
مغلفةأقراص مجم 10   /مجم5 ستيرن
داباجليفلوزين  /ساكساجليبتين

معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة مهمة

-

-

-

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا

مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم

أعراضك.نفس هي

جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة

-

النشرة:هذه في هو ما
استخدامهدواعي هي وما  Qternهو ما 1.

Qternتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Qternتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Qternتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  Qternهو ما1.

"تسمى األدوية من مجموعة إلى منها كل ينتمي . dapagliflozinو  saxagliptinالفعالة المواد على  Qternيحتوي
."الفمطريق عن للسكري المضادة األدوية

-

-

السكري.لمرض الفم طريق عن الدواء هذا تناول يتم

طريق عن األخرى السكري أدوية مع بك الخاص السكري مرض على السيطرة يمكن ال كان إذا الدواء هذا يستخدم

الرياضة.وممارسة الغذائي النظام جانب إلى الفم ،

سنة 18 (البالغين المرضى في  2"النوع من السكري داء "يسمى السكري مرض من لنوع  Qternيستخدم

بداء مصاباً كنت إذا تكبر. عندما عادة يبدأ السكري مرض من نوع هو  2"النوع من السكري داء ". )فوقوما

استخدام على قادر غير جسمك أن أو األنسولين من كافية كمية ينتج ال البنكرياس فإن 2 ، النوع من السكري

النشطتان المادتان تعمل الدم. في السكر نسبة ارتفاع إلى يؤدي هذا صحيح. بشكل ينتجه الذي األنسولين

الجسم من الزائد السكر وإزالة الدم في السكر مستوى في التحكم في للمساعدة مختلفة بطرق  Qternفي

البول.طريق عن

احدصطبيبك ، لك قدمها التي الرياضية والتمارين الغذائي بالنظام المتعلقة النصائح اتباع في االستمرار المهم من

منأر
.:هنسصصهشرنسأوهركسأأنارأالتمديدبعد

Qternتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما2.

لهذا األخرى المكونات من أي أو داباجليفلوزين أو الساكساجليبتين تجاه حساسية من تعاني كنت إذا-

.)6القسم في المدرجة (الدواء
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4-مثبطات المثال سبيل على (مماثلة أخرى أدوية أي تجاه خطير تحسسي فعل رد لديك كان إذا-

DPP  مثلsitagliptin  أوlinagliptin  أوalogliptin  مثبطات أوSGLT2  مثلcanagliflozin  أو

empagliflozin(  الدم.في السكر نسبة في للتحكم تتناولها التي

الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا  Qternتأخذ ال

.Qternتناول قبل الممرضة أو

واإلحتياطاتالمحاذير
العالج:وأثناء  Qternتناول قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

وال صغيراً ، تكون عندما عادة يبدأ الذي النوع  ("األولالنوع من السكري داء "من تعاني كنت إذا-

.)أنسولينأي جسمك ينتج
إذا البنكرياس. في مرض لديك كان أو لديك كان إذا

الكلى.وظائف في قصور لديك كان

اإليدز مثل مرض مثل العدوى ، مكافحة على جسمك قدرة من تقلل حالة من تعاني كنت إذا

أو متوسطة مشكلة من تعاني كنت إذا األعضاء. زراعة بعد تتناولها قد التي األدوية من أو

الكبد.في شديدة

عطش أو المعدة ، في ألم أو المرض ، أو بالغثيان الشعور أو للوزن ، سريع فقدان من تعاني كنت إذا

في حلوة رائحة أو تعب ، أو عادي غير نعاس أو ارتباك ، أو وعميق ، سريع تنفس أو شديد ،

بالطبيب اتصل العرق ، أو البول رائحة مختلف. طعم أو فمك ، في معدني أو حلو طعم أو أنفاسك ،

-  "السكريالكيتوني الحماض "على عالمة األعراض هذه تكون قد الفور. على مستشفى أقرب أو

مرض مع لها تتعرض أن يمكن األحيان بعض في للحياة ومهددة خطيرة ولكنها نادرة مشكلة وهي

االختبارات. في تظهر والتي الدم ، أو البول في  "الكيتونيةاألجسام "مستويات زيادة بسبب السكري

في اإلفراط أو طويلة ، لفترات الصيام مع السكري الكيتوني بالحماض اإلصابة خطر يزداد قد

إلى الحاجة زيادة أو األنسولين ، جرعة في المفاجئ االنخفاض أو الجفاف ، أو الكحول ، استهالك

خطير.مرض أو كبرى جراحة بسبب األنسولين

إذا ذلك. في يشتبه أو الحساسية لفرط خطير فعل رد لديك كان أو لديك كان إذا

الخطيرة.القلب أمراض من تاريخ لديك كان

مشاكل مثل القلب بفشل لإلصابة أخرى خطر عوامل لديك أو القلب في قصور من تعاني كنت إذا

على األعراض ، تشمل أن يمكن القلب. قصور وأعراض بعالمات طبيبك سينصحك الكلى. في

وذمة (القدمين وتورم الوزن ، في السريعة والزيادة التنفس ، ضيق زيادة الحصر ، ال المثال سبيل

هذه من أياً واجهت إذا الفور على الممرضة أو الصيدلي أو بطبيبك االتصال عليك يجب . )الدواسة

األعراض.

انخفاض من تاريخ ولديك  )الدمضغط ارتفاع مضادات (الدم ضغط لخفض أدوية تتناول كنت إذا

 Qtern"و األخرى األدوية "قسم راجع المعلومات ، من لمزيد . )الدمضغط انخفاض (الدم ضغط

أدناه.

الكثير تفقد (الجفاف من تعاني يجعلك قد مما الدم في السكر من جداً عالية مستويات لديك كان إذا

أخبر 4. القسم من العلوي الجزء في للجفاف المحتملة العالمات سرد يتم . )الجسمسوائل من

العالمات.هذه من أي لديك كان إذا  Qternتناول في البدء قبل طبيبك

أو األكل على قادر غير كنت إذا أو الحمى أو القيء أو  )بالغثيانالشعور (الغثيان من تعاني كنت إذا

 Qternتناول عن التوقف طبيبك منك يطلب قد الجفاف. الحاالت هذه تسبب أن يمكن الشرب.

الجفاف.لمنع تتعافى حتى

عدوى من تعاني كنت أو البولية المسالك في التهابات من األحيان من كثير في تعاني كنت إذا

أن يمكن والتي والكلية ، الحويضة التهاب أو البول تعفن ذلك في بما البولية ، المسالك في خطيرة

جانب. أو ظهرك. في وألم البول ، في ودم التبول ، عند وحرقان قشعريرة ، أو   /وحمى تسبب

األعراض.هذه من أياً واجهت إذا الفور على الممرضة أو الصيدلي أو بطبيبك االتصال عليك يجب

أكثر.أو سنة 75 عمرك كان إذا

كنت إذا يوريا. سلفونيل أو األنسولين مثل الدم ، في السكر نسبة لخفض دواء تتناول كنت إذا

بيوجليتازون.على يحتوي السكر لمرض آخر دواء تتناول

االختبارات.في تظهر دمك ، في الحمراء الدم خاليا كمية في زيادة لديك كان إذا

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



قبل الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

.Qternتناول

السكري. لمرض الشائعة المضاعفات من  )القرحأو القروح مثل الجلد تلف (السكرية الجلد آفات تعد

القسم انظر (منفصل بشكل يعطى عندما  dapagliflozinو  saxagliptinمن كل مع الجلدي الطفح شوهد

بطبيبك اتصل ممرضتك. أو طبيبك لك يقدمها التي بالبشرة بالعناية الخاصة التوصيات باتباع ينُصح . )4

طبيبك منك يطلب قد الفقاعي. الفقاع تسمى حالة على عالمة تكون فقد الجلد ، في تقرحات واجهت إذا

.Qternإيقاف

أخرى نصيحة بأي وااللتزام بانتظام قدميك فحص المهم من السكري ، مرضى لجميع بالنسبة الحال هو كما

بك.الخاص الصحية الرعاية أخصائي يقدمها التي بالقدم العناية بخصوص

تورم أو االحمرار ، أو الرقة ، أو األلم ، أعراض من مجموعة عليك ظهرت إذا الفور على طبيبك إلى تحدث

بتوعك الشعور أو الحرارة درجة في ارتفاع مع والشرج التناسلية األعضاء بين المنطقة أو التناسلية األعضاء

الحياة ، تهدد حتى أو خطيرة ولكنها نادرة عدوى وجود على عالمة األعراض هذه تكون أن يمكن عام. بشكل

غرغرينا عالج يجب الجلد. تحت األنسجة تدمر التي فورنييه غرغرينا أو للعجان الناخر اللفافة التهاب تسمى

الفور.على فورنييه

الكلىوظيفة
الدواء.لهذا تناولك وأثناء تناوله في البدء قبل كليتيك فحص يجب

البولاختبارات

الدواء.لهذا تناولك أثناء للسكر إيجابياً البول سيختبر  ، Qternعمل لكيفية نظراً

والمراهقوناألطفال
في دراسته يتم لم ألنه عاماً ، 18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين لألطفال  Qternباستخدام ينصح ال

المرضى.هؤالء

Qternو أخرى أدوية
أخرى.أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الممرضة أو الصيدلي أو طبيبك أخبر

خاص:بشكل طبيبك أخبر

منك يطلب قد . )للبولمدر (الجسم من تخرج التي الماء كمية لزيادة يستخدم دواء تتناول كنت إذا-

من السوائل من الكثير لفقدان المحتملة العالمات سرد تم . Qternتناول عن التوقف طبيبك

4.القسم من العلوي الجزء في جسمك

التالية:الفعالة المواد من أي على تحتوي أدوية تستخدم كنت إذا -

األلم أو  )النوبات(النوبات على للسيطرة هذه استخدام يمكن فينيتوين. أو فينوباربيتال كاربامازيبين ، -

المزمن.

الجسم وأعضاء أجزاء في االلتهاب لعالج هذا استخدام يمكن ستيرويد. دواء - ديكساميثازون -

المختلفة.

السل.مثل االلتهابات لعالج يستخدم حيوي مضاد هذا ريفامبيسين. -

الفطرية.االلتهابات لعالج هذا استخدام يمكن كيتوكونازول. -

المنخفض.الدم وضغط  )الصدرفي ألم (الصدرية الذبحة لعالج يستخدم دواء هذا ديلتيازيم. -

.Qternتناول قبل طبيبك إلى فتحدث  ، ً)متأكداتكن لم إذا أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

والرضاعةالحمل



الصيدلي أو طبيبك اسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامل أنك تعتقدين مرضعة ، أو حامال ًكنت إذا

منك وسيطلب الحمل أثناء  Qternباستخدام ينصح ال الدواء. هذا تناول قبل المشورة على للحصول

في للتحكم طريقة أفضل حول طبيبك إلى تحدث حامال.ً أصبحت إذا الدواء هذا تناول عن التوقف طبيبك

الحمل.أثناء الدم في السكر نسبة

حليب إلى ينتقل الدواء هذا كان إذا ما المعروف غير من مرضعة. كنت إذا  Qternاستخدام عدم يجب

الدواء.هذا تناول قبل الطبيعية الرضاعة في ترغب كنت إذا طبيبك إلى تحدث األم.

الماكناتواستعمال السياقة
شعرت إذا آالت. أو أدوات أي استخدام أو السيارة قيادة على قدرتك على  Qternيؤثر أن المتوقع غير من

إلى الدواء هذا تناول يؤدي أن يمكن آالت. أو أدوات أي تستخدم أو تقود فال  ، Qternتناول أثناء بالدوار

االهتزاز مثل أعراضاً يسبب قد مما  ، )الدمسكر نقص (كبير بشكل الدم في السكر مستويات انخفاض

اآلالت.واستخدام القيادة على قدرتك على يؤثر وقد الرؤية ، في وتغير والتعرق

الالكتوزعلى  Qternيحتوي

السكريات ، بعض تتحمل ال أنك طبيبك أخبرك إذا . )الحليبسكر (الالكتوز على  Qternيحتوي

الدواء.هذا تناول قبل بطبيبك فاتصل

الصوديوممحتوى

أساسي.بشكل  "الصوديوممن خالي "أنه يعني وهذا جرعة ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على  Qternيحتوي

Qternتأخذ كيف3.

أو الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

متأكداً.تكن لم إذا الممرضة

تأخذكم
اليوم.في واحد قرص هي بها الموصى الجرعة -

الدواءهذا تناول
-

-

-

تناول يمكنك ماء. كوب نصف مع كامال ًالقرص ابتلع

بدونه.أو الطعام مع اللوحي جهازك

الوقت نفس في تأخذه أن حاول ذلك ، ومع اليوم. من وقت أي في اللوحي الجهاز تناول يمكنك

تناوله.تذكر على هذا سيساعدك يوم. كل

أخبرك كما أخرى أدوية تأخذ أن تذكر الدم. في السكر كمية لخفض أخرى أدوية طبيبك لك يصف قد

لصحتك.النتائج أفضل على الحصول في هذا سيساعد طبيبك.

الرياضةوممارسة الغذائي النظام

هذا تتناول عندما حتى الرياضة ، وممارسة غذائي نظام اتباع إلى بحاجة تزال ال لديك ، السكري مرض على للسيطرة

أو طبيبك من الرياضية والتمارين الغذائي النظام حول النصائح اتباع في تستمر أن المهم من لذلك الدواء.

فاستمر السكري ، لمرضى الوزن في للتحكم غذائياً نظاماً تتبع كنت إذا الخصوص ، وجه على الممرضة. أو الصيدلي

.Qternتناولك أثناء اتباعه في



ينبغيمما أكثر  Qternتأخذ كنت إذا
خذ الفور. على المستشفى إلى اذهب أو الطبيب إلى تحدث يجب ، مما أكثر  Qternأقراص تناولت إذا

معك.الدواء علبة

Qternتأخذ أن نسيت إذا
قرص.تناول نسيت إذا تفعل ماذا

ثم تتذكر. أن بمجرد  Qternمن جرعة فتناول جرعتك ، تناولت أن منذ ساعة 12 من أقل كان إذا-

المعتاد.الوقت في التالية جرعتك تناول

تناول ثم الفائتة. الجرعة فتجاوز جرعتك ، تناولت قد كنت أن منذ ساعة 12 من أكثر كان إذا

المعتاد.الوقت في التالية جرعتك

المنسية.الجرعة لتعويض  Qternمن مضاعفة جرعة تأخذ ال

-

-

Qternتناول عن توقفت إذا
هذا بدون الدم في السكر نسبة ترتفع قد أوال.ً طبيبك إلى التحدث دون  Qternتناول عن تتوقف ال

الدواء.

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

فورية:طبية عناية إلى األعراض بعض تحتاج
الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور على الطبيب واستشر  Qternتناول عن توقف

التالية:

 ، )شخص1000 كل من 1 إلى يصل ما على تؤثر قد (خطير تحسسي فعل رد أعراض تظهر ما نادراً-

تشمل:قد والتي

متسرع-

.)النحلخاليا (الجلد على حمراء بقع ظهور -
التنفسفي صعوبة يسبب قد الذي والحلق واللسان والشفتين الوجه انتفاخ -

البلع.

لديك.السكري لمرض مختلف ودواء لديك التحسسي الفعل رد لعالج دواء ًطبيبك لك يصف قد

ألم : )شخص100 كل من 1 إلى يصل ما على يؤثر قد (شائع غير بشكل يرُى ، البنكرياسالتهاب-

والقيء ، الغثيان إلى باإلضافة ظهرك ، إلى يصل قد  )المعدةمنطقة (البطن في ومستمر شديد

البنكرياس. .التهاب على عالمة يكون أن يمكن حيث

من 1 حتى لدى تظهر قد (شائع غير بشكل تظهر ، )جسمكمن السوائل من الكثير فقدان (الجفاف-

.)شخص100 كل
الجفاف:عالمات هذه

الشديدبالعطش الشعور الفم ، في لزج أو شديد جفاف -

التعبأو الشديد بالنعاس الشعور -

)البول(وجوده عدم أو الماء من القليل خروج -
القلب.ضربات تسارع -

.)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائع بشكل تظهر ، البوليةالمسالك التهاب -



البولية:المسالك في شديدة عدوى على عالمات هذه

قشعريرةأو   /وحمى -

التبول.عند حرقان -

جانبك.أو ظهرك في ألم -

الفور.على طبيبك أخبر بولك ، في دماً رأيت إذا شائع ، غير أنه من الرغم على

10 كل من 1 من أكثر على يؤثر قد (جداً شائع بشكل يرُى ، )الدمسكر نقص (الدم في السكر مستويات انخفاض-

الدم.في السكر نقص تسبب أنها المعروف األخرى السكري أدوية مع استخدامه تم إذا  )أشخاص

الدم:في السكر نسبة انخفاض عالمات هي هذه

سريعةقلب ضربات شديد ، قلق تعرق ، رجفة ، -

الرؤيةوتغير والصداع بالجوع الشعور -

باالرتباك.الشعور أو مزاجك في تغير -

العالمات من أي عليك ظهرت إذا تفعل وماذا الدم في السكر مستويات انخفاض عالج بكيفية طبيبك سيخبرك

أعاله.المذكورة

)شخص1000 كل من 1 يصيب قد (نادراً ، السكريالكيتوني الحماض-
:)واالحتياطاتالتحذيرات 2 القسم أيضاً انظر (السكري الكيتوني الحماض عالمات هي هذه

الدمأو البول في  "الكيتونأجسام "مستويات زيادة -

السريعالوزن فقدان -

المرضأو بالمرض الشعور -

المعدةفي آالم -

الشديدالعطش -

وعميقسريع تنفس -

ارتباك-

العاديغير التعب أو النعاس -

العرق.أو البول عن مختلفة رائحة أو فمك في معدني أو حلو طعم أنفاسك ، في حلوة رائحة -

 Qternبـ عالجك إيقاف طبيبك يقرر قد الدم. في الجلوكوز مستوى عن النظر بغض هذا يحدث قد

دائم.أو مؤقت بشكل

في الرخوة األنسجة في خطيرة عدوى وهي فورنييه ، غرغرينا أو العجانفي الناخر اللفافة التهاب-

من 1 تصيب قد (تظهر ما ونادراً والشرج ، التناسلية األعضاء بين الواقعة المنطقة أو التناسلية األعضاء

.)شخص10000 كل

الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا الفور ، على الممرضة أو الطبيب واستشر  Qternتناول عن توقف

أعاله.المذكورة

شائعةالميتفورمين: مع أو بمفرده  Qternتناول عند أخرى جانبية أعراض

أو حكة أو تهيج العالمات تشمل قد (مهبلك أو قضيبك في  )القالع(التناسلية األعضاء عدوى-

)عاديةغير رائحة أو إفرازات
-

-

-

-

-

-

-

-

الظهرفي ألم

من كثير في التبول إلى الحاجة أو المعتاد من أكثر  )البول(الماء كمية زيادة

في موضح هو كما (الدم في الدهون أو الكوليسترول كمية في األحيان.تغييرات

 )االختباراتفي موضح هو كما (الدم في الحمراء الدم خاليا كمية من يزيد  )االختبارات
)االختباراتفي موضح هو كما (الكلى تصفية الكرياتينين في ينخفض

دوخة

تعب

المعدةألم



-

-

-

في عدوى  )(arthralgiaالشديدة المفاصل آالم

الرئتينأو الصدر من العلوي الجزء

.)األنفيةالجيوب التهاب (والعينين الخدين خلف واالمتالء باأللم الشعور مع األنفية الجيوب عدوى

وآالم  )الحلقفي التهاب أو برد نزلة تشمل قد هذا عالمات ( )األنفيالبلعوم التهاب (الحلق أو األنف التهاب

.)الهضمعسر (الهضم وعسر المعدة في
غثيان

إسهال

 ء)واألمعاالمعدة التهاب (عدوى عن عادة الناجم األمعاء أو المعدة التهاب

)عضليألم (عضلي ألم صداع ،
.)المعدةالتهاب (المعدة والتهاب القيء

أو الكلوي الكرياتينين تصفية انخفاض المثال ، سبيل على (المعملية االختبارات في التغييرات

)الهيماتوكريتزيادة
متسرع.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مألوفغير

-

-

-

-

-

-

العطش

إمساك

الفمجفاف البول لتمرير ليال النوم من االستيقاظ

الوزنانخفض

)المعمليةالدم اختبارات في تظهر (اليوريا أو الكرياتينين في زيادات
-

-

-

-

-

-

الكلىوظائف في انخفاض

أو االنتصاب في سارة غير حكة أو جلدي تهيج أو بارزة نتوءات يشمل قد جلدي طفح

)االنتصابضعف (عليه الحفاظ
الفطريةالعدوى

الحساسيةفرط تفاعالت

التبول.أثناء الراحة عدم أو  )مهبليفرجي حكة أو تناسلية حكة (التناسلية األعضاء منطقة في حكة

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
.)الفقاعيالفقاع شبيه (الجلد في تقرحات ظهور-

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

موقع الصفراء: البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة غير

 Storeأو  Play Googleفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.ukالويب:

App Apple . سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

الدواء.هذا

Qternتخزين كيفية5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

يشير . "EXP"بعد والكرتون اللويحة على المدون الصالحية ، انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ

خاصة.تخزين شروط أي الدواء هذا يتطلب ال



من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية على تساعد أن التدابير هذه شأن ومن تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

Qternيحتويه ما
-

-

.dapagliflozinو  saxagliptinهي الفعالة المواد

ساكساجليبتين ملغ 5 يعادل ما هيدروكلوريد ساكساجليبتين على قرص كل يحتوي

داباجليفلوزين.ملغ 10 يعادل ما الهيدرات أحادي بروبانديول وداباجليفلوزين

هي:األخرى المكونات-

silica )E551(. type stearate )E470b(, dental lactose’(, magnesium contains ‘Qtern  2section 

lactose )see content’(, anhydrous ‘Sodium  2section sodium )E468( )see 

cellulose )E460i(, croscarmellose core: microcrystalline tablet -

oxide )E172(. iron oxide )E172(, red iron dioxide )E171(, talc )E553b(, yellow titanium 

3350,alcohol )E1203(, macrogol coating: polyvinyl-film -

lake )E132(. aluminium carmine ink: shellac, indigo printing -

pack the of contents and like looks Qtern What
ink. blue side, in other the on printed “1122” side, and one on printed “5/10” tablets, with coated

-brown, biconvex, round, film to brown light are tablets coated-film mg 10/mg  5Qtern

blister. in tablets coated-film  30and blisters calendar in tablets coated-film  98or  28, 14,

of sizes pack in blisters aluminium in available are tablets mg 10/mg  5Qtern

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

 Green ، التسويقترخيص صاحب

Capability  ، 600Limited UK 

AstraZeneca
لوتون ،

،LU 3LU1
المتحدة.المملكة

الصانع
AB AstraZeneca

Gärtunavägen
151SE-85 سودرتاليا

السويد

2021يناير في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم

2021AstraZeneca ©

شركات لمجموعة مسجلة تجارية عالمة هي  21AstraZeneca. 0003 الذاتية السيرة

QTERN



للمعلوماتأخرى مصادر

أو كبيرة بأحرف برايل ، بطريقة منها نسخة طلب أو النشرة هذه إلى لالستماع

مجاناً:االتصال يرجى بالصوت ،

0800 1985000

التالية:المعلومات لتقديم االستعداد يرجى

المنتجاسم
5Qtern مغلفة أقراص مجم 10   /مجم

المرجعرقم
0339/17901

للمكفوفين.الوطني الملكي المعهد من مقدمة خدمة هذه


