
- Анамнеза за сериозна свръхчувствителност към дапаглифлозин или свръхчувствителност 

към метформин хидрохлорид. (4,6.1)

Метаболитна ацидоза, включително диабетна кетоацидоза. (4,5.1)-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ----------------------АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛВАНЕ Тези акценти не включват цялата 

информация, необходима за безопасно и ефективно използване на XIGDUO XR. 
Вижте пълната информация за предписване за

-
-

Лактатна ацидоза: Вижте предупреждението в полето (2.2,4,5.1)

Хипотония: Преди да започнете XIGDUO XR, оценете състоянието на обема и коригирайте 

хиповолемията при пациенти в напреднала възраст, при пациенти с бъбречно увреждане 

или ниско систолно кръвно налягане и при пациенти на диуретици. Следете за признаци и 

симптоми по време на терапията. (5.2,6.1)

кетоацидоза:Оценете пациентите, които имат признаци и симптоми на метаболитна 

ацидоза за кетоацидоза, независимо от нивото на кръвната захар. Ако има подозрение, 

прекратете приема на XIGDUO XR, оценете и лекувайте незабавно. Преди да започнете 

XIGDUO XR, помислете за рисковите фактори за кетоацидоза. Пациентите на XIGDUO XR 

може да изискват наблюдение и временно прекратяване на терапията в клинични 

ситуации, за които е известно, че предразполагат към кетоацидоза. (5.3)

Остра бъбречна травма и увреждане на бъбречната функция: Помислете за временно 

прекратяване при условия на намален орален прием или загуба на течности. Ако 

възникне остро увреждане на бъбреците, прекратете и незабавно лекувайте. Следете 

бъбречната функция по време на терапията. (5.4)

Уросепсис и пиелонефрит: Оценявайте пациентите за признаци и симптоми на инфекции на 

пикочните пътища и лекувайте незабавно, ако е показано. (5.5) Хипогликемия: При 

пациенти, приемащи инсулин или инсулинов секретагог с XIGDUO XR, помислете за по-ниска 

доза инсулин или инсулинов секретагог, за да намалите риска от хипогликемия.(5.6) Витамин 

В12дефицит: Метформин може да понижи витамин В12нива. Ежегодно измервайте 

хематологичните параметри. (5.7,6.1) Генитални микотични инфекции: Наблюдавайте и 

лекувайте, ако е показано.(5.8) Повишен LDL-C: Наблюдавайте и лекувайте според стандарта 

на грижите.(5.9) Рак на пикочния мехур: При клинични проучвания е наблюдаван дисбаланс 

при рак на пикочния мехур. Дапаглифлозин не трябва да се използва при пациенти с 

активен рак на пикочния мехур и трябва да се използва с повишено внимание при пациенти 

с анамнеза за рак на пикочния мехур.(5.10)

Макроваскуларни резултати: Няма клинични проучвания, установяващи 
убедителни доказателства за намаляване на макросъдовия риск с XIGDUO 
XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (дапаглифлозин и метформин HCl с удължено освобождаване)
таблетки, за перорална употреба 

Първоначално одобрение в САЩ: 2014 г -
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МЛЕЧНА АКЦИДОЗА

Вижте пълната информация за предписване за пълно предупреждение в кутия.

- Постмаркетинговите случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза са 
довели до смърт, хипотермия, хипотония и резистентни брадиаритмии. 
Симптомите включват неразположение, миалгии, респираторен дистрес, 
сомнолентност и коремна болка. Лабораторните аномалии включват 
повишени нива на лактат в кръвта, ацидоза на анионната пропаст, 
повишено съотношение лактат/пируват; и плазмените нива на метформин 
обикновено >5 mcg/mL. (5.1)
Рисковите фактори включват бъбречно увреждане, едновременна употреба на 

определени лекарства, възраст >65 години, радиологични изследвания с контраст, 

хирургия и други процедури, хипоксични състояния, прекомерен прием на алкохол 

и чернодробно увреждане. Стъпките за намаляване на риска и управление на 

свързаната с метформин лактатна ацидоза при тези високорискови групи са дадени 

в Пълната информация за предписване. (5.1) Ако се подозира лактатна ацидоза, 

прекратете приема на XIGDUO XR и направете общи поддържащи мерки в болнични 

условия. Препоръчва се бърза хемодиализа.(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИ ОСНОВНИ ПРОМЕНИ------------------- ------- 

Предупреждение в кутия
Дозировка и приложение (2.1) 

Предупреждения и предпазни мерки (5)

3/2017 г
7/2017 г
3/2017 г

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА -------------------- ------ XIGDUO 
XR е комбинация от дапаглифлозин, инхибитор на натриево-глюкозен 
котранспортер 2 (SGLT2) и метформин, бигуанид, показан като допълнение към 
диетата и упражненията за подобряване на гликемичния контрол при възрастни 
със захарен диабет тип 2 при лечение както с дапаглифлозин, така и с метформин е 
подходящ.(1)
Ограничение на употреба:

о

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ------------------ -----------
- Най-честите нежелани реакции, свързани с XIGDUO XR (5% или по-голяма 

честота), са микотична инфекция на женските генитали, назофарингит, 
инфекция на пикочните пътища, диария и главоболие.(6.1) Нежеланите 
реакции, съобщени при >5% от пациентите, лекувани с метформин с 
удължено освобождаване и по-често, отколкото при пациенти, лекувани с 
плацебо, са: диария и гадене/повръщане.(6.1)

Не е за лечение на захарен диабет тип 1 или диабетна кетоацидоза.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ ----------------------
-

-

Индивидуализирайте началната доза въз основа на текущото лечение на пациента.

(2.1)
Прилагайте веднъж дневно сутрин с храна.(2.1) Поглъщайте 

цели. Никога не трошете, режете или дъвчете.(2.1)
За пациенти, които все още не приемат дапаглифлозин, препоръчваната начална 
доза за дапаглифлозин е 5 mg веднъж дневно.(2.1)
За пациенти, които се нуждаят от доза от 5 mg дапаглифлозин и 2000 mg 

метформин HCl с удължено освобождаване, използвайте две от таблетките с 

удължено освобождаване от 2,5 mg/1000 mg метформин HCl.(2.1)

Не превишавайте дневната доза от 10 mg дапаглифлозин/2000 mg метформин НС1 с 

удължено освобождаване.(2.1)

Оценете бъбречната функция преди започване. Не започвайте и не продължавайте, ако

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с AstraZeneca на 
1-800-236-9933 или с FDA на 1-800-FDA-1088 илиwww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛЕКАРСТВА ------------------ -----------

- Инхибиторите на карбоанхидразата могат да повишат риска от лактатна ацидоза. 
Помислете за по-често наблюдение. (7.3)

Лекарства, които намаляват клирънса на метформин (като ранолазин, вандетаниб, 

долутегравир и циметидин) могат да увеличат натрупването на метформин. Помислете за 

ползите и рисковете от едновременната употреба. (7.4) Алкохолът може да засили ефекта на 

метформин върху лактатния метаболизъм. Предупреждавайте пациентите за прекомерен 

прием на алкохол. (7.5)

-
-

-
-

-
eGFR е под 60 mL/min/1,73 m2. (2.2,4)
Не е показано коригиране на дозата при пациенти с леко 
бъбречно увреждане.(2.2)

XIGDUO XR може да се наложи да се преустанови по време на или преди 

процедури за йодно контрастно изображение. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИЗПОЛЗВАНЕ В СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛЯЦИИ ----------------------
- Бременност: Няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни 

жени. Използвайте по време на бременност само ако потенциалната полза 
оправдава потенциалния риск за плода.(8.1)

Кърмещи майки:Прекратете приема на XIGDUO XR или прекратете кърменето.
(8.3)
гериатрия:По-висока честота на нежелани реакции, свързани с намален 
вътресъдов обем. По-често оценявайте бъбречната функция. (5.1,8.6) Бъбречна 
недостатъчност: По-висока честота на нежелани реакции, свързани с намален 
вътресъдов обем и бъбречна функция. (5.1, 6.1,8.6) Чернодробно увреждане:
Избягвайте употребата при пациенти с чернодробно увреждане. (8.7)

Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и ръководство за 
лекарства

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛИ --------------------
-
-
-
-
-

-
2,5 mg дапаглифлозин/1000 mg метформин HCl с удължено освобождаване (3) 5 mg 

дапаглифлозин/500 mg метформин HCl с удължено освобождаване(3) 5 mg 

дапаглифлозин/1000 mg метформин HCl с удължено освобождаване(3) 10 mg 

дапаглифлозин/500 mg метформин HCl с удължено освобождаване(3) 10 mg 

дапаглифлозин/1000 mg метформин HCl с удължено освобождаване(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ------------------- ----------
- Умерено до тежко бъбречно увреждане: (eGFR под 60 mL/min/1,73

Ревизия: 7/2017

м2), краен стадий на бъбречно заболяване или диализа. (4,5.1)

TITLE - DAPAGLIFLOZIN + METFORMIN ER / XIGDUO XR MEDICATION PATIENT 
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: МЛЕЧНА АКЦИДОЗА
• Постмаркетинговите случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза са довели до смърт, хипотермия, хипотония и 
резистентни брадиаритмии. Началото на свързаната с метформин лактатна ацидоза често е незначително, придружено 
само от неспецифични симптоми като неразположение, миалгии, респираторен дистрес, сомнолентност и коремна болка. 
Свързаната с метформин лактатна ацидоза се характеризира с повишени нива на лактат в кръвта (>5 mmol/Liter), ацидоза 
на анионната пропаст (без данни за кетонурия или кетонемия), повишено съотношение лактат/пируват; и плазмените 
нива на метформин обикновено >5 mcg/mL [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].

• Рисковите фактори за свързана с метформин лактатна ацидоза включват бъбречно увреждане, едновременна употреба на 

определени лекарства (напр. инхибитори на карбоанхидразата като топирамат), възраст 65 години или повече, провеждане на 

радиологично изследване с контраст, хирургия и други процедури, хипоксични състояния (напр. остра застойна сърдечна 

недостатъчност), прекомерен прием на алкохол и чернодробно увреждане.

• Стъпки за намаляване на риска и управление на свързаната с метформин лактатна ацидоза при тези високорискови групи са 

дадени в пълната информация за предписване [вижДозировка и приложение (2.2),Противопоказания (4),Предупреждения и 
предпазни мерки (5.1),Лекарствени взаимодействия (7), иИзползване при специфични популации (8.6,8.7)].
• Ако се подозира свързана с метформин лактатна ацидоза, незабавно преустановете приема на XIGDUO XR и 
направете общи поддържащи мерки в болнични условия. Препоръчва се бърза хемодиализа [виж 
Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

XIGDUO XR (dapagliflozin и metformin HCl с удължено освобождаване) е показан като допълнение към диета и 
упражнения за подобряване на гликемичния контрол при възрастни със захарен диабет тип 2, когато лечението с 
дапаглифлозин и метформин е подходящо [вижКлинични изследвания (14)].

1.1 Ограничения на употреба

XIGDUO XR не се препоръчва при пациенти със захарен диабет тип 1 или диабетна кетоацидоза.

2. ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Препоръчително дозиране

- Доставчиците на здравни услуги трябва да индивидуализират началната доза XIGDUO XR въз основа на текущото 

лечение на пациента [вижЛекарствени форми и сила (3)].

XIGDUO XR трябва да се приема веднъж дневно сутрин с храна с постепенно увеличаване на дозата, за да се намалят 

стомашно-чревните (GI) странични ефекти, дължащи се на метформин.

XIGDUO XR таблетки трябва да се поглъщат цели и никога да не се смачкват, нарязват или дъвчат. Понякога неактивните 

съставки на XIGDUO XR ще се елиминират в изпражненията като мека, хидратирана маса, която може да наподобява 

оригиналната таблетка.

За пациенти, които все още не приемат дапаглифлозин, препоръчваната начална доза за дапаглифлозин е 5 mg веднъж дневно.

За пациенти, които се нуждаят от доза от 5 mg дапаглифлозин и 2000 mg метформин HCl с удължено освобождаване, използвайте две от 

2,5 mg дапаглифлозин/1000 mg метформин HCl таблетки с удължено освобождаване.

-

-

-

-
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- Дозировката може да се коригира въз основа на ефективността и поносимостта, като не се превишава максималната 

препоръчителна дневна доза от 10 mg дапаглифлозин и 2000 mg метформин НС1.

Пациентите, приемащи вечерна доза метформин XR, трябва да пропуснат последната си доза, преди да започнат XIGDUO XR. 

При пациенти с изчерпване на обема се препоръчва коригиране на това състояние преди започване на XIGDUO XR [виж

Предупреждения и предпазни мерки (5.2),Използване при специфични популации (8.5),иИнформация за консултиране на 

пациенти (17)].

-
-

2.2 Пациенти с бъбречно увреждане

Оценете бъбречната функция преди започване на терапия с XIGDUO XR и периодично след това.

XIGDUO XR е противопоказан при пациенти с изчислена скорост на гломерулна филтрация (eGFR) под
60 mL/min/1,73 m2[вижПротивопоказания (4),Предупреждения и предпазни мерки (5.1,5.4),Нежелани реакции (6.1), и
Използване при специфични популации (8.6)].

Не е необходимо коригиране на дозата за XIGDUO XR при пациенти с леко бъбречно увреждане (eGFR от 60 mL/
min/1,73 m2или повече).

2.3 Прекратяване на процедурите за изображения с йодиран контраст

Преустановете приема на XIGDUO XR по време на или преди процедура за изобразяване с йодиран контраст при пациенти с анамнеза за 

чернодробно заболяване, алкохолизъм или сърдечна недостатъчност; или при пациенти, на които ще бъде приложен интраартериален 

йоден контраст. Преоценете eGFR 48 часа след процедурата по изобразяване; рестартирайте XIGDUO XR, ако бъбречната функция е стабилна [

вижПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].

3. ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

XIGDUO XR е комбинация от дапаглифлозин и метформин HCl с удължено освобождаване. XIGDUO XR таблетки се 
предлагат в следните дозирани форми и концентрации:

о

о

о

о

о

Таблетките от 2,5 mg/1000 mg са светлокафяви до кафяви, двойно изпъкнали, с овална форма и филмирани таблетки с вдлъбнато 

релефно означение "1074" и "2,5/1000" от едната страна и гладки от обратната страна.

Таблетките от 5 mg/500 mg са оранжеви, двойно изпъкнали, с форма на капсула и филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 

"1070" и "5/500" от едната страна и гладки от обратната страна.

Таблетките от 5 mg/1000 mg са розови до тъмно розови, двойно изпъкнали, с овална форма и филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 

"1071" и "5/1000" от едната страна и гладки от обратната страна.

Таблетките от 10 mg/500 mg са розови, двойно изпъкнали, с форма на капсула и филмирани таблетки с вдлъбнато релефно означение 

"1072" и "10/500" от едната страна и гладки от обратната страна.

Таблетките от 10 mg/1000 mg са жълти до тъмно жълти, двойно изпъкнали, с овална форма и филмирани таблетки с вдлъбнато 

релефно означение "1073" и "10/1000" от едната страна и гладки от обратната страна.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

XIGDUO XR е противопоказан при пациенти с:

- Умерено до тежко бъбречно увреждане (eGFR под 60 mL/min/1,73 m2), краен стадий на бъбречно заболяване или пациенти на 

диализа [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].
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- Анамнеза за сериозна реакция на свръхчувствителност към дапаглифлозин или свръхчувствителност към 

метформин хидрохлорид [вижНежелани реакции (6.1)].

Остра или хронична метаболитна ацидоза, включително диабетна кетоацидоза, със или без кома. Диабетната 

кетоацидоза трябва да се лекува с инсулин.

-

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Лактатна ацидоза

Има постмаркетингови случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза, включително фатални случаи. Тези случаи са 
имали слабо начало и са били придружени от неспецифични симптоми като неразположение, миалгии, коремна болка, 
респираторен дистрес или повишена сомнолентност; въпреки това, хипотермия, хипотония и резистентни брадиаритмии са 
настъпили при тежка ацидоза.

Свързаната с метформин лактатна ацидоза се характеризира с повишени концентрации на лактат в кръвта
(>5 mmol/литър), ацидоза на анионната пропаст (без данни за кетонурия или кетонемия) и повишено съотношение лактат: 
пируват; плазмените нива на метформин обикновено >5 mcg/mL. Метформин намалява усвояването на лактат от черния дроб, 
повишавайки нивата на лактат в кръвта, което може да увеличи риска от лактатна ацидоза, особено при пациенти с риск.

Ако се подозира свързана с метформин лактатна ацидоза, трябва незабавно да се предприемат общи поддържащи 
мерки в болнични условия, заедно с незабавно прекратяване на XIGDUO XR.

При пациенти, лекувани с XIGDUO XR с диагноза или силно подозрение за лактатна ацидоза, се препоръчва незабавна 
хемодиализа за коригиране на ацидозата и отстраняване на натрупания метформин (метформин хидрохлорид се 
диализира, с клирънс до 170 mL/минута при добри хемодинамични условия). Хемодиализата често води до обръщане 
на симптомите и възстановяване.

Обучете пациентите и техните семейства за симптомите на лактатна ацидоза и ако се появят тези симптоми, ги 
инструктирайте да спрат XIGDUO XR и да докладват тези симптоми на своя доставчик на здравни услуги.

За всеки от известните и възможни рискови фактори за лактатна ацидоза, свързана с метформин, препоръките за 
намаляване на риска и управление на свързаната с метформин лактатна ацидоза са дадени по-долу:

Бъбречна недостатъчност:Постмаркетинговите случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза се наблюдават предимно 
при пациенти със значително бъбречно увреждане. Рискът от натрупване на метформин и свързана с метформин лактатна 
ацидоза нараства с тежестта на бъбречното увреждане, тъй като метформин се екскретира значително от бъбреците. 
Клиничните препоръки, базирани на бъбречната функция на пациента, включват [вижДозировка и приложение (2.2), и
Клинична фармакология (12.3)]:

-
-

Преди да започнете XIGDUO XR, получете приблизителна скорост на гломерулна филтрация (eGFR). 

XIGDUO XR е противопоказан при пациенти с eGFR под 60 mL/минута/1,73 m2[виж Contraindications (4)
].

Obtain an eGFR at least annually in all patients taking XIGDUO XR. In patients at increased risk for the 
development of renal impairment (e.g., the elderly), renal function should be assessed more frequently.

-

Drug Interactions: The concomitant use of XIGDUO XR with specific drugs may increase the risk of metformin-
associated lactic acidosis: those that impair renal function, result in significant hemodynamic change, interfere 
with acid-base balance or increase metformin accumulation (e.g. cationic drugs) [see Drug Interactions (7)]. 
Therefore, consider more frequent monitoring of patients.
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Age 65 or Greater: Рискът от свързана с метформин лактатна ацидоза се увеличава с възрастта на пациента, тъй като пациентите в напреднала възраст 

имат по-голяма вероятност да имат чернодробно, бъбречно или сърдечно увреждане, отколкото по-младите пациенти. По-често оценявайте 

бъбречната функция при пациенти в напреднала възраст [вижИзползване при специфични популации (8.5)].

Радиологични изследвания с контраст:Прилагането на интраваскуларни йодирани контрастни вещества при пациенти, лекувани с 
метформ, е довело до остро намаляване на бъбречната функция и поява на лактатна ацидоза. Спрете XIGDUO XR по време на или 
преди процедура за йодно контрастно изображение при пациенти с анамнеза за чернодробно увреждане, алкохолизъм или 
сърдечна недостатъчност; или при пациенти, на които ще бъде приложен интраартериален йоден контраст. Преоценете eGFR 48 
часа след процедурата по изобразяване и рестартирайте XIGDUO XR, ако бъбречната функция е стабилна.

Хирургия и други процедури:Спирането на храна и течности по време на хирургични или други процедури може да увеличи 
риска от изчерпване на обема, хипотония и бъбречно увреждане. XIGDUO XR трябва временно да се преустанови, докато 
пациентите имат ограничен прием на храна и течности.

Хипоксични състояния:Няколко от постмаркетинговите случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза са настъпили в 
условията на остра застойна сърдечна недостатъчност (особено когато е придружена от хипоперфузия и хипоксемия). 
Сърдечно-съдов колапс (шок), остър миокарден инфаркт, сепсис и други състояния, свързани с хипоксемия, са свързани с 
лактатна ацидоза и могат също да причинят преренална азотемия. Когато възникнат такива събития, прекратете XIGDUO XR.

Прекомерен прием на алкохол:Алкохолът засилва ефекта на метформин върху лактатния метаболизъм и това може да увеличи 
риска от свързана с метформин лактатна ацидоза. Предупреждавайте пациентите за прекомерен прием на алкохол, докато 
получават XIGDUO XR.

Чернодробно увреждане:Пациенти с чернодробно увреждане са развили случаи на свързана с метформин лактатна ацидоза. Това 
може да се дължи на нарушен клирънс на лактат, което води до по-високи нива на лактат в кръвта. Поради това избягвайте 
употребата на XIGDUO XR при пациенти с клинични или лабораторни данни за чернодробно заболяване.

5.2 Хипотония
Дапаглифлозин причинява свиване на вътресъдовия обем. Симптоматична хипотония може да възникне след започване на 
дапаглифлозин [вижНежелани реакции (6.1)], особено при пациенти с увредена бъбречна функция (eGFR под 60 mL/min/1,73 m2), 
пациенти в напреднала възраст или пациенти на бримкови диуретици.

Преди започване на XIGDUO XR при пациенти с една или повече от тези характеристики, обемът трябва да бъде оценен и 
коригиран. Наблюдавайте за признаци и симптоми на хипотония след започване на терапията.

5.3 Кетоацидоза

Съобщения за кетоацидоза, сериозно животозастрашаващо състояние, изискващо спешна хоспитализация, са 
идентифицирани при постмаркетингово наблюдение при пациенти със захарен диабет тип 1 и тип 2, приемащи инхибитори 
на натриевия глюкозен котранспортер 2 (SGLT2), включително дапаглифлозин. Съобщени са фатални случаи на кетоацидоза 
при пациенти, приемащи дапаглифлозин. XIGDUO XR не е показан за лечение на пациенти със захарен диабет тип 1 [виж
Показания и употреба (1.1)].

Пациенти, лекувани с XIGDUO XR, които имат признаци и симптоми, съответстващи на тежка метаболитна ацидоза, трябва да 
бъдат оценени за кетоацидоза, независимо от нивата на кръвната захар, тъй като кетоацидоза, свързана с XIGDUO XR, може 
да е налице дори ако нивата на кръвната захар са по-ниски от 250 mg/dL. Ако се подозира кетоацидоза, XIGDUO XR трябва да 
се преустанови, пациентът трябва да бъде оценен и да се започне незабавно лечение. Лечението на кетоацидоза може да 
изисква подмяна на инсулин, течности и въглехидрати.
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В много от постмаркетинговите доклади, и особено при пациенти с диабет тип 1, наличието на кетоацидоза не е разпознато 
незабавно и започването на лечение е отложено, тъй като представените нива на кръвната захар са под тези, които 
обикновено се очакват за диабетна кетоацидоза (често по-малко от 250 mg/ dL). Признаците и симптомите при представянето 
са в съответствие с дехидратация и тежка метаболитна ацидоза и включват гадене, повръщане, коремна болка, 
генерализирано неразположение и задух. В някои, но не във всички случаи, фактори, предразполагащи към кетоацидоза, като 
намаляване на дозата на инсулин, остро фебрилно заболяване, намален прием на калории поради заболяване или операция, 
нарушения на панкреаса, предполагащи инсулинов дефицит (напр. диабет тип 1, анамнеза за панкреатит или операция на 
панкреаса), и са установени злоупотреба с алкохол.

Преди да започнете XIGDUO XR, помислете за факторите в анамнезата на пациента, които могат да предразположат към кетоацидоза, 

включително дефицит на инсулин на панкреаса поради каквато и да е причина, ограничение на калориите и злоупотреба с алкохол.При 

пациенти, лекувани с XIGDUO XR, помислете за наблюдение за кетоацидоза и временно прекратяване на XIGDUO XR в клинични ситуации, за 

които е известно, че предразполагат към кетоацидоза (напр. продължително гладуване поради остро заболяване или операция).

5.4 Остро бъбречно увреждане и увреждане на бъбречната функция

Дапаглифлозин причинява свиване на вътресъдовия обем [вижПредупреждение и предпазни мерки (5.1)] и може да причини 
бъбречно увреждане [вижНежелани реакции (6.1)]. Има постмаркетингови съобщения за остро бъбречно увреждане, някои 
изискващи хоспитализация и диализа, при пациенти, получаващи дапаглифлозин: някои съобщения включват пациенти на възраст 
под 65 години.

Преди да започнете XIGDUO XR, помислете за фактори, които могат да предразположат пациентите към остро бъбречно увреждане, 

включително хиповолемия, хронична бъбречна недостатъчност, застойна сърдечна недостатъчност и съпътстващи лекарства (диуретици, 

АСЕ инхибитори, ARB, НСПВС). Помислете за временно прекратяване на XIGDUO XR при всякакви условия на намален орален прием (като 

остро заболяване или гладуване) или загуба на течности (стомашно-чревно заболяване или прекомерно излагане на топлина); наблюдавайте 

пациентите за признаци и симптоми на остро бъбречно увреждане. Ако възникне остро увреждане на бъбреците, незабавно прекратете 

XIGDUO XR и започнете лечение.

Дапаглифлозин повишава серумния креатинин и намалява eGFR. Пациентите в напреднала възраст и пациентите с увредена 
бъбречна функция могат да бъдат по-податливи на тези промени. Нежелани реакции, свързани с бъбречната функция, могат 
да възникнат след започване на XIGDUO XR [вижНежелани реакции (6.1)]. Бъбречната функция трябва да бъде оценена преди 
започване на XIGDUO XR и след това периодично да се проследява. XIGDUO XR е противопоказан при пациенти с eGFR под 60 
mL/min/1,73 m2[вижДозировка и приложение (2.2),Противопоказания (4),Предупреждения и предпазни мерки (5.1)и
Използване при специфични популации (8.6)].

5.5 Уросепсис и пиелонефрит

Има постмаркетингови съобщения за сериозни инфекции на пикочните пътища, включително уросепсис и пиелонефрит, изискващи 
хоспитализация при пациенти, получаващи SGLT2 инхибитори, включително дапаглифлозин. Лечението с инхибитори на SGLT2 
повишава риска от инфекции на пикочните пътища. Оценявайте пациентите за признаци и симптоми на инфекции на пикочните 
пътища и лекувайте незабавно, ако е показано [вижНежелани реакции (6.2)].

5.6 Употреба с лекарства, за които е известно, че причиняват хипогликемия 

Дапаглифлозин

Известно е, че инсулинът и инсулиновите секретагоги причиняват хипогликемия. Дапаглифлозин може да увеличи риска от 
хипогликемия, когато се комбинира с инсулин или инсулинов секретагог [вижНежелани реакции (6.1)]. Поради това може да се 
наложи по-ниска доза инсулин или инсулинов секретагог, за да се сведе до минимум рискът от хипогликемия, когато тези средства се 
използват в комбинация с XIGDUO XR.

Метформин хидрохлорид
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Хипогликемия не се появява при пациенти, приемащи метформин самостоятелно при обичайни условия на употреба, но може да 
възникне, когато приемът на калории е недостатъчен, когато напрегнатото упражнение не се компенсира с калорични добавки или 
при едновременна употреба с други глюкозо-понижаващи средства (като сулфонилурейни производни и инсулин). ) или етанол. 
Възрастни, изтощени или недохранени пациенти и тези с надбъбречна или хипофизна недостатъчност или алкохолна интоксикация 
са особено податливи на хипогликемични ефекти. Хипогликемията може да бъде трудна за разпознаване при възрастни хора и при 
хора, които приемат бета-адренергични блокиращи лекарства.

5.7 Витамин В12Концентрации

В контролирани клинични проучвания на метформин с продължителност 29 седмици, намаляване до поднормални 
нива на предишно нормални серумен витамин В12нива, без клинични прояви, се наблюдава при приблизително 7% от 
пациентите. Това намаление, вероятно поради намеса с B12абсорбция от B12-комплексът на вътрешния фактор обаче 
много рядко се свързва с анемия и изглежда бързо обратим при прекратяване на метформин или витамин В12добавка. 
При пациенти на XIGDUO XR се препоръчва измерване на хематологични параметри на годишна база и всички 
очевидни аномалии трябва да бъдат по подходящ начин изследвани и управлявани [вижНежелани реакции (6.1)].

Някои хора (тези с недостатъчен витамин В12или прием или усвояване на калций) изглежда са предразположени към развитие 
на субнормален витамин В12нива. При тези пациенти рутинно серумен витамин В12измервания на интервали от 2 до 3 години 
могат да бъдат полезни.

5.8 Генитални микотични инфекции

Дапаглифлозин повишава риска от генитални микотични инфекции. Пациентите с анамнеза за генитални микотични инфекции са 
по-склонни да развият генитални микотични инфекции [вижНежелани реакции (6.1)]. Наблюдавайте и лекувайте по подходящ 
начин.

5.9 Увеличаване на холестерола с липопротеини с ниска плътност (LDL-C)

Повишаване на LDL-C се наблюдава при дапаглифлозин [вижНежелани реакции (6.1)]. Наблюдавайте LDL-C и лекувайте според 

стандарта на лечение след започване на XIGDUO XR.

5.10 Рак на пикочния мехур

В 22 клинични проучвания са докладвани новодиагностицирани случаи на рак на пикочния мехур при 10/6045 пациенти (0,17%), 
лекувани с дапаглифлозин, и 1/3512 пациенти (0,03%), лекувани с плацебо/сравнение. След изключване на пациенти, при които 
експозицията на изследваното лекарство е била по-малко от една година към момента на диагностициране на рак на пикочния мехур, 
има 4 случая с дапаглифлозин и нито един случай с плацебо/сравнение. Рисковите фактори за рак на пикочния мехур и хематурията 
(потенциален индикатор за съществуващи тумори) са балансирани между рамената на лечението в началото. Имаше твърде малко 
случаи, за да се определи дали появата на тези събития е свързана с дапаглифлозин.

Няма достатъчно данни, за да се определи дали дапаглифлозин има ефект върху съществуващи тумори на пикочния мехур. 
Следователно XIGDUO XR не трябва да се използва при пациенти с активен рак на пикочния мехур. При пациенти с анамнеза за 
рак на пикочния мехур трябва да се имат предвид ползите от гликемичния контрол спрямо неизвестните рискове за рецидив на 
рак при XIGDUO XR.

5.11 Макроваскуларни резултати

Няма клинични проучвания, установяващи убедителни доказателства за намаляване на макроваскуларния риск 
с XIGDUO XR.
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6. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните важни нежелани реакции са описани по-долу и другаде в етикета:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

лактатна ацидоза [вижПредупреждение в кутияиПредупреждения и предпазни мерки (5.1)] 

Хипотония [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.2)] Кетоацидоза [вижПредупреждения и 

предпазни мерки (5.3)]

Остра бъбречна травма и увреждане на бъбречната функция [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.4)] 

Уросепсис и пиелонефрит [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.5)]

Употреба с лекарства, за които е известно, че причиняват хипогликемия [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.6)] 

Витамин В12Концентрации [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.7)] Генитални микотични инфекции [виж

Предупреждения и предпазни мерки (5.8)]

Увеличаване на липопротеинов холестерол с ниска плътност (LDL-C) [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.9)] Рак на 

пикочния мехур [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.10)]

6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в клиничните 

изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и може да не отразява 

честотата, наблюдавана в клиничната практика.

Дапаглифлозин и метформин хидрохлорид

За оценка на безопасността са използвани данни от предварително определен набор от пациенти от 8 краткосрочни, плацебо-контролирани проучвания на дапаглифлозин, 

прилаган едновременно с метформин с незабавно или удължено освобождаване. Този пул включва няколко допълнителни проучвания (самостоятелно метформин и в 

комбинация с инхибитор на дипептидил пептидаза-4 [DPP4] и метформин, или инсулин и метформин, 2 първоначални проучвания за комбинация с метформин и 2 проучвания на 

пациенти със сърдечно-съдови заболявания [ССЗ] и диабет тип 2, които са получили обичайното си лечение [с метформин като основна терапия]). За проучвания, включващи 

фонова терапия със и без метформин, само пациенти, които са получавали метформин, са включени в 8-проучвания плацебо-контролиран пул. В тези 8 проучвания 983 пациенти 

са лекувани веднъж дневно с дапаглифлозин 10 mg и метформин, а 1185 са лекувани с плацебо и метформин. Тези 8 проучвания осигуряват средна продължителност на 

експозицията от 23 седмици. Средната възраст на населението е 57 години, а 2% са на възраст над 75 години. Петдесет и четири процента (54%) от населението са мъже; 88% бели, 

6% азиатци и 3% черни или афроамериканци. На изходно ниво популацията е имала диабет средно 8 години, средният хемоглобин A1c (HbA1c) е 8,4%, а бъбречната функция е 

нормална или леко увредена при 90% от пациентите и умерено нарушена при 10% от пациентите. и 3% чернокожи или афроамериканци. На изходно ниво популацията е имала 

диабет средно 8 години, средният хемоглобин A1c (HbA1c) е 8,4%, а бъбречната функция е нормална или леко увредена при 90% от пациентите и умерено нарушена при 10% от 

пациентите. и 3% чернокожи или афроамериканци. На изходно ниво популацията е имала диабет средно 8 години, средният хемоглобин A1c (HbA1c) е 8,4%, а бъбречната функция 

е нормална или леко увредена при 90% от пациентите и умерено нарушена при 10% от пациентите.

Общата честота на нежеланите реакции за 8-проучвания, краткосрочен, плацебо-контролиран пул при пациенти, лекувани с 
дапаглифлозин 10 mg и метформин, е 60,3% в сравнение с 58,2% за групата на плацебо и метформин. Преустановяването на 
терапията поради нежелани реакции при пациенти, получавали дапаглифлозин 10 mg и метформин, е 4% в сравнение с 3,3% 
за групата на плацебо и метформин. Най-често съобщаваните събития, водещи до прекратяване на лечението и докладвани 
при най-малко 3 пациенти, лекувани с дапаглифлозин 10 mg и метформин, са бъбречно увреждане (0,7%), повишен 
креатинин в кръвта (0,2%), намален бъбречен креатининов клирънс (0,2%) и пикочните пътища инфекция (0,2%).

Таблица 1 показва често срещаните нежелани реакции, свързани с употребата на дапаглифлозин и метформин. Тези 
нежелани реакции не са били налице в началото, настъпвали са по-често при дапаглифлозин и метформин, отколкото при 
плацебо, и са се появили при поне 2% от пациентите, лекувани с дапаглифлозин 5 mg или дапаглифлозин 10 mg.
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Таблица 1: Нежелани реакции в плацебо-контролирани проучвания, съобщени при ≥2% от пациентите, лекувани с 
дапаглифлозин и метформин

Нежелана реакция % от пациентите

Съвкупност от 8 плацебо-контролирани проучвания

Плацебо и
Метформин

Дапаглифлозин

5 mg и
Метформин

N=410

Дапаглифлозин

10 mg и
Метформин

N=983N=1185
Микотични инфекции на женските полови органи* 1.5 9.4 9.3
Назофарингит 5.9 6.3 5.2
Инфекции на пикочните пътища† 3.6 6.1 5.5
диария 5.6 5.9 4.2
главоболие 2.8 5.4 3.3
Микотични инфекции на мъжките полови органи‡ 0 4.3 3.6
Грип 2.4 4.1 2.6
гадене 2.0 3.9 2.6
Болка в гърба 3.2 3.4 2.5
Световъртеж 2.2 3.2 1.8
кашлица 1.9 3.2 1.4
запек 1.6 2.9 1.9
Дислипидемия 1.4 2.7 1.5
Фарингит 1.1 2.7 1.5
Повишено уриниране§ 1.4 2.4 2.6
Дискомфорт при уриниране 1.1 2.2 1.6

* Гениталните микотични инфекции включват следните нежелани реакции, изброени по ред на честотата, докладвана при жените: вулвовагинална 

микотична инфекция, вагинална инфекция, генитална инфекция, вулвовагинит, гъбична генитална инфекция, вулвовагинална кандидоза, абсцес на 

вулва, генитална кандидоза и бактериален вагинит. (N за жени: плацебо и метформин=534, дапаглифлозин 5 mg и метформин=223, дапаглифлозин 

10 mg и метформин=430).

Инфекциите на пикочните пътища включват следните нежелани реакции, изброени по ред на съобщаваната честота: инфекция на пикочните 

пътища, цистит, пиелонефрит, уретрит и простатит.

Гениталните микотични инфекции включват следните нежелани реакции, изброени по ред на честотата, докладвана при мъжете: баланит,

гъбична генитална инфекция, баланит кандида, генитална кандидоза, генитална инфекция, постит, баланопостит. (N за мъже: плацебо и 
метформин=651, дапаглифлозин 5 mg и метформин=187, дапаглифлозин 10 mg и метформин=553).

Увеличеното уриниране включва следните нежелани реакции, изброени по ред на съобщаваната честота: полакиурия, полиурия и повишено 

отделяне на урина.

†

‡

§

Метформин хидрохлорид

В плацебо-контролирани проучвания за монотерапия с удължено освобождаване на метформин, диария и гадене/повръщане са 
докладвани при >5% от пациентите, лекувани с метформин и по-често, отколкото при пациенти, лекувани с плацебо (9,6% срещу 
2,6% за диария и 6,5% срещу 1,5% % за гадене/повръщане). Диарията доведе до прекратяване на изпитваното лекарство при 0,6% от 
пациентите, лекувани с метформин с удължено освобождаване.
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Съвкупност от 12 плацебо-контролирани проучвания за дапаглифлозин 5 и 10 mg 

Дапаглифлозин

Данните в таблица 2 са получени от 12 плацебо-контролирани проучвания, вариращи от 12 до 24 седмици. В 4 проучвания 
дапаглифлозин е използван като монотерапия, а в 8 проучвания дапаглифлозин е използван като допълнение към фоновата 
антидиабетна терапия или като комбинирана терапия с метформин [вижКлинични изследвания (14)].

Тези данни отразяват експозицията на 2338 пациенти на дапаглифлозин със средна продължителност на експозицията от 21 
седмици. Пациентите са получавали плацебо (N=1393), дапаглифлозин 5 mg (N=1145) или дапаглифлозин 10 mg (N=1193) 
веднъж дневно. Средната възраст на населението е 55 години, а 2% са на възраст над 75 години. Петдесет процента (50%) от 
населението са мъже; 81% са бели, 14% са азиатци и 3% са чернокожи или афроамериканци. На изходно ниво популацията е 
имала диабет средно 6 години, има среден HbA1c от 8,3%, а 21% са имали установени микроваскуларни усложнения на 
диабета. Изходната бъбречна функция е нормална или леко нарушена при 92% от пациентите и умерено нарушена при 8% 
от пациентите (средна eGFR 86 mL/min/1,73 m2).

Таблица 2 показва често срещаните нежелани реакции, свързани с употребата на дапаглифлозин. Тези нежелани реакции не 
са били налице в началото, настъпвали са по-често при дапаглифлозин, отколкото при плацебо, и са се появили при поне 2% 
от пациентите, лекувани с дапаглифлозин 5 mg или дапаглифлозин 10 mg.

Таблица 2: Нежелани реакции в плацебо-контролирани проучвания, съобщени при ≥2% от пациентите, лекувани с 
дапаглифлозин

Нежелана реакция % от пациентите

Съвкупност от 12 плацебо-контролирани проучвания

Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
N=1145

Дапаглифлозин

10 мг
N=1193N=1393

Микотични инфекции на женските полови органи* 1.5 8.4 6.9
Назофарингит 6.2 6.6 6.3
Инфекции на пикочните пътища† 3.7 5.7 4.3
Болка в гърба 3.2 3.1 4.2
Повишено уриниране‡ 1.7 2.9 3.8
Микотични инфекции на мъжките полови органи§ 0.3 2.8 2.7
гадене 2.4 2.8 2.5
Грип 2.3 2.7 2.3
Дислипидемия 1.5 2.1 2.5
запек 1.5 2.2 1.9
Дискомфорт при уриниране 0,7 1.6 2.1
Болка в крайниците 1.4 2.0 1.7

* Гениталните микотични инфекции включват следните нежелани реакции, изброени по ред на честотата, докладвана за жени: вулвовагинална микотична 

инфекция, вагинална инфекция, вулвовагинална кандидоза, вулвовагинит, генитална инфекция, генитална кандидоза, гъбична генитална инфекция, вулвит, 

инфекция на урогениталния тракт, абсцес на урогениталните пътища и бактериален вагинит. (N за жени: плацебо=677,

дапаглифлозин 5 mg=581, дапаглифлозин 10 mg=598).
† Инфекциите на пикочните пътища включват следните нежелани реакции, изброени по реда на съобщаваната честота: инфекция на пикочните пътища,

цистит,Ешерихияинфекция на пикочните пътища, инфекция на пикочно-половата система, пиелонефрит, тригонит, уретрит, инфекция на бъбреците и 

простатит.
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‡ Увеличеното уриниране включва следните нежелани реакции, изброени по ред на съобщаваната честота: полакиурия, полиурия и повишено 

отделяне на урина.

Гениталните микотични инфекции включват следните нежелани реакции, изброени по ред на честотата, докладвана при мъжете: баланит,

гъбична генитална инфекция, баланит кандида, генитална кандидоза, генитална инфекция при мъже, инфекция на пениса, баланопостит, 

инфекциозен баланопостит, генитална инфекция, постит. (N за мъже: плацебо=716, дапаглифлозин 5 mg=564, дапаглифлозин 10 mg=595).

§

Съвкупност от 13 плацебо-контролирани проучвания за дапаглифлозин 10 mg

Безопасността и поносимостта на дапаглифлозин 10 mg също са оценени в по-голям пул от плацебо-
контролирани проучвания. Този пул комбинира 13 плацебо-контролирани проучвания, включително 3 
проучвания за монотерапия, 9 допълнителни изследвания към фоновата антидиабетна терапия и 
първоначална комбинация с проучване на метформин. В тези 13 проучвания 2360 пациенти са лекувани 
веднъж дневно с дапаглифлозин 10 mg за средна продължителност на експозицията от 22 седмици. 
Средната възраст на населението е 59 години, а 4% са на възраст над 75 години. Петдесет и осем процента 
(58%) от населението са мъже; 84% са бели, 9% са азиатци и 3% са чернокожи или афроамериканци. На 
изходно ниво популацията е имала диабет средно 9 години, среден HbA1c е 8,2%, а 30% са имали 
установено микросъдово заболяване.2).

Изчерпване на обема

Дапаглифлозин причинява осмотична диуреза, което може да доведе до намаляване на вътресъдовия обем. Нежеланите реакции, 
свързани с намаляване на обема (включително съобщения за дехидратация, хиповолемия, ортостатична хипотония или хипотония), 
са показани в Таблица 3 за 12-проучвания и 13-проучвания, краткосрочни, плацебо-контролирани групи [виж Предупреждения и 
предпазни мерки (5.2)].

Таблица 3: Нежелани реакции при изчерпване на обема*в клинични проучвания с дапаглифлозин

Пул от 12 плацебо-контролирани
Проучвания

Съвкупност от 13 плацебо-

контролирани проучвания

Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
Дапаглифлозин

10 мг
Плацебо Дапаглифлозин

10 мг
Общо население 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%)

Подгрупа пациенти n (%)

Пациенти на бримкови диуретици n=55
1 (1,8%)

n=40
0

n=31
3 (9,7%)

n=267
4 (1,5%)

n=236
6 (2,5%)

Пациенти с умерено 
бъбречно увреждане с eGFR 
-30 и <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%)

Пациенти -65 години 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%)

* Изчерпването на обема включва съобщения за дехидратация, хиповолемия, ортостатична хипотония или хипотония.

Нарушение на бъбречната функция

Употребата на дапаглифлозин е свързана с повишаване на серумния креатинин и намаляване на eGFR (вж. Таблица 4). При пациенти с 

нормална или леко увредена бъбречна функция в началото, серумният креатинин и eGFR се връщат към изходните стойности на 24-та 

седмица. Свързани с бъбреците нежелани реакции, включително бъбречна недостатъчност и креатинин в кръвта
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увеличение, са по-чести при пациенти, лекувани с дапаглифлозин (вж. Таблица 5). Пациентите в напреднала възраст и пациентите 
с увредена бъбречна функция са по-податливи на тези нежелани реакции (вж. Таблица 5). Продължително намаляване на eGFR се 
наблюдава при пациенти с умерено бъбречно увреждане (eGFR 30 до по-малко от
60 mL/min/1,73 m2).

Таблица 4: Промени в серумния креатинин и eGFR, свързани с дапаглифлозин в групата от 12 плацебо-
контролирани проучвания и проучване с умерено бъбречно увреждане

Съвкупност от 12 плацебо-контролирани проучвания

Плацебо
N=1393

Дапаглифлозин 5 mg
N=1145

Дапаглифлозин 10 mg
N=1193

Средно изходно ниво Серумен креатинин (mg/dL) 0,853 0,860 0,847
eGFR (mL/min/1,73 m2) 86.0 85.3 86.7

Седмица 1 Промяна Серумен креатинин (mg/dL) − 0,003 0,029 0,041
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0.4 − 2.9 − 4.1

Седмица 24 Промяна Серумен креатинин (mg/dL) − 0,005 − 0,001 0,001
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,8 0,8 0.3

Проучване на умерено бъбречно увреждане

Плацебо
N=84

Дапаглифлозин 5 mg
N=83

Дапаглифлозин 10 mg
N=85

Средно изходно ниво Серумен креатинин (mg/dL) 1.46 1.53 1.52
eGFR (mL/min/1,73 m2) 45.6 44.2 43.9

Седмица 1 Промяна Серумен креатинин (mg/dL) 0,01 0,13 0,18
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,5 − 3.8 − 5.5

Седмица 24 Промяна Серумен креатинин (mg/dL) 0,02 0,08 0,16
eGFR (mL/min/1,73 m2) 0,03 − 4,0 − 7.4

Седмица 52 Промяна Серумен креатинин (mg/dL) 0,10 0,06 0,15
eGFR (mL/min/1,73 m2) − 2.6 − 4.2 − 7.3

Таблица 5: Процент на пациентите с поне една нежелана реакция, свързана с бъбречно увреждане

Пул от 6 плацебо-контролирани
Проучвания (до 104 седмици)*

Набор от 9 плацебо-
контролирани проучвания (до

104 седмици)†

Изходна характеристика Плацебо Дапаглифлозин

5 мг
Дапаглифлозин

10 мг
Плацебо Дапаглифлозин

10 мг

Общо население
Пациенти (%) с поне едно 
събитие

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-годишна възраст и по-
възрастни Пациенти (%) с поне 
едно събитие

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 и
<60 mL/min/1,73 m2

Пациенти (%) с поне един

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%)
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Пул от 6 плацебо-контролирани
Проучвания (до 104 седмици)*

Набор от 9 плацебо-
контролирани проучвания (до

104 седмици)†

събитие

65 години и повече и 
eGFR -30 и
<60 mL/min/1,73 m2

Пациенти (%) с поне едно 
събитие

n=41 n=43 n=35 n=141 п=134

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

* Подгрупа пациенти от групата от 12 плацебо-контролирани проучвания с дългосрочни удължавания. Подгрупа 

пациенти от групата от 13 плацебо-контролирани проучвания с дългосрочни удължавания.†

Безопасността на дапаглифлозин е оценена в проучване на пациенти с умерено бъбречно увреждане (eGFR 30 до по-малко от 
60 mL/min/1,73 m2). В това проучване 13 пациенти са получили костни фрактури за продължителност на лечението до 104 
седмици. Не са настъпили фрактури в групата на плацебо, 5 са   настъпили в групата на дапаглифлозин 5 mg и 8 са настъпили 
в групата на дапаглифлозин 10 mg. Осем от тези 13 фрактури са при пациенти, които имат изходен eGFR от 30 до 45 mL/min/
1,73 m2. Единадесет от 13-те фрактури са докладвани през първите 52 седмици. Нямаше явен модел по отношение на 
анатомичното място на фрактурата.

Хипогликемия

Честотата на хипогликемията според проучване [вижКлинични изследвания (14)] е показано в Таблица 6. Хипогликемията е по-
честа, когато дапаглифлозин се добавя към сулфонилурея или инсулин [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.6)].

Таблица 6: Честота на големи*и Минор†Хипогликемия в плацебо-контролирани проучвания

Плацебо Дапаглифлозин 5
mg

Дапаглифлозин 10
mg

Добавка към Метформин*(24 седмици) N=137 N=137 N=135

Основен [n (%)] 0 0 0
Малък [n (%)] 0 2 (1,5) 1 (0,7)

Добавка за активен контрол към метформин срещу 
глипизид (52 седмици)

N=408 – N=406

Основен [n (%)] 3 (0,7) – 0
Малък [n (%)] 147 (36,0) – 7 (1,7)
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Плацебо Дапаглифлозин 5
mg

Дапаглифлозин 10
mg

Добавка към инхибитор на DPP4 (със или без 
метформин) (24 седмици)

N=226 – N=225

Основен [n (%)] 0 – 1 (0,4)
Малък [n (%)] 3 (1,3) – 4 (1,8)

Добавка към инсулин със или без други 
OAD‡(24 седмици)

N=197 N=212 N=196

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

* Големите епизоди на хипогликемия се определят като симптоматични епизоди, изискващи външна (трета страна) помощ поради тежко увреждане на 

съзнанието или поведението със стойност на капилярна или плазмена глюкоза <54 mg/dL и бързо възстановяване след приложение на глюкоза 

или глюкагон.

Незначителни епизоди на хипогликемия се дефинират като симптоматичен епизод с измерване на капилярна или плазмена глюкоза <63 mg/dL, 

независимо от нуждата от външна помощ, или като асимптоматично измерване на капилярна или плазмена глюкоза <63 mg/dL, което не се 

квалифицира като основно епизод.

OAD = орална антидиабетна терапия.

†

‡

Генитални микотични инфекции

Гениталните микотични инфекции са по-чести при лечение с дапаглифлозин. Генитални микотични инфекции са 
докладвани при 0,9% от пациентите на плацебо, 5,7% на дапаглифлозин 5 mg и 4,8% на дапаглифлозин 10 mg в 12-
проучвания плацебо-контролиран пул. Прекратяване на проучването поради генитална инфекция е настъпило при 0% 
от пациентите, лекувани с плацебо, и 0,2% от пациентите, лекувани с дапаглифлозин 10 mg. Инфекциите се съобщават 
по-често при жени, отколкото при мъже (вж. Таблица 2). Най-често съобщаваните генитални микотични инфекции са 
вулвовагинални микотични инфекции при жените и баланит при мъжете. Пациентите с анамнеза за генитални 
микотични инфекции е по-вероятно да имат генитална микотична инфекция по време на проучването, отколкото тези 
без предишна анамнеза (10,0%, 23,1% и 25,0% срещу 0,8%, 5,9% и 5,0% на плацебо, дапаглифлозин 5 mg,

Реакции на свръхчувствителност

Реакции на свръхчувствителност (напр. ангиоедем, уртикария, свръхчувствителност) са докладвани при лечение с дапаглифлозин. В 

рамките на клиничната програма сериозни анафилактични реакции и тежки кожни нежелани реакции и ангиоедем са докладвани при 0,2% 

от пациентите, лекувани с сравнение и 0,3% от пациентите, лекувани с дапаглифлозин. Ако се появят реакции на свръхчувствителност, 

прекратете употребата на дапаглифлозин; лекувайте според стандарта на грижите и наблюдавайте, докато признаците и симптомите 

отзвучат.

Лабораторни тестове

Увеличаване на хематокрита

Дапаглифлозин

В групата от 13 плацебо-контролирани проучвания при пациенти, лекувани с дапаглифлозин, са наблюдавани увеличения спрямо изходните 

стойности на средните стойности на хематокрита, започвайки от седмица 1 и продължавайки до седмица 16, когато е наблюдавана 

максималната средна разлика от изходното ниво. На 24-та седмица средните промени в хематокрита спрямо изходното ниво бяха
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− 0,33% в групата на плацебо и 2,30% в групата на дапаглифлозин 10 mg. До 24-та седмица стойностите на хематокрита
> 55% са докладвани при 0,4% от пациентите, лекувани с плацебо, и 1,3% от пациентите, лекувани с дапаглифлозин 10 mg.

Увеличаване на серумния неорганичен фосфор

Дапаглифлозин

В групата от 13 плацебо-контролирани проучвания се съобщава за повишение от изходното ниво на средните нива на 
серумния фосфор на седмица 24 при пациенти, лекувани с дапаглифлозин 10 mg, в сравнение с пациенти, лекувани с 
плацебо (средно увеличение от 0,13 mg/dL спрямо -0,04 mg/dL , съответно). По-висок дял от пациенти с изразени 
лабораторни аномалии на хиперфосфатемия (≥5,6 mg/dL на възраст 17-65 години или ≥5,1 mg/dL, ако възраст ≥66) са 
докладвани в групата на дапаглифлозин 10 mg спрямо групата на плацебо на 24-та седмица (1,7% спрямо 0,9% съответно).

Повишаване на холестерол с липопротеини с ниска плътност Дапаглифлозин

Дапаглифлозин

В групата от 13 плацебо-контролирани проучвания са докладвани промени от изходното ниво в средните стойности на липидите при 
пациенти, лекувани с дапаглифлозин, в сравнение с пациенти, лекувани с плацебо. Средната процентна промяна спрямо изходното 
ниво на 24-та седмица е 0,0% спрямо 2,5% за общия холестерол и -1,0% спрямо 2,9% за LDL холестерола в групите на плацебо и 
дапаглифлозин от 10 mg, съответно.

Витамин В12Концентрации

Метформин хидрохлорид

Метформин може да понижи серумния витамин В12концентрации. При пациенти на XIGDUO XR се препоръчва измерване на 
хематологични параметри на годишна база и всички очевидни аномалии трябва да бъдат по подходящ начин изследвани и 
управлявани [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.7)].

6.2 Постмаркетингов опит 

Дапаглифлозин

Допълнителни нежелани реакции са идентифицирани по време на употребата на дапаглифлозин след одобрение. Тъй като тези реакции 

се съобщават доброволно от популация с несигурен размер, обикновено не е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се 

установи причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството.

-
-
-
-

кетоацидоза [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.3)]

Остра бъбречна травма и увреждане на бъбречната функция [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.4)] 

Уросепсис и пиелонефрит [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.5)] Обрив

Метформин хидрохлорид

-Холестатично, хепатоцелуларно и смесено хепатоцелуларно увреждане на черния дроб
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7. ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Положителен тест за глюкоза в урината 

Дапаглифлозин

Мониторинг на гликемичния контрол с глюкозни тестове в урината не се препоръчва при пациенти, приемащи SGLT2 инхибитори, тъй като SGLT2 

инхибиторите повишават екскрецията на глюкоза в урината и ще доведат до положителни тестове за глюкоза в урината. Използвайте алтернативни 

методи за наблюдение на гликемичния контрол.

7.2 Интерференция с 1,5-анхидроглюцитол (1,5-AG) анализ 

Дапаглифлозин

Проследяването на гликемичния контрол с 1,5-AG анализ не се препоръчва, тъй като измерванията на 1,5-AG са ненадеждни при оценката на 

гликемичния контрол при пациенти, приемащи SGLT2 инхибитори. Използвайте алтернативни методи за наблюдение на гликемичния 

контрол.

7.3 Инхибитори на карбоанхидразата

Топирамат или други инхибитори на карбоанхидразата (напр. зонисамид, ацетазоламид или дихлорфенамид) често 
причиняват намаляване на серумния бикарбонат и предизвикват неанионна пропаст, хиперхлоремична метаболитна 
ацидоза. Едновременната употреба на тези лекарства с XIGDUO XR може да увеличи риска от лактатна ацидоза. Обмислете 
по-често наблюдение на тези пациенти.

7.4 Лекарства, които намаляват клирънса на метформин

Едновременна употреба на лекарства, които пречат на общите бъбречни тубулни транспортни системи, участващи в бъбречното 
елиминиране на метформин (напр., органичен катионен транспортер-2 [OCT2] / инхибитори на екструзия на множество лекарства и 
токсини [MATE] като ранолазин, вандетаниб, долутегравир и циметидин) може да увеличи системната експозиция на метформин и 
може да увеличи риска от лактатна ацидоза[вижКлинична фармакология (12.3)]. Помислете за ползите и рисковете от 
едновременната употреба.

7.5 Алкохол

Известно е, че алкохолът засилва ефекта на метформин върху лактатния метаболизъм. Предупреждавайте пациентите за 
прекомерен прием на алкохол, докато получават XIGDUO XR.

7.6 Употреба с други лекарства 

Метформин хидрохлорид

Някои лекарства могат да предразположат към хипергликемия и да доведат до загуба на гликемичен контрол. Тези лекарства 
включват тиазиди и други диуретици, кортикостероиди, фенотиазини, продукти на щитовидната жлеза, естрогени, орални 
контрацептиви, фенитоин, никотинова киселина, симпатикомиметици, лекарства, блокиращи калциевите канали и изониазид. 
Когато такива лекарства се прилагат на пациент, получаващ XIGDUO XR, пациентът трябва да бъде внимателно наблюдаван за 
загуба на гликемичен контрол. Когато такива лекарства се изтеглят от пациент, получаващ XIGDUO XR, пациентът трябва да бъде 
внимателно наблюдаван за хипогликемия.

При здрави доброволци фармакокинетиката на метформин и пропранолол и на метформин и ибупрофен не се повлиява при 
едновременно приложение в проучвания за взаимодействие с еднократна доза.
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8. ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност

Бременност Категория C

Няма адекватни и добре контролирани проучвания на XIGDUO XR или неговите отделни компоненти при бременни жени. Въз основа на 

резултатите от проучвания за репродуктивна токсичност и токсичност върху развитието при животни, дапаглифлозин, компонент на 

XIGDUO XR, може да повлияе на бъбречното развитие и съзряване. В проучване при млади плъхове, повишена честота и/или тежест на 

разширенията на бъбречното легенче и тубулите са били очевидни при най-ниската тествана доза, която е била приблизително 15 пъти 

клиничната експозиция от доза от 10 mg.

Тези резултати са настъпили при експозиция на лекарства по време на периоди на развитие на животните, които корелират с края на 

втория и третия триместър на бременността при хора. По време на бременност помислете за подходящи алтернативни терапии, 

особено през втория и третия триместър. XIGDUO XR трябва да се използва по време на бременност само ако потенциалната полза 

оправдава потенциалния риск за плода.

Дапаглифлозин

В проучване за ювенилна токсичност, когато дапаглифлозин е бил дозиран директно на млади плъхове от постнатален ден (PND) 21 до PND 90 

в дози от 1, 15 или 75 mg/kg/ден, се съобщава за повишено тегло на бъбреците и разширения на бъбречното легенче и тубула на всички 

нива. Експозицията при най-ниската изследвана доза е 15 пъти по-висока от максималната клинична доза, базирана на AUC. Разширенията на 

бъбречното легенче и тубулите, наблюдавани при млади животни, не се променят напълно в рамките на приблизителния 1-месечен период 

на възстановяване. В проучване за пренатално и постнатално развитие майчините плъхове са били дозирани от 6-ия ден на бременността до 

21-ия ден на кърмене в дози от 1, 15 или 75 mg/kg/ден, а малките са били индиректно изложенив утробатаи през цялата лактация. Повишена 

честота или тежест на дилатация на бъбречното легенче е наблюдавана при възрастни потомци на лекувани майки при 75 mg/kg/ден 

(експозиции на дапаглифлозин при майката и малките са съответно 1415 пъти и 137 пъти спрямо стойностите при хора при клиничната доза). 

Свързани с дозата намаления на телесното тегло на кученцата са наблюдавани при дози ≥1 mg/kg/ден (приблизително ≥19 пъти клиничната 

доза). Не са наблюдавани нежелани ефекти върху крайните точки на развитието при 1 mg/kg/ден или приблизително 19 пъти клиничната 

доза.

При проучвания за ембрио-феталното развитие при плъхове и зайци, дапаглифлозин е прилаган за интервали, съвпадащи с 

първия триместър на органогенезата при хора. Не са наблюдавани токсичности за развитието при зайци при нито една 

тествана доза. При плъхове дапаглифлозин не е бил нито ембриолетален, нито тератогенен при дози до 75 mg/kg/ден или 1441 

пъти максималната клинична доза от 10 mg. При по-високи дози при плъхове са наблюдавани малформации на кръвоносни 

съдове, ребра, прешлени, манубрия и скелетни вариации при фетуси при ≥150 mg/kg или 2344 пъти клиничната доза от 10 mg.

Метформин хидрохлорид

Метформин хидрохлорид не предизвиква неблагоприятен ефект върху развитието, когато се прилага на бременни плъхове 

Sprague Dawley и зайци до 600 mg/kg/ден през периода на органогенезата. Това представлява експозиция от около 2- и 6-

кратна клинична доза от 2000 mg въз основа на телесната повърхност (mg/m2) за плъхове и зайци, съответно. Метформин не е 

тератогенен при плъхове и зайци при дози до 600 mg/kg/ден. Това представлява експозиция от около 2 и 6 пъти MRHD от 2000 

mg въз основа на сравнения на телесната повърхност съответно за плъхове и зайци. Определянето на феталните 

концентрации показва частична плацентарна бариера за метформин.
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8.3 Кърмещи майки

Не е известно дали XIGDUO XR се екскретира в кърмата. При проучвания, проведени с отделните компоненти, както 
дапаглифлозин (достигащи нива 0,49 пъти от тези в плазмата на майката), така и метформин се екскретират в 
млякото на кърмещи плъхове.

Данните при млади плъхове, директно изложени на дапаглифлозин, показват риск за развиващия се бъбрек (дилатации на 

бъбречното легенче и тубула) по време на съзряването. Тъй като съзряването на човешкия бъбрек настъпва вътреутробно и през 

първите 2 години от живота, когато може да настъпи лактационна експозиция, може да има риск за развитието на човешки бъбрек. 

Тъй като много лекарства се екскретират в кърмата и поради потенциала за сериозни нежелани реакции при кърмачета от 

дапаглифлозин, трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се прекрати XIGDUO XR, като се има предвид 

значението на лекарството за майката.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на XIGDUO XR при педиатрични пациенти под 18-годишна възраст не са установени.

8.5 Гериатрична употреба

XIGDUO XR

Не се препоръчва промяна на дозата на XIGDUO XR въз основа на възрастта. При пациенти в напреднала възраст се препоръчва по-честа 

оценка на бъбречната функция.

Дапаглифлозин

Общо 1424 (24%) от 5936 пациенти, лекувани с дапаглифлозин, са на възраст 65 години и повече, а 207 (3,5%) пациенти са на 75 години 
и повече в група от 21 двойно-слепи, контролирани, клинични проучвания за безопасност и ефикасност на дапаглифлозин . След 
контролиране на нивото на бъбречната функция (eGFR), ефикасността е била сходна за пациенти под 65 години и тези на 65 години и 
повече. При пациенти на възраст ≥65 години, по-висок дял от пациентите, лекувани с дапаглифлозин, са имали нежелани реакции, 
свързани с намаляване на обема и бъбречно увреждане или недостатъчност в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо [виж
Предупреждения и предпазни мерки (5.3)иНежелани реакции (6.1)].

Метформин хидрохлорид

Контролираните клинични проучвания на метформин не включват достатъчен брой пациенти в напреднала възраст, за да се 
определи дали те реагират по различен начин от по-младите пациенти, въпреки че друг докладван клиничен опит не е установил 
разлики в отговорите между възрастните и младите пациенти. Известно е, че метформин се екскретира в значителна степен чрез 
бъбреците и тъй като рискът от лактатна ацидоза при метформин е по-висок при пациенти с умерено до тежко увредена бъбречна 
функция. Като цяло подборът на дозата при пациенти в напреднала възраст трябва да бъде внимателен, обикновено започвайки от 
ниския край на диапазона на дозиране, отразяващ по-голямата честота на намалена чернодробна, бъбречна или сърдечна функция и 
на съпътстващо заболяване или друга лекарствена терапия и по-висок риск на лактатна ацидоза. По-често оценявайте бъбречната 
функция при пациенти в напреднала възраст [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.1),и Клинична фармакология (12.3)].

8.6 Пациенти с леко бъбречно увреждане (eGFR ≥60 до <90 mL/min/1,73 m2) 

Дапаглифлозин

Съвкупността от 21 двойно-слепи, активно- и плацебо-контролирани клинични проучвания за безопасност и ефикасност 
(дапаглифлозин като монотерапия или в комбинация с други антидиабетни терапии) включва 53% (4906/9339) от пациентите с леко 
бъбречно увреждане. Профилът на безопасност при пациенти с леко бъбречно увреждане е подобен на този в общата популация.
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8.7 Чернодробно увреждане

Употребата на метформин при пациенти с чернодробно увреждане се свързва с някои случаи на лактатна ацидоза. XIGDUO 
XR не се препоръчва при пациенти с чернодробно увреждане [вижПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].

10. ПРЕДОЗИРАНЕ

Дапаглифлозин

Няма съобщения за предозиране по време на програмата за клинично развитие на дапаглифлозин. В случай на предозиране 
се свържете с Центъра за контрол на отравянията. Също така е разумно да се използват поддържащи мерки, продиктувани от 
клиничния статус на пациента. Отстраняването на дапаглифлозин чрез хемодиализа не е проучено.

Метформин хидрохлорид

Възникнало е предозиране на метформин хидрохлорид, включително поглъщане на количества >50 грама. Хипогликемия се 
съобщава в приблизително 10% от случаите, но не е установена причинно-следствена връзка с метформин хидрохлорид. 
Лактатна ацидоза се съобщава при приблизително 32% от случаите на предозиране с метформин [виж Предупреждения и 
предпазни мерки (5.1)]. Метформин се диализира с клирънс до 170 mL/min при добри хемодинамични условия. Следователно 
хемодиализата може да бъде полезна за отстраняване на натрупаното лекарство от пациенти, при които се подозира 
предозиране на метформин.

11. ОПИСАНИЕ

Таблетките XIGDUO XR (дапаглифлозин и метформин HCl с удължено освобождаване) съдържат две перорални 
антихипергликемични лекарства, използвани при лечението на диабет тип 2: дапаглифлозин и метформин хидрохлорид.

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин се описва химически като D-глюцитол, 1,5-анхидро-1-° С-[4-хлоро-3-[(4-
етоксифенил)метил]фенил]-, (1С)-, смесено с (2С)-1,2-пропандиол, хидрат (1:1:1). Емпиричната формула е 
C21Х25ClO6•° С3Х8О2•H2O и теглото на формулата е 502,98. Структурната формула е:

Метформин хидрохлорид

Метформин хидрохлорид (N,N-диметилимидодикарбонимид диамид хидрохлорид) е бяло до почти бяло 
кристално съединение с молекулна формула C4Х11н5•HCl и молекулно тегло 165,63. Метформин 
хидрохлоридът е свободно разтворим във вода, слабо разтворим в алкохол и практически неразтворим в 
ацетон, етер и хлороформ. РКана метформин е 12,4. pH на 1% воден разтвор на метформин хидрохлорид е 
6,68. Структурната формула е:
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XIGDUO XR

XIGDUO XR се предлага за перорално приложение под формата на таблетки, съдържащи еквивалента на 2,5 mg 
дапаглифлозин като дапаглифлозин пропандиол и 1000 mg метформин хидрохлорид (XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg), 5 mg 
дапаглифлозин (като дапаглифлозин като дапаглифлозин като дапаглифлозин пропандиол и 1000 mg метформин 
хидрохлорид) 500 mg), еквивалентът на 5 mg дапаглифлозин като дапаглифлозин пропандиол и 1000 mg метформин 
хидрохлорид (XIGDUO XR 5 mg/1000 mg), еквивалентът на 10 mg дапаглифлозин като дапаглифлозин пропандиол и 500 
mg хидрохлорид IG00 mg/1000 mg ), или еквивалентът на 10 mg дапаглифлозин като дапаглифлозин пропандиол и 
1000 mg метформин хидрохлорид (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Всяка филмирана таблетка XIGDUO XR съдържа следните неактивни съставки: микрокристална целулоза, 
безводна лактоза, кросповидон, силициев диоксид, магнезиев стеарат, карбоксиметилцелулоза натрий и 
хипромелоза.

Филмовите покрития съдържат следните неактивни съставки: поливинил алкохол, титанов диоксид, полиетилен 
гликол и талк. Освен това филмовото покритие на таблетките XIGDUO XR 5 mg/500 mg съдържа FD&C Yellow No. 6/
Sunset Yellow FCF алуминиево езеро. Филмовото покритие на таблетките XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 
mg/500 mg и 10 mg/1000 mg съдържа железни оксиди.

12. КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие 

XIGDUO XR

XIGDUO XR комбинира два антихипергликемични агента с допълващи се механизми на действие за подобряване на 
гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2: дапаглифлозин, инхибитор на натриево-глюкозен котранспортер 
2 (SGLT2) и метформин хидрохлорид, бигуанид.

Дапаглифлозин

Натриево-глюкозен котранспортер 2 (SGLT2), експресиран в проксималните бъбречни тубули, е отговорен за по-голямата част 
от реабсорбцията на филтрирана глюкоза от тубулния лумен. Дапаглифлозин е инхибитор на SGLT2. Чрез инхибиране на 
SGLT2, дапаглифлозин намалява реабсорбцията на филтрирана глюкоза и понижава бъбречния праг за глюкоза и по този 
начин увеличава екскрецията на глюкоза с урината.

Метформин хидрохлорид

Метформин подобрява глюкозния толеранс при пациенти с диабет тип 2, като понижава както базалната, така и постпрандиалната плазмена 

глюкоза. Метформин намалява производството на глюкоза в черния дроб, намалява чревната абсорбция на глюкоза и подобрява 

инсулиновата чувствителност чрез увеличаване на периферното усвояване и използване на глюкоза. Метформин не предизвиква 

хипогликемия нито при пациенти с диабет тип 2, нито при здрави индивиди, освен при необичайни обстоятелства [вижПредупреждения и 

предпазни мерки (5.6)], и не причинява хиперинсулинемия. При терапия с метформин, инсулиновата секреция остава непроменена, докато 

нивата на инсулин на гладно и еднодневният плазмен инсулинов отговор може действително да намалеят.
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12.2 Фармакодинамика

Общ

Дапаглифлозин

Увеличение на количеството глюкоза, екскретирана в урината, се наблюдава при здрави индивиди и при пациенти със 
захарен диабет тип 2 след прилагане на дапаглифлозин (вж. Фигура 1). Дози дапаглифлозин от 5 или 10 mg на ден при 
пациенти със захарен диабет тип 2 в продължение на 12 седмици водят до екскреция на приблизително 70 грама глюкоза с 
урината на ден. Близо до максимална екскреция на глюкоза се наблюдава при дневна доза дапаглифлозин от 20 mg. Тази 
екскреция на глюкоза в урината с дапаглифлозин също води до увеличаване на обема на урината [вижНежелани реакции (6.1)
].

Фигура 1: Диаграма на разсейване и монтирана линия на промяна от изходното ниво в 24-часовото количество глюкоза в 

урината спрямо дозата дапаглифлозин при здрави субекти и субекти със захарен диабет тип 2 (T2DM) (полу-логаритмична 

диаграма)

Сърдечна електрофизиология

Дапаглифлозин не е свързан с клинично значимо удължаване на QTc интервала при дневни дози до 150 mg (15 пъти 
препоръчителната доза) в проучване при здрави индивиди. В допълнение, не е наблюдаван клинично значим ефект 
върху QTc интервала след единични дози до 500 mg (50 пъти препоръчителната доза) дапаглифлозин при здрави 
индивиди.
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12.3 Фармакокинетика

XIGDUO XR

Комбинираните таблетки XIGDUO XR се считат за биоеквивалентни на едновременното приложение на съответните 
дози дапаглифлозин (FARXIGA®) и метформин хидрохлорид с удължено освобождаване (GLUCOPHAGE®XR), 
прилагани заедно като отделни таблетки.

Прилагането на XIGDUO XR при здрави индивиди след стандартно хранене в сравнение със състоянието на гладно е довело до 
същата степен на експозиция както за дапаглифлозин, така и за метформин с удължено освобождаване. В сравнение със 
състоянието на гладно, стандартното хранене води до 35% намаление и забавяне от 1 до 2 часа на пиковите плазмени 
концентрации на дапаглифлозин. Този ефект на храната не се счита за клинично значим. Храната няма значим ефект върху 
фармакокинетиката на метформин, когато се прилага като комбинирани таблетки XIGDUO XR.

Абсорбция

Дапаглифлозин

След перорално приложение на дапаглифлозин, максималната плазмена концентрация (Cмакс) обикновено се постига в рамките на 2 
часа на гладно. Cмакси стойностите на AUC се увеличават пропорционално на дозата с увеличаване на дозата на дапаглифлозин в 
терапевтичния дозов диапазон. Абсолютната перорална бионаличност на дапаглифлозин след прилагане на доза от 10 mg е 78%. 
Приемането на дапаглифлозин с храна с високо съдържание на мазнини намалява неговата Cмакс

с до 50% и удължава Tмаксс приблизително 1 час, но не променя AUC в сравнение със състоянието на 
гладно. Тези промени не се считат за клинично значими и дапаглифлозин може да се прилага със или без 
храна.

Метформин хидрохлорид

След еднократна перорална доза метформин с удължено освобождаване, Cмакссе постига със средна стойност от 7 часа и 
диапазон от 4 до 8 часа. Степента на абсорбция на метформин (измерена чрез AUC) от таблетката с удължено освобождаване 
на метформин се увеличава с приблизително 50%, когато се приема с храна. Нямаше ефект от храната върху Cмакси Тмаксна 
метформин.

Разпределение

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин се свързва приблизително 91% с протеини. Свързването с протеини не се променя при пациенти с бъбречно или 

чернодробно увреждане.

Метформин хидрохлорид

Не са провеждани проучвания за разпространение на метформин с удължено освобождаване; обаче, привидният обем на 
разпределение (V/F) на метформин след единични перорални дози метформин с незабавно освобождаване 850 mg е средно 654 ± 358 
L. Метформинът се свързва незначително с плазмените протеини, за разлика от сулфонилурейните продукти, които са повече от 90% 
свързан с протеини. Метформинът се разделя на еритроцити.

Метаболизъм

Дапаглифлозин

Метаболизмът на дапаглифлозин се медиира основно от UGT1A9; CYP-медиираният метаболизъм е незначителен път на 
клирънс при хора. Дапаглифлозин се метаболизира екстензивно, главно за получаване на дапаглифлозин 3-O-
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глюкуронид, който е неактивен метаболит. Дапаглифлозин 3-О-глюкуронид представлява 61% от 50 mg [14С]-
дапаглифлозин в доза и е преобладаващият свързан с лекарството компонент в човешката плазма.

Метформин хидрохлорид

Интравенозни проучвания с еднократна доза при здрави индивиди показват, че метформин се екскретира непроменен с 
урината и не се подлага на чернодробен метаболизъм (не са идентифицирани метаболити при хора) или жлъчна 
екскреция.

Не са провеждани проучвания за метаболизма с таблетки метформин с удължено освобождаване.

Елиминиране

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин и свързаните с него метаболити се елиминират основно през бъбречния път. След единична доза от 50 mg от [14C]-
дапаглифлозин, 75% и 21% обща радиоактивност се екскретира съответно с урината и изпражненията. С урината по-малко от 2% от 
дозата се екскретира като изходно лекарство. С изпражненията приблизително 15% от дозата се екскретира като изходно лекарство. 
Средният терминален полуживот в плазмата (t½) за дапаглифлозин е приблизително 12,9 часа след еднократна перорална доза 
дапаглифлозин 10 mg.

Метформин хидрохлорид

Бъбречният клирънс е приблизително 3,5 пъти по-висок от креатининовия клирънс, което показва, че тубулната секреция е 
основният път за елиминиране на метформин. След перорално приложение приблизително 90% от абсорбираното лекарство 
се елиминира през бъбреците в рамките на първите 24 часа, с плазмен елиминационен полуживот от приблизително 6,2 
часа. В кръвта полуживотът на елиминиране е приблизително 17,6 часа, което предполага, че еритроцитната маса може да е 
част от разпределението.

Специфични популации

Бъбречна недостатъчност

Дапаглифлозин

При стационарно състояние (20 mg веднъж дневно дапаглифлозин в продължение на 7 дни) пациентите с диабет тип 2 с леко, 
умерено или тежко бъбречно увреждане (както е определено чрез eGFR) са имали геометрични средни системни експозиции 
на дапаглифлозин, които са били 45%, 2,04- пъти и съответно 3,03 пъти по-високи в сравнение с пациентите с диабет тип 2 с 
нормална бъбречна функция. По-високата системна експозиция на дапаглифлозин при пациенти със захарен диабет тип 2 с 
бъбречно увреждане не води до съответно по-висока 24-часова екскреция на глюкоза. Стационарната 24-часова екскреция на 
глюкоза в урината при пациенти с диабет тип 2 и леко, умерено и тежко бъбречно увреждане е съответно 42%, 80% и 90% по-
ниска, отколкото при пациенти с диабет тип 2 с нормална бъбречна функция . Влиянието на хемодиализата върху 
експозицията на дапаглифлозин не е известно [вижДозировка и приложение (2.2), Предупреждения и предпазни мерки (5.1),и
Използване при специфични популации (8.6)].

Метформин хидрохлорид

При пациенти с намалена бъбречна функция, плазменият и кръвният полуживот на метформин се удължава и бъбречният 
клирънс е намален [вижПротивопоказания (4)иПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Чернодробно увреждане

Дапаглифлозин
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При пациенти с леко и умерено чернодробно увреждане (класове А и В по Child-Pugh), средно Cмакси AUC на 
дапаглифлозин са били съответно до 12% и 36% по-високи в сравнение със здрави съвпадащи контролни субекти след 
прилагане на еднократна доза от 10 mg дапаглифлозин. Тези разлики не се считат за клинично значими. При пациенти 
с тежко чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh), средната стойност на Cмакси AUC на дапаглифлозин са били 
съответно до 40% и 67% по-високи в сравнение със здрави съвпадащи контроли.

Метформин хидрохлорид

Не са провеждани фармакокинетични проучвания на метформин при пациенти с чернодробно увреждане.

Гериатрична

Дапаглифлозин

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ възрастта няма клинично значим ефект върху системните експозиции на 
дапаглифлозин; поради това не се препоръчва коригиране на дозата.

Метформин хидрохлорид

Ограничените данни от контролирани фармакокинетични проучвания на метформин при здрави пациенти в напреднала възраст 
предполагат, че общият плазмен клирънс на метформин е намален, полуживотът е удължен и Cмакссе увеличава в сравнение със 
здрави млади субекти. От тези данни изглежда, че промяната във фармакокинетиката на метформин с напредване на възрастта се 
дължи главно на промяна в бъбречната функция.

Педиатрична

Фармакокинетиката на XIGDUO XR при педиатричната популация не е проучвана.

Пол
Дапаглифлозин

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, полът няма клинично значим ефект върху системните 
експозиции на дапаглифлозин; поради това не се препоръчва коригиране на дозата.

Метформин хидрохлорид

Фармакокинетичните параметри на метформин не се различават значително между здрави индивиди и пациенти с 
диабет тип 2, когато са анализирани според пола (мъже=19, жени=16). По същия начин, в контролирани клинични 
проучвания при пациенти с диабет тип 2, антихипергликемичният ефект на метформин е сравним при мъже и жени.

Състезание

Дапаглифлозин

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, расата (бяла, черна или азиатска) няма клинично значим 
ефект върху системните експозиции на дапаглифлозин; поради това не се препоръчва коригиране на дозата.

Метформин хидрохлорид

Не са провеждани проучвания на фармакокинетичните параметри на метформин според расата. В контролирани 
клинични проучвания на метформин при пациенти с диабет тип 2, антихипергликемичният ефект е сравним при 
бели (n=249), чернокожи (n=51) и испанци (n=24).
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Телесно тегло

Дапаглифлозин

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ телесното тегло няма клинично значим ефект върху системните 
експозиции на дапаглифлозин; поради това не се препоръчва коригиране на дозата.

Лекарствени взаимодействия

Не са провеждани специфични фармакокинетични проучвания за лекарствени взаимодействия с XIGDUO XR, въпреки че 
такива проучвания са проведени с отделните компоненти на дапаглифлозин и метформин.

In vitro оценка на лекарствените взаимодействия 

Дапаглифлозин

При in vitro проучвания дапаглифлозин и дапаглифлозин 3-О-глюкуронид нито инхибират CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 
3A4, нито индуцират CYP 1A2, 2B6 или 3A4. Дапаглифлозин е слаб субстрат на активния транспортер на P-
гликопротеин (P-gp), а дапаглифлозин 3-О-глюкуронид е субстрат за активния транспортер на OAT3. Дапаглифлозин 
или дапаглифлозин 3-О-глюкуронид не инхибират значимо активни транспортери на P-gp, OCT2, OAT1 или OAT3. Като 
цяло е малко вероятно дапаглифлозин да повлияе на фармакокинетиката на едновременно прилагани лекарства, 
които са P-gp, OCT2, OAT1 или OAT3 субстрати.

Ефекти на други лекарства върху метформин

Таблица 7 показва ефекта на други едновременно прилагани лекарства върху метформин.

Таблица 7: Ефект на едновременно прилаганото лекарство върху плазмената системна експозиция на метформин

Едновременно прилагано лекарство

(Режим на дозиране)*

Метформин

(Режим на дозиране)*

Метформин

Промяна†в AUC‡ Промяна†в Cмакс

Не са необходими корекции на дозирането за следното:

глибурид (5 mg) 850 mg ↓9%§ ↓7%§

Фуроземид (40 mg) 850 mg ↑15%§ ↑22%§

нифедипин (10 mg) 850 mg ↑9% ↑20%
пропранолол (40 mg) 850 mg ↓10% ↓6%
Ибупрофен (400 mg) 850 mg ↑5%§ ↑7%§

Лекарствата, елиминирани чрез бъбречна тубулна секреция, могат да увеличат натрупването на метформин[вижЛекарствени 

взаимодействия (7.4)].

циметидин (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%
* Всички метформин и едновременно прилагани лекарства са дадени като единични дози. †

Процентна промяна (с/без едновременно прилагано лекарство и без промяна = 0%); ↑ и ↓ показват увеличаването и намаляването на експозицията,

съответно.
AUC = AUC(INF).
Съотношение на средноаритметичните.

‡
§

Ефекти на метформин върху други лекарства

Таблица 8 показва ефекта на метформин върху други едновременно прилагани лекарства.
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Таблица 8: Ефект на метформин върху системната експозиция на едновременно прилагано лекарство

Едновременно прилагано лекарство

(Режим на дозиране)*

Метформин
(Режим на дозиране)*

Едновременно прилагано лекарство

Промяна†в AUC‡ Промяна†в Cмакс

Не са необходими корекции на дозирането за следното:

глибурид (5 mg) 850 mg ↓22%§ ↓37%§

Фуроземид (40 mg) 850 mg ↓12%§ ↓31%§

нифедипин (10 mg) 850 mg ↑10%¶ ↑8%
пропранолол (40 mg) 850 mg ↑1%¶ ↑2%
Ибупрофен (400 mg) 850 mg ↓3%# ↑1%#

циметидин (400 mg) 850 mg ↓5%¶ ↑1%
* Всички метформин и едновременно прилагани лекарства са дадени като единични дози. †

Процентна промяна (с/без едновременно прилагано лекарство и без промяна = 0%); ↑ и ↓ показват увеличаването и намаляването на експозицията,

съответно.
AUC = AUC(INF), освен ако не е посочено друго.

Съотношение на средните аритметични, p-стойност на разликата <0,05. 

Отчетена AUC (0-24 часа).

‡
§
¶
# Съотношение на средните аритметични.

Ефекти на други лекарства върху дапаглифлозин

Таблица 9 показва ефекта на едновременно прилаганите лекарства върху дапаглифлозин. Не се препоръчва коригиране на дозата на 

дапаглифлозин.

Таблица 9: Ефекти на едновременно прилаганите лекарства върху системната експозиция на дапаглифлозин

Едновременно прилагано лекарство

(Режим на дозиране)*

Дапаглифлозин

(Режим на дозиране)*

Дапаглифлозин

Промяна†в AUC‡ Промяна†в Cмакс

Не са необходими корекции на дозирането за следното:

Перорални антидиабетни средства

метформин (1000 mg) 20 мг ↓1% ↓7%
Пиоглитазон (45 mg) 50 мг 0% ↑9%
ситаглиптин (100 mg) 20 мг ↑8% ↓4%
глимепирид (4 mg) 20 мг ↓1% ↑1%
Воглибоза (0,2 mg три пъти дневно) 10 мг ↑1% ↑4%

Сърдечно-съдови агенти

Хидрохлоротиазид (25 mg) 50 мг ↑7% ↓1%
буметанид (1 mg) 10 mg веднъж дневно

за 7 дни
↑5% ↑8%

Валсартан (320 mg) 20 мг ↑2% ↓12%
Симвастатин (40 mg) 20 мг ↓1% ↓2%

Антиинфекциозен агент

Рифампин (600 mg веднъж дневно за 10 мг ↓22% ↓7%
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Едновременно прилагано лекарство

(Режим на дозиране)*

Дапаглифлозин

(Режим на дозиране)*

Дапаглифлозин

Промяна†в AUC‡ Промяна†в Cмакс

Не са необходими корекции на дозирането за следното:

6 дни)
Нестероидно противовъзпалително средство

Мефенамова киселина (натоварваща 
доза от 500 mg, последвана от 14 дози от 
250 mg на всеки 6 часа)

10 мг ↑51% ↑13%

* Единична доза, освен ако не е посочено друго. †

Процентна промяна (с/без едновременно прилагано лекарство и без промяна = 0%); ↑ и ↓ показват увеличаването и намаляването на експозицията,

съответно.
AUC = AUC(INF) за лекарства, прилагани като единична доза и AUC = AUC(TAU) за лекарства, прилагани в многократни дози.‡

Ефекти на дапаглифлозин върху други лекарства

Таблица 10 показва ефекта на дапаглифлозин върху други едновременно прилагани лекарства. Дапаглифлозин не повлиява значимо 

фармакокинетиката на едновременно прилаганите лекарства.

Таблица 10: Ефекти на дапаглифлозин върху системните експозиции на едновременно прилагани лекарства

Едновременно прилагано лекарство

(Режим на дозиране)*

Дапаглифлозин

(Режим на дозиране)*

Едновременно прилагано лекарство

Промяна†в AUC‡ Промяна†в Cмакс

Не са необходими корекции на дозирането за следното:

Перорални антидиабетни средства

метформин (1000 mg) 20 мг 0% ↓5%
Пиоглитазон (45 mg) 50 мг 0% ↓7%
ситаглиптин (100 mg) 20 мг ↑1% ↓11%
глимепирид (4 mg) 20 мг ↑13% ↑4%

Сърдечно-съдови агенти

Хидрохлоротиазид (25 mg) 50 мг ↓1% ↓5%
буметанид (1 mg) 10 mg веднъж дневно

за 7 дни
↑13% ↑13%

Валсартан (320 mg) 20 мг ↑5% ↓6%
Симвастатин (40 mg) 20 мг ↑19% ↓6%
дигоксин (0,25 mg) 20 mg натоварваща доза, след 

това 10 mg веднъж дневно

за 7 дни

0% ↓1%

Варфарин (25 mg) 20 mg натоварваща доза, след 

това 10 mg веднъж дневно

за 7 дни
S-варфарин
R-варфарин

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Единична доза, освен ако не е посочено друго.
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† Процентна промяна (с/без едновременно прилагано лекарство и без промяна = 0%); ↑ и ↓ показват увеличаването и намаляването на експозицията,

съответно.
AUC = AUC(INF) за лекарства, прилагани като единична доза и AUC = AUC(TAU) за лекарства, прилагани в многократни дози.‡

13. НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта 

XIGDUO XR

Не са провеждани проучвания върху животни с XIGDUO XR за оценка на канцерогенезата, мутагенезата или 
увреждането на фертилитета. Следните данни се основават на резултатите от проучванията с дапаглифлозин и 
метформин поотделно.

Дапаглифлозин

Дапаглифлозин не предизвиква тумори нито при мишки, нито при плъхове при нито една от дозите, оценени в 2-годишни 
проучвания за канцерогенност. Оралните дози при мишки се състоят от 5, 15 и 40 mg/kg/ден при мъже и 2, 10 и 20 mg/kg/ден 
при женски, а пероралните дози при плъхове са 0,5, 2 и 10 mg/kg/ ден както за мъже, така и за жени. Най-високите дози, 
оценени при мишки, са приблизително 72 пъти (мъже) и 105 пъти (женски) клиничната доза от 10 mg/ден въз основа на 
експозицията на AUC. При плъхове най-високата доза е приблизително 131 пъти (мъже) и 186 пъти (женски) клиничната доза 
от 10 mg/ден въз основа на AUC експозиция.

Дапаглифлозин е отрицателен в теста за мутагенност на Ames и е положителен в серия от in vitro анализи за 
кластогенност в присъствието на S9 активиране и при концентрации ≥100 μg/mL. Дапаглифлозин е отрицателен за 
кластогенност в серия от проучвания in vivo, оценяващи възстановяването на микроядра или ДНК при плъхове при 
експозиция, кратна >2100 пъти клиничната доза.

Няма сигнал за канцерогенност или мутагенност при проучвания при животни, което предполага, че дапаглифлозин не 
представлява генотоксичен риск за хората.

Дапаглифлозин няма ефект върху чифтосването, фертилитета или ранното ембрионално развитие при лекувани мъжки или 

женски плъхове при експозиция, кратни ≤1708 и 998 пъти максимално препоръчаните дози при хора съответно при мъже и 

жени.

Метформин хидрохлорид

Проведени са дългосрочни проучвания за канцерогенност при плъхове (продължителност на дозиране 104 седмици) и мишки 

(продължителност на дозиране 91 седмици) при дози до и включително 900 и 1500 mg/kg/ден, съответно. И двете дози са 

приблизително 4 пъти MRHD от 2000 mg въз основа на сравнения на телесната повърхност. Не са открити доказателства за 

канцерогенност с метформин нито при мъжки, нито при женски мишки. По същия начин не е наблюдаван туморогенен потенциал при 

метформин при мъжки плъхове. Имаше обаче повишена честота на доброкачествени стромални полипи на матката при женски 

плъхове, лекувани с 900 mg/kg/ден.

Няма доказателства за мутагенен потенциал на метформин в следните in vitro тестове: тест на Ames (S. 
typhimurium), тест за генна мутация (миши лимфомни клетки) или тест за хромозомни аберации (човешки 
лимфоцити). Резултатите от микроядрения тест in vivo при мишки също са отрицателни.
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Фертилитетът на мъжки или женски плъхове не се повлиява от метформин, когато се прилага в дози до 600 
mg/kg/ден, което е приблизително 3 пъти MRHD въз основа на сравнения на телесната повърхност.

14. КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Не са провеждани проучвания за клинична ефикасност с комбинирани таблетки XIGDUO XR, които да характеризират ефекта 
му върху намаляването на HbA1c. XIGDUO XR се счита за биоеквивалентен на едновременно прилаганите таблетки 
дапаглифлозин и метформин хидрохлорид с удължено освобождаване (XR) [вижКлинична фармакология (12.3)]. Не са 
провеждани проучвания за относителна бионаличност между XIGDUO XR и едновременно прилаганите таблетки 
дапаглифлозин и метформин хидрохлорид с незабавно освобождаване (IR). Таблетките с метформин хидрохлорид XR и 
таблетките с метформин хидрохлорид IR имат сходна степен на абсорбция (измерена чрез AUC), докато пиковите плазмени 
нива на XR таблетки са приблизително 20% по-ниски от тези на IR таблетките при същата доза.

Едновременното приложение на таблетки дапаглифлозин и метформин XR е проучено при нелекувани пациенти, които не са 
контролирани адекватно само с диета и упражнения. Едновременното приложение на дапаглифлозин и метформин IR или 
XR таблетки е проучено при пациенти с диабет тип 2, недостатъчно контролиран с метформин и сравнен със сулфонилурея 
(глипизид) в комбинация с метформин. Лечението с дапаглифлозин плюс метформин във всички дози води до клинично 
значими и статистически значими подобрения на HbA1c и плазмената глюкоза на гладно (FPG) в сравнение с плацебо в 
комбинация с метформин (първоначална или допълнителна терапия). Намаляване на HbA1c се наблюдава в подгрупи, 
включително пол, възраст, раса, продължителност на заболяването и изходен ИТМ.

14.1 Първоначална комбинирана терапия с метформин с удължено освобождаване

Общо 1241 нелекувани пациенти с неадекватно контролиран диабет тип 2 (HbA1c ≥7,5% и ≤12%) са участвали в 2 активно 
контролирани проучвания с продължителност 24 седмици за оценка на безопасността и ефикасността на първоначалната 
терапия с дапаглифлозин 5 mg или 10 mg в комбинация с метформин XR формулировка.

В 1 проучване 638 пациенти са били рандомизирани в 1 от 3 терапевтични рамена след 1-седмичен начален период: 
дапаглифлозин 10 mg плюс метформин XR (до 2000 mg/ден), дапаглифлозин 10 mg плюс плацебо или метформин XR (до до 
2000 mg/ден) плюс плацебо. Дозата на метформин XR се повишава седмично на стъпки от 500 mg, според поносимостта, като 
се достига средна доза от 2000 mg.

Комбинираното лечение с дапаглифлозин 10 mg плюс метформин XR осигурява статистически значими подобрения 
на HbA1c и FPG в сравнение с едно от лечението с монотерапия и статистически значимо намаляване на телесното 
тегло в сравнение с метформин XR самостоятелно (вж. Таблица 11 и Фигура 2). Дапаглифлозин 10 mg като 
монотерапия също осигурява статистически значими подобрения на FPG и статистически значимо намаляване на 
телесното тегло в сравнение с метформин самостоятелно и не е по-нисък от монотерапията с метформин XR при 
понижаване на HbA1c.
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Таблица 11: Резултати на 24-та седмица (LCOF*) в активно контролирано проучване на начална комбинирана 
терапия с дапаглифлозин с метформин XR

Параметър за ефективност Дапаглифлозин

10 мг
+

Метформин XR

Дапаглифлозин

10 мг
Метформин

XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Изходно ниво (средно) 9.1 9.0 9.0
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 2,0 − 1.5 − 1.4

Разлика от дапаглифлозин (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 0,5§

(−0,8, −0,3)
0,0¶

(−0,2, 0,2)

Процентът на пациентите, постигащи HbA1c <7%, 

коригиран спрямо изходното ниво

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

FPG (mg/dL)
Изходно ниво (средно) 189.6 197.5 189.9

Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 60,4 − 46.4 − 34,8

Разлика от дапаглифлозин (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 13.9§

(−20,9, −7,0)
Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 25.5§

(−32,6, −18,5)
− 11.6#

(−18,6, −4,6)

Телесно тегло (kg)

Изходно ниво (средно) 88.6 88.5 87.2
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 3.3 − 2.7 − 1.4

Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: последно наблюдение (преди спасяването на спасени пациенти) пренесено напред. †

‡
§
¶
# p-стойност <0,05.

Всички рандомизирани пациенти, които са приемали поне една доза двойно-сляпо изследвано лекарство по време на краткосрочния двойно-сляп период. Средните най-

малки квадрати, коригирани за базова стойност.

p-стойност <0,0001.

Непо-нисък спрямо метформин XR.
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Фигура 2: Коригирана средна промяна от изходното ниво с течение на времето в HbA1c (%) в 24-седмично активно 
контролирано проучване на начална комбинирана терапия с дапаглифлозин с метформин XR

Във второто проучване 603 пациенти бяха рандомизирани в 1 от 3 терапевтични рамена след 1-седмичен начален период: 
дапаглифлозин 5 mg плюс метформин XR (до 2000 mg/ден), дапаглифлозин 5 mg плюс плацебо или метформин XR ( до 2000 
mg/ден) плюс плацебо. Дозата на метформин XR се повишава седмично на стъпки от 500 mg, според поносимостта, като се 
достига средна доза от 2000 mg.

Комбинираното лечение с дапаглифлозин 5 mg плюс метформин XR осигурява статистически значими 
подобрения на HbA1c и FPG в сравнение с едно от лечението с монотерапия и статистически значимо 
намаляване на телесното тегло в сравнение с метформин XR самостоятелно (вж. Таблица 12).
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Таблица 12: Резултати на 24-та седмица (LOCF*) в активно контролирано проучване на начална комбинирана 
терапия с дапаглифлозин с метформин XR

Параметър за ефективност Дапаглифлозин

5 мг
+

Метформин XR

Дапаглифлозин

5 мг
Метформин XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Изходно ниво (средно) 9.2 9.1 9.1
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 2.1 − 1.2 − 1.4

Разлика от дапаглифлозин (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 0,9§

(−1,1, −0,6)
Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 0,7§

(−0,9, −0,5)

Процентът на пациентите, постигащи HbA1c <7%, 

коригиран спрямо изходното ниво

52,4%¶ 22,5% 34,6%

FPG (mg/dL)
Изходно ниво (средно) 193.4 190.8 196.7
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡)̀ − 61,0 − 42,0 − 33.6
Разлика от дапаглифлозин (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 19.1§

(−26,7, −11,4)

Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 27.5§

(−35,1, −19,8)

Телесно тегло (kg)

Изходно ниво (средно) 84.2 86.2 85.8
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 2.7 − 2.6 − 1.3

Разлика от метформин XR (коригирана средна 
стойност‡)
(95% CI)

− 1.4§

(−2,0, −0,7)

* LOCF: последно наблюдение (преди спасяването на спасени пациенти) пренесено напред. †

‡
§
¶

Всички рандомизирани пациенти, които са приемали поне една доза двойно-сляпо изследвано лекарство по време на краткосрочния двойно-сляп период. Средните най-

малки квадрати, коригирани за базова стойност.

p-стойност <0,0001.

p-стойност <0,05.

14.2 Добавка към Метформин с незабавно освобождаване

Общо 546 пациенти с диабет тип 2 с недостатъчен гликемичен контрол (HbA1c ≥7% и ≤10%) са участвали в 24-седмично, 
плацебо-контролирано проучване за оценка на дапаглифлозин в комбинация с метформин. Пациентите на метформин в доза 
от най-малко 1500 mg/ден бяха рандомизирани след завършване на 2-седмичен, единично-сляп, плацебо начален период. 
След началния период пациентите, отговарящи на условията, бяха рандомизирани на дапаглифлозин 5 mg, дапаглифлозин 10 
mg или плацебо в допълнение към текущата им доза метформин.
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Като допълнително лечение към метформин, дапаглифлозин 10 mg осигурява статистически значими подобрения на HbA1c и 
FPG и статистически значимо намаляване на телесното тегло в сравнение с плацебо на 24-та седмица (вж. Таблица 13 и 
Фигура 3). Статистически значимите (р<0,05 и за двете дози) средни промени от изходното ниво на систоличното кръвно 
налягане спрямо плацебо плюс метформин са съответно -4,5 mmHg и -5,3 mmHg при дапаглифлозин 5 mg и 10 mg плюс 
метформин.

Таблица 13: Резултати от 24-седмична (LOCF*) Плацебо-контролирано проучване на дапаглифлозин в 
добавка в комбинация с метформин

Параметър за ефективност Дапаглифлозин 10 mg
+

Метформин
N=135†

Дапаглифлозин 5 mg
+

Метформин
N=137†

Плацебо
+

Метформин
N=137†

HbA1c (%)
Изходно ниво (средно) 7.9 8.2 8.1
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 0,8 − 0,7 − 0,3

Разлика от плацебо (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 0,5§

(−0,7, −0,3)
− 0,4§

(−0,6, −0,2)
Процентът на пациентите, постигащи HbA1c <7%, 

коригиран спрямо изходното ниво

40,6%¶ 37,5%¶ 25,9%

FPG (mg/dL)
Изходно ниво (средно) 156.0 169.2 165.6
Промяна от изходното ниво на 24-та седмица 

(коригирана средна стойност‡)

− 23.5 − 21.5 − 6,0

Разлика от плацебо (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 17.5§

(−25,0, −10,0)
− 15.5§

(−22,9, −8,1)
Промяна от изходното ниво на седмица 1 

(коригирана средна стойност‡)

− 16.5§

(N=115)
− 12,0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Телесно тегло (kg)

Изходно ниво (средно) 86.3 84.7 87.7
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 2.9 − 3,0 − 0,9

Разлика от плацебо (коригирана средна стойност‡) 
(95% CI)

− 2,0§

(−2,6, −1,3)
− 2.2§

(−2,8, −1,5)
* LOCF: последно наблюдение (преди спасяването на спасени пациенти) пренесено напред. †

‡
§
¶

Всички рандомизирани пациенти, които са приемали поне една доза двойно-сляпо изследвано лекарство по време на краткосрочния двойно-сляп период. Средните най-

малки квадрати, коригирани за базова стойност.

p-стойност <0,00001 спрямо плацебо + метформин. р-

стойност <0,05 спрямо плацебо + метформин.
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Фигура 3: Коригирана средна промяна от изходното ниво във времето в HbA1c (%) в 24-седмично плацебо-
контролирано проучване на дапаглифлозин в комбинация с метформин

0 4 8 12 16

Учебна седмица

20 24 24 (LOCF)

ПЛАЦЕБО + МЕТФОРМИН
ДАПАГЛИФЛОЗИН 10 MG + МЕТФОРМИН

Графика от лявата страна: Стойности за коригирана средна промяна спрямо изходното ниво въз основа на модел на надлъжни повтарящи се измервания, включително 

рандомизирани субекти, които са завършили краткосрочния период както с изходно ниво, така и със стойности на HbA1C от 24 седмица без спасяване. Графика от дясната 

страна за седмица 24 (LOCF): Стойности за коригирана средна промяна спрямо изходното ниво и 95% CI на базата на модел ANCOVA, включително рандомизирани субекти с 

изходно ниво и поне един HbA1c след изходното ниво преди спасяването.

14.3 Активен глипизид-контролирано проучване, добавка към метформин с незабавно освобождаване

Общо 816 пациенти с диабет тип 2 с неадекватен гликемичен контрол (HbA1c >6,5% и ≤10%) бяха рандомизирани в 52-седмично, 
контролирано с глипизид, неинфериорностно проучване за оценка на дапаглифлозин като допълнителна терапия към метформин. 
Пациентите на метформин в доза от най-малко 1500 mg/ден бяха рандомизирани след 2-седмичен начален период на плацебо към 
глипизид или дапаглифлозин (съответно 5 или 2,5 mg) и бяха увеличени в продължение на 18 седмици до оптимален гликемичен 
ефект ( FPG <110 mg/dL, <6,1 mmol/L) или до най-високото ниво на дозата (до 20 mg глипизид и 10 mg дапаглифлозин), както се понася 
от пациентите. След това дозите се поддържат постоянни, с изключение на понижаване, за да се предотврати хипогликемия.

В края на периода на титриране 87% от пациентите, лекувани с дапаглифлозин, са били титрирани до максималната проучвателна 
доза (10 mg) срещу 73% лекувани с глипизид (20 mg). Лечението с дапаглифлозин води до подобно средно намаление на HbA1c спрямо 
изходното ниво на седмица 52, в сравнение с глипизид, като по този начин демонстрира неинфериорност (вж. Таблица 14). Лечението 
с дапаглифлозин води до статистически значимо средно намаление на телесното тегло спрямо изходното ниво на седмица 52 в 
сравнение със средно увеличение на телесното тегло в групата на глипизид. Статистически значимата (p<0,0001) средна промяна 
спрямо изходното ниво на систоличното кръвно налягане по отношение на глипизид плюс метформин е -5,0 mmHg с дапаглифлозин 
плюс метформин.
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Таблица 14: Резултати на седмица 52 (LOCF*) в активно контролирано проучване, сравняващо дапаглифлозин с 
глипизид като добавка към метформин

Параметър за ефективност Дапаглифлозин

+
Метформин

N=400†

Глипизид
+

Метформин
N=401†

HbA1c (%)
Изходно ниво (средно) 7.7 7.7
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 0,5 − 0,5

Разлика от глипизид + метформин (коригирана 
средна стойност‡) (95% CI)

0,0§
(−0,1, 0,1)

Телесно тегло (kg)

Изходно ниво (средно) 88.4 87.6
Промяна от изходното ниво (коригирана средна стойност‡) − 3.2 1.4
Разлика от глипизид + метформин (коригирана 
средна стойност‡) (95% CI)

− 4.7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: последното наблюдение, пренесено напред. †

‡
§
¶

Рандомизирани и лекувани пациенти с изходно ниво и поне 1 измерване на ефикасност след изходно ниво. Средните 

най-малки квадрати, коригирани за базова стойност.

Не по-нисък от глипизид + метформин. p-

стойност <0,0001.

16. КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Как се доставя

XIGDUO®Таблетките XR (дапаглифлозин и метформин HCl с удължено освобождаване) имат маркировка от едната страна, 
гладки са от обратната страна и се предлагат в дози и опаковки, изброени в Таблица 15.

Таблица 15: Презентации на таблет XIGDUO XR

Сила на таблетката Покрити с филм

таблетка

Цвят/Форма

таблетка

Маркировки

Размер на опаковката NDC код

2,5/1000 mg Светлокафяв до
кафяв, двойно изпъкнал,

с овална форма

"1074" и "2,5/1000"
релефно от едната страна и 
гладко от обратната страна.

Бутилка от 60 0310-6225-60

5/500 mg оранжев, двойно изпъкнал,

с форма на капсула

"1070" и "5/500"
релефно от едната страна и 
гладко от обратната страна.

Бутилка от 30
Бутилка от 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg розово до тъмно розово,

двойно изпъкнала, овална-

оформен

"1071" и "5/1000"
релефно от едната страна и 
гладко от обратната страна.

Бутилка от 30
Бутилка от 60
Бутилка от 90

Бутилка от 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Сила на таблетката Покрити с филм

таблетка

Цвят/Форма

таблетка

Маркировки

Размер на опаковката NDC код

10/500 mg розово, двойно изпъкнало,

с форма на капсула

"1072" и "10/500"
релефно от едната страна и 
гладко от обратната страна.

Бутилка от 30
Бутилка от 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg жълто до тъмно
жълт, двойно изпъкнал,

с овална форма

"1073" и "10/1000"
релефно от едната страна и 
гладко от обратната страна

Бутилка от 30
Бутилка от 90

Бутилка от 400

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

Съхранение и работа

Да се   съхранява при 20°C до 25°C (68°F до 77°F); разрешени екскурзии между 15°C и 30°C (59°F и 86°F) [вижте USP 
контролирана стайна температура].

17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Вижте одобреното от FDA етикетиране на пациента (Ръководство за лекарства).

Инструкции

Инструктирайте пациентите да прочетат Ръководството за лекарства преди да започнат лечение с XIGDUO XR и да го четат отново всеки път, 

когато рецептата се подновява.

Информирайте пациентите за потенциалните рискове и ползи от XIGDUO XR и за алтернативни начини на терапия. Също така 

информирайте пациентите за важността на спазването на инструкциите за хранене, редовната физическа активност, периодичното 

проследяване на кръвната захар и HbA1c изследване, разпознаването и управлението на хипогликемия и хипергликемия и оценката на 

усложненията на диабета. Съветвайте пациентите да потърсят незабавно медицинска помощ по време на периоди на стрес като треска, 

травма, инфекция или операция, тъй като изискванията за лекарства могат да се променят.

Информирайте пациентите, че честотата на хипогликемия може да се увеличи, когато XIGDUO XR се добави към инсулинов секретагог 
(напр. сулфонилурея) или инсулин [see Предупреждения и предпазни мерки (5.6)].

Инструктирайте пациентката незабавно да информира своя доставчик на здравни услуги, ако е бременна или планира да забременее. Въз 

основа на данни при животни, XIGDUO XR може да причини увреждане на плода през втория и третия триместър на бременността.

Инструктирайте пациентката незабавно да информира своя доставчик на здравни грижи, ако кърми или планира да кърми. 
Не е известно дали XIGDUO XR се екскретира в кърмата; обаче, въз основа на данни от животни, XIGDUO XR може да причини 
вреда на кърмачетата.

Информирайте пациентите, че най-честите нежелани реакции, свързани с употребата на XIGDUO XR, са микотични инфекции на 
женските полови органи, назофарингит, инфекции на пикочните пътища, диария, главоболие, гадене и повръщане.

Инструктирайте пациентите, че XIGDUO XR трябва да се поглъща цял и да не се смачква или дъвче и че неактивните съставки могат 
понякога да се елиминират с изпражненията като мека маса, която може да наподобява оригиналната таблетка.

Инструктирайте пациентите да приемат XIGDUO XR само както е предписано. Ако пропуснете доза, посъветвайте пациентите да я приемат 

веднага щом си спомнят, освен ако не е почти време за следващата доза, в който случай пациентите трябва да пропуснат пропуснатата доза и 

да приемат лекарството в следващото редовно планирано време. Посъветвайте пациентите да не приемат 2 таблетки XIGDUO XR 

едновременно, освен ако не е указано друго от техния доставчик на здравни услуги.
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Лактатна ацидоза

Информирайте пациентите за рисковете от лактатна ацидоза, дължаща се на компонента метформин и неговите симптоми и състояния, които 

предразполагат към неговото развитие [see Предупреждения и предпазни мерки (5.1)]. Посъветвайте пациентите да спрат незабавно XIGDUO 

XR и незабавно да уведомят своя доставчик на здравни услуги, ако се появят необяснима хипервентилация, миалгия, неразположение, 

необичайна сомнолентност, замаяност, бавен или неравномерен сърдечен ритъм, усещане за студ (особено в крайниците) или други 

неспецифични симптоми. Стомашно-чревните симптоми са чести по време на започване на лечение с метформин и могат да се появят по 

време на започване на терапия с XIGDUO XR; все пак информирайте пациентите да се консултират с лекаря си, ако развият необясними 

симптоми. Въпреки че стомашно-чревните симптоми, които се появяват след стабилизиране, е малко вероятно да са свързани с лекарството, 

подобна поява на симптоми трябва да се оцени, за да се определи дали може да се дължи на лактатна ацидоза или друго сериозно 

заболяване.

Консултирайте пациентите срещу прекомерен прием на алкохол, докато получават XIGDUO XR [see Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Информирайте пациентите за важността на редовното изследване на бъбречната функция и хематологичните параметри, 
когато получават лечение с XIGDUO XR [see Противопоказания (4)иПредупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Инструктирайте пациентите да информират своя лекар, че приемат XIGDUO XR преди каквато и да е хирургична или радиологична 
процедура, тъй като може да се наложи временно прекратяване на XIGDUO XR, докато се потвърди, че бъбречната функция е 
нормална [see Предупреждения и предпазни мерки (5.1)].

Хипотония

Информирайте пациентите, че може да се появи симптоматична хипотония с XIGDUO XR и ги посъветвайте да се свържат със своя 

доставчик на здравни услуги, ако получат такива симптоми [see Предупреждения и предпазни мерки (5.2)]. Информирайте пациентите, че 

дехидратацията може да увеличи риска от хипотония и да приемат адекватен прием на течности.

Кетоацидоза

Информирайте пациентите, че кетоацидозата е сериозно животозастрашаващо състояние. Съобщавани са случаи на кетоацидоза по време на 

употреба на дапаглифлозин. Инструктирайте пациентите да проверяват кетоните (когато е възможно), ако се появят симптоми, съответстващи 

на кетоацидозата, дори ако кръвната захар не е повишена. Ако симптомите на кетоацидоза (включително гадене, повръщане, коремна болка, 

умора и затруднено дишане)възникне, инструктирайте пациентите да спрат XIGDUO XR и незабавно да потърсят медицинска помощ [see 

Предупреждения и предпазни мерки (5.3)].

Остра бъбречна травма

Информирайте пациентите, че се съобщава за остро бъбречно увреждане по време на употреба на дапаглифлозин. Посъветвайте пациентите да 

потърсят незабавно медицинска помощ, ако имат намален орален прием (поради остро заболяване или гладуване) или увеличени загуби на течности 

(поради повръщане, диария или прекомерно излагане на топлина), тъй като може да е подходящо временно да преустановят употребата на XIGDUO 

XR при тези настройки [see Предупреждения и предпазни мерки (5.4)].

Сериозни инфекции на пикочните пътища

Информирайте пациентите за потенциалните инфекции на пикочните пътища, които могат да бъдат сериозни. Предоставете им 

информация за симптомите на инфекции на пикочните пътища. Посъветвайте ги да потърсят незабавно медицинска помощ, ако се появят 

такива симптоми [see Предупреждения и предпазни мерки (5.5)].

Генитални микотични инфекции при жени (напр. вулвовагинит)
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Информирайте пациентките, че могат да възникнат вагинални гъбични инфекции и им предоставете информация за признаците и 

симптомите на вагинални гъбични инфекции. Посъветвайте ги за възможности за лечение и кога да потърсят медицинска помощ [see 

Предупреждения и предпазни мерки (5.8)].

Генитални микотични инфекции при мъже (напр. баланит)

Информирайте пациентите от мъжки пол, че могат да възникнат гъбични инфекции на пениса (напр. баланит или баланопостит), особено 

при пациенти с предишна анамнеза. Предоставете им информация за признаците и симптомите на баланит и баланопостит (обрив или 

зачервяване на главичката или препуциума на пениса). Посъветвайте ги за възможности за лечение и кога да потърсят медицинска помощ [

see Предупреждения и предпазни мерки (5.8)].

Реакции на свръхчувствителност

Информирайте пациентите, че при компонентите на XIGDUO XR са съобщени сериозни реакции на свръхчувствителност (напр. 
уртикария и ангиоедем). Посъветвайте пациентите незабавно да съобщават за всички признаци или симптоми, предполагащи 
алергична реакция или ангиоедем, и да не приемат повече лекарството, докато не се консултират с предписващия лекар.

Рак на пикочния мехур

Информирайте пациентите да съобщават незабавно за всички признаци на макроскопска хематурия или други симптоми, потенциално свързани с рак на пикочния 

мехур.

Лабораторни тестове

Поради механизма на действие на дапаглифлозин, пациентите, приемащи XIGDUO XR, ще тестват положителни за глюкоза в 
урината си.

ГЛЮКОФАГ®е регистрирана търговска марка на Merck Santé SAS, дъщерно дружество на Merck KGaA от Дармщат, 
Германия, лицензирана на Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®е търговска марка на групата компании AstraZeneca.

Разпределено от:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Уилмингтън, DE 19850
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РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕКАРСТВЕНИЯ

XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)
(дапаглифлозин и метформин HCL с удължено освобождаване)

Таблетки
Каква е най-важната информация, която трябва да знам за XIGDUO XR? XIGDUO XR може да 
причини сериозни нежелани реакции, включително:

- Лактатна ацидоза. Метформин, едно от лекарствата в XIGDUO XR, може да причини рядко, но сериозно състояние, наречено лактатна ацидоза (натрупване 

на киселина в кръвта), което може да причини смърт. Лактатната ацидоза е спешна медицинска помощ и трябва да се лекува в болница.

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако имате някой от следните симптоми, които могат да бъдат признаци на лактатна ацидоза:

о
о
о
о
о
о
о
о

усещате студ в ръцете или краката си, 

чувствате се замаяни или замаяни

имате бавен или неравномерен сърдечен ритъм, 

чувствате се много слаб или уморен

имате необичайна (ненормална) мускулна болка, 
имате проблеми с дишането
чувствате необичайна сънливост или спите по-дълго от 

обикновено, имате болки в стомаха, гадене или повръщане

Повечето хора, които са имали лактатна ацидоза с метформин, имат други неща, които в комбинация с употребата на метформин са довели до лактатна 

ацидоза. Кажете на Вашия лекар, ако имате някое от изброените по-долу, тъй като имате по-висок шанс да получите млечна киселина

ацидоза с XIGDUO XR, ако:
о имате тежки бъбречни проблеми или бъбреците Ви са засегнати от определени рентгенови изследвания, които използват инжекционна боя, имате 

проблеми с черния дроб

пийте алкохол много често или пийте много алкохол при краткотрайно "препиване".
дехидратирате (загубите голямо количество телесни течности). Това може да се случи, ако сте болни с температура, повръщане или диария. 

Дехидратацията може да се случи и когато се потите много при активност или упражнения и не пиете достатъчно течности

има операция
имате сърдечен удар, тежка инфекция или инсулт.

о
о
о

о
о

Най-добрият начин да се предпазите от проблем с лактатна ацидоза от метформин е да кажете на Вашия лекар, ако имате някой от проблемите в

списъка по-горе. Вашият лекар може да реши да спре Вашия XIGDUO XR за известно време, ако имате някое от тези неща. XIGDUO 

XR може да има други сериозни нежелани реакции. Вижте „Какви са възможните странични ефекти на XIGDUO XR?“

Какво е XIGDUO XR?
- XIGDUO XR съдържа 2 лекарства, отпускани с рецепта, наречени дапаглифлозин (FARXIGA) и метформин HCl (GLUCOPHAGE). XIGDUO XR се използва 

заедно с диета и упражнения за подобряване на контрола на кръвната захар (глюкоза) при възрастни с диабет тип 2, когато лечението с 
дапаглифлозин или метформин не е контролирало кръвната Ви захар.
XIGDUO XR не е за хора с диабет тип 1.
XIGDUO XR не е за хора с диабетна кетоацидоза (повишени кетони в кръвта или урината Ви). Не е 
известно дали XIGDUO XR е безопасен и ефективен при деца под 18-годишна възраст.

-
-
-

Кой не трябва да приема XIGDUO XR? 
Не приемайте XIGDUO XR, ако:
-
-

имат умерени до тежки бъбречни проблеми или са на диализа

сте алергични към дапаглифлозин, метформин НС1 или някоя от съставките на XIGDUO XR. Вижте края на това ръководство за лекарства за списък 
на съставките в XIGDUO XR. Симптоми на асериозноалергичната реакция към XIGDUO XR може да включва:

о кожен обрив

повдигнати червени петна по кожата (копривна треска)

подуване на лицето, устните, езика и гърлото, което може да причини затруднено дишане или преглъщане

о
о

Ако имате някой от тези симптоми, спрете приема на XIGDUO XR и се свържете с вашия доставчик на здравни услуги или отидете незабавно в най-близкото болнично 
отделение за спешна помощ.

- имате състояние, наречено метаболитна ацидоза или диабетна кетоацидоза (повишени кетони в кръвта или урината Ви).
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Какво трябва да кажа на моя доставчик на здравни услуги, преди да приема XIGDUO XR?

Преди да приемете XIGDUO XR, кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

имате диабет тип 1 или сте имали диабетна кетоацидоза, 
имате умерени до тежки бъбречни проблеми
имат проблеми с черния дроб

имате анамнеза за инфекции на пикочните пътища или проблеми с 

уринирането, имате сърдечни проблеми, включително застойна сърдечна 

недостатъчност, предстои операция

ядете по-малко поради заболяване, операция или промяна в диетата ви
имате или сте имали проблеми с панкреаса, включително панкреатит или операция на панкреаса, пиете 
алкохол много често или пиете много алкохол в краткосрочен план („препиване“)
ще получат инжекция с багрило или контрастни вещества за рентгенова процедура. XIGDUO XR може да се наложи да бъде спрян за кратко 
време. Говорете с вашия доставчик на здравни услуги за това кога трябва да спрете XIGDUO XR и кога трябва да започнете XIGDUO XR отново. 
Вижте „Каква е най-важната информация, която трябва да знам за XIGDUO XR?“
ще има операция и няма да може да яде или пие много. XIGDUO XR ще трябва да бъде спрян за кратко време. Говорете с вашия доставчик 
на здравни услуги за това кога трябва да спрете XIGDUO XR и кога трябва да започнете XIGDUO XR отново. Вижте „Каква е най-важната 
информация, която трябва да знам за XIGDUO XR?“
имате или сте имали рак на пикочния мехур

сте бременна или планирате да забременеете. XIGDUO XR може да навреди на вашето неродено бебе. Ако сте бременна или планирате да забременеете, говорете 
с вашия доставчик на здравни услуги за най-добрия начин да контролирате кръвната си захар.

кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали XIGDUO XR преминава в кърмата. Говорете с вашия доставчик на здравни 
услуги за най-добрия начин да нахраните бебето си, ако приемате XIGDUO XR.

-

-
-

-

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с рецепта и лекарства без рецепта, витамини 
и билкови добавки.
XIGDUO XR може да повлияе на начина, по който действат други лекарства, а други лекарства могат да повлияят на действието на XIGDUO XR. По-специално кажете на вашия 
доставчик на здравни услуги, ако приемате:

-
-
-
-
-

хапчета за вода (диуретици)

рифампин (използван за лечение или предотвратяване на туберкулоза) 

фенитоин или фенобарбитал (използван за контрол на припадъци) 

ритонавир (използван за лечение на HIV инфекции)

дигоксин (използван за лечение на сърдечни проблеми)

Попитайте вашия доставчик на здравни услуги за списък с тези лекарства, ако не сте сигурни дали вашето лекарство е изброено по-горе.

Запознайте се с лекарствата, които приемате. Запазете списък с тях и го покажете на вашия доставчик на здравни услуги и фармацевт, когато получите ново лекарство.
Как трябва да приемам XIGDUO XR?
-
-
-

Приемайте XIGDUO XR точно както Ви е казал Вашият доставчик на здравни услуги.
Не променяйте дозата си XIGDUO XR, без да говорите с вашия доставчик на здравни услуги.
Приемайте XIGDUO XR през устата 1 път всеки ден с храна, за да намалите вероятността от стомашно разстройство. Говорете с вашия доставчик на 
здравни услуги за най-доброто време от деня за вас.
Поглъщайте XIGDUO XR цял. Не трошете, режете или дъвчете XIGDUO XR.
Понякога може да отделите мека маса в изпражненията (изхождане), която прилича на таблетки XIGDUO XR.
Когато тялото ви е подложено на някои видове стрес, като треска, травма (като автомобилна катастрофа), инфекция или операция, количеството лекарство за диабет, от 
което се нуждаете, може да се промени. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако имате някое от тези състояния и следвайте инструкциите на вашия 
доставчик на здравни услуги.

Спазвайте предписаната си диета и програма за упражнения, докато приемате XIGDUO XR.
Вашият доставчик на здравни услуги може да направи определени кръвни изследвания, преди да започнете XIGDUO XR и по време на лечението.

Вашият доставчик на здравни услуги ще проверява диабета ви с редовни кръвни изследвания, включително нивата на кръвната ви захар и вашия A1C. Следвайте 
инструкциите на вашия доставчик на здравни услуги за лечение на ниска кръвна захар (хипогликемия). Говорете с вашия доставчик на здравни услуги, ако ниската 
кръвна захар е проблем за вас.

Ако пропуснете доза XIGDUO XR, вземете я веднага щом си спомните. Ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и 
вземете лекарството в следващото редовно планирано време.
Ако приемете твърде много XIGDUO XR, обадете се на вашия доставчик на здравни услуги или веднага отидете в най-близкото болнично отделение за спешна помощ.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Какво трябва да избягвам, докато приемам XIGDUO XR?
- Избягвайте да пиете алкохол много често или да пиете много алкохол за кратък период от време („препиване“). Това може да увеличи 

шансовете ви за сериозни странични ефекти.
Какви са възможните нежелани реакции на XIGDUO XR? XIGDUO XR 
може да причини сериозни нежелани реакции, включително:
Вижте “Каква е най-важната информация, която трябва да знам за XIGDUO XR?”
- дехидратация.XIGDUO XR може да причини дехидратация на някои хора (загуба на телесна вода и сол). Дехидратацията може да 

причини замаяност, припадък, замаяност или слабост, особено когато се изправите (ортостатична хипотония).
Може да сте изложени на по-висок риск от дехидратация, ако: о

имат ниско кръвно налягане

приемайте лекарства за понижаване на кръвното налягане, включително хапчета за отводняване 

(диуретици) са на възраст 65 години или повече

о
о
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о
о

са на диета с ниско съдържание на сол 

и имат проблеми с бъбреците

Говорете с Вашия лекар какво можете да направите, за да предотвратите дехидратация, включително колко течности трябва да пиете на дневна 
база. кетоацидоза (повишени кетони в кръвта или урината Ви).Кетоацидоза се е случвала при хора, които иматдиабет тип 1 или диабет тип 
2,по време на лечение с дапаглифлозин, едно от лекарствата в XIGDUO XR. Кетоацидозата е сериозно състояние, което може да се наложи да се 
лекува в болница. Кетоацидозата може да доведе до смърт.Кетоацидоза може да се случи с XIGDUO XR, дори ако кръвната Ви захар е под 250 
mg/dL. Спрете приема на XIGDUO XR и незабавно се обадете на Вашия лекар, ако получите някой от следните симптоми:

о

-

гадене
повръщане

болка в областта на стомаха (коремна).

о
о

умора
затруднено дишанео

о

Ако получите някой от тези симптоми по време на лечението с XIGDUO XR, ако е възможно, проверете за кетони в урината, дори ако кръвта Ви

захар е по-малко от 250 mg/dL.
проблеми с бъбреците.Внезапно увреждане на бъбреците се е случило на хора, приемащи XIGDUO XR. Говорете незабавно с Вашия лекар, ако: о

о
сериозни инфекции на пикочните пътища.Сериозни инфекции на пикочните пътища, които могат да доведат до хоспитализация, са се случили при хора, 
които приемат дапаглифлозин, едно от лекарствата в XIGDUO XR. Кажете на Вашия лекар, ако имате някакви признаци или симптоми на инфекция на 
пикочните пътища, като усещане за парене при уриниране, нужда от често уриниране, необходимост от уриниране веднага, болка в долната част на стомаха 
(таза) или кръв в урината. Понякога хората също могат да имат треска, болки в гърба, гадене или повръщане.
ниска кръвна захар (хипогликемия).Ако приемате XIGDUO XR с друго лекарство, което може да причини ниска кръвна захар, като напр

-
намалете количеството храна или течности, които пиете, например, ако сте болни и не можете да ядете или
започвате да губите течности от тялото си, например, от повръщане, диария или прекалено дълго излагане на слънце.

-

-
сулфонилуреи или инсулин, рискът Ви от ниска кръвна захар е по-висок. Може да се наложи да се намали дозата на Вашето лекарство за сулфонилурея или 

инсулин, докато приемате XIGDUO XR. Признаците и симптомите на ниска кръвна захар могат да включват:

о
о
о

главоболие

треперене или чувство на нервно 

замайване

о
о
о

слабост
изпотяване

бързо сърцебиене

о
о

объркване
сънливост

о
о

раздразнителност

глад

- ниско съдържание на витамин В12(витамин В12дефицит).Употребата на метформин за дълги периоди от време може да доведе до намаляване на количеството на 

витамин В12в кръвта Ви, особено ако сте имали нисък витамин В12нива преди. Вашият доставчик на здравни услуги може да направи кръвни изследвания, за да провери 

вашия витамин В12нива.

вагинална гъбична инфекция.Жените, които приемат XIGDUO XR, могат да получат вагинални гъбични инфекции. Симптомите на вагинална инфекция с дрожди 

включват:

о
о
о

-

вагинална миризма

бяло или жълтеникаво вагинално течение (течението може да е на бучки или да изглежда като извара) 

вагинален сърбеж

- гъбична инфекция на пениса (баланит).Мъжете, които приемат XIGDUO XR, могат да получат гъбична инфекция на кожата около пениса. Някои 
мъже, които не са обрязани, може да имат подуване на пениса, което затруднява изтеглянето на кожата около върха на пениса. Други симптоми на 
гъбична инфекция на пениса включват:
о зачервяване, сърбеж или подуване на пениса 

обрив на пениса
секреция с неприятна миризма от 
пениса болка в кожата около пениса

о
о
о
Говорете с вашия доставчик на здравни услуги какво да правите, ако получите симптоми на гъбична инфекция на вагината или пениса. Вашият доставчик на 
здравни услуги може да ви предложи да използвате противогъбично лекарство без рецепта. Говорете незабавно с вашия доставчик на здравни услуги, ако 
използвате противогъбично лекарство без рецепта и симптомите ви не изчезнат.
повишени мазнини в кръвта (лош холестерол или LDL)-

- рак на пикочния мехур.При проучвания на дапаглифлозин при хора с диабет, рак на пикочния мехур се наблюдава при няколко повече хора, приемащи 

дапаглифлозин, отколкото при хора, приемащи други лекарства за диабет. Имаше твърде малко случаи, за да се знае дали ракът на пикочния мехур е свързан с 

дапаглифлозин. Не трябва да приемате XIGDUO XR, ако имате рак на пикочния мехур. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако имате 

някой от следните симптоми:

о
о

кръв или червен цвят в урината ви 
болка, докато уринирате

Най-честите нежелани реакции на XIGDUO XR включват:
о вагинални гъбични инфекции и гъбични инфекции на пениса 

диария
главоболие

о
о

запушен или хрема и възпалено гърло 
гадене и повръщанео

о
Кажете на вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт, ако имате някакъв страничен ефект, който ви притеснява или не изчезва.
Това не са всички възможни странични ефекти на XIGDUO XR. За повече информация попитайте вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт. Обадете се на 
вашия доставчик на здравни услуги за медицински съвет относно страничните ефекти. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800-FDA-1088.
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Как трябва да съхранявам XIGDUO XR?

Съхранявайте XIGDUO XR при стайна температура между 68°F и 77°F (20°C и 25°C). 
Съхранявайте XIGDUO XR и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

Обща информация за безопасното и ефективно използване на XIGDUO XR
Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в Ръководството за лекарства. Не използвайте XIGDUO XR за 
състояния, за които не е предписан. Не давайте XIGDUO XR на други хора, дори ако имат същите симптоми, които имате. Може да им 
навреди.
Това ръководство за лекарства обобщава най-важната информация за XIGDUO XR. Ако искате повече информация, говорете с вашия доставчик на 
здравни услуги. Можете да попитате вашия фармацевт или доставчик на здравни услуги за информация относно XIGDUO XR, която е написана за здравни 
специалисти.

За повече информация посетете www.xigduoxr.com или се обадете на 1-800-236-9933

Какви са съставките на XIGDUO XR?

Активни съставки:дапаглифлозин и метформин хидрохлорид

Неактивни съставки:микрокристална целулоза, безводна лактоза, кросповидон, силициев диоксид, магнезиев стеарат, 

карбоксиметилцелулоза натрий и хипромелоза.

Филмовите покрития съдържат следните неактивни съставки: поливинил алкохол, титанов диоксид, полиетилен гликол и талк. Освен това, 

филмовото покритие за таблетките XIGDUO XR 5 mg/500 mg съдържа FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminium Lake и филмовото покритие 

за XIGDUO XR 2,5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ Таблетките от 500 mg и 10 mg/1000 mg съдържат железни оксиди.

Разпространено от: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Това ръководство за лекарства е одобрено от Американската администрация по храните и лекарствата. Ревизия: 7/2017
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