
Qtern 5 mg / 10 mg viên nén bao phim
saxagliptin / dapagliflozin

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa thông 
tin quan trọng cho bạn.
-
-
-

Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, 
ngay cả khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ 

nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này:
1. Qtern là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Qtern
3. Làm thế nào để có Qtern
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra
5. Cách lưu trữ Qtern
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Qtern là gì và nó được sử dụng để làm gì

Qtern chứa các hoạt chất saxagliptin và dapagliflozin. Mỗi loại thuộc một nhóm thuốc được gọi là 
"thuốc uống chống bệnh tiểu đường".

-
-

Thuốc này được dùng bằng đường uống cho bệnh tiểu đường.

Thuốc này được sử dụng nếu bệnh tiểu đường của bạn không thể được kiểm soát bằng các loại thuốc tiểu đường uống 

khác, cùng với chế độ ăn uống và tập thể dục.

Qtern được sử dụng cho một loại bệnh tiểu đường được gọi là "bệnh tiểu đường loại 2" ở bệnh nhân người lớn 
(từ 18 tuổi trở lên). "Đái tháo đường loại 2" là loại bệnh tiểu đường thường bắt đầu khi bạn lớn hơn. Nếu bạn bị 
tiểu đường loại 2, tuyến tụy của bạn không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể bạn không thể sử dụng insulin mà 
nó sản xuất đúng cách. Điều này dẫn đến lượng đường trong máu của bạn luôn ở mức cao. Hai hoạt chất 
trong Qtern hoạt động theo những cách khác nhau để giúp kiểm soát lượng đường trong máu và loại bỏ 
lượng đường dư thừa ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Điều quan trọng là tiếp tục làm theo lời khuyên về chế độ ăn uống và tập thể dục mà bác sĩ đưa ra cho bạn, pDhoar
Nm otACttôimộtSktehoặcQNtuerrSNe:.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Qtern

- nếu bạn bị dị ứng với saxagliptin, dapagliflozin hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này 
(được liệt kê trong phần 6).
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- nếu bạn đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với bất kỳ loại thuốc tương tự nào khác (ví dụ: chất 
ức chế DPP-4 như sitagliptin, linagliptin, alogliptin hoặc chất ức chế SGLT2 như canagliflozin, 
empagliflozin) mà bạn dùng để kiểm soát lượng đường trong máu.

Đừng dùng Qtern nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ, 
dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi dùng Qtern.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn trước khi dùng Qtern và trong khi điều trị:
- nếu bạn bị “tiểu đường loại 1” (loại thường bắt đầu khi bạn còn trẻ và cơ thể bạn 

không sản xuất bất kỳ insulin nào).
nếu bạn đã hoặc đang mắc bệnh về tuyến tụy. 
nếu bạn bị giảm chức năng thận.
nếu bạn có một tình trạng làm giảm khả năng chống lại nhiễm trùng của cơ thể, chẳng 
hạn như bệnh như AIDS hoặc do các loại thuốc bạn có thể dùng sau khi cấy ghép nội tạng. 
nếu bạn có vấn đề về gan vừa hoặc nặng.
nếu bạn bị sụt cân nhanh chóng, cảm thấy buồn nôn hoặc bị ốm, đau dạ dày, khát nước quá mức, thở 
nhanh và sâu, lú lẫn, buồn ngủ bất thường hoặc mệt mỏi, hơi thở có mùi thơm, vị ngọt hoặc kim loại 
trong miệng hoặc khác mùi nước tiểu hoặc mồ hôi của bạn, hãy liên hệ ngay với bác sĩ hoặc bệnh viện 
gần nhất. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của “nhiễm toan ceton do tiểu đường” - một vấn 
đề hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, đôi khi đe dọa đến tính mạng mà bạn có thể mắc phải khi mắc 
bệnh tiểu đường do lượng “thể xeton” trong nước tiểu hoặc máu của bạn tăng lên, được thấy trong 
các xét nghiệm. Nguy cơ phát triển nhiễm toan ceton do đái tháo đường có thể tăng lên khi nhịn ăn 
kéo dài, uống quá nhiều rượu, mất nước, giảm liều insulin đột ngột, hoặc nhu cầu insulin cao hơn do 
phẫu thuật lớn hoặc bệnh nặng.
nếu bạn có hoặc đã có phản ứng quá mẫn nghiêm trọng hoặc bị nghi ngờ. 
nếu bạn có tiền sử bệnh tim nghiêm trọng.
nếu bạn bị suy tim hoặc bạn có các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh suy tim khác, chẳng hạn như 
các vấn đề về thận của bạn. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn về các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh suy 
tim. Các triệu chứng có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, ngày càng khó thở, tăng nhanh 
trọng lượng và sưng bàn chân (phù bàn đạp). Bạn nên gọi cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn 
ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này.

nếu bạn đang dùng thuốc để giảm huyết áp (thuốc chống tăng huyết áp) và có tiền sử 
huyết áp thấp (hạ huyết áp). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần “Các loại thuốc khác 
và Qtern” bên dưới.
nếu bạn có lượng đường rất cao trong máu, có thể khiến bạn mất nước (mất quá nhiều chất lỏng 
trong cơ thể). Các dấu hiệu mất nước có thể xảy ra được liệt kê ở đầu phần 4. Hãy cho bác sĩ biết trước 
khi bạn bắt đầu dùng Qtern nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này.
nếu bạn có hoặc phát triển buồn nôn (cảm giác ốm), nôn mửa hoặc sốt hoặc nếu bạn không thể ăn hoặc uống. 
Những điều kiện này có thể gây ra tình trạng mất nước. Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng dùng Qtern cho đến khi 
bạn hồi phục để ngăn ngừa tình trạng mất nước.
nếu bạn thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu 
nghiêm trọng, bao gồm nhiễm trùng niệu hoặc viêm bể thận, có thể gây sốt và / hoặc ớn lạnh, 
cảm giác nóng rát khi đi tiểu ra nước, tiểu ra máu, đau lưng hoặc bên. Bạn nên gọi cho bác sĩ, 
dược sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này.

nếu bạn 75 tuổi trở lên.
nếu bạn đang dùng thuốc để giảm lượng đường trong máu, chẳng hạn như insulin hoặc sulphonylureas. 
nếu bạn đang dùng một loại thuốc khác cho bệnh tiểu đường có chứa “pioglitazone”.
nếu bạn có sự gia tăng số lượng hồng cầu trong máu, được thấy trong các xét nghiệm.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn 

trước khi dùng Qtern.

Tổn thương da do tiểu đường (tổn thương da như vết loét hoặc vết loét) là một biến chứng phổ biến 
của bệnh tiểu đường. Phát ban đã được thấy với cả saxagliptin và dapagliflozin khi dùng riêng lẻ (xem 
phần 4). Bạn nên làm theo các khuyến nghị về chăm sóc da mà bạn được bác sĩ hoặc y tá của bạn đưa 
ra. Liên hệ với bác sĩ nếu bạn gặp phải tình trạng phồng rộp da, vì đó có thể là dấu hiệu của một tình 
trạng gọi là pemphigoid bóng nước. Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng Qtern.

Giống như đối với tất cả bệnh nhân đái tháo đường, điều quan trọng là phải kiểm tra bàn chân của bạn thường xuyên và tuân thủ bất kỳ lời 

khuyên nào khác về chăm sóc chân do chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn đưa ra.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn phát triển kết hợp các triệu chứng đau, căng, đỏ, hoặc 
sưng ở bộ phận sinh dục hoặc vùng giữa bộ phận sinh dục và hậu môn kèm theo sốt hoặc cảm thấy không 
khỏe. Những triệu chứng này có thể là dấu hiệu của một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng 
hoặc thậm chí đe dọa tính mạng, được gọi là viêm cân mạc hoại tử hoặc hoại thư Fournier phá hủy mô dưới 
da. Chứng hoại thư của Fournier phải được điều trị ngay lập tức.

Chức năng thận
Thận của bạn nên được kiểm tra trước khi bạn bắt đầu dùng và trong khi bạn đang sử dụng thuốc này.

Xét nghiệm nước tiểu

Do cách thức hoạt động của Qtern, nước tiểu của bạn sẽ có kết quả dương tính với đường khi bạn đang sử dụng 
thuốc này.

Trẻ em và thanh thiếu niên
Qtern không được khuyến cáo cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, vì nó chưa được nghiên cứu 
ở những bệnh nhân này.

Các loại thuốc khác và Qtern
Cho bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại 
thuốc nào khác.

Đặc biệt nói với bác sĩ của bạn:
- nếu bạn đang dùng một loại thuốc dùng để tăng lượng nước thải ra khỏi cơ thể (thuốc lợi 

tiểu). Bác sĩ có thể yêu cầu bạn ngừng dùng Qtern. Các dấu hiệu có thể xảy ra khi cơ thể mất 
quá nhiều chất lỏng được liệt kê ở đầu phần 4.
nếu bạn đang sử dụng thuốc có chứa bất kỳ hoạt chất nào sau đây:-
- Carbamazepine, phenobarbital hoặc phenytoin. Chúng có thể được sử dụng để kiểm soát các cơn đau (co giật) hoặc 

đau mãn tính.
- Dexamethasone - một loại thuốc steroid. Thuốc này có thể được sử dụng để điều trị chứng viêm ở các bộ phận 

và cơ quan khác nhau của cơ thể.

- Rifampicin. Đây là một loại kháng sinh được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng như bệnh lao.

- Ketoconazole. Thuốc này có thể được sử dụng để điều trị nhiễm trùng nấm.
- Diltiazem. Đây là một loại thuốc được sử dụng để điều trị đau thắt ngực (đau ngực) và giảm huyết áp.

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc nếu bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng Qtern.

Mang thai và cho con bú



Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, nghĩ rằng bạn có thể mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, 
hãy hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc này. Qtern không được khuyến cáo trong thời kỳ 
mang thai và bác sĩ sẽ yêu cầu bạn ngừng dùng thuốc này nếu bạn có thai. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về 
cách tốt nhất để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn khi bạn đang mang thai.

Bạn không nên sử dụng Qtern nếu bạn đang cho con bú. Người ta không biết liệu thuốc này có đi vào sữa 
mẹ hay không. Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn muốn hoặc đang cho con bú trước khi dùng thuốc 
này.

Lái xe và sử dụng máy móc
Qtern dự kiến   sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn có thể lái xe ô tô hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào. Nếu 
bạn cảm thấy chóng mặt khi dùng Qtern, không nên lái xe hoặc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc máy móc nào. Dùng thuốc 
này có thể khiến lượng đường trong máu xuống quá thấp (hạ đường huyết), có thể gây ra các triệu chứng như run rẩy, đổ 
mồ hôi và thay đổi thị lực, đồng thời có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc của bạn.

Qtern chứa lactose
Qtern chứa lactose (đường sữa). Nếu bạn được bác sĩ thông báo rằng bạn không dung nạp 
một số loại đường, hãy liên hệ với bác sĩ trước khi dùng thuốc này.

Hàm lượng natri
Qtern chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi liều, có nghĩa là nó về cơ bản là 'không có 
natri'.

3. Làm thế nào để lấy Qtern

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá 
của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Lấy bao nhiêu
Liều khuyến cáo là một viên một ngày.-

Dùng thuốc này
-
-
-

Nuốt toàn bộ viên thuốc với nửa ly nước. Bạn có thể 
uống thuốc cùng với thức ăn hoặc không.
Bạn có thể uống thuốc bất cứ lúc nào trong ngày. Tuy nhiên, hãy cố gắng uống vào cùng một thời 
điểm mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lấy nó.

Bác sĩ có thể kê đơn các loại thuốc khác để giảm lượng đường trong máu của bạn. Hãy nhớ uống 
(các) loại thuốc khác như bác sĩ đã nói với bạn. Điều này sẽ giúp mang lại kết quả tốt nhất cho sức 
khỏe của bạn.

Ăn kiêng và tập thể dục

Để kiểm soát bệnh tiểu đường, bạn vẫn cần duy trì chế độ ăn kiêng và tập thể dục, ngay cả khi bạn đang dùng thuốc này. 
Vì vậy, điều quan trọng là phải tuân theo lời khuyên về chế độ ăn uống và tập thể dục từ bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. 
Đặc biệt, nếu bạn đang theo một chế độ ăn kiêng kiểm soát cân nặng cho bệnh nhân tiểu đường, hãy tiếp tục tuân theo 
nó trong khi bạn đang dùng Qtern.



Nếu bạn uống nhiều Qtern hơn mức cần thiết
Nếu bạn dùng nhiều viên Qtern hơn mức cần thiết, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc đến bệnh viện ngay 
lập tức. Mang theo gói thuốc.

Nếu bạn quên uống Qtern
Phải làm gì nếu bạn quên uống một viên thuốc.
- Nếu còn chưa đầy 12 giờ kể từ khi bạn nên dùng liều của mình, hãy uống một liều Qtern ngay khi bạn nhớ 

ra. Sau đó dùng liều tiếp theo của bạn vào thời gian bình thường.
Nếu đã hơn 12 giờ kể từ khi bạn nên uống liều, hãy bỏ qua liều đã quên. Sau đó dùng liều tiếp 
theo của bạn vào thời gian bình thường.
Không dùng liều gấp đôi Qtern để bù cho liều đã quên.

-

-

Nếu bạn ngừng dùng Qtern
Đừng ngừng dùng Qtern mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn trước. Lượng đường trong máu của bạn có thể tăng lên nếu 

không có thuốc này.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Một số triệu chứng cần được chăm sóc y tế ngay lập tức:
Ngừng dùng Qtern và đến gặp bác sĩ ngay nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào 
sau đây:

- Các triệu chứng của phản ứng dị ứng nghiêm trọng hiếm gặp, (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 
người), có thể bao gồm:

- Phát ban

- Nổi các mảng đỏ trên da của bạn (phát ban)
- Sưng mặt, môi, lưỡi và cổ họng có thể gây khó thở hoặc

nuốt nước bọt.
Bác sĩ có thể kê toa một loại thuốc để điều trị phản ứng dị ứng của bạn và một loại thuốc khác cho bệnh tiểu 
đường của bạn.

- Viêm tụy, ít gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người): đau dữ dội và dai 
dẳng ở bụng (vùng dạ dày) có thể lan tới lưng, cũng như buồn nôn và nôn mửa, 
vì đó có thể là dấu hiệu của tuyến tụy bị viêm .

- Mất nước, (mất quá nhiều chất lỏng từ cơ thể của bạn), không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 
trong 100 người).
Đây là những dấu hiệu của tình trạng mất nước:

- miệng rất khô hoặc dính, cảm thấy rất khát
- cảm thấy rất buồn ngủ hoặc mệt mỏi

- đi tiểu ít hoặc không có nước (nước tiểu)
- tim đập nhanh.

-Nhiễm trùng đường tiết niệu, thường gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người).



Đây là những dấu hiệu của nhiễm trùng nặng đường tiết niệu:
- sốt và / hoặc ớn lạnh
- cảm giác nóng rát khi đi tiểu (đi tiểu)
- đau lưng hoặc bên hông.

Mặc dù không phổ biến, nhưng nếu bạn thấy máu trong nước tiểu của mình, hãy báo cho bác sĩ ngay lập tức.

- Lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết), rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người) 
nếu được sử dụng với các loại thuốc tiểu đường khác được biết là gây hạ đường huyết.
Đây là những dấu hiệu của lượng đường trong máu thấp:

- run rẩy, đổ mồ hôi, cảm thấy rất lo lắng, tim đập nhanh
- cảm thấy đói, nhức đầu, thay đổi thị lực
- thay đổi tâm trạng của bạn hoặc cảm thấy bối rối.

Bác sĩ sẽ cho bạn biết cách điều trị lượng đường trong máu thấp và phải làm gì nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu 
nào ở trên.

- Nhiễm toan ceton do đái tháo đường, hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 1.000 người)

Đây là những dấu hiệu của nhiễm toan ceton do đái tháo đường (xem thêm phần 2 Cảnh báo và đề phòng):
- tăng mức độ "cơ thể xeton" trong nước tiểu hoặc máu của bạn
- giảm cân nhanh chóng

- cảm thấy ốm hoặc bị ốm
- đau bụng
- khát
- thở nhanh và sâu
- lú lẫn
- buồn ngủ hoặc mệt mỏi bất thường
- hơi thở có mùi ngọt, vị ngọt hoặc kim loại trong miệng hoặc mùi khác với mùi nước tiểu 
hoặc mồ hôi của bạn.

Điều này có thể xảy ra bất kể mức đường huyết. Bác sĩ của bạn có thể quyết định ngừng tạm thời 
hoặc vĩnh viễn việc điều trị của bạn với Qtern.

- Viêm cân mạc hoại tử đáy chậuhoặc hoại thư Fournier, một bệnh nhiễm trùng mô mềm nghiêm trọng của bộ 
phận sinh dục hoặc khu vực giữa bộ phận sinh dục và hậu môn, rất hiếm gặp (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 
10.000 người).

Ngừng dùng Qtern và đến gặp bác sĩ hoặc y tá ngay lập tức, nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm 
trọng nào ở trên.

Các tác dụng phụ khác khi dùng Qtern một mình hoặc kết hợp với metformin: 
Thường gặp
- nhiễm trùng bộ phận sinh dục (tưa miệng) của dương vật hoặc âm đạo của bạn (các dấu hiệu có thể bao gồm kích ứng, ngứa, 

tiết dịch bất thường hoặc có mùi)

-
-
-
-
-
-
-
-

đau lưng
đi nhiều nước (nước tiểu) hơn bình thường hoặc cần truyền nước thường xuyên hơn 
những thay đổi về lượng cholesterol hoặc chất béo trong máu của bạn (hiển thị trong các 
xét nghiệm) làm tăng lượng hồng cầu trong máu (hiển thị trong xét nghiệm) giảm 
creatinin thanh thải thận (thể hiện trong các xét nghiệm)
chóng mặt

mệt mỏi
đau bụng



-
-
-

đau khớp nghiêm trọng (đau khớp) 
nhiễm trùng ngực trên hoặc phổi
nhiễm trùng xoang với cảm giác đau và đầy sau má và mắt của bạn (viêm 
xoang)
mũi hoặc họng bị viêm (viêm mũi họng) (các dấu hiệu này có thể bao gồm cảm lạnh hoặc đau 
họng) đau bụng và khó tiêu (khó tiêu)
buồn nôn

bệnh tiêu chảy

dạ dày hoặc ruột bị viêm thường do nhiễm trùng (viêm dạ dày 
ruột) nhức đầu, đau cơ (đau cơ)
nôn mửa, viêm dạ dày (viêm dạ dày)
thay đổi trong các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm (ví dụ độ thanh thải creatinin ở thận 
giảm hoặc hematocrit tăng)
phát ban.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Không phổ biến

-
-
-
-
-
-

khát nước

táo bón
thức dậy từ giấc ngủ vào ban đêm để đi tiểu 
khô miệng
trọng lượng giảm
tăng creatinine hoặc urê (hiển thị trong các xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm)

-
-
-
-
-
-

giảm chức năng thận
phát ban da có thể bao gồm các nốt sần nổi lên, kích ứng da hoặc ngứa ngáy khó chịu, 
khó khăn trong việc lấy hoặc duy trì sự cương cứng (rối loạn cương dương)
nhiễm trùng nấm
phản ứng quá mẫn
ngứa ở vùng sinh dục (ngứa bộ phận sinh dục hoặc âm hộ) hoặc khó chịu khi 
đi tiểu.

Không xác định (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn)
- phồng rộp da (pemphigoid bóng nước)

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác 
dụng phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp qua 
Chương trình Thẻ Vàng: Trang web:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc 
Apple App Store. Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc 
này.

5. Cách lưu trữ Qtern

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng, được ghi trên vỉ và hộp sau 'EXP'. 
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.



Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ có ích cho bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Qtern chứa gì
-
-

Các chất hoạt tính là saxagliptin và dapagliflozin.
Mỗi viên chứa saxagliptin hydroclorid tương đương với 5 mg saxagliptin và 
dapagliflozin propanediol monohydrat tương đương với 10 mg dapagliflozin.

- Các thành phần khác là:
- lõi viên: cellulose vi tinh thể (E460i), natri croscarmellose (E468) (xem phần 2 

'Hàm lượng natri'), lactose khan (xem phần 2 'Qtern chứa lactose'), magie 
stearat (E470b), silica loại nha khoa (E551) .

- chất phủ phim: polyvinyl alcohol (E1203), macrogol 3350, titanium dioxide (E171), talc 
(E553b), oxit sắt màu vàng (E172), oxit sắt đỏ (E172).

- mực in: shellac, chàm carmine nhôm hồ (E132).

Qtern trông như thế nào và nội dung của gói
Viên nén bao phim Qtern 5 mg / 10 mg có dạng viên nén bao phim màu nâu nhạt đến nâu, hai mặt lồi, 
hình tròn, với chữ “5/10” được in trên một mặt và “1122” được in ở mặt còn lại bằng mực xanh.

Qtern 5 mg / 10 mg viên nén có sẵn trong vỉ nhôm với kích thước gói 14, 28 hoặc 
98 viên nén bao phim trong vỉ lịch và 30 viên nén bao phim trong vỉ.

Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
AstraZeneca UK Limited, 600 
Capability Green,
Luton,
LU1 3LU,
Vương quốc Anh.

nhà chế tạo
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Thụy Điển
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Các nguồn thông tin khác

Để nghe hoặc yêu cầu một bản sao của tờ rơi này bằng chữ nổi Braille, bản in lớn 
hoặc âm thanh, vui lòng gọi, miễn phí:

0800 198 5000

Vui lòng sẵn sàng cung cấp thông tin sau:

Tên sản phẩm
Qtern viên nén bao phim 5mg / 10mg

Số tham chiếu
17901/3339

Đây là dịch vụ do Viện Người mù Quốc gia Hoàng gia cung cấp.


