
- Kasaysayan ng malubhang hypersensitivity sa dapagliflozin o hypersensitivity sa 
metformin hydrochloride. (4,6.1)
Metabolic acidosis, kabilang ang diabetic ketoacidosis. (4,5.1)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ----------------------MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBONG Ang mga highlight na ito ay hindi 

kasama ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit ang XIGDUO XR nang ligtas at 

epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa
-
-

Lactic acidosis: Tingnan ang naka-box na babala (2.2,4,5.1)
Hypotension: Bago simulan ang XIGDUO XR, suriin ang katayuan ng volume at iwasto ang 

hypovolemia sa mga matatanda, sa mga pasyente na may kapansanan sa bato o mababang 

systolic na presyon ng dugo, at sa mga pasyente na gumagamit ng diuretics. Subaybayan ang 

mga palatandaan at sintomas sa panahon ng therapy. (5.2,6.1)

Ketoacidosis:Suriin ang mga pasyente na nagpapakita ng mga palatandaan at sintomas ng 

metabolic acidosis para sa ketoacidosis anuman ang antas ng glucose sa dugo. Kung 

pinaghihinalaan, ihinto ang XIGDUO XR, suriin at gamutin kaagad. Bago simulan ang XIGDUO XR, 

isaalang-alang ang mga kadahilanan ng panganib para sa ketoacidosis. Ang mga pasyente sa 

XIGDUO XR ay maaaring mangailangan ng pagsubaybay at pansamantalang paghinto ng therapy 

sa mga klinikal na sitwasyon na kilala sa predispose sa ketoacidosis. (5.3)

Acute Kidney Injury at Impairment sa renal function: Isaalang-alang ang pansamantalang 

paghinto sa mga setting ng nabawasan na paggamit ng bibig o pagkawala ng likido. Kung 

mangyari ang talamak na pinsala sa bato, itigil at gamutin kaagad. Subaybayan ang pag-andar 

ng bato sa panahon ng therapy. (5.4)

Urosepsis at Pyelonephritis: Suriin ang mga pasyente para sa mga palatandaan at sintomas ng 

impeksyon sa ihi at gamutin kaagad, kung ipinahiwatig. (5.5) Hypoglycemia: Sa mga pasyenteng 

kumukuha ng insulin o isang insulin secretagogue na may XIGDUO XR, isaalang-alang ang mas 

mababang dosis ng insulin o ang insulin secretagogue upang mabawasan ang panganib ng 

hypoglycemia.(5.6) Bitamina B12kakulangan: Ang Metformin ay maaaring magpababa ng bitamina 

B12mga antas. Sukatin ang mga hematological parameter taun-taon. (5.7,6.1) Mga impeksyon sa 

genital mycotic: Subaybayan at gamutin kung ipinahiwatig.(5.8) Tumaas na LDL-C: Subaybayan at 

gamutin ayon sa pamantayan ng pangangalaga.(5.9) Kanser sa pantog: Ang kawalan ng timbang 

sa mga kanser sa pantog ay naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok. Ang Dapagliflozin ay hindi 

dapat gamitin sa mga pasyente na may aktibong kanser sa pantog at dapat gamitin nang may pag-

iingat sa mga pasyente na may naunang kasaysayan ng kanser sa pantog.(5.10)

Mga kinalabasan ng macrovascular: Walang mga klinikal na pag-aaral na nagtatatag ng 
tiyak na ebidensya ng pagbabawas ng panganib ng macrovascular sa XIGDUO XR.(5.11)

XIGDUO XR.
XIGDUO®XR (dapagliflozin at metformin HCl extended-release)
mga tablet, para sa oral na paggamit 

Initial US Approval: 2014 -
BABALA: LACTIC ACIDOSIS

Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para sa kumpletong naka-box na babala.

- Ang mga kaso ng postmarketing ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay 
nagresulta sa kamatayan, hypothermia, hypotension, at resistant 
bradyarrhythmias. Kasama sa mga sintomas ang malaise, myalgias, respiratory 
distress, antok, at pananakit ng tiyan. Kasama sa mga abnormalidad sa 
laboratoryo ang mataas na antas ng lactate ng dugo, anion gap acidosis, pagtaas 
ng lactate/pyruvate ratio; at ang mga antas ng plasma ng metformin sa 
pangkalahatan ay >5 mcg/mL. (5.1)
Kasama sa mga kadahilanan ng peligro ang kapansanan sa bato, sabay na paggamit ng 

ilang partikular na gamot, edad >65 taong gulang, radiological na pag-aaral na may 

contrast, operasyon at iba pang mga pamamaraan, hypoxic states, labis na pag-inom ng 

alak, at hepatic impairment. Ang mga hakbang upang mabawasan ang panganib ng at 

pamahalaan ang lactic acidosis na nauugnay sa metformin sa mga pangkat na ito na may 

mataas na peligro ay ibinibigay sa Buong Impormasyon sa Pagrereseta. (5.1) Kung 

pinaghihinalaang lactic acidosis, ihinto ang XIGDUO XR at magsagawa ng pangkalahatang 

pansuportang mga hakbang sa isang setting ng ospital. Inirerekomenda ang agarang 

hemodialysis.(5.1)

-

- -

-

-
-

-
-
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KAMAKAILANG MAHALAGANG PAGBABAGO--------------------- ------- Naka-

box na Babala

Dosing at Pangangasiwa (2.1) 
Mga Babala at Pag-iingat (5)

3/2017
7/2017
3/2017

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT -------------------- ------ Ang XIGDUO 
XR ay isang kumbinasyon ng dapagliflozin, isang sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) 
inhibitor, at metformin, isang biguanide, na ipinahiwatig bilang pandagdag sa diyeta at ehersisyo 
upang mapabuti ang glycemic control sa mga nasa hustong gulang na may type 2 diabetes 
mellitus kapag ginagamot ang parehong dapagliflozin at angkop ang metformin.(1)

Limitasyon ng paggamit:

o

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- -----------
- Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na nauugnay sa XIGDUO XR (5% o 

mas mataas na saklaw) ay ang female genital mycotic infection, nasopharyngitis, 
impeksyon sa ihi, pagtatae, at sakit ng ulo.(6.1) Ang mga masamang reaksyon na 
iniulat sa>5% ng mga pasyenteng ginagamot ng metformin extended-release at 
mas karaniwan kaysa sa mga pasyenteng ginagamot ng placebo ay: pagtatae at 
pagduduwal/pagsusuka.(6.1)

Hindi para sa paggamot ng type 1 diabetes mellitus o diabetic ketoacidosis.
(1.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON -----------------------
-

-

Isa-isa ang panimulang dosis batay sa kasalukuyang paggamot ng pasyente.
(2.1)
Pangasiwaan isang beses araw-araw sa umaga na may pagkain.(2.1) Lunukin ng 

buo. Huwag kailanman durog, gupitin, o ngumunguya.(2.1)

Para sa mga pasyenteng hindi pa kumukuha ng dapagliflozin, ang inirekumendang panimulang 

dosis para sa dapagliflozin ay 5 mg isang beses araw-araw.(2.1)

Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dosis ng 5 mg dapagliflozin at 
2000 mg metformin HCl extended-release, gumamit ng dalawa sa 2.5 mg/1000 
mg metformin HCl extended-release na tablet.(2.1)

Huwag lumampas sa pang-araw-araw na dosis ng 10 mg dapagliflozin/2000 mg 
metformin HCl extended-release.(2.1)

Suriin ang paggana ng bato bago simulan. Huwag simulan o ipagpatuloy kung

Upang mag-ulat ng MGA HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-ugnayan sa 
AstraZeneca sa 1-800-236-9933 o FDA sa 1-800-FDA-1088 owww.fda.gov/medwatch.-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA ------------------ -----------

- Ang mga carbonic anhydrase inhibitor ay maaaring dagdagan ang panganib ng lactic acidosis. 

Isaalang-alang ang mas madalas na pagsubaybay. (7.3)

Ang mga gamot na nagpapababa ng clearance ng metformin (gaya ng ranolazine, vandetanib, 

dolutegravir, at cimetidine) ay maaaring magpapataas ng akumulasyon ng metformin. Isaalang-

alang ang mga benepisyo at panganib ng sabay na paggamit. (7.4) Maaaring palakasin ng alkohol 

ang epekto ng metformin sa metabolismo ng lactate. Babalaan ang mga pasyente laban sa labis 

na pag-inom ng alak. (7.5)

-
-

-
-

-
Ang eGFR ay mas mababa sa 60 mL/min/1.73 m2. (2.2,4)

Walang pagsasaayos ng dosis na ipinahiwatig sa mga pasyente na may banayad na 

kapansanan sa bato.(2.2)

Maaaring kailanganin ng XIGDUO XR na ihinto sa oras ng, o bago ang, 
iodinated contrast imaging procedures. (2.3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON -----------------------
- Pagbubuntis: Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis na kababaihan. 

Gamitin lamang sa panahon ng pagbubuntis kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran 

sa potensyal na panganib sa fetus.(8.1)

Mga nanay na nagpapasuso:Ihinto ang XIGDUO XR o ihinto ang pag-aalaga.
(8.3)
Geriatrics:Mas mataas na saklaw ng mga salungat na reaksyon na nauugnay sa 
pagbawas ng intravascular volume. Suriin ang paggana ng bato nang mas madalas. (5.1
,8.6) Pagkasira ng bato: Mas mataas na saklaw ng mga salungat na reaksyon na 
nauugnay sa pagbawas ng intravascular volume at renal function. (5.1, 6.1,8.6) Hepatic 
Impairment:Iwasan ang paggamit sa mga pasyente na may kapansanan sa atay. (8.7)

Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at Gabay sa 
Paggamot

-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE --------------------
-
-
-
-
-

-
2.5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCl extended-release (3) 5 
mg dapagliflozin/500 mg metformin HCl extended-release(3) 5 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl extended-release(3) 10 mg 
dapagliflozin/500 mg metformin HCl extended-release(3) 10 mg 
dapagliflozin/1000 mg metformin HCl extended-release(3)

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ----------
- Katamtaman hanggang sa malubhang pinsala sa bato: (eGFR sa ibaba 60 mL/min/1.73

Binago: 7/2017

m2), end-stage na sakit sa bato o dialysis. (4,5.1)
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

BABALA: LACTIC ACIDOSIS
• Ang mga kaso ng postmarketing ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay nagresulta sa kamatayan, hypothermia, 
hypotension, at resistant bradyarrhythmias. Ang pagsisimula ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay kadalasang banayad, 
na sinasamahan lamang ng mga hindi tiyak na sintomas gaya ng malaise, myalgias, respiratory distress, antok, at pananakit ng 
tiyan. Ang lactic acidosis na nauugnay sa Metformin ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na antas ng lactate ng dugo (>5 
mmol/Liter), anion gap acidosis (nang walang katibayan ng ketonuria o ketonemia), isang pagtaas ng lactate/pyruvate ratio; at mga 
antas ng plasma ng metformin sa pangkalahatan ay >5 mcg/mL [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

• Ang mga salik sa panganib para sa lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay kinabibilangan ng kapansanan sa bato, sabay-sabay 

na paggamit ng ilang partikular na gamot (hal., carbonic anhydrase inhibitors gaya ng topiramate), edad 65 taong gulang o higit pa, 

pagkakaroon ng radiological na pag-aaral na may contrast, operasyon at iba pang mga pamamaraan, hypoxic states (hal., acute 

congestive heart failure), labis na pag-inom ng alak, at hepatic impairment.

• Ang mga hakbang upang bawasan ang panganib ng at pamahalaan ang lactic acidosis na nauugnay sa metformin sa mga grupong ito na 

may mataas na peligro ay ibinibigay sa buong impormasyon sa pagrereseta [tingnan moDosis at Pangangasiwa (2.2),Contraindications (4),
Mga Babala at Pag-iingat (5.1),Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7), atGamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.6,8.7)].
• Kung pinaghihinalaang lactic acidosis na nauugnay sa metformin, agad na ihinto ang XIGDUO XR at magsagawa ng mga 
pangkalahatang pansuportang hakbang sa isang setting ng ospital. Inirerekomenda ang agarang hemodialysis [tingnan mo Mga 
Babala at Pag-iingat (5.1)].

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang XIGDUO XR (dapagliflozin at metformin HCl extended-release) ay ipinahiwatig bilang pandagdag sa diyeta at ehersisyo upang 
mapabuti ang glycemic control sa mga nasa hustong gulang na may type 2 diabetes mellitus kapag ang paggamot na may parehong 
dapagliflozin at metformin ay angkop [tingnan moKlinikal na Pag-aaral (14)].

1.1 Mga Limitasyon sa Paggamit

Ang XIGDUO XR ay hindi inirerekomenda para sa mga pasyente na may type 1 diabetes mellitus o diabetic ketoacidosis.

2. DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Inirerekomendang Dosing

- Dapat isa-isa ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang panimulang dosis ng XIGDUO XR batay sa kasalukuyang paggamot 

ng pasyente [tingnan moMga Form at Lakas ng Dosis (3)].

Ang XIGDUO XR ay dapat inumin isang beses araw-araw sa umaga na may pagkain na may unti-unting pagtaas ng dosis upang 

mabawasan ang mga epekto ng gastrointestinal (GI) dahil sa metformin.

Ang mga XIGDUO XR na tablet ay dapat lunukin nang buo at hindi kailanman durog, gupitin, o nguyain. Paminsan-minsan, ang 

mga hindi aktibong sangkap ng XIGDUO XR ay aalisin sa mga dumi bilang malambot, hydrated na masa na maaaring maging 

katulad ng orihinal na tableta.

Para sa mga pasyenteng hindi pa kumukuha ng dapagliflozin, ang inirekumendang panimulang dosis para sa dapagliflozin ay 5 mg isang beses araw-araw.

Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng dosis na 5 mg dapagliflozin at 2000 mg metformin HCl extended-release, 

gumamit ng dalawa sa 2.5 mg dapagliflozin/1000 mg metformin HCl extended-release na tablet.

-

-

-

-
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- Maaaring iakma ang dosis batay sa pagiging epektibo at pagpapaubaya habang hindi lalampas sa maximum na 

inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ng 10 mg dapagliflozin at 2000 mg metformin HCl.

Ang mga pasyente na kumukuha ng panggabing dosis ng metformin XR ay dapat laktawan ang kanilang huling dosis bago simulan ang XIGDUO 

XR. Sa mga pasyente na may pag-ubos ng volume, ang pagwawasto sa kundisyong ito bago ang pagsisimula ng XIGDUO XR ay inirerekomenda [

tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.2),Gamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.5),atImpormasyon sa Pagpapayo sa Pasyente (17)].

-
-

2.2 Mga Pasyenteng may Kahinaan sa Bato

Suriin ang renal function bago simulan ang XIGDUO XR therapy at pana-panahon pagkatapos noon.

Ang XIGDUO XR ay kontraindikado sa mga pasyente na may tinantyang glomerular filtration rate (eGFR) sa ibaba
60 mL/min/1.73 m2[tingnan moContraindications (4),Mga Babala at Pag-iingat (5.1,5.4),Masamang Reaksyon (6.1), atGamitin 
sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)].

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis para sa XIGDUO XR sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa bato (eGFR na 60 

mL/min/1.73 m2o higit pa).

2.3 Paghinto para sa Iodinated Contrast Imaging Procedures

Ihinto ang XIGDUO XR sa oras ng, o bago ang, isang iodinated contrast imaging procedure sa mga pasyenteng may kasaysayan ng 
sakit sa atay, alkoholismo o pagpalya ng puso; o sa mga pasyente na bibigyan ng intra-arterial iodinated contrast. Muling suriin ang 
eGFR 48 oras pagkatapos ng pamamaraan ng imaging; i-restart ang XIGDUO XR kung ang renal function ay stable [tingnan moMga 
Babala at Pag-iingat (5.1)].

3. MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Ang XIGDUO XR ay isang kumbinasyon ng dapagliflozin at metformin HCl extended-release. Ang XIGDUO XR na mga tablet ay 
magagamit sa mga sumusunod na form ng dosis at lakas:

o

o

o

o

o

Ang 2.5 mg/1000 mg na tablet ay matingkad na kayumanggi hanggang kayumanggi, biconvex, hugis-itlog, at film-coated na mga 

tablet na may "1074" at "2.5/1000" na debossed sa isang gilid at plain sa reverse side.

Ang 5 mg/500 mg tablet ay orange, biconvex, hugis kapsula, at film-coated na mga tablet na may "1070" at "5/500" 
na debossed sa isang gilid at plain sa reverse side.
Ang 5 mg/1000 mg na tablet ay pink hanggang dark pink, biconvex, hugis-itlog, at film-coated na mga tablet na may "1071" 
at "5/1000" na debossed sa isang gilid at plain sa reverse side.
Ang 10 mg/500 mg na tablet ay pink, biconvex, hugis kapsula, at film-coated na mga tablet na may "1072" at "10/500" na 
debossed sa isang gilid at plain sa reverse side.
Ang 10 mg/1000 mg na tablet ay dilaw hanggang madilim na dilaw, biconvex, hugis-itlog, at film-coated na mga tablet na 

may "1073" at "10/1000" na debossed sa isang gilid at plain sa reverse side.

4. MGA KONTRAINDIKASYON

Ang XIGDUO XR ay kontraindikado sa mga pasyente na may:

- Katamtaman hanggang sa malubhang pinsala sa bato (eGFR sa ibaba 60 mL/min/1.73 m2), end stage na sakit sa bato o mga pasyenteng 

nasa dialysis [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

4
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- Kasaysayan ng isang malubhang reaksyon ng hypersensitivity sa dapagliflozin o hypersensitivity sa metformin 

hydrochloride [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)].

Talamak o talamak na metabolic acidosis, kabilang ang diabetic ketoacidosis, mayroon o walang coma. Ang 
diabetic ketoacidosis ay dapat tratuhin ng insulin.

-

5. MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Lactic Acidosis

Nagkaroon ng mga kaso pagkatapos ng marketing ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin, kabilang ang mga nakamamatay na kaso. 
Ang mga kasong ito ay may banayad na simula at sinamahan ng mga hindi tiyak na sintomas tulad ng malaise, myalgias, pananakit ng tiyan, 
pagkabalisa sa paghinga, o pagtaas ng antok; gayunpaman, ang hypothermia, hypotension at resistant bradyarrhythmias ay nangyari na may 
matinding acidosis.

Ang lactic acidosis na nauugnay sa Metformin ay nailalarawan sa pamamagitan ng mataas na konsentrasyon ng lactate sa dugo

(>5 mmol/Liter), anion gap acidosis (nang walang ebidensya ng ketonuria o ketonemia), at tumaas na lactate: pyruvate ratio; Ang mga 
antas ng plasma ng metformin sa pangkalahatan ay> 5 mcg/mL. Binabawasan ng Metformin ang pag-aalsa ng lactate sa atay na 
tumataas ang antas ng dugo ng lactate na maaaring tumaas ang panganib ng lactic acidosis, lalo na sa mga pasyenteng nasa panganib.

Kung pinaghihinalaang may kaugnayan sa metformin na lactic acidosis, ang mga pangkalahatang pansuportang hakbang ay dapat na 
isagawa kaagad sa isang setting ng ospital, kasama ang agarang paghinto ng XIGDUO XR.

Sa mga pasyenteng ginagamot sa XIGDUO XR na may diagnosis o malakas na hinala ng lactic acidosis, inirerekomenda ang agarang 
hemodialysis na itama ang acidosis at alisin ang naipon na metformin (ang metformin hydrochloride ay na-dialyzable, na may 
clearance na hanggang 170 mL/min sa ilalim ng magandang kondisyon ng hemodynamic). Ang hemodialysis ay madalas na 
nagresulta sa pagbabalik ng mga sintomas at paggaling.

Turuan ang mga pasyente at kanilang mga pamilya tungkol sa mga sintomas ng lactic acidosis at kung mangyari ang mga sintomas na ito, atasan silang ihinto 

ang XIGDUO XR at iulat ang mga sintomas na ito sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Para sa bawat isa sa kilala at posibleng mga kadahilanan ng panganib para sa lactic acidosis na nauugnay sa metformin, ang mga rekomendasyon upang 

mabawasan ang panganib ng at pamahalaan ang lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay ibinigay sa ibaba:

Pagkasira ng bato:Ang mga kaso ng lactic acidosis na nauugnay sa postmarketing na metformin ay pangunahing nangyari sa mga 
pasyente na may makabuluhang kapansanan sa bato. Ang panganib ng akumulasyon ng metformin at lactic acidosis na nauugnay sa 
metformin ay tumataas sa kalubhaan ng kapansanan sa bato dahil ang metformin ay makabuluhang pinalabas ng bato. Ang mga 
klinikal na rekomendasyon batay sa renal function ng pasyente ay kinabibilangan ng [tingnan moDosis at Pangangasiwa (2.2), at
Clinical Pharmacology (12.3)]:

-
-

Bago simulan ang XIGDUO XR, kumuha ng tinantyang glomerular filtration rate (eGFR). Ang XIGDUO XR ay 

kontraindikado sa mga pasyente na may eGFR na mas mababa sa 60 mL/minuto/1.73 m2[tingnan mo 

Contraindications (4)].

Kumuha ng eGFR nang hindi bababa sa taun-taon sa lahat ng pasyenteng kumukuha ng XIGDUO XR. Sa mga pasyente na may mas mataas na panganib 

para sa pag-unlad ng kapansanan sa bato (halimbawa, ang mga matatanda), ang pag-andar ng bato ay dapat na masuri nang mas madalas.

-

Interaksyon sa droga:Ang sabay-sabay na paggamit ng XIGDUO XR na may mga partikular na gamot ay maaaring tumaas ang panganib ng lactic acidosis na 

nauugnay sa metformin: ang mga nakakapinsala sa pag-andar ng bato, na nagreresulta sa makabuluhang pagbabago sa hemodynamic, nakakasagabal sa 

balanse ng acid-base o nagpapataas ng akumulasyon ng metformin (halimbawa, mga cationic na gamot) [tingnan moMga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7)]. 

Samakatuwid, isaalang-alang ang mas madalas na pagsubaybay sa mga pasyente.
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Edad 65 o Mas Mataas:Ang panganib ng metformin-associated lactic acidosis ay tumataas sa edad ng pasyente dahil ang mga matatandang pasyente 

ay may mas malaking posibilidad na magkaroon ng hepatic, bato, o cardiac impairment kaysa sa mas batang mga pasyente. Suriin ang pag-andar ng 

bato nang mas madalas sa mga matatandang pasyente [tingnan moGamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.5)].

Radiological Studies na may Contrast:Ang pangangasiwa ng mga intravascular iodinated contrast agent sa mga pasyente na 
ginagamot ng metformin ay humantong sa isang talamak na pagbaba sa pag-andar ng bato at ang paglitaw ng lactic acidosis. Itigil 
ang XIGDUO XR sa oras ng, o bago ang, isang iodinated contrast imaging procedure sa mga pasyenteng may kasaysayan ng hepatic 
impairment, alcoholism, o heart failure; o sa mga pasyente na bibigyan ng intra-arterial iodinated contrast. Muling suriin ang eGFR 48 
oras pagkatapos ng pamamaraan ng imaging, at i-restart ang XIGDUO XR kung ang renal function ay stable.

Surgery at Iba pang Pamamaraan:Ang pagpigil ng pagkain at mga likido sa panahon ng operasyon o iba pang mga pamamaraan ay maaaring 

magpataas ng panganib para sa pag-ubos ng volume, hypotension at kapansanan sa bato. Ang XIGDUO XR ay dapat na pansamantalang ihinto habang 

pinaghihigpitan ng mga pasyente ang pag-inom ng pagkain at likido.

Mga Estado ng Hypoxic:Ang ilan sa mga kaso ng postmarketing ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin ay nangyari sa 
setting ng talamak na congestive heart failure (lalo na kapag sinamahan ng hypoperfusion at hypoxemia). Cardiovascular 
collapse (shock), acute myocardial infarction, sepsis, at iba pang mga kondisyon na nauugnay sa hypoxemia ay nauugnay sa 
lactic acidosis at maaari ring magdulot ng prerenal azotemia. Kapag nangyari ang mga ganitong pangyayari, ihinto ang 
XIGDUO XR.

Labis na Pag-inom ng Alak:Pinapalakas ng alkohol ang epekto ng metformin sa metabolismo ng lactate at maaaring mapataas nito ang 
panganib ng lactic acidosis na nauugnay sa metformin. Babalaan ang mga pasyente laban sa labis na pag-inom ng alak habang 
tumatanggap ng XIGDUO XR.

Hepatic Impairment:Ang mga pasyente na may kapansanan sa hepatic ay nabuo na may mga kaso ng lactic acidosis na nauugnay sa 
metformin. Ito ay maaaring dahil sa kapansanan sa lactate clearance na nagreresulta sa mas mataas na lactate blood level. Samakatuwid, 
iwasan ang paggamit ng XIGDUO XR sa mga pasyente na may klinikal o laboratoryo na ebidensya ng sakit sa atay.

5.2 Hypotension

Ang Dapagliflozin ay nagdudulot ng intravascular volume contraction. Maaaring mangyari ang symptomatic hypotension pagkatapos simulan ang 

dapagliflozin [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)], lalo na sa mga pasyenteng may kapansanan sa paggana ng bato (eGFR mas mababa sa 60 

mL/min/1.73 m2), mga matatandang pasyente, o mga pasyente sa loop diuretics.

Bago simulan ang XIGDUO XR sa mga pasyente na may isa o higit pa sa mga katangiang ito, dapat suriin at itama ang katayuan ng 
volume. Subaybayan ang mga palatandaan at sintomas ng hypotension pagkatapos simulan ang therapy.

5.3 Ketoacidosis

Ang mga ulat ng ketoacidosis, isang malubhang kondisyon na nagbabanta sa buhay na nangangailangan ng agarang pag-ospital ay natukoy 
sa postmarketing surveillance sa mga pasyente na may type 1 at type 2 diabetes mellitus na kumukuha ng sodiumglucose co transporter 2 
(SGLT2) inhibitors, kabilang ang dapagliflozin. Ang mga nakamamatay na kaso ng ketoacidosis ay naiulat sa mga pasyente na kumukuha ng 
dapagliflozin. Ang XIGDUO XR ay hindi ipinahiwatig para sa paggamot ng mga pasyente na may type 1 diabetes mellitus [tingnan moMga 
Indikasyon at Paggamit (1.1)].

Ang mga pasyenteng ginagamot sa XIGDUO XR na may mga palatandaan at sintomas na pare-pareho sa malubhang metabolic acidosis ay 
dapat masuri para sa ketoacidosis anuman ang mga antas ng glucose sa dugo dahil ang ketoacidosis na nauugnay sa XIGDUO XR ay maaaring 
naroroon kahit na ang mga antas ng glucose sa dugo ay mas mababa sa 250 mg/dL. Kung ang ketoacidosis ay pinaghihinalaang, ang XIGDUO 
XR ay dapat na ihinto, ang pasyente ay dapat suriin at ang agarang paggamot ay dapat na simulan. Ang paggamot sa ketoacidosis ay maaaring 
mangailangan ng pagpapalit ng insulin, likido at carbohydrate.
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Sa marami sa mga ulat sa postmarketing, at lalo na sa mga pasyente na may type 1 na diyabetis, ang pagkakaroon ng ketoacidosis ay hindi 
agad nakilala at ang institusyon ng paggamot ay naantala dahil ang pagpapakita ng mga antas ng glucose sa dugo ay mas mababa sa 
karaniwang inaasahan para sa diabetic ketoacidosis (madalas na mas mababa sa 250 mg/ dL). Ang mga palatandaan at sintomas sa 
presentasyon ay pare-pareho sa pag-aalis ng tubig at malubhang metabolic acidosis at kasama ang pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng 
tiyan, pangkalahatang karamdaman, at igsi ng paghinga. Sa ilang ngunit hindi lahat ng kaso, ang mga salik na nag-uudyok sa ketoacidosis 
gaya ng pagbabawas ng dosis ng insulin, talamak na lagnat na sakit, pagbawas ng caloric intake dahil sa sakit o operasyon, mga pancreatic 
disorder na nagmumungkahi ng kakulangan sa insulin (hal., type 1 diabetes, kasaysayan ng pancreatitis o pancreatic surgery), at natukoy ang 
pag-abuso sa alkohol.

Bago simulan ang XIGDUO XR, isaalang-alang ang mga salik sa kasaysayan ng pasyente na maaaring maging predispose sa ketoacidosis 
kabilang ang pancreatic insulin deficiency mula sa anumang dahilan, caloric restriction at pag-abuso sa alkohol..Sa mga pasyenteng ginagamot 
sa XIGDUO XR, isaalang-alang ang pagsubaybay para sa ketoacidosis at pansamantalang ihinto ang XIGDUO XR sa mga klinikal na sitwasyon na 
kilala sa predispose sa ketoacidosis (hal., matagal na pag-aayuno dahil sa matinding sakit o operasyon).

5.4 Talamak na Pinsala sa Bato at Pagkasira sa Paggana ng Bato

Ang Dapagliflozin ay nagdudulot ng intravascular volume contraction [tingnan moBabala at Pag-iingat (5.1)], at maaaring magdulot ng kapansanan sa 

bato [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)]. Nagkaroon ng mga ulat sa postmarketing ng talamak na pinsala sa bato, ang ilan ay nangangailangan ng 

pag-ospital at dialysis, sa mga pasyenteng tumatanggap ng dapagliflozin: ang ilang mga ulat ay may kinalaman sa mga pasyenteng wala pang 65 

taong gulang.

Bago simulan ang XIGDUO XR, isaalang-alang ang mga salik na maaaring mag-udyok sa mga pasyente sa talamak na pinsala sa bato 
kabilang ang hypovolemia, talamak na renal insufficiency, congestive heart failure, at mga magkakasabay na gamot (diuretics, ACE inhibitors, 
ARBs, NSAIDs). Isaalang-alang ang pansamantalang paghinto ng XIGDUO XR sa anumang setting ng pagbabawas ng paggamit ng bibig 
(tulad ng matinding karamdaman o pag-aayuno) o pagkawala ng likido (sakit sa tiyan o labis na pagkakalantad sa init); subaybayan ang mga 
pasyente para sa mga palatandaan at sintomas ng talamak na pinsala sa bato. Kung mangyari ang talamak na pinsala sa bato, ihinto kaagad 
ang XIGDUO XR at simulan ang paggamot.

Pinapataas ng Dapagliflozin ang serum creatinine at binabawasan ang eGFR. Ang mga matatandang pasyente at mga pasyente na may kapansanan sa 

paggana ng bato ay maaaring mas madaling kapitan sa mga pagbabagong ito. Ang mga masamang reaksyon na may kaugnayan sa paggana ng bato 

ay maaaring mangyari pagkatapos simulan ang XIGDUO XR [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)]. Dapat suriin ang pag-andar ng bato bago simulan 

ang XIGDUO XR at pana-panahong subaybayan pagkatapos noon. Ang XIGDUO XR ay kontraindikado sa mga pasyente na may eGFR sa ibaba 60 mL/

min/1.73 m.2[tingnan moDosis at Pangangasiwa (2.2),Contraindications (4),Mga Babala at Pag-iingat (5.1)atGamitin sa Mga Partikular na Populasyon 

(8.6)].

5.5 Urosepsis at Pyelonephritis

Nagkaroon ng mga ulat sa postmarketing ng malubhang impeksyon sa ihi kabilang ang urosepsis at pyelonephritis na nangangailangan ng 
ospital sa mga pasyente na tumatanggap ng SGLT2 inhibitors, kabilang ang dapagliflozin. Ang paggamot na may SGLT2 inhibitors ay 
nagpapataas ng panganib para sa mga impeksyon sa ihi. Suriin ang mga pasyente para sa mga palatandaan at sintomas ng impeksyon sa ihi at 
gamutin kaagad, kung ipinahiwatig [tingnan moMasamang Reaksyon (6.2)].

5.6 Gamitin kasama ang mga Gamot na Kilalang Nagiging sanhi ng 

Hypoglycemia Dapagliflozin

Ang insulin at insulin secretagogue ay kilala na nagiging sanhi ng hypoglycemia. Ang Dapagliflozin ay maaaring tumaas ang panganib ng 
hypoglycemia kapag pinagsama sa insulin o isang insulin secretagogue.tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)]. Samakatuwid, ang isang mas 
mababang dosis ng insulin o insulin secretagogue ay maaaring kailanganin upang mabawasan ang panganib ng hypoglycemia kapag ang mga 
ahente na ito ay ginagamit kasama ng XIGDUO XR.

Metformin hydrochloride
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Ang hypoglycemia ay hindi nangyayari sa mga pasyente na tumatanggap ng metformin nang nag-iisa sa ilalim ng karaniwang mga sitwasyon 
ng paggamit, ngunit maaaring mangyari kapag ang paggamit ng caloric ay kulang, kapag ang masipag na ehersisyo ay hindi nabayaran ng 
caloric supplementation, o sa sabay na paggamit sa iba pang mga ahente na nagpapababa ng glucose (tulad ng sulfonylureas at insulin. ) o 
ethanol. Ang mga matatanda, mahina, o malnourished na mga pasyente, at ang mga may adrenal o pituitary insufficiency o pagkalasing sa 
alkohol ay partikular na madaling kapitan sa hypoglycemic effect. Maaaring mahirap makilala ang hypoglycemia sa mga matatanda at sa mga 
taong umiinom ng beta-adrenergic blocking na gamot.

5.7 Bitamina B12Mga konsentrasyon

Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok ng metformin ng 29 na linggong tagal, isang pagbaba sa mga subnormal na antas ng 
dating normal na serum na bitamina B12Ang mga antas, nang walang mga klinikal na pagpapakita, ay naobserbahan sa humigit-
kumulang 7% ng mga pasyente. Ang pagbabang ito, posibleng dahil sa panghihimasok sa B12pagsipsip mula sa B12-intrinsic factor 
complex, gayunpaman, napakabihirang nauugnay sa anemia at tila mabilis na nababaligtad sa paghinto ng metformin o bitamina B12

pandagdag. Ang pagsukat ng mga hematologic parameter sa taunang batayan ay pinapayuhan sa mga pasyente sa XIGDUO XR at 
anumang maliwanag na abnormalidad ay dapat na angkop na maimbestigahan at pamahalaan [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)].

Ang ilang mga indibidwal (mga may hindi sapat na bitamina B12o pag-inom o pagsipsip ng calcium) ay lumilitaw na may posibilidad na magkaroon ng subnormal na 

bitamina B12mga antas. Sa mga pasyenteng ito, ang regular na serum na bitamina B12Ang mga sukat sa pagitan ng 2 hanggang 3 taon ay maaaring maging kapaki-

pakinabang.

5.8 Mga Impeksyon sa Genital Mycotic

Ang Dapagliflozin ay nagdaragdag ng panganib ng mga impeksyon sa genital mycotic. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng genital mycotic 

infection ay mas malamang na magkaroon ng genital mycotic infection [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)]. Subaybayan at gamutin nang 

naaangkop.

5.9 Mga Pagtaas sa Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C)

Ang mga pagtaas sa LDL-C ay nangyayari sa dapagliflozin [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)]. Subaybayan ang LDL-C at gamutin ayon sa pamantayan 

ng pangangalaga pagkatapos simulan ang XIGDUO XR.

5.10 Kanser sa pantog

Sa kabuuan ng 22 klinikal na pag-aaral, ang mga bagong diagnosed na kaso ng kanser sa pantog ay naiulat sa 10/6045 na pasyente (0.17%) na 

ginagamot ng dapagliflozin at 1/3512 na pasyente (0.03%) na ginagamot ng placebo/comparator. Matapos ibukod ang mga pasyente kung saan ang 

pagkakalantad sa pag-aaral ng gamot ay mas mababa sa isang taon sa oras ng diagnosis ng kanser sa pantog, mayroong 4 na kaso na may dapagliflozin 

at walang mga kaso na may placebo/comparator. Ang mga kadahilanan sa panganib ng kanser sa pantog at hematuria (isang potensyal na 

tagapagpahiwatig ng mga dati nang tumor) ay balanse sa pagitan ng mga armas ng paggamot sa baseline. Napakakaunting mga kaso upang matukoy 

kung ang paglitaw ng mga kaganapang ito ay nauugnay sa dapagliflozin.

Walang sapat na data upang matukoy kung ang dapagliflozin ay may epekto sa mga dati nang tumor sa pantog. Dahil dito, ang XIGDUO 
XR ay hindi dapat gamitin sa mga pasyenteng may aktibong kanser sa pantog. Sa mga pasyente na may naunang kasaysayan ng kanser sa 
pantog, ang mga benepisyo ng glycemic control kumpara sa hindi kilalang mga panganib para sa pag-ulit ng kanser sa XIGDUO XR ay 
dapat isaalang-alang.

5.11 Macrovascular na Kinalabasan

Walang mga klinikal na pag-aaral na nagtatag ng konklusyon na katibayan ng pagbabawas ng panganib ng macrovascular sa 
XIGDUO XR.
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6. MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na mahahalagang masamang reaksyon ay inilarawan sa ibaba at sa ibang lugar sa label:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Lactic Acidosis [tingnan moNaka-box na BabalaatMga Babala at Pag-iingat (5.1)] 
Hypotension [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.2)] Ketoacidosis [tingnan mo
Mga Babala at Pag-iingat (5.3)]

Acute Kidney Injury at Impairment in Renal Function [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.4)] 
Urosepsis at Pyelonephritis [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.5)]
Gamitin kasama ang mga Gamot na Kilalang Nagdudulot ng Hypoglycemia [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.6)] 

Bitamina B12Mga konsentrasyon [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.7)] Genital Mycotic Infections [tingnan mo

Mga Babala at Pag-iingat (5.8)]

Pagtaas sa Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.9)] Kanser sa 

pantog [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.10)]

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga adverse reaction rate na naobserbahan sa mga klinikal 

na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga 

rate na naobserbahan sa klinikal na kasanayan.

Dapagliflozin at Metformin hydrochloride

Ang data mula sa isang prespecified pool ng mga pasyente mula sa 8 panandaliang, placebo-controlled na pag-aaral ng dapagliflozin na kasabay ng metformin na agarang- o pinahabang-

release ay ginamit upang suriin ang kaligtasan. Kasama sa pool na ito ang ilang mga add-on na pag-aaral (metformin lamang at kasabay ng isang dipeptidyl peptidase-4 [DPP4] inhibitor at 

metformin, o insulin at metformin, 2 paunang kumbinasyon sa mga pag-aaral ng metformin, at 2 pag-aaral ng mga pasyenteng may cardiovascular disease [CVD] at type 2 diabetes na 

nakatanggap ng kanilang karaniwang paggamot [na may metformin bilang background therapy]). Para sa mga pag-aaral na may kasamang background therapy na may at walang metformin, 

ang mga pasyente lamang na nakatanggap ng metformin ang kasama sa 8-study placebo-controlled pool. Sa kabuuan ng 8 pag-aaral na ito, 983 mga pasyente ang ginagamot isang beses 

araw-araw na may dapagliflozin 10 mg at metformin at 1185 ay ginagamot ng placebo at metformin. Ang 8 pag-aaral na ito ay nagbibigay ng average na tagal ng pagkakalantad na 23 linggo. 

Ang ibig sabihin ng edad ng populasyon ay 57 taon at 2% ay mas matanda sa 75 taon. Limampu't apat na porsyento (54%) ng populasyon ay lalaki; 88% White, 6% Asian, at 3% Black o African 

American. Sa baseline, ang populasyon ay may diabetes sa average na 8 taon, ang ibig sabihin ng hemoglobin A1c (HbA1c) ay 8.4%, at ang renal function ay normal o bahagyang may 

kapansanan sa 90% ng mga pasyente at may katamtamang kapansanan sa 10% ng mga pasyente. at 3% Black o African American. Sa baseline, ang populasyon ay may diabetes sa average na 

8 taon, ang ibig sabihin ng hemoglobin A1c (HbA1c) ay 8.4%, at ang renal function ay normal o bahagyang may kapansanan sa 90% ng mga pasyente at may katamtamang kapansanan sa 

10% ng mga pasyente. at 3% Black o African American. Sa baseline, ang populasyon ay may diabetes sa average na 8 taon, ang ibig sabihin ng hemoglobin A1c (HbA1c) ay 8.4%, at ang renal 

function ay normal o bahagyang may kapansanan sa 90% ng mga pasyente at may katamtamang kapansanan sa 10% ng mga pasyente.

Ang kabuuang saklaw ng mga salungat na kaganapan para sa 8-pag-aaral, panandaliang, placebo-controlled na pool sa mga pasyente 
na ginagamot sa dapagliflozin 10 mg at metformin ay 60.3% kumpara sa 58.2% para sa placebo at metformin group. Ang paghinto ng 
therapy dahil sa masamang mga kaganapan sa mga pasyente na tumanggap ng dapagliflozin 10 mg at metformin ay 4% kumpara sa 
3.3% para sa placebo at metformin group. Ang pinakakaraniwang naiulat na mga kaganapan na humahantong sa paghinto at naiulat 
sa hindi bababa sa 3 mga pasyente na ginagamot ng dapagliflozin 10 mg at metformin ay ang kapansanan sa bato (0.7%), pagtaas ng 
creatinine ng dugo (0.2%), pagbaba ng clearance ng creatinine ng bato (0.2%), at urinary tract. impeksyon (0.2%).

Ang talahanayan 1 ay nagpapakita ng mga karaniwang masamang reaksyon na nauugnay sa paggamit ng dapagliflozin at metformin. Ang 
mga salungat na reaksyon na ito ay wala sa baseline, mas madalas na nangyari sa dapagliflozin at metformin kaysa sa placebo, at nangyari 
sa hindi bababa sa 2% ng mga pasyente na ginagamot sa alinman sa dapagliflozin 5 mg o dapagliflozin 10 mg.
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Talahanayan 1: Mga Salungat na Reaksyon sa mga Pag-aaral na Kinokontrol ng Placebo na Iniulat sa ≥2% ng mga Pasyenteng Ginagamot 

ng Dapagliflozin at Metformin

Masamang Reaksyon % ng mga Pasyente

Pool ng 8 Placebo-Controlled Studies
Placebo at
Metformin

Dapagliflozin
5 mg at

Metformin
N=410

Dapagliflozin
10 mg at
Metformin

N=983N=1185
Mga impeksyon sa mycotic na genital ng babae* 1.5 9.4 9.3
Nasopharyngitis 5.9 6.3 5.2
Mga impeksyon sa ihi† 3.6 6.1 5.5
Pagtatae 5.6 5.9 4.2
Sakit ng ulo 2.8 5.4 3.3
Mga impeksyong mycotic ng male genital‡ 0 4.3 3.6
Influenza 2.4 4.1 2.6
Pagduduwal 2.0 3.9 2.6
Sakit sa likod 3.2 3.4 2.5
Pagkahilo 2.2 3.2 1.8
Ubo 1.9 3.2 1.4
Pagtitibi 1.6 2.9 1.9
Dyslipidemia 1.4 2.7 1.5
Pharyngitis 1.1 2.7 1.5
Tumaas na pag-ihi§ 1.4 2.4 2.6
Hindi komportable sa pag-ihi 1.1 2.2 1.6

* Kabilang sa mga impeksyon sa genital mycotic ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat 
para sa mga babae: vulvovaginal mycotic infection, vaginal infection, genital infection, vulvovaginitis, fungal genital infection, vulvovaginal 
candidiasis, vulval abscess, genital candidiasis, at vaginitis bacterial. (N para sa mga babae: Placebo at metformin=534, dapagliflozin 5 mg at 
metformin=223, dapagliflozin 10 mg at metformin=430).

Kabilang sa mga impeksyon sa ihi ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat: impeksyon 

sa ihi, cystitis, pyelonephritis, urethritis, at prostatitis.

Kabilang sa mga impeksyon sa genital mycotic ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas ng iniulat para sa mga lalaki: balanitis,

fungal genital infection, balanitis candida, genital candidiasis, genital infection, posthitis, balanoposthitis. (N para sa mga lalaki: Placebo 
at metformin=651, dapagliflozin 5 mg at metformin=187, dapagliflozin 10 mg at metformin=553).

Ang pagtaas ng pag-ihi ay kinabibilangan ng mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat: pollakiuria, polyuria, at 

pagtaas ng ihi.

†

‡

§

Metformin hydrochloride

Sa mga pagsubok na monotherapy na kontrolado ng placebo ng metformin extended-release, ang pagtatae at pagduduwal/pagsusuka ay iniulat 

sa>5% ng mga pasyenteng ginagamot ng metformin at mas karaniwan kaysa sa mga pasyenteng ginagamot sa placebo (9.6% kumpara sa 2.6% para 

sa pagtatae at 6.5% kumpara sa 1.5 % para sa pagduduwal/pagsusuka). Ang pagtatae ay humantong sa paghinto ng pag-aaral ng gamot sa 0.6% ng 

mga pasyente na ginagamot ng metformin extended-release.
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Pool ng 12 Placebo-Controlled Studies para sa Dapagliflozin 5 at 10 mg 

Dapagliflozin

Ang data sa Talahanayan 2 ay nagmula sa 12 placebo-controlled na pag-aaral mula 12 hanggang 24 na linggo. Sa 4 na pag-aaral ang 
dapagliflozin ay ginamit bilang monotherapy, at sa 8 na pag-aaral ang dapagliflozin ay ginamit bilang add-on sa background na antidiabetic 
therapy o bilang kumbinasyon ng therapy sa metformin.tingnan moKlinikal na Pag-aaral (14)].

Ang mga datos na ito ay sumasalamin sa pagkakalantad ng 2338 mga pasyente sa dapagliflozin na may average na tagal ng 
pagkakalantad na 21 linggo. Ang mga pasyente ay nakatanggap ng placebo (N=1393), dapagliflozin 5 mg (N=1145), o dapagliflozin 
10 mg (N=1193) isang beses araw-araw. Ang ibig sabihin ng edad ng populasyon ay 55 taon at 2% ay mas matanda sa 75 taong 
gulang. Limampung porsyento (50%) ng populasyon ay lalaki; 81% ay Puti, 14% ay Asyano, at 3% ay Black o African American. Sa 
baseline, ang populasyon ay may diabetes sa average na 6 na taon, may average na HbA1c na 8.3%, at 21% ang nagkaroon ng 
microvascular complications ng diabetes. Ang baseline renal function ay normal o bahagyang may kapansanan sa 92% ng mga 
pasyente at may katamtamang kapansanan sa 8% ng mga pasyente (ibig sabihin eGFR 86 mL/min/1.73 m2).

Ang talahanayan 2 ay nagpapakita ng mga karaniwang masamang reaksyon na nauugnay sa paggamit ng dapagliflozin. Ang mga salungat na 
reaksyon na ito ay wala sa baseline, mas madalas na nangyari sa dapagliflozin kaysa sa placebo, at nangyari sa hindi bababa sa 2% ng mga 
pasyente na ginagamot sa alinman sa dapagliflozin 5 mg o dapagliflozin 10 mg.

Talahanayan 2: Mga Salungat na Reaksyon sa mga Pag-aaral na Kinokontrol ng Placebo na Iniulat sa ≥2% ng mga Pasyenteng Ginagamot 

ng Dapagliflozin

Masamang Reaksyon % ng mga Pasyente

Pool ng 12 Placebo-Controlled Studies
Placebo Dapagliflozin

5 mg
N=1145

Dapagliflozin
10 mg

N=1193N=1393
Mga impeksyon sa mycotic na genital ng babae* 1.5 8.4 6.9
Nasopharyngitis 6.2 6.6 6.3
Mga impeksyon sa ihi† 3.7 5.7 4.3
Sakit sa likod 3.2 3.1 4.2
Tumaas na pag-ihi‡ 1.7 2.9 3.8
Mga impeksyong mycotic ng male genital§ 0.3 2.8 2.7
Pagduduwal 2.4 2.8 2.5
Influenza 2.3 2.7 2.3
Dyslipidemia 1.5 2.1 2.5
Pagtitibi 1.5 2.2 1.9
Hindi komportable sa pag-ihi 0.7 1.6 2.1
Sakit sa sukdulan 1.4 2.0 1.7

* Kabilang sa mga impeksyon sa genital mycotic ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat para sa 

mga babae: vulvovaginal mycotic infection, vaginal infection, vulvovaginal candidiasis, vulvovaginitis, genital infection, genital candidiasis, fungal genital 

infection, vulvitis, genitourinary tract infection, vulval abscess at vaginitis bacterial. (N para sa mga babae: Placebo=677,

dapagliflozin 5 mg=581, dapagliflozin 10 mg=598).
† Kabilang sa mga impeksyon sa ihi ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat: impeksyon sa ihi,

cystitis,Escherichiaimpeksyon sa ihi, impeksyon sa genitourinary tract, pyelonephritis, trigonitis, urethritis, impeksyon sa bato, at 
prostatitis.
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‡ Ang pagtaas ng pag-ihi ay kinabibilangan ng mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas na iniulat: pollakiuria, polyuria, at 

pagtaas ng ihi.

Kabilang sa mga impeksyon sa genital mycotic ang mga sumusunod na masamang reaksyon, na nakalista sa pagkakasunud-sunod ng dalas ng iniulat para sa mga lalaki: balanitis,

fungal genital infection, balanitis candida, genital candidiasis, genital infection male, penile infection, balanoposthitis, 
balanoposthitis infective, genital infection, posthitis. (N para sa mga lalaki: Placebo=716, dapagliflozin 5 mg=564, dapagliflozin 10 
mg=595).

§

Pool ng 13 Placebo-Controlled Studies para sa Dapagliflozin 10 mg

Ang kaligtasan at pagpapaubaya ng dapagliflozin 10 mg ay nasuri din sa isang mas malaking pool na kinokontrol 
ng placebo. Pinagsama ng pool na ito ang 13 pag-aaral na kinokontrol ng placebo, kabilang ang 3 monotherapy 
na pag-aaral, 9 na add-on sa background na pag-aaral ng antidiabetic therapy, at isang paunang kumbinasyon sa 
pag-aaral ng metformin. Sa kabuuan ng 13 pag-aaral na ito, 2360 mga pasyente ang ginagamot isang beses araw-
araw na may dapagliflozin 10 mg para sa isang average na tagal ng pagkakalantad na 22 linggo. Ang ibig sabihin 
ng edad ng populasyon ay 59 taon at 4% ay mas matanda sa 75 taon. Limampu't walong porsyento (58%) ng 
populasyon ay lalaki; 84% ay Puti, 9% ay Asyano, at 3% ay Black o African American. Sa baseline, ang populasyon 
ay may diabetes sa average na 9 na taon, may average na HbA1c na 8.2%, at 30% ay nagkaroon ng microvascular 
disease.2).

Pagbaba ng volume

Ang Dapagliflozin ay nagdudulot ng osmotic diuresis, na maaaring humantong sa pagbawas sa dami ng intravascular. Ang mga 
masamang reaksyon na nauugnay sa pag-ubos ng volume (kabilang ang mga ulat ng dehydration, hypovolemia, orthostatic 
hypotension, o hypotension) ay ipinapakita sa Table 3 para sa 12-study at 13-study, short-term, placebo-controlled pools [tingnan mo 
Mga Babala at Pag-iingat (5.2)].

Talahanayan 3: Masamang Reaksyon ng Pagbaba ng Dami*sa Clinical Studies na may Dapagliflozin

Pool ng 12 Placebo-Controlled
Pag-aaral

Pool ng 13 Placebo-
Controlled Studies

Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Kabuuang populasyon 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%)

Subgroup n ng Pasyente (%)

Mga pasyente sa loop diuretics n=55
1 (1.8%)

n=40
0

n=31
3 (9.7%)

n=267
4 (1.5%)

n=236
6 (2.5%)

Mga pasyente na may katamtamang 
kapansanan sa bato na may eGFR 
-30 at <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%)

Mga pasyente -65 taong gulang 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%)

* Ang pag-ubos ng volume ay kinabibilangan ng mga ulat ng dehydration, hypovolemia, orthostatic hypotension, o hypotension.

Pagkasira ng Paggana ng Bato

Ang paggamit ng dapagliflozin ay nauugnay sa pagtaas ng serum creatinine at pagbaba sa eGFR (tingnan ang Talahanayan 4). Sa mga pasyente na may 

normal o bahagyang may kapansanan sa paggana ng bato sa baseline, ang serum creatinine at eGFR ay bumalik sa mga baseline na halaga sa Linggo 

24. Mga masamang reaksyon na nauugnay sa bato, kabilang ang pagkabigo sa bato at creatinine ng dugo
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Ang pagtaas, ay mas madalas sa mga pasyente na ginagamot sa dapagliflozin (tingnan ang Talahanayan 5). Ang mga matatandang pasyente at mga pasyente 

na may kapansanan sa pag-andar ng bato ay mas madaling kapitan sa mga salungat na reaksyon na ito (tingnan ang Talahanayan 5). Ang patuloy na pagbaba 

ng eGFR ay nakita sa mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa bato (eGFR 30 hanggang mas mababa sa

60 mL/min/1.73 m2).

Talahanayan 4: Mga Pagbabago sa Serum Creatinine at eGFR na Kaugnay ng Dapagliflozin sa Pool ng 12 
Placebo-Controlled Studies at Moderate Renal Impairment Study

Pool ng 12 Placebo-Controlled Studies
Placebo
N=1393

Dapagliflozin 5 mg
N=1145

Dapagliflozin 10 mg
N=1193

Baseline Mean Serum Creatinine (mg/dL) 0.853 0.860 0.847
eGFR (mL/min/1.73 m2) 86.0 85.3 86.7

Linggo 1 Pagbabago Serum Creatinine (mg/dL) − 0.003 0.029 0.041
eGFR (mL/min/1.73 m2) 0.4 − 2.9 − 4.1

Linggo 24 Pagbabago Serum Creatinine (mg/dL) − 0.005 − 0.001 0.001
eGFR (mL/min/1.73 m2) 0.8 0.8 0.3

Katamtamang Pag-aaral sa Paghina ng Bato

Placebo
N=84

Dapagliflozin 5 mg
N=83

Dapagliflozin 10 mg
N=85

Baseline Mean Serum Creatinine (mg/dL) 1.46 1.53 1.52
eGFR (mL/min/1.73 m2) 45.6 44.2 43.9

Linggo 1 Pagbabago Serum Creatinine (mg/dL) 0.01 0.13 0.18
eGFR (mL/min/1.73 m2) 0.5 − 3.8 − 5.5

Linggo 24 Pagbabago Serum Creatinine (mg/dL) 0.02 0.08 0.16
eGFR (mL/min/1.73 m2) 0.03 − 4.0 − 7.4

Linggo 52 Pagbabago Serum Creatinine (mg/dL) 0.10 0.06 0.15
eGFR (mL/min/1.73 m2) − 2.6 − 4.2 − 7.3

Talahanayan 5: Proporsyon ng mga Pasyenteng may Hindi bababa sa Isang Salungat na Reaksyon na Kaugnay ng Paghina ng Bato

Pool ng 6 Placebo-Controlled
Pag-aaral (hanggang 104 na linggo)*

Pool ng 9 Placebo-
Controlled Studies (hanggang sa

104 na linggo)†

Katangian ng Baseline Placebo Dapagliflozin
5 mg

Dapagliflozin
10 mg

Placebo Dapagliflozin
10 mg

Pangkalahatang populasyon

Mga pasyente (%) na may hindi bababa sa isang 

kaganapan

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 taong gulang at mas matanda Mga pasyente 

(%) na may hindi bababa sa isang kaganapan

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 at
<60 mL/min/1.73 m2

Mga pasyente (%) na may kahit isa

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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Pool ng 6 Placebo-Controlled
Pag-aaral (hanggang 104 na linggo)*

Pool ng 9 Placebo-
Controlled Studies (hanggang sa

104 na linggo)†

kaganapan

65 taong gulang at mas matanda 
at eGFR -30 at
<60 mL/min/1.73 m2

Mga pasyente (%) na may hindi bababa sa isang 

kaganapan

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

2 (4.9%) 3 (7.0%) 4 (11.4%) 27 (19.1%) 47 (35.1%)

* Subset ng mga pasyente mula sa pool ng 12 pag-aaral na kinokontrol ng placebo na may mga pangmatagalang extension. 

Subset ng mga pasyente mula sa pool ng 13 pag-aaral na kinokontrol ng placebo na may mga pangmatagalang extension.†

Ang kaligtasan ng dapagliflozin ay nasuri sa isang pag-aaral ng mga pasyente na may katamtamang kapansanan sa bato (eGFR 30 
hanggang mas mababa sa 60 mL/min/1.73 m.2). Sa pag-aaral na ito 13 mga pasyente ang nakaranas ng mga bali ng buto para sa mga 
tagal ng paggamot hanggang sa 104 na linggo. Walang naganap na bali sa pangkat ng placebo, 5 ang naganap sa pangkat ng 
dapagliflozin 5 mg, at 8 ang naganap sa pangkat ng dapagliflozin 10 mg. Walo sa 13 fracture na ito ay nasa mga pasyente na may 
baseline eGFR na 30 hanggang 45 mL/min/1.73 m.2. Labing-isa sa 13 bali ang naiulat sa loob ng unang 52 linggo. Walang maliwanag 
na pattern na may paggalang sa anatomic site ng bali.

Hypoglycemia

Ang dalas ng hypoglycemia sa pamamagitan ng pag-aaral [tingnan moKlinikal na Pag-aaral (14)] ay ipinapakita sa Talahanayan 6. Ang 
hypoglycemia ay mas madalas kapag ang dapagliflozin ay idinagdag sa sulfonylurea o insulin [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.6)].

Talahanayan 6: Insidente ng Major*at Minor†Hypoglycemia sa Placebo-Controlled Studies

Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Add-on sa Metformin*(24 na linggo) N=137 N=137 N=135

Major [n (%)] 0 0 0
Menor [n (%)] 0 2 (1.5) 1 (0.7)

Active Control Add-on sa Metformin versus 
Glipizide (52 linggo)

N=408 – N=406

Major [n (%)] 3 (0.7) – 0
Menor [n (%)] 147 (36.0) – 7 (1.7)
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Placebo Dapagliflozin 5
mg

Dapagliflozin 10
mg

Add-on sa DPP4 inhibitor (mayroon o walang 
Metformin) (24 na linggo)

N=226 – N=225

Major [n (%)] 0 – 1 (0.4)
Menor [n (%)] 3 (1.3) – 4 (1.8)

Add-on sa Insulin na mayroon o walang ibang mga 
OAD‡(24 na linggo)

N=197 N=212 N=196

Major [n (%)] 1 (0.5) 1 (0.5) 1 (0.5)
Menor [n (%)] 67 (34.0) 92 (43.4) 79 (40.3)

* Ang mga pangunahing yugto ng hypoglycemia ay tinukoy bilang mga sintomas ng episode na nangangailangan ng tulong mula sa labas (third party) dahil sa 

matinding kapansanan sa kamalayan o pag-uugali na may halaga ng glucose sa capillary o plasma na <54 mg/dL at agarang pagbawi pagkatapos ng 

paggamit ng glucose o glucagon.

Ang mga menor de edad na yugto ng hypoglycemia ay tinukoy bilang alinman sa isang sintomas na episode na may pagsukat ng capillary o plasma glucose <63 mg/dL 

anuman ang pangangailangan para sa panlabas na tulong, o isang asymptomatic na capillary o pagsukat ng glucose sa plasma <63 mg/dL na hindi kwalipikado bilang 

isang major episode.

OAD = oral antidiabetic therapy.

†

‡

Mga Impeksyon sa Genital Mycotic

Ang mga impeksyon sa genital mycotic ay mas madalas sa paggamot ng dapagliflozin. Ang genital mycotic infection ay naiulat 
sa 0.9% ng mga pasyente sa placebo, 5.7% sa dapagliflozin 5 mg, at 4.8% sa dapagliflozin 10 mg, sa 12-study placebo-
controlled pool. Ang paghinto sa pag-aaral dahil sa impeksyon sa genital ay nangyari sa 0% ng mga pasyente na ginagamot sa 
placebo at 0.2% ng mga pasyente na ginagamot sa dapagliflozin 10 mg. Ang mga impeksyon ay mas madalas na naiulat sa 
mga babae kaysa sa mga lalaki (tingnan ang Talahanayan 2). Ang pinakamadalas na naiulat na genital mycotic infection ay 
vulvovaginal mycotic infection sa mga babae at balanitis sa mga lalaki. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng genital 
mycotic infection ay mas malamang na magkaroon ng genital mycotic infection sa panahon ng pag-aaral kaysa sa mga walang 
naunang kasaysayan (10.0%, 23.1%, at 25.0% laban sa 0.8%, 5.9%, at 5.0% sa placebo, dapagliflozin. 5 mg,

Mga Reaksyon ng Hypersensitivity

Ang mga reaksyon ng hypersensitivity (hal., angioedema, urticaria, hypersensitivity) ay naiulat sa paggamot ng dapagliflozin. Sa kabuuan ng klinikal 

na programa, ang mga seryosong reaksyon ng anaphylactic at malubhang salungat na reaksyon sa balat at angioedema ay naiulat sa 0.2% ng mga 

pasyente na ginagamot ng comparator at 0.3% ng mga pasyente na ginagamot ng dapagliflozin. Kung mangyari ang mga reaksyon ng 

hypersensitivity, itigil ang paggamit ng dapagliflozin; gamutin ayon sa pamantayan ng pangangalaga at subaybayan hanggang sa malutas ang mga 

palatandaan at sintomas.

Mga Pagsusulit sa Laboratory

Pagtaas ng hematocrit

Dapagliflozin

Sa pool ng 13 pag-aaral na kinokontrol ng placebo, ang mga pagtaas mula sa baseline sa average na mga halaga ng hematocrit ay naobserbahan sa 

mga pasyente na ginagamot ng dapagliflozin simula sa Linggo 1 at nagpapatuloy hanggang sa Linggo 16, kapag ang maximum na pagkakaiba sa 

average mula sa baseline ay naobserbahan. Sa Linggo 24, ang ibig sabihin ng mga pagbabago mula sa baseline sa hematocrit ay
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− 0.33% sa placebo group at 2.30% sa dapagliflozin 10 mg group. Sa Linggo 24, ang mga halaga ng hematocrit
> 55% ang naiulat sa 0.4% ng mga pasyenteng ginagamot sa placebo at 1.3% ng mga pasyenteng ginagamot sa dapagliflozin na 10 mg.

Pagtaas sa Serum Inorganic Phosphorus

Dapagliflozin

Sa pool ng 13 pag-aaral na kinokontrol ng placebo, ang mga pagtaas mula sa baseline sa average na antas ng serum phosphorus ay iniulat sa 

Linggo 24 sa dapagliflozin na 10 mg na ginagamot na mga pasyente kumpara sa mga pasyente na ginagamot sa placebo (ang ibig sabihin ng mga 

pagtaas ng 0.13 mg/dL kumpara sa −0.04 mg/dL , ayon sa pagkakabanggit). Ang mas mataas na proporsyon ng mga pasyente na may markang 

mga abnormalidad sa laboratoryo ng hyperphosphatemia (≥5.6 mg/dL kung edad 17-65 o ≥5.1 mg/dL kung edad ≥66) ay iniulat sa dapagliflozin 10 

mg group kumpara sa placebo group sa Linggo 24 (1.7% kumpara sa 0.9%, ayon sa pagkakabanggit).

Pagtaas sa Low-Density Lipoprotein Cholesterol Dapagliflozin

Dapagliflozin

Sa pool ng 13 pag-aaral na kinokontrol ng placebo, ang mga pagbabago mula sa baseline sa average na halaga ng lipid ay iniulat sa mga pasyenteng 

ginagamot ng dapagliflozin kumpara sa mga pasyenteng ginagamot sa placebo. Ang average na porsyento ng pagbabago mula sa baseline sa Linggo 24 

ay 0.0% kumpara sa 2.5% para sa kabuuang kolesterol at −1.0% laban sa 2.9% para sa LDL cholesterol sa placebo at dapagliflozin 10 mg na grupo, ayon 

sa pagkakabanggit.

Bitamina B12Mga konsentrasyon

Metformin hydrochloride

Ang Metformin ay maaaring magpababa ng serum na bitamina B12mga konsentrasyon. Ang pagsukat ng mga hematologic parameter sa 
taunang batayan ay pinapayuhan sa mga pasyente sa XIGDUO XR at anumang maliwanag na abnormalidad ay dapat na angkop na 
maimbestigahan at pamahalaan [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.7)].

6.2 Karanasan sa Postmarketing 

Dapagliflozin

Ang mga karagdagang salungat na reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit ng dapagliflozin pagkatapos ng pag-apruba. Dahil ang mga 

reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak ang laki, sa pangkalahatan ay hindi posible na mapagkakatiwalaang 

tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng sanhi ng kaugnayan sa pagkakalantad sa droga.

-
-
-
-

Ketoacidosis [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.3)]
Acute Kidney Injury at Impairment in Renal Function [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.4)] Urosepsis 

at Pyelonephritis [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.5)] Padalos-dalos

Metformin hydrochloride

-Cholestatic, hepatocellular, at mixed hepatocellular na pinsala sa atay
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7. MGA INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Positibong Pagsusuri ng Glucose sa Ihi 

Dapagliflozin

Ang pagsubaybay sa glycemic control gamit ang urine glucose test ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng kumukuha ng SGLT2 inhibitors dahil 

ang SGLT2 inhibitors ay nagpapataas ng urinary glucose excretion at hahantong sa mga positibong urine glucose test. Gumamit ng mga 

alternatibong paraan upang masubaybayan ang glycemic control.

7.2 Panghihimasok sa 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) Assay 

Dapagliflozin

Ang pagsubaybay sa glycemic control na may 1,5-AG assay ay hindi inirerekomenda dahil ang mga sukat ng 1,5-AG ay hindi maaasahan sa pagtatasa ng 

glycemic control sa mga pasyenteng kumukuha ng SGLT2 inhibitors. Gumamit ng mga alternatibong paraan upang masubaybayan ang glycemic control.

7.3 Carbonic Anhydrase Inhibitor

Ang topiramate o iba pang carbonic anhydrase inhibitors (hal., zonisamide, acetazolamide o dichlorphenamide) ay kadalasang nagdudulot ng 
pagbaba sa serum bicarbonate at nag-udyok sa non-anion gap, hyperchloremic metabolic acidosis. Ang sabay-sabay na paggamit ng mga 
gamot na ito na may XIGDUO XR ay maaaring magpataas ng panganib para sa lactic acidosis. Isaalang-alang ang mas madalas na 
pagsubaybay sa mga pasyenteng ito.

7.4 Mga Gamot na Nakakabawas sa Pag-clear ng Metformin

Kasabay na paggamit ng mga gamot na nakakasagabal sa karaniwang renal tubular transport system na kasangkot sa renal 
elimination ng metformin (hal., organic cationic transporter-2 [OCT2] / multidrug at toxin extrusion [MATE] inhibitors tulad ng 
ranolazine, vandetanib, dolutegravir, at cimetidine) maaaring mapataas ang systemic exposure sa metformin at maaaring mapataas 
ang panganib para sa lactic acidosis[tingnan moClinical Pharmacology (12.3)]. Isaalang-alang ang mga benepisyo at panganib ng 
sabay na paggamit.

7.5 Alak
Ang alkohol ay kilala upang potentiate ang epekto ng metformin sa lactate metabolism. Babalaan ang mga pasyente laban sa labis na pag-
inom ng alak habang tumatanggap ng XIGDUO XR.

7.6 Gamitin kasama ng Iba pang mga 

Gamot Metformin hydrochloride

Ang ilang mga gamot ay maaaring magdulot ng hyperglycemia at maaaring humantong sa pagkawala ng glycemic control. Kasama sa mga 
gamot na ito ang thiazides at iba pang diuretics, corticosteroids, phenothiazines, thyroid products, estrogens, oral contraceptives, 
phenytoin, nicotinic acid, sympathomimetics, calcium channel blocking drugs, at isoniazid. Kapag ang mga naturang gamot ay ibinibigay sa 
isang pasyente na tumatanggap ng XIGDUO XR, ang pasyente ay dapat na obserbahan nang mabuti para sa pagkawala ng glycemic control. 
Kapag ang mga naturang gamot ay inalis mula sa isang pasyente na tumatanggap ng XIGDUO XR, ang pasyente ay dapat na bantayang 
mabuti para sa hypoglycemia.

Sa malusog na mga boluntaryo, ang mga pharmacokinetics ng metformin at propranolol, at ng metformin at ibuprofen ay hindi 
naapektuhan kapag pinagsama-sama sa mga pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng solong dosis.
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8. GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis C

Walang sapat at mahusay na kontroladong pag-aaral ng XIGDUO XR o ang mga indibidwal na bahagi nito sa mga buntis na kababaihan. 

Batay sa mga resulta ng reproductive at developmental toxicity studies sa mga hayop, ang dapagliflozin, isang bahagi ng XIGDUO XR, ay 

maaaring makaapekto sa renal development at maturation. Sa isang pag-aaral ng juvenile rat, ang pagtaas ng saklaw at/o kalubhaan ng 

renal pelvic at tubular dilatation ay makikita sa pinakamababang nasubok na dosis na humigit-kumulang 15 beses na klinikal na 

pagkakalantad mula sa isang 10 mg na dosis.

Ang mga kinalabasan na ito ay nangyari sa mga pagkakalantad sa droga sa mga panahon ng pag-unlad ng hayop na nauugnay sa huling bahagi ng 

ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis ng tao. Sa panahon ng pagbubuntis, isaalang-alang ang naaangkop na mga alternatibong therapy, lalo na 

sa ikalawa at ikatlong trimester. Ang XIGDUO XR ay dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-

katwiran sa potensyal na panganib sa fetus.

Dapagliflozin

Sa isang juvenile toxicity study, kapag ang dapagliflozin ay direktang inilagay sa mga batang daga mula postnatal day (PND) 21 hanggang 

PND 90 sa mga dosis na 1, 15, o 75 mg/kg/araw, ang pagtaas ng timbang sa bato at renal pelvic at tubular dilatation ay iniulat. sa lahat ng 

antas. Ang pagkakalantad sa pinakamababang nasubok na dosis ay 15 beses ang maximum na klinikal na dosis, batay sa AUC. Ang renal 

pelvic at tubular dilatation na naobserbahan sa mga juvenile na hayop ay hindi ganap na bumaliktad sa loob ng tinatayang 1 buwang 

panahon ng pagbawi. Sa isang pag-aaral sa pag-unlad ng prenatal at postnatal, ang mga maternal na daga ay na-dose mula sa ika-6 na araw 

ng pagbubuntis hanggang ika-21 araw ng paggagatas sa mga dosis na 1, 15, o 75 mg/kg/araw, at ang mga tuta ay hindi direktang nalantad.

nasa uteroat sa buong paggagatas. Ang pagtaas ng saklaw o kalubhaan ng renal pelvic dilatation ay na-obserbahan sa mga may sapat na 

gulang na supling ng mga ginagamot na dam sa 75 mg/kg/araw (ang maternal at pup dapagliflozin exposures ay 1415 beses at 137 beses, 

ayon sa pagkakabanggit, ang mga halaga ng tao sa klinikal na dosis). Ang mga pagbawas na nauugnay sa dosis sa mga bigat ng katawan ng 

tuta ay naobserbahan sa mga dosis na ≥1 mg/kg/araw (humigit-kumulang ≥19 beses ang klinikal na dosis). Walang masamang epekto sa mga 

endpoint ng pag-unlad ang nabanggit sa 1 mg/kg/araw, o humigit-kumulang 19 beses ang klinikal na dosis.

Sa mga pag-aaral ng pag-unlad ng embryo-fetal sa mga daga at kuneho, ang dapagliflozin ay pinangangasiwaan para sa mga agwat na tumutugma sa 

unang trimester na panahon ng organogenesis sa mga tao. Walang mga nakakalason sa pag-unlad na naobserbahan sa mga kuneho sa anumang 

nasubok na dosis. Sa mga daga, ang dapagliflozin ay hindi embryolethal o teratogenic sa mga dosis na hanggang 75 mg/kg/araw o 1441 beses ang 

maximum na klinikal na dosis na 10 mg. Sa mas mataas na dosis sa mga daga, ang mga malformations ng mga daluyan ng dugo, ribs, vertebrae, 

manubria, at mga pagkakaiba-iba ng skeletal sa mga fetus sa ≥150 mg/kg o 2344 beses ang 10 mg klinikal na dosis ay naobserbahan.

Metformin hydrochloride

Ang Metformin hydrochloride ay hindi nagdulot ng masamang epekto sa pag-unlad kapag pinangangasiwaan sa mga buntis na daga at kuneho ng Sprague Dawley 

hanggang sa 600 mg/kg/araw sa panahon ng organogenesis. Ito ay kumakatawan sa pagkakalantad ng humigit-kumulang 2- at 6 na beses sa isang 2000 mg na 

klinikal na dosis batay sa lugar ng ibabaw ng katawan (mg/m2) para sa mga daga at kuneho, ayon sa pagkakabanggit. Ang Metformin ay hindi teratogenic sa mga 

daga at kuneho sa mga dosis na hanggang 600 mg/kg/araw. Ito ay kumakatawan sa pagkakalantad ng humigit-kumulang 2 at 6 na beses ang MRHD na 2000 mg 

batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng katawan para sa mga daga at kuneho, ayon sa pagkakabanggit. Ang pagpapasiya ng mga konsentrasyon ng 

pangsanggol ay nagpakita ng isang bahagyang placental barrier sa metformin.
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8.3 Mga Inang nagpapasuso

Hindi alam kung ang XIGDUO XR ay excreted sa gatas ng tao. Sa mga pag-aaral na isinagawa sa mga indibidwal na sangkap, ang 

parehong dapagliflozin (naabot ang mga antas ng 0.49 beses na natagpuan sa maternal plasma) at metformin ay pinalabas sa 

gatas ng mga lactating na daga.

Ang data sa mga juvenile na daga na direktang nalantad sa dapagliflozin ay nagpakita ng panganib sa pagbuo ng bato (renal pelvic at 

tubular dilatation) sa panahon ng pagkahinog. Dahil ang pagkahinog ng bato ng tao ay nangyayari sa utero at sa unang 2 taon ng 

buhay kapag maaaring mangyari ang lactational exposure, maaaring may panganib sa pagbuo ng bato ng tao. Dahil maraming mga 

gamot ang pinalabas sa gatas ng tao at dahil sa potensyal para sa malubhang salungat na mga reaksyon sa mga sanggol na 

nagpapasuso mula sa dapagliflozin, ang isang desisyon ay dapat gawin kung itigil ang pag-aalaga o itigil ang XIGDUO XR, na 

isinasaalang-alang ang kahalagahan ng gamot sa ina.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng XIGDUO XR sa mga pasyenteng pediatric na wala pang 18 taong gulang ay hindi pa naitatag.

8.5 Paggamit ng Geriatric

XIGDUO XR

Walang XIGDUO XR na pagbabago sa dosis na inirerekomenda batay sa edad. Ang mas madalas na pagtatasa ng pag-andar ng bato ay 

inirerekomenda sa mga matatandang pasyente.

Dapagliflozin

Isang kabuuan ng 1424 (24%) ng 5936 na mga pasyente na ginagamot ng dapagliflozin ay 65 taong gulang pataas at 207 (3.5%) na mga pasyente ay 75 

taong gulang at mas matanda sa isang pool ng 21 double-blind, kinokontrol, klinikal na kaligtasan at pagiging epektibo ng mga pag-aaral ng 

dapagliflozin . Pagkatapos makontrol ang antas ng renal function (eGFR), ang efficacy ay pareho para sa mga pasyenteng wala pang 65 taong gulang at 

mga 65 taong gulang at mas matanda. Sa mga pasyenteng ≥65 taong gulang, isang mas mataas na proporsyon ng mga pasyente na ginagamot ng 

dapagliflozin ay nagkaroon ng masamang reaksyon na may kaugnayan sa pag-ubos ng volume at pagkabigo o pagkabigo sa bato kumpara sa mga 

pasyente na ginagamot sa placebo.tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.3)atMasamang Reaksyon (6.1)].

Metformin hydrochloride

Ang mga kinokontrol na klinikal na pag-aaral ng metformin ay hindi kasama ang sapat na bilang ng mga matatandang pasyente upang 
matukoy kung iba ang kanilang pagtugon kaysa sa mas batang mga pasyente, bagaman ang ibang naiulat na klinikal na karanasan ay hindi 
natukoy ang mga pagkakaiba sa mga tugon sa pagitan ng mga matatanda at kabataang pasyente. Ang Metformin ay kilala na malaki ang 
excreted ng bato at dahil ang panganib ng lactic acidosis na may metformin ay mas malaki sa mga pasyente na may katamtaman hanggang sa 
malubhang kapansanan sa bato. Sa pangkalahatan, ang pagpili ng dosis para sa isang matatandang pasyente ay dapat maging maingat, 
kadalasan ay nagsisimula sa mababang dulo ng hanay ng dosing, na sumasalamin sa mas mataas na dalas ng pagbaba ng hepatic, bato, o 
paggana ng puso, at ng magkakatulad na sakit o iba pang therapy sa gamot at ang mas mataas na panganib. ng lactic acidosis. Suriin ang pag-
andar ng bato nang mas madalas sa mga matatandang pasyente [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1),at Clinical Pharmacology (12.3)].

8.6 Mga Pasyenteng may Banal na Paghina ng Bato (eGFR ≥60 hanggang <90 mL/min/1.73 m2) 

Dapagliflozin

Ang pool ng 21 double-blind, active- at placebo-controlled na klinikal na kaligtasan at efficacy na pag-aaral (dapagliflozin bilang monotherapy o 
kasama ng iba pang mga antidiabetic na therapy) ay kasama ang 53% (4906/9339) ng mga pasyente na may banayad na kapansanan sa bato. 
Ang profile ng kaligtasan sa mga pasyente na may banayad na kapansanan sa bato ay katulad ng sa pangkalahatang populasyon.
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8.7 Hepatic Impairment

Ang paggamit ng metformin sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic ay nauugnay sa ilang mga kaso ng lactic acidosis. Ang XIGDUO 
XR ay hindi inirerekomenda sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

10. OVERDOSAGE

Dapagliflozin

Walang mga ulat ng labis na dosis sa panahon ng klinikal na programa ng pag-unlad para sa dapagliflozin. Kung sakaling ma-overdose, 
makipag-ugnayan sa Poison Control Center. Makatuwiran din na gumamit ng mga pansuportang hakbang ayon sa idinidikta ng klinikal na 
kalagayan ng pasyente. Ang pag-alis ng dapagliflozin sa pamamagitan ng hemodialysis ay hindi pa napag-aralan.

Metformin hydrochloride

Ang labis na dosis ng metformin hydrochloride ay naganap, kabilang ang paglunok ng mga halagang >50 gramo. Ang hypoglycemia ay 
naiulat sa humigit-kumulang 10% ng mga kaso, ngunit walang naitatag na sanhi ng kaugnayan sa metformin hydrochloride. Ang lactic 
acidosis ay naiulat sa humigit-kumulang 32% ng mga kaso ng overdose ng metformin.tingnan mo Mga Babala at Pag-iingat (5.1)]. Ang 
Metformin ay na-dialyzable na may clearance na hanggang 170 mL/min sa ilalim ng magandang kondisyon ng hemodynamic. Samakatuwid, 
ang hemodialysis ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pag-alis ng naipon na gamot mula sa mga pasyente kung saan 
pinaghihinalaan ang labis na dosis ng metformin.

11. PAGLALARAWAN

Ang XIGDUO XR (dapagliflozin at metformin HCl extended-release) na mga tablet ay naglalaman ng dalawang oral na 
antihyperglycemic na gamot na ginagamit sa pamamahala ng type 2 diabetes: dapagliflozin at metformin hydrochloride.

Dapagliflozin

Ang Dapagliflozin ay inilarawan sa kemikal bilang D-glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4- 
ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-, (1S)-, pinagsama-sama ng (2S)-1,2-propanediol, hydrate (1:1:1). Ang empirical formula 
ay C21H25ClO6•C3H8O2•H2O at ang bigat ng formula ay 502.98. Ang formula ng istruktura ay:

Metformin hydrochloride

Metformin hydrochloride (N,N-dimethylimidodicarbonimidic diamide hydrochloride) ay isang white to off-white crystalline 
compound na may molecular formula ng C4H11N5•HCl at isang molekular na timbang na 165.63. Ang Metformin hydrochloride 
ay malayang natutunaw sa tubig, bahagyang natutunaw sa alkohol, at halos hindi matutunaw sa acetone, eter, at chloroform. 
Ang pKang metformin ay 12.4. Ang pH ng isang 1% aqueous solution ng metformin hydrochloride ay 6.68. Ang formula ng 
istruktura ay:
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XIGDUO XR

Ang XIGDUO XR ay magagamit para sa oral administration bilang mga tableta na naglalaman ng katumbas ng 2.5 
mg dapagliflozin bilang dapagliflozin propanediol at 1000 mg metformin hydrochloride (XIGDUO XR 2.5mg/
1000mg), 5 mg dapagliflozin bilang dapagliflozin chloride propanediol at 5 mg DU hydrochloride. 500 mg), 
katumbas ng 5 mg dapagliflozin bilang dapagliflozin propanediol at 1000 mg metformin hydrochloride (XIGDUO 
XR 5 mg/1000 mg), katumbas ng 10 mg dapagliflozin bilang dapagliflozin propanediol at 500 mg IGDU 
hydrochloride (XIGDUO XR 5 mg/1000 mg) ), o katumbas ng 10 mg dapagliflozin bilang dapagliflozin propanediol 
at 1000 mg metformin hydrochloride (XIGDUO XR 10 mg/1000 mg).

Ang bawat film-coated na tablet ng XIGDUO XR ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: microcrystalline 
cellulose, lactose anhydrous, crospovidone, silicon dioxide, magnesium stearate, carboxymethylcellulose sodium, at 
hypromellose.

Ang film coatings ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, 
polyethylene glycol, at talc. Bukod pa rito, ang film coating para sa XIGDUO XR 5 mg/500 mg na tablet ay naglalaman ng 
FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF aluminum lake. Ang film coating para sa XIGDUO XR na 2.5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 
mg, 10 mg/500 mg, at 10 mg/1000 mg na tablet ay naglalaman ng mga iron oxide.

12. CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos 

XIGDUO XR

Pinagsasama ng XIGDUO XR ang dalawang antihyperglycemic agent na may mga pantulong na mekanismo ng pagkilos upang 
mapabuti ang glycemic control sa mga pasyenteng may type 2 diabetes: dapagliflozin, isang sodium-glucose cotransporter 2 
(SGLT2) inhibitor, at metformin hydrochloride, isang biguanide.

Dapagliflozin

Ang sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2), na ipinahayag sa proximal renal tubules, ay responsable para sa karamihan ng reabsorption ng 
na-filter na glucose mula sa tubular lumen. Ang Dapagliflozin ay isang inhibitor ng SGLT2. Sa pamamagitan ng pagpigil sa SGLT2, binabawasan 
ng dapagliflozin ang reabsorption ng na-filter na glucose at binabawasan ang renal threshold para sa glucose, at sa gayon ay pinapataas ang 
paglabas ng glucose sa ihi.

Metformin hydrochloride

Pinapabuti ng Metformin ang glucose tolerance sa mga pasyente na may type 2 diabetes, na nagpapababa ng parehong basal at postprandial plasma 

glucose. Binabawasan ng Metformin ang produksyon ng glucose sa hepatic, binabawasan ang pagsipsip ng glucose sa bituka, at pinapabuti ang 

sensitivity ng insulin sa pamamagitan ng pagtaas ng peripheral glucose uptake at paggamit. Ang Metformin ay hindi gumagawa ng hypoglycemia sa 

alinman sa mga pasyente na may type 2 na diyabetis o sa malusog na mga paksa, maliban sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari [tingnan moMga 

Babala at Pag-iingat (5.6)], at hindi nagiging sanhi ng hyperinsulinemia. Sa metformin therapy, ang pagtatago ng insulin ay nananatiling hindi 

nagbabago habang ang mga antas ng pag-aayuno ng insulin at ang pang-araw-araw na tugon ng insulin sa plasma ay maaaring aktwal na bumaba.
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12.2 Pharmacodynamics

Heneral

Dapagliflozin

Ang mga pagtaas sa dami ng glucose na pinalabas sa ihi ay sinusunod sa malusog na mga paksa at sa mga pasyente na may type 2 diabetes 
mellitus kasunod ng pangangasiwa ng dapagliflozin (tingnan ang Larawan 1). Ang mga dosis ng Dapagliflozin na 5 o 10 mg bawat araw sa mga 
pasyente na may type 2 diabetes mellitus sa loob ng 12 linggo ay nagresulta sa paglabas ng humigit-kumulang 70 gramo ng glucose sa ihi 
bawat araw. Ang isang malapit sa maximum na glucose excretion ay naobserbahan sa dapagliflozin araw-araw na dosis na 20 mg. Ang 
paglabas ng glucose sa ihi na ito kasama ng dapagliflozin ay nagreresulta din sa pagtaas ng dami ng ihi [tingnan moMasamang Reaksyon (6.1)].

Figure 1: Scatter Plot at Fitted Line of Change from Baseline in 24-Hour Urinary Glucose Dami kumpara 
sa Dapagliflozin Dose sa Healthy Subjects at Subjects na may Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) (Semi-Log 
Plot)

Electrophysiology ng puso

Ang Dapagliflozin ay hindi nauugnay sa makabuluhang pagpapahaba ng QTc interval sa pang-araw-araw na dosis hanggang sa 150 mg (15 beses ang 

inirekumendang dosis) sa isang pag-aaral ng mga malulusog na paksa. Bilang karagdagan, walang klinikal na makabuluhang epekto sa pagitan ng 

QTc ang naobserbahan pagkatapos ng mga solong dosis na hanggang sa 500 mg (50 beses ang inirekumendang dosis) dapagliflozin sa malusog na 

mga paksa.
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12.3 Pharmacokinetics

XIGDUO XR

Ang mga kumbinasyon ng XIGDUO XR na tablet ay itinuturing na bioequivalent sa coadministration ng kaukulang dosis ng 
dapagliflozin (FARXIGA®) at metformin hydrochloride extended-release (GLUCOPHAGE®XR) na pinangangasiwaan nang 
magkasama bilang mga indibidwal na tablet.

Ang pangangasiwa ng XIGDUO XR sa malusog na mga paksa pagkatapos ng isang karaniwang pagkain kumpara sa estado ng pag-aayuno ay nagresulta 

sa parehong lawak ng pagkakalantad para sa parehong dapagliflozin at metformin extended-release. Kung ikukumpara sa estado ng pag-aayuno, ang 

karaniwang pagkain ay nagresulta sa 35% na pagbawas at pagkaantala ng 1 hanggang 2 oras sa peak plasma concentrations ng dapagliflozin. Ang 

epektong ito ng pagkain ay hindi itinuturing na klinikal na makabuluhan. Ang pagkain ay walang nauugnay na epekto sa mga pharmacokinetics ng 

metformin kapag pinangangasiwaan bilang XIGDUO XR na mga kumbinasyon na tablet.

Pagsipsip

Dapagliflozin

Kasunod ng oral administration ng dapagliflozin, ang maximum na konsentrasyon sa plasma (Cmax) ay karaniwang natatamo sa loob ng 2 oras 
sa ilalim ng estado ng pag-aayuno. Ang Cmaxat ang mga halaga ng AUC ay nagdaragdag ng dosis nang proporsyonal sa pagtaas ng dosis ng 
dapagliflozin sa hanay ng therapeutic dosis. Ang ganap na oral bioavailability ng dapagliflozin pagkatapos ng pangangasiwa ng isang 10 mg na 
dosis ay 78%. Ang pangangasiwa ng dapagliflozin na may mataas na taba na pagkain ay nagpapababa sa C nitomax

hanggang sa 50% at pinahaba ang Tmaxng humigit-kumulang 1 oras, ngunit hindi binabago ang AUC kumpara sa estado ng pag-aayuno. Ang 
mga pagbabagong ito ay hindi itinuturing na klinikal na makabuluhan at ang dapagliflozin ay maaaring ibigay nang may pagkain o walang 
pagkain.

Metformin hydrochloride

Kasunod ng isang oral na dosis ng metformin extended-release, ang Cmaxay nakakamit na may median na halaga na 7 oras at hanay 
na 4 hanggang 8 oras. Ang lawak ng pagsipsip ng metformin (tulad ng sinusukat ng AUC) mula sa metformin extended-release tablet 
ay tumaas ng humigit-kumulang 50% kapag ibinigay kasama ng pagkain. Walang epekto ang pagkain sa Cmaxat Tmaxng metformin.

Pamamahagi

Dapagliflozin

Ang Dapagliflozin ay humigit-kumulang 91% na nakagapos sa protina. Ang pagbubuklod ng protina ay hindi binabago sa mga pasyente na may 

kapansanan sa bato o atay.

Metformin hydrochloride

Ang mga pag-aaral sa pamamahagi na may extended-release na metformin ay hindi isinagawa; gayunpaman, ang maliwanag na dami ng 
pamamahagi (V/F) ng metformin kasunod ng mga solong oral na dosis ng agarang-release na metformin na 850 mg ay may average na 654 ± 
358 L. Ang metformin ay hindi gaanong nakagapos sa mga protina ng plasma, sa kaibahan ng mga sulfonylurea, na higit sa 90% nakatali sa 
protina. Ang Metformin ay nahahati sa mga erythrocytes.

Metabolismo

Dapagliflozin

Ang metabolismo ng dapagliflozin ay pangunahing pinapamagitan ng UGT1A9; Ang CYP-mediated metabolism ay isang minor clearance 
pathway sa mga tao. Ang dapagliflozin ay malawakang na-metabolize, pangunahin upang magbunga ng dapagliflozin 3-O-
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glucuronide, na isang hindi aktibong metabolite. Dapagliflozin 3-O-glucuronide accounted para sa 61% ng isang 50 mg [14C]-
dapagliflozin na dosis at ito ang nangingibabaw na sangkap na nauugnay sa droga sa plasma ng tao.

Metformin hydrochloride

Ang mga intravenous single-dose na pag-aaral sa mga malulusog na paksa ay nagpapakita na ang metformin ay excreted nang 
hindi nagbabago sa ihi at hindi sumasailalim sa hepatic metabolism (walang metabolites ang natukoy sa mga tao) o biliary 
excretion.

Ang mga pag-aaral sa metabolismo na may pinahabang-release na mga tabletang metformin ay hindi isinagawa.

Pag-aalis
Dapagliflozin

Ang Dapagliflozin at mga kaugnay na metabolite ay pangunahing inalis sa pamamagitan ng renal pathway. Kasunod ng isang solong 50 mg na dosis ng [

14C]-dapagliflozin, 75% at 21% kabuuang radioactivity ay excreted sa ihi at feces, ayon sa pagkakabanggit. Sa ihi, wala pang 2% ng dosis ang nailalabas 

bilang pangunahing gamot. Sa mga dumi, humigit-kumulang 15% ng dosis ay pinalabas bilang pangunahing gamot. Ang ibig sabihin ng kalahating 

buhay ng terminal ng plasma (t½) para sa dapagliflozin ay humigit-kumulang 12.9 na oras kasunod ng isang solong oral na dosis ng dapagliflozin 10 mg.

Metformin hydrochloride

Ang clearance ng bato ay humigit-kumulang 3.5 beses na mas malaki kaysa sa clearance ng creatinine, na nagpapahiwatig na ang tubular 
secretion ay ang pangunahing ruta ng pag-aalis ng metformin. Kasunod ng oral administration, humigit-kumulang 90% ng hinihigop na 
gamot ay inalis sa pamamagitan ng renal route sa loob ng unang 24 na oras, na may plasma elimination half-life na humigit-kumulang 6.2 
oras. Sa dugo, ang kalahating buhay ng pag-aalis ay humigit-kumulang 17.6 na oras, na nagmumungkahi na ang erythrocyte mass ay 
maaaring isang kompartimento ng pamamahagi.

Mga Partikular na Populasyon

Pagkasira ng bato

Dapagliflozin

Sa steady-state (20 mg isang beses araw-araw na dapagliflozin sa loob ng 7 araw), ang mga pasyente na may type 2 diabetes na may banayad, 
katamtaman, o malubhang kapansanan sa bato (tulad ng tinutukoy ng eGFR) ay nagkaroon ng geometric mean systemic exposures ng 
dapagliflozin na 45%, 2.04- fold, at 3.03-fold na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit, kumpara sa mga pasyenteng may type 2 diabetes na 
may normal na renal function. Ang mas mataas na sistematikong pagkakalantad ng dapagliflozin sa mga pasyente na may type 2 diabetes 
mellitus na may kapansanan sa bato ay hindi nagresulta sa isang katumbas na mas mataas na 24 na oras na paglabas ng glucose. Ang steady-
state na 24-oras na urinary glucose excretion sa mga pasyente na may type 2 diabetes at banayad, katamtaman, at malubhang renal 
impairment ay 42%, 80%, at 90% na mas mababa, ayon sa pagkakabanggit, kaysa sa mga pasyente na may type 2 diabetes na may normal na 
renal function. . Ang epekto ng hemodialysis sa pagkakalantad ng dapagliflozin ay hindi alam [tingnan moDosis at Pangangasiwa (2.2), Mga 
Babala at Pag-iingat (5.1),atGamitin sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)].

Metformin hydrochloride

Sa mga pasyente na may nabawasan na pag-andar ng bato, ang plasma at kalahating buhay ng metformin sa dugo ay pinahaba at ang 
renal clearance ay nabawasan.tingnan moContraindications (4)atMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Hepatic Impairment

Dapagliflozin
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Sa mga pasyenteng may banayad at katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Classes A at B), ibig sabihin Cmaxat AUC ng dapagliflozin 
ay hanggang 12% at 36% na mas mataas, ayon sa pagkakabanggit, kumpara sa malusog na katugmang control subject kasunod ng single-dose 
administration ng 10 mg dapagliflozin. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi itinuturing na klinikal na makabuluhan. Sa mga pasyenteng may 
malubhang kapansanan sa atay (Child-Pugh Class C), ibig sabihin ay Cmaxat AUC ng dapagliflozin ay hanggang sa 40% at 67% na mas mataas, 
ayon sa pagkakabanggit, kumpara sa malusog na katugmang mga kontrol.

Metformin hydrochloride

Walang mga pharmacokinetic na pag-aaral ng metformin ang isinagawa sa mga pasyente na may kapansanan sa hepatic.

Geriatric

Dapagliflozin

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon, ang edad ay walang makabuluhang epekto sa klinika sa mga sistematikong 
pagkakalantad ng dapagliflozin; kaya, walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis.

Metformin hydrochloride

Ang limitadong data mula sa kinokontrol na pharmacokinetic na pag-aaral ng metformin sa malusog na matatandang paksa ay nagmumungkahi na ang 

kabuuang plasma clearance ng metformin ay nabawasan, ang kalahating buhay ay pinahaba, at Cmaxay nadagdagan, kumpara sa malusog na mga 

kabataang paksa. Mula sa mga datos na ito, lumilitaw na ang pagbabago sa mga pharmacokinetics ng metformin na may pagtanda ay pangunahing 

isinasaalang-alang ng isang pagbabago sa pag-andar ng bato.

Pediatric

Ang mga pharmacokinetics ng XIGDUO XR sa populasyon ng bata ay hindi pa napag-aralan.

Kasarian

Dapagliflozin

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon, ang kasarian ay walang makabuluhang epekto sa klinika sa mga 
sistematikong pagkakalantad ng dapagliflozin; kaya, walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis.

Metformin hydrochloride

Ang mga parameter ng pharmacokinetic ng Metformin ay hindi naiiba nang malaki sa pagitan ng mga malulusog na paksa at mga pasyente na 
may type 2 diabetes kapag nasuri ayon sa kasarian (lalaki=19, babae=16). Katulad nito, sa mga kinokontrol na klinikal na pag-aaral sa mga 
pasyente na may type 2 diabetes, ang antihyperglycemic na epekto ng metformin ay maihahambing sa mga lalaki at babae.

Lahi
Dapagliflozin

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon, ang lahi (Puti, Itim, o Asyano) ay walang makabuluhang epekto sa 
klinika sa mga sistematikong pagkakalantad ng dapagliflozin; kaya, walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis.

Metformin hydrochloride

Walang mga pag-aaral ng metformin pharmacokinetic parameter ayon sa lahi ang isinagawa. Sa kinokontrol na klinikal na 
pag-aaral ng metformin sa mga pasyenteng may type 2 diabetes, ang antihyperglycemic na epekto ay maihahambing sa 
Whites (n=249), Blacks (n=51), at Hispanics (n=24).
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Timbang ng katawan

Dapagliflozin

Batay sa pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon, ang timbang ng katawan ay walang makabuluhang epekto sa klinika sa mga 
sistematikong pagkakalantad ng dapagliflozin; kaya, walang inirerekumenda na pagsasaayos ng dosis.

Interaksyon sa droga

Ang mga partikular na pag-aaral sa pakikipag-ugnayan ng pharmacokinetic na gamot sa XIGDUO XR ay hindi pa isinagawa, kahit na ang mga 
naturang pag-aaral ay isinagawa kasama ang mga indibidwal na bahagi ng dapagliflozin at metformin.

In Vitro Assessment ng Mga Pakikipag-ugnayan sa 

Droga Dapagliflozin

Sa mga pag-aaral sa vitro, ang dapagliflozin at dapagliflozin 3-O-glucuronide ay hindi humadlang sa CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4, o 
sapilitan CYP 1A2, 2B6, o 3A4. Ang Dapagliflozin ay isang mahinang substrate ng aktibong transporter ng P-glycoprotein (P-gp), at 
ang dapagliflozin 3-O-glucuronide ay isang substrate para sa aktibong transporter ng OAT3. Ang dapagliflozin o dapagliflozin 3-O-
glucuronide ay hindi makabuluhang humadlang sa mga aktibong transporter ng P-gp, OCT2, OAT1, o OAT3. Sa pangkalahatan, ang 
dapagliflozin ay malamang na hindi makakaapekto sa mga pharmacokinetics ng sabay-sabay na pangangasiwa ng mga gamot na P-
gp, OCT2, OAT1, o OAT3 substrates.

Mga Epekto ng Iba Pang Gamot sa Metformin

Ipinapakita ng Talahanayan 7 ang epekto ng iba pang pinagsamang gamot sa metformin.

Talahanayan 7: Epekto ng Coadministered Drug sa Plasma Metformin Systemic Exposure

Pinagsamang Gamot
(Dose Regimen)*

Metformin
(Dose Regimen)*

Metformin

Baguhin†sa AUC‡ Baguhin†sa Cmax

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosing para sa mga sumusunod:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓9%§ ↓7%§

Furosemide (40 mg) 850 mg ↑15%§ ↑22%§

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

Ang mga gamot na inalis sa pamamagitan ng renal tubular secretion ay maaaring mapataas ang akumulasyon ng metformin[tingnan moMga Pakikipag-

ugnayan sa Droga (7.4)].

Cimetidine (400 mg) 850 mg ↑40% ↑60%
* Ang lahat ng metformin at co-administered na gamot ay ibinigay bilang solong dosis. †

Porsiyento ng pagbabago (may/walang co-administered na gamot at walang pagbabago = 0%); Ang ↑ at ↓ ay nagpapahiwatig ng pagtaas at pagbaba ng pagkakalantad,

ayon sa pagkakabanggit.

AUC = AUC(INF).
Ratio ng arithmetic means.

‡
§

Mga Epekto ng Metformin sa Iba Pang Gamot

Ipinapakita sa talahanayan 8 ang epekto ng metformin sa iba pang mga gamot na pinagsama-samang pinangangasiwaan.
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Talahanayan 8: Epekto ng Metformin sa Systemic Exposure ng Coadministered Drug

Pinagsamang Gamot
(Dose Regimen)*

Metformin
(Dose Regimen)*

Pinagsamang Gamot

Baguhin†sa AUC‡ Baguhin†sa Cmax

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosing para sa mga sumusunod:

Glyburide (5 mg) 850 mg ↓22%§ ↓37%§

Furosemide (40 mg) 850 mg ↓12%§ ↓31%§

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

Cimetidine (400 mg) 850 mg ↓5%¶ ↑1%
* Ang lahat ng metformin at co-administered na gamot ay ibinigay bilang solong dosis. †

Porsiyento ng pagbabago (may/walang co-administered na gamot at walang pagbabago = 0%); Ang ↑ at ↓ ay nagpapahiwatig ng pagtaas at pagbaba ng pagkakalantad,

ayon sa pagkakabanggit.

AUC = AUC(INF) maliban kung binanggit.
Ratio ng arithmetic means, p-value ng difference <0.05. Iniulat 
ng AUC(0-24 na oras).

‡
§
¶
# Ratio ng arithmetic means.

Mga Epekto ng Iba Pang Gamot sa Dapagliflozin

Ipinapakita sa talahanayan 9 ang epekto ng mga coadministered na gamot sa dapagliflozin. Walang mga pagsasaayos ng dosis ang inirerekomenda para sa 

dapagliflozin.

Talahanayan 9: Mga Epekto ng Mga Coadministered na Gamot sa Dapagliflozin Systemic Exposure

Pinagsamang Gamot
(Dose Regimen)*

Dapagliflozin
(Dose Regimen)*

Dapagliflozin

Baguhin†sa AUC‡ Baguhin†sa Cmax

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosing para sa mga sumusunod:

Mga Ahente ng Oral Antidiabetic

Metformin (1000 mg) 20 mg ↓1% ↓7%
Pioglitazone (45 mg) 50 mg 0% ↑9%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑8% ↓4%
Glimepiride (4 mg) 20 mg ↓1% ↑1%
Voglibose (0.2 mg tatlong beses araw-araw) 10 mg ↑1% ↑4%

Mga Ahente ng Cardiovascular

Hydrochlorothiazide (25 mg) 50 mg ↑7% ↓1%
Bumetanide (1 mg) 10 mg isang beses araw-araw

para sa 7 araw

↑5% ↑8%

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

Anti-infective na Ahente

Rifampin (600 mg isang beses araw-araw para sa 10 mg ↓22% ↓7%
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Pinagsamang Gamot
(Dose Regimen)*

Dapagliflozin
(Dose Regimen)*

Dapagliflozin

Baguhin†sa AUC‡ Baguhin†sa Cmax

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosing para sa mga sumusunod:

6 na araw)

Non-Steroidal Anti-inflammatory Agent

Mefenamic Acid (naglo-load ng dosis na 
500 mg na sinusundan ng 14 na dosis ng 
250 mg bawat 6 na oras)

10 mg ↑51% ↑13%

* Isang dosis maliban kung iba ang nabanggit. †

Porsiyento ng pagbabago (may/walang co-administered na gamot at walang pagbabago = 0%); Ang ↑ at ↓ ay nagpapahiwatig ng pagtaas at pagbaba ng pagkakalantad,

ayon sa pagkakabanggit.

AUC = AUC(INF) para sa mga gamot na ibinigay bilang solong dosis at AUC = AUC(TAU) para sa mga gamot na ibinigay sa maraming dosis.‡

Mga Epekto ng Dapagliflozin sa Iba Pang Gamot

Ipinapakita sa talahanayan 10 ang epekto ng dapagliflozin sa iba pang mga co-administered na gamot. Ang Dapagliflozin ay hindi makabuluhang 

nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng mga pinagsamang gamot.

Talahanayan 10: Mga Epekto ng Dapagliflozin sa Systemic Exposure ng Coadministered Drugs

Pinagsamang Gamot
(Dose Regimen)*

Dapagliflozin
(Dose Regimen)*

Pinagsamang Gamot

Baguhin†sa AUC‡ Baguhin†sa Cmax

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosing para sa mga sumusunod:

Mga Ahente ng Oral Antidiabetic

Metformin (1000 mg) 20 mg 0% ↓5%
Pioglitazone (45 mg) 50 mg 0% ↓7%
Sitagliptin (100 mg) 20 mg ↑1% ↓11%
Glimepiride (4 mg) 20 mg ↑13% ↑4%

Mga Ahente ng Cardiovascular

Hydrochlorothiazide (25 mg) 50 mg ↓1% ↓5%
Bumetanide (1 mg) 10 mg isang beses araw-araw

para sa 7 araw

↑13% ↑13%

Valsartan (320 mg) 20 mg ↑5% ↓6%
Simvastatin (40 mg) 20 mg ↑19% ↓6%
Digoxin (0.25 mg) 20 mg loading dose pagkatapos ay 

10 mg isang beses araw-araw

para sa 7 araw

0% ↓1%

Warfarin (25 mg) 20 mg loading dose pagkatapos ay 

10 mg isang beses araw-araw

para sa 7 araw
S-warfarin
R-warfarin

↑3%
↑6%

↑7%
↑8%

* Isang dosis maliban kung iba ang nabanggit.
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† Porsiyento ng pagbabago (may/walang co-administered na gamot at walang pagbabago = 0%); Ang ↑ at ↓ ay nagpapahiwatig ng pagtaas at pagbaba ng pagkakalantad,

ayon sa pagkakabanggit.

AUC = AUC(INF) para sa mga gamot na ibinigay bilang solong dosis at AUC = AUC(TAU) para sa mga gamot na ibinigay sa maraming dosis.‡

13. NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility 

XIGDUO XR

Walang mga pag-aaral sa hayop na isinagawa kasama ang XIGDUO XR upang suriin ang carcinogenesis, mutagenesis, o kapansanan 
sa pagkamayabong. Ang mga sumusunod na data ay batay sa mga natuklasan sa mga pag-aaral na may dapagliflozin at metformin 
nang paisa-isa.

Dapagliflozin

Ang Dapagliflozin ay hindi nagdulot ng mga tumor sa alinman sa mga daga o daga sa alinman sa mga dosis na nasuri sa 2-taong pag-aaral ng 
carcinogenicity. Ang mga oral na dosis sa mga daga ay binubuo ng 5, 15, at 40 mg/kg/araw sa mga lalaki at 2, 10, at 20 mg/kg/araw sa mga 
babae, at ang mga oral na dosis sa mga daga ay 0.5, 2, at 10 mg/kg/ araw para sa kapwa lalaki at babae. Ang pinakamataas na dosis na nasuri 
sa mga daga ay humigit-kumulang 72 beses (lalaki) at 105 beses (babae) ang klinikal na dosis na 10 mg/araw batay sa pagkakalantad sa AUC. 
Sa mga daga, ang pinakamataas na dosis ay humigit-kumulang 131 beses (lalaki) at 186 beses (babae) ang klinikal na dosis na 10 mg/araw 
batay sa pagkakalantad sa AUC.

Ang Dapagliflozin ay negatibo sa Ames mutagenicity assay at positibo sa isang serye ng in vitro clastogenicity assays sa 
pagkakaroon ng S9 activation at sa mga konsentrasyon na ≥100 μg/mL. Ang Dapagliflozin ay negatibo para sa clastogenicity sa 
isang serye ng mga in vivo na pag-aaral na sinusuri ang micronuclei o pag-aayos ng DNA sa mga daga sa pagkakalantad nang 
maramihan> 2100 beses ang klinikal na dosis.

Walang carcinogenicity o mutagenicity signal sa mga pag-aaral ng hayop, na nagmumungkahi na ang dapagliflozin ay hindi kumakatawan 
sa isang genotoxic na panganib sa mga tao.

Ang Dapagliflozin ay walang epekto sa pag-aasawa, pagkamayabong, o maagang pag-unlad ng embryonic sa ginagamot na lalaki o babaeng daga sa 

pagkakalantad na maramihang ≤1708 at 998 beses ang pinakamataas na inirerekumendang dosis ng tao sa mga lalaki at babae, ayon sa 

pagkakabanggit.

Metformin hydrochloride

Ang mga pangmatagalang pag-aaral ng carcinogenicity ay isinagawa sa mga daga (tagal ng dosis na 104 na linggo) at mga daga (tagal ng dosis 

na 91 na linggo) sa mga dosis hanggang sa at kabilang ang 900 at 1500 mg/kg/araw, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga dosis na ito ay 

parehong humigit-kumulang 4 na beses ang MRHD ng 2000 mg batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng katawan. Walang katibayan ng 

carcinogenicity na may metformin na natagpuan sa alinman sa lalaki o babaeng daga. Katulad nito, walang potensyal na tumorigenic na 

naobserbahan sa metformin sa mga lalaking daga. Gayunpaman, nagkaroon ng mas mataas na saklaw ng benign stromal uterine polyps sa 

mga babaeng daga na ginagamot sa 900 mg/kg/araw.

Walang katibayan ng mutagenic na potensyal ng metformin sa mga sumusunod na in vitro na pagsusuri: Ames test (S. 
typhimurium), gene mutation test (mouse lymphoma cells), o chromosomal aberrations test (human lymphocytes). Ang 
mga resulta sa in vivo mouse micronucleus test ay negatibo din.
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Ang fertility ng lalaki o babaeng daga ay hindi naapektuhan ng metformin kapag pinangangasiwaan sa mga dosis na kasing taas ng 

600 mg/kg/araw, na humigit-kumulang 3 beses ang MRHD batay sa mga paghahambing sa ibabaw ng katawan.

14. KLINIKAL NA PAG-AARAL

Walang mga klinikal na pag-aaral ng pagiging epektibo na isinagawa kasama ang XIGDUO XR na mga kumbinasyong tablet upang 
makilala ang epekto nito sa pagbawas ng HbA1c. Ang XIGDUO XR ay itinuturing na bioequivalent sa coadministered dapagliflozin at 
metformin hydrochloride extended-release (XR) tablets [tingnan moClinical Pharmacology (12.3)]. Ang mga kaugnay na pag-aaral ng 
bioavailability sa pagitan ng XIGDUO XR at coadministered dapagliflozin at metformin hydrochloride immediate-release (IR) na mga 
tablet ay hindi pa naisagawa. Ang metformin hydrochloride XR tablets at metformin hydrochloride IR tablets ay may magkatulad na 
lawak ng pagsipsip (tulad ng sinusukat ng AUC), habang ang pinakamataas na antas ng plasma ng XR tablet ay humigit-kumulang 
20%   na mas mababa kaysa sa mga IR tablet sa parehong dosis.

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng dapagliflozin at metformin XR na mga tablet ay pinag-aralan sa mga pasyenteng walang 
muwang sa paggamot na hindi sapat na kontrolado sa diyeta at ehersisyo lamang. Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng 
dapagliflozin at metformin IR o XR na mga tablet ay pinag-aralan sa mga pasyente na may type 2 diabetes na hindi sapat na 
nakontrol sa metformin at inihambing sa isang sulfonylurea (glipizide) kasama ng metformin. Ang paggamot na may dapagliflozin at 
metformin sa lahat ng mga dosis ay nagdulot ng klinikal na nauugnay at makabuluhang istatistikal na mga pagpapabuti sa HbA1c at 
fasting plasma glucose (FPG) kumpara sa placebo na pinagsama sa metformin (paunang o add-on na therapy). Ang mga 
pagbabawas ng HbA1c ay nakita sa mga subgroup kabilang ang kasarian, edad, lahi, tagal ng sakit, at baseline BMI.

14.1 Initial Combination Therapy na may Metformin Extended-Release

Isang kabuuan ng 1241 na mga pasyenteng walang muwang sa paggamot na may hindi sapat na kontroladong type 2 diabetes (HbA1c ≥7.5% 
at ≤12%) ang lumahok sa 2 aktibong kinokontrol na pag-aaral ng 24 na linggong tagal upang suriin ang kaligtasan at pagiging epektibo ng 
paunang therapy na may dapagliflozin 5 mg o 10 mg kasama ng metformin XR formulation.

Sa 1 pag-aaral, 638 mga pasyente ang na-randomize sa 1 sa 3 mga grupo ng paggamot kasunod ng 1 linggong lead-in na panahon: 
dapagliflozin 10 mg plus metformin XR (hanggang 2000 mg/araw), dapagliflozin 10 mg plus placebo, o metformin XR (up hanggang 2000 mg/
araw) kasama ang placebo. Ang dosis ng Metformin XR ay na-up-titrated linggu-linggo sa 500 mg na pagdaragdag, gaya ng pinahihintulutan, 
na may median na dosis na nakamit na 2000 mg.

Ang kumbinasyon ng paggamot ng dapagliflozin 10 mg kasama ang metformin XR ay nagbigay ng makabuluhang 
pagpapabuti sa istatistika sa HbA1c at FPG kumpara sa alinman sa mga monotherapy na paggamot at makabuluhang 
pagbawas sa timbang ng katawan kumpara sa metformin XR lamang (tingnan ang Talahanayan 11 at Larawan 2). Ang 
Dapagliflozin 10 mg bilang monotherapy ay nagbigay din ng mga makabuluhang pagpapabuti sa istatistika sa FPG at 
makabuluhang pagbawas sa timbang ng katawan kumpara sa metformin lamang at hindi mas mababa sa metformin XR 
monotherapy sa pagpapababa ng HbA1c.
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Talahanayan 11: Mga Resulta sa Linggo 24 (LCOF*) sa isang Active-Controlled Study ng Dapagliflozin Initial 
Combination Therapy kasama ang Metformin XR

Parameter ng Kahusayan Dapagliflozin
10 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
10 mg

Metformin
XR

N=211† N=219† N=208†

HbA1c (%)
Baseline (mean) 9.1 9.0 9.0
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 2.0 − 1.5 − 1.4

Pagkakaiba sa dapagliflozin (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 0.5§

(−0.7, −0.3)
Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 0.5§

(−0.8, −0.3)
0.0¶

(−0.2, 0.2)

Porsiyento ng mga pasyenteng nakakakuha ng HbA1c <7% ay 

naayos para sa baseline

46.6% 31.7% 35.2%

FPG (mg/dL)
Baseline (mean) 189.6 197.5 189.9

Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 60.4 − 46.4 − 34.8

Pagkakaiba sa dapagliflozin (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 13.9§

(−20.9, −7.0)
Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 25.5§

(−32.6, −18.5)
− 11.6#

(−18.6, −4.6)

Timbang ng Katawan (kg)

Baseline (mean) 88.6 88.5 87.2
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 3.3 − 2.7 − 1.4

Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 2.0§

(−2.6, −1.3)
− 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: huling obserbasyon (bago i-rescue para sa mga nasagip na pasyente) na dinala pasulong. †

‡
§
¶
# p-value <0.05.

Lahat ng randomized na pasyente na kumuha ng hindi bababa sa isang dosis ng double-blind study na gamot sa panandaliang double-blind period. Ang hindi bababa sa mga parisukat ay 

nangangahulugan na nababagay para sa baseline na halaga.

p-value <0.0001.
Hindi mas mababa kumpara sa metformin XR.
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Figure 2: Inayos ang Mean Change mula sa Baseline sa Paglipas ng Panahon sa HbA1c (%) sa isang 24-Linggo na 
Active-Controlled na Pag-aaral ng Dapagliflozin Initial Combination Therapy na may Metformin XR

Sa pangalawang pag-aaral, 603 mga pasyente ang na-randomize sa 1 sa 3 mga grupo ng paggamot kasunod ng 1-linggo na lead-in na 
panahon: dapagliflozin 5 mg plus metformin XR (hanggang 2000 mg/araw), dapagliflozin 5 mg plus placebo, o metformin XR ( hanggang 2000 
mg/araw) kasama ang placebo. Ang dosis ng Metformin XR ay na-up-titrated linggu-linggo sa 500 mg na pagdaragdag, gaya ng 
pinahihintulutan, na may median na dosis na nakamit na 2000 mg.

Ang kumbinasyon ng paggamot ng dapagliflozin 5 mg kasama ang metformin XR ay nagbigay ng makabuluhang 
pagpapabuti sa istatistika sa HbA1c at FPG kumpara sa alinman sa mga monotherapy na paggamot at makabuluhang 
pagbawas sa timbang ng katawan kumpara sa metformin XR lamang (tingnan ang Talahanayan 12).
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Talahanayan 12: Mga Resulta sa Linggo 24 (LOCF*) sa isang Active-Controlled Study ng Dapagliflozin Initial 
Combination Therapy kasama ang Metformin XR

Parameter ng Kahusayan Dapagliflozin
5 mg

+
Metformin XR

Dapagliflozin
5 mg

Metformin XR

N=194† N=203† N=201†

HbA1c (%)
Baseline (mean) 9.2 9.1 9.1
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 2.1 − 1.2 − 1.4

Pagkakaiba sa dapagliflozin (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 0.9§

(−1.1, −0.6)
Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 0.7§

(−0.9, −0.5)

Porsiyento ng mga pasyenteng nakakakuha ng HbA1c <7% ay 

naayos para sa baseline

52.4%¶ 22.5% 34.6%

FPG (mg/dL)
Baseline (mean) 193.4 190.8 196.7
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡)̀ − 61.0 − 42.0 − 33.6
Pagkakaiba sa dapagliflozin (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 19.1§

(−26.7, −11.4)

Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 27.5§

(−35.1, −19.8)

Timbang ng Katawan (kg)

Baseline (mean) 84.2 86.2 85.8
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 2.7 − 2.6 − 1.3

Pagkakaiba sa metformin XR (adjusted 
mean‡)
(95% CI)

− 1.4§

(−2.0, −0.7)

* LOCF: huling obserbasyon (bago i-rescue para sa mga nasagip na pasyente) na dinala pasulong. †

‡
§
¶

Lahat ng randomized na pasyente na kumuha ng hindi bababa sa isang dosis ng double-blind study na gamot sa panandaliang double-blind period. Ang hindi bababa sa mga parisukat ay 

nangangahulugan na nababagay para sa baseline na halaga.

p-value <0.0001.
p-value <0.05.

14.2 Add-On sa Agarang Pagpapalabas ng Metformin

Isang kabuuan ng 546 na mga pasyente na may type 2 diabetes na may hindi sapat na glycemic control (HbA1c ≥7% at ≤10%) ang lumahok sa 
isang 24 na linggo, placebo-controlled na pag-aaral upang suriin ang dapagliflozin kasama ng metformin. Ang mga pasyente sa metformin sa 
isang dosis na hindi bababa sa 1500 mg/araw ay randomized pagkatapos makumpleto ang isang 2-linggo, singleblind, placebo lead-in period. 
Kasunod ng lead-in period, ang mga kwalipikadong pasyente ay randomized sa dapagliflozin 5 mg, dapagliflozin 10 mg, o placebo bilang 
karagdagan sa kanilang kasalukuyang dosis ng metformin.
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Bilang karagdagan na paggamot sa metformin, ang dapagliflozin 10 mg ay nagbigay ng istatistikal na makabuluhang pagpapabuti sa HbA1c at FPG, at 

makabuluhang pagbawas sa timbang ng katawan kumpara sa placebo sa Linggo 24 (tingnan ang Talahanayan 13 at Larawan 3). Ang makabuluhang 

istatistika (p<0.05 para sa parehong mga dosis) ay nangangahulugan ng mga pagbabago mula sa baseline sa systolic na presyon ng dugo na may 

kaugnayan sa placebo kasama ang metformin ay −4.5 mmHg at −5.3 mmHg na may dapagliflozin 5 mg at 10 mg kasama ang metformin, ayon sa 

pagkakabanggit.

Talahanayan 13: Mga resulta ng isang 24 na Linggo (LOCF*) Pag-aaral na Kinokontrol ng Placebo ng Dapagliflozin sa Add-
On na Kumbinasyon sa Metformin

Parameter ng Kahusayan Dapagliflozin 10 mg
+

Metformin
N=135†

Dapagliflozin 5 mg
+

Metformin
N=137†

Placebo
+

Metformin
N=137†

HbA1c (%)
Baseline (mean) 7.9 8.2 8.1
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 0.8 − 0.7 − 0.3

Pagkakaiba sa placebo (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 0.5§

(−0.7, −0.3)
− 0.4§

(−0.6, −0.2)
Porsiyento ng mga pasyenteng nakakakuha ng HbA1c <7% ay 

naayos para sa baseline

40.6%¶ 37.5%¶ 25.9%

FPG (mg/dL)
Baseline (mean) 156.0 169.2 165.6
Baguhin mula sa baseline sa Linggo 24 
(naayos na mean‡)

− 23.5 − 21.5 − 6.0

Pagkakaiba sa placebo (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 17.5§

(−25.0, −10.0)
− 15.5§

(−22.9, −8.1)
Baguhin mula sa baseline sa Linggo 1 
(naayos na mean‡)

− 16.5§

(N=115)
− 12.0§

(N=121)
1.2

(N=126)
Timbang ng Katawan (kg)

Baseline (mean) 86.3 84.7 87.7
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 2.9 − 3.0 − 0.9

Pagkakaiba sa placebo (adjusted mean‡) 
(95% CI)

− 2.0§

(−2.6, −1.3)
− 2.2§

(−2.8, −1.5)
* LOCF: huling obserbasyon (bago i-rescue para sa mga nasagip na pasyente) na dinala pasulong. †

‡
§
¶

Lahat ng randomized na pasyente na kumuha ng hindi bababa sa isang dosis ng double-blind study na gamot sa panandaliang double-blind period. Ang hindi bababa sa mga parisukat ay 

nangangahulugan na nababagay para sa baseline na halaga.

p-value <0.00001 kumpara sa placebo + metformin. 
p-value <0.05 kumpara sa placebo + metformin.
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Figure 3: Inayos ang Mean Change mula sa Baseline sa Paglipas ng Panahon sa HbA1c (%) sa isang 24-Linggo na 
Placebo-Controlled na Pag-aaral ng Dapagliflozin sa Kumbinasyon sa Metformin

0 4 8 12 16

Linggo ng Pag-aaral

20 24 24(LOCF)

PLACEBO + METFORMIN
DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN

Kaliwang bahagi ng graph: Mga value para sa isinaayos na mean na pagbabago mula sa baseline batay sa isang longitudinal repeated measures model, kabilang ang 

mga randomized na paksa na nakakumpleto ng Short-Term Period na may parehong baseline at Linggo 24 na mga halaga ng HbA1C nang walang rescue. Right side 

graph para sa Linggo 24 (LOCF): Mga value para sa na-adjust na mean na pagbabago mula sa baseline at 95% CIs batay sa isang modelo ng ANCOVA, kabilang ang 

mga randomized na paksa na may baseline at hindi bababa sa isang post baseline HbA1c bago iligtas.

14.3 Aktibong Glipizide-Controlled Study Add-On sa Metformin Agarang Pagpapalabas

Isang kabuuan ng 816 na mga pasyente na may type 2 diabetes na may hindi sapat na glycemic control (HbA1c>6.5% at ≤10%) ay randomized sa isang 

52-linggo, glipizide-controlled, noninferiority na pag-aaral upang suriin ang dapagliflozin bilang add-on na therapy sa metformin. Ang mga pasyente sa 

metformin sa isang dosis ng hindi bababa sa 1500 mg / araw ay randomized kasunod ng isang 2-linggong placebo lead-in na panahon sa glipizide o 

dapagliflozin (5 o 2.5 mg, ayon sa pagkakabanggit) at na-titrated sa loob ng 18 linggo sa pinakamainam na glycemic effect ( FPG <110 mg/dL, <6.1 mmol/

L) o hanggang sa pinakamataas na antas ng dosis (hanggang sa glipizide 20 mg at dapagliflozin 10 mg) na pinahihintulutan ng mga pasyente. 

Pagkatapos noon, ang mga dosis ay pinananatiling pare-pareho, maliban sa downtitration upang maiwasan ang hypoglycemia.

Sa pagtatapos ng panahon ng titration, 87% ng mga pasyente na ginagamot ng dapagliflozin ay na-titrate sa maximum na dosis ng pag-aaral 
(10 mg) kumpara sa 73% na ginagamot sa glipizide (20 mg). Ang paggamot sa Dapagliflozin ay humantong sa isang katulad na pagbawas sa 
HbA1c mula sa baseline sa Linggo 52, kumpara sa glipizide, kaya nagpapakita ng hindi pagiging mababa (tingnan ang Talahanayan 14). Ang 
paggamot sa Dapagliflozin ay humantong sa isang makabuluhang pagbawas sa timbang ng katawan mula sa baseline sa Linggo 52 kumpara 
sa isang average na pagtaas sa timbang ng katawan sa pangkat ng glipizide. Ang ibig sabihin ng istatistikal (p<0.0001) ay ang pagbabago mula 
sa baseline sa systolic blood pressure na may kaugnayan sa glipizide plus metformin ay −5.0 mmHg na may dapagliflozin plus metformin.
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Talahanayan 14: Mga Resulta sa Linggo 52 (LOCF*) sa isang Aktibong Kinokontrol na Pag-aaral Paghahambing ng Dapagliflozin 
sa Glipizide bilang Add-On sa Metformin

Parameter ng Kahusayan Dapagliflozin
+

Metformin
N=400†

Glipizide
+

Metformin
N=401†

HbA1c (%)
Baseline (mean) 7.7 7.7
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 0.5 − 0.5

Pagkakaiba sa glipizide + metformin 
(adjusted mean‡) (95% CI)

0.0§
(−0.1, 0.1)

Timbang ng Katawan (kg)

Baseline (mean) 88.4 87.6
Baguhin mula sa baseline (naayos na mean‡) − 3.2 1.4
Pagkakaiba sa glipizide + metformin 
(adjusted mean‡) (95% CI)

− 4.7¶

(−5.1, −4.2)

* LOCF: ang huling obserbasyon ay dinala pasulong. †

‡
§
¶

Randomized at ginagamot na mga pasyente na may baseline at hindi bababa sa 1 postbaseline efficacy measurement. Ang hindi bababa sa mga 

parisukat ay nangangahulugan na nababagay para sa baseline na halaga.

Hindi mas mababa sa glipizide + metformin. 

p-value <0.0001.

16. KUNG PAANO ISUPPLIED/STORAGE AT HANDLING

Paano Ibinibigay

XIGDUO®Ang mga XR (dapagliflozin at metformin HCl extended-release) na mga tablet ay may mga marka sa isang gilid, 
malinaw sa reverse side, at available sa mga lakas at pakete na nakalista sa Talahanayan 15.

Talahanayan 15: Mga Presentasyon ng XIGDUO XR Tablet

Lakas ng Tablet Pinahiran ng Pelikula

Tableta
Kulay/Hugis

Tableta
Mga marka

Laki ng Pack NDC Code

2.5/1000 mg Banayad na kayumanggi sa

kayumanggi, biconvex,

hugis-itlog

"1074" at "2.5/1000"
debossed sa isang gilid 
at plain sa reverse side.

Bote ng 60 0310-6225-60

5/500 mg orange, biconvex,
hugis kapsula

"1070" at "5/500"
debossed sa isang gilid 
at plain sa reverse side.

Bote ng 30
Bote ng 500

0310-6250-30
0310-6250-50

5/1000 mg pink hanggang dark pink,

biconvex, hugis-itlog-

hugis

"1071" at "5/1000"
debossed sa isang gilid 
at plain sa reverse side.

Bote ng 30
Bote ng 60
Bote ng 90

Bote ng 400

0310-6260-30
0310-6260-60
0310-6260-90
0310-6260-40
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Lakas ng Tablet Pinahiran ng Pelikula

Tableta
Kulay/Hugis

Tableta
Mga marka

Laki ng Pack NDC Code

10/500 mg pink, biconvex,
hugis kapsula

"1072" at "10/500"
debossed sa isang gilid 
at plain sa reverse side.

Bote ng 30
Bote ng 500

0310-6270-30
0310-6270-50

10/1000 mg dilaw hanggang madilim

dilaw, biconvex,
hugis-itlog

"1073" at "10/1000"
debossed sa isang gilid 
at plain sa reverse side

Bote ng 30
Bote ng 90

Bote ng 400

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

Imbakan at Pangangasiwa

Mag-imbak sa 20°C hanggang 25°C (68°F hanggang 77°F); pinahihintulutan ang mga excursion sa pagitan ng 15°C at 30°C (59°F at 86°F) [tingnan ang 

USP Controlled Room Temperature].

17. IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Tingnan ang FDA-approved Patient Labeling (Medication Guide).

Mga tagubilin

Atasan ang mga pasyente na basahin ang Gabay sa Gamot bago simulan ang paggamot sa XIGDUO XR at basahin muli ito sa 
tuwing ang reseta ay na-renew.

Ipaalam sa mga pasyente ang mga potensyal na panganib at benepisyo ng XIGDUO XR at ng mga alternatibong paraan ng therapy. 
Ipaalam din sa mga pasyente ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tagubilin sa pagkain, regular na pisikal na aktibidad, pana-panahong 
pagsubaybay sa glucose sa dugo at pagsusuri sa HbA1c, pagkilala at pamamahala ng hypoglycemia at hyperglycemia, at pagtatasa ng mga 
komplikasyon ng diabetes. Payuhan ang mga pasyente na humingi kaagad ng medikal na payo sa mga panahon ng stress tulad ng lagnat, 
trauma, impeksyon, o operasyon, dahil maaaring magbago ang mga kinakailangan sa gamot.

Ipaalam sa mga pasyente na ang insidente ng hypoglycemia ay maaaring tumaas kapag ang XIGDUO XR ay idinagdag sa isang insulin 
secretagogue (hal., sulfonylurea) o insulin [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.6)].

Atasan ang pasyente na ipaalam kaagad sa kanyang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung siya ay buntis o planong magbuntis. 

Batay sa data ng hayop, ang XIGDUO XR ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus sa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis.

Atasan ang pasyente na ipaalam kaagad sa kanyang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung siya ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. 

Hindi alam kung ang XIGDUO XR ay nailabas sa gatas ng ina; gayunpaman, batay sa data ng hayop, ang XIGDUO XR ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga 

sanggol na nagpapasuso.

Ipaalam sa mga pasyente na ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na nauugnay sa paggamit ng XIGDUO XR ay mga babaeng 
genital mycotic infection, nasopharyngitis, impeksyon sa ihi, pagtatae, sakit ng ulo, pagduduwal, at pagsusuka.

Ituro sa mga pasyente na ang XIGDUO XR ay dapat lunukin nang buo at hindi durog o ngumunguya, at ang mga hindi aktibong sangkap ay 
maaaring paminsan-minsan ay maalis sa dumi bilang malambot na masa na maaaring maging katulad ng orihinal na tableta.

Atasan ang mga pasyente na uminom ng XIGDUO XR lamang ayon sa inireseta. Kung ang isang dosis ay napalampas, payuhan ang mga pasyente na 

inumin ito sa sandaling ito ay maalala maliban kung ito ay malapit na para sa susunod na dosis, kung saan ang mga pasyente ay dapat laktawan ang 

napalampas na dosis at uminom ng gamot sa susunod na regular na naka-iskedyul na oras. Payuhan ang mga pasyente na huwag uminom ng 2 tablet 

ng XIGDUO XR nang sabay-sabay, maliban kung iba ang itinuro ng kanilang healthcare provider.
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Lactic Acidosis

Ipaalam sa mga pasyente ang mga panganib ng lactic acidosis dahil sa bahagi ng metformin at ang mga sintomas at kondisyon nito na nag-uudyok sa 

pag-unlad nito [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)]. Payuhan ang mga pasyente na ihinto kaagad ang XIGDUO XR at agad na abisuhan ang 

kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang hindi maipaliwanag na hyperventilation, myalgia, malaise, hindi pangkaraniwang 

pagkakatulog, pagkahilo, mabagal o hindi regular na tibok ng puso, pakiramdam ng panlalamig (lalo na sa mga paa't kamay), o iba pang hindi tiyak na 

mga sintomas ay nangyayari. Ang mga sintomas ng gastrointestinal ay karaniwan sa panahon ng pagsisimula ng paggamot sa metformin at maaaring 

mangyari sa panahon ng pagsisimula ng XIGDUO XR therapy; gayunpaman, ipaalam sa mga pasyente na kumunsulta sa kanilang manggagamot kung 

sila ay magkaroon ng hindi maipaliwanag na mga sintomas. Bagama't ang mga sintomas ng gastrointestinal na nangyayari pagkatapos ng stabilization 

ay malamang na hindi nauugnay sa droga, ang ganitong paglitaw ng mga sintomas ay dapat suriin upang matukoy kung ito ay maaaring dahil sa lactic 

acidosis o iba pang malubhang sakit.

Payuhan ang mga pasyente laban sa labis na pag-inom ng alak habang tumatanggap ng XIGDUO XR [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)
].

Ipaalam sa mga pasyente ang kahalagahan ng regular na pagsusuri ng renal function at hematological parameter kapag 
tumatanggap ng paggamot na may XIGDUO XR [tingnan moContraindications (4)atMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Atasan ang mga pasyente na ipaalam sa kanilang doktor na umiinom sila ng XIGDUO XR bago ang anumang surgical o radiological 
procedure, dahil maaaring kailanganin ang pansamantalang paghinto ng XIGDUO XR hanggang sa makumpirma na ang renal 
function ay normal [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.1)].

Hypotension

Ipaalam sa mga pasyente na maaaring mangyari ang symptomatic hypotension sa XIGDUO XR at payuhan silang makipag-ugnayan sa kanilang healthcare 

provider kung makaranas sila ng mga ganitong sintomas [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.2)]. Ipaalam sa mga pasyente na ang pag-aalis ng tubig ay 

maaaring tumaas ang panganib para sa hypotension, at magkaroon ng sapat na paggamit ng likido.

Ketoacidosis

Ipaalam sa mga pasyente na ang ketoacidosis ay isang malubhang kondisyon na nagbabanta sa buhay. Ang mga kaso ng ketoacidosis ay naiulat sa 

panahon ng paggamit ng dapagliflozin. Turuan ang mga pasyente na suriin ang mga ketone (kung posible) kung ang mga sintomas na pare-pareho sa 

ketoacidosis ay nangyayari kahit na ang glucose sa dugo ay hindi tumaas. Kung ang mga sintomas ng ketoacidosis (kabilang ang pagduduwal, 

pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagkapagod, at hirap sa paghinga)mangyari, turuan ang mga pasyente na ihinto ang XIGDUO XR at humingi kaagad ng 

medikal na payo [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.3)].

Sakit sa bato

Ipaalam sa mga pasyente na ang talamak na pinsala sa bato ay naiulat sa paggamit ng dapagliflozin. Payuhan ang mga pasyente na humingi kaagad 

ng medikal na payo kung nabawasan nila ang paggamit ng bibig (dahil sa matinding karamdaman o pag-aayuno) o nadagdagan ang pagkawala ng 

likido (dahil sa pagsusuka, pagtatae, o labis na pagkakalantad sa init), dahil maaaring angkop na pansamantalang ihinto ang paggamit ng XIGDUO XR 

sa ang mga setting na iyon [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.4)].

Malubhang Impeksyon sa Urinary Tract

Ipaalam sa mga pasyente ang potensyal para sa impeksyon sa ihi, na maaaring malubha. Bigyan sila ng impormasyon tungkol sa 
mga sintomas ng impeksyon sa ihi. Payuhan silang humingi kaagad ng medikal na payo kung mangyari ang mga ganitong sintomas 
[tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.5)].

Genital Mycotic Infections sa mga Babae (hal., Vulvovaginitis)
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Ipaalam sa mga babaeng pasyente na ang vaginal yeast infection ay maaaring mangyari at bigyan sila ng impormasyon tungkol sa mga palatandaan 

at sintomas ng vaginal yeast infection. Payuhan sila ng mga opsyon sa paggamot at kung kailan dapat humingi ng medikal na payo [tingnan moMga 

Babala at Pag-iingat (5.8)].

Genital Mycotic Infections sa Mga Lalaki (hal., Balanitis)

Ipaalam sa mga lalaking pasyente na ang mga yeast infection sa ari ng lalaki (hal., balanitis o balanoposthitis) ay maaaring mangyari, lalo na 
sa mga pasyenteng may naunang kasaysayan. Bigyan sila ng impormasyon tungkol sa mga palatandaan at sintomas ng balanitis at 
balanoposthitis (pantal o pamumula ng glans o balat ng lalaki ng ari). Payuhan sila ng mga opsyon sa paggamot at kung kailan dapat 
humingi ng medikal na payo [tingnan moMga Babala at Pag-iingat (5.8)].

Mga Reaksyon ng Hypersensitivity

Ipaalam sa mga pasyente na ang mga seryosong reaksyon ng hypersensitivity (hal., urticaria at angioedema) ay naiulat na kasama ng mga 
bahagi ng XIGDUO XR. Payuhan ang mga pasyente na agad na mag-ulat ng anumang mga senyales o sintomas na nagmumungkahi ng 
reaksiyong alerhiya o angioedema, at huwag nang uminom ng gamot hanggang sa kumunsulta sila sa mga nagreresetang doktor.

Kanser sa pantog

Ipaalam sa mga pasyente na agad na iulat ang anumang mga palatandaan ng macroscopic hematuria o iba pang sintomas na posibleng nauugnay sa 

kanser sa pantog.

Mga Pagsusulit sa Laboratory

Dahil sa mekanismo ng pagkilos ng dapagliflozin, ang mga pasyente na kumukuha ng XIGDUO XR ay magsusuri ng positibo para sa glucose sa 

kanilang ihi.

GLUCOPHAGE®ay isang rehistradong trademark ng Merck Santé SAS, isang subsidiary ng Merck KGaA ng Darmstadt, 
Germany, na lisensyado sa Bristol-Myers Squibb Company.

FARXIGA®ay isang trademark ng pangkat ng mga kumpanya ng AstraZeneca.

Ibinahagi ni:

AstraZeneca Pharmaceuticals LP

Wilmington, DE 19850
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GABAY SA GAMOT
XIGDUO®XR (ZIG-DO-OH XR)

(dapagliflozin at metformin HCL extended-release)
Mga tableta

Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa XIGDUO XR? Ang XIGDUO 
XR ay maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:

- Lactic Acidosis. Ang Metformin, isa sa mga gamot sa XIGDUO XR, ay maaaring magdulot ng isang bihirang ngunit malubhang kondisyon na tinatawag na lactic acidosis 

(isang build-up ng acid sa dugo) na maaaring magdulot ng kamatayan. Ang lactic acidosis ay isang medikal na emerhensiya at dapat gamutin sa ospital.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas, na maaaring mga palatandaan ng lactic acidosis:

o
o
o
o
o
o
o
o

nakakaramdam ka ng lamig sa iyong mga kamay o paa 

nakakaramdam ka ng pagkahilo o pagkahilo

mayroon kang mabagal o hindi regular na tibok ng puso na 

nararamdaman mo nang mahina o pagod

mayroon kang hindi pangkaraniwang (hindi normal) pananakit ng 

kalamnan na nahihirapan kang huminga

nakakaramdam ka ng hindi pangkaraniwang pagkaantok o natutulog nang mas mahaba 

kaysa karaniwan mayroon kang pananakit ng tiyan, pagduduwal o pagsusuka

Karamihan sa mga taong nagkaroon ng lactic acidosis na may metformin ay may iba pang mga bagay na, kasama ng paggamit ng metformin, na humantong sa lactic acidosis. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod, dahil mayroon kang mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng lactic

acidosis na may XIGDUO XR kung ikaw ay:
o may mga malubhang problema sa bato o ang iyong mga bato ay apektado ng ilang mga pagsusuri sa x-ray na gumagamit ng injectable dye ay 

may mga problema sa atay

uminom ng alak nang madalas, o uminom ng maraming alak sa panandaliang pag-inom ng "binge".

ma-dehydrate (nawalan ng malaking halaga ng likido sa katawan). Ito ay maaaring mangyari kung ikaw ay may lagnat, pagsusuka, o pagtatae. Ang 

dehydration ay maaari ding mangyari kapag marami kang pawis sa aktibidad o ehersisyo at hindi umiinom ng sapat na likido

magpa-opera
magkaroon ng atake sa puso, matinding impeksyon, o stroke.

o
o
o

o
o

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa lactic acidosis mula sa metformin ay sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga problema sa

ang listahan sa itaas. Maaaring magpasya ang iyong doktor na ihinto ang iyong XIGDUO XR saglit kung mayroon kang alinman sa mga bagay na ito. 

Ang XIGDUO XR ay maaaring magkaroon ng iba pang malubhang epekto. Tingnan ang "Ano ang mga posibleng epekto ng XIGDUO XR?"

Ano ang XIGDUO XR?
- Ang XIGDUO XR ay naglalaman ng 2 de-resetang gamot na tinatawag na dapagliflozin (FARXIGA) at metformin HCl (GLUCOPHAGE). Ginagamit ang XIGDUO XR kasama ng 

diyeta at ehersisyo upang mapabuti ang kontrol ng asukal sa dugo (glucose) sa mga nasa hustong gulang na may type 2 diabetes kapag ang paggamot na may alinman 
sa dapagliflozin o metformin ay hindi nakontrol ang iyong asukal sa dugo.
Ang XIGDUO XR ay hindi para sa mga taong may type 1 diabetes.
Ang XIGDUO XR ay hindi para sa mga taong may diabetic ketoacidosis (nadagdagang ketones sa iyong dugo o 
ihi). Hindi alam kung ligtas at epektibo ang XIGDUO XR sa mga batang wala pang 18 taong gulang.

-
-
-

Sino ang hindi dapat kumuha ng XIGDUO XR? 

Huwag kumuha ng XIGDUO XR kung ikaw ay:

-
-

may katamtaman hanggang malubhang mga problema sa bato o nasa dialysis

ay allergic sa dapagliflozin, metformin HCl, o alinman sa mga sangkap sa XIGDUO XR. Tingnan ang dulo ng Gabay sa Gamot na ito para sa isang listahan ng 
mga sangkap sa XIGDUO XR. Sintomas ng aseryosoallergy reaksyon sa XIGDUO XR ay maaaring kabilang ang:

o pantal sa balat

nakataas na mga pulang patak sa iyong balat (mga pantal)

pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring maging sanhi ng kahirapan sa paghinga o paglunok
o
o

Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, ihinto ang pag-inom ng XIGDUO XR at makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider o pumunta kaagad sa pinakamalapit 
na emergency room ng ospital.

- ay may kondisyong tinatawag na metabolic acidosis o diabetic ketoacidosis (nadagdagang ketones sa iyong dugo o ihi).
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Ano ang dapat kong sabihin sa aking healthcare provider bago kumuha ng XIGDUO XR?

Bago ka kumuha ng XIGDUO XR, sabihin sa iyong healthcare provider kung ikaw ay:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

may type 1 diabetes o nagkaroon ng diabetic ketoacidosis ay may 
katamtaman hanggang malubhang mga problema sa bato
may mga problema sa atay

may kasaysayan ng mga impeksyon sa ihi o mga problema sa pag-ihi may 
mga problema sa puso, kabilang ang congestive heart failure ay 
magkakaroon ng operasyon
ay kumakain ng mas kaunti dahil sa sakit, operasyon o pagbabago sa iyong diyeta

mayroon o nagkaroon ng mga problema sa iyong pancreas, kabilang ang pancreatitis o operasyon sa iyong pancreas, madalas 
uminom ng alak, o uminom ng maraming alak sa panandaliang pag-inom ("binge" na pag-inom)
ay kukuha ng iniksyon ng dye o contrast agent para sa x-ray procedure. Maaaring kailanganing ihinto ang XIGDUO XR sa maikling panahon. Makipag-usap sa iyong 
healthcare provider tungkol sa kung kailan mo dapat ihinto ang XIGDUO XR at kung kailan mo dapat simulan muli ang XIGDUO XR. Tingnan ang "Ano ang 
pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa XIGDUO XR?"
ay magkakaroon ng operasyon at hindi makakain o makakainom ng marami. Ang XIGDUO XR ay kailangang ihinto sa maikling panahon. Makipag-usap sa iyong healthcare 
provider tungkol sa kung kailan mo dapat ihinto ang XIGDUO XR at kung kailan mo dapat simulan muli ang XIGDUO XR. Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang 
impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa XIGDUO XR?"
mayroon o nagkaroon ng kanser sa pantog

ay buntis o planong magbuntis. Maaaring mapinsala ng XIGDUO XR ang iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magbuntis, kausapin ang 
iyong healthcare provider tungkol sa pinakamahusay na paraan upang makontrol ang iyong asukal sa dugo.

ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Hindi alam kung ang XIGDUO XR ay pumasa sa iyong gatas ng suso. Makipag-usap sa iyong healthcare provider tungkol sa 
pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng XIGDUO XR.

-

-
-

-

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kabilang ang mga reseta at nabibiling gamot, bitamina, 
at mga herbal na suplemento.
Ang XIGDUO XR ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot at iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto sa paraan ng paggana ng XIGDUO XR. Lalo na sabihin sa iyong 

healthcare provider kung kukuha ka ng:

-
-
-
-
-

mga tabletas ng tubig (diuretics)

rifampin (ginagamit para gamutin o maiwasan ang tuberculosis) phenytoin o 

phenobarbital (ginagamit para kontrolin ang mga seizure) ritonavir (ginagamit 

para gamutin ang mga impeksyon sa HIV)

digoxin (ginagamit upang gamutin ang mga problema sa puso)

Tanungin ang iyong healthcare provider para sa isang listahan ng mga gamot na ito kung hindi ka sigurado kung ang iyong gamot ay nakalista sa itaas.

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Panatilihin ang isang listahan ng mga ito at ipakita ito sa iyo ng healthcare provider at parmasyutiko kapag kumuha ka ng bagong gamot.
Paano ako kukuha ng XIGDUO XR?
-
-
-

Kunin ang XIGDUO XR nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo ng iyong healthcare provider na kunin ito.

Huwag baguhin ang iyong dosis ng XIGDUO XR nang hindi nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.
Dalhin ang XIGDUO XR sa pamamagitan ng bibig ng 1 beses bawat araw kasama ng mga pagkain upang mapababa ang iyong pagkakataon na sumakit ang tiyan. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang 

pangkalusugan tungkol sa pinakamagandang oras ng araw para sa iyo.

Lunukin ng buo ang XIGDUO XR. Huwag durugin, gupitin, o nguyain ang XIGDUO XR.
Minsan maaari kang magpasa ng malambot na masa sa iyong dumi (dumi) na parang XIGDUO XR na mga tablet.
Kapag ang iyong katawan ay nasa ilalim ng ilang uri ng stress, tulad ng lagnat, trauma (tulad ng aksidente sa sasakyan), impeksyon, o operasyon, maaaring magbago ang 
dami ng gamot sa diabetes na kailangan mo. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung mayroon kang alinman sa mga kundisyong ito at sundin ang mga 
tagubilin ng iyong healthcare provider.
Manatili sa iyong iniresetang diyeta at ehersisyo na programa habang umiinom ng XIGDUO XR.
Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring gumawa ng ilang mga pagsusuri sa dugo bago mo simulan ang XIGDUO XR at sa panahon ng iyong paggamot.

Susuriin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong diyabetis gamit ang mga regular na pagsusuri sa dugo, kabilang ang iyong mga antas ng asukal sa dugo at iyong 

A1C. Sundin ang mga tagubilin ng iyong healthcare provider para sa paggamot sa mababang asukal sa dugo (hypoglycemia). Makipag-usap sa iyong healthcare provider kung ang mababang asukal 

sa dugo ay isang problema para sa iyo.

Kung napalampas mo ang isang dosis ng XIGDUO XR, inumin ito sa sandaling maalala mo. Kung malapit na ang oras para sa iyong susunod na dosis, laktawan ang napalampas na 
dosis at inumin ang gamot sa susunod na regular na nakaiskedyul na oras.

Kung masyado kang umiinom ng XIGDUO XR, tawagan ang iyong healthcare provider o pumunta kaagad sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

-
-
-

-
-
-
-

-

-
Ano ang dapat kong iwasan habang umiinom ng XIGDUO XR?

- Iwasan ang pag-inom ng alak nang madalas, o pag-inom ng maraming alak sa maikling panahon ("binge" na pag-inom). Maaari nitong palakihin ang iyong mga 
pagkakataong magkaroon ng malubhang epekto.

Ano ang mga posibleng side effect ng XIGDUO XR? Ang XIGDUO XR ay 
maaaring magdulot ng malubhang epekto kabilang ang:
Tingnan ang "Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa XIGDUO XR?”

- dehydration.Ang XIGDUO XR ay maaaring maging sanhi ng pagka-dehydrate ng ilang tao (ang pagkawala ng tubig sa katawan at asin). Ang pag-aalis ng tubig ay 

maaaring maging sanhi ng pagkahilo, pagkahilo, pagkahilo, o panghihina, lalo na kapag tumayo ka (orthostatic hypotension).

Maaari kang nasa mas mataas na panganib ng dehydration kung ikaw ay: o

may mababang presyon ng dugo

uminom ng mga gamot upang mapababa ang iyong presyon ng dugo, kabilang ang mga water pills (diuretics) ay 65 

taong gulang o mas matanda

o
o
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o
o

ay nasa low salt diet ay may 

mga problema sa bato

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang pag-aalis ng tubig kabilang ang kung gaano karaming likido ang dapat mong inumin 
araw-araw. ketoacidosis (nadagdagang mga ketone sa iyong dugo o ihi).Ang ketoacidosis ay nangyari sa mga taong maytype 1 diabetes o type 2 diabetes,sa panahon ng 
paggamot sa dapagliflozin, isa sa mga gamot sa XIGDUO XR. Ang ketoacidosis ay isang malubhang kondisyon, na maaaring kailanganing gamutin sa isang ospital. Ang ketoacidosis ay 
maaaring humantong sa kamatayan.Ang ketoacidosis ay maaaring mangyari sa XIGDUO XR kahit na ang iyong asukal sa dugo ay mas mababa sa 250 mg/dL. Itigil ang pag-
inom ng XIGDUO XR at tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas:

o

-

pagduduwal

pagsusuka

sakit ng tiyan (tiyan).

o
o

pagkapagod

problema sa paghingao
o

Kung nakakakuha ka ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng paggamot sa XIGDUO XR, kung maaari suriin ang mga ketone sa iyong ihi, kahit na ang iyong dugo

ang asukal ay mas mababa sa 250 mg/dL.

mga problema sa bato.Ang biglaang pinsala sa bato ay nangyari sa mga taong kumukuha ng XIGDUO XR. Kausapin kaagad ang iyong doktor kung ikaw ay: o

o
malubhang impeksyon sa ihi.Ang mga malubhang impeksyon sa ihi na maaaring humantong sa pag-ospital ay nangyari sa mga taong umiinom ng dapagliflozin, isa sa 
mga gamot sa XIGDUO XR. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga palatandaan o sintomas ng impeksyon sa ihi tulad ng nasusunog na pakiramdam 
kapag umiihi, isang pangangailangan na madalas na umihi, ang pangangailangang umihi kaagad, pananakit sa ibabang bahagi ng iyong tiyan (pelvis), o dugo sa ihi. 
Minsan ang mga tao ay maaari ding magkaroon ng lagnat, pananakit ng likod, pagduduwal o pagsusuka.
mababang asukal sa dugo (hypoglycemia).Kung umiinom ka ng XIGDUO XR kasama ng ibang gamot na maaaring magdulot ng mababang asukal sa dugo, tulad ng

-
bawasan ang dami ng pagkain o likidong iniinom mo halimbawa, kung ikaw ay may sakit at hindi makakain o
nagsisimula kang mawalan ng mga likido mula sa iyong katawan halimbawa, mula sa pagsusuka, pagtatae o sa sobrang tagal sa araw.

-

-
sulfonylureas o insulin, mas mataas ang iyong panganib na magkaroon ng mababang asukal sa dugo. Maaaring kailanganin na babaan ang dosis ng iyong sulfonylurea na gamot o 

insulin habang umiinom ka ng XIGDUO XR. Ang mga palatandaan at sintomas ng mababang asukal sa dugo ay maaaring kabilang ang:

o
o
o

sakit ng ulo
nanginginig o nakakaramdam ng 

pagkahilo

o
o
o

kahinaan
pagpapawisan

mabilis na tibok ng puso

o
o

pagkalito
antok

o
o

pagkamayamutin

gutom

- mababang bitamina B12(bitamina B12kakulangan).Ang paggamit ng metformin sa mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pagbaba sa dami ng bitamina B12sa iyong dugo, lalo na kung 

mayroon kang mababang bitamina B12mga antas bago. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang iyong 

bitamina B12mga antas.

vaginal yeast infection.Ang mga babaeng umiinom ng XIGDUO XR ay maaaring magkaroon ng vaginal yeast infection. Ang mga sintomas ng impeksyon sa vaginal yeast ay kinabibilangan ng:

o
o
o

-

amoy ng ari
puti o madilaw na discharge sa ari (maaaring bukol ang discharge o parang cottage cheese) 
pangangati ng ari

- yeast infection ng ari ng lalaki (balanitis).Ang mga lalaking umiinom ng XIGDUO XR ay maaaring magkaroon ng yeast infection sa balat sa paligid ng ari ng lalaki. Ang ilang mga lalaki 
na hindi tuli ay maaaring magkaroon ng pamamaga ng ari ng lalaki na nagpapahirap sa pagbawi ng balat sa paligid ng dulo ng ari ng lalaki. Ang iba pang mga sintomas ng yeast 
infection ng ari ng lalaki ay kinabibilangan ng:
o pamumula, pangangati, o pamamaga ng pantal ng 

ari ng ari ng lalaki

mabahong umaagos mula sa titi 
pananakit sa balat sa paligid ng ari

o
o
o
Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung ano ang gagawin kung magkaroon ka ng mga sintomas ng yeast infection sa ari o ari ng lalaki. Maaaring 

imungkahi ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na gumamit ka ng over-the-counter na gamot na antifungal. Makipag-usap kaagad sa iyong healthcare provider kung 

gumagamit ka ng over-the-counter na antifungal na gamot at hindi nawawala ang iyong mga sintomas.

nadagdagan ang mga taba sa iyong dugo (masamang kolesterol o LDL)-
- kanser sa pantog.Sa mga pag-aaral ng dapagliflozin sa mga taong may diyabetis, ang kanser sa pantog ay naganap sa iilan pang mga tao na umiinom ng dapagliflozin 

kaysa sa mga taong umiinom ng iba pang mga gamot sa diabetes. Napakakaunting mga kaso upang malaman kung ang kanser sa pantog ay nauugnay sa dapagliflozin. 

Hindi ka dapat uminom ng XIGDUO XR kung mayroon kang kanser sa pantog. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung mayroon kang alinman sa mga 

sumusunod na sintomas:

o
o

dugo o pulang kulay sa iyong ihi 
sakit habang umiihi ka

Ang pinakakaraniwang epekto ng XIGDUO XR ay kinabibilangan ng:
o vaginal yeast infection at yeast infections ng ari ng 

pagtatae
sakit ng ulo

o
o

barado o sipon at namamagang lalamunan 

pagduduwal at pagsusukao
o

Sabihin sa iyong healthcare provider o parmasyutiko kung mayroon kang anumang side effect na bumabagabag sa iyo o hindi nawawala.
Ito ay hindi lahat ng mga posibleng epekto ng XIGDUO XR. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko. Tawagan 
ang iyong healthcare provider para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.
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Paano ko dapat iimbak ang XIGDUO XR?

Itabi ang XIGDUO XR sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 68°F at 77°F (20°C at 25°C). 
Panatilihin ang XIGDUO XR at lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng XIGDUO XR
Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang Gabay sa Paggamot. Huwag gumamit ng XIGDUO XR para sa isang 
kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag ibigay ang XIGDUO XR sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon ka. Maaari itong 
makapinsala sa kanila.
Ang Gabay sa Gamot na ito ay nagbubuod ng pinakamahalagang impormasyon tungkol sa XIGDUO XR. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon, makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. 

Maaari mong tanungin ang iyong parmasyutiko o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa impormasyon tungkol sa XIGDUO XR na isinulat para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.xigduoxr.com o tumawag sa 1-800-236-9933

Ano ang mga sangkap ng XIGDUO XR?

Mga aktibong sangkap:dapagliflozin at metformin hydrochloride

Mga hindi aktibong sangkap:microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, crospovidone, silicon dioxide, magnesium stearate, 

carboxymethylcellulose sodium, at hypromellose.

Ang film coatings ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, at talc. Bukod 

pa rito, ang film coating para sa XIGDUO XR 5 mg/500 mg tablet ay naglalaman ng FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF Aluminum Lake at ang film 

coating para sa XIGDUO XR 2.5 mg/1000 mg, 5 mg/1000 mg, 10 mg/ 500 mg, at 10 mg/1000 mg tablet ay naglalaman ng mga iron oxide.

Ibinahagi ni: AstraZeneca Pharmaceuticals LP Wilmington, DE 19850

Ang Gabay sa Gamot na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Binago: 7/2017
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