
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки
саксаглиптин/дапаглифлозин

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя 
съдържа важна за Вас информация.
-
-
-

Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори ако 
техните признаци на заболяване са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани 

реакции, които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

-

Какво има в тази листовка:

1. Какво представлява Qtern и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Qtern
3. Как да приемате Qtern
4. Възможни странични ефекти
5. Как да съхранявате Qtern
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1 Какво представлява Qtern и за какво се използва

Qtern съдържа активните вещества саксаглиптин и дапаглифлозин. Всеки от тях принадлежи към група 
лекарства, наречени „перорални антидиабетици“.

-
-

Това лекарство се приема през устата при диабет.
Това лекарство се използва, ако Вашият диабет не може да бъде контролиран с други перорални 

лекарства за диабет, заедно с диета и упражнения.

Qtern се използва за тип диабет, наречен „захарен диабет тип 2“ при възрастни пациенти (на възраст 18 години и 
повече). „Захарен диабет тип 2“ е типът диабет, който обикновено започва, когато сте по-възрастни. Ако имате 
диабет тип 2, панкреасът ви не произвежда достатъчно инсулин или тялото ви не е в състояние да използва 
инсулина, който произвежда правилно. Това води до високо ниво на захар в кръвта ви. Двете активни вещества в 
Qtern действат по различни начини, за да помогнат за контролиране на нивото на захарта в кръвта ви и да 
отстранят излишната захар от тялото ви чрез урината.

Важно е да продължите да следвате съветите за диета и упражнения, дадени ви от Вашия лекар, стрдз
оарнмо тacтиасктдилиВнтuдrrснд:.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Qtern

- ако сте алергични към саксаглиптин, дапаглифлозин или към някоя от останалите съставки на това 
лекарство (изброени в точка 6).
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- ако сте имали сериозна алергична реакция към други подобни лекарства (например инхибитори на 
DPP-4 като ситаглиптин, линаглиптин, алоглиптин или SGLT2 инхибитори като канаглифлозин, 
емпаглифлозин), които приемате, за да контролирате кръвната си захар.

Не приемайте Qtern, ако някое от горните се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт 

или медицинска сестра, преди да приемете Qtern.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Qtern и по време на лечението:

- ако имате „диабет тип 1“ (типът, който обикновено започва, когато сте млади и 
тялото ви не произвежда инсулин).
ако имате или сте имали заболяване на панкреаса. ако 
имате намалена бъбречна функция.
ако имате състояние, което намалява способността на тялото ви да се бори с инфекции, като 
заболяване като СПИН или от лекарства, които може да приемате след трансплантация на органи. 
ако имате умерен или тежък чернодробен проблем.
ако почувствате бърза загуба на тегло, гадене или повръщане, стомашна болка, прекомерна жажда, бързо и 
дълбоко дишане, объркване, необичайна сънливост или умора, сладка миризма в дъха ви, сладък или 
метален вкус в устата ви или различно миризма на урината или потта, незабавно се свържете с лекар или с 
най-близката болница. Тези симптоми може да са признак на „диабетна кетоацидоза“ – рядък, но сериозен, 
понякога животозастрашаващ проблем, който можете да получите при диабет поради повишени нива на 
„кетонни тела“ в урината или кръвта ви, наблюдавани при тестове. Рискът от развитие на диабетна 
кетоацидоза може да се увеличи при продължително гладуване, прекомерна консумация на алкохол, 
дехидратация, внезапно намаляване на дозата на инсулин или по-висока нужда от инсулин поради тежка 
операция или сериозно заболяване.
ако имате или сте имали сериозна реакция на свръхчувствителност или се подозира. ако имате 

анамнеза за сериозно сърдечно заболяване.

ако страдате от сърдечна недостатъчност или имате други рискови фактори за развитие на сърдечна 
недостатъчност, като проблеми с бъбреците. Вашият лекар ще Ви посъветва за признаците и симптомите 
на сърдечна недостатъчност. Симптомите могат да включват, но не се ограничават до нарастващ задух, 
бързо увеличаване на теглото и подуване на краката (оток на педалите). Трябва незабавно да се обадите на 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако почувствате някой от тези симптоми.

ако приемате лекарства за понижаване на кръвното налягане (антихипертензивни средства) и имате 
анамнеза за ниско кръвно налягане (хипотония). За повече информация вижте раздел “Други лекарства 
и Qtern” по-долу.
ако имате много високи нива на захар в кръвта си, което може да Ви накара да се дехидратирате (загубите твърде много 

телесна течност). Възможните признаци на дехидратация са изброени в горната част на раздел 4. Уведомете Вашия лекар, 

преди да започнете да приемате Qtern, ако имате някой от тези признаци.

ако имате или развиете гадене (повръщане), повръщане или треска или ако не можете да ядете или пиете. Тези 

състояния могат да причинят дехидратация. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на Qtern, докато 

не се възстановите, за да предотвратите дехидратация.

ако често получавате инфекции на пикочните пътища или имате сериозна инфекция на пикочните 
пътища, включително уросепсис или пиелонефрит, което може да причини треска и/или втрисане, 
усещане за парене при отделяне на вода (уриниране), кръв в урината, болка в гърба или отстрани. Трябва 
незабавно да се обадите на Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако почувствате някой от 
тези симптоми.
ако сте на 75 години или повече.
ако приемате лекарство за понижаване на кръвната захар, като инсулин или сулфанилурейни 
продукти. ако приемате друго лекарство за диабет, което съдържа "пиоглитазон".
ако имате увеличение на количеството червени кръвни клетки в кръвта, наблюдавано при тестове.

-
-
-

-
-
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Ако някое от горните се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да 

приемете Qtern.

Диабетните кожни лезии (увреждане на кожата като рани или язви) са често усложнение на диабета. 
Наблюдаван е обрив и при саксаглиптин, и при дапаглифлозин, когато се прилагат поотделно (вж. точка 4). 
Препоръчително е да следвате препоръките за грижа за кожата, дадени от Вашия лекар или медицинска 
сестра. Свържете се с Вашия лекар, ако срещнете мехури по кожата, тъй като това може да е знак за 
състояние, наречено булозен пемфигоид. Вашият лекар може да Ви помоли да спрете Qtern.

Както за всички пациенти с диабет, важно е редовно да проверявате краката си и да се придържате към всички други 

съвети относно грижата за краката, дадени от вашия медицински специалист.

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако развиете комбинация от симптоми на болка, чувствителност, 
зачервяване или подуване на гениталиите или областта между гениталиите и ануса с треска или общо 
неразположение. Тези симптоми могат да бъдат признак на рядка, но сериозна или дори 
животозастрашаваща инфекция, наречена некротизиращ фасциит на перинеума или гангрена на Фурние, 
която разрушава тъканта под кожата. Гангрената на Фурние трябва да се лекува незабавно.

Бъбречна функция
Бъбреците Ви трябва да бъдат проверени преди да започнете да приемате и докато приемате това лекарство.

Тестове за урина

Поради начина, по който Qtern действа, урината Ви ще бъде положителна за захар, докато приемате това 

лекарство.

Деца и юноши
Qtern не се препоръчва за деца и юноши под 18 години, тъй като не е проучен 
при тези пациенти.

Други лекарства и Qtern
Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства.

Особено кажете на Вашия лекар:

- ако приемате лекарство, използвано за увеличаване на количеството вода, което отделяте от тялото (диуретик). 

Вашият лекар може да Ви помоли да спрете приема на Qtern. Възможните признаци на загуба на твърде много 

течности от тялото ви са изброени в горната част на раздел 4.

ако използвате лекарства, съдържащи някое от следните активни вещества:-
- Карбамазепин, фенобарбитал или фенитоин. Те могат да се използват за контролиране на припадъци (гърчове) или 

хронична болка.

- Дексаметазон – стероидно лекарство. Това може да се използва за лечение на възпаление в 
различни части на тялото и органи.

- Рифампицин. Това е антибиотик, използван за лечение на инфекции като туберкулоза.
- Кетоконазол. Това може да се използва за лечение на гъбични инфекции.

- Дилтиазем. Това е лекарство, използвано за лечение на ангина (болка в гърдите) и понижаване на кръвното налягане.

Ако някое от горните се отнася за Вас (или ако не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, преди да приемете Qtern.

Бременност и кърмене



Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, 
посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство. Qtern не се препоръчва 
по време на бременност и Вашият лекар ще Ви помоли да спрете приема на това лекарство, ако 
забременеете. Говорете с Вашия лекар за най-добрия начин да контролирате кръвната си захар, докато сте 
бременна.

Не трябва да използвате Qtern, ако кърмите. Не е известно дали това лекарство преминава в 
човешката кърма. Говорете с Вашия лекар, ако желаете или кърмите, преди да приемете това 
лекарство.

Шофиране и работа с машини
Не се очаква Qtern да ви окаже влияние върху способността ви да шофирате или да използвате каквито и да е инструменти или 

машини. Ако се чувствате замаяни, докато приемате Qtern, не шофирайте и не използвайте инструменти или машини. Приемът на 

това лекарство може да доведе до твърде ниски нива на кръвната захар (хипогликемия), което може да причини симптоми като 

треперене, изпотяване и промяна в зрението и може да повлияе на способността Ви за шофиране и работа с машини.

Qtern съдържа лактоза
Qtern съдържа лактоза (млечна захар). Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към 
някои захари, свържете се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство.

Съдържание на натрий

Qtern съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, което означава, че по същество е „без 
натрий“.

3. Как да приемате Qtern

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт 

или медицинска сестра, ако не сте сигурни.

Колко да приемате
Препоръчителната доза е една таблетка дневно.-

Прием на това лекарство

-
-
-

Поглъщайте таблетката цяла с половин чаша вода. 
Можете да приемате таблетката си със или без храна.
Можете да приемате таблетката по всяко време на деня. Опитайте се обаче да го приемате по едно и също 

време всеки ден. Това ще ви помогне да запомните да го вземете.

Вашият лекар може да Ви предпише други лекарства за понижаване на количеството захар в кръвта Ви. Не забравяйте да 

приемате други лекарства, както Ви е казал Вашият лекар. Това ще ви помогне да постигнете най-добри резултати за вашето 

здраве.

Диета и упражнения

За да контролирате диабета си, все пак трябва да спазвате диета и упражнения, дори когато приемате това 
лекарство. Затова е важно да продължите да следвате съветите за диета и упражнения от Вашия лекар, фармацевт 
или медицинска сестра. По-специално, ако спазвате диета за контрол на теглото при диабет, продължете да я 
следвате, докато приемате Qtern.



Ако сте приели повече от необходимата доза Qtern

Ако сте приели повече таблетки Qtern, отколкото трябва, говорете с лекар или незабавно отидете в болница. Вземете 

опаковката с лекарства със себе си.

Ако сте пропуснали да приемете Qtern

Какво да направите, ако забравите да вземете таблетка.

- Ако са минали по-малко от 12 часа, откакто е трябвало да приемете дозата си, вземете доза Qtern веднага щом 

си спомните. След това вземете следващата си доза в обичайното време.

Ако са минали повече от 12 часа, откакто е трябвало да приемете своята доза, пропуснете пропуснатата доза. След това 

вземете следващата си доза в обичайното време.

Не вземайте двойна доза Qtern, за да компенсирате пропуснатата доза.

-

-

Ако спрете приема на Qtern
Не спирайте приема на Qtern, без първо да говорите с Вашия лекар. Кръвната Ви захар може да се 
повиши без това лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска 

сестра.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Някои симптоми изискват незабавна медицинска помощ:
Спрете приема на Qtern и незабавно посетете лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани 
реакции:

- Симптоми на сериозна алергична реакция, наблюдавани рядко (могат да засегнат до 1 на 1000 души), 
които могат да включват:

- Обрив
- Повишени червени петна по кожата (копривна треска)

- Подуване на лицето, устните, езика и гърлото, което може да причини затруднено дишане или
преглъщане.

Вашият лекар може да Ви предпише лекарство за лечение на Вашата алергична реакция и друго лекарство 
за Вашия диабет.

- Панкреатит, наблюдавани нечесто (могат да засегнат до 1 на 100 души): силна и постоянна 
болка в корема (областта на стомаха), която може да достигне до гърба Ви, както и гадене и 
повръщане, тъй като може да е признак на възпален панкреас .

- Дехидратация (загуба на твърде много течност от тялото ви), наблюдаван нечесто (може да 
засегне до 1 на 100 души).
Това са признаци на дехидратация:

- много суха или лепкава уста, чувство на много жажда
- чувство на много сънливост или умора

- отделяне на малко или никакво вода (урина)

- ускорен сърдечен ритъм.

-Инфекция на пикочните пътища, наблюдаван често (може да засегне до 1 на 10 души).



Това са признаци на тежка инфекция на пикочните пътища:
- треска и/или втрисане

- усещане за парене при изтичане на вода (уриниране)
- болка в гърба или отстрани.

Макар и рядко, ако видите кръв в урината си, незабавно уведомете Вашия лекар.

- Ниски нива на кръвната захар (хипогликемия), наблюдаван много често (може да засегне повече от 1 на 10 души), 

ако се използва с други лекарства за диабет, за които е известно, че причиняват хипогликемия.

Това са признаците на ниска кръвна захар:
- треперене, изпотяване, чувство на много тревожност, ускорен сърдечен ритъм

- чувство на глад, главоболие, промяна в зрението
- промяна в настроението ви или чувство на обърканост.

Вашият лекар ще Ви каже как да лекувате ниските нива на кръвната захар и какво да правите, ако получите някой от 

горните признаци.

- Диабетна кетоацидоза, наблюдава се рядко (може да засегне до 1 на 1 000 души)
Това са признаците на диабетна кетоацидоза (вижте също раздел 2 Предупреждения и предпазни мерки):

- повишени нива на "кетонни тела" в урината или кръвта Ви
- бърза загуба на тегло

- гадене или гадене
- стомашни болки

- прекомерна жажда

- бързо и дълбоко дишане
- объркване
- необичайна сънливост или умора
- сладка миризма на дъха ви, сладък или метален вкус в устата или различна миризма на 
урината или потта.

Това може да се случи независимо от нивото на кръвната захар. Вашият лекар може да реши временно 
или окончателно да спре лечението Ви с Qtern.

- Некротизиращ фасциит на перинеумаили гангрена на Фурние, сериозна инфекция на меките тъкани 
на гениталиите или областта между гениталиите и ануса, наблюдавана много рядко (може да засегне до 
1 на 10 000 души).

Спрете приема на Qtern и незабавно посетете лекар или медицинска сестра, ако забележите някоя от сериозните нежелани 

реакции по-горе.

Други нежелани реакции при прием на Qtern самостоятелно или в комбинация с метформин: 
Чести

- генитална инфекция (млечница) на вашия пенис или вагина (признаците могат да включват дразнене, сърбеж, 

необичайно течение или миризма)

-
-
-
-
-
-
-
-

болка в гърба

отделяне на повече вода (урина) от обикновено или нужда от по-често отделяне на вода 

промени в количеството холестерол или мазнини в кръвта (показано в тестове) 

увеличаване на количеството червени кръвни клетки в кръвта (показано в тестове) 

намаляване на креатинина бъбречен клирънс (показан в тестове)

световъртеж

умора
стомашни болки



-
-
-

силна болка в ставите (артралгия) инфекция на горната 

част на гръдния кош или белите дробове

инфекция на синусите с чувство на болка и пълнота зад бузите и очите 
(синузит)
възпален нос или гърло (назофарингит) (признаците за това могат да включват настинка или възпалено гърло) 

стомашна болка и лошо храносмилане (диспепсия)

гадене
диария
възпален стомах или черва, обикновено причинени от инфекция (гастроентерит), 

главоболие, мускулна болка (миалгия)

повръщане, възпаление на стомаха (гастрит)
промени в лабораторните изследвания (например намален бъбречен клирънс на креатинин 
или повишен хематокрит)

обрив.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Нечести
-
-
-
-
-
-

жажда

запек
събуждане от сън през нощта за уриниране 
сухота в устата
теглото намаля
повишаване на креатинина или уреята (показано при лабораторни кръвни изследвания)

-
-
-
-
-
-

намаляване на бъбречната функция

кожен обрив, който може да включва повдигнати подутини, кожно дразнене или неприятен сърбеж, 
затруднения при получаване или поддържане на ерекция (еректилна дисфункция)
гъбична инфекция
реакции на свръхчувствителност
сърбеж в областта на гениталиите (генитален сърбеж или вулвовагинален сърбеж) или дискомфорт по време на 

уриниране.

Неизвестно (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)
- образуване на мехури по кожата (булозен пемфигоид)

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички 

възможни нежелани реакции, които не са изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез 

схемата за жълта карта: Уебсайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Като 

съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Qtern

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен 

до”. Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Това лекарство не изисква специални условия за съхранение.



Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Qtern
-
-

Активните вещества са саксаглиптин и дапаглифлозин.
Всяка таблетка съдържа саксаглиптин хидрохлорид, еквивалентен на 5 mg саксаглиптин и 
дапаглифлозин пропандиол монохидрат, еквивалентен на 10 mg дапаглифлозин.

- Другите съставки са:
- ядро   на таблетката: микрокристална целулоза (E460i), кроскармелоза натрий (E468) (вижте раздел 2 

„Съдържание на натрий“), безводна лактоза (вижте раздел 2 „Qtern съдържа лактоза“), магнезиев стеарат 
(E470b), силициев диоксид от зъбен тип (E551) .

- филмово покритие: поливинил алкохол (E1203), макрогол 3350, титанов диоксид (E171), талк (E553b), 
жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172).

- печатарско мастило: шеллак, индиго кармин алуминиев лак (E132).

Как изглежда Qtern и какво съдържа опаковката
Qtern 5 mg/10 mg филмирани таблетки са светлокафяви до кафяви, двойно изпъкнали, кръгли, 
филмирани таблетки, с отпечатано “5/10” от едната страна и “1122” от другата страна, със синьо мастило.

Qtern 5 mg/10 mg таблетки се предлагат в алуминиеви блистери в опаковки от 14, 28 или 98 
филмирани таблетки в календарни блистери и 30 филмирани таблетки в блистер.

Не всички размери на опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.
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Други източници на информация

За да чуете или поискате копие от тази листовка на Брайлово писмо, голям шрифт или 

аудио, моля, обадете се безплатно:

0800 198 5000

Моля, бъдете готови да дадете следната информация:

Име на продукта

Qtern 5mg/10mg филмирани таблетки
Номер за справка
17901/0339

Това е услуга, предоставяна от Кралския национален институт на слепите.


