
Qtern 5 mg/10 mg comprimate filmate
saxagliptin/dapagliflozin

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține 

informații importante pentru dumneavoastră.

-
-
-

Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei.

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
semnele lor de boală sunt aceleași cu ale dumneavoastră.
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse 

posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

-

Ce este în acest prospect:
1. Ce este Qtern și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Qtern
3. Cum să luați Qtern
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Qtern
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Qtern și pentru ce se utilizează

Qtern conține substanțele active saxagliptin și dapagliflozin. Fiecare aparține unui grup de 
medicamente numite „antidiabetice orale”.

-
-

Acest medicament este administrat pe cale orală pentru diabet.

Acest medicament este utilizat dacă diabetul dumneavoastră nu poate fi controlat cu alte medicamente orale 

pentru diabet, împreună cu dietă și exerciții fizice.

Qtern este utilizat pentru un tip de diabet numit „diabet zaharat de tip 2” la pacienții adulți (cu vârsta de 18 ani și 
peste). „Diabetul zaharat de tip 2” este tipul de diabet care începe de obicei când ești mai în vârstă. Dacă aveți diabet 
zaharat de tip 2, pancreasul nu produce suficientă insulină sau corpul dumneavoastră nu este capabil să utilizeze 
corect insulina pe care o produce. Acest lucru duce la un nivel ridicat de zahăr în sânge. Cele două substanțe active 
din Qtern acționează în moduri diferite pentru a ajuta la controlul nivelului de zahăr din sânge și pentru a elimina 
excesul de zahăr din organism prin urină.

Este important să urmați în continuare sfaturile referitoare la dietă și exerciții fizice, date de medicul dumneavoastră, pDho
arnm otactiAsktesauQntuerrsne:.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Qtern

- dacă sunteți alergic la saxagliptin, dapagliflozin sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6).
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- dacă ați avut o reacție alergică gravă la orice alte medicamente similare (de exemplu 
inhibitori DPP-4, cum ar fi sitagliptin, linagliptin, alogliptin sau inhibitori SGLT2 precum 
canagliflozin, empagliflozin) pe care le luați pentru a vă controla glicemia.

Nu luați Qtern dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră, 

farmacistul sau asistenta medicală înainte de a lua Qtern.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală înainte de a lua Qtern și în timpul tratamentului:

- dacă aveți „diabet zaharat de tip 1” (tipul care începe de obicei când sunteți tânăr și corpul 
dumneavoastră nu produce insulină).
dacă aveți sau ați avut o boală a pancreasului. 
dacă aveți o funcție renală redusă.
dacă aveți o afecțiune care reduce capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor, cum ar fi o 
boală precum SIDA sau de la medicamentele pe care le puteți lua după un transplant de organ. dacă aveți 
probleme hepatice moderate sau severe.
dacă aveți o scădere rapidă în greutate, vă simțiți rău sau vă simțiți rău, dureri de stomac, sete excesivă, 
respirație rapidă și profundă, confuzie, somnolență sau oboseală neobișnuită, un miros dulce pentru 
respirație, un gust dulce sau metalic în gură sau un alt gust miros de urină sau transpirație, contactați 
imediat un medic sau cel mai apropiat spital. Aceste simptome ar putea fi un semn de „cetoacidoză 
diabetică” – o problemă rară, dar gravă, uneori care pune viața în pericol, pe care o puteți avea în cazul 
diabetului zaharat din cauza nivelurilor crescute de „corpi cetonici” în urină sau sânge, observate în teste. 
Riscul de a dezvolta cetoacidoză diabetică poate fi crescut cu postul prelungit, consumul excesiv de alcool, 
deshidratare, reduceri bruște ale dozei de insulină sau o nevoie mai mare de insulină din cauza unei 
intervenții chirurgicale majore sau a unei boli grave.
dacă aveți sau ați avut o reacție gravă de hipersensibilitate sau sunteți suspectat. 
dacă aveți antecedente de boală cardiacă gravă.
dacă suferiți de insuficiență cardiacă sau aveți alți factori de risc pentru dezvoltarea insuficienței cardiace, 
cum ar fi probleme cu rinichii dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va sfătui cu privire la semnele și 
simptomele insuficienței cardiace. Simptomele pot include, dar nu se limitează la, creșterea dificultății 
respiratorii, creșterea rapidă a greutății și umflarea picioarelor (edem de pedală). Trebuie să vă sunați 
imediat medicul, farmacistul sau asistenta dacă prezentați oricare dintre aceste simptome.

dacă luați medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale (antihipertensive) și aveți antecedente de tensiune 
arterială scăzută (hipotensiune arterială). Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Alte medicamente 
și Qtern” de mai jos.
dacă aveți niveluri foarte ridicate de zahăr în sânge, ceea ce vă poate face deshidratat (pierdeți prea mult lichid 
corporal). Semne posibile de deshidratare sunt enumerate în partea de sus a secțiunii 4. Spuneți medicului 
dumneavoastră înainte de a începe să luați Qtern dacă aveți oricare dintre aceste semne.
dacă aveți sau dezvoltați greață (senzație de rău), vărsături sau febră sau dacă nu puteți mânca sau bea. 
Aceste condiții pot provoca deshidratare. Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați Qtern 
până când vă recuperați pentru a preveni deshidratarea.
dacă aveți adesea infecții ale tractului urinar sau aveți o infecție gravă a tractului urinar, inclusiv 
urosepsis sau pielonefrită, care poate provoca febră și/sau frisoane, senzație de arsură la 
trecerea apei (urinat), sânge în urină, dureri de spate sau lateral. Trebuie să vă sunați imediat 
medicul, farmacistul sau asistenta dacă prezentați oricare dintre aceste simptome.

dacă aveți 75 de ani sau mai mult.
dacă luați un medicament pentru scăderea zahărului din sânge, cum ar fi insulina sau 
sulfonilureea. dacă luați un alt medicament pentru diabet care conține „pioglitazonă”.
dacă aveți o creștere a cantității de globule roșii din sângele dumneavoastră, observată în teste.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta 

medicală înainte de a lua Qtern.

Leziunile cutanate diabetice (leziuni ale pielii, cum ar fi răni sau ulcere) sunt o complicație frecventă a diabetului. S-
au observat erupții cutanate atât la saxagliptin, cât și la dapagliflozin atunci când sunt administrate separat (vezi 
pct. 4). Vi se recomandă să urmați recomandările de îngrijire a pielii pe care vi le oferă medicul sau asistenta. 
Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă întâmpinați vezicule ale pielii, deoarece poate fi un semn pentru o 
afecțiune numită pemfigoid bulos. Medicul dumneavoastră vă poate cere să opriți Qtern.

Ca și pentru toți pacienții diabetici, este important să vă verificați picioarele în mod regulat și să respectați orice alt 
sfat cu privire la îngrijirea picioarelor, dat de medicul dumneavoastră.

Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă dezvoltați o combinație de simptome de durere, 
sensibilitate, roșeață sau umflare a organelor genitale sau a zonei dintre organele genitale și anus cu febră 
sau senzație generală de rău. Aceste simptome ar putea fi un semn al unei infecții rare, dar grave sau chiar 
care pune viața în pericol, numită fasciită necrozantă a perineului sau gangrena lui Fournier care distruge 
țesutul de sub piele. Cangrena lui Fournier trebuie tratată imediat.

Funcția rinichilor
Rinichii dumneavoastră trebuie verificați înainte de a începe să luați și în timp ce luați acest medicament.

Teste de urină

Datorită modului în care funcționează Qtern, urina dumneavoastră va fi testată pozitiv pentru zahăr în timp ce luați acest 

medicament.

Copii si adolescenti
Qtern nu este recomandat copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani, deoarece nu a fost 
studiat la acești pacienți.

Alte medicamente și Qtern
Spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice 

alte medicamente.

Mai ales spuneți medicului dumneavoastră:

- dacă luați un medicament folosit pentru a crește cantitatea de apă pe care o eliminați din organism (diuretic). 
Medicul dumneavoastră vă poate cere să încetați să luați Qtern. Posibilele semne ale pierderii prea multor lichide din 
organism sunt enumerate în partea de sus a secțiunii 4.
dacă utilizați medicamente care conțin oricare dintre următoarele substanțe active:-
- Carbamazepină, fenobarbital sau fenitoină. Acestea pot fi utilizate pentru a controla crizele (crisele) sau 

durerea cronică.
- Dexametazonă – un medicament steroid. Acesta poate fi utilizat pentru a trata inflamația în diferite 

părți ale corpului și organe.
- Rifampicina. Acesta este un antibiotic utilizat pentru a trata infecții precum tuberculoza.
- Ketoconazol. Acesta poate fi utilizat pentru a trata infecțiile fungice.
- Diltiazem. Acesta este un medicament utilizat pentru tratarea anginei (dureri în piept) și pentru scăderea tensiunii arteriale.

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua Qtern.

Sarcina și alăptarea



Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului pentru sfatul înainte de a lua acest medicament. Qtern nu este recomandat în timpul 
sarcinii și medicul dumneavoastră vă va cere să încetați să luați acest medicament dacă rămâneți gravidă. Discutați cu 
medicul dumneavoastră despre cel mai bun mod de a vă controla glicemia în timp ce sunteți gravidă.

Nu trebuie să utilizați Qtern dacă alăptați. Nu se știe dacă acest medicament trece în laptele 
matern uman. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă doriți sau alăptați înainte de a lua acest 
medicament.

Conducerea și folosirea utilajelor
Nu se așteaptă ca Qtern să vă afecteze capacitatea de a conduce o mașină sau de a folosi unelte sau utilaje. Dacă vă simțiți amețit 

în timp ce luați Qtern, nu conduceți vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje. Utilizarea acestui medicament poate determina 

scăderea prea scăzută a nivelului zahărului din sânge (hipoglicemie), ceea ce poate provoca simptome precum tremurături, 

transpirație și modificarea vederii și vă poate afecta capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Qtern conține lactoză
Qtern conține lactoză (zahăr din lapte). Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele 
zaharuri, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Conținut de sodiu
Qtern conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per doză, adică este practic „fără sodiu”.

3. Cum să luați Qtern

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Verificați cu medicul dumneavoastră, 

farmacistul sau asistenta dacă nu sunteți sigur.

Cât de mult să ia
Doza recomandată este de un comprimat pe zi.-

Luând acest medicament
-
-
-

Înghițiți comprimatul întreg cu o jumătate de pahar cu apă. 
Puteți lua comprimatul cu sau fără alimente.
Puteți lua comprimatul în orice moment al zilei. Cu toate acestea, încercați să o luați la aceeași oră în 
fiecare zi. Acest lucru vă va ajuta să vă amintiți să o luați.

Medicul dumneavoastră vă poate prescrie alte medicamente pentru a reduce cantitatea de zahăr din sânge. Amintiți-vă să luați alte 

medicamente, așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Acest lucru vă va ajuta să obțineți cele mai bune rezultate pentru sănătatea 

dumneavoastră.

Dietă și exerciții fizice

Pentru a vă controla diabetul, trebuie să țineți în continuare dietă și exerciții fizice, chiar și atunci când luați acest 
medicament. Prin urmare, este important să urmați în continuare sfaturile despre dietă și exerciții fizice de la 
medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta. În special, dacă urmați o dietă de control al greutății pentru 
diabetici, continuați să o urmați în timp ce luați Qtern.



Dacă luați mai mult Qtern decât trebuie
Dacă luați mai multe comprimate Qtern decât trebuie, discutați cu un medic sau mergeți imediat la spital. Luați cu 
dumneavoastră pachetul de medicamente.

Dacă uitaţi să luaţi Qtern
Ce trebuie să faceți dacă uitați să luați un comprimat.

- Dacă au trecut mai puțin de 12 ore de când ar fi trebuit să luați doza, luați o doză de Qtern 
imediat ce vă amintiți. Apoi luați următoarea doză la ora obișnuită.
Dacă au trecut mai mult de 12 ore de când ar fi trebuit să luați doza, săriți peste doza omisă. 
Apoi luați următoarea doză la ora obișnuită.
Nu luați o doză dublă de Qtern pentru a compensa doza uitată.

-

-

Dacă încetați să luați Qtern
Nu încetați să luați Qtern fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. Glicemia dumneavoastră poate crește 
fără acest medicament.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Unele simptome necesită asistență medicală imediată:
Opriți administrarea Qtern și consultați imediat un medic dacă observați oricare dintre următoarele reacții 
adverse grave:

- Simptome ale unei reacții alergice grave observate rar (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane), 
care pot include:

- Eczemă
- Pete roșii în relief pe piele (urticarie)
- Umflarea feței, buzelor, limbii și gâtului care poate provoca dificultăți de respirație sau

înghițind.
Medicul dumneavoastră vă poate prescrie un medicament pentru a trata reacția dumneavoastră alergică și un alt medicament pentru diabetul 

dumneavoastră.

- Pancreatită, observată mai puțin frecvent (poate afecta până la 1 din 100 de persoane): durere 
severă și persistentă în abdomen (zona stomacului) care poate ajunge până la spate, precum și 
greață și vărsături, deoarece ar putea fi un semn al unui pancreas inflamat .

- Deshidratare (pierderea prea multor lichide din organism), observată mai puțin frecvent (poate afecta până la 1 
din 100 de persoane).
Acestea sunt semne de deshidratare:

- gură foarte uscată sau lipicioasă, senzație de foarte sete
- senzație de somn foarte mare sau oboseală

- trece puțină sau deloc apă (urină)
- bătăi rapide ale inimii.

-Infecții ale tractului urinar, observată frecvent (pot afecta până la 1 din 10 persoane).



Acestea sunt semne ale unei infecții severe a tractului urinar:
- febră și/sau frisoane
- senzație de arsură la trecerea cu apă (urinat)
- durere în spate sau lateral.

Deși mai puțin frecvent, dacă observați sânge în urină, spuneți imediat medicului dumneavoastră.

- Niveluri scăzute de zahăr din sânge (hipoglicemie), observată foarte frecvent (poate afecta mai mult de 1 din 10 persoane) dacă 

este utilizat împreună cu alte medicamente pentru diabet despre care se știe că provoacă hipoglicemie.

Acestea sunt semnele scăderii zahărului din sânge:

- tremurături, transpirații, senzație de foarte anxietate, bătăi rapide ale inimii

- senzație de foame, dureri de cap, modificare a vederii
- o schimbare a dispoziției sau senzație de confuzie.

Medicul dumneavoastră vă va spune cum să tratați nivelul scăzut de zahăr din sânge și ce să faceți dacă aveți oricare dintre semnele 

de mai sus.

- Cetoacidoza diabetica, observată rar (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)
Acestea sunt semnele cetoacidozei diabetice (vezi și punctul 2 Atenționări și precauții):

- niveluri crescute de „corpi cetonici” în urină sau sânge
- pierdere rapidă în greutate

- senzație de rău sau rău
- dureri de stomac
- sete excesivă
- respiratie rapida si profunda
- confuzie
- somnolență sau oboseală neobișnuită
- un miros dulce pentru respirație, un gust dulce sau metalic în gură sau un miros diferit al urinei 
sau transpirației.

Acest lucru poate apărea indiferent de nivelul de glucoză din sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să vă 
întrerupă temporar sau definitiv tratamentul cu Qtern.

- Fasciita necrozantă a perineuluisau gangrena Fournier, o infecție gravă a țesuturilor moi a organelor 
genitale sau a zonei dintre organele genitale și anus, observată foarte rar (poate afecta până la 1 din 
10.000 de persoane).

Încetați să luați Qtern și consultați imediat un medic sau o asistentă, dacă observați oricare dintre reacțiile adverse 
grave de mai sus.

Alte reacții adverse când luați Qtern singur sau în asociere cu metformină: 
Frecvente
- infecție genitală (afte) a penisului sau a vaginului (semnele pot include iritație, mâncărime, scurgeri 

neobișnuite sau miros neobișnuit)
-
-
-
-
-
-
-
-

dureri de spate

eliminarea mai multă apă (urină) decât de obicei sau nevoia de a trece apă mai 
des modificări ale cantității de colesterol sau grăsimi din sânge (indicate în teste) 
creșteri ale cantității de globule roșii din sânge (indicate în teste) scăderi ale 
creatininei clearance-ul renal (indicat în teste)
ameţeală
oboseală
Dureri de stomac



-
-
-

durere articulară severă (artralgie) infecție a 

pieptului superior sau a plămânilor

infecție a sinusurilor cu o senzație de durere și de plenitudine în spatele obrajilor și al ochilor 
(sinuzită)
nas sau gât inflamat (nazofaringită) (semnele pot include o răceală sau o durere în gât) 
dureri de stomac și indigestie (dispepsie)
greaţă
diaree
stomac sau intestin inflamat cauzat de obicei de o infecție (gastroenterită) dureri 
de cap, dureri musculare (mialgie)
vărsături, inflamație a stomacului (gastrită)
modificări ale testelor de laborator (de exemplu, clearance-ul renal al creatininei scăzut 
sau hematocritul crescut)
eczemă.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Mai puțin frecvente

-
-
-
-
-
-

sete
constipație
trezirea din somn noaptea pentru a urina 
gura uscată
greutatea scăzută
creșteri ale creatininei sau ureei (indicate în analizele de sânge de laborator)

-
-
-
-
-
-

scăderea funcției renale
erupții cutanate care pot include umflături ridicate, iritații ale pielii sau mâncărimi 
neplăcute dificultăți în obținerea sau menținerea erecției (disfuncție erectilă)
infecție fungică
reacții de hipersensibilitate
mâncărime în zona genitală (prurit genital sau vulvovaginal) sau disconfort în timpul 
urinării.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)
- vezicule ale pielii (pemfigoid bulos)

Raportarea efectelor secundare
Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei. Aceasta include 
orice reacții adverse posibile care nu sunt enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct 
prin intermediul sistemului Yellow Card: site:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau 
Apple App Store. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui 
medicament.

5. Cum se păstrează Qtern

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe blister și cutie după „EXP”. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.



Nu aruncați niciun medicament pe calea apei reziduale sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor contribui la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Qtern
-
-

Substanțele active sunt saxagliptin și dapagliflozin.
Fiecare comprimat conține clorhidrat de saxagliptin echivalent cu 5 mg saxagliptin și 
dapagliflozin propandiol monohidrat echivalent cu 10 mg dapagliflozin.

- Celelalte ingrediente sunt:
- miezul comprimatului: celuloză microcristalină (E460i), croscarmeloză sodică (E468) (vezi pct. 2 

„Conținut de sodiu”), lactoză anhidră (vezi pct. 2 „Qtern conține lactoză”), stearat de magneziu 
(E470b), dioxid de siliciu dentar (E551) .

- peliculă de acoperire: alcool polivinilic (E1203), macrogol 3350, dioxid de titan (E171), talc 
(E553b), oxid de fier galben (E172), oxid de fier roșu (E172).

- cerneală de imprimare: șelac, lac de aluminiu indigo carmin (E132).

Cum arată Qtern și conținutul ambalajului
Comprimatele filmate Qtern 5 mg/10 mg sunt de culoare maro deschis până la maro, biconvexe, rotunde, 
filmate, cu „5/10” inscripționat pe o față și „1122” imprimat pe cealaltă față, cu cerneală albastră.

Comprimatele Qtern 5 mg/10 mg sunt disponibile în blistere de aluminiu în ambalaje de 14, 28 sau 98 de 
comprimate filmate în blistere calendaristice și 30 de comprimate filmate în blistere.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere 
pe piață AstraZeneca UK Limited, 600 
Capability Green,
Luton,
LU1 3LU,
REGATUL UNIT.

Producător
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Suedia

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în ianuarie 2021

© AstraZeneca 2021

QTERN este o marcă înregistrată a grupului de companii AstraZeneca. CV 
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Alte surse de informare

Pentru a asculta sau a solicita o copie a acestui pliant în Braille, litere mari sau 
audio, vă rugăm să sunați gratuit:

0800 198 5000

Vă rugăm să fiți gata să oferiți următoarele informații:

Numele produsului

Qtern 5 mg/10 mg comprimate filmate
Numar de referinta
17901/0339

Acesta este un serviciu oferit de Institutul Național Regal al Nevăzătorilor.


