قرص روکشدار متفورمین  05 ، 055بلیستر  05عددي در يك جعبه همراه با برگه راهنماي مصرف بیمار.
اؽىبل دارٍیی
Tablet:500 mg
F.C. Tablets: 500 mg
ثِ گشارػ خجزًگبر عبیت پشؽىبى ثذٍى هزس ،ایي دارٍ ثزای درهبى ثیوبری فؼلی ؽوب تجَیش ؽذُ اعت لذا اس هصزف آى در هَارد
هؾبثِ ٍ یب تَصیِ آى ثِ دیگزاى خَدداری ًوبئیذ.
ًبم ػلوی دارٍ (صًزیه):
Metformin Hydrochloride
گزٍُ دارٍیی:
Antidiabetics
دارٍّبی ظذ دیبثت

موارد مصرف
هت فَرهیي در درهبى دیبثت غیز ٍاثغتِ ثِ اًغَلیي ثىبر هی رٍد .ایي دارٍ ثَیضُ ثزای درهبى ثیوبراى دیبثتی غیز ٍاثغتِ ثِ اًغَلیي
وِ ثِ رصین غذایی پبعخ ًذادُ اًذ ٍ ّوچٌیي در ثیوبراًی وِ اظبفِ ٍسى دارًذ ،ثِ وبر هی رٍد.
هىبًیغن اثز
هت فَریي اس ؼزیك وبّؼ گلَوَ ًئَصًش ٍ افشایؼ هصزف هحیؽی گلَوش اثز هی وٌذ .اس آًجب وِ تٌْب در حعَر اًغَلیي آًذٍصى
هؤثز هی ثبؽذ تٌْب در افزادی هؤثز اعت وِ ثخؾی اس علَل ّبی پبًىزاط آًْب عبلن ثبؽذ .تصَر هی ؽَد وِ هت فَریي تؼذاد ٍ یب
لذرت اتصبل اًغَلیي ثِ گیزًذُ ّبی غؾبء علَل ،ثَیضُ گیزًذُ ّبی هحیؽی را افشایؼ هی دّذ.
فبرهبوَویٌتیه
فزاّوی سیغتی دارٍ  00-00درصذ اعت ٍلی غذا  ،عزػت ٍ هیشاى جذة دارٍ را وبّؼ هی دّذً .یوِ ػوز دارٍ 0/2عبػت اعت ٍ
ثؽَر ػوذُ ثِ صَرت تغییز ًیبفتِ اس ولیِ ّب دفغ هی ؽَد.
هَارد هٌغ هصزف
دارٍ در هَاردی هبًٌذ ثیوبری ّبی وجذی ٍ ولیَی ،ثیوبری ّبی للجی ،اعتؼذاد اثتال ثِ اعیذٍس الوتیه ،ػفًَت ؽذیذ ،عَختگی
ؽذیذ ،جزاحی ،تزٍهب ،دّیذراتبعیَى ،اغوبی دیبثتی ٍ وتَاعیذٍس ًجبیذ هصزف ؽَد.
همذار هصزف
دارٍ ثِ هیشاى  000هیلی گزم ّز  8عبػت یب  800هیلی گزم ّز  12عبػت ّوزاُ یب ثؼذ اس غذا هصزف هی ؽَد .حذاوثز همذار
هصزف  g/day3-2در همبدیز هٌمغن هی ثبؽذ.
راٌّوبئیْبی ػوَهی:
قبل از مصرف اين دارو در موارد زير با پسشك خود مشورت كنيد:
– عبثمِ ٍاوٌؾْبی حغبعیتی ٍ غیز ػبدی ًغجت ثِ ایي دارٍ ٍ یب تزویجبت هؾبثِ ٍ یب هَاد غذایی  ،رًگْبٍ هَاد حفبظت وٌٌذُ.
–در صَرت هصزف ّوشهبى دارٍّبی دیگز اس لجیل :الىل ،آهیلَرایذ،هْبروٌٌذُ ّبی وبًبل ولغین ،عیوتیذیي ،راًیتیذیي،
دیگَوغیي ،فَراسهبیذ ،هزفیي ،پزٍوبیي آهیذ ،تزیبهتزى ،تزیوتَپزین ،وبٌّذُ ّبی لٌذ خَى هثل عبیز دارٍّبی ظذ دیبثت ٍ
اًغَلیي  ،افشایٌذُ ّبی لٌذ خَى ٍ ٍاًىَهبیغیي.
–در صَرت ٍجَد ثیوبری ًظیز للجی ػزٍلی ،ولیَی ،وجذی  ،تیزٍئیذ ،اعیذٍس الوتیه ٍ ریَی.
–هصزف ایي دارٍ در وَدوبى ووتز اس  10عبل تَصیِ ًوی ؽَد هگز ثب تجَیش پشؽه هتخصص.

–ثزای ثزرعی پیؾزفت درهبى هزتجبً ثِ پشؽه هزاجؼِ وٌیذ.
هصزف در دٍراى ثبرداری ٍ ؽیزدّی:

هصزف ایي دارٍ در دٍراى ثبرداری ٍ ؽیزدّی تَصیِ ًوی ؽَد هگز ثِ تؾخیص پشؽه هتخصص.

ّؾذارّب:
–در صَرت ثزٍس ػالئن وبّؼ لٌذ خَى ( گزعٌگی ،ػزق عزد ،ؼپؼ للت ٍ… ).حتوب هَاد لٌذی هیل ًوبییذ ٍ ثِ پشؽه
هزاجؼِ ًوبییذ.
–در صَرت ثزٍس ػالئن افشایؼ لٌذ خَى ( تىزر ادرار ،خؾىی دّبى ،تبری دیذٍ… ).حتوب ثِ پشؽه هزاجؼِ ًوبییذ.
– در صَرت هصزف ّوشهبى ایي دارٍ ثب عبیز دارٍّبی ظذ دیبثت ٍ اًغَلیي هوىي اعت ثبػث وبّؼ لٌذ خَى ؽَد .ثزای ثذعت
آٍردى ًغجت هٌبعت هصزف تَام ایي دارٍّب اًذاسُ گیزی لٌذ خَى در ؽزٍع درهبى تَصیِ هی ؽَد.
– در صَرت هصزف ّوشهبى ایي دارٍ ثب عبیز دارٍّبی ظذ اًؼمبد خَراوی همذار هصزف دارٍّبی ظذ اًؼمبد ثبیذ تٌظین ؽَد.
– ایي دارٍ اس ؼزیك ولیِ دفغ هی ؽَد ٍ ثبیذ در ثیوبراى هجتال ثِ ػیت وبر ولیِ ٍ ثیوبراى عبلخَردُ ثب احتیبغ تجَیش ؽَد  .تَصیِ
هـی ؽَد ػولىزد ولیِ ّب ثؽَر هٌظن ثزرعی ؽَد.
–هصزف ایي دارٍ ثبیذ  2-3رٍس لجل اس اػوبل جزاحی یب اًجبم آسهًَْبی ثبلیٌی  ،هبًٌذ پزتًَگبری اس ولیِ ٍ آًضیَگزافی لؽغ ؽَد ٍ
هصزف هجذد آى ثؼذ اس وٌتزل ػولىزد ولیِ ؽزٍع گزدد.

–هصزف ایي دارٍ در دراس هذت هوىي اعت هَجت وبّؼ جذة ٍیتبهیي  ٍ B12اعیذ فَلیه ؽَد ،لذا وٌتزل آى در ؼَل

درهبى الشاهی اعت.
همذار ٍ ًحَُ هصزف دارٍ:
همذار هصزف ّز دارٍ را پشؽه تؼییي هـی وٌذ ٍلـی همذار هصزف هؼوَلی ایي دارٍ ثِ ؽزح سیز اعت  :اثتذا همذار  000هیلی گزم
دٍ ثبر در رٍس صجح ٍ ػ صز ّوزاُ ثب غذا هصزف هی ؽَد در صَرت ػذم وٌتزل ػالئن ثیوبری همذار هصزف را هی تَاى ّفتِ ای
 000هیلی گزم افشایؼ داد.
ثزای درهبى ًگْذارًذُ همذار  000تب  800هیلی گزم  2-3ثبر در رٍس ّوزاُ ثب غذا هصزف هی ؽَد.
در صَرت هصزف ّوشهبى ثب اًغَلیي ثب همذار رٍساًِ  000هیلی گزم ؽزٍع ٍ همذار هصزف را در صَرت ًیبس هی تَاى ّفتِ ای 000
هیلی گزم افشایؼ داد.حذاوثز همذار هصزف در ثشرگغبالى  2000هیلی گزم ٍ در وَدوبى ثبالتز اس  10عبل  2000هیلی گزم در رٍس

هی ثبؽذ.
در صَرتیىِ هصزف یه دٍس دارٍ را فزاهَػ ًوَدیذ ثِ هحط یبدآٍری آى را هصزف وٌیذ  .در صَرتیىِ سهبى هصزف دٍس ثؼذی
رعیذُ ثبؽذ اس هصزف دٍس فزاهَػ ؽذُ صزف ًظز وٌیذ.

ػَارض جبًجی:
ّز دارٍ ثِ هَاسات اثز درهبًی هؽلَة هوىي اعت ثبػث ثزٍس ثزخی ػَارض ًبخَاعتِ ًیش ثؾَد اگز چِ توبم ایي ػَارض در یه فزد
دیذُ ًوی ؽَد لیىي در صَرت ثزٍس ّز یه اس ػَارض سیز ثِ پشؽه هزاجؼِ وٌیذ ً :بدر – اعیذٍس الوتیه (اعْبل ،تٌفظ عؽحی
 ،درد ػعالت ،خغتگی ؽذیذ) ،وبّؼ لٌذ خَى( اظؽزاة ،تبری دیذ ،ػزق عزد ٍ )… ،آًوی هگبلَثالعتیه ( ون خًَی).
هْوتزیي ػَارض جبًجی ًبؽی اس هت فَریي ثی اؽتْبیی ،تَْع ،اعتفزاؽ ،اعْبل( هؼوَالً سٍدگذر) ،اعیذ الوتیه( لؽغ درهبى السم
هی ثبؽذ) ٍ وبّؼ جذة ٍیتبهیي  B12هی ثبؽٌذ.
در صَرت ثزٍس ّز یه اس ػَارض سیز ثب پشؽه هؾَرت وٌیذ:
اختالالت گَارؽی ،ثی اؽتْبیی  ،اعْبل  ،عزدرد  ،احغبط ؼؼن فلشی در دّبى  ،تَْع  ،اعتفزاؽ ٍ اس دعت دادى ٍسى.

ؽزایػ ًگْذاری:

–دارٍ را دٍر اس دعتزط وَدوبى ًگْذاری وٌیذ.
–اس هصزف دارٍّبی تبریخ گذؽتِ خَدداری وٌیذ.

–دٍر اس ًَر ٍ رؼَثت ٍ در دهبی ووتز اس  30درجِ عبًتی گزاد ٍ ًگْذاری وٌیذ.
ثغتِ ثٌذی
ّؾذارّب
1.در افزاد هغي ثِ دلیل احتوبل ٍجَد ثیوبری ّبی ػزٍق هحیؽی ٍ یب اختالل ػولىزدولیَی ،دارٍ ثبیذ ثب احتیبغ هصزف ؽَد.
 2.در ؽزایؽی هبًٌذ اعْبل ،اعتفزاؽ ،فلج هؼذُ ،اًغذاد رٍدُ ٍ دیگز ؽزایؽی وِ جذة غذا را ثِ تأخیز هی اًذاسد ،هوىي اعت

تغییز همذار هصزف دارٍ السم ثَدُ ٍ یب اًغَلیي جبیگشیي آى ؽَد.

3.در پزوبری یب ون وبری تیزٍئیذ تٌظین همذار هصزف دارٍ السم اعت.
تذاخل دارٍیی
عبیوتیذیي ،آهیلَرایذ ،ثلَن وٌٌذُ ّبی وبًبل ولغین ،دیگَوغیي ،هزفیي ،پزٍوبئیي آهیذ ،ویٌیي ،راًیتیذیي ،تزیبهتزى ،تزی
هتَپزین ٍ ٍاًىَهبیغیي وِ تَعػ اًتمبل تَثَالر ولیَی دفغ هی ؽًَذ ،غلظت پالعوبیی هت فَرهیي را افشایؼ دادُ ٍ ثب ولیزاًظ
ولیَی آى تذاخل هی وٌٌذ.
ًىبت لبثل تَصیِ
1.هصزف هت فَریي ثبیذ ثِ هذت  2رٍس لجل اس جزاحی یب اعتفبدُ اس هَاد حبجت ثزای آسهبیؾبت پشؽىی لؽغ ؽَد.
 2.در صَرت ثزٍس ػالئن اعیذٍس الوتیه( اعْبل ،درد ٍ وزاهپ ّبی ػعالًی ،تٌفظ وَتبُ ٍ عزیغ ،خغتگی ،ظؼف ٍ خَاة
آلَدگی) ٍ یب اعتفزاؽ عزیؼبً ثِ پشؽه هزاجؼِ ؽَد.

گزد آٍری ٍ ًؾز ٍ :احذ تحمیك ٍ تَعؼِ ؽزوت دارٍعبسی فٌذا

