (52 de săptămâni)

N=408 – N=406

Major [n (%)] 3 (0,7) – 0
Minor [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Supliment la inhibitorul DPP4 (cu sau fără 
metformin) (24 săptămâni)

N=226 – N=225

Major [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Minor [n (%)] 3 (1,3) – 4 (1,8)

Supliment la insulină cu sau fără alte OAD‡(24 
de săptămâni)

N=197 N=212 N=196

Major [n (%)] 1 (0,5) 1 (0,5) 1 (0,5)
Minor [n (%)] 67 (34,0) 92 (43,4) 79 (40,3)

* Episoadele majore de hipoglicemie au fost definite ca episoade simptomatice care necesită asistență externă (a unei terțe părți) din cauza afectarii 
severe a conștienței sau a comportamentului cu o valoare a glicemiei capilare sau plasmatice <54 mg/dL și recuperare rapidă după administrarea 
de glucoză sau glucagon.
Episoadele minore de hipoglicemie au fost definite fie ca un episod simptomatic cu o măsurare a glicemiei capilare sau plasmatice <63 
mg/dL, indiferent de necesitatea de asistență externă, fie o măsurare asimptomatică a glicemiei capilare sau plasmatice <63 mg/dL care 
nu se califică drept majoră. episod.
OAD = terapie antidiabetică orală.

†

‡

Infecții micotice genitale

Infecțiile micotice genitale au fost mai frecvente în cazul tratamentului cu dapagliflozin. Infecțiile micotice genitale au 
fost raportate la 0,9% dintre pacienții tratați cu placebo, 5,7% dintre pacienții tratați cu dapagliflozin 5 mg și 4,8% dintre 
pacienții tratați cu dapagliflozin 10 mg, în grupul de 12 studii controlat cu placebo. Întreruperea studiului din cauza 
infecției genitale a avut loc la 0% dintre pacienții tratați cu placebo și la 0,2% dintre pacienții tratați cu dapagliflozin 10 
mg. Infecțiile au fost raportate mai frecvent la femei decât la bărbați (vezi Tabelul 2). Cele mai frecvent raportate infecții 
micotice genitale au fost infecțiile micotice vulvovaginale la femei și balanita la bărbați. Pacienții cu antecedente de 
infecții micotice genitale au avut mai multe șanse de a avea o infecție micotică genitală în timpul studiului decât cei fără 
antecedente (10,0%, 23,1% și 25,0% față de 0,8%, 5,9% și 5,0% la placebo, dapagliflozin). 5 mg,

Reacții de hipersensibilitate

Reacții de hipersensibilitate (de exemplu, angioedem, urticarie, hipersensibilitate) au fost raportate la tratamentul cu dapagliflozin. 
Pe parcursul programului clinic, au fost raportate reacții anafilactice grave și reacții adverse cutanate severe și angioedem la 0,2% 
dintre pacienții tratați cu comparator și 0,3% dintre pacienții tratați cu dapagliflozin. Dacă apar reacții de hipersensibilitate, 
întrerupeți utilizarea dapagliflozinului; tratați conform standardului de îngrijire și monitorizați până când semnele și simptomele se 
rezolvă.

Teste de laborator

Creșterea hematocritului

Dapagliflozin

În grupul de 13 studii controlate cu placebo, la pacienții tratați cu dapagliflozin s-au observat creșteri față de valoarea inițială a 
valorilor medii ale hematocritului începând cu săptămâna 1 și continuând până în săptămâna 16, când s-a observat diferența medie 
maximă față de valoarea inițială. În săptămâna 24, modificările medii ale hematocritului față de valoarea inițială au fost
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− 0,33% în grupul placebo și 2,30% în grupul dapagliflozin 10 mg. Până în săptămâna 24, valorile hematocritului
> 55% au fost raportate la 0,4% dintre pacienții tratați cu placebo și 1,3% dintre pacienții tratați cu dapagliflozină 10 mg.

Creșterea fosforului anorganic seric

Dapagliflozin

În grupul de 13 studii controlate cu placebo, în săptămâna 24 au fost raportate creșteri față de valoarea inițială a 
nivelurilor medii ale fosforului seric la pacienții tratați cu dapagliflozin 10 mg, comparativ cu pacienții tratați cu placebo 
(creșteri medii de 0,13 mg/dl față de -0,04 mg/dl). , respectiv). În săptămâna 24, au fost raportate proporții mai mari de 
pacienți cu anomalii marcate de laborator ale hiperfosfatemiei (≥5,6 mg/dl dacă vârsta 17-65 sau ≥5,1 mg/dl dacă vârsta 
≥66) au fost raportate în grupul tratat cu dapagliflozin 10 mg comparativ cu grupul placebo (1,7% față de 0,9%, respectiv).

Creșterea colesterolului cu lipoproteine   cu densitate scăzută Dapagliflozin

Dapagliflozin

În grupul de 13 studii controlate cu placebo, la pacienţii trataţi cu dapagliflozină au fost raportate modificări faţă de valoarea iniţială a 
valorilor medii ale lipidelor comparativ cu pacienţii trataţi cu placebo. Modificarea procentuală medie față de valoarea inițială în 
săptămâna 24 a fost de 0,0% față de 2,5% pentru colesterolul total și -1,0% față de 2,9% pentru colesterol LDL în grupurile placebo și, 
respectiv, dapagliflozin 10 mg.

Vitamina B12Concentratii

Clorhidrat de metformină

Metformina poate reduce vitamina B serica12concentratii. Măsurarea parametrilor hematologici anual este 
recomandată la pacienții tratați cu XIGDUO XR și orice anomalie aparentă trebuie investigată și gestionată în mod 
corespunzător.vedeaAvertismente și precauții (5.7)].

6.2 Experiență post-marketing 

Dapagliflozin

Au fost identificate reacții adverse suplimentare în timpul utilizării post-aprobare a dapagliflozinului. Deoarece aceste reacții sunt 
raportate voluntar de la o populație de dimensiune incertă, în general nu este posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor 
sau să se stabilească o relație cauzală cu expunerea la medicamente.

-
-
-
-

Cetoacidoza [vedeaAvertismente și precauții (5.3)]
Insuficiență renală acută și afectare a funcției renale [vedeaAvertismente și precauții (5.4)] 
Urosepsis și Pielonefrită [vedeaAvertismente și precauții (5.5)] Eczemă

Clorhidrat de metformină

-Leziuni hepatice colestatice, hepatocelulare și mixte hepatocelulare
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7. INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Test pozitiv pentru glucoză în urină 

Dapagliflozin

Monitorizarea controlului glicemic cu teste de glucoză în urină nu este recomandată la pacienții care iau inhibitori de SGLT2, 
deoarece inhibitorii de SGLT2 cresc excreția urinară de glucoză și vor duce la teste de glucoză în urină pozitive. Utilizați metode 
alternative pentru a monitoriza controlul glicemic.

7.2 Interferența cu testul 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG). 

Dapagliflozin

Monitorizarea controlului glicemic cu testul 1,5-AG nu este recomandată deoarece măsurătorile 1,5-AG nu sunt de încredere în 
evaluarea controlului glicemic la pacienții care iau inhibitori SGLT2. Utilizați metode alternative pentru a monitoriza controlul glicemic.

7.3 Inhibitori ai anhidrazei carbonice

Topiramatul sau alți inhibitori ai anhidrazei carbonice (de exemplu, zonisamidă, acetazolamidă sau diclorfenamidă) determină 
frecvent o scădere a bicarbonatului seric și induc decalajul nonanionic, acidoză metabolică hipercloremică. Utilizarea 
concomitentă a acestor medicamente cu XIGDUO XR poate crește riscul de acidoză lactică. Luați în considerare monitorizarea 
mai frecventă a acestor pacienți.

7.4 Medicamente care reduc clearance-ul metforminei

Utilizarea concomitentă a medicamentelor care interferează cu sistemele obișnuite de transport tubular renal implicate în 
eliminarea renală a metforminei (de exemplu, transportor cationic organic-2 [OCT2]/inhibitori de extruziune multidrog și 
toxină [MATE], cum ar fi ranolazina, vandetanib, dolutegravir și cimetidina) ar putea crește expunerea sistemică la metformină 
și poate crește riscul de acidoză lactică[vedeaFarmacologie clinică (12.3)]. Luați în considerare beneficiile și riscurile utilizării 
concomitente.

7.5 Alcool
Se știe că alcoolul potențează efectul metforminei asupra metabolismului lactatului. Avertizați pacienții împotriva consumului excesiv 
de alcool în timpul tratamentului cu XIGDUO XR.

7.6 Utilizarea cu alte medicamente 

Clorhidrat de metformină

Unele medicamente pot predispune la hiperglicemie și pot duce la pierderea controlului glicemic. Aceste medicamente 
includ tiazide și alte diuretice, corticosteroizi, fenotiazine, produse tiroidiene, estrogeni, contraceptive orale, fenitoină, acid 
nicotinic, simpatomimetice, medicamente care blochează canalele de calciu și izoniazida. Când astfel de medicamente sunt 
administrate unui pacient care primește XIGDUO XR, pacientul trebuie supravegheat cu atenție pentru pierderea controlului 
glicemic. Când astfel de medicamente sunt retrase de la un pacient care primește XIGDUO XR, pacientul trebuie 
supravegheat cu atenție pentru hipoglicemie.

La voluntari sănătoși, farmacocinetica metforminei și propranololului și a metforminei și ibuprofenului nu a fost afectată atunci 
când au fost administrate concomitent în studiile de interacțiune cu doză unică.
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8. UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina
Sarcina categoria C

Nu există studii adecvate și bine controlate ale XIGDUO XR sau ale componentelor sale individuale la femeile gravide. Pe 
baza rezultatelor studiilor de toxicitate asupra reproducerii și asupra dezvoltării la animale, dapagliflozin, o componentă a 
XIGDUO XR, poate afecta dezvoltarea și maturarea renală. Într-un studiu la șobolani tineri, incidența crescută și/sau 
severitatea dilatațiilor renale pelvine și tubulare au fost evidente la cea mai mică doză testată, care a fost de aproximativ 15 
ori expunerea clinică de la o doză de 10 mg.

Aceste rezultate au avut loc în cazul expunerii la medicamente în perioadele de dezvoltare a animalelor care se corelează cu al 
doilea și al treilea trimestru de sarcină umană. În timpul sarcinii, luați în considerare terapii alternative adecvate, în special în 
timpul celui de-al doilea și al treilea trimestru. XIGDUO XR trebuie utilizat în timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial 
justifică riscul potențial pentru făt.

Dapagliflozin

Într-un studiu de toxicitate juvenilă, când dapagliflozin a fost administrat direct la șobolani tineri din ziua postnatală 
(PND) 21 până la PND 90 la doze de 1, 15 sau 75 mg/kg/zi, s-au raportat creșterea greutății rinichilor și dilatații renale 
pelvine și tubulare. la toate nivelurile. Expunerea la cea mai mică doză testată a fost de 15 ori mai mare decât doza 
clinică maximă, pe baza ASC. Dilatațiile renale pelvine și tubulare observate la animalele tinere nu s-au inversat complet 
în perioada de recuperare de aproximativ 1 lună. Într-un studiu de dezvoltare prenatală și postnatală, șobolanii mame 
au fost dozați din ziua 6 de gestație până în ziua 21 de alăptare în doze de 1, 15 sau 75 mg/kg/zi, iar puii au fost expuși 
indirect.in uterși pe tot parcursul lactației. Incidența sau severitatea crescută a dilatației pelvine renale a fost observată 
la descendenții adulți ai mamelor tratate la 75 mg/kg/zi (expunerile la dapagliflozin la mamă și la pui au fost de 1415 ori, 
respectiv de 137 ori, valorile la om la doza clinică). S-au observat reduceri legate de doză ale greutății corporale a puilor 
la doze ≥1 mg/kg/zi (aproximativ ≥19 ori doza clinică). Nu au fost observate efecte adverse asupra obiectivelor de 
dezvoltare la 1 mg/kg/zi sau de aproximativ 19 ori doza clinică.

În studiile de dezvoltare embrio-fetală la șobolani și iepuri, dapagliflozin a fost administrat la intervale care coincid cu 
primul trimestru de organogeneză la om. Nu s-au observat toxicități asupra dezvoltării la iepuri la nicio doză testată. La 
șobolani, dapagliflozinul nu a fost nici embrioletal, nici teratogen la doze de până la 75 mg/kg/zi sau de 1441 de ori doza 
clinică maximă de 10 mg. La doze mai mari la șobolani, s-au observat malformații ale vaselor de sânge, coaste, vertebre, 
manubrie și variații ale scheletului la fetuși la ≥150 mg/kg sau de 2344 ori mai mult decât doza clinică de 10 mg.

Clorhidrat de metformină

Clorhidratul de metformină nu a provocat efecte adverse asupra dezvoltării atunci când a fost administrat la șobolani și iepuri 
Sprague Dawley gestante până la 600 mg/kg/zi în timpul perioadei de organogeneză. Aceasta reprezintă o expunere de 
aproximativ 2 și 6 ori o doză clinică de 2000 mg pe baza suprafeței corporale (mg/m2) pentru șobolani și, respectiv, iepuri. 
Metformina nu a fost teratogenă la șobolani și iepuri la doze de până la 600 mg/kg/zi. Aceasta reprezintă o expunere de 
aproximativ 2 și 6 ori mai mare decât MRHD de 2000 mg pe baza comparațiilor cu suprafața corporală pentru șobolani și, 
respectiv, iepuri. Determinarea concentrațiilor fetale a demonstrat o barieră placentară parțială la metformină.
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8.3 Mamele care alăptează

Nu se știe dacă XIGDUO XR se excretă în laptele uman. În studiile efectuate cu componentele individuale, atât dapagliflozin 
(atingând niveluri de 0,49 ori mai mari decât cele găsite în plasma maternă), cât și metformina sunt excretate în laptele 
șobolanilor care alăptează.

Datele la șobolanii tineri expuși direct la dapagliflozin au arătat risc pentru rinichi în curs de dezvoltare (dilatații renale 
pelvine și tubulare) în timpul maturării. Deoarece maturarea rinichilor umani are loc in utero și în primii 2 ani de viață, 
când poate apărea expunerea la lactație, poate exista risc pentru dezvoltarea rinichiului uman. Deoarece multe 
medicamente sunt excretate în laptele uman și din cauza potențialului de reacții adverse grave la sugarii care alăptează 
de la dapagliflozin, trebuie luată o decizie dacă se întrerupe alăptarea sau se întrerupe administrarea XIGDUO XR, ținând 
cont de importanța medicamentului pentru mamă.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea XIGDUO XR la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite.

8.5 Utilizare geriatrică

XIGDUO XR

Nu se recomandă modificarea dozei XIGDUO XR în funcție de vârstă. La pacienții vârstnici se recomandă evaluarea mai 
frecventă a funcției renale.

Dapagliflozin

Un total de 1424 (24%) dintre cei 5936 de pacienți tratați cu dapagliflozin aveau vârsta de 65 de ani și peste și 207 (3,5%) pacienți 
aveau vârsta de 75 de ani și mai mult, într-un grup de 21 de studii clinice, controlate, de siguranță și eficacitate ale 
dapagliflozinului, dublu-orb. . După controlul nivelului funcției renale (eGFR), eficacitatea a fost similară pentru pacienții cu 
vârsta sub 65 de ani și cei cu vârsta de 65 de ani și peste. La pacienții cu vârsta ≥ 65 de ani, o proporție mai mare de pacienți 
tratați cu dapagliflozin au prezentat reacții adverse legate de depleția de volum și insuficiență sau insuficiență renală, 
comparativ cu pacienții tratați cu placebo.vedeaAvertismente și precauții (5.3)șiReacții adverse (6.1)].

Clorhidrat de metformină

Studiile clinice controlate ale metforminei nu au inclus un număr suficient de pacienți vârstnici pentru a determina dacă 
aceștia răspund diferit față de pacienții mai tineri, deși alte experiențe clinice raportate nu au identificat diferențe de 
răspuns între pacienții vârstnici și tineri. Se știe că metformina este excretată în mod substanțial pe cale renală și 
deoarece riscul de acidoză lactică cu metformină este mai mare la pacienții cu insuficiență renală moderată până la 
severă. În general, selectarea dozei pentru un pacient în vârstă trebuie să fie precaută, de obicei începând de la capătul 
inferior al intervalului de dozare, reflectând frecvența mai mare a scăderii funcției hepatice, renale sau cardiace și a bolii 
concomitente sau a altor terapii medicamentoase și riscul mai mare. a acidozei lactice. Evaluați mai frecvent funcția 
renală la pacienții vârstnici [vedeaAvertismente și precauții (5.1),și Farmacologie clinică (12,3)].

8.6 Pacienți cu insuficiență renală ușoară (eGFR ≥60 până la <90 ml/min/1,73 m2) 

Dapagliflozin

Grupul de 21 de studii clinice de siguranță și eficacitate, dublu-orb, controlate activ și placebo (dapagliflozin în 
monoterapie sau în asociere cu alte terapii antidiabetice) a inclus 53% (4906/9339) dintre pacienții cu insuficiență 
renală ușoară. Profilul de siguranță la pacienții cu insuficiență renală ușoară este similar cu cel al populației 
generale.
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8.7 Insuficiență hepatică

Utilizarea metforminei la pacienții cu insuficiență hepatică a fost asociată cu unele cazuri de acidoză lactică. 
XIGDUO XR nu este recomandat la pacienții cu insuficiență hepatică [vedeaAvertismente și precauții (5.1)].

10. Supradozaj

Dapagliflozin

There were no reports of overdose during the clinical development program for dapagliflozin. In the event of an 
overdose, contact the Poison Control Center. It is also reasonable to employ supportive measures as dictated by the 
patient’s clinical status. The removal of dapagliflozin by hemodialysis has not been studied.

Metformin hydrochloride

Overdose of metformin hydrochloride has occurred, including ingestion of amounts >50 grams. Hypoglycemia was 
reported in approximately 10% of cases, but no causal association with metformin hydrochloride has been established. 
Lactic acidosis has been reported in approximately 32% of metformin overdose cases [see Warnings and Precautions 
(5.1)]. Metformina este dializabilă cu un clearance de până la 170 ml/min în condiții hemodinamice bune. Prin urmare, 
hemodializa poate fi utilă pentru îndepărtarea medicamentului acumulat de la pacienții la care se suspectează 
supradozajul cu metformină.

11. DESCRIERE

Tabletele XIGDUO XR (dapagliflozin și metformin HCl cu eliberare prelungită) conțin două medicamente 
antihiperglicemiante orale utilizate în tratamentul diabetului de tip 2: dapagliflozin și clorhidrat de metformină.

Dapagliflozin

Dapagliflozin este descris chimic ca D-glucitol, 1,5-anhidro-1-C-[4-clor-3-[(4-etoxifenil)metil]fenil]-, (1S
)-, compus cu (2S)-1,2-propandiol, hidrat (1:1:1). Formula empirică este C21H25ClO6•C3H8O2•H2O și 
greutatea formulei este 502,98. Formula structurală este:

Clorhidrat de metformină

Clorhidrat de metformină (N,N-clorhidrat de diamidă dimetilimidodicarbonimidică) este un compus cristalin alb 
până la aproape alb cu formula moleculară C4H11N5•HCl și o greutate moleculară de 165,63. Clorhidratul de 
metformină este liber solubil în apă, ușor solubil în alcool și este practic insolubil în acetonă, eter și cloroform. PKA

de metformină este 12,4. pH-ul unei soluții apoase de clorhidrat de metformină 1% este 6,68. Formula structurală 
este:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR este disponibil pentru administrare orală sub formă de comprimate care conțin echivalentul a 2,5 mg dapagliflozin 
sub formă de dapagliflozin propandiol și 1000 mg clorhidrat de metformină (XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg), 5 mg dapagliflozin 
sub formă de dapagliflozin propandiol și XI5000 mg de metformin hidroclorid (mg XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg). 500 mg), 
echivalentul a 5 mg dapagliflozin sub formă de dapagliflozin propandiol și 1000 mg clorhidrat de metformină (XIGDUO XR 5 
mg/1000 mg), echivalentul a 10 mg dapagliflozin sub formă de dapagliflozin propandiol și 500 mg clorhidrat de metformină 
(XIGDUO XR 5 mg/1000 mg), ), sau echivalentul a 10 mg dapagliflozin ca dapagliflozin propandiol și 1000 mg clorhidrat de 
metformină (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Fiecare comprimat filmat de XIGDUO XR conține următoarele ingrediente inactive: celuloză microcristalină, lactoză 
anhidră, crospovidonă, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, carboximetilceluloză de sodiu și hipromeloză.

Acoperirile de film conțin următoarele ingrediente inactive: alcool polivinilic, dioxid de titan, polietilen glicol și 
talc. În plus, învelișul de film pentru comprimatele XIGDUO XR 5 mg/500 mg conține lac de aluminiu FD&C Yellow 
No. 6/Sunset Yellow FCF. Filmul de acoperire pentru comprimatele XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 
10 mg/500 mg și 10 mg/1000 mg conține oxizi de fier.

12. FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune 

XIGDUO XR

XIGDUO XR combină doi agenți antihiperglicemici cu mecanisme complementare de acțiune pentru a îmbunătăți controlul 
glicemic la pacienții cu diabet zaharat de tip 2: dapagliflozin, un inhibitor al cotransportatorului sodiu-glucoză 2 (SGLT2) și 
clorhidratul de metformină, o biguanidă.

Dapagliflozin

Cotransportatorul sodiu-glucoză 2 (SGLT2), exprimat în tubii renali proximali, este responsabil pentru 
majoritatea reabsorbției glucozei filtrate din lumenul tubular. Dapagliflozin este un inhibitor al SGLT2. Prin 
inhibarea SGLT2, dapagliflozin reduce reabsorbția glucozei filtrate și scade pragul renal pentru glucoză și, 
prin urmare, crește excreția urinară de glucoză.

Clorhidrat de metformină

Metformina îmbunătățește toleranța la glucoză la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, scăzând atât glicemia bazală, cât și cea 
postprandială. Metformina scade producția hepatică de glucoză, scade absorbția intestinală a glucozei și îmbunătățește 
sensibilitatea la insulină prin creșterea absorbției și utilizării periferice a glucozei. Metformina nu produce hipoglicemie nici la 
pacienții cu diabet zaharat de tip 2, nici la subiecții sănătoși, cu excepția unor circumstanțe neobișnuite.vedeaAvertismente și 
precauții (5.6)] și nu provoacă hiperinsulinemie. În cazul terapiei cu metformină, secreția de insulină rămâne neschimbată, în 
timp ce nivelurile de insulină a jeun și răspunsul la insulină plasmatică pe parcursul unei zile pot scădea efectiv.

21

ID de referință: 4131552



12.2 Farmacodinamică

General

Dapagliflozin

Au fost observate creșteri ale cantității de glucoză excretată în urină la subiecții sănătoși și la pacienții cu diabet zaharat 
de tip 2 după administrarea de dapagliflozin (vezi Figura 1). Doze de dapagliflozin de 5 sau 10 mg pe zi la pacienții cu 
diabet zaharat de tip 2 timp de 12 săptămâni au dus la excreția a aproximativ 70 de grame de glucoză în urină pe zi. A 
fost observată o excreție aproape maximă a glucozei la doza zilnică de 20 mg de dapagliflozin. Această excreție urinară 
de glucoză cu dapagliflozin are ca rezultat, de asemenea, creșteri ale volumului urinar.vedeaReacții adverse (6.1)].

Figura 1: Diagramă de dispersie și linia de modificare adaptată față de valoarea inițială în cantitatea de glucoză urinară de 
24 de ore față de doza de dapagliflozin la subiecți sănătoși și subiecți cu diabet zaharat de tip 2 (T2DM) (grafic semi-log)

Electrofiziologie cardiacă

Dapagliflozin nu a fost asociat cu prelungirea semnificativă clinic a intervalului QTc la doze zilnice de până la 150 mg 
(de 15 ori doza recomandată) într-un studiu pe subiecți sănătoși. În plus, nu a fost observat niciun efect semnificativ 
clinic asupra intervalului QTc după doze unice de până la 500 mg (de 50 de ori doza recomandată) dapagliflozin la 
subiecții sănătoși.
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12.3 Farmacocinetica

XIGDUO XR

Comprimatele combinate XIGDUO XR sunt considerate a fi bioechivalente cu administrarea concomitentă a dozelor 
corespunzătoare de dapagliflozin (FARXIGA®) și clorhidrat de metformină cu eliberare prelungită (GLUCOPHAGE®XR) administrate 
împreună sub formă de tablete individuale.

Administrarea XIGDUO XR la subiecții sănătoși după o masă standard, comparativ cu starea de repaus alimentar, a dus la aceeași grad 
de expunere atât pentru dapagliflozin, cât și pentru metformină cu eliberare prelungită. În comparație cu starea de post, masa 
standard a dus la o reducere de 35% și o întârziere de 1 până la 2 ore a concentrațiilor plasmatice de vârf ale dapagliflozinei. Acest efect 
al alimentelor nu este considerat a fi semnificativ din punct de vedere clinic. Alimentele nu au niciun efect relevant asupra 
farmacocineticii metforminei atunci când sunt administrate sub formă de comprimate combinate XIGDUO XR.

Absorbţie

Dapagliflozin

După administrarea orală de dapagliflozin, concentrația plasmatică maximă (Cmax) se atinge de obicei în 2 ore în 
stare de post. Cmaxși valorile ASC cresc doza proporțional cu creșterea dozei de dapagliflozin în intervalul de doze 
terapeutice. Biodisponibilitatea orală absolută a dapagliflozinului după administrarea unei doze de 10 mg este de 
78%. Administrarea dapagliflozinului cu o masă bogată în grăsimi scade Cmax

cu până la 50% și prelungește Tmaxcu aproximativ 1 oră, dar nu modifică ASC în comparație cu starea de repaus 
alimentar. Aceste modificări nu sunt considerate a fi semnificative clinic și dapagliflozin poate fi administrat cu sau fără 
alimente.

Clorhidrat de metformină

După o singură doză orală de metformină cu eliberare prelungită, Cmaxse realizează cu o valoare mediană de 7 ore și un interval de 4 
până la 8 ore. Gradul de absorbție a metforminei (măsurată prin ASC) din comprimatul cu eliberare prelungită de metformină a 
crescut cu aproximativ 50% atunci când este administrată cu alimente. Nu a existat niciun efect al alimentelor asupra CmaxSi tmaxde 
metformină.

Distributie

Dapagliflozin

Dapagliflozin se leagă de proteine   în proporție de aproximativ 91%. Legarea de proteine   nu este modificată la pacienții cu 
insuficiență renală sau hepatică.

Clorhidrat de metformină

Nu au fost efectuate studii de distribuție cu metformină cu eliberare prelungită; totuși, volumul aparent de distribuție (V/
F) al metforminei după doze orale unice de metformină cu eliberare imediată 850 mg a fost în medie de 654 ± 358 L. 
Metforminul se leagă neglijabil de proteinele plasmatice, spre deosebire de sulfonilureele, care sunt mai mult de 90% 
legat de proteine. Metformin se împarte în eritrocite.

Metabolism

Dapagliflozin

Metabolizarea dapagliflozinului este mediată în primul rând de UGT1A9; Metabolismul mediat de CYP este o cale minoră de 
eliminare la om. Dapagliflozin este metabolizat pe scară largă, în primul rând pentru a produce dapagliflozin 3-O-
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glucuronida, care este un metabolit inactiv. Dapagliflozin 3-O-glucuronida a reprezentat 61% dintr-o doză de 50 mg [14C]-
dapagliflozină și este componenta predominantă asociată medicamentului în plasma umană.

Clorhidrat de metformină

Studiile intravenoase cu doză unică la subiecți sănătoși demonstrează că metformina este excretată 
nemodificat în urină și nu suferă metabolizare hepatică (nu au fost identificați metaboliți la om) sau excreție 
biliară.

Nu au fost efectuate studii de metabolizare cu metformină comprimate cu eliberare prelungită.

Eliminare
Dapagliflozin

Dapagliflozinul și metaboliții înrudiți sunt eliminați în principal pe cale renală. După o doză unică de 50 mg de [14C]-dapagliflozin, 
75% și 21% radioactivitate totală este excretată în urină și, respectiv, fecale. În urină, mai puțin de 2% din doză este excretată ca 
medicament părinte. În fecale, aproximativ 15% din doză este excretată ca medicament părinte. Timpul mediu de înjumătățire 
plasmatică terminală (t½) pentru dapagliflozin este de aproximativ 12,9 ore după o singură doză orală de 10 mg dapagliflozin.

Clorhidrat de metformină

Clearance-ul renal este de aproximativ 3,5 ori mai mare decât clearance-ul creatininei, ceea ce indică faptul că secreția tubulară 
este calea principală de eliminare a metforminei. După administrarea orală, aproximativ 90% din medicamentul absorbit este 
eliminat pe cale renală în primele 24 de ore, cu un timp de înjumătățire plasmatică prin eliminare de aproximativ 6,2 ore. În 
sânge, timpul de înjumătățire prin eliminare este de aproximativ 17,6 ore, ceea ce sugerează că masa eritrocitară poate fi un 
compartiment de distribuție.

Populații specifice

Insuficiență renală

Dapagliflozin

La starea de echilibru (20 mg dapagliflozin o dată pe zi timp de 7 zile), pacienții cu diabet zaharat de tip 2 cu insuficiență renală 
ușoară, moderată sau severă (după cum este determinată de eGFR) au avut media geometrică a expunerilor sistemice la 
dapagliflozin care a fost de 45%, 2,04- de ori mai mare și, respectiv, de 3,03 ori mai mare, comparativ cu pacienții cu diabet 
zaharat de tip 2 cu funcție renală normală. Expunerea sistemică mai mare la dapagliflozin la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 
cu insuficiență renală nu a dus la o excreție de glucoză în mod corespunzător mai mare la 24 de ore. Excreția urinară de glucoză 
de 24 de ore la starea de echilibru la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 și insuficiență renală ușoară, moderată și severă a fost 
cu 42%, 80% și, respectiv, 90% mai mică decât la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 cu funcție renală normală. . Impactul 
hemodializei asupra expunerii la dapagliflozin nu este cunoscut [vedeaDozare și administrare (2.2), Avertismente și precauții 
(5.1),șiUtilizare în anumite populații (8,6)].

Clorhidrat de metformină

La pacienții cu funcție renală scăzută, timpul de înjumătățire plasmatică și sanguină al metforminei este prelungit, iar 
clearance-ul renal este scăzut.vedeaContraindicații (4)șiAvertismente și precauții (5.1)].

Insuficiență hepatică

Dapagliflozin
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La pacienții cu insuficiență hepatică ușoară și moderată (Clasele Child-Pugh A și B), media Cmaxși ASC de dapagliflozin au 
fost cu până la 12% și, respectiv, 36% mai mari, comparativ cu subiecții de control sănătoși, după administrarea unei 
doze unice de 10 mg dapagliflozin. Aceste diferențe nu au fost considerate a fi semnificative din punct de vedere clinic. 
La pacienții cu insuficiență hepatică severă (Clasa Child-Pugh C), media Cmaxși ASC pentru dapagliflozin au fost cu până la 
40% și, respectiv, 67% mai mari, în comparație cu martorii sănătoși.

Clorhidrat de metformină

Nu au fost efectuate studii farmacocinetice ale metforminei la pacienții cu insuficiență hepatică.

Geriatric

Dapagliflozin

Pe baza unei analize farmacocinetice populaționale, vârsta nu are un efect semnificativ clinic asupra expunerilor 
sistemice la dapagliflozin; astfel, nu se recomandă ajustarea dozei.

Clorhidrat de metformină

Date limitate din studiile farmacocinetice controlate ale metforminei la subiecții vârstnici sănătoși sugerează că clearance-ul 
plasmatic total al metforminei este scăzut, timpul de înjumătățire este prelungit și C.maxeste crescută, comparativ cu subiecții 
tineri sănătoși. Din aceste date, se pare că modificarea farmacocineticii metforminei odată cu îmbătrânirea este explicată în 
primul rând de o modificare a funcției renale.

Pediatric

Farmacocinetica XIGDUO XR la copii și adolescenți nu a fost studiată.

Gen
Dapagliflozin

Pe baza unei analize farmacocinetice populaționale, sexul nu are un efect semnificativ clinic asupra 
expunerilor sistemice la dapagliflozin; astfel, nu se recomandă ajustarea dozei.

Clorhidrat de metformină

Parametrii farmacocinetici ai metforminei nu au diferit semnificativ între subiecții sănătoși și pacienții cu diabet zaharat de tip 2 
atunci când au fost analizați în funcție de sex (bărbați=19, femei=16). În mod similar, în studiile clinice controlate la pacienții cu 
diabet zaharat de tip 2, efectul antihiperglicemiant al metforminei a fost comparabil la bărbați și femei.

Rasă
Dapagliflozin

Pe baza unei analize farmacocinetice populaționale, rasa (albă, neagră sau asiatică) nu are un efect 
semnificativ clinic asupra expunerilor sistemice la dapagliflozin; astfel, nu se recomandă ajustarea dozei.

Clorhidrat de metformină

Nu au fost efectuate studii privind parametrii farmacocinetici ai metforminei în funcție de rasă. În studiile clinice 
controlate ale metforminei la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, efectul antihiperglicemic a fost comparabil la 
albi (n=249), negri (n=51) și hispanici (n=24).
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Greutate corporala

Dapagliflozin

Pe baza unei analize farmacocinetice populaționale, greutatea corporală nu are un efect semnificativ clinic asupra 
expunerilor sistemice la dapagliflozin; astfel, nu se recomandă ajustarea dozei.

Interacțiuni medicamentoase

Nu s-au efectuat studii specifice de interacțiune farmacocinetică cu XIGDUO XR, deși astfel de studii au 
fost efectuate cu componentele individuale de dapagliflozin și metformină.

Evaluarea in vitro a interacțiunilor 

medicamentoase Dapagliflozin

În studiile in vitro, dapagliflozin și 3-O-glucuronida dapagliflozin nu au inhibat CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4 și nici nu 
au indus CYP 1A2, 2B6 sau 3A4. Dapagliflozin este un substrat slab al transportorului activ al glicoproteinei P (P-gp), iar 
dapagliflozin 3-O-glucuronida este un substrat al transportorului activ OAT3. Dapagliflozin sau 3-O-glucuronida 
dapagliflozin nu au inhibat semnificativ transportatorii activi P-gp, OCT2, OAT1 sau OAT3. În general, este puțin 
probabil ca dapagliflozin să afecteze farmacocinetica medicamentelor administrate concomitent care sunt substraturi 
P-gp, OCT2, OAT1 sau OAT3.

Efectele altor medicamente asupra metforminei

Tabelul 7 arată efectul altor medicamente administrate concomitent asupra metforminei.

Tabelul 7: Efectul medicamentului administrat concomitent asupra expunerii sistemice la metformină în plasmă

Medicament administrat concomitent

(Regimul de dozare)*

Metformină
(Regimul de dozare)*

Metformină

Schimbare†în AUC‡ Schimbare†în Cmax

Nu sunt necesare ajustări de dozare pentru următoarele:

Gliburidă (5 mg) 850 mg ↓9%§ ↓7%§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↑15%§ ↑22%§

Nifedipină (10 mg) 850 mg ↑9% ↑20%
Propranolol (40 mg) 850 mg ↓10% ↓6%
Ibuprofen (400 mg) 850 mg ↑5%§ ↑7%§

Medicamentele eliminate prin secreția tubulară renală pot crește acumularea de metformină[vedeaInteracțiuni 
medicamentoase (7.4)].

Cimetidină (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%
* Toate metformina și medicamentele administrate concomitent au fost administrate în doze unice. †

Modificare procentuală (cu/fără medicament coadministrat și nicio modificare = 0%); ↑ și ↓ indică creșterea și scăderea expunerii,
respectiv.

AUC = AUC(INF).
Raportul mediilor aritmetice.

‡
§

Efectele metforminei asupra altor medicamente

Tabelul 8 arată efectul metforminei asupra altor medicamente administrate concomitent.
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Tabelul 8: Efectul metforminei asupra expunerii sistemice la medicamentul administrat concomitent

Medicament administrat concomitent

(Regimul de dozare)*

Metformină
(Regimul de dozare)*

Medicament administrat concomitent

Schimbare†în AUC‡ Schimbare†în Cmax

Nu sunt necesare ajustări de dozare pentru următoarele:

Gliburidă (5 mg) 850 mg ↓22%§ ↓37%§

Furosemid (40 mg) 850 mg ↓12%§ ↓31%§

Nifedipină (10 mg) 850 mg ↑10%¶ ↑8%
Propranolol (40 mg) 850 mg ↑1%¶ ↑2%
Ibuprofen (400 mg) 850 mg ↓3%# ↑1%#

Cimetidină (400 mg) 850 mg ↓5%¶ ↑1%
* Toate metformina și medicamentele administrate concomitent au fost administrate în doze unice. †

Modificare procentuală (cu/fără medicament coadministrat și nicio modificare = 0%); ↑ și ↓ indică creșterea și scăderea expunerii,
respectiv.

AUC = AUC(INF) dacă nu este specificat altfel.
Raportul mediilor aritmetice, valoarea p a diferenței <0,05. 
ASC(0-24 ore) raportată.

‡
§
¶
# Raportul mediilor aritmetice.

Efectele altor medicamente asupra Dapagliflozin

Tabelul 9 arată efectul medicamentelor administrate concomitent asupra dapagliflozinei. Nu se recomandă ajustări ale dozei pentru 
dapagliflozină.

Tabelul 9: Efectele medicamentelor administrate concomitent asupra expunerii sistemice la dapagliflozin

Medicament administrat concomitent

(Regimul de dozare)*

Dapagliflozin
(Regimul de dozare)*

Dapagliflozin

Schimbare†în AUC‡ Schimbare†în Cmax

Nu sunt necesare ajustări de dozare pentru următoarele:

Agenți antidiabetici orali

Metformină (1000 mg) 20 mg ↓1% ↓7%
Pioglitazonă (45 mg) 50 mg 0% ↑9%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑8% ↓4%
Glimepiridă (4 mg) 20 mg ↓1% ↑1%
Vogliboză (0,2 mg de trei ori pe zi) 10 mg ↑1% ↑4%

Agenți cardiovasculari

Hidroclorotiazidă (25 mg) 50 mg ↑7% ↓1%
Bumetanida (1 mg) 10 mg o dată pe zi

timp de 7 zile

↑5% ↑8%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑2% ↓12%
Simvastatină (40 mg) 20 mg ↓1% ↓2%

Agent antiinfecțios
Rifampicina (600 mg o dată pe zi pentru 10 mg ↓22% ↓7%
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Medicament administrat concomitent

(Regimul de dozare)*

Dapagliflozin
(Regimul de dozare)*

Dapagliflozin

Schimbare†în AUC‡ Schimbare†în Cmax

Nu sunt necesare ajustări de dozare pentru următoarele:

6 zile)
Agent antiinflamator nesteroidian

Acid mefenamic (doză de încărcare 
de 500 mg urmată de 14 doze de 
250 mg la fiecare 6 ore)

10 mg ↑51% ↑13%

* Doză unică, dacă nu este specificat altfel. †
Modificare procentuală (cu/fără medicament coadministrat și nicio modificare = 0%); ↑ și ↓ indică creșterea și scăderea expunerii,
respectiv.

ASC = ASC(INF) pentru medicamentele administrate în doză unică și ASC = ASC(TAU) pentru medicamentele administrate în doze multiple.‡

Efectele Dapagliflozin asupra altor medicamente

Tabelul 10 arată efectul dapagliflozinului asupra altor medicamente administrate concomitent. Dapagliflozin nu a afectat în mod semnificativ 
farmacocinetica medicamentelor administrate concomitent.

Tabelul 10: Efectele dapagliflozinului asupra expunerilor sistemice la medicamentele administrate concomitent

Medicament administrat concomitent

(Regimul de dozare)*

Dapagliflozin
(Regimul de dozare)*

Medicament administrat concomitent

Schimbare†în AUC‡ Schimbare†în Cmax

Nu sunt necesare ajustări de dozare pentru următoarele:

Agenți antidiabetici orali

Metformină (1000 mg) 20 mg 0% ↓5%
Pioglitazonă (45 mg) 50 mg 0% ↓7%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑1% ↓11%
Glimepiridă (4 mg) 20 mg ↑13% ↑4%

Agenți cardiovasculari

Hidroclorotiazidă (25 mg) 50 mg ↓1% ↓5%
Bumetanida (1 mg) 10 mg o dată pe zi

timp de 7 zile

↑13% ↑13%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑5% ↓6%
Simvastatină (40 mg) 20 mg ↑19% ↓6%
Digoxină (0,25 mg) Doza de încărcare de 20 

mg apoi 10 mg o dată pe zi
timp de 7 zile

0% ↓1%

Warfarină (25 mg) Doza de încărcare de 20 
mg apoi 10 mg o dată pe zi

timp de 7 zile
S-warfarină
R-warfarină

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Doză unică, dacă nu este specificat altfel.

28

ID de referință: 4131552



† Modificare procentuală (cu/fără medicament coadministrat și nicio modificare = 0%); ↑ și ↓ indică creșterea și scăderea expunerii,
respectiv.

ASC = ASC(INF) pentru medicamentele administrate în doză unică și ASC = ASC(TAU) pentru medicamentele administrate în doze multiple.‡

13. TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii 

XIGDUO XR

Nu au fost efectuate studii pe animale cu XIGDUO XR pentru a evalua carcinogeneza, mutageneza sau 
afectarea fertilităţii. Următoarele date se bazează pe constatările din studiile cu dapagliflozină și 
metformină individual.

Dapagliflozin

Dapagliflozin nu a indus tumori nici la șoareci, nici la șobolan, la niciuna dintre dozele evaluate în studiile de 
carcinogenitate de 2 ani. Dozele orale la șoareci au constat în 5, 15 și 40 mg/kg/zi la masculi și 2, 10 și 20 mg/kg/zi la 
femele, iar dozele orale la șobolani au fost de 0,5, 2 și 10 mg/kg/ zi atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Cele mai 
mari doze evaluate la șoareci au fost de aproximativ 72 de ori (masculi) și de 105 de ori (femele) doza clinică de 10 mg/zi 
pe baza expunerii ASC. La șobolani, cea mai mare doză a fost de aproximativ 131 de ori (masculi) și de 186 de ori 
(femele) doza clinică de 10 mg/zi, pe baza expunerii ASC.

Dapagliflozin a fost negativ la testul Ames de mutagenitate și a fost pozitiv într-o serie de teste de clastogenitate in 
vitro în prezența activării S9 și la concentrații ≥100 μg/mL. Dapagliflozin a fost negativ pentru clastogenitate într-o 
serie de studii in vivo care au evaluat micronucleii sau repararea ADN-ului la șobolani la multipli de expunere >2100 
de ori doza clinică.

Nu a existat niciun semnal de carcinogenitate sau mutagenitate în studiile pe animale, ceea ce sugerează că dapagliflozinul nu 
reprezintă un risc genotoxic pentru oameni.

Dapagliflozin nu a avut efecte asupra împerecherii, fertilității sau dezvoltării embrionare timpurii la șobolani masculi sau 
femele tratați, la multipli de expunere ≤1708 și 998 ori mai mari decât dozele maxime recomandate la om la masculi și, 
respectiv, femele.

Clorhidrat de metformină

Au fost efectuate studii de carcinogenitate pe termen lung la șobolani (durata de dozare de 104 săptămâni) și șoareci (durata de 
dozare de 91 de săptămâni) la doze de până la și inclusiv de 900 și, respectiv, 1500 mg/kg/zi. Aceste doze sunt ambele de 
aproximativ 4 ori mai mare decât MRHD de 2000 mg pe baza comparațiilor cu suprafața corporală. Nu a fost găsită nicio dovadă 
de carcinogenitate cu metformină nici la șoarecii masculi, nici femele. În mod similar, nu a fost observat niciun potențial 
tumorigen cu metformină la șobolani masculi. A existat, totuși, o incidență crescută a polipilor uterini stromali benigni la 
femelele de șobolan tratate cu 900 mg/kg/zi.

Nu au existat dovezi ale unui potențial mutagen al metforminei în următoarele teste in vitro: testul Ames (S. 
typhimurium), test de mutație genetică (celule de limfom de șoarece) sau test de aberații cromozomiale (limfocite 
umane). Rezultatele testului in vivo de micronucleu la șoarece au fost, de asemenea, negative.
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Fertilitatea șobolanilor masculi sau femele nu a fost afectată de metformină atunci când a fost administrată la doze de până la 600 

mg/kg/zi, care este de aproximativ 3 ori mai mare decât MRHD, pe baza comparațiilor cu suprafața corporală.

14. STUDII CLINICE

Nu s-au efectuat studii clinice de eficacitate cu comprimatele combinate XIGDUO XR pentru a caracteriza efectul acestuia 
asupra reducerii HbA1c. XIGDUO XR este considerat a fi bioechivalent cu dapagliflozină și comprimatele clorhidrat de 
metformină cu eliberare prelungită (XR) administrate concomitent [vedeaFarmacologie clinică (12,3)]. Nu au fost efectuate 
studii de biodisponibilitate relativă între XIGDUO XR și comprimatele cu eliberare imediată (IR) de clorhidrat de dapagliflozin și 
metformină administrate concomitent. Tabletele de clorhidrat de metformină XR și comprimatele de clorhidrat de metformină 
IR au o măsură similară de absorbție (măsurată prin ASC), în timp ce concentrațiile plasmatice maxime ale comprimatelor XR 
sunt cu aproximativ 20% mai mici decât cele ale comprimatelor IR la aceeași doză.

Administrarea concomitentă de comprimate de dapagliflozin și metformină XR a fost studiată la pacienții naivi tratați, 
controlați inadecvat prin dietă și exerciții fizice. Administrarea concomitentă de dapagliflozin și metformină 
comprimate IR sau XR a fost studiată la pacienții cu diabet zaharat de tip 2 controlați inadecvat cu metformină și în 
comparație cu o sulfoniluree (glipizidă) în asociere cu metformină. Tratamentul cu dapagliflozin plus metformină la 
toate dozele a produs îmbunătățiri relevante clinic și semnificative statistic ale HbA1c și ale glicemiei a jeun (FPG) 
comparativ cu placebo în asociere cu metformină (terapie inițială sau suplimentară). S-au observat reduceri ale HbA1c 
la nivelul subgrupurilor, inclusiv sex, vârstă, rasă, durata bolii și IMC inițial.

14.1 Terapie inițială combinată cu metformină cu eliberare prelungită

Un total de 1241 de pacienți naivi tratați cu diabet zaharat de tip 2 controlat inadecvat (HbA1c ≥7,5% și ≤12%) au 
participat la 2 studii controlate activ, cu o durată de 24 de săptămâni pentru a evalua siguranța și eficacitatea 
terapiei inițiale cu dapagliflozin 5 mg sau 10 mg în combinație cu metformină XR.

Într-un studiu, 638 de pacienți au fost randomizați în 1 din 3 brațe de tratament după o perioadă de început de 1 săptămână: 
dapagliflozin 10 mg plus metformin XR (până la 2000 mg/zi), dapagliflozin 10 mg plus placebo sau metformin XR (până la 2000 mg/
zi). până la 2000 mg/zi) plus placebo. Doza de metformină XR a fost crescută săptămânal în trepte de 500 mg, după cum a fost 
tolerat, cu o doză medie atinsă de 2000 mg.

Tratamentul combinat cu dapagliflozin 10 mg plus metformin XR a oferit îmbunătățiri semnificative statistic ale HbA1c 
și FPG în comparație cu oricare dintre tratamentele de monoterapie și o reducere semnificativă statistic a greutății 
corporale în comparație cu metformin XR în monoterapie (vezi Tabelul 11   și Figura 2). Dapagliflozin 10 mg în 
monoterapie a oferit, de asemenea, îmbunătățiri semnificative statistic ale FPG și o reducere semnificativă statistic a 
greutății corporale în comparație cu metformină în monoterapie și nu a fost inferioară cu metformină XR în 
monoterapie în scăderea HbA1c.
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Tabelul 11: Rezultate în săptămâna 24 (LCOF*) într-un studiu controlat activ al terapiei combinate 
inițiale cu dapagliflozin cu metformin XR

Parametrul de eficacitate Dapagliflozin
10 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
10 mg

Metformină
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Linia de referință (medie) 9.1 9,0 9,0
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 2,0 − 1,5 − 1.4

Diferența față de dapagliflozin (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 0,5§

(−0,8, −0,3)
0,0¶

(−0,2, 0,2)

Procentul de pacienți care obțin HbA1c <7% ajustat 
pentru valoarea inițială

46,6% 31,7% 35,2%

FPG (mg/dL)
Linia de referință (medie) 189,6 197,5 189,9

Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 60,4 − 46,4 − 34,8

Diferența față de dapagliflozin (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 13.9§

(−20,9, −7,0)
Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 25,5§

(−32,6, −18,5)
− 11.6#

(−18,6, −4,6)

Greutate corporală (kg)

Linia de referință (medie) 88,6 88,5 87.2
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 3.3 − 2.7 − 1.4

Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: ultima observație (înainte de salvarea pacienților salvați) efectuată mai departe. †

‡
§
¶
# valoare p <0,05.

Toți pacienții randomizați care au luat cel puțin o doză de medicament de studiu dublu-orb în timpul perioadei dublu-orb pe termen scurt. Media celor mai 

mici pătrate ajustată pentru valoarea de bază.

valoarea p <0,0001.

Neinferior față de metformin XR.

31

ID de referință: 4131552



Figura 2: Modificarea medie ajustată față de valoarea inițială în timp a HbA1c (%) într-un studiu controlat 
activ de 24 de săptămâni privind terapia combinată inițială cu dapagliflozin cu metformin XR

În al doilea studiu, 603 pacienți au fost randomizați în 1 din 3 brațe de tratament după o perioadă de început de 1 săptămână: 
dapagliflozin 5 mg plus metformin XR (până la 2000 mg/zi), dapagliflozin 5 mg plus placebo sau metformin XR ( până la 2000 
mg/zi) plus placebo. Doza de metformină XR a fost crescută săptămânal în trepte de 500 mg, după cum a fost tolerat, cu o doză 
medie atinsă de 2000 mg.

Tratamentul combinat cu dapagliflozin 5 mg plus metformin XR a oferit îmbunătățiri semnificative statistic ale 
HbA1c și FPG în comparație cu oricare dintre tratamentele de monoterapie și o reducere semnificativă statistic 
a greutății corporale în comparație cu metformin XR în monoterapie (vezi Tabelul 12).
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Tabelul 12: Rezultate în săptămâna 24 (LOCF*) într-un studiu controlat activ al terapiei combinate 
inițiale cu dapagliflozin cu metformin XR

Parametrul de eficacitate Dapagliflozin
5 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
5 mg

Metformin XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Linia de referință (medie) 9.2 9.1 9.1
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 2.1 − 1.2 − 1.4

Diferența față de dapagliflozin (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 0,9§

(−1,1, −0,6)
Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 0,7§

(−0,9, −0,5)

Procentul de pacienți care obțin HbA1c <7% ajustat 
pentru valoarea inițială

52,4%¶ 22,5% 34,6%

FPG (mg/dL)
Linia de referință (medie) 193,4 190,8 196,7
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡)̀ − 61,0 − 42,0 − 33,6
Diferența față de dapagliflozin (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 19.1§

(−26,7, −11,4)

Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 27,5§

(−35,1, −19,8)

Greutate corporală (kg)

Linia de referință (medie) 84.2 86.2 85,8
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 2.7 − 2.6 − 1.3

Diferența față de metformin XR (medie 
ajustată‡)
(95% CI)

− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: ultima observație (înainte de salvarea pacienților salvați) efectuată mai departe. †

‡
§
¶

Toți pacienții randomizați care au luat cel puțin o doză de medicament de studiu dublu-orb în timpul perioadei dublu-orb pe termen scurt. Media celor mai 

mici pătrate ajustată pentru valoarea de bază.

valoarea p <0,0001.

valoarea p <0,05.

14.2 Supliment la Metformin cu eliberare imediată

Un total de 546 de pacienți cu diabet zaharat de tip 2 cu control glicemic inadecvat (HbA1c ≥7% și ≤10%) au participat la un 
studiu de 24 de săptămâni, controlat cu placebo, pentru a evalua dapagliflozin în asociere cu metformin. Pacienții tratați cu 
metformină în doză de cel puțin 1500 mg/zi au fost randomizați după finalizarea unei perioade de 2 săptămâni, single-orb, cu 
placebo. După perioada de intrare, pacienții eligibili au fost randomizați pentru a primi dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg 
sau placebo în plus față de doza lor actuală de metformin.
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Ca tratament suplimentar la metformină, dapagliflozin 10 mg a oferit îmbunătățiri semnificative statistic ale HbA1c și FPG și o 
reducere semnificativă statistic a greutății corporale în comparație cu placebo în săptămâna 24 (vezi Tabelul 13 și Figura 3). 
Schimbările medii semnificative statistic (p<0,05 pentru ambele doze) față de valoarea inițială ale tensiunii arteriale sistolice în 
comparație cu placebo plus metformină au fost -4,5 mmHg și -5,3 mmHg cu dapagliflozin 5 mg și, respectiv, 10 mg plus 
metformină.

Tabelul 13: Rezultatele unei perioade de 24 de săptămâni (LOCF*) Studiu controlat cu placebo al dapagliflozinului în 
asociere suplimentară cu metformină

Parametrul de eficacitate Dapagliflozin 10 mg
+

Metformină
N=135†

Dapagliflozin 5 mg
+

Metformină
N=137†

Placebo
+

Metformină
N=137†

HbA1c (%)
Linia de referință (medie) 7.9 8.2 8.1
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 0,8 − 0,7 − 0,3

Diferența față de placebo (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
− 0,4§

(−0,6, −0,2)
Procentul de pacienți care obțin HbA1c <7% ajustat 
pentru valoarea inițială

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

FPG (mg/dL)
Linia de referință (medie) 156,0 169,2 165,6
Modificare față de valoarea inițială în săptămâna 

24 (medie ajustată‡)

− 23,5 − 21,5 − 6,0

Diferența față de placebo (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 17,5§

(−25,0, −10,0)
− 15,5§

(−22,9, −8,1)
Modificare față de valoarea inițială în 

săptămâna 1 (medie ajustată‡)

− 16,5§

(N=115)
− 12,0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Greutate corporală (kg)

Linia de referință (medie) 86.3 84,7 87,7
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 2.9 − 3,0 − 0,9

Diferența față de placebo (medie ajustată‡) 
(IC 95%)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 2.2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: ultima observație (înainte de salvarea pacienților salvați) efectuată mai departe. †

‡
§
¶

Toți pacienții randomizați care au luat cel puțin o doză de medicament de studiu dublu-orb în timpul perioadei dublu-orb pe termen scurt. Media celor mai 

mici pătrate ajustată pentru valoarea de bază.

valoarea p <0,00001 față de placebo + metformină. 
valoarea p <0,05 față de placebo + metformină.
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Figura 3: Modificarea medie ajustată față de valoarea inițială în timp a HbA1c (%) într-un studiu de 24 de săptămâni 
controlat cu placebo al dapagliflozinului în asociere cu metformină

0 4 8 12 16

Săptămâna de studiu

20 24 24(LOCF)

PLACEBO + METFORMIN
DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN

Graficul din partea stângă: Valorile pentru modificarea medie ajustată față de valoarea inițială pe baza unui model de măsuri longitudinale repetate, inclusiv subiecții 

randomizați care au finalizat Perioada de scurtă durată atât cu valorile inițiale cât și din săptămâna 24 ale HbA1C fără salvare. Graficul din partea dreaptă pentru 

Săptămâna 24 (LOCF): Valori pentru modificarea medie ajustată față de valoarea inițială și IC 95% bazate pe un model ANCOVA, inclusiv subiecții randomizați cu o 

valoare inițială și cel puțin o HbA1c după momentul inițial înainte de salvare.

14.3 Studiu activ controlat cu glipizidă suplimentar la metformină cu eliberare imediată

Un total de 816 pacienți cu diabet zaharat de tip 2 cu control glicemic inadecvat (HbA1c >6,5% și ≤10%) au fost randomizați într-un 
studiu de non-inferioritate, controlat cu glipizidă, de 52 de săptămâni, pentru a evalua dapagliflozin ca terapie suplimentară la 
metformină. Pacienții tratați cu metformină în doză de cel puțin 1500 mg/zi au fost randomizați după o perioadă de 2 săptămâni de 
inițiere cu placebo la glipizidă sau dapagliflozin (5 sau, respectiv, 2,5 mg) și au fost crescute timp de 18 săptămâni până la efectul 
glicemic optim ( FPG <110 mg/dl, <6,1 mmol/l) sau până la cel mai mare nivel al dozei (până la glipizidă 20 mg și dapagliflozin 10 mg), 
așa cum este tolerat de pacienți. Ulterior, dozele au fost menținute constante, cu excepția titrarii scăzute pentru a preveni 
hipoglicemia.

La sfârșitul perioadei de titrare, 87% dintre pacienții tratați cu dapagliflozin au fost ajustați la doza maximă de studiu (10 mg) față de 
73% tratați cu glipizidă (20 mg). Tratamentul cu dapagliflozin a condus la o reducere medie similară a HbA1c față de valoarea inițială în 
săptămâna 52, în comparație cu glipizidă, demonstrând astfel neinferioritatea (vezi Tabelul 14). Tratamentul cu dapagliflozin a condus 
la o reducere medie semnificativă statistic a greutății corporale față de valoarea inițială în săptămâna 52, comparativ cu o creștere 
medie a greutății corporale în grupul tratat cu glipizidă. Schimbarea medie semnificativă statistic (p<0,0001) față de valoarea inițială a 
tensiunii arteriale sistolice în raport cu glipizidă plus metformină a fost de -5,0 mmHg cu dapagliflozin plus metformină.
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Tabelul 14: Rezultate în săptămâna 52 (LOCF*) într-un studiu controlat activ care compară dapagliflozin cu 
glipizidă ca adjuvant la metformin

Parametrul de eficacitate Dapagliflozin
+

Metformină
N=400†

Glipizidă
+

Metformină
N=401†

HbA1c (%)
Linia de referință (medie) 7.7 7.7
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 0,5 − 0,5

Diferența față de glipizidă + metformină 
(medie ajustată‡) (IC 95%)

0,0§
(−0,1, 0,1)

Greutate corporală (kg)

Linia de referință (medie) 88,4 87,6
Modificare față de valoarea inițială (medie ajustată‡) − 3.2 1.4
Diferența față de glipizidă + metformină 
(medie ajustată‡) (IC 95%)

− 4.7¶

(−5,1, −4,2)

* LOCF: ultima observație reportată. †

‡
§
¶

Pacienți randomizați și tratați cu măsurare a eficacității inițiale și cu cel puțin 1 după momentul inițial. Media celor mai 

mici pătrate ajustată pentru valoarea de bază.

Neinferior cu glipizidă + metformină. 
valoarea p <0,0001.

16. CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Cum este furnizat

XIGDUO®Comprimatele XR (dapagliflozin și metformin HCI cu eliberare prelungită) au marcaje pe o parte, sunt 
simple pe verso și sunt disponibile în concentrațiile și ambalajele enumerate în Tabelul 15.

Tabelul 15: Prezentări tablete XIGDUO XR

Puterea tabletei Film-acoperit
Comprimat

Culoare/Formă

Comprimat

Marcaje
Dimensiunea pachetului Codul NDC

2,5/1000 mg maro deschis până la

maro, biconvex,
de formă ovală

„1074” și „2,5/1000”
gravat pe o parte si 
simplu pe revers.

Sticla de 60 0310-6225-60

5/500 mg portocaliu, biconvex,
în formă de capsulă

„1070” și „5/500”
gravat pe o parte si 
simplu pe revers.

Sticla de 30
Sticla de 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg roz până la roz închis,
biconvex, oval-

în formă

„1071” și „5/1000”
gravat pe o parte si 
simplu pe revers.

Sticla de 30
Sticla de 60
Sticla de 90

Sticla de 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Puterea tabletei Film-acoperit
Comprimat

Culoare/Formă

Comprimat

Marcaje
Dimensiunea pachetului Codul NDC

10/500 mg roz, biconvex,
în formă de capsulă

„1072” și „10/500”
gravat pe o parte si 
simplu pe revers.

Sticla de 30
Sticla de 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg galben spre închis

galben, biconvex,
de formă ovală

„1073” și „10/1000”
gravat pe o parte si 
simplu pe revers

Sticla de 30
Sticla de 90

Sticla de 400

0310-6280-30
0310-6280-90
0310-6280-40

Depozitare și manipulare

A se păstra la 20°C până la 25°C (68°F până la 77°F); excursii permise între 15°C și 30°C (59°F și 86°F) [vezi Temperatura 
camerei controlată USP].

17. INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Consultați Etichetarea pacienților aprobată de FDA (Ghidul medicamentelor).

Instrucțiuni

Instruiți pacienții să citească Ghidul de medicamente înainte de a începe tratamentul cu XIGDUO XR și să-l recitească de fiecare 
dată când rețeta este reînnoită.

Informați pacienții despre potențialele riscuri și beneficii ale XIGDUO XR și despre modurile alternative de terapie. De 
asemenea, informați pacienții despre importanța aderării la instrucțiunile dietetice, a activității fizice regulate, a 
monitorizării periodice a glicemiei și a testării HbA1c, recunoașterea și gestionarea hipoglicemiei și hiperglicemiei și 
evaluarea complicațiilor diabetului. Sfătuiți pacienții să solicite prompt sfatul medicului în perioadele de stres, cum ar fi 
febră, traume, infecții sau intervenții chirurgicale, deoarece cerințele de medicamente se pot schimba.

Informați pacienții că incidența hipoglicemiei poate crește atunci când XIGDUO XR este adăugat la un secretagog de 
insulină (de exemplu, sulfoniluree) sau insulină [vedeaAvertismente și precauții (5.6)].

Instruiți pacienta să-și informeze imediat furnizorul de asistență medicală dacă este însărcinată sau intenționează să rămână gravidă. Pe 
baza datelor efectuate pe animale, XIGDUO XR poate provoca leziuni fetale în al doilea și al treilea trimestru de sarcină.

Instruiți pacienta să-și informeze imediat furnizorul de asistență medicală dacă alăptează sau plănuiește să alăpteze. Nu se știe dacă 
XIGDUO XR se excretă în laptele matern; cu toate acestea, pe baza datelor efectuate pe animale, XIGDUO XR poate dăuna sugarilor 
care alăptează.

Informați pacienții că cele mai frecvente reacții adverse asociate cu utilizarea XIGDUO XR sunt infecții micotice 
genitale feminine, rinofaringită, infecții ale tractului urinar, diaree, dureri de cap, greață și vărsături.

Informați pacienții că XIGDUO XR trebuie înghițit întreg și nu zdrobit sau mestecat și că ingredientele inactive pot 
fi eliminate ocazional în fecale ca o masă moale care poate să semene cu comprimatul original.

Instruiți pacienții să ia XIGDUO XR numai așa cum este prescris. În cazul în care o doză este omisă, sfătuiți-i pacienții să o ia de îndată ce este 
amintită, cu excepția cazului în care este aproape timpul pentru următoarea doză, caz în care pacienții trebuie să sări peste doza omisă și să ia 
medicamentul la următoarea oră programată în mod regulat. Sfatuiți pacienții să nu ia 2 comprimate de XIGDUO XR în același timp, cu excepția 
cazului în care furnizorul lor de asistență medicală le indică altfel.
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Acidoza lactica

Informați pacienții cu privire la riscurile de acidoză lactică din cauza componentei metformină și simptomele și condițiile sale 
care predispun la dezvoltarea acesteia [vedeaAvertismente și precauții (5.1)]. Sfătuiți pacienții să întrerupă imediat tratamentul 
cu XIGDUO XR și să anunțe prompt furnizorul de asistență medicală dacă apar hiperventilație inexplicabilă, mialgie, stare 
generală de rău, somnolență neobișnuită, amețeli, bătăi lente sau neregulate ale inimii, senzație de frig (în special la nivelul 
extremităților) sau alte simptome nespecifice. Simptomele gastrointestinale sunt frecvente în timpul inițierii tratamentului cu 
metformină și pot apărea în timpul inițierii terapiei cu XIGDUO XR; cu toate acestea, informați pacienții să-și consulte medicul 
dacă dezvoltă simptome inexplicabile. Deși este puțin probabil ca simptomele gastrointestinale care apar după stabilizare să 
fie legate de medicamente, o astfel de apariție a simptomelor ar trebui evaluată pentru a determina dacă se poate datora 
acidozei lactice sau altei boli grave.

Consiliați pacienții împotriva consumului excesiv de alcool în timp ce primesc XIGDUO XR [vedeaAvertismente și precauții (5.1)].

Informați pacienții despre importanța testării regulate a funcției renale și a parametrilor hematologici atunci 
când primesc tratament cu XIGDUO XR [vedeaContraindicații (4)șiAvertismente și precauții (5.1)].

Instruiți pacienții să-și informeze medicul că iau XIGDUO XR înainte de orice procedură chirurgicală sau 
radiologică, deoarece poate fi necesară întreruperea temporară a XIGDUO XR până când se confirmă că funcția 
renală este normală [vedeaAvertismente și precauții (5.1)].

Hipotensiune

Informați pacienții că hipotensiunea arterială simptomatică poate apărea cu XIGDUO XR și sfătuiți-i să contacteze furnizorul 
de asistență medicală dacă prezintă astfel de simptome [vedeaAvertismente și precauții (5.2)]. Informați pacienții că 
deshidratarea poate crește riscul de hipotensiune arterială și poate avea un aport adecvat de lichide.

Cetoacidoza

Informați pacienții că cetoacidoza este o afecțiune gravă care pune viața în pericol. Au fost raportate cazuri de cetoacidoză în 
timpul utilizării dapagliflozinului. Instruiți pacienții să verifice cetonele (când este posibil) dacă apar simptome în concordanță 
cu cetoacidoză, chiar dacă glicemia nu este crescută. Dacă simptome de cetoacidoză (inclusiv greață, vărsături, dureri 
abdominale, oboseală și respirație dificilă)să apară, instruiți pacienții să întrerupă administrarea XIGDUO XR și să solicite 
imediat sfatul medicului [vedeaAvertismente și precauții (5.3)].

Leziuni renale acute

Informați pacienții că au fost raportate leziuni renale acute în timpul utilizării dapagliflozinei. Sfătuiți pacienții să solicite 
imediat sfatul medicului dacă au un aport oral redus (din cauza bolii acute sau a postului) sau au pierderi crescute de lichide 
(din cauza vărsăturilor, diareei sau expunerii excesive la căldură), deoarece poate fi oportun să întrerupeți temporar 
utilizarea XIGDUO XR în acele setari [vedeaAvertismente și precauții (5.4)].

Infecții grave ale tractului urinar

Informați pacienții cu privire la potențialul de infecții ale tractului urinar, care pot fi grave. Furnizați-le informații 
despre simptomele infecțiilor tractului urinar. Sfătuiți-i să solicite prompt sfatul medicului dacă apar astfel de 
simptome [vedeaAvertismente și precauții (5.5)].

Infecții micotice genitale la femei (de exemplu, vulvovaginită)
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Informați pacientele că pot apărea infecții vaginale cu drojdie și furnizați-le informații despre semnele și simptomele 
infecțiilor vaginale cu drojdie. Informați-i cu privire la opțiunile de tratament și când să solicite sfatul medicului [vedea
Avertismente și precauții (5.8)].

Infecții micotice genitale la bărbați (de exemplu, balanită)

Informați pacienții de sex masculin că pot apărea infecții cu drojdie ale penisului (de exemplu, balanită sau balanopostită), în 
special la pacienții cu antecedente. Furnizați-le informații despre semnele și simptomele balanitei și balanopostitei (erupții 
cutanate sau roșeață a glandului sau preputului penisului). Informați-i cu privire la opțiunile de tratament și când să solicite 
sfatul medicului [vedeaAvertismente și precauții (5.8)].

Reacții de hipersensibilitate

Informați pacienții că au fost raportate reacții grave de hipersensibilitate (de exemplu, urticarie și angioedem) cu 
componentele XIGDUO XR. Sfătuiți pacienții să raporteze imediat orice semne sau simptome care sugerează o reacție 
alergică sau angioedem și să nu mai ia medicament până când nu au consultat medicii prescriptori.

Cancerul vezicii urinare

Informați pacienții să raporteze prompt orice semn de hematurie macroscopică sau alte simptome potențial legate de cancerul vezicii 
urinare.

Teste de laborator

Datorită mecanismului de acțiune al dapagliflozinului, pacienții care iau XIGDUO XR vor testa pozitiv pentru glucoză în 
urină.

GLUCOFAG®este o marcă comercială înregistrată a Merck Santé SAS, o subsidiară a Merck KGaA din Darmstadt, 
Germania, licențiată către Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®este o marcă înregistrată a grupului de companii AstraZeneca.

Distribuit de:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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GHID DE MEDICAMENTE
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin și metformin HCL cu eliberare prelungită)
Tablete

Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre XIGDUO XR? 
XIGDUO XR poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

- Acidoza lactica. Metformina, unul dintre medicamentele din XIGDUO XR, poate provoca o afecțiune rară, dar gravă, numită acidoză 
lactică (o acumulare de acid în sânge) care poate provoca moartea. Acidoza lactică este o urgență medicală și trebuie tratată în spital.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, care ar putea fi semne de acidoză lactică:

o
o
o
o
o
o
o
o

simțiți frig în mâini sau picioare vă 
simțiți amețit sau amețit
aveți bătăi lente sau neregulate ale inimii; vă 
simțiți foarte slăbit sau obosit
aveți dureri musculare neobișnuite (nu normale) 
aveți probleme cu respirația
simțiți somnolență neobișnuită sau dormiți mai mult decât de 
obicei aveți dureri de stomac, greață sau vărsături

Majoritatea persoanelor care au avut acidoză lactică cu metformină au alte lucruri care, combinate cu utilizarea metforminei, au dus la acidoză lactică. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele, deoarece aveți șanse mai mari de a face lactic

acidoză cu XIGDUO XR dacă:
o aveți probleme grave cu rinichii sau rinichii dumneavoastră sunt afectați de anumite teste cu raze X care utilizează colorant injectabil; aveți 

probleme cu ficatul

bea alcool foarte des sau bea o mulțime de alcool în cazul „binge drinking” pe termen scurt
se deshidratează (pierde o cantitate mare de lichide corporale). Acest lucru se poate întâmpla dacă sunteți bolnav cu febră, vărsături sau 
diaree. Deshidratarea se poate întâmpla și atunci când transpirați mult cu activitate sau exerciții fizice și nu beți suficiente lichide
se operează
aveți un atac de cord, o infecție severă sau un accident vascular cerebral.

o
o
o

o
o

Cel mai bun mod de a nu avea o problemă cu acidoza lactică de la metformină este să-i spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre problemele din

lista de mai sus. Medicul dumneavoastră poate decide să vă oprească XIGDUO XR pentru o perioadă dacă aveți oricare dintre aceste lucruri. 

XIGDUO XR poate avea alte reacții adverse grave. Consultați „Care sunt posibilele efecte secundare ale XIGDUO XR?”

Ce este XIGDUO XR?
- XIGDUO XR conține 2 medicamente pe bază de prescripție medicală numite dapagliflozin (FARXIGA) și metformină HCI (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR este 

utilizat împreună cu dietă și exerciții fizice pentru a îmbunătăți controlul zahărului din sânge (glucoza) la adulții cu diabet zaharat de tip 2, atunci când 
tratamentul fie cu dapagliflozin, fie cu metformină nu v-a controlat glicemia.
XIGDUO XR nu este pentru persoanele cu diabet de tip 1.
XIGDUO XR nu este destinat persoanelor cu cetoacidoză diabetică (creșterea cetonelor în sânge 
sau urină). Nu se știe dacă XIGDUO XR este sigur și eficient la copiii cu vârsta sub 18 ani.

-
-
-

Cine nu ar trebui să ia XIGDUO XR? 
Nu luați XIGDUO XR dacă:
-
-

aveți probleme renale moderate până la severe sau sunteți în dializă

sunteți alergic la dapagliflozin, metformin HCI sau la oricare dintre ingredientele din XIGDUO XR. Consultați sfârșitul acestui Ghid de medicamente pentru o 
listă de ingrediente din XIGDUO XR. Simptomele aseriosreacția alergică la XIGDUO XR poate include:

o erupții cutanate

pete roșii crescute pe piele (urticarie)
umflarea feței, buzelor, limbii și gâtului care poate provoca dificultăți la respirație sau la înghițire

o
o

Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, încetați să luați XIGDUO XR și contactați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală sau mergeți imediat la cea mai apropiată 
cameră de urgență a spitalului.

- aveți o afecțiune numită acidoză metabolică sau cetoacidoză diabetică (creșterea cetonelor în sânge sau urină).
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Ce ar trebui să-i spun furnizorului meu de asistență medicală înainte de a lua XIGDUO XR?

Înainte de a lua XIGDUO XR, spuneți medicului dumneavoastră dacă:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

aveți diabet de tip 1 sau ați avut cetoacidoză diabetică; aveți 
probleme renale moderate până la severe
au probleme cu ficatul
aveți antecedente de infecții ale tractului urinar sau probleme la urinare 
aveți probleme cardiace, inclusiv insuficiență cardiacă congestivă, 
urmează să vă operați
mănâncă mai puțin din cauza unei boli, a unei intervenții chirurgicale sau a unei schimbări în dieta ta

aveți sau ați avut probleme cu pancreasul, inclusiv pancreatită sau intervenții chirurgicale la nivelul 
pancreasului, beți alcool foarte des sau beți mult alcool pe termen scurt („binge drinking”)
urmează să primească o injecție de colorant sau substanțe de contrast pentru o procedură cu raze X. Este posibil ca XIGDUO XR să fie oprit pentru o perioadă scurtă 
de timp. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre când ar trebui să opriți XIGDUO XR și când ar trebui să reporniți XIGDUO XR. Consultați 
„Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre XIGDUO XR?”
urmează să fie operați și nu vor putea să mănânce sau să bea mult. XIGDUO XR va trebui oprit pentru o perioadă scurtă de timp. Discutați cu furnizorul 
dumneavoastră de asistență medicală despre când ar trebui să opriți XIGDUO XR și când ar trebui să reporniți XIGDUO XR. Consultați „Care sunt cele mai 
importante informații pe care ar trebui să le știu despre XIGDUO XR?”
aveți sau ați avut cancer de vezică urinară
sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă. XIGDUO XR poate dăuna copilului dumneavoastră nenăscut. Dacă sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți 
gravidă, discutați cu furnizorul de asistență medicală despre cel mai bun mod de a vă controla glicemia.

alăptează sau intenționează să alăpteze. Nu se știe dacă XIGDUO XR trece în laptele matern. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de 
asistență medicală despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați XIGDUO XR.

-

-
-

-

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine și suplimente 
pe bază de plante.
XIGDUO XR poate afecta modul în care acționează alte medicamente, iar alte medicamente pot afecta modul în care acționează XIGDUO XR. Spuneți în special 
medicului dumneavoastră dacă luați:
-
-
-
-
-

pastile de apă (diuretice)
rifampină (utilizată pentru tratarea sau prevenirea tuberculozei) fenitoină 

sau fenobarbital (utilizată pentru controlul convulsiilor) ritonavir (utilizată 

pentru tratarea infecțiilor cu HIV)

digoxină (utilizată pentru a trata problemele cardiace)

Solicitați medicului dumneavoastră o listă cu aceste medicamente dacă nu sunteți sigur dacă medicamentul dumneavoastră este enumerat mai sus.

Aflați care sunt medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă cu ele și arătați-o furnizorului de servicii medicale și farmacistului atunci când primiți un medicament nou.
Cum ar trebui să iau XIGDUO XR?
-
-
-

Luați XIGDUO XR exact așa cum vă spune furnizorul de asistență medicală.
Nu vă modificați doza de XIGDUO XR fără a discuta cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.
Luați XIGDUO XR pe gură de 1 dată în fiecare zi, cu mese, pentru a reduce șansele de a suferi de stomac. Discutați cu furnizorul de servicii medicale 
despre cel mai bun moment al zilei pentru dvs.
Înghițiți XIGDUO XR întreg. Nu zdrobiți, tăiați sau mestecați XIGDUO XR.
Uneori, puteți trece o masă moale în scaun (miscare intestinală) care arată ca comprimatele XIGDUO XR.
Când corpul dumneavoastră este supus unor tipuri de stres, cum ar fi febră, traume (cum ar fi un accident de mașină), infecție sau intervenții chirurgicale, cantitatea de medicament pentru diabet de 

care aveți nevoie se poate modifica. Spuneți imediat furnizorului dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți oricare dintre aceste afecțiuni și urmați instrucțiunile furnizorului dumneavoastră de 

asistență medicală.

Urmați dieta și programul de exerciții fizice prescrise în timp ce luați XIGDUO XR.
Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală poate face anumite analize de sânge înainte de a începe XIGDUO XR și în timpul tratamentului.

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va verifica diabetul cu teste de sânge regulate, inclusiv nivelul zahărului din sânge și A1C. Urmați instrucțiunile furnizorului dumneavoastră de 

asistență medicală pentru tratarea nivelului scăzut de zahăr din sânge (hipoglicemie). Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă glicemia scăzută este o problemă pentru 

dumneavoastră.

Dacă omiteți o doză de XIGDUO XR, luați-o imediat ce vă amintiți. Dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, sări peste doza omisă și luați 
medicamentul la următoarea oră programată în mod regulat.
Dacă luați prea mult XIGDUO XR, sunați-vă furnizorul de asistență medicală sau mergeți imediat la cea mai apropiată cameră de urgență a spitalului.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Ce ar trebui să evit în timp ce iau XIGDUO XR?
- Evitați să beți alcool foarte des sau să beți mult alcool într-o perioadă scurtă de timp („binge drinking”). Poate crește 

șansele de a avea reacții adverse grave.
Care sunt posibilele efecte secundare ale XIGDUO XR? 
XIGDUO XR poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:
Vedea "Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre XIGDUO XR?”
- deshidratare.XIGDUO XR poate determina deshidratarea unor persoane (pierderea apei corporale și a sării). Deshidratarea vă poate face să 

vă simțiți amețit, leșin, amețit sau slăbit, mai ales când vă ridicați în picioare (hipotensiune arterială ortostatică).
Este posibil să aveți un risc mai mare de deshidratare dacă: o

au tensiune arterială scăzută
luați medicamente pentru a vă scădea tensiunea arterială, inclusiv pastile de apă (diuretice) au 

vârsta de 65 de ani sau mai mult

o
o
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o
o

țin o dietă săracă, au 
probleme cu rinichii

Discutați cu medicul dumneavoastră despre ce puteți face pentru a preveni deshidratarea, inclusiv cât de mult lichid ar trebui să beți zilnic. 
cetoacidoză (creșterea cetonelor în sânge sau urină).Cetoacidoza a apărut la persoanele care audiabet de tip 1 sau diabet de tip 2,în timpul 
tratamentului cu dapagliflozin, unul dintre medicamentele din XIGDUO XR. Cetoacidoza este o afecțiune gravă, care poate trebui tratată într-un 
spital. Cetoacidoza poate duce la moarte.Cetoacidoza poate apărea cu XIGDUO XR chiar dacă glicemia este mai mică de 250 mg/dL. Opriți 
administrarea XIGDUO XR și sunați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome:

o

-

greaţă
vărsături
durere în zona stomacului (abdominală).

o
o

oboseală
probleme de respirațieo

o

Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome în timpul tratamentului cu XIGDUO XR, dacă este posibil verificați dacă există cetone în urină, chiar dacă sângele dumneavoastră.

zahărul este mai mic de 250 mg/dL.
probleme cu rinichii.Leziuni renale brusce au avut loc persoanelor care iau XIGDUO XR. Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă: o

o
infecții grave ale tractului urinar.La persoanele care iau dapagliflozin, unul dintre medicamentele din XIGDUO XR, s-au produs infecții 
grave ale tractului urinar care pot duce la spitalizare. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți orice semne sau simptome ale unei 
infecții ale tractului urinar, cum ar fi senzație de arsură la urina, nevoia de a urina des, nevoia de a urina imediat, durere în partea 
inferioară a stomacului (pelvis) sau sânge în urină. Uneori, oamenii pot avea și febră, dureri de spate, greață sau vărsături.
glicemie scăzută (hipoglicemie).Dacă luați XIGDUO XR cu un alt medicament care poate determina scăderea zahărului din sânge, cum ar fi

-
reduceți cantitatea de alimente sau lichide pe care o beți, de exemplu, dacă sunteți bolnav și nu puteți mânca sau
începi să pierzi lichide din corp, de exemplu, din vărsături, diaree sau a stat prea mult la soare.

-

-
sulfoniluree sau insulină, riscul de a scădea zahărul din sânge este mai mare. Doza de medicament cu sulfoniluree sau de insulină poate fi redusă 
în timp ce luați XIGDUO XR. Semnele și simptomele scăderii zahărului din sânge pot include:

o
o
o

durere de cap

tremurări sau senzație de 

amețeală nervoasă

o
o
o

slăbiciune
transpiraţie

bătăi rapide ale inimii

o
o

confuzie
somnolenţă

o
o

iritabilitate

foame

- vitamina B scăzută12(vitamina B12deficienta).Utilizarea metforminei pentru perioade lungi de timp poate determina o scădere a cantității de vitamina B12în sângele dumneavoastră, 

mai ales dacă ați avut un nivel scăzut de vitamina B12niveluri înainte. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală poate face teste de sânge pentru a vă verifica vitamina B12

niveluri.

infecție vaginală cu drojdie.Femeile care iau XIGDUO XR pot avea infecții vaginale cu drojdie. Simptomele unei infecții vaginale cu drojdie 
includ:
o
o
o

-

miros vaginal
scurgeri vaginale albe sau gălbui (secrețiile pot fi nodulare sau pot arăta ca brânză de vaci) mâncărimi 
vaginale

- infecție cu drojdie a penisului (balanită).Bărbații care iau XIGDUO XR pot avea o infecție cu drojdie a pielii din jurul penisului. Anumiți 
bărbați care nu sunt circumciși pot avea umflarea penisului care face dificilă tragerea înapoi a pielii din jurul vârfului penisului. Alte 
simptome ale infecției cu drojdie a penisului includ:
o roșeață, mâncărime sau umflare a penisului erupție 

cutanată a penisului

scurgeri urât mirositoare din penis 
durere în pielea din jurul penisului

o
o
o
Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență medicală despre ce să faceți dacă aveți simptome ale unei infecții cu drojdie a vaginului sau penisului. Furnizorul 
dumneavoastră de asistență medicală vă poate sugera să utilizați un medicament antifungic fără prescripție medicală. Discutați imediat cu furnizorul de asistență 
medicală dacă utilizați un medicament antifungic fără prescripție medicală și simptomele nu dispar.
creșterea grăsimilor din sânge (colesterol rău sau LDL)-

- cancerul vezicii urinare.În studiile cu dapagliflozin la persoanele cu diabet, cancerul vezicii urinare a apărut la câțiva mai mulți care luau 
dapagliflozin decât la persoanele care luau alte medicamente pentru diabet. Au fost prea puține cazuri pentru a ști dacă cancerul vezicii urinare a 
fost legat de dapagliflozin. Nu trebuie să luați XIGDUO XR dacă aveți cancer de vezică urinară. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți 
oricare dintre următoarele simptome:
o
o

sânge sau o culoare roșie în urină 
durere în timp ce urinați

Cele mai frecvente efecte secundare ale XIGDUO XR includ:
o infecții vaginale cu drojdie și infecții cu drojdie ale 

penisului
durere de cap

o
o

nas înfundat sau care curge și dureri în 
gât greață și vărsăturio

o
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau nu dispare.
Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale XIGDUO XR. Pentru mai multe informații, întrebați furnizorul de servicii medicale sau farmacistul. 
Sună-ți furnizorul de asistență medicală pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-FDA-1088.
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Cum ar trebui să păstrez XIGDUO XR?

Păstrați XIGDUO XR la temperatura camerei între 68°F și 77°F (20°C și 25°C). Nu 
lăsați XIGDUO XR și toate medicamentele la îndemâna copiilor.
Informații generale despre utilizarea sigură și eficientă a XIGDUO XR
Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un Ghid de medicamente. Nu utilizați XIGDUO XR pentru o 
afecțiune pentru care nu este prescris. Nu da XIGDUO XR altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome pe care le ai tu. Le poate dăuna.

Acest Ghid pentru medicamente rezumă cele mai importante informații despre XIGDUO XR. Dacă doriți mai multe informații, discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență 
medicală. Puteți solicita farmacistului sau furnizorului de servicii medicale informații despre XIGDUO XR, care sunt scrise pentru profesioniștii din domeniul sănătății.

Pentru mai multe informații, accesați www.xigduoxr.com sau sunați la 1-800-236-9933

Care sunt ingredientele XIGDUO XR?

Ingrediente active:dapagliflozin și clorhidrat de metformină

Ingrediente inactive:celuloză microcristalină, lactoză anhidră, crospovidonă, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, 
carboximetilceluloză de sodiu și hipromeloză.

Acoperirile de film conțin următoarele ingrediente inactive: alcool polivinilic, dioxid de titan, polietilen glicol și talc. În plus, filmul 
pentru comprimatele XIGDUO XR 5 mg/500 mg conține FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake și filmul pentru XIGDUO 
XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ Comprimatele de 500 mg și 10 mg/1000 mg conțin oxizi de fier.

Distribuit de: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Acest Ghid de medicamente a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA. Revizuit: 7/2017
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