
Qtern 5 mg/10 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

saxagliptin/dapagliflozin

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

-
-
-

Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.

Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang 

kanilang mga palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng 

side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito:
1. Ano ang Qtern at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo kunin ang Qtern
3. Paano kumuha ng Qtern
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Qtern
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Qtern at para saan ito ginagamit

Ang Qtern ay naglalaman ng mga aktibong sangkap na saxagliptin at dapagliflozin. Ang bawat isa ay kabilang sa isang pangkat ng mga 

gamot na tinatawag na "oral anti-diabetics".

-
-

Ang gamot na ito ay iniinom ng bibig para sa diabetes.
Ang gamot na ito ay ginagamit kung ang iyong diyabetis ay hindi makontrol ng iba pang mga gamot sa 
bibig ng diabetes, kasama ng diyeta at ehersisyo.

Ginagamit ang Qtern para sa isang uri ng diabetes na tinatawag na "type 2 diabetes mellitus" sa mga pasyenteng nasa hustong gulang (may 

edad na 18 taong gulang at mas matanda). Ang "Type 2 diabetes mellitus" ay ang uri ng diabetes na karaniwang nagsisimula kapag ikaw ay 

mas matanda. Kung mayroon kang type 2 na diyabetis, ang iyong pancreas ay hindi gumagawa ng sapat na insulin o ang iyong katawan ay 

hindi magagamit ang insulin na ginagawa nito ng maayos. Ito ay humahantong sa isang mataas na antas ng asukal sa iyong dugo. Ang 

dalawang aktibong substance sa Qtern ay gumagana sa iba't ibang paraan upang makatulong na kontrolin ang antas ng asukal sa iyong dugo 

at alisin ang labis na asukal sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong ihi.

Mahalagang patuloy na sundin ang payo sa diyeta at ehersisyo na ibinigay sa iyo ng iyong doktor, pDho
arnmotactiaskteoQntuerrsne:.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago mo kunin ang Qtern

- kung ikaw ay allergic sa saxagliptin, dapagliflozin o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na 
ito (nakalista sa seksyon 6).

TITLE - DAPAGLIFLOZIN + SAXAGLIPTIN / QTERN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-dapagliflozin-saxagliptin-qtern-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2312.pdf


- kung nagkaroon ka ng malubhang reaksiyong alerhiya sa anumang iba pang katulad na mga gamot 
(halimbawa, DPP-4 inhibitors tulad ng sitagliptin, linagliptin, alogliptin, o SGLT2 inhibitors tulad ng 
canagliflozin, empagliflozin) na iniinom mo upang kontrolin ang iyong asukal sa dugo.

Huwag kunin ang Qtern kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, kausapin ang iyong 

doktor, parmasyutiko, o nars bago kumuha ng Qtern.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars bago kumuha ng Qtern, at sa panahon ng paggamot:

- kung mayroon kang "type 1 na diyabetis" (ang uri na karaniwang nagsisimula kapag ikaw ay bata pa, at ang iyong 

katawan ay hindi gumagawa ng anumang insulin).

kung mayroon ka o nagkaroon ka ng sakit sa pancreas. 
kung nabawasan ang paggana ng bato.
kung mayroon kang kondisyon na nagpapababa sa kakayahan ng iyong katawan na labanan ang mga impeksyon, tulad ng 

sakit tulad ng AIDS o mula sa mga gamot na maaari mong inumin pagkatapos ng organ transplant. kung mayroon kang 

katamtaman o malubhang problema sa atay.

kung nakakaranas ka ng mabilis na pagbaba ng timbang, nasusuka o nasusuka, pananakit ng tiyan, labis na 
pagkauhaw, mabilis at malalim na paghinga, pagkalito, hindi pangkaraniwang pagkaantok o pagkapagod, matamis 
na amoy sa iyong hininga, matamis o metal na lasa sa iyong bibig, o ibang amoy sa iyong ihi o pawis, makipag-
ugnayan kaagad sa doktor o sa pinakamalapit na ospital. Ang mga sintomas na ito ay maaaring isang senyales ng 
"diabetic ketoacidosis" - isang bihirang ngunit seryoso, kung minsan ay nagbabanta sa buhay na problema na 
maaari mong makuha sa diabetes dahil sa pagtaas ng mga antas ng "ketone body" sa iyong ihi o dugo, na nakikita 
sa mga pagsusuri. Ang panganib na magkaroon ng diabetic ketoacidosis ay maaaring tumaas sa matagal na pag-
aayuno, labis na pag-inom ng alak, dehydration, biglaang pagbaba ng dosis ng insulin, o mas mataas na 
pangangailangan ng insulin dahil sa malaking operasyon o malubhang karamdaman.
kung mayroon o nagkaroon ka ng malubhang hypersensitivity reaction o pinaghihinalaang. kung 

mayroon kang kasaysayan ng malubhang sakit sa puso.

kung nagdurusa ka sa pagpalya ng puso o mayroon kang iba pang mga kadahilanan ng panganib para sa pagpalya ng 

puso tulad ng mga problema sa iyong mga bato. Ang iyong doktor ay magpapayo sa iyo ng mga palatandaan at sintomas 

ng pagpalya ng puso. Maaaring kabilang sa mga sintomas, ngunit hindi limitado sa, pagtaas ng igsi ng paghinga, mabilis 

na pagtaas ng timbang at pamamaga ng mga paa (pedal edema). Dapat mong tawagan kaagad ang iyong doktor, 

parmasyutiko o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito.

kung ikaw ay umiinom ng mga gamot para mapababa ang iyong presyon ng dugo (anti-hypertensives) at may kasaysayan ng 

mababang presyon ng dugo (hypotension). Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang seksyong "Iba pang mga gamot 

at Qtern" sa ibaba.

kung mayroon kang napakataas na antas ng asukal sa iyong dugo na maaaring magpa-dehydrate sa iyo (mawalan ng labis na likido 

sa katawan). Ang mga posibleng senyales ng pag-aalis ng tubig ay nakalista sa itaas ng seksyon 4. Sabihin sa iyong doktor bago mo 

simulan ang pagkuha ng Qtern kung mayroon kang alinman sa mga palatandaang ito.

kung mayroon ka o nagkakaroon ng pagduduwal (pakiramdam ng sakit), pagsusuka o lagnat o kung hindi ka makakain o makainom. Ang 

mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng dehydration. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Qtern 

hanggang sa gumaling ka upang maiwasan ang dehydration.

kung madalas kang makakuha ng mga impeksyon sa daanan ng ihi o may malubhang impeksyon sa daanan ng 
ihi, kabilang ang urosepsis o pyelonephritis, na maaaring magdulot ng lagnat at/o panginginig, nasusunog na 
pakiramdam kapag dumadaan ng tubig (umiihi), dugo sa ihi, pananakit ng iyong likod o gilid. Dapat mong 
tawagan kaagad ang iyong doktor, parmasyutiko o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito.

kung ikaw ay 75 taong gulang o mas matanda.

kung umiinom ka ng gamot para mapababa ang iyong asukal sa dugo, tulad ng insulin o sulphonylureas. 
kung umiinom ka ng isa pang gamot para sa diabetes na naglalaman ng "pioglitazone".
kung mayroon kang pagtaas sa dami ng mga pulang selula ng dugo sa iyong dugo, na makikita sa mga pagsusuri.

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars bago 

kumuha ng Qtern.

Ang mga sugat sa balat na may diabetes (pinsala sa balat tulad ng mga sugat o ulser) ay isang karaniwang komplikasyon ng diabetes. Ang 

pantal ay nakita na may parehong saxagliptin at dapagliflozin kapag ibinigay nang hiwalay (tingnan ang seksyon 4). Pinapayuhan kang 

sundin ang mga rekomendasyon para sa pangangalaga sa balat na ibinibigay sa iyo ng iyong doktor o nars. Makipag-ugnayan sa iyong 

doktor kung nakatagpo ka ng blistering ng balat, dahil maaaring ito ay isang senyales para sa isang kondisyon na tinatawag na bullous 

pemphigoid. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang Qtern.

Tulad ng lahat ng mga pasyenteng may diyabetis, mahalagang suriin ang iyong mga paa nang regular at sumunod sa anumang iba pang payo 

tungkol sa pangangalaga sa paa na ibinigay ng iyong propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Kausapin kaagad ang iyong doktor kung magkakaroon ka ng kumbinasyon ng mga sintomas ng pananakit, 
pananakit, pamumula, o pamamaga ng ari o ang lugar sa pagitan ng ari at anus na may lagnat o pakiramdam na 
karaniwang masama. Ang mga sintomas na ito ay maaaring isang senyales ng isang bihirang ngunit seryoso o kahit 
na nakamamatay na impeksyon, na tinatawag na necrotising fasciitis ng perineum o Fournier's gangrene na 
sumisira sa tissue sa ilalim ng balat. Kailangang gamutin kaagad ang gangrene ni Fournier.

Pag-andar ng bato
Dapat suriin ang iyong mga bato bago ka magsimulang uminom at habang ikaw ay nasa gamot na ito.

Mga pagsusuri sa ihi

Dahil sa kung paano gumagana ang Qtern, ang iyong ihi ay magiging positibo para sa asukal habang ikaw ay nasa gamot 

na ito.

Mga bata at kabataan
Ang Qtern ay hindi inirerekomenda para sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang, dahil hindi pa ito pinag-
aralan sa mga pasyenteng ito.

Iba pang mga gamot at Qtern
Sabihin sa iyong doktor, parmasyutiko o nars kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring uminom ng anumang iba 

pang mga gamot.

Lalo na sabihin sa iyong doktor:
- kung ikaw ay umiinom ng gamot na ginagamit upang madagdagan ang dami ng tubig na iyong ilalabas sa katawan (diuretic). 

Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng Qtern. Ang mga posibleng palatandaan ng pagkawala ng labis na 

likido mula sa iyong katawan ay nakalista sa itaas ng seksyon 4.

kung gumagamit ka ng mga gamot na naglalaman ng alinman sa mga sumusunod na aktibong sangkap:-
- Carbamazepine, phenobarbital o phenytoin. Maaaring gamitin ang mga ito upang makontrol ang mga fit (seizure) o 

malalang pananakit.

- Dexamethasone – isang steroid na gamot. Ito ay maaaring gamitin upang gamutin ang pamamaga sa 
iba't ibang bahagi ng katawan at organ.

- Rifampicin. Ito ay isang antibiotic na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon tulad ng tuberculosis.

- Ketoconazole. Ito ay maaaring gamitin upang gamutin ang mga impeksyon sa fungal.

- Diltiazem. Ito ay isang gamot na ginagamit upang gamutin ang angina (pananakit ng dibdib) at pagpapababa ng presyon ng dugo.

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o kung hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor bago kumuha ng Qtern.

Pagbubuntis at pagpapasuso



Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa 
iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito. Hindi inirerekomenda ang Qtern sa panahon ng pagbubuntis 
at hihilingin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pag-inom ng gamot na ito kung ikaw ay buntis. Makipag-usap sa iyong 
doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan upang makontrol ang iyong asukal sa dugo habang ikaw ay buntis.

Hindi mo dapat gamitin ang Qtern kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi alam kung ang gamot na ito ay pumasa sa 
gatas ng suso ng tao. Makipag-usap sa iyong doktor kung gusto mo o nagpapasuso bago inumin ang gamot na 
ito.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang Qtern ay hindi inaasahang makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho ng kotse o gumamit ng anumang mga tool o makina. Kung nahihilo 

ka habang kumukuha ng Qtern, huwag magmaneho o gumamit ng anumang kasangkapan o makina. Ang pag-inom ng gamot na ito ay maaaring 

maging sanhi ng pagbaba ng asukal sa dugo nang masyadong mababa (hypoglycaemia), na maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng 

panginginig, pagpapawis at pagbabago sa paningin, at maaaring makaapekto sa iyong kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina.

Ang Qtern ay naglalaman ng lactose

Ang Qtern ay naglalaman ng lactose (asukal sa gatas). Kung sinabihan ka ng iyong doktor na mayroon kang hindi 

pagpaparaan sa ilang mga asukal, makipag-ugnayan sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito.

Nilalaman ng sodium

Ang Qtern ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat dosis, ibig sabihin, ito ay mahalagang 
'sodiumfree'.

3. Paano kumuha ng Qtern

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor, 
parmasyutiko o nars kung hindi ka sigurado.

Magkano ang dadalhin

Ang inirerekomendang dosis ay isang tableta sa isang araw.-

Pag-inom ng gamot na ito
-
-
-

Lunukin ang tableta nang buo na may kalahating baso ng tubig. Maaari 

mong kunin ang iyong tablet nang may pagkain o walang pagkain.

Maaari mong inumin ang tablet anumang oras ng araw. Gayunpaman, subukang dalhin ito sa parehong oras 
bawat araw. Makakatulong ito sa iyo na tandaan na kunin ito.

Maaaring magreseta ang iyong doktor ng iba pang mga gamot upang mapababa ang dami ng asukal sa iyong dugo. Tandaan na uminom ng 

ibang (mga) gamot gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Makakatulong ito na makuha ang pinakamahusay na mga resulta para sa iyong 

kalusugan.

Diyeta at ehersisyo
Upang makontrol ang iyong diyabetis, kailangan mo pa ring panatilihing magdiyeta at mag-ehersisyo, kahit na 
iniinom mo ang gamot na ito. Kaya mahalagang sundin ang payo tungkol sa diyeta at ehersisyo mula sa iyong 
doktor, parmasyutiko o nars. Sa partikular, kung ikaw ay sumusunod sa isang diabetic weight control diet, patuloy 
na sundin ito habang ikaw ay umiinom ng Qtern.



Kung kukuha ka ng mas maraming Qtern kaysa sa nararapat

Kung umiinom ka ng mas maraming Qtern tablet kaysa sa nararapat, makipag-usap sa doktor o pumunta kaagad sa 
ospital. Dalhin ang pakete ng gamot.

Kung nakalimutan mong kunin ang Qtern

Ano ang gagawin kung nakalimutan mong uminom ng tablet.

- Kung wala pang 12 oras mula noong dapat mong inumin ang iyong dosis, uminom ng isang dosis ng Qtern sa 

sandaling maalala mo. Pagkatapos ay kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang oras.

Kung ito ay higit sa 12 oras mula noong dapat mong inumin ang iyong dosis, laktawan ang napalampas na dosis. Pagkatapos ay 

kunin ang iyong susunod na dosis sa karaniwang oras.

Huwag uminom ng dobleng dosis ng Qtern para makabawi sa isang nakalimutang dosis.

-

-

Kung titigil ka sa pag-inom ng Qtern

Huwag ihinto ang pagkuha ng Qtern nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Maaaring tumaas ang iyong asukal sa dugo 

nang walang gamot na ito.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o 

nars.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Ang ilang mga sintomas ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon:

Itigil ang pag-inom ng Qtern at magpatingin kaagad sa doktor kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong 

epekto:

- Ang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerhiya ay bihirang nakikita, (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 katao), na 

maaaring kabilang ang:

- Rash
- Nakataas na pulang patak sa iyong balat (mga pantal)
- Pamamaga ng mukha, labi, dila, at lalamunan na maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga o

paglunok.
Maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot para gamutin ang iyong allergic reaction at ibang gamot para sa 
iyong diabetes.

- Pancreatitis, nakikitang hindi pangkaraniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao): malubha at 
patuloy na pananakit sa tiyan (lugar ng tiyan) na maaaring umabot sa iyong likod, pati na rin ang pagduduwal at 
pagsusuka, dahil maaaring ito ay tanda ng namamagang pancreas .

- Dehydration, (pagkawala ng labis na likido mula sa iyong katawan), hindi karaniwang nakikita (maaaring makaapekto ng 

hanggang 1 sa 100 tao).

Ito ang mga palatandaan ng dehydration:

- napakatuyo o malagkit na bibig, nakakaramdam ng matinding uhaw

- pakiramdam na inaantok o pagod
- dumaraan ng kaunti o walang tubig (ihi)
- mabilis na tibok ng puso.

-Impeksyon sa ihi, karaniwang nakikita (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao).



Ang mga ito ay mga palatandaan ng isang matinding impeksyon sa daanan ng ihi:

- lagnat at/o panginginig

- nasusunog na pandamdam kapag dumadaan ng tubig (umiihi)

- pananakit sa iyong likod o tagiliran.

Bagama't hindi karaniwan, kung makakita ka ng dugo sa iyong ihi, sabihin kaagad sa iyong doktor.

- Mababang antas ng asukal sa dugo (hypoglycaemia), nakikita nang napakadalas (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao) 

kung ginamit kasama ng iba pang mga gamot sa diabetes na kilala na nagdudulot ng hypoglycaemia.

Ito ang mga palatandaan ng mababang asukal sa dugo:

- nanginginig, pinagpapawisan, sobrang pagkabalisa, mabilis na tibok ng puso

- pakiramdam ng gutom, sakit ng ulo, pagbabago sa paningin

- isang pagbabago sa iyong kalooban o pagkalito.
Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung paano gagamutin ang mababang antas ng asukal sa dugo at kung ano ang gagawin kung nakakuha ka ng alinman sa mga 

palatandaan sa itaas.

- Diabetic ketoacidosis, madalang makita (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1,000 tao)

Ito ang mga palatandaan ng diabetic ketoacidosis (tingnan din ang seksyon 2 Mga babala at pag-iingat):
- tumaas na antas ng “ketone bodies” sa iyong ihi o dugo
- mabilis na pagbaba ng timbang

- nakakaramdam ng sakit o may sakit

- sakit sa tyan
- labis na pagkauhaw

- mabilis at malalim na paghinga

- pagkalito
- hindi pangkaraniwang pagkaantok o pagkapagod

- isang matamis na amoy sa iyong hininga, isang matamis o metal na lasa sa iyong bibig o ibang amoy 
sa iyong ihi o pawis.

Maaaring mangyari ito anuman ang antas ng glucose sa dugo. Maaaring magpasya ang iyong doktor na pansamantala o 

permanenteng ihinto ang iyong paggamot sa Qtern.

- Necrotising fasciitis ng perineumo Fournier's gangrene, isang malubhang impeksyon sa malambot na tisyu ng mga maselang 

bahagi ng katawan o ang lugar sa pagitan ng maselang bahagi ng katawan at anus, na napakadalang makita (maaaring makaapekto 

ng hanggang 1 sa 10,000 tao).

Itigil ang pag-inom ng Qtern at magpatingin kaagad sa doktor o nars, kung mapapansin mo ang alinman sa mga seryosong 

epekto sa itaas.

Iba pang mga side effect kapag kumukuha ng Qtern nang nag-iisa o kasama ng metformin: 
Karaniwan
- impeksyon sa genital (thrush) ng iyong ari o ari (maaaring kasama sa mga palatandaan ang pangangati, pangangati, hindi 

pangkaraniwang paglabas o amoy)

-
-
-
-
-
-
-
-

sakit sa likod

ang pagpasa ng mas maraming tubig (ihi) kaysa karaniwan o ang pangangailangang magpasa ng tubig ay 

mas madalas na nagbabago sa dami ng kolesterol o taba sa iyong dugo (ipinapakita sa mga pagsusuri) 

pagtaas ng dami ng mga pulang selula ng dugo sa iyong dugo (ipinapakita sa mga pagsusuri) bumababa sa 

creatinine renal clearance (ipinapakita sa mga pagsusuri)

pagkahilo
pagkapagod

sakit sa tiyan



-
-
-

matinding pananakit ng kasukasuan (arthralgia) 

impeksyon sa itaas na dibdib o baga

impeksyon sa sinus na may pakiramdam ng sakit at pagkapuno sa likod ng iyong mga pisngi at mata 
(sinusitis)
namamagang ilong o lalamunan (nasopharyngitis) (mga palatandaan nito ay maaaring kasama ang sipon o namamagang lalamunan) 

pananakit ng tiyan at hindi pagkatunaw ng pagkain (dyspepsia)

pagduduwal

pagtatae
namamagang tiyan o bituka na kadalasang sanhi ng impeksyon (gastroenteritis) sakit ng 

ulo, pananakit ng kalamnan (myalgia)

pagsusuka, pamamaga ng tiyan (kabag)
mga pagbabago sa mga pagsusuri sa laboratoryo (halimbawa nabawasan ang clearance ng creatinine renal 

o tumaas ang hematocrit)

pantal.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

Hindi karaniwan

-
-
-
-
-
-

pagkauhaw

pagtitibi
paggising mula sa pagtulog sa gabi upang pumasa sa ihi 

tuyong bibig

nabawasan ang timbang

pagtaas sa creatinine o urea (ipinapakita sa mga pagsusuri sa dugo sa laboratoryo)

-
-
-
-
-
-

pagbaba sa function ng bato
pantal sa balat na maaaring may kasamang pagtaas ng mga bukol, pangangati sa balat, o hindi kanais-nais na 

pangangati na kahirapan sa pagkuha o pagpapanatili ng paninigas (erectile dysfunction)
impeksyon mula sa fungi

mga reaksyon ng hypersensitivity
pangangati sa bahagi ng ari (pruritus genital o vulvovaginal pruritus) o kakulangan sa ginhawa habang 
umiihi.

Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data)
- paltos ng balat (bullous pemphigoid)

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng 

Yellow Card Scheme: Website:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. 

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan 

ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Qtern

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire, na nakasaad sa paltos at karton pagkatapos ng 'EXP'. 

Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang gamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang espesyal na kondisyon ng imbakan.



Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano 

itapon ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang maprotektahan ang kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Qtern

-
-

Ang mga aktibong sangkap ay saxagliptin at dapagliflozin.
Ang bawat tablet ay naglalaman ng saxagliptin hydrochloride na katumbas ng 5 mg saxagliptin at 
dapagliflozin propanediol monohydrate na katumbas ng 10 mg dapagliflozin.

- Ang iba pang mga sangkap ay:
- tablet core: microcrystalline cellulose (E460i), croscarmellose sodium (E468) (tingnan ang seksyon 2 

'Sodium content'), anhydrous lactose (tingnan ang seksyon 2 'Qtern contains lactose'), magnesium 
stearate (E470b), dental type silica (E551) .

- film-coating: polyvinyl alcohol (E1203), macrogol 3350, titanium dioxide (E171), talc 
(E553b), yellow iron oxide (E172), red iron oxide (E172).

- tinta sa pag-print: shellac, indigo carmine aluminum lake (E132).

Ano ang hitsura ng Qtern at mga nilalaman ng pack
Ang Qtern 5 mg/10 mg na film-coated na tablet ay matingkad na kayumanggi hanggang kayumanggi, biconvex, bilog, film-coated na 

mga tablet, na may "5/10" na naka-print sa isang gilid, at "1122" na naka-print sa kabilang panig, sa asul na tinta.

Ang Qtern 5 mg/10 mg na tablet ay available sa aluminum blisters sa mga laki ng pack na 14, 28, o 
98 na film-coated na tablet sa calendar blisters at 30 film-coated na tablet sa paltos.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Luton,
LU1 3LU,
UK.

Manufacturer
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Sweden
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Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon

Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio 

mangyaring tumawag, nang walang bayad:

0800 198 5000

Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Produkto

Qtern 5mg/10mg na mga tabletang pinahiran ng pelikula

Reference number
17901/0339

Ito ay isang serbisyong ibinigay ng Royal National Institute of the Blind.


